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WSTĘP
Pierwszym etapem realizacji badania Wizualne Niewidzialne. Sztuki wizualne w Polsce – stan, rola, znaczenie
jest analiza materiałów zastanych.
Zgromadzone materiały miały pomóc nam w określeniu, jaki jest stan badań nad sztukami wizualnymi w Polsce,
w jaki sposób w tego rodzaju analizach definiuje się sztukę i artystę, a także tego, jaki jest ogólny obraz sztuk
wizualnych oraz jakiego rodzaju problemy ich dotyczące obecne są w raportach. Ważnym aspektem badań desk
research było również sprawdzenie, jakiego rodzaju metody stosowano w trakcie badań oraz jakiego rodzaju
zagadnienia są w tego rodzaju analizach nadreprezentowane, jakie zaś pomijane i marginalizowane.
Dodatkowo analiza materiałów zastanych miała pomóc nam w doprecyzowaniu problematyki naszych badań, a
także w dookreśleniu tego, w jakiego rodzaju ośrodkach powinna toczyć się jakościowa część planowanych
przez nas analiz.
Jak więc łatwo można dostrzec, podstawowym zamierzeniem autorów przeglądu istniejących opracowań
badawczych na temat sztuk wizualnych w Polsce było nie tylko określenie stanu wiedzy na temat tej sfery życia,
ale również doprecyzowanie naszych własnych zamiarów badawczych, w taki sposób, by korzystając z
dotychczasowych analiz świata artystycznego w naszym kraju nie prowadzić jednocześnie do ich dublowania,
nadpisywania, ale raczej by je wzbogacać, uzupełniać, czynić bardziej kompletnymi.
Przyjmując początkowe założenia do całości badań, nasz zespół postanowił przestudiować aktualną sytuację
sztuk wizualnych w Polsce w okresie od 2010 do 2015 roku. Wstępna analiza zastanych materiałów oraz
1
świadomość, że tak kompleksowe badanie realizowane jest po raz pierwszy od co najmniej kilkunastu lat
spowodowały poszerzenie tego przedziału o dwa lata, a więc do 2008 roku. Punktem wyjściowym stał się dla
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nas Kongres Kultury Polskiej w Krakowie w 2009 roku i przygotowane uprzednio na niego raporty.
W efekcie analizie zostało poddanych 30 raportów, oficjalnych dokumentów, danych statystycznych oraz
manifestów. ¾ z nich (czyli 22) powstało w latach 2009–2016 w Polsce. ¼ raportów (czyli 8) dotyczy sytuacji
sztuk wizualnych i roli artysty w społeczeństwie, oglądanych z perspektywy badaczy europejskich (badania i
statystyki m.in. Eurostatu), które podają dane porównawcze lub opisują po części specyfikę polską.
Analiza ma charakter jakościowy.
Raport zawiera najważniejsze opisy i analizy następujących sześciu pól:
•
•
•
•
•
•

sytuacji współczesnych artystów w Polsce;
sposobu kształcenia artystów;
instytucji reprezentujących sztukę w Polsce (rodzaj i rola);
rynku sztuki;
recepcji sztuki we współczesnej Polsce;
polityki kulturalnej wobec sztuk plastycznych we współczesnej Polsce.

1

Od czasu publikacji badań prof. Aleksandra Wallisa (m.in. Artyści-plastycy: zawód i środowisko, Warszawa 1964; Społeczna
sytuacja artystów-plastyków za lat dwadzieścia, Warszawa 1968; Statystyczny opis warunków rozwoju kultury w PRL w
latach 1946–1970, Warszawa 1974; Problemy centralizacji i decentralizacji życia kulturalnego w Polsce w latach 1945–1980,
Warszawa 1981) nie odbyło się kompleksowe badanie obszaru sztuk wizualnych w Polsce i roli artysty.
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Kongres Kultury Polskiej, zainicjowany przez ówczesnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana
Zdrojewskiego odbył się w Krakowie w dniach 23–25.09.2009; zob. http://www.kongreskultury.pl [dostęp: 20.12.2015].
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Ukazują one rolę i położenie współczesnego artysty oraz pozycję sztuk wizualnych w społeczeństwie polskim, a
także właściwości i deficyty polityki kulturalnej państwa i samorządów.

METODA I PRZEBIEG BADAŃ

Głównym celem I etapu badań był przegląd obecnego stanu rzeczy, tj. przedstawienie rzeczywistości, w jakiej
artyści współcześni tworzą w Polsce, oraz statusu sztuk wizualnych w przestrzeni społecznej, publicznej i
politycznej. Pozyskane dane miały nam pomóc zdefiniować najważniejsze w Polsce ośrodki sztuk wizualnych
oraz ich właściwości. Wstępnie wyznaczyliśmy sobie za cel wytypowanie pięciu takich miejsc – miast lub
aglomeracji, w celu przeprowadzenia w nich na ostatnim etapie badań jakościowych wywiadów z artystami,
dyrektorami instytucji, pracownikami jednostek kulturalnych, kuratorami, krytykami, kolekcjonerami oraz
decydentami, m.in. na poziomie ogólnopolskim i samorządowym. W efekcie tego i następnych etapów takie
badania zostały przeprowadzone w Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Trójmieście i w
Warszawie.
Zdecydowaliśmy się na badanie raportów, manifestów, przegląd dokumentów ministerialnych i
3
samorządowych powstałych w Polsce w okresie od stycznia 2009 do początku 2016 roku . Okres ten jest istotny
z kilku powodów:
•

•

•

Przyjęcie roku 2008 jako początku przeglądu stanu rzeczy sztuk wizualnych w Polsce w ramach desk
researchu zbiega się ze sprzyjającym klimatem zmian. W tym czasie podjęto próby kompleksowej
analizy zastanej sytuacji i zarazem szukania propozycji wprowadzenia nowych rozwiązań, czasami
wręcz reform. Doprowadziło to m.in. do powstania Departamentu Strategii i Analiz (nawiązanie do
dawnego badawczego Instytutu Kultury) w ówczesnym Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w 2008 oraz m.in. utworzenia w 2009 roku programu Ministra Kultury i Sztuki
„Obserwatorium Kultury”, początkowo prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, a w latach od
2011 do 2015 w bardzo kompetentny sposób w Mecenacie Państwa MKiDN. W ramach tego priorytetu
Ministra Kultury zostało sfinansowanych wiele aktualnych, nowatorskich, koniecznych i dotychczas
nierealizowanych badań w dziedzinie kultury.
Po Kongresie Kultury Polskiej w 2009 nastąpiła aktywizacja i częściowa konsolidacja środowiska
artystów wyrażająca się w tworzeniu takich związków jak Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej,
które w 2012 zorganizowało strajk artystów, czy też powołaniu w 2013 Komisji Środowiskowej
„Pracownicy Sztuki” Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Celem tych
inicjatyw jest uporządkowanie i wprowadzenie standardów współpracy z artystami (m.in. honoraria)
oraz doprowadzenie do włączenia artystów w system ubezpieczeń społecznych i składek
emerytalnych, a więc zagwarantowanie podstawowych praw socjalnych, zlikwidowanych w 1991 roku.
Przygotowania i walka miast w latach 2008–2011 o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, przypadającego
Polsce w roku 2016 spowodował aktywację poszczególnych miast, chęć definiowania ich atrakcyjności
poprzez kulturę, a w najbardziej pozytywnych przypadkach aktywację artystów w poszczególnych
miastach i regionach.

3

Ważnym dla tego etapu stały się wyniki innych, niemalże równolegle prowadzonych w ramach Programu Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego „Obserwatorium kultury” badań opublikowanych dopiero na przełomie grudnia 2015 i w
początkach 2016 roku, np. Marne szanse na awanse? Raport z badania obecności kobiet na uczelniach artystycznych pod
red. Anny Gromady, Dorki Budacz, Juty Kawalerowicz i Anny Walewskiej, Warszawa 2015. ISBN: 978-83-944097-0-8.
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•

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1.05.2004 roku spowodowało erupcję pomysłów, wspólnych
projektów i konieczność zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania kultury, w tym sztuk wizualnych
w innych krajach.

Dlatego też do badanej zawartości dodaliśmy raporty i statystyki pochodzące z oficjalnych urzędów Unii
Europejskiej, a także z Niemiec, Austrii, Finlandii i Kanady (Urząd Statystyczny UNESCO), które powstały w
okresie od 2009 do 2014 roku.
Materiały pozyskiwaliśmy z instytucji, z ogólnodostępnych publicznych domen, w ramach wydawnictw
poszczególnych fundacji i pozarządowych organizacji prowadzących projekty badawcze.
Wybierając poszczególne dokumenty, których zawartość miała zostać poddana analizie, braliśmy pod uwagę
wspomniane we wstępie sześć kryteriów. Każdy z dokumentów badany był według sformułowanych poniżej
pytań:
1. Czego dowiadujemy się o artystach działających współcześnie w Polsce?
2. Czego dowiadujemy się o kształceniu artystów we współczesnej Polsce?
3. Czego dowiadujemy się o instytucjach prezentujących sztukę we współczesnej Polsce?
4. Czego dowiadujemy się o rynku sztuki we współczesnej Polsce?
5. Czego dowiadujemy się o recepcji sztuki we współczesnej Polsce?
6. Czego dowiadujemy się o polityce kulturalnej we współczesnej Polsce w odniesieniu do sztuk plastycznych?

DESK RESEARCH – NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA BADAWCZE

Dokonana przez nas analiza materiałów prowadzi do następujących wniosków:

1.

Po zapoznaniu się z zawartością 30 raportów można stwierdzić, iż w Polsce nie prowadzi się badań,
które w sposób kompleksowy rekonstruowałyby sytuację, w jakiej znajdują się sztuki wizualne w
Polsce. Mamy raczej do czynienia ze studiami dotyczącymi wybranych ich aspektów (sytuacja pracy;
płeć jako czynnik różnicujący sytuację twórców, sztuka jako jeden z przemysłów kreatywnych) albo z
analizami dotyczącymi wybranych regionów Polski.

2.

Przejrzenie materiałów badawczych dotyczących sztuki, które powstały w ostatniej dekadzie, prowadzi
do wniosku, iż ogromną trudność sprawia określenie, kim jest artysta, a dokładniej, konkurują ze sobą
trzy spojrzenia na osoby uprawiające sztukę. Traktowane są jako: twórcy, artyści i rzemieślnicy, zaś o
określonej kategoryzacji decyduje talent, powiązania, kreatywność lub umiejętności techniczne.
Definiując profesję artysty, najczęściej przyjmuje się perspektywę ekonomiczną lub też tę związaną z
wykształceniem (ukończenie uczelni artystycznej).

3.

Nie istnieją żadne wiarygodne dane dotyczące Iiczby artystów, tym bardziej artystów wizualnych w
Polsce. Nie istnieje obowiązek rejestracji działalności artystycznej, zaś Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego nie prowadzi bazy danych i nie dysponuje potwierdzonymi danymi
statystycznymi na temat liczby osób parających się sztuką. Z kolei związki zawodowe czy zrzeszenia
twórcze skupiają ograniczoną liczbę artystów. Ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych (Dz. U. 2016, R. POZ. 922) i ich prawnej interpretacji uczelnie artystyczne najczęściej nie
udzielają informacji o absolwentach.
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4.

Artyści są niedostrzegani przez wytworzony po 1989 roku system. Poza nielicznymi stypendiami,
nagrodami czy innymi formami doraźnego wsparcia pomija się ich w dystrybucji publicznych środków,
chociaż, to oni są sensem i podstawą tworzenia kultury. Podpisane zaledwie z kilkoma instytucjami w
2014 w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki Porozumienie w sprawie minimalnych wynagrodzeń dla
artystów i artystek jest pierwszą inicjatywą wskazującą na konieczność opłacania honorariów artystów
za wystawy.

5.

Na podstawie analizy materiałów zastanych można stwierdzić, iż żaden z artystów nie utrzymuje się z
przyznawanych stypendiów, nagród czy rezydencji, tym bardziej że są one nieregularne, bardzo
skromne, a w ostatnich latach coraz bardziej zbiurokratyzowany i restrykcyjny jest tryb ich
przyznawania. Często po to by funkcjonować w systemie grantów, artyści zmuszeni są założyć własną
firmę lub fundację. Nie istnieje też system wspierania pracowni dla artystów. Artyści są mylnie
postrzegani jako przedsiębiorcy, a ich sztuka jako towar. To ignorowanie specyfiki zawodu artysty
wyraża się m.in. w nieuwzględnianiu zawodów artystycznych w regularnie przeprowadzanych przez
ogólnopolskie instytuty badawcze analiz prestiżu zawodów.

6.

W konsekwencji nie istnieją wiarygodne dane dotyczące średnich zarobków artystów. Jedyne dane
pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to średnie wynagrodzenie w
publicznych instytucjach kultury, co może być o tyle mylące, że większość pracowników tego typu
4
podmiotów nie jest artystami. Analiza raportów, a zwłaszcza Czarnej Księgi Polskich Artystów i Fabryki
Sztuki: Podział pracy oraz dystrybucja kapitałów społecznych w polu sztuk wizualnych we współczesnej
5
Polsce. Raport z badań Wolnego Uniwersytetu Warszawy , pokazuje, że:
• w zawodzie pozostają ci, którzy utrzymują się z wielu prac i zleceń;
• praca na etacie jest wyjątkiem;
• większość artystów pracuje w systemie projektowym;
• zaledwie 20% posiada rodziny, duża część żyje z oszczędności poprzednich pokoleń (np. w miarę
wysoki stan posiadania mieszkań);
• w grupie tej, która generalnie funkcjonuje w warunkach stałej niepewności i w dodatku niskich
dochodów, nie ma skrajnej biedy: dochód między tysiącem złotych a dwoma tysiącami na osobę
deklaruje ponad 90% badanych, a ponad połowa ma dochód wynoszący co najmniej dwa tysiące
złotych na osobę, czyli o 30% wyższy niż średnia krajowa w Polsce;
• niski poziom zarobków i zlikwidowanie w 1991 roku świadczeń zdrowotnych i emerytalnych dla
artystów powoduje, że wielu z nich, aby nie płacić składek ZUS, nie rejestruje się jako wykonawcy
wolnych zawodów. Aby je uzyskać, podejmują oni prawdziwe lub nie zatrudnienie na etat,
rejestrują się jako bezrobotni lub dokonują rejestracji w KRUS.

7.

Pomimo tych przeciwności artyści deklarują, że ich twórczość i praca mają charakter wyjątkowego
powołania i są źródłem społecznego wyróżnienia. Według raportu Rynek pracy artystów i twórców w
Polsce. Bydgoszcz/Warszawa (2013) aż 97,1% badanych artystów nie chce rezygnować z zawodu. Są
dumni z możliwości tworzenia sztuki i posiadania unikalnego wykształcenia. Kreatywność uznają za
najważniejszą i wciąż nie dość nagradzaną cechę. Są gotowi na podjęcie poświęceń. Twórcy
wspomnianego wyżej raportu Fabryka Sztuki opisują tę gotowość dowcipnie powołując się na artyzol –
tajemniczą substancję, która wyzwala się w twórczych procesach i która sprawia, że pracownicy sztuki

Czarna Księga Polskich Artystów, Warszawa 2015.

5 Fabryka Sztuki: Podział pracy oraz dystrybucja kapitałów społecznych w polu sztuk wizualnych we współczesnej Polsce.
Raport z badań Wolnego Uniwersytetu Warszawy pod red. Michała Kozłowskiego, Jana Sowy i Kuby Szredera, Warszawa
2014.
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z entuzjazmem angażują się w projekty artystyczne, pomimo swojej obiektywnej pauperyzacji i
prekaryzacji.
8.

Kształcenie artystów w Polsce ma status uprzywilejowany, bowiem Polska – obok Niemiec, krajów
skandynawskich, Francji, Austrii – ma wydzielone w systemie edukacji szkolnictwo artystyczne. Dane
na jego temat przedstawiają się następująco:
• Istnieje siedem uczelni plastycznych, do których należą: sześć Akademii Sztuk Pięknych (w
Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu) i Uniwersytet Artystyczny w
Poznaniu, a kształceniem w zakresie sztuk wizualnych zajmują się też Wydział Sztuk Pięknych
UMK w Toruniu i wydziały plastyczne (Wydział Malarstwa i Nowych Mediów oraz Wydział Sztuk
Wizualnych) Akademii Sztuki w Szczecinie. Ponad 1100 osób kończy corocznie uczelnie plastyczne
(dane z 2010 roku). Na siedmiu uczelniach plastycznych studiuje ponad 50% (7 149) wszystkich
studentów uczelni artystycznych, w tym blisko 60% na studiach stacjonarnych (4 225) i ponad
40% (2 924) na studiach niestacjonarnych.
• W obszarze sztuk plastycznych tytuł magistra sztuki można uzyskać tylko na wspomnianych 9
uczelniach po ukończeniu kierunków: architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, malarstwo, rzeźba, scenografia,
wzornictwo. Na programy innych szkół, kadrę nauczycielską czy poziom kształcenia minister
właściwy dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie ma wpływu, podlegają one bowiem
ministrowi właściwemu do spraw nauki.

•

W latach 2007–2013 poczyniono wiele inwestycji, zwłaszcza infrastrukturalnych (nowe budynki w
ramach funduszy europejskich), co nie zawsze przekłada się na sytuację związaną z poziomem kadry
oraz wysoką jakością nauczania. Inwestycje europejskie w budynki lub rozbudowę ASP w Warszawie,
Łodzi, Gdańsku Wrocławiu i Krakowie oraz UA w Poznaniu wynosiły 178,1 mln zł przy ogólnej wartości
tych inwestycji wynoszącej 236,9 mln zł. Rozbudowa infrastruktury nie zmienia faktu, że kształcenie
artystów w Polsce jest w wielu przypadkach przestarzałe, skierowane na model nauki mistrz-uczeń,
przy czym większość wykładowców nie może wykazać się dorobkiem artystycznym wysokiej jakości, a
kadra profesorska jest silnie zmaskulinizowana. Obszary charakterystyczne dla tej problematyki można
opisać na podstawie analizy materiałów następująco:

→ praca w ramach dydaktycznego modelu mistrz-uczeń uznawana jest za siłę systemu albo, przeciwnie,
za przejaw obecności przestarzałego trybu przekazywania wiedzy. Zwraca się uwagę na deficyt
kształcenia w zakresie „sztuk czystych” i nadmierny rozwój sztuk stosowanych;
→ kształcenie artystyczne w Polsce jest najbardziej elitarną i najdroższą formą kształcenia, obejmującą
wysoki stopień bezpośredniości kontaktów z edukatorami. Jak podają autorki raportu Marne szanse na
awanse? Raport z badania obecności kobiet na uczelniach artystycznych (Warszawa 2015): Na
uczelniach artystycznych na jednego pracownika naukowego przypada zaledwie 4,2 studenta, zaś w
podgrupie uczelni plastycznych – 4,7. Aby zrozumieć, jak wyjątkowa jest to sytuacja, wystarczy
porównać ją do średniej krajowej (16 studentów na pracownika naukowego) bądź do uczelni z
drugiego krańca spektrum: uczelni ekonomicznych, gdzie jeden pracownik naukowy przypada na 27
studentów. Oznacza to, że edukacja artystyczna jest najdroższą formą kształcenia w Polsce – droższą
nawet od studiów medycznych. W 2013 roku kształcenie jednego studenta uczelni publicznej w Polsce
kosztowało średnio 17,6 tys. zł. W wyższych szkołach artystycznych kwota ta wynosi trzy razy więcej:
37,8 tys. zł.
→ Brakuje systemu właściwej oceny losów absolwentów oraz praktycznej oceny pozyskanej wiedzy i
umiejętności, która mogłaby spowodować modyfikację programów nauczania. Uczelnie nastawione są
głównie na kształcenie wielkich artystów, nie zastanawiają się nad praktyczną stroną zawodu, którego
uczą. Jak deklarują absolwenci w analizowanych raportach, w trakcie ich edukacji brakowało
konkretnych zajęć, które w polskiej rzeczywistości ułatwiłyby studentom samodzielne funkcjonowanie.
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Problemem jest nieprzygotowywanie absolwentów do samodzielnej pracy zawodowej – tym bardziej
że polskie prawo premiuje zatrudnienie etatowe. Studenci nie dowiadują się, jak działać na rynku, jak
wyceniać swoją pracę, jak konstruować umowy. Dodatkowo brakuje programów wspierających
młodych artystów. Działający w latach 2004–2007 program pod nazwą „Talent”, który był wariantem
programu rządowego „Pierwsza praca”, aktywizującego zawodowo absolwentów, został zlikwidowany.
→ Występuje dysproporcja pomiędzy okresem studiowania na uczelniach plastycznych, gdzie 77 %
studentów stanowią kobiety, a etapem kariery akademickiej, gdzie zaledwie 22 % kadry profesorskiej
to kobiety. Według raportu (dane z 2015 roku) najwięcej kobiet pracuje na stanowiskach akademickich
w Toruniu (52%), najmniej – w Warszawie i Poznaniu (31%). Również w Toruniu odsetek kobiet wśród
profesorów (27%) jest trzy razy wyższy niż w Katowicach, gdzie stanowią one zaledwie 8% profesorów
(w tym 0 z 17 profesorów zwyczajnych).

9.

W obszarze funkcjonowania instytucji pokazujących w Polsce sztukę współczesną istnieje zatrważający
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rozdźwięk pomiędzy podmiotami tego rodzaju prowadzonymi przez MKiDN a analogicznymi
podmiotami prowadzonymi przez jednostki samorządów terytorialnych, wyrażający się w
dysproporcjach merytorycznych, kadrowych, finansowych i generalnie kompetencjach do
podejmowania decyzji m.in. urzędniczych. Sieć instytucji prezentujących sztukę nie jest w Polsce ani
gęsta, ani bogata, a najdotkliwiej odczuwane, zwłaszcza na poziomie lokalnym i samorządowym, są
pozamerytoryczne kryteria finansowania działań kulturalnych. Największa różnorodność instytucji
kultury i bogactwo oferty artystycznej reprezentowana jest w dużych miastach, przy czym takie
ośrodki jak Warszawa i Kraków mają wyjątkowo uprzywilejowany status. Dla przykładu ok. 70–75 %
środków finansowych z Programów Ministra Kultury przeznaczanych jest na instytucje warszawskie.
Nowo powstające muzea (2013 – dzisiaj) mają przeważnie charakter historyczny, a od 2011 roku
według statystyk GUS liczba muzeów i miejsc prezentacji sztuki współczesnej spada w skali roku o ok.
5%. Inne problemy instytucji sztuki, na które wskazują autorzy analizowanych raportów to między
innymi:
•
•
•
•

•
•

niemożliwość długoterminowego planowania i utrzymania ciągłości działania spowodowana
funkcjonowaniem w logice projektowej;
przestarzała infrastruktura;
kwestie kadrowe – niewystarczająca liczba pracowników lub niskie płace i brak narzędzi
motywowania kadry;
relacje z mediami – brak zainteresowania mediów sztuką współczesną i działalnością̨
placówek ją wystawiających, a także ignorowanie przez media ogólnopolskie wydarzeń spoza
Warszawy;
niedostosowanie sytuacji prawnej, która reguluje działalność́ sektora publicznego, do realiów
działalności placówek kulturalnych, połączona z nadmierną i nasilającą się biurokracją;
lokalne konflikty, brak otwartości środowiska i problemy związane z odbiorem sztuki
współczesnej;

6

Instytucje prowadzone (3) i współprowadzone (3) przez MKiDN to: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Centrum
Sztuki Współczesnej — Zamek Ujazdowski, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej
„Znaki Czasu" w Toruniu (współprowadzone), Muzeum Sztuki Nowoczesnej (współprowadzone), Muzeum Sztuki
w Łodzi (współprowadzone). W 2014 roku istniało 339 galerii prezentujących sztuki wizualne, z czego instytucje
państwowe to ok. 2%, instytucje samorządowe – ok. 60% (w tym rozwinięty system — dawniej prowadzonych
centralnie — Biur Wystaw Artystycznych w mniejszych miastach), galerie prywatne, komercyjne — ok. 35%.
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•
•

•

nierówne traktowanie instytucji III sektora (fundacje, stowarzyszenia) w porównaniu z
instytucjami publicznymi, zwłaszcza w kwestii dotacji i grantów;
instytucje zmuszone są do pogoni za sukcesem finansowym, frekwencyjnym, medialnym, a
jednocześnie do funkcjonowania w ścisłym biurokratycznym gorsecie. Na tej sytuacji
najczęściej traci artysta, ponieważ instytucje unikają wynagradzania artystów za pracę, a
pomimo że honoraria artystów są wpisywane do budżetu, w ramach oszczędności najczęściej
skreślane są jako pierwsze.
odrębną kwestią jest nieproporcjonalnie wyższa pozycja kuratora niż artysty w hierarchii
instytucji.

10. W Polsce, według przeanalizowanych raportów z badań, zaledwie ok. 10% artystów utrzymuje się ze
sprzedaży dzieł. Raport Fabryka sztuki podaje następujące dane:
•
•
•
•
•

jedynie 14% budżetów artystów pochodzi ze sprzedaży prac i jest to mniej niż wynosi odsetek ich
budżetów pochodzący z pomocy ze strony rodziny i partnerów;
75% badanych nie otrzymuje z rynku sztuki żadnych przychodów albo ich zyski są marginalne;
przeważają przychody z tytułu honorariów autorskich na poziomie ok. 16% wśród artystów, ale
często nie są to dzieła sztuki, lecz publikowane teksty lub warsztaty;
istnieje nierówność w dochodach ze sprzedaży prac pomiędzy mężczyznami – 12%, a kobietami –
7% domowego budżetu;
2% badanych wskazało, że utrzymuje się tylko i wyłącznie ze sprzedaży prac na rynku sztuki (od
90% do 100% całego budżetu).

11. Na scenie międzynarodowej znanych jest zaledwie kilkanaście nazwisk polskich twórców, a część
młodszego pokolenia rozpoczęła karierę międzynarodową na fali zainteresowania Polską w momencie
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Dodatkowo brak odpowiedniej edukacji w
obszarze sztuk wizualnych już na poziomie szkoły podstawowej oraz brak finansowej stabilizacji
Polaków przyczyniają się do braku zainteresowania kupnem dzieł sztuki. Jak formułuje to jedna z
artystek, przywoływanych w omawianym tu raporcie: Obrazy czy grafiki nie są̨ artykułem pierwszej
potrzeby. Najczęściej zakupów dokonują: państwo – MKiDN w ramach programu „Kolekcje” oraz
prywatni kolekcjonerzy, w dużym stopniu z zagranicy.
12. Zainteresowanie sztuką współczesną pozostaje na poziomie ok. 1% w skali społeczeństwa i jest
zróżnicowane ze względu na wykształcenie, wiek, miejsce zamieszkania i dostępność sztuki.
Największą grupą zainteresowaną sztuką stanowią mieszkańcy większych miast, w wieku od 25 do 35
lat, z niepełnym wykształceniem wyższym. Konsumpcja współczesnej sztuki odbywa się na poziomie
odwiedzania wystaw, najchętniej znanych lub lokalnych artystów, ekspozycji tematycznych lub
mówiących o miejscu, w którym się odbywają, oraz pokazów interdyscyplinarnych. Dużą rolę w
odbiorze sztuki zaczyna odgrywać Internet.
13. Artyści, teoretycy, krytycy oraz społeczni aktywiści wskazują w analizowanych raportach na
konieczność zrewidowania wizji polityki kulturalnej, która dotychczas prowadzona jest
niekonsekwentnie, bez kompleksowego oglądu sytuacji, a także z pozycji konserwatywnych lub
rynkowego traktowania kultury. Jak twierdzą oni w Manifeście Komitetu na Rzecz Radykalnych Zmian
w Kulturze, kultura jest jednym z pól sporu o bardziej demokratyczne, egalitarne i wolne
społeczeństwo. Na tym polu przeprowadzana jest aktualnie transformacja, która – jeśli nie poddamy
jej społecznym konsultacjom, radykalnej krytyce i zmianom – przynieść może katastrofalne skutki
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zarówno dla wytwórców kultury, jak i dla całego społeczeństwa (zakładając, że kulturę postrzegamy
7
jako publiczne dobro, a nie przywilej wąskiej grupy obywateli) .
14. W zakresie polityki kulturalnej obserwowane są:
•
•
•
•

dominacja punktu widzenia biurokratów i ekonomistów, co skutkuje odpowiednimi
regulacjami prawnymi;
komercjalizacja kultury;
instrumentalizacja kultury;
likwidacja i osłabianie sektora publicznego w kulturze.

15. Proponowana zmiana polityki kulturalnej powinna polegać na:
•
•
•
•

likwidacji centralnego, biurokratycznego modelu zarządzania kulturą i utworzeniu
społecznych rad do spraw kultury i sztuki;
prawnym zrównaniu różnorodnych form własności intelektualnej;
rozwiązaniu problemu bezpieczeństwa zdrowotnego i socjalnego twórców kultury i szerzej –
pracowników sektora kultury;
położeniu akcentu na elementarną edukację w dziedzinie kultury współczesnej.

16. Ministerstwo powinno – mając ogólnopolski przegląd sytuacji oraz dostęp do danych – odgrywać rolę
pionierską, także wobec samorządów, we wprowadzaniu standardów polegających na wdrażaniu
nowatorskich propozycji, transparentności i dbaniu o szeroką popularyzację sztuki współczesnej.

7

Komitet Rewolucji Kulturalnej: R. Dziadkiewicz, G. Jankowicz, Z. Libera, E. Majewska, L. Makowska, N. Romik, J. Simon, J.
Sowa, K. Szreder, B. Świątkowska, Manifest Komitetu na Rzecz Radykalnych Zmian w Kulturze. 20.10.2009;
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/488104.html [dostęp: 20.12.2015].

9

LISTA RAPORTÓW DO ANALIZY MATERIAŁÓW ZASTANYCH

1.

Białynicka-Birula, Joanna. Rynek dzieł sztuki w Polsce. Aspekty prawno-ekonomiczne. Raport opracowany
na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako jeden z Raportów o Stanie Kultury.
Warszawa: MKiDN, 2007,
http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportRynekSzt/rynek_dziel_sztuki_raport_w.pelna.pdf
[dostęp: 20.08.2015].

2.

Cultural statistics. Eurostat. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. ISBN 978-9279-16396-8.

3.

Czarna Księga Polskich Artystów. Opracowanie zbiorowe. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej,
2015. ISBN: 978-83-64682-34-6.

4.

Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Red. Janusz Czapiński i Tomasz Panek.
Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014. ISBN 97883-61638-77-3.

5.

Drozdowski, Rafał, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski i Tomasz Szlendak. Praktyki
kulturalne Polaków. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. ISBN 978-83231-3336-0.

6.

Dziadkiewicz, Roman, Grzegorz Jankowicz, Zbigniew Libera, Ewa Majewska, Lidia Makowska, Natalia
Romik, Janek Simon, Jan Sowa, Kuba Szreder, Bogna Świątkowska i Joanna Warsza. Manifest Komitetu na
rzecz Radykalnych Zmian w Kulturze. 2009, http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/488104.html [dostęp:
10.11.2016].

7.

Działalność instytucji kultury w Polsce w 2011 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 lipca 2012 r.
Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS. Warszawa: GUS, 2012.

8.

ESSnet-CULTURE. European Statistical System Network on Culture. Final Report. Luxembourg: ESSnetCULTURE/Eurostat, 2012.

9.

European Agenda For Culture Work Plan For Culture. 2011-2014 Policies and Good Practices in the Public
Arts and in Cultural Institutions to Promote Better Access to and Wider Participation in Culture. REPORT
PRODUCED BY THE WORKING GROUP OF EU MEMBER STATES EXPERTS (OPEN METHOD OF
COORDINATION) ON BETTER ACCESS AND WIDER PARTICIPATION IN CULTURE. EU, 2012.

10. Fabryka Sztuki: Podział pracy oraz dystrybucja kapitałów społecznych w polu sztuk wizualnych we
współczesnej Polsce. Raport z badań Wolnego Uniwersytetu Warszawy. Red. Michał Kozłowski, Jan Sowa i
Kuba Szreder. Warszawa: Bęc Zmiana, 2014.
11. Fatyga Barbara, Jacek Nowiński i Tomasz Kukołowicz. Jakiej kultury Polacy potrzebują i czy edukacja
kulturalna im ją zapewnia? Raport o problemach edukacji kulturalnej w Polsce dla Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Warszawa: MKiDN, 2009,
http://www.kongreskultury.pl/library/File/Raportedu/edukacja_kult_raport_w.pelna%281%29.pdf
[dostęp: 20.06.2015].
12. Fatyga, Barbara, Jadwiga Alicja Bakulińska, Magdalena Dudkiewicz, Bogna Kietlińska, Ludwika Malarska,
Piotr Michalski, Zespoły Sieci Badawczej Obserwatorium Żywej Kultury. Projekt autoewaluacji i ewaluacji
programów ministra kultury. Raport z badań. Propozycja metod i narzędzi. Warszawa–Wrocław–Olsztyn–
Białystok–Gdańsk 2013–2014,

10

http://ozkultura.pl/sites/default/files/stronaarchiwum/PROJEKT%20AUTOEWALUACJI%20I%20EWALUACJI
%20PROGRAM%C3%93W%20MINISTRA%20KULTURY%20%202015.pdf [dostęp: 10.11.2015].
13. Folga-Januszewska, Dorota. Muzea w Polsce 1989-2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju
muzeów w Europie oraz rekomendacje dla muzeów polskich. Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako jeden z Raportów o Stanie Kultury. Warszawa: MKiDN, 2008,
http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportMuzea/muzea_raport_w.pelna(1).pdf [dostęp:
20.08.2015].
14. Gdula, Maciej i Przemysław Sadura. Style życia i porządek klasowy w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe SCHOLAR, 2012. ISBN 978-83-7383-562-7.
15. Gorgoń, Justyna, Witold Kieńć, Michał Machnikowski, Małgorzata Maciejewska, Marcin Marszałek i Tomasz
Skoczylas. Fabryka kultury – praca i wolontariat przy festiwalach kulturalnych. Wrocław: Stowarzyszenie
Instytut Wolnej Kultury, 2013. ISBN 978-83-938558-0-3.
16. Hinz, Marcin. Podstawowe dane dotyczące artystów wizualnych i instytucji wystawienniczych (notatka).
Wrocław: Biuro Europosła Bogdana Zdrojewskiego, 2016.
17. Ilczuk, Dorota, Teresa M. Dudzik i Ewa Gruszka. Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Raport z badań.
Bydgoszcz–Warszawa 2013,
http://kultura.gminick.megiteam.pl/download/is_www/Rynek_pracy_artystow_i_tworcow_w_Polsce.pdf
[dostęp: 20.10.2015].
18. Kultura w 2011 roku. Warszawa, Kraków: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie,
2012. ISSN 1506-4360.
19. Marne szanse na awanse? Raport z badania obecności kobiet na uczelniach artystycznych. Red. Anna
Gromada, Dorka Budacz, Juta Kawalerowicz i Anna Walewska. Warszawa: Fundacja Katarzyny Kozyry,
2015. ISBN: 978-83-944097-0-8.
20. Meschnik, Marek, Raport o sztuce współczesnej, Kongres kultury województwa śląskiego: Katowice 2010,
http://www.animacja.kulturalna.us.edu.pl/biblioteka/Raport-o-sztuce-wspolczesnej-w-woj.slaskim.pdf
[dostęp: 20.08.2015].
21. Piekkola, Hannu, Otto Suojanen i Arttu Vainio. Economic impact of museums. Vaasa: University of
Vaasa/Levón Institute Publication, 2014. ISBN 978-952-476-524-4; ISSN 2341-6238.
22. Raport o szkolnictwie artystycznym. Warszawa 2010., http://www.kongreskultury.pl/title,pid,650.html
[dostęp: 10.05.2015].
23. Uczestnictwo ludności w kulturze w 2009 roku. Warszawa: GUS, 2012.
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/kts_uczestnictwo_ludnosci_w_kulturze_w_2009.pdf [dostęp:
20.08.2015].
24. Ratzenböck, Veronika, Katharina Okulski i Xenia Kopf. Cultural policy landscapes. A guide to eighteen
Central and South Eastern European countries. Wien: ERSTE Foundation and österreichische
kulturdokumentation. internationales archiv für kulturanalysen, 2012.
25. Question Mark. Biuro Badań Społecznych. KONDYCJA SZTUK WIZUALNYCH PERCEPCJA I SPOŁECZNY OBIEG
SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W POLSCE. Łódź 2015,
http://questionmark.pl/images/files/raport_kondycja_sztuki_questionmarkwww.pdf [dostęp: 20.01.2016].
26. Tędziakolska, Magdalena, Alina Stanaszek, Magdalena Chrzczonowicz i Iwona Konieczny. Badania
ewaluacyjne programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 roku. Raport końcowy.
Warszawa 2011.

11

27. Twórca a polityka kulturalna samorządów w województwie śląskim. Raport. Red. Łukasz Dziuba,
Aleksander Lysko i Maciej Zygmunt. Katowice: Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, 2011. ISBN: 97883-944097-0-8.
28. Warczok, Tomasz i Łukasz Trembaczowski. Miłośnicy, znawcy, koneserzy czy przechodnie? Recepcja sztuki
współczesnej na przykładzie galerii Górnego Śląska. Bielsko Biała: Galeria Bielska, 2011. ISBN: 978-8387984-66-3.
29. Zimmermann, Olaf i Theo Geißler. Digitalisierung: Kunst und Kultur 2.0 Berlin: Deutscher Kulturrat, 2011.
ISBN: 978-3-934868-25-0; ISSN: 1865-2689.
30. 2009 FRAMEWORK FOR CULTURAL STATISTICS HANDBOOK NO. 2. Measuring cultural participation.
Montreal, Quebec: UNESCO Institute for Statistics, 2012. ISBN 978-92-9189-124-5.

12

sztuki wizualne
w Polsce.
stan, rola
i znaczenie.
Raport z II etapu badań

Analiza zawartości
mediów
Marek Krajewski
Filip Schmidt

Logo: znak z pełną nazwą, wersja pionowa.

Instytut Socjologii
Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Instytut Socjologii
Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

5

SPIS TREŚCI
WSTĘP

3

METODOLOGIA, PRZEBIEG BADAŃ

3

OBECNOŚĆ SZTUK WIZUALNYCH W PRASIE CODZIENNEJ I TYGODNIKACH

6

ILE WIDAĆ? MIEJSCE ZAJMOWANE W PRASIE PRZEZ SZTUKI WIZUALNE

6

KOGO WIDAĆ? OBECNOŚĆ ARTYSTEK I ARTYSTÓW SZTUK WIZUALNYCH W PRASIE

11

CZĘSTOŚĆ, POWODY I KONTEKSTY POJAWIANIA SIĘ W PRASIE

11

WIEK I POKOLENIA ARTYSTEK I ARTYSTÓW OBECNYCH W PRASIE

27

ILE ARTYSTEK, ILU ARTYSTÓW: PŁEĆ TWÓRCÓW SZTUK WIZUALNYCH OBECNYCH W PRASIE

30

RODZAJE I GATUNKI SZTUKI UPRAWIANEJ PRZEZ ARTYSTKI I ARTYSTÓW OBECNE W PRASIE

32

KOGO Z KIM WIDAĆ? POWIĄZANIA POMIĘDZY ARTYSTAMI

37

CZĘSTOŚĆ WSPÓŁWYSTĘPOWANIA ARTYSTEK I ARTYSTÓW

38

PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE MIĘDZY TYTUŁAMI PRASOWYMI

47

JAKIE INSTYTUCJE ARTYSTYCZNE WIDAĆ?

54

POTĘGOWY I CENTRALISTYCZNY CHARAKTER WIDZIALNOŚCI INSTYTUCJI

54

PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE MIĘDZY TYTUŁAMI PRASOWYMI

60

JAKIE UCZELNIE WIDAĆ?

65

WNIOSKI

67

ANEKS

69

SPIS TABEL ORAZ WYKRESÓW/RYSUNKÓW

69

2

WSTĘP
Istotą II etapu badań w projekcie WIZUALNE NIEWIDZIALNE. Sztuki wizualne w Polsce. Stan, rola i
znaczenie była analiza zawartości czterech tytułów prasowych pod kątem obecności w nich informacji
o polskim świecie sztuk wizualnych. Zależało nam przede wszystkim na tym, by:


po pierwsze, odtworzyć to, w jaki sposób sztuki wizualne są prezentowane w opiniotwórczej
prasie codziennej i tygodnikach, spolaryzowanych pod względem ideowym i
światopoglądowym;



po drugie, pomóc w zidentyfikowaniu osób oraz instytucji centralnych dla polskiego świata
sztuk wizualnych po to, by określić respondentów, z którymi chcielibyśmy rozmawiać podczas
wywiadów pogłębionych (etap IV badań), oraz miejsc, w których wywiady tego rodzaju będą
prowadzone.

W tym etapie badań analizowaliśmy artykuły opublikowane w dwu ogólnopolskich dziennikach
(„Gazeta Wyborcza” oraz „Rzeczpospolita”) oraz w dwu ogólnopolskich tygodnikach („Polityka” oraz
„Gość Niedzielny”) w ciągu pięciu lat (czerwiec 2010 – czerwiec 2015). Analiza miała charakter
ilościowo-jakościowy. W tym raporcie prezentujemy głównie wyniki analiz ilościowych, opartych
przede wszystkim na zliczaniu częstości występowania i współwystępowania określonych artystek i
artystów oraz muzeów, galerii i uczelni artystycznych w prasie. Zawiera on najważniejsze ustalenia,
ilustrowane fragmentami materiału badawczego i analiz powstałych w oparciu o ten materiał,
natomiast na stronie internetowej projektu znajdują się interaktywne zestawienia, obejmujące
często szerszy zakres danych i umożliwiające przeglądanie ich także na inne sposoby niż te
wykorzystane w tym raporcie.
METODOLOGIA, PRZEBIEG BADAŃ
Głównym celem II etapu badań była odpowiedź na pytanie, jak polskie sztuki wizualne prezentowane
są w przestrzeni medialnej. Zdecydowaliśmy się na badanie zawartości gazet codziennych i
tygodników z trzech powodów: po pierwsze, są one podstawowym medium informującym o sztuce,
mającym wpływ na to, w jaki sposób jest ona prezentowana w telewizji i radiu; po drugie, większość z
nich, w tym analizowane przez nas tytuły, ma wersje internetowe, których zwartość jest szeroko
udostępniana i komentowana, a to wpływa na obecność sztuki w sieci; po trzecie, tytuły prasowe
dysponują łatwo dostępnymi archiwami, co znacznie ułatwia dostęp do poszukiwanych materiałów.
Wybierając tytuły prasowe, których zawartość miała zostać poddana analizie, braliśmy pod uwagę
trzy kryteria. Po pierwsze – ciągłość ukazywania się tytułu w latach 2010–2015. Po drugie – nakład;
zależało nam bowiem na analizie gazet codziennych i tygodników należących do grona dominujących
na rynku, a poprzez to mających największy wpływ na kształtowanie opinii publicznej. Po trzecie –
chcieliśmy, aby tytuły wybrane do analizy reprezentowały spolaryzowane poglądy i postawy
ideologiczne, a tym samym, by wyniki badania odzwierciedlały zróżnicowane postawy wobec sztuki i
jej obecności w życiu społecznym. Uwzględniając te kryteria, zdecydowaliśmy się na analizę
zawartości dwu dzienników („Gazeta Wyborcza” oraz „Rzeczpospolita”) oraz dwu tygodników
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(„Polityka” oraz „Gość Niedzielny”). Wzięliśmy pod uwagę artykuły prasowe, które ukazały się w tych
tytułach w ciągu pięciu lat poprzedzających badanie, tj. od czerwca 2010 do czerwca 20151.
W celu zidentyfikowania materiałów prasowych, w których jest mowa o sztuce, został opracowany
zbiór słów-kluczy, umożliwiających ich wyszukiwanie. Zbiór ten tworzyły następujące kategorie (znak
„+” oznacza, że w tym samym dokumencie przynajmniej raz pojawiły się oba pojęcia):
 Art world
 Artysta
 ASP
 Aukcja + sztuka
 Biennale
 Bio art
 Body art
 Edukacja
 Festiwal + sztuka
 Fotograf
 Galeria sztuki
 Grafika
 Historia + sztuka
 Instalacja + sztuka
 Kolekcja + sztuka
 Kurator + sztuka
 Malarstwo
 Mecenat
 Muzeum + sztuka
 Plastyka
 Pracownia + sztuka
 Rynek + sztuka
 Rzeźba
 Street art
 Sztuka współczesna
 Świat sztuki
 Wystawa sztuki
Poszukiwanie materiałów prasowych w oparciu o ten zestaw słów-klucz zlecano firmie Newton
Media, zajmującej się monitoringiem mediów. Dla każdego ze słów lub kombinacji słów
wymienionych wyżej wylosowano liczbę artykułów proporcjonalną do liczby tekstów, które można
przy jego pomocy odnaleźć w danym tytule prasowym w analizowanym pięcioletnim okresie, tak by
w sumie uzyskać zbiór liczący 3000 artykułów, po 750 z każdego z tytułów. Następnie
przeprowadzone zostały niżej wymienione czynności:

1

Kiedy używamy w tym opracowaniu sformułowania „w prasie”, oczywiście mamy na myśli nie całą polską prasę, a
wymienione w tekście powyżej cztery tytuły wydawane w latach 2010–2015. Z uwagi na ich dużą opiniotwórczość i spore
nakłady wydają się one wartościowym źródłem materiałów umożliwiających badanie obecności sztuk wizualnych w prasie
oraz sposobów myślenia o nich w przynajmniej części spośród najistotniejszych dyskursów prasowych w Polsce.
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1. Analiza ilościowa całego zbioru (N=3000) – wspierana programami Maxqda, Microsoft Excel,
Gephi i Tableau, polegająca na identyfikacji występowania w nim określonych postaci,
instytucji i zjawisk, w tym przede wszystkim nazwisk obecnych w nich artystów oraz nazw
szkół wyższych, galerii i muzeów sztuki – składająca się z czterech etapów:
a. lektura zgromadzonych tekstów prasowych oraz internetowych baz danych i
stworzenie zbioru nazwisk i nazw, których częstość występowania należy
sprawdzić;
b. zautomatyzowane wyszukiwanie nazwisk i nazw oraz zliczanie częstości ich
wstępowania;
c. sprawdzenie poprawności wyszukanego materiału i eliminacja fragmentów
błędnie zaklasyfikowanych;
d. analiza częstości występowania zidentyfikowanych nazw i nazwisk oraz wzorów
ich współwystępowania.
2. Dobór losowy podpróby 1000 tekstów, po 250 tekstów z każdego z analizowanych tytułów, w
celu wyselekcjonowania do pogłębionej analizy tych spośród nich, które dotyczą polskich
sztuk wizualnych po 1800 roku.
3. Lektura tekstów, które znalazły się w podpróbie, i odrzucenie tych, w których słowa-klucze
wykorzystane były w znaczeniach metaforycznych i dotyczyły sfer niezwiązanych ze sztukami
wizualnymi, oraz tych, które użyte były w odniesieniu do innych rodzajów sztuki niż polskie
sztuki wizualne albo w odniesieniu do sztuki epoki przednowoczesnej.
4. Pogłębiona ilościowo-jakościowa analiza artykułów uzyskanych w wyniku omówionej wyżej
selekcji.
Taki model postępowania badawczego pozwolił nam na połączenie analizy ilościowej z jakościową,
bowiem zarówno dysponowaliśmy wystarczająco liczną próbą, aby oszacować częstość pojawiania
się określonych nazwisk, instytucji czy zjawisk w prasie, jak i mogliśmy znaleźć wystarczającą liczbę
tekstów, które dotyczyły różnych kontekstów pojawiania się sztuk wizualnych, dzięki czemu można
było poddać je głębszej analizie obejmującej znaczenia nadawane sztuce.
Podobnie jak przy lekturze innych opracowań wyników badań trzeba mieć na uwadze ograniczenia,
które wyznaczają przyjęta metodologia i zakres uwzględnionego materiału. Po pierwsze, nasze
analizy wprawdzie dotyczą czterech liczących się w Polsce i w procesach formowania opinii tytułów
prasowych, ale nie obejmują pełnego spektrum prasy (w tym specjalistycznej), a tym bardziej całej
przestrzeni medialnej. Po drugie, reprezentatywność uzyskanych wyników jest na tyle trafna, na ile
trafny jest opisany wyżej dobór słów kluczowych, przy pomocy których zostały wyselekcjonowane
artykuły prasowe. Dzięki temu, że nie losowaliśmy poszczególnych numerów gazet i czasopism lub
artykułów z pełnej ich puli, lecz raczej wyłącznie spośród tych, w których występowały określone
pojęcia, uzyskaliśmy znacznie mniejszą liczbę tekstów, które w ogóle nie dotyczą sztuk wizualnych.
Oznacza to jednak, że nasze wnioskowanie odnosi się do określonego rodzaju artykułów i nie zawsze
możemy dokonać oszacowania wszystkich treści opublikowanych w czterech tytułach prasowych na
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przestrzeni ostatnich pięciu lat (nie możemy na przykład określić, jak często dany artysta lub sposób
myślenia o sztuce występują w danym tygodniku, lecz raczej – jak często pojawiają się w tekstach
poświęconych sztukom wizualnym, rozumianym jako teksty zawierające wskazane wcześniej słowa
kluczowe). O tym, że mimo to prezentowane w tym raporcie wyniki wydają się trafne, świadczą
dodatkowe analizy porównawcze, które wykonaliśmy, a polegające na pełnotekstowym
przeszukiwaniu całych archiwów „Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Polityki” oraz „Gościa
Niedzielnego” z lat 2010–2015 pod kątem częstości występowania w nich nazwisk niektórych
twórców. Pokazały one na przykład, że względne częstości występowania nazwisk wybranych
artystów (Kantor, Matejko, Kozyra, Nieznalska, Dwurnik, Boznańska, Bodzianowski, Gierymski) we
wszystkich tekstach z tego okresu (widniejących w internetowych archiwach tych gazet/czasopism)
oraz w tych, które znalazły się w naszej próbie, są podobne.

OBECNOŚĆ SZTUK WIZUALNYCH W PRASIE CODZIENNEJ I TYGODNIKACH
Raport składa się z trzech zasadniczych części. Najpierw skupiamy się na artystkach i artystach oraz
ich obecności w przestrzeni medialnej. Ta część jest najobszerniejsza, ponieważ przyglądamy się
artystom obecnym w prasie przez pryzmat różnych cech, takich jak rodzaj tworzonej sztuki,
przynależność pokoleniowa czy płeć, a także usiłujemy dociec, jak i dlaczego określone cechy mają
wpływ na poziom widzialności w prasie. Następnie przedstawiamy informacje o tym, jakie instytucje
artystyczne zajmujące się upowszechnianiem sztuki (galerie, muzea, centra sztuki) są obecne w
analizowanej prasie, zaś na końcu odpowiadamy na pytanie, jak często pojawiają się na ich łamach
poszczególne uczelnie wyższe zajmujące się kształceniem artystów.

ILE WIDAĆ? MIEJSCE ZAJMOWANE W PRASIE PRZEZ SZTUKI WIZUALNE
Przyjęta metodologia – dobranie materiałów prasowych przy pomocy przyjętych z góry słów-kluczy –
oznacza, że nie jest możliwe precyzyjne określenie, jaką część wszystkich tekstów w analizowanych
tytułach stanowią te dotyczące sztuk wizualnych. Możemy natomiast oszacować, jaki jest udział
artykułów o polskich sztukach wizualnych wśród wszystkich tekstów, w których występują użyte
przez nas słowa kluczowe. Analiza podpróby 1000 artykułów (po 250 z każdego z tytułów),
wylosowanych spośród puli 3000 artykułów dobranych przy pomocy wskazanych wcześniej słów
kluczowych, przyniosła opisane poniżej wyniki.
Sztuki wizualne okazały się co najmniej jednym z istotnych tematów w 41% tekstów, przy czym w
„Gazecie Wyborczej” było to aż 71% artykułów, a w pozostałych tytułach – jedynie około jednej
trzeciej. Oznacza to, że z czterech analizowanych tytułów „Gazeta Wyborcza” poświęca najwięcej
miejsca sztuce, m.in. dlatego, że nie tylko ukazuje się ona codziennie (podobnie jak
„Rzeczpospolita”), lecz ma także kilkanaście lokalnych wydań oraz cotygodniowych dodatków, w tym
takich jak „Co jest grane” (w całości poświęcony wydarzeniom kulturalnym). Możliwe też, że wybrane
przez nas słowa kluczowe pozwoliły na skuteczniejsze wyszukiwanie tekstów dotyczących sztuk
wizualnych w „Gazecie Wyborczej” niż w „Rzeczpospolitej” i obu czasopismach – czyli że używany
przez nią język opisu sztuki bliższy jest temu, który stosowaliśmy, formułując kryteria wyszukiwania.
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Wykres 1. Liczba artykułów dotyczących sztuk wizualnych w czterech losowo dobranych podpróbach zawierających
słowa-klucze, liczących po 250 artykułów dla każdego z tytułów

Czego dotyczą artykuły, które mimo że zawierają któreś ze słów kluczowych, nie traktują o sztukach
wizualnych? Ponad połowa z nich poświęcona jest sztuce, ale innej niż sztuki wizualne i/lub sztuka
zagraniczna. To pierwsze wynika po części z coraz intensywniejszego dziś hybrydyzowania się różnych
gatunków sztuki i zamazywania granic między jej dziedzinami, ale przede wszystkim wydaje się, że
jest skutkiem używania wspólnego słownictwa do opisu znacznie różniących się zjawisk artystycznych
(np. teatru, baletu czy opery). Dużo rzadszym problemem był niewłaściwy zakres czasowy – artykuły
poświęcone sztuce dawnej, przednowoczesnej (8%). W 20% wylosowanych tekstów wspomniano o
sztuce jedynie na marginesie, a podobny odsetek artykułów to teksty w ogóle niedotyczące sztuki.
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Wykres 2. Łączny rozkład przyczyn niezakwalifikowania części artykułów do kategorii tych, które dotyczą sztuk
wizualnych, w czterech losowo dobranych podpróbach zawierających słowa-klucze, liczących po 250 artykułów dla
każdego z tytułów. Procenty nie sumują się do stu, ponieważ w części przypadków przyczyn było więcej niż jedna (np.
tekst dotyczący sztuk wizualnych jednocześnie dawnych oraz zagranicznych)

W przypadku każdego tytułu najczęstszą przyczyną odrzucenia artykułu było to, że dotyczy on innego
rodzaju sztuk niż wizualne (około połowa odrzuceń). Pozostałe powody są zróżnicowane. W „Gościu
Niedzielnym” szczególnie dużo tekstów było poświęconych sztuce dawnej, co wynika, po pierwsze, z
tego, że ten tygodnik regularnie na drugiej stronie publikuje krótki opis istotnej pracy historycznej,
zwykle malarskiej, poruszającej tematykę religijną. Po drugie – z tego, że w tym periodyku
szczególnie dużo uwagi poświęca się sztuce sakralnej (często liczącej znacznie więcej niż 200 lat) oraz
dawnym okresom historycznym – z powodu ich istotności dla chrześcijaństwa, a także za sprawą
ogólnego zainteresowania przeszłością na łamach tego tygodnika i jej wysokiego wartościowania. W
przypadku „Gościa Niedzielnego” nieco częściej niż w innych tytułach zdarzało się też, że tekst
dotyczył sztuki w zbyt małym stopniu – wspominał o niej na marginesie innego tematu. Z kolei w
przypadku „Rzeczpospolitej” zaskakująco dużo wylosowanych tekstów (31%) w ogóle nie dotyczyło
sztuki. Oznacza to, iż słowo sztuka (i inne słowa-klucze zastosowane przez nas przy selekcji tekstów)
wykorzystywano do opisu innych tematów niż artystyczne, np. związanych z historią, finansami,
polityką czy techniką. To zjawisko było niezwykle rzadkie w „Gazecie Wyborczej” (8%). Z kolei w
„Polityce” nieco rzadziej niż w innych tytułach pojawiały się teksty traktujące sztukę w sposób
marginalny – w tym tygodniku podział artykułów na dotyczące sztuki oraz pozostałe jest
wyraźniejszy.
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Wykres 3. Rozkład przyczyn niezakwalifikowania części artykułów do kategorii tych, które dotyczą sztuk wizualnych,
w rozbiciu na cztery losowo dobrane podpróby zawierające słowa-klucze, liczące po 250 artykułów dla każdego z
tytułów. Procenty nie sumują się do stu, ponieważ w części przypadków przyczyn było więcej niż jedna (np. tekst
dotyczący sztuk wizualnych jednocześnie dawnych i zagranicznych)

Pozyskaliśmy jeszcze jedną informację pozwalającą na określenie miejsca zajmowanego w prasie
przez sztuki wizualne – odnośnie działu lub rubryki, w której zamieszczony był artykuł. Analiza tego
typu danych pokazała, że w przypadku „Rzeczpospolitej” teksty dotyczące sztuk wizualnych można
znaleźć w wielu różnych działach, nie tylko w zatytułowanym „Kultura”. Co piąty artykuł na temat
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sztuk wizualnych opublikowano w tej części gazety, która zajmuje się ekonomią. Wynika to z faktu, że
„Rzeczpospolita” poświęca dużo uwagi rynkowi sztuki – informuje o aukcjach i cenach, sporządza
rankingi, podpowiada, w jakiego rodzaju dzieła lub artystów warto inwestować. Niewiele mniej
tekstów na temat sztuki znalazło się w części dotyczącej Warszawy, co pokazuje, że gazeta zajmuje
się wydarzeniami związanymi ze sztuką, jednak przede wszystkim informuje o wystawach, ale też o
zmianach zachodzących w galeriach i muzeach w stolicy. Kolejnym istotnym działem dla sztuk
wizualnych jest w tej gazecie magazyn weekendowy („Plus Minus”), w którym w ostatnich latach
znalazły się m.in. głośne teksty krytyczne wobec sztuki współczesnej, ale też te poświęcone restytucji
obrazów utraconych przez Polskę w wyniki II wojny światowej. Artykuły na temat sztuk wizualnych
pojawiają się także w innych częściach gazety, jednak znacznie rzadziej, co wynika głównie z
mniejszej liczby wszystkich tekstów publikowanych w tych częściach „Rzeczpospolitej”. Oznacza to
również, zgodnie z postawioną już wcześniejszą tezą, że w „Rzeczpospolitej” użyte przez nas słowaklucze w niedoskonały sposób wychwytują teksty dotyczące sztuk wizualnych – we wskazanych wyżej
działach odsetek artykułów dotyczących sztuk wizualnych i zawierających użyte hasła był zwykle
niewiele większy, a czasem nawet mniejszy niż zawierających je artykułów, które nie dotyczyły sztuk
wizualnych. Jedynym kontekstem, w którym zastosowane hasła okazały się niemal wyłącznie mylące,
były artykuły na temat prawa. W ich przypadku sformułowania takie jak sztuka, instalacja czy
wystawa występowały w zupełnie innych znaczeniach i w innych kontekstach, dlatego mimo
obecności takich słów nie odnaleźliśmy w tej części gazety artykułów o sztukach wizualnych.
Powyższe ustalenia wydają się sugerować, że sztuki wizualne są w „Rzeczpospolitej” wiązane z
bardzo różnymi kontekstami.
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Ekonomia i rynek / Moje pieniądze / Dobra Ffrma Itp.
Warszawa / Życie Warszawy
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Cywilizacja
TV / Magazyn TV
Świat
Prawo co dnia / Prawo w biznesie / Prawo i praktyka itp.
Druga strona
Osiemnasta... bitwa, która zmieniła losy świata
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Wykres 4. „Rzeczpospolita”: Odsetek tekstów w poszczególnych działach gazety wśród wszystkich, które zawierały
słowa-klucze oraz tych 62 z podpróby 250 tekstów, które okazały się faktycznie dotyczyć sztuk wizualnych.
Uwzględniono tylko te artykuły, dla których udało się ustalić dział/rubrykę ich opublikowania

Zupełnie inne są dane dla „Polityki”, w której ponad 80% tekstów dotyczących sztuk wizualnych
znajduje się w wyspecjalizowanym dziale lub określonej rubryce – „Kulturze” oraz „Afiszu”. Bardzo
sporadycznie znajdziemy teksty zawierające przyjęte przez nas słowa-klucze i przy tym faktycznie
dotyczące sztuk wizualnych w takich rubrykach jak „Nauka, ludzie” / „Ludzie i styl” / „Ludzie i
wydarzenia” / „Ludzie i obyczaje”, „Na własne oczy” / „Coś z życia”. Niezwykle rzadko lub wcale nie
natrafimy na nie w pozostałych częściach tygodnika. Potwierdza to postawioną wcześniej tezę, że z
badanych tytułów „Polityka” cechuje się najściślejszą specjalizacją tematyczną, przez co podział
artykułów na te dotyczące sztuki oraz pozostałe jest w niej szczególnie wyraźny, a zastosowane przez
nas pojęcia rzadko pojawiają się w tym tygodniku w innych kontekstach niż kultura i sztuka.

Kultura
Afisz premiery wydarzenia zapowiedzi
Ludzie / Ludzie i style / Ludzie i wydarzenia
Nauka
Europejski Kongres Kultury
Na własne oczy / Coś z życia
Ludzie i obyczaje
Świat
Strona tytułowa
Rynek
Rozmowa
Recenzja
Kraj
Kawiarnia literacka
Historia
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Odsetek tekstów wśród 51 dotyczących sztuk wizualnych
Odsetek tekstów wśród 472 zawierających słowa-klucze
Wykres 5. „Polityka”: odsetek tekstów w poszczególnych działach tygodnika wśród wszystkich zawierających słowaklucze oraz tych 51 z podpróby 250 tekstów, które faktycznie dotyczą sztuk wizualnych. Uwzględniono tylko te
teksty, dla których udało się ustalić dział/rubrykę ich opublikowania

Przeprowadzenie podobnej analizy dla „Gościa Niedzielnego” nie dałoby precyzyjnych rezultatów,
gdyż wykorzystana przez nas baza danych tylko w połowie przypadków zawiera informację dotyczącą
działu czasopisma. Na tej podstawie można jednak powiedzieć, że przeważająca część tekstów
wychwyconych dzięki zastosowaniu słów kluczowych znajduje się w tym tygodniku w dwóch
miejscach – „Gościu Warszawskim”, poświęconym wydarzeniom w stolicy, oraz, w mniejszym
stopniu, w dziale „Kultura”. Z kolei w przypadku „Gazety Wyborczej” zrezygnowaliśmy z podobnej
analizy z uwagi na to, że zdecydowana większość pochodzących z niej artykułów przypadała na
lokalne wydania i nie dysponowaliśmy informacją o dziale, w którym ukazał się artykuł, a
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niejednokrotnie tego typu działy są w nich mniej wyraźniej wyodrębnione niż w wydaniu
ogólnopolskim.
Na koniec warto zaznaczyć, że wspomniana wcześniej analiza kontrolna, polegająca na wyszukaniu
kilku nazwisk artystów (Kantor, Matejko, Kozyra, Nieznalska, Dwurnik, Boznańska, Bodzianowski,
Gierymski) we wszystkich tekstach z analizowanego okresu widniejących w internetowych archiwach
czterech badanych tytułów, pokazała, że w przypadku „Polityki”, „Gościa Niedzielnego” i
„Rzeczpospolitej” w naszej próbie znalazła się większość, a niekiedy wszystkie artykuły zawierające
nazwiska najpopularniejszych artystów sztuk wizualnych. Przykładowo: spośród 33 tekstów w
„Polityce”, w których pojawiło się w latach 2010–2015 nazwisko Katarzyny Kozyry, w próbie znalazło
się aż 29, a spośród 28 tekstów w „Rzeczpospolitej”, w których wymieniono nazwisko Tadeusza
Kantora, w próbie znalazło się aż 20. Oznacza to, po pierwsze, że zastosowane słowa kluczowe
okazały się skutecznym narzędziem, umożliwiającym odnalezienie tekstów poświęconych sztukom
wizualnym w prasie. Po drugie – że można szacować, iż łączna liczba tekstów z lat 2010–2015
dotycząca w choć minimalnym stopniu sztuk wizualnych lub wzmiankująca któregoś z artystów z pola
sztuk wizualnych wynosi w każdym z trzech wymienionych tytułów nie więcej niż 300–500 tekstów,
czyli między pięć a osiem miesięcznie (w przypadku „Gazety Wyborczej” jest ona prawdopodobnie co
najmniej dwukrotnie większa, jednak sposób konstrukcji archiwum tej gazety utrudnia sporządzenie
takich szacunków). Po trzecie – że analizowany przez nas materiał stanowi bardzo dużą część
wszystkich tekstów prasowych na temat sztuk wizualnych, które ukazały się w latach 2010–2015 w
czterech analizowanych tytułach, i często obejmuje większość opublikowanych w tym okresie
tekstów na temat poszczególnych artystów.

KOGO WIDAĆ? OBECNOŚĆ ARTYSTEK I ARTYSTÓW SZTUK WIZUALNYCH W PRASIE

CZĘSTOŚĆ, POWODY I KONTEKSTY POJAWIANIA SIĘ W PRASIE
Kto spośród artystek i artystów tworzy, według dziennikarzy, pole sztuk wizualnych w Polsce? Na
podstawie analizy zawartości czterech tytułów prasowych możemy odpowiedzieć na to pytanie
przyjmując za kryterium częstość, z jaką w analizowanych gazetach i tygodnikach pojawiają się
poszczególni artyści2. Jest to oczywiście kryterium wysoce niedoskonałe, pozwala jednak pokazać,
jacy twórcy dostają się w pole widzenia prasy, kim są, jaką sztukę uprawiają, do jakich pokoleń
należą3. Ponadto, przy uwzględnieniu założenia ekonomii uwagi4 oraz ekonomii prestiżu5, medialna

2

Wzięto pod uwagę tylko nazwiska artystów działających w ostatnich dwu stuleciach, identyfikowanych i
autoidentyfikujących się jako twórcy polscy.
3 Trzeba zaznaczyć, po pierwsze, że artystów sztuk wizualnych, którzy choć raz pojawili się w prasie w latach 2010–2015,
jest zapewne nieco więcej, ponieważ tutaj opieramy się na próbie. Jest ona duża, liczy 3000 tekstów, zatem na pewno
znaleźli się w niej wszyscy częściej występujący twórcy, jednak może brakować pewnej liczby tych, którzy zjawili się na
łamach analizowanej prasy nie więcej niż kilkukrotnie. Po drugie – podane liczby obarczone są marginesem błędu, jak w
każdym badaniu posługującym się próbą, niemniej w znacznym przybliżeniu pokazują względną częstość pojawiania się
poszczególnych osób w prasie.
4 H. M. Kepplinger, Mechanizmy skandalizacji w mediach, przeł. A. Kożuch, Kraków 2008; R. A. Lanham, The economics of
attention: Style and substance in the age of information, Chicago 2006.
5 J. F. English, Ekonomia prestiżu. Nagrody, wyróżnienia i wymiana wartości kulturowej, przeł. P. Czapliński, Ł. Zaremba,
Warszawa 2013.
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widzialność i to niezależnie od kontekstu, w jakim dane zjawisko się pojawia, jest istotnym aspektem
jego wpływu społecznego, wagi, jaką ono posiada.
Rozkład częstości występowania nazwisk artystów w prasie ma wyraźny charakter potęgowy: istnieje
wąska kategoria artystów, którzy pojawiają się w tekstach prasowych o wiele regularniej niż
pozostali, następnie – nieco większa liczba rzadziej obecnych w przekazach medialnych oraz bardzo
szerokie grono pojawiających się sporadycznie, często tylko raz. W sumie w analizowanych 3000
tekstów można odnaleźć blisko 1300 nazwisk artystów, jednak prawie połowa pojawia się w tylko
jednym tekście, co czwarty – w więcej niż trzech tekstach, tylko 100 – w więcej niż dziesięciu. 11
artystów pojawia się natomiast ponad 50 razy.
Poniżej prezentujemy listę 50 twórców z obszaru sztuk wizualnych najczęściej wymienianych w
ostatnich latach w analizowanych gazetach i tygodnikach.

Tabela 1: Zestawienie 50 artystek i artystów, o których najczęściej informowano w prasie codziennej i tygodnikach między
czerwcem 2010 a czerwcem 2015

Imię i nazwisko
artystki/artysty

Liczba artykułów, w
których pojawia się
nazwisko
artystki/artysty6

Częstość pojawiania się nazwiska na
1000 tekstów, w których pojawia się
choć jedno nazwisko artystki/artysty
z pola sztuk wizualnych

1

Tadeusz Kantor

82

64

2

Jan Matejko

79

62

3

Jacek Malczewski

67

53

4

Wilhelm Sasnal

65

51

5

Mirosław Bałka

62

49

6

Zbigniew Libera

60

47

7

Katarzyna Kozyra

57

45

8

Jerzy Nowosielski

57

45

9

Paweł Althamer

56

44

10

Stanisław Ignacy Witkiewicz

56

44

11

Artur Żmijewski

47

37

12

Alina Szapocznikow

46

36

13

Stanisław Wyspiański

41

32

14

Edward Dwurnik

37

29

15

Magdalena Abakanowicz

36

28

16

Wojciech Fangor

36

28

17

Zdzisław Beksiński

35

27

6

W próbie 3000 artykułów, po 750 z każdego z tytułów, w tym ok. 1250 dotyczących sztuk wizualnych i zawierających
nazwisko przynajmniej jednego artysty z tej dziedziny.
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18

Piotr Uklański

35

27

19

Julita Wójcik

35

27

20

Joanna Rajkowska

34

27

21

Aleksander Gierymski

34

27

22

Henryk Stażewski

33

26

23

Władysław Strzemiński

32

25

24

Andrzej Wróblewski

31

24

25

Wojciech Bąkowski

31

24

26

Katarzyna Kobro

29

23

27

Dorota Nieznalska

28

22

28

Leon Wyczółkowski

28

22

29

Józef Robakowski

27

21

30

Natalia LL

26

20

31

Józef Mehoffer

26

20

32

Henryk Tomaszewski

26

20

33

Henryk Siemiradzki

25

20

34

Olga Boznańska

23

18

35

Robert Kuśmirowski

23

18

36

Roman Opałka

23

18

37

Lech Majewski

22

17

38

Oskar Dawicki

22

17

39

Zofia Kulik

21

16

40

Wojciech Kossak

21

16

41

Franciszek Starowieyski

20

16

42

Marcin Maciejowski

20

16

43

Grzegorz Kowalski

19

15

44

Leon Tarasewicz

19

15

45

Władysław Hasior

19

15

46

Karol Radziszewski

19

15

47

Nikifor Krynicki

18

14

48

Waldemar Świerzy

18

14

49

Juliusz Kossak

18

14

50

Jakub Julian Ziółkowski

18

14

Oczywiście powyższy ranking, który może przywodzić na myśl kontrowersyjne rankingi cytowań
wprowadzane w świecie nauki, w żadnym wypadku nie jest hierarchią wartości twórców lub ich prac.
Nie jest to także miernik uznania w środowisku artystycznym lub obecności w świadomości Polaków.
Stworzyliśmy go jako jedno z możliwych narzędzi analizy, jakim zainteresowaniem obdarzała polskich
twórców codzienna prasa i tygodniki w latach 2010–2015, ale też jako pretekst do zapytania o
powody, dla których w ogóle w popularnym, nieeksperckim dyskursie informuje się o sztuce –
powody, które możemy różnie oceniać, ale warto je poznać.
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Pierwszy powód można określić mianem kanonicznej wielokontekstowości. To w szczególności
przypadek takich twórców jak Tadeusz Kantor i Jan Matejko, ale też na przykład takich jak Jacek
Malczewski. Ich nazwiska pojawiają się w prasie nie tylko w tekstach dotyczących wystaw ich prac,
ale też w licznych i różnorodnych kontekstach wynikających z ich długotrwałej przynależności do
panteonu polskich twórców oraz z tego, że ich twórczość jest wiązana ze współczesnymi zjawiskami
artystycznymi, co sprawia, iż są wymieniani przy okazji przywoływania innych twórców, wystaw i
tematów. Występują oni zatem w prasie także jako autorzy elementów innych ekspozycji niż ich
własne i jako inspiracja (lub obiekt twórczej kontestacji) dla innych twórców, jako autorzy prac lub
twierdzeń stanowiących ważny punkt odniesienia dla kolejnych pokoleń twórców, jako postacie
żyjące we wspomnieniach czy twórcy dzieł o dużej randze symbolicznej lub wartości rynkowej. Nawet
śmierć innej znanej postaci jest w ich wypadku okazją do tego, aby nazwisko tych kanonicznych
twórców pojawiło się na łamach prasy (Wybitny malarz Witold Pałka zmarł 29 sierpnia w swoim
domu w Katowicach, w otoczeniu bliskich. Miał 85 lat, w tym roku obchodził 60 lat twórczości. Należy
zaliczyć go do plejady wielkich polskich mistrzów pędzla, jak Teodor Axentowicz, Stanisław
Wyspiański czy Jacek Malczewski, „Gość Niedzielny”; Mieczysław Porębski zmarł późnym wieczorem
w poniedziałek. (…) Profesor naturalnie nimi [dziełami sztuki – FS/MK] obrastał, bo często dostawał je
od swoich przyjaciół artystów. Są to prace m.in.: Jerzego Nowosielskiego (…), „Gazeta Wyborcza”).
Poniżej omawiamy najważniejsze konteksty pojawiania się artystów kanonicznych i
wielokontekstowych na przykładzie Kantora i Matejki.
Wśród tekstów wzmiankujących Kantora:






co trzeci dotyczy pokazywania prac tego artysty jako elementu ponad 20 bardzo
różnorodnych wystaw, w kilku wypadkach indywidualnych, ale najczęściej poświęconych
innym postaciom i tematom (np. konkretnym artystom, którzy do niego nawiązywali, Grupie
Krakowskiej, tematyce holokaustu, relacjom polsko-niemieckim, najbardziej cenionym
polskim artystom), nieraz nawiązuje do jego wysokiej pozycji w polskiej sztuce (sąsiadują na
niej ewidentne tuzy polskiego malarstwa [Stażewski, Kantor, Nowosielski, Wróblewski],
„Polityka”), a także szczególnie znanych prac Kantora, na czele z Umarłą klasą i wariacją na
temat Hołdu pruskiego Matejki;
również co trzeci tekst dotyczy Kantora i jego twórczości jako inspiracji lub przedmiotu
interpretacji dla innych artystów oraz dla komentatorów (Wojciech Bąkowski (…): Tadeusz
Kantor wymyślił taki termin „rzeczywistość najniższej rangi", czyli ta, do której każdy ma
dostęp. Bardzo mi się to podoba i dobrze pasuje do tego, co robimy, „Polityka”; Dalszym
ciągiem zamkowej wystawy jest niecodzienna instalacja w przestrzeni miejskiej. „Zajrzałem
przez dziurkę, zobaczyłem coś, co skojarzyło mi się z »Umarłą klasą« Kantora (…)” [mówi]
Piotr Paziński, „Rzeczpospolita”) albo relacji i wspomnień na temat kontaktów z artystą (W
czasie wojny zaczął współpracować z Grupą Młodych Plastyków skupioną wokół Tadeusza
Kantora, „Gość Niedzielny”; (…) poznałam wtedy ludzi, z którymi zaprzyjaźniłam się na całe
życie: Kazia Mikulskiego, Tadzia Brzozowskiego, Miecia Porębskiego, a nieco później
poznałam Tadeusza Kantora, „Gazeta Wyborcza”);
co ósmy dotyczy wartości rynkowej i handlu dziełami krakowskiego artysty (Marszandzi mieli
wówczas taki żelazny zestaw „dla milionerów”: Malczewski, Kantor, Nowosielski, może
jeszcze kilka nazwisk, „Polityka”), a pozostałe konteksty, w których się o nim wspomina, to
m.in. wzmianki wynikające z uznania go za postać kanoniczną dla sztuki (wielkie nazwiska
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kojarzone z miastem: Kantor, Miłosz, Szymborska, Penderecki, Wajda, Lem, Mrożek,
Skrzynecki, „Polityka”), wysoka pozycja w rankingach sztuki (np. Kompasie Sztuki
„Rzeczpospolitej” lub Paszportach Polityki), a także pojedyncze informacje, dotyczące
utworzenia krakowskiej Cricoteki lub jubileuszu urodzin autora (Zmarły w 1990 roku Tadeusz
Kantor wciąż jest wpływowym ambasadorem polskiej kultury, „Rzeczpospolita”).
Wysoką pozycję Tadeusza Kantora, podobnie jak Witkacego, Wyspiańskiego czy Schulza, wyjaśnia też
jego obecność w bardzo wielu różnych kontekstach artystycznych (poczynając od sztuki, przez teatr, a
na literaturze kończąc) – jednak w ograniczonym stopniu, gdyż w przypadku takich artystów w
naszym zestawieniu nie uwzględniliśmy artykułów dotyczących wyłącznie niewizualnych nurtów ich
sztuki (głównie literatury i teatru), podobnie jak artykułów, w których artyści pojawiali się jako
patroni (ul. Jana Matejki, szkoła im. Tadeusza Kantora, Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Teatr im.
Stanisława Wyspiańskiego, Festiwal im. Brunona Schulza itp.).
Drugi przykład, który zostanie omówiony szczegółowo, to Jan Matejko, który częste pojawianie się na
łamach analizowanych przez nas tytułów prasowych również zawdzięcza kanonicznej pozycji w
historii polskiej sztuki oraz temu, w jak wielu kontekstach stanowi punkt odniesienia dla innych
twórców oraz dla komentatorów. Matejko, podobnie jak Kantor, pojawia się zatem na łamach prasy:




w związku z uczynieniem którejś z jego prac (lub ewentualnie prac innych artystów,
polegających na przetworzeniu jednego z jego dzieł) elementem wystawy (np. wystawy
dotyczącej bitwy grunwaldzkiej, tkaniny jako środka tworzenia – z wyhaftowaną kopią Bitwy
pod Grunwaldem, zbrodni w sztuce, prezentacji zbiorów Lwowskiej Galerii Narodowej w
Sopocie, ekspozycji sztuki polskiej w Chinach, wystawy na temat relacji polsko-niemieckich,
wystawy Ars Homo Erotica, na której prezentowano męskie akty autorstwa Matejki, czy
wreszcie pokazów organizowanych w trakcie którejś z Nocy Muzeów). Wielokrotnie
wspominano o nim w komentarzach do wystaw, zwłaszcza dotyczących twórców i osób
istotnych dla polskiej tożsamości narodowej lub tworzących w podobnym okresie, np.
wystawy malarstwa Gierymskich, przedstawień Jana Pawła II w sztuce albo aukcji dzieł
Grottgera (Jeśli rangę artysty mierzyć popularnością jego dzieła, obecnością jego wizji w
zbiorowej świadomości, to niewątpliwie jednym z najważniejszych naszych malarzy był Artur
Grottger. Tak jak na bitwę pod Grunwaldem i oblicza polskich królów Polacy od pokoleń
patrzą oczami Matejki, tak wizję powstania styczniowego narzucił nam Grottger; „Gazeta
Wyborcza”);
oraz jako inspiracja lub obiekt interpretacji dla innych artystów oraz dla komentatorów (Na
przykład Edward Krasiński wykorzystał do własnych celów „Bitwę pod Grunwaldem” Jana
Matejki, a kilkadziesiąt lat później Karol Radziszewski przetworzył z kolei na swoje potrzeby
Krasińskiego, „Polityka”; „Jana Matejki »Bitwa pod Grunwaldem«. Nowe spojrzenie”. Jakie
znaczenie ma podtytuł nowej książki pod pani redakcją?, „Rzeczpospolita”; Pamiętam, jak w
1946 r. (…) wielkie wrażenie zrobiły (…) na mnie szkice do „Bitwy pod Grunwaldem", małe
rysuneczki, „Gość Niedzielny”) albo w kontekście relacji na temat okresu historycznego, w
którym żył, oraz innych artystów tego czasu lub ich spadkobierców (Przygotował je pod
kierunkiem prof. Jana Marcina Szancera – ucznia Józefa Mehoffera, który był uczniem Jana
Matejki, „Gość Niedzielny”; Choć historiozoficzne malarstwo Matejki miało silny wpływ na
wyobraźnię Malczewskiego, spory na tle artystycznym okazały się na tyle silne, że Jacek
postanowił rzucić szkołę, „Gość Niedzielny”).
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Drugi czynnik intensyfikujący obecność w prasie to polskość: związanie artystki lub artysty i jej/jego
twórczości z polską tożsamością i historią oraz dyskusjami na ich temat. Jest to oczywiście widoczne
szczególnie wyraźnie w przypadku takich artystów jak Malczewski czy Matejko. Jak pokazują
powyższe przykłady, wiele wystaw, przy okazji których sięga się po twórczość tego drugiego oraz
postaci, z którymi się go wiąże, odsyła nas bardzo często do wątków narodowych i historycznych oraz
prezentacji polskiej sztuki za granicą, zaś Bitwa pod Grunwaldem jest na łamach analizowanych 3000
artykułów najczęściej wymienianą pracą z obszaru sztuk wizualnych. Matejko zajmuje bardzo wysoką
pozycję w świadomości Polaków, wspieraną przez szkolne podręczniki i publiczny dyskurs, zaś jego
prace traktowane są bardzo często jako ikoniczne przedstawienia wydarzeń historycznych
najważniejszych dla tożsamości narodowej. Ta ikoniczność potęguje obecność nazwiska artysty w
prasie, bo wspomina się o nim na marginesie najróżniejszych tematów, choćby w artykule
poświęconym atrakcyjności turystycznej Krakowa (Nie wzięto jednak pod uwagę, że części turystów,
szczególnie z zagranicy, nie interesują krypty polskich bohaterów, obrazy Matejki czy legenda o
trębaczu, ale przyjeżdżają tu, by się napić (uchlać) i zabawić, „Polityka”), tak jak o Malczewskim pisze
się z kolei np. przy okazji omawiania portretów Gierałtowskiego (Portret Zbigniewa Lwa-Starowicza
nawiązuje do malarstwa Malczewskiego – Gierałtowski zapożyczył od malarza motyw muzy i
autoportretu w zbroi, „Gazeta Wyborcza”).
Odróżnia natomiast Matejkę od Kantora to, że na temat tego drugiego w całym zebranym materiale
znalazło się tylko jedno (!) zdanie krytyczne (dotyczące jednej z jego prac), podczas gdy postać i prace
Matejki są różnie wartościowane. Z jednej strony, wiele tekstów stawia go na piedestale (W salach
towarzystwa debiutowali bowiem najwybitniejsi polscy artyści, m.in. Jan Matejko, „Rzeczpospolita”),
afirmuje pozaartystyczne walory jego sztuki (Jan Matejko był nie tylko malarzem, ale też
ambasadorem polskości, kiedy nasz kraj znajdował się pod zaborami. Jego dzieła przypominają, że
sztuka powinna mieć cele i służyć wartościom takim jak patriotyzm, „Gość Niedzielny”) albo
przynajmniej wskazuje na niekwestionowaną pozycję w świadomości zbiorowej Polaków (Gdyby
zapytać Polaków o ich słynnego kompozytora, pewnie wymieniliby Chopina. Na pytanie o malarzy z
pewnością pojawiłby się Matejko i... pewnie tylko Matejko, „Polityka”). Z drugiej strony, znajdujemy
jednak wiele odniesień do Matejki, polegających na krytycznym przetworzeniu prac artysty, przy
czym poszczególne tytuły wyraźnie się pod tym względem różnią. O ile w „Gościu Niedzielnym”
spotkamy wyłącznie nawiązania afirmujące twórczość Matejki, w tym głównie jej realizm (Ale Kozik
nie jest fantastą. Maluje jak Matejko, który zanim namalował konia, spędził wiele godzin w stajni,
„Gość Niedzielny”) i wartość historyczną oraz patriotyczną (Jan Matejko rysował władców tak
sugestywnie, że dziś nie potrafimy sobie ich wyobrazić inaczej niż przez pryzmat jego „pocztu królów i
książąt polskich”, „Gość Niedzielny”), o tyle w „Polityce” i „Gazecie Wyborczej” oraz znaczniej rzadziej
w „Rzeczpospolitej” wspomina się także o powstawaniu i wystawianiu prac silnie przetwarzających
pierwowzór (np. haftowanej Bitwie pod Grunwaldem czy pracy Edwarda Krasińskiego z 1997 roku)
oraz prześmiewczych, karykaturalnych i pastiszach (np. przetworzeniu Bitwy… autorstwa The
Krasnals czy grupy Łódź Kaliska), a także o popularnych wydawnictwach czerpiących z nazwiska
Matejki, takich jak Szyfr Jana Matejki Dariusza Rekosza. W tych tytułach prasowych, w szczególności
w „Polityce”, pojawia się też krytyczna refleksja dziennikarzy na temat wartości twórczości Matejki,
zwłaszcza jej wartości artystycznej. Czasem jest ona dokonywana z pozycji bezstronnego obserwatora
lub człowieka stawiającego pytania, np.:
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Galopująca jak oszalała i za wszelką cenę szukająca nowości sztuka XX w. z natury rzeczy nie
mogła zaakceptować Matejki jako artysty. Ba, do dobrego wręcz tonu należało okazywanie
dystansu wobec konserwatywnego malarstwa Mistrza („Polityka”).
To zjawisko ironicznie skomentował Telemach, autor znanego bloga „Ogólna teoria
wszystkiego”, pisząc o Matejce, że „jako prekursor i jedyny przedstawiciel nurtu alegorycznohistorycznego w obrębie europejskiego pop-artu wyprzedził swą epokę” („Polityka”).
Piotr Sarzyński: – Czy Rembrandta lub Matejkę należy wymazać z podręczników historii
sztuki? Jakub Woynarowski: – Ja czegoś takiego, o ile pamiętam, nie sugerowałem
(„Polityka”).
Wielokrotnie jednak taka refleksja wyrażana jest wprost, jak np. w tekście dotyczącym wartości
aukcyjnej polskich prac, artykule poświęconym pomnikom i rzeźbom powstającym w przestrzeni
publicznej czy wystawie Polska sztuka narodowa:
Dobrze, że nie ma możliwości wystawienia na aukcji „Bitwy pod Grunwaldem" Jana Matejki
czy „Błędnego koła" Jacka Malczewskiego. Bo nagle okazałoby się, że zapłacono za nie tyle,
ile za jakiś szkic wyrysowany przez Picassa na kartce wyrwanej z zeszytu. I byłby wstyd
(„Polityka”).
Ci, którzy mają pieniądze na kosztowne artystyczne realizacje, zamiast nowoczesnej rzeźby
wolą tradycyjne pomniki upamiętniające to i owo, a zamawiane u twórców, którym dużo
bliżej do estetyki (choć nie warsztatu) Matejki niż Richarda Serry czy choćby Magdaleny
Abakanowicz. („Polityka”)
Skądinąd nawet tak utalentowanym malarzom jak Artur Grottger, Henryk Rodakowski czy
nawet mistrz Matejko zdarzały się prawdziwe artystyczno-patriotyczne knoty. Tak,
najwyraźniej patriotyzm kochał się w sztuce bez wzajemności („Polityka”).
Należy też podkreślić, że współtworzenie narodowego kanonu w sztuce jako powodu pojawiania się
artystek i artystów na łamach prasy nie ogranicza się do szczytu zestawienia, lecz obejmuje szereg
twórców, którzy są uznawani za „typowo polskich”, bo odnosząc się w swoich pracach do ważnych
wydarzeń historycznych, portretując w sposób przedstawiający i zrozumiały dla wszystkich otaczającą
nas rzeczywistość, zostali uznani w przeszłości za reprezentantów tego, co specyficzne dla polskiej
sztuki, a co jednocześnie dobrze reprezentuje nas jako naród na zewnątrz (np. polska szkoła plakatu).
Mówiąc jeszcze inaczej, chodzi o założenie, iż interesujące dla czytelnika jest przywołanie tego, co
można byłoby nazwać popularną sztuką narodową, czasem archaicznej formalnie, ale jednocześnie
zrozumiałej dla wszystkich, dotyczącej tego, co jest naszym wspólnym doświadczeniem (albo
przynajmniej tego, co część Polaków uznaje za zbiorowe doświadczenie wspólnoty narodowej, do
której należą). Ten powód decyduje, iż dosyć często pojawiają się przywołania twórczości – często
bardzo zróżnicowanej jakościowo oraz pod względem wagi artystycznej – Jerzego Dudy-Gracza,
Waldemara Świerzego, Henryka Siemiradzkiego, Józefa Mehoffera, Leona Wyczółkowskiego,
Aleksandra Gierymskiego czy Marcina Maciejowskiego.
Podsumowując, patriotyzm, polskość i polska historia są bardzo ważnymi kontekstami
interpretowania sztuki na łamach analizowanej prasy, a silne związanie twórcy z polską tożsamością
jest jednym z czynników wpływających na obecność artystek lub artystów w tekstach prasowych
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poświęconych sztukom wizualnym. Matejko i jego sztuka wiodą na łamach prasy intensywne życie,
także jako przedmiot karykatur i pastiszy, ponieważ rozmaite okazje, aby się do nich odnieść, tworzą
coraz to nowe połączenia między nim a nowymi nazwiskami i kontekstami ze świata sztuki. Bardzo
podobne do wyżej omówionych (kanoniczna wielokontekstowość oraz silny związek z polską
tożsamością i historią oraz wynikające z nich okazje do pojawienia się na łamach prasy) są powody i
konteksty częstego pojawiania się takich twórców jak Jacek Malczewski, Stanisław Ignacy Witkiewicz,
Stanisław Wyspiański czy Wojciech i Juliusz Kossakowie. Kanoniczna wielokontekstowość jest jednak
czynnikiem odpowiedzialnym w dużej mierze za częstą obecność także artystów tworzących w
ostatnich dziesięcioleciach lub współcześnie, jak Zdzisław Beksiński (np. Jakub Julian Ziółkowski czy
Aleksandra Waliszewska to artyści, którzy w malarstwie robią dokładnie to samo, co z takim
obrzydzeniem odrzucano dwie dekady temu u Dudy-Gracza czy Beksińskiego: budują osobne
mikrokosmosy wyobraźni, zapełniając je historiami i sylwetkami; „Polityka”), Zbigniew Libera (do
którego można nawiązać, pisząc o sporcie i o anoreksji, i o holokauście) czy Wilhelm Sasnal (pytanie o
stosunek do jego twórczości zadawane jest innym artystom, szuka się jego prekursorów i źródeł
inspiracji, m.in. w twórczości Andrzeja Wróblewskiego, a jego prace pojawiają się w tak nowych
kontekstach jak gdyński Open’er i jego omówienia).
Trzecim zasadniczym powodem obecności w prasie jest wiązanie postaci ze sobą: zaliczanie artystki
lub artysty do jakiejś kategorii twórców, zwłaszcza wybitnych – czy to przez dziennikarzy, czy przez
instytucje i kuratorów, których poczynania i efekty pracy dziennikarze opisują. Przykładowo,
wspomniani przed chwilą Malczewski, Witkacy, Wyspiański i Kossakowie w wielu tekstach pojawiają
się jednocześnie, bo wzajemnie się do siebie odwołują (Kossakowie, Witkiewiczowie i właśnie
Malczewscy – to bodaj najsłynniejsze artystyczne pary ojciec-syn, „Polityka”). Pisząc o jednym z nich,
przypomina się drugiego, wymieniając kanoniczne postacie polskiej sztuki lub któryś jej okres, podaje
się często cały szereg nazwisk, a w wywiadach z artystami pyta się ich o twórczość innych artystów.
Wysoką widzialność w prasie uzyskują też artyści, którym uda się zaistnieć jako środowisko czy
pokolenie, bo wówczas przywołanie jednego z nich zwykle skutkuje przywołaniem także pozostałych
– taki mechanizm zwiększa np. widzialność takich artystów jak Kozyra, Libera, Althamer, Kulik,
Żmijewski i Uklański. Tego typu potęgowo mnożące się nawiązania i zapętlenia są w dużej mierze
odpowiedzialne za kształt danych w tabeli 1. i na wykresie 8.: analizowane media najwięcej uwagi
poświęcają niewielkiej liczbie osób. Zjawisko to wzmacnia jeszcze jeden kontekst, w którym pojawiają
się regularnie te same nazwiska: konkursy i rankingi artystów takie jak Paszporty Polityki czy Kompas
Sztuki (Uznany na świecie Mirosław Bałka obok Magdaleny Abakanowicz [piąta pozycja w Kompasie
Sztuki] i Romana Opałki [trzecie miejsce] należy do nielicznej grupy polskich artystów, którzy od
dawna są obecni na międzynarodowych rynkach sztuki, „Rzeczpospolita”). Artyści, których nie ma w
przedstawionej wcześniej pięćdziesiątce, są wzmiankowani przy ich okazji nie tylko jako laureaci i
osoby zajmujące wysokie lokaty, ale nawet wówczas, gdy sami nie otrzymują nagrody (Na przykład w
sztukach wizualnych po prostu zabrakło nam lat, by wręczyć Paszporty – wielokrotnie nominowanym
– Zbigniewowi Liberze, Arturowi Żmijewskiemu, Oskarowi Dawickiemu czy Wilhelmowi Sasnalowi,
„Polityka”; Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2013 […]. W poprzednich edycjach nagradzani byli tu
m.in. Wilhelm Sasnal […], „Polityka”). Przejawem relacjogenności – czyli liczby powiązań, które łączą z
innymi artystami – i chyba także zaczątków kanoniczności niektórych autorów jest też to, że ich
nazwiska pojawiają się czasem w prasie dlatego, iż nie znaleźli się na jakiejś wystawie (A brakuje
choćby Brzozowskiego czy szalejącego w świecie Sasnala, „Polityka”).
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Czwarty zasadniczy powód częstszego i rzadszego pojawiania się artystek i artystów na łamach prasy
– to polityka muzeów i galerii oraz wynikający z niej zakres obecności poszczególnych artystów na
wystawach, innych wydarzeniach artystycznych, ale też pozaartystycznych (np. remont muzeum,
renowacja obrazu, zmiana ekspozycji, darowanie dzieł galerii). Najważniejszym kontekstem
pojawiania się sztuk wizualnych na łamach analizowanych tytułów są wystawy oraz inne szczególne
wydarzenia, w których sztuka staje się obiektem widocznym w przestrzeni lub debacie publicznej.
Istotnym powodem informowania o sztuce jest zatem obecność dużych, skoncentrowanych w czasie,
wyraźnie wyodrębnionych wydarzeń, zwłaszcza wpisujących się w zasadę spektakularności i
widzialności, której podporządkowane jest pole kultury. Twórcy obecni są w prasie, jeśli organizuje
się wystawy prezentujące ich twórczość lub takie, przy okazji których można do niej nawiązać. Oprócz
wcześniej wymienionych artystów z kanonu polskiej sztuki osobami, które pojawiły się wielokrotnie
w prasie, bo ich prace stanowiły przynajmniej element jakiejś wystawy, znajdziemy Zdzisława
Beksińskiego, Jerzego Nowosielskiego, Mirosława Bałkę, Katarzynę Kozyrę i wiele innych postaci
wymienionych na wysokich pozycjach naszego zestawienia. Obok wystaw powodem
ponadprzeciętnie częstej obecności w prasie niektórych artystów są momenty szczególne i
celebracje. Sztuka pojawia się w prasie przede wszystkim wówczas, gdy ma miejsce wyjątkowe
wydarzenie, które jej dotyczy. Są to przede wszystkim wystawy, a zwłaszcza duże monografie i
retrospektywy albo ich cykle, które przypominają ważną, często już nieżyjącą, postać polskiej sztuki,
nieraz dokonując przy okazji przewartościowania jej twórczości. Mamy tu na myśli takich artystów jak
Olga Boznańska, Katarzyna Kobro, Andrzej Wróblewski, Alina Szapocznikow. Podobnie jak w
poprzednim przypadku impuls kreujący zjawisko, o którym warto poinformować szerszą publiczność,
pochodzi ze świata artystycznego: to on dostarcza tematów w postaci dużych pokazów, konferencji i
seminariów, które stają się interesujące również dla mediów, wyznaczają pole tego, co należy
zobaczyć, albo tego, co każda kulturalna i zainteresowana sztuką osoba powinna znać. Silnie
przyciągają jednak uwagę także wydarzenia rzadkie i szczególne, jak otwarcie, generalny remont lub
zamknięcie muzeum/galerii, przekazanie, nabycie, utrata lub odzyskanie dzieł wybitnych artystów dla
takiej instytucji, ważna publikacja na ich temat (przykładem jest książka Magdaleny Grzebałkowskiej
o Beksińskim, która spowodowała częstszą obecność tego artysty na łamach analizowanej prasy), a
także niektóre jubileusze i rocznice. W ten właśnie sposób medialną widzialność Matejki i
Malczewskiego bardzo znacząco podbiły często relacjonowane remont krakowskich Sukiennic oraz
Muzeum Narodowego w Warszawie, w których są wystawiani, jak również to, że ich prace znajdują
się wśród dzieł sztuki zrabowanych przez Niemców w trakcie II wojny światowej, a które Polska
usiłuje od lat odnaleźć i odzyskać (o czym cyklicznie przypomina prasa, w szczególności „Gość
Niedzielny” i „Rzeczpospolita”). Wśród tekstów, w których pojawia się Matejko, znajdują się też liczne
artykuły związane z konserwacją Bitwy pod Grunwaldem, a wśród tekstów dotyczących Jacka
Malczewskiego – np. poświęcone zamknięciu wystawiającego m.in jego prace muzeum w
szwajcarskim Rapperswil czy notkę o rocznicy przekazania jego rysunków i akwarel Zamkowi na
Wawelu przez Karolinę Lanckorońską. Innym przykładem znaczenia wydarzeń szczególnych dla
widzialności prasowej może być Jerzy Nowosielski, którego nazwisko wymieniano często w
analizowanych tytułach przy okazji omawiania reorganizacji łódzkiego ms2 w 2010 roku (podobnie
jak nazwiska Sasnala, Kozyry i wielu innych twórców) czy otwarcia nowej galerii sztuki polskiej
Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Tego rodzaju czynniki okazały się znacznie mniej istotne dla
lidera zestawienia Tadeusza Kantora – jubileusz jego urodzin i ogłoszenie 2015 roku Rokiem Kantora
przez UNESCO pojawiały się w analizowanym zbiorze tylko sporadycznie (zwłaszcza, że w naszej
próbie znalazły się dla tego roku jedynie artykuły z pierwszych kilku miesięcy).
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Powód piąty: wartość rynkowa i lajfstajlowa oraz międzynarodowe uznanie. Niemal wszyscy
autorzy dotąd wymienieni pojawiają się też w artykułach dotyczących rynkowej wartości sztuki –
zazwyczaj aukcji, sporadycznie tych charytatywnych, a także wywiadów z kolekcjonerami oraz
dywagacji na temat wysokiej lub niskiej wartości polskiej sztuki (mierzonej najczęściej jej uznaniem
na Zachodzie i/lub cenami rynkowymi). W przypadku niektórych autorów, takich jak Witkacy czy
Roman Opałka, tak mierzona wartość ich prac stanowi wręcz jeden z kilku dominujących powodów,
dla których się o nich pisze. Przykłady:











Czołowi polscy biznesmeni ścigali się niegdyś między sobą, któremu uda się zawiesić nad
biurkiem większego Malczewskiego lub Nowosielskiego („Polityka”);
Na sierpniowej aukcji licytowana będzie także nieznana w handlu dekoracyjna akwarela
Jacka Malczewskiego („Rzeczpospolita”);
Ale w ostatnich dniach firma ta błyskotliwie sprzedała za 75 tys. zł (cena wywoławcza 22 tys.
zł) pastelowy portret poety Artura Marii Swinarskiego autorstwa Witkacego
(„Rzeczpospolita”);
Generalnie bowiem nikt tam [w świecie] nie widział, nie słyszał i słyszeć nie chce o żadnym
Matejce, Malczewskim czy Wyspiańskim, a jedynymi, którzy ocierają się o aukcyjne salony, są
twórcy współcześni. Kwoty, jakie uzyskują, rzeczywiście mogą u nas budzić respekt: 713 tys.
funtów (ok. 1,13 mln dol.) za „Tryptyk liczony" Romana Opałki (2010 r.), 568 tys. funtów
(blisko 900 tys. dol.) za „Nazistów" Piotra Uklańskiego czy 465 tys. dol. za tryptyk „Palące
dziewczyny" Wilhelma Sasnala („Polityka”);
Kolekcjonerską wartość i nie najwyższą cenę (wywoławcza 78 tys. zł) ma wczesny, bo z 1976
r., ciekawy obraz Zdzisława Beksińskiego („Rzeczpospolita”);
Uczestnicy aukcji wrócili do domu z dziełami wielkich artystów, między innymi Edwarda
Dwurnika, Ryszarda Horowitza, Jerzego Kałuckiego, Jacka Sienickiego, Zdzisława
Beksińskiego, Magdaleny Abakanowicz („Gazeta Wyborcza”);
Czy po śmierci Romana Opałki wzrosną ceny jego obrazów. Panuje opinia, że gdy umiera
wybitny artysta, jego dzieła drożeją, ponieważ żadne nowe już nie powstanie
(„Rzeczpospolita”).

Autorzy analizowanych tekstów wskazują często na istotność określonych nazwisk i wystaw
podkreślając ich międzynarodowe sukcesy, potwierdzone albo prestiżem miejsc, w których
prezentowane są prace tych artystów, albo wysokością sum, za jakie zostały one sprzedane, albo
miejscem w rankingach czy nagrodami, jakie uzyskali oni od prestiżowych, międzynarodowych
gremiów. To w szczególności przypadek takich postaci jak Mirosław Bałka, Artur Żmijewski, Paweł
Althamer, Wilhelm Sasnal, Piotr Uklański, Zbigniew Libera, Katarzyna Kozyra. W przypadku niektórych
z nich trudno wręcz znaleźć artykuł, który nie wskazywałby na ich karierę i poważanie, jakim cieszą
się na Zachodzie. Często towarzyszy temu uznanie ze strony wiodących narodowych instytucji
zajmujących się sztuką współczesną (wszyscy wyżej wymienieni pojawiają się np. w tekstach i
wywiadach dotyczących Muzeum Sztuki Nowoczesnej i tworzenia jego stałej kolekcji). Tego typu
sukces sprawia, że te nazwiska wymienia się też przy okazji omawiania miejsc, osób i czynników
związanych z ich biografią lub awansem w polu sztuki (W galerii udzielali się znani dziś artyści
Wilhelm Sasnal, Rafał Bujnowski, Zbigniew Libera i Michał Budny, „Gazeta Wyborcza”), a także – że
zaczynają one funkcjonować jako synonim dobrej lub drogiej sztuki albo sukcesu w sztuce (Każdy
marzy o karierze Wilhelma Sasnala, o t y m , by zauważyła go Fundacja Galerii Foksal lub jury jakiegoś
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prestiżowego konkursu, „Polityka”; Nie stać cię jeszcze na Wilhelma Sasnala, ale marzysz o nowym
obrazie? Wybierz coś ciekawego wśród prac studentów Instytutu Sztuk Pięknych UMCS. Oleje, grafiki,
a nawet monumentalne rzeźby – może za parę lat autor którejś z prac będzie znany na całym
świecie?, „Gazeta Wyborcza”) lub pojawiają się w refleksji dotyczącej tego, co sprawia, że sztuka staje
się dobra i ceniona (wyrachowane przechwytywanie mód na malarski styl Sasnala, „Polityka”). Warto
zauważyć, że chociaż każdy z wymienionych tu twórców jest uznanym i cenionym artystą przede
wszystkim ze względu na poziom uprawianej przez siebie sztuki, to intensywność informowania o
nich podporządkowana jest wspominanej wyżej „ekonomii prestiżu”7, której reguły wyznaczają
międzynarodowe gremia, zaś dziennikarzom nie pozostaje nic innego, jak respektowanie ich decyzji o
uwidzialnieniu poprzez prestiżową nagrodę określonego twórcy. Doskonale widać tu półperyferyjny i
zależnościowy charakter polskiej sztuki, a przynajmniej tego typy własności recepcji zjawisk
artystycznych w naszym kraju – hierarchie ważności i oceny są ustanawiane przez kosmopolityczny,
ale jednocześnie umiejscowiony w kilku krajach najbardziej zasobnych w kapitał kulturowy, świat
artystyczny, a następnie strukturyzują one lokalne pole sztuki, w tym dziennikarski dyskurs w Polsce.
Refleksja na ten temat pojawia się też w analizowanej prasie (Jakub Banasiak: Sztuka zadomowiła się
w mediach głównego nurtu dopiero na fali międzynarodowych sukcesów polskich artystów – np.
Wilhelma Sasnala; „Rzeczpospolita”), choć znajdziemy też wiele tekstów, które same posługują się tą
półperyferyjną optyką. Międzynarodowe uznanie jest też ważnym argumentem w dyskusji nad
wartością sztuki („Nikt się z nami nie konsultował”, „zresztą, co to za artysta ten Bałka?” –
protestowali okoliczni patrioci. Rzeczywiście ciekawe, co to za artysta, skoro o jego prace zabijają się
światowe galerie, z londyńską Tate Modern na czele, „Gazeta Wyborcza”).
Szósty zasadniczy czynnik, który wydaje się zwiększać obecność określonych nazwisk w prasie, to inny
rodzaj sukcesów lub inny rodzaj wyjątkowości sztuki i jej twórcy niż wymienione powyżej, w tym
przede wszystkim młody wiek, nietypowy charakter twórczości lub znaczenie dla rozwoju polskiej
sztuki. W znaczącej części tekstów podkreśla się, że omawiane w nich wystawy i prace są efektem
sukcesów młodych twórców (wśród których również większość uwagi przypada na kilkanaście,
maksymalnie kilkadziesiąt nazwisk): powodem informowania o sztuce są tu prezentacje lokalnych
odkryć albo przedstawienie kandydatów do sławy. Dotyczy to takich twórców jak Wojciech
Bąkowski, Oskar Dawicki, Aneta Grzeszykowska, Robert Kuśmirowski, Paulina Ołowska, Karol
Radziszewski, Konrad Smoleński, Monika Sosnowska, Radek Szlaga czy Aleksandra Waliszewska. To
osoby, którym poświęcano już uwagę i które mają na swoim koncie albo prestiżowe, lokalne nagrody,
albo wystawy w dobrych prywatnych galeriach, ale nie osiągnęły jeszcze progu widzialności, którym
cieszy się poprzednia kategoria artystek i artystów, a więc międzynarodowe sławy. Dzienniki i
tygodniki wprowadzając tego rodzaju osoby do sfery publicznego dyskursu, wykonują bardzo istotny
ruch, polegający na upublicznieniu tego, co sam świat artystyczny uznał już za istotne i godne
zainteresowania, a więc popularyzują nowe, znaczące zjawiska wyselekcjonowane wcześniej przez
galerzystów i kuratorów. Można więc zauważyć, iż drugi i trzeci z opisywanych tu powodów pisania o
sztuce w codziennych gazetach i tygodnikach wskazują na wysoki poziom autonomii świata
artystycznego w kreowaniu kryteriów oceny i waloryzacji zjawisk pojawiających się w jego obrębie.
Jak wspomnieliśmy wcześniej, popularna prasa raczej tego rodzaju wewnątrzśrodowiskowe kryteria

7

English, Ekonomia prestiżu…
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oceny respektuje, niż tworzy je od nowa8. Jak powiedzieliśmy wyżej, istotność części omawianych w
prasie wystaw wydaje się też uzasadniać pojedynczość, unikalność twórcy sprawiająca, iż wymyka się
on jednoznacznym klasyfikacjom, nie wpisuje się wprost w jakąkolwiek tendencję tworzenia, ale jest
zjawiskiem osobnym, często ekscentrycznym, funkcjonującym na obrzeżach bardzo różnych sfer
życia, takich jak sztuka, popkultura, film czy wręcz tabloidowa kultura eksponująca to, co dziwne,
obce. W tym pole należałoby umieścić Władysława Hasiora, Lecha Majewskiego, Oskara Dawickiego,
Roberta Kuśmirowskiego, Wojciecha Bąkowskiego, Leona Tarasewicza czy Zdzisława Beksińskiego.
Każda z tych postaci tworzy lub tworzyła sztukę, która poprzez swą osobność i wypady poza pole
artystyczne może być interesująca dla wszystkich – niekoniecznie jako zjawisko artystyczne, ale
zawsze jako coś, co rozbija monotonię pola medialnego, a także obiekt pozwalający na mnożenie
dalszych nawiązań (Aleksandra Waliszewska: (…) Beksiński straszył i fascynował swoim światem, a
teraz takich wyrazistych postaci nie ma, „Rzeczpospolita”). W przypadku niektórych z tych artystów
ukazują się też książki na ich temat, które są dodatkową okazją do zaistnienia ich nazwiska w prasie. I
wreszcie trzecim podtypem wyjątkowości twórcy, z powodu której jej lub jego nazwisko pojawia się
w artykułach prasowych, jest istotność dla rozwoju polskiej sztuki – istotność generowana albo
poprzez własną twórczość, albo poprzez działalność pedagogiczną. To jeden z najważniejszych
powodów przywoływania w tekstach dziennikarskich takich osób jak Henryk Stażewski, Władysław
Strzemiński, Henryk Tomaszewski czy Grzegorz Kowalski. Części takich twórców nie są zazwyczaj
poświęcone osobne artykuły, ale raczej wspomina się o ich istotności w kontekście związku z
głównym bohaterem tekstu (Artur Żmijewski, ur. w 1966 r. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie, w słynnej pracowni Grzegorza Kowalskiego, tzw. Kowalni, z której
wywodzą się też m.in. Katarzyna Kozyra i Paweł Althamer, „Polityka”).
Wreszcie, po siódme, należy wskazać na dwa zupełnie inne powody sprawiające, iż w popularnym
dyskursie informuje się o sztuce, które są bardziej uniwersalne i obecne są również w każdej innej
sferze życia społecznego. Mamy tu na myśli, z jednej strony, śmierć, odejście kogoś, kto jest dobrze
znany i ceniony (w analizowanym przez nas okresie z tego powodu ponadprzeciętnie często
informowano o Wojciechu Fangorze, Jerzym Nowosielskim, Romanie Opałce, Franciszku
Starowieyskim czy, na fali pojawiających się książek, artykułów i filmów, o zmarłym w 2005 roku
Zdzisławie Beksińskim i okolicznościach jego śmierci), z drugiej zaś – skandale lub gorące społeczne
dyskusje i spory, które wywołuje sztuka. W tym drugim kontekście wielokrotnie przywoływano w
analizowanym okresie Julitę Wójcik, Dorotę Nieznalską, Katarzynę Kozyrę, Mirosława Bałkę (np.
Ośmioro artystów protestuje przeciwko wykorzystaniu swoich prac na wystawie „Thymos” w Centrum
Sztuki Współczesnej. Ekspozycja pokazuje oblicza polskiego gniewu aż do katastrofy smoleńskiej w
2010, „Gazeta Wyborcza”; Najsłabiej wypada na wystawie wiek XX. (…). Projekcja kontrowersyjnego
filmu Artura Żmijewskiego „Berek", w którym nagie postacie gonią się po komorze gazowej, „Gość
Niedzielny”). Choć oba powyższe generatory zainteresowania są skrajnie odmienne co do swojego
sensu i natury, to mają one cechę wspólną – są osobliwe (albo przez swoją tragiczność, albo poprzez
transgresyjność), a więc nie tylko ogniskują uwagę, ale również uruchamiają zbiorowe działania
nakierowane na przywrócenie naruszonego przez nie ładu. Ten ostatni odbudowuje albo żałoba,
wspomnienie, oddanie czci, albo dyskusja i spór, społeczne napiętnowanie lub kara.

8

Dosyć znacząca w tym kontekście była silna środowiskowa reakcja na artykuł Moniki Małkowskiej Mafia bardzo kulturalna
(Weekendowe wydanie „Rzeczpospolitej” – magazyn „Plus Minus”, 9.01.2015), który często traktowano jako bezzasadny
atak na wewnątrzśrodowiskowe kryteria oceny wartości zjawisk artystycznych.
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Należy podkreślić, że wszystkie omówione dotąd powody lub uzasadnienia, dla których artystki i
artyści pojawiają się w prasie, są ze sobą powiązane i nieraz występują jednocześnie. Przykładowo, na
prawdopodobieństwo pojawienia się twórcy na opisywanej w gazecie wystawie wpływa zakres, w
jakim ta postać ugruntowała się jako element narodowego kanonu, wielokontekstowość jej sztuki
oraz liczba i gęstość relacji, które łączą ją z innymi artystami, a także liczba momentów szczególnych i
celebracji czy ogólniej – polityka galerii. Jednocześnie – pojawianie się na wystawach i w ich opisach
prasowych zwiększa gęstość zwrotnych relacji łączących twórcę z innymi nazwiskami.
Niezwykle istotne są też różnice w rankingach zainteresowania poszczególnymi artystami w
analizowanych dziennikach i tygodnikach. W przypadku „Gościa Niedzielnego” pierwsza dziesiątka
twórców, o których informuje się najczęściej, przedstawia się następująco:

Tabela 2. Zestawienie nazwisk 12 artystów sztuk wizualnych, o których tygodnik „Gość Niedzielny” najczęściej informował
między czerwcem 2010 a czerwcem 2015

Imię i nazwisko artysty

Liczba artykułów, w
których pojawia się
nazwisko artysty9

Szacowana częstość pojawiania się
nazwiska w tym tygodniku na 1000
tekstów, w których pojawia się choć
jedno nazwisko artystki/artysty z
pola sztuk wizualnych

1

Jan Matejko

23

139

2

Jacek Malczewski

15

90

3

Aleksander Gierymski

10

60

4

Stanisław Wyspiański

8

48

5

Józef Mehoffer

8

48

6

Tadeusz Kantor

7

42

7

Stanisław Witkiewicz

5

30

8

Jerzy Nowosielski

5

30

9

Henryk Siemiradzki

5

30

10

Jerzy Duda-Gracz

5

30

11

Julian Fałat

5

30

12

Tomasz Bagiński

5

30

Jak łatwo zauważyć, na powyżej liście, poza Tadeuszem Kantorem i Tomaszem Bagińskim, dominują
malarze i to przede wszystkim ci reprezentujący nurt malarstwa przedstawiającego, historycznego,
podejmującego wątki istotne dla, tradycyjnie rozumianej, tożsamości narodowej. Znaczące jest też
to, że niemal wszyscy artyści, o których najczęściej informuje „Gość Niedzielny”, to osoby nieżyjące, a
więc też takie, które mają swoje jasno określone miejsce w hierarchiach, są w większym stopniu
zamknięci interpretacyjnie, a więc też bezpieczni jako podstawa informacji przywoływanej w prasie.
Co więcej, dosyć charakterystyczne dla tego tygodnika jest to, że w ciągu ostatnich pięciu lat
zamieścił on informacje o zaledwie 170 twórcach (na prawie 1300 nazwisk zidentyfikowane w trakcie
9

W próbie 750 artykułów z „Gościa Niedzielnego”, w tym 166 zawierających przynajmniej jedno nazwisko artystki lub
artysty z pola sztuk wizualnych.
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analizy wszystkich branych pod uwagę w trakcie badań tytułów). Oznacza to, iż dostrzega nieznaczną
część współczesnego pola sztuki, resztę pozostawiając w cieniu. Tym, co wyróżnia „Gościa
Niedzielnego”, jest też niezwykle silna pozycja lidera rankingu – Jana Matejki – który pojawia się w co
siódmym tekście dotyczącym sztuk wizualnych. Podsumowując, preferencje „Gościa Niedzielnego”
można określić jako bardzo silnie zachowawcze i konserwatywne, tak jeżeli chodzi o sposób
rozumienia sztuki, jak i jeżeli weźmiemy pod uwagę światopogląd.
Lista 10 najczęściej przywoływanych artystów przez tygodnik „Polityka” przedstawia się w sposób
następujący:

Tabela 3. Zestawienie nazwisk 10 artystek i artystów sztuk wizualnych, o których tygodni „Polityka” najczęściej informował
między czerwcem 2010 a czerwcem 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Imię i nazwisko
artystki/artysty

Liczba artykułów, w których
pojawia się nazwisko
artystki/artystów10

Szacowana częstość pojawiania się
nazwiska w tym tygodniku na 1000
tekstów, w których pojawia się choć
jedno nazwisko artystki/artysty z pola
sztuk wizualnych

Katarzyna Kozyra
Zbigniew Libera
Tadeusz Kantor
Wilhelm Sasnal
Mirosław Bałka
Paweł Althamer
Julita Wójcik
Jan Matejko
Jacek Malczewski
Joanna Rajkowska

34
28
24
24
22
21
20
20
19
19

87
84
72
72
66
63
60
60
57
57

Na powyższej liście zdecydowanie dominuje sztuka krytyczna. Jednocześnie mamy do czynienia z
dużo większym zróżnicowaniem niż w przypadku „Gościa Niedzielnego” – zarówno w planie
historycznym i gatunkowym, jak i tym ideologicznym – obok osób uprawiających sztukę krytyczną
znajdziemy przedstawicieli malarstwa historycznego, sztukę modernistyczną oraz awangardę; obok
malarzy – osoby eksperymentujące z wieloma mediami; zarówno twórców, którzy należą do kanonu
polskiej sztuki, jak i tych, którzy zajmują wysoką pozycję w globalnym art worldzie. Dodatkowo w
przypadku tygodnika „Polityka” analiza wskazuje na przynajmniej jednorazową obecność prawie 500
nazwisk twórców, co zaświadcza o tym, że jest on znacznie bardziej pluralistyczny, jeżeli chodzi o
preferencje artystyczne i ideowe, pokrywając swoim zainteresowaniem sporą część świata
artystycznego.

10

W próbie 750 artykułów z „Polityki”, w tym 335 zawierających przynajmniej jedno nazwisko artystki lub artysty z pola
sztuk wizualnych.
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W przypadku „Rzeczpospolitej” lista 10 najczęściej przywoływanych artystów przedstawia się w
następujący sposób:

Tabela 4. Zestawienie nazwisk 10 artystek i artystów sztuk wizualnych, o których dziennik „Rzeczpospolita” najczęściej
informował między czerwcem 2010 a czerwcem 2015

Imię i nazwisko
artystki/artysty

Liczba artykułów, w
których pojawia się
nazwisko artystki/artysty11

Szacowana częstość pojawiania się
nazwiska w tym tygodniku na 1000
tekstów, w których jest choć jedno
nazwisko artystki/artystów z pola
sztuk wizualnych

1

Stanisław Ignacy
Witkiewicz

24

89

2

Tadeusz Kantor

20

74

3

Wojciech Fangor

20

74

4

Alina Szapocznikow

18

66

5

Wilhelm Sasnal

17

63

6

Jerzy Nowosielski

17

53

7

Mirosław Bałka

16

59

8

Stanisław Wyspiański

15

55

9

Jacek Malczewski

14

52

10

Zdzisław Beksiński

13

47

Powyższy ranking również cechuje spore zróżnicowanie historyczne, ideologiczne i gatunkowe, przy
czym widoczny jest większy konserwatyzm upodobań dziennikarzy „Rzeczpospolitej” niż „Polityki”. W
powyższym zestawieniu nie znajdziemy na przykład przedstawicieli sztuki krytycznej czy społecznie
zaangażowanej. „Rzeczpospolita” wydaje się stawiać na nowoczesnych klasyków (wśród najczęściej
przywoływanych artystów pojawiają się bowiem Tadeusz Kantor, Alina Szapocznikow, Jerzy
Nowosielski, Wojciech Fangor), sztukę modernistyczną (Stanisław Ignacy Witkiewicz, Jacek
Malczewski) oraz na tych polskich, współczesnych twórców, którzy odnieśli znaczący
międzynarodowy sukces (Mirosław Bałka i Wilhelm Sasnal). Jeżeli chodzi o zróżnicowanie i rozległość
dostrzeganego przez ten dziennika wycinka polskiego świata artystycznego to jest on porównywalny
z tym widzianym przez tygodnik „Polityka” i obejmuje prawie pół tysiąca artystów.

W przypadku ostatniego analizowanego tytułu, a więc „Gazety Wyborczej” dziesiątka najczęściej
przywoływanych artystów wygląda w sposób następujący:

11

W próbie 750 artykułów z „Rzeczpospolitej”, w tym 271 zawierających przynajmniej jedno nazwisko artystki lub artysty z
pola sztuk wizualnych.
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Tabela 5. Zestawienie nazwisk 10 artystów sztuk wizualnych, o których dziennik „Gazeta Wyborcza” najczęściej informował
w ostatnich pięciu latach

Imię i nazwisko
artystki/artysty

Liczba artykułów, w
których pojawia się
nazwisko artystki/artysty12

Szacowana częstość pojawiania się
nazwiska w tym tygodniku na 1000
tekstów, w których pojawia się
choć jedno nazwisko
artystki/artysty z pola sztuk
wizualnych

1

Tadeusz Kantor

31

62

2

Jan Matejko

25

50

3

Mirosław Bałka

24

48

4

Zbigniew Libera

24

48

5

Artur Żmijewski

24

48

6

Wilhelm Sasnal

23

46

7

Paweł Althamer

21

42

8

Katarzyna Kozyra

21

42

9

Jacek Malczewski

19

38

10

Katarzyna Kobro

19

38

„Gazeta Wyborcza” posiada linię informowania o sztuce bardzo zbliżoną do tygodnika „Polityka”. Aż 8

na 10 najczęściej padających nazwisk jest identyczne w obu tytułach, przy czym w „Gazecie
Wyborczej” nieco częściej pisane jest o Kantorze i Matejce, a w „Polityce” – o współczesnej sztuce
krytycznej. W pierwszej dziesiątce artystów najczęściej przywoływanych przez „Gazetę Wyborczą”
znajdziemy przedstawicieli w zasadzie każdego z nurtów strukturyzujących polski świat artystyczny i
decydujących o jego specyfice. Jeżeli chodzi o zakres widzenia pola artystycznego przez „Gazetę
Wyborczą” to jest on najszerszy ze wszystkich analizowanych tytułów – na łamach tego periodyku w
analizowanych 750 artykułach pojawiły się w ostatnich pięciu latach informacje o prawie 1000
artystów, a więc niewiele mniej niż w pozostałych trzech tytułach łącznie. Niewielu było takich
artystów, którzy pojawili się w którymś z pozostałych tytułów, a nie pojawili się choć raz w „Gazecie
Wyborczej”.
Podsumowując ten wątek analizy, warto zwrócić uwagę na liczebność populacji artystów, na temat
których pojawiają się informacje prasowe. Jest ich znacznie więcej niż tysiąc, ale zaledwie
kilkudziesięciu cieszy się większą popularnością, co – biorąc pod uwagę liczbę aktywnych twórców,
obecnych w obrębie świata artystycznego w Polsce – świadczy o tym, iż informacja prasowa jest
specyficzną stawką w grze, nie tylko potwierdzającą istniejące hierarchie, ale też je wytwarzającą.
Podobnie, jak w przypadku innych sfer życia, w których istotną rolę odgrywa widzialność i trudne do
kwantyfikacji dokonania, ogromne znaczenie zaczyna mieć zdolność do koncentrowania na sobie
uwagi medialnych komunikatorów. Jak staraliśmy się jednak podkreślać, kandydatów do bycia
widzialnymi nie identyfikują jednak sami dziennikarze, wydaje się, że o tym decydują wiodący aktorzy
świata artystycznego – wpływowe galerie, kuratorzy i kolekcjonerzy.

12

W próbie 750 artykułów z „Gazety Wyborczej”, w tym 501 zawierających przynajmniej jedno nazwisko artysty lub artystki
z pola sztuk wizualnych.

26

WIEK I POKOLENIA ART YSTEK I ARTYSTÓW OBECNYCH W PRASIE
Do jakich generacji należą artyści, o których pisze się w gazetach codziennych i tygodnikach? ⅓
spośród artystek i artystów, o których wspominano w artykułach prasowych zamieszczanych w
gazetach codziennych i tygodnikach, urodziła się przed II wojną światową, ⅓ – w latach 40. i 50. XX
wieku, a⅓ – między 1960 a 1995 rokiem.
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Wykres 6. Rok urodzenia artystek i artystów wizualnych żyjących w XIX i XX wieku, obecnych choć raz na łamach
analizowanej prasy między czerwcem 2010 a czerwcem 2015. Dane uzyskano dla 1210 spośród 1286 osób

Patrząc na powyższe dane pod innym kątem można zauważyć, że prawie połowa artystek i artystów
pojawiających się w prasie to osoby w wieku ponad 65 lat oraz nieżyjące, jedynie 15% ma obecnie nie
więcej niż 35 lat, a kolejne 18%jest w wieku 36–45 lat.
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Wykres 7. Wiek artystek i artystów wizualnych żyjących w XIX i XX wieku, obecnych choć raz na łamach analizowanej
prasy między czerwcem 2010 a czerwcem 2015. Dane uzyskano dla 1210 spośród 1286 osób

Powyższe ustalenia pozwalają uchwycić kilka istotnych prawidłowości. Po pierwsze, w polskiej prasie
codziennej i tygodnikach dużo chętniej niż o osobach młodych piszę się o tych, którzy mają już
ugruntowaną pozycję na polu sztuki. W przypadku najmłodszych artystów (do 35. roku życia) jest to
zjawisko tym wyraźniejsze, że tylko 10% z nich pojawiło się w naszej próbie w więcej niż trzech
tekstach, a żadna z tych osób nie znalazła się wśród 50 najczęściej wymienianych w prasie artystów.
Sytuacja zmienia się, jeśli chodzi o nieco starszych twórców, liczących obecnie między 36. a 45. lat,
wśród których co najmniej ⅓ pojawiała się w prasie regularnie, a dziewięcioro z nich znalazło się
wśród 50 najczęściej wymienianych twórców, na czele z Wilhelmem Sasnalem. Nie zmienia to jednak
faktu, że nieżyjący artyści wizualni nie tylko reprezentowani są liczniej (jak pokazuje wykres 7., prawie
co trzecie spośród prawie 1300 nazwisk artystów pojawiających się choć raz w próbie to nazwisko
osoby zmarłej), ale też rekrutuje się spośród nich szczególnie dużo twórców najpopularniejszych w
analizowanych tytułach. Wśród najczęściej dostrzeganych przez prasę 10, 20, 30 i 50 artystek i
artystów sztuk wizualnych każdorazowo połowa to osoby nieżyjące.
Próbując postawić hipotezy na temat silnej reprezentacji twórców w podeszłym wieku oraz
nieżyjących wśród artystów dostrzeganych przez prasę, można zaryzykować twierdzenie, że pisanie o
twórcach kanonicznych, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie ma ich już wśród żyjących, jest dużo bardziej
bezpieczne, daje pewność co do słuszności interpretacji, opiera się na stałym zbiorze klisz
dyskursywnych, a przede wszystkim nie wiąże się z ryzykiem, iż wysiłek opisu nie pójdzie na marne.
Druga interpretacja koncentracji na klasykach polskiej sztuki mogłaby wskazywać, iż czytelnikami
wybranych tytułów prasowych są osoby stosunkowo dobrze wykształcone, a więc też aspirujące do
bycia osobami kulturalnymi. Normatywnym zobowiązaniem dla tego typu osób jest zarówno
znajomość kanonu, jak i ogólna orientacja w najnowszych trendach w sztuce – struktura grupy
artystów, o których informują dzienniki i tygodniki, doskonale odzwierciedla ten rodzaj potrzeb i je
zaspokaja. Jak zostało to jednak omówione wcześniej, powodów, dla których, oraz kontekstów, w
których pewne nazwiska pojawiają się częściej, jest więcej oraz często są one ze sobą skorelowane,
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co potęguje obecność jednych i redukuje szanse tych drugich na przekroczenie bariery dzielącej ich
od panteonu najchętniej przywoływanych twórców.
Po drugie, warto zwrócić uwagę, że pod względem liczby dostrzeganych przez prasę nazwisk
najsłabiej reprezentowane w tekstach jest pokolenie artystów liczących obecnie 45–65 lat, a więc
artystów, którzy przestali być już młodymi obiecującymi, ale nie zdążyli stać się artystami klasycznymi.
W połączeniu z przytoczonymi wcześniej obserwacjami dotyczącymi artystów młodszych od nich oraz
tych starszych i nieżyjących można by stwierdzić, że prasa codzienna i tygodniki stosunkowo
intensywnie informują o nowościach pojawiających się w polu sztuki, ale nowości te stosunkowo
krótko wzbudzają zainteresowanie – potem w polu uwagi pozostają nieliczni, zasilający sukcesywnie
to, co można by nazwać panteonem polskiej sztuki. Jak się wydaje, mechanizm ten doskonale
odzwierciedla podstawową zasadę funkcjonowania popularnych mediów, jaką jest reguła starych
nowości. By podtrzymać zainteresowanie masowej publiczności, tego rodzaju komunikatory muszą
jednocześnie dostarczać jej tego, co nowe i co dobrze znane. Oznacza to, iż z jednej strony prezentuje
się młodych twórców, z drugiej tych, którzy stali się centralnymi postaciami polskiego świata
artystycznego. Warto tu jednak poczynić dwie dodatkowe obserwacje. Pierwsza dotyczy szczególnie
silnego spolaryzowania pokolenia 45–65 lat pod kątem sukcesu artystycznego oraz widzialności
medialnej: choć znajdziemy wśród jego przedstawicieli bardzo wiele osób wspominanych w prasie
incydentalnie, to jednocześnie te kilka osób wyłamujących się z tego schematu należy do grupy
twórców szczególnie uznanych i popularnych: w dziesiątce artystów, o których wspomina się
najczęściej, znajduje się aż czterech przedstawicieli tej generacji (obok twórców nieżyjących,
reprezentujących malarstwo historyczne i sztukę modernistyczną oraz Wilhelma Sasnala): Bałka,
Libera, Kozyra i Althamer, a niewiele rzadziej pojawiają się w prasie Żmijewski, Uklański i Rajkowska.
Uwaga druga: jak pokazuje wykres 8., opisany wcześniej potęgowy rozkład uznania, którym cieszą się
artyści, i ich występowania w prasie przejawia się w każdym pokoleniu – zawsze istnieje grupa kilku
do kilkunastu twórców o ogromnej widzialności, następnie nieco liczniejsze grono twórców znanych,
ale już znacznie rzadziej obecnych w prasie i wreszcie – „długi ogon” tych pojawiających się w niej
sporadycznie, nieraz jednorazowo. W pokoleniu polskich artystów wizualnych urodzonych w latach
1950–1969 stopień tej polaryzacji jest natomiast silniejszy niż w przypadku twórców młodszych oraz
starszych.
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Wykres 8. Rozkład częstości występowania w prasie w podziale na pokolenia. Każdy punkt symbolizuje jedną osobę,
przy trzech najczęściej pojawiających się osobach z każdego z pokoleń dopisano nazwiska. Dane uzyskano dla 1210
spośród 1286 osób

ILE ARTYSTEK, ILU ARTYSTÓW: PŁEĆ TWÓRCÓW SZTUK WIZUALNYCH OBECNYCH W
PRASIE
¾ spośród prawie 1300 artystek i artystów sztuk wizualnych obecnych w analizowanej prasie to
mężczyźni. Ich liczebna przewaga jest tym większa, im są bardziej popularnymi artystami. Wśród
dziesięciu najczęściej obecnych w prasie nazwisk tylko jedno należy do kobiety (Katarzyna Kozyra),
wśród 25 najczęściej wzmiankowanych kobiet jest już pięć (a więc 20%), podobnie wśród pierwszych
100 (19%). Natomiast wśród tych artystów, o których wspomniano nie więcej niż w dwóch różnych
artykułach, udział kobiet wynosi już 42%. Jak się wydaje, w sztukach wizualnych, a przynajmniej na
polu ich medialnej widzialności, mamy do czynienia ze znanym z wielu innych obszarów życia
zjawiskiem szklanego sufitu: udział kobiet wśród rozpoczynających karierę artystyczną (bo to takich
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osób dotyczą najczęściej pojedyncze wzmianki prasowe) jest znaczący, natomiast im wyżej w
hierarchii tego świata, tym coraz mniej kobiet.
Powstaje oczywiście pytanie, czy to zjawisko obecne jest również wśród młodszych pokoleń artystów.
Jeśli chodzi o sam udział kobiet wśród wszystkich wymienianych przez prasę twórców, można mówić
o znaczącej zmianie, którą ilustruje poniższy wykres.
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Wykres 9. Odsetek kobiet wśród wszystkich osób tworzących sztuki wizualne, które pojawiły się w analizowanej
prasie między czerwcem 2010 a czerwcem 2015. Dane uzyskano dla 1210 spośród 1286 osób

Jednocześnie udział kobiet wśród najczęściej wymienianych twórców w ramach pokolenia jest niski
także wśród młodszych roczników. Wśród tych liczących obecnie 36–45 lat w pierwszej dziesiątce
znajdziemy zaledwie Julitę Wójcik i Dorotę Nieznalską, w drugiej – jedynie Anetę Grzeszykowską,
Monikę Sosnowską i Basię Bańdę. Tylko wśród najmłodszych (do 35. lat) kobiet jest nieco więcej. W
gronie dziesięciu najbardziej widzialnych medialnie artystów i artystek tego pokolenia odnajdziemy
Agnieszkę Polską, Agatę Kleczkowską, Aleksandrę Mizielińską, Izę Tarasewicz, a w drugiej dziesiątce –
Aleksandrę Osadzińską, Annę Okrasko, Monikę Chlebek i Renatę Gąsiorowską. Aby zweryfikować tezę
o słabnięciu zjawiska szklanego sufitu trzeba jednak śledzić dalsze losy tych artystek.
Na koniec warto zauważyć, że choć niski odsetek kobiet wśród osób tworzących sztuki wizualne
widoczny jest we wszystkich tytułach prasowych, to istnieją między nimi pewne różnice, po części
związane z tym, o których pokoleniach artystek i artystów najczęściej się pisze. Wśród wszystkich
artystów wspomnianych choć raz w „Gościu Niedzielnym” tylko 15% to kobiety. W „Rzeczpospolitej”
udział kobiet wynosi 20%, a w „Polityce” i „Gazecie Wyborczej” – po 25%. Odnośnie zjawiska
szklanego sufitu poszczególne tytuły różnią się siłą, z jaką się ono przejawia. W „Gościu Niedzielnym”
wśród dziesięciu najczęściej przywoływanych artystów nie ma żadnej kobiety, a wśród 20 – jest tylko
Dorota Nieznalska, której prace wywołują najczęściej wzburzenie i protest „Gościa Niedzielnego”. W
„Rzeczpospolitej” jedyną kobietą w pierwszej dziesiątce i zarazem także w dwudziestce jest Alina
Szapocznikow. W „Gazecie Wyborczej” wśród dziesięciu najbardziej widzialnych znalazły się
Katarzyna Kozyra i Katarzyna Kobro, a w pierwszej dwudziestce odnajdziemy jeszcze Dorotę
Nieznalską, Magdalenę Abakanowicz i Alinę Szapocznikow. W „Polityce” wśród dziesięciu postaci
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najbardziej obecnych medialnie znajdziemy najwięcej kobiet, bo trzy: Katarzynę Kozyrę, Julitę Wójcik
i Joannę Rajkowską, ale w pierwszej dwudziestce dołącza do nich jedynie Alina Szapocznikow.
Dosyć zaskakujące może wydawać się to, że tak autonomiczna i swoista sfera życia społecznego, jak
sztuka jest tak bardzo podobna do innych pod względem oddziaływania nierówności płciowych na
przebieg kariery artystycznej i widzialność twórców. Można próbować to wyjaśnić dwojako. Z jednej
strony wskazując na hegemoniczny charakter upłciowionych reguł rządzących życiem społecznym, z
drugiej zaś – na fakt, iż pole medialne odzwierciedla zazwyczaj to, co można uznać za społeczny
konsens, w tym wypadku dotyczący relacji pomiędzy płciami. Niezależnie jednak od interpretacji
ofiarami tej formy nierówności, o której tu mowa, są kobiety, wśród których nielicznym udaje się
przełamywać systemowe regularności i stawać się osobami rozpoznawalnymi i widzialnymi w polu
medialnym jako artystki.

RODZAJE I GATUNKI SZTUKI UPRAWIANEJ PRZEZ ARTYSTKI I ARTYSTÓW OBECNYCH W
PRASIE
Jaką sztukę tworzą artyści, o których się pisze w prasie codziennej i tygodnikach? Jak wspomnieliśmy
w poprzedniej części, w trakcie analizy zawartości mediów udało się nam zidentyfikować nazwiska
prawie 1300 artystek i artystów. Każdej z tych osób przypisaliśmy środki tworzenia, które pojawiają
się w jej twórczości lub które sama określa jako uprawiany przez siebie rodzaj sztuki na podstawie
analizy materiałów dostępnych w Internecie. Ponad połowa z nich to malarki i malarze, co piąta
osoba zajmuje lub zajmowała się grafiką, niewiele mniej – fotografią, co szósta – rysunkiem, rzeźbą,
instalacją lub wideo, animacją, filmem albo nowymi mediami. Znacznie mniej wzmianek i artykułów
w prasie dotyczyło artystek i artystów zajmujących się ilustracją, akcjami społecznymi, sztuką
publiczną, street artem, scenografią lub plakatem. Pozostałe, niewymienione wyżej, środki dotyczyły
każdorazowo nie więcej niż 1% artystek i artystów13.

13

Liczba dziedzin twórczości nie odzwierciedla liczby zidentyfikowanych w trakcie analizy nazwisk artystów z tej prostej
przyczyny, iż większość z twórców reprezentuje więcej niż jedną formę uprawiania sztuki.

32

malarstwo

53%

grafika

22%

fotografia

18%

rysunek

16%

rzeźba

15%

wideo, animacja, film, nowe media

15%

instalacja

15%

performans

8%

ilustracja

7%

akcje społeczne, sztuka publiczna

5%

inne (architektura, tkanina, kolaż, happening)

5%

street art

4%

komiks

4%

scenografia

3%

plakat

3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Wykres 10. Odsetek twórców uprawiających dany rodzaj sztuk wizualnych wśród wszystkich osób tworzących sztuki
wizualne, które pojawiły się w analizowanej prasie między czerwcem 2010 a czerwcem 2015. Dane uzyskano dla 1265
spośród 1286 osób

W artykułach prasowych dominują zatem przedstawiciele tych rodzajów sztuk wizualnych, które
traktowane są jako ich paradygmatyczne przypadki, na czele z malarstwem. Wynika to przede
wszystkim z tego, iż wzięliśmy pod uwagę również tych artystów, którzy tworzyli od początku XIX i w
pierwszych dekadach XX wieku, a więc wówczas, kiedy tego rodzaju media artystycznej kreacji
dominowały, i z tego, że tym artystom poświęca się w analizowanej prasie bardzo dużo miejsca.
Poniższe zestawienie pokazuje, że wśród obecnych w prasie artystów sztuk wizualnych urodzonych w
XIX wieku malowało ponad 80%, natomiast już w rocznikach urodzonych w pierwszych dekadach XX
wieku odsetek malarzy spada. Wśród urodzonych w latach 1940–1969 malarką lub malarzem jest co
druga dostrzegana przez prasę osoba, a wśród młodszych roczników artystów sztuk wizualnych jest
to już tylko 40%. Z kolei rzeźbę uprawia co piąta osoba spośród dostrzeganych przez prasę artystów z
roczników 1920–1969, a wśród artystek i artystów urodzonych po 1980 roku rzeźba interesuje już
tylko co dziesiątą/dziesiątego z nich. Młodsi artyści rzadziej też dają się poznać jako autorzy grafik i
rysunków.
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Wykres 11. Odsetek twórców uprawiających dany rodzaj sztuk wizualnych wśród wszystkich osób tworzących sztuki
wizualne, które pojawiły się w analizowanej 1286 osób

Powyższy wykres pokazuje również rosnący udział takich form twórczości, które są charakterystyczne
dla drugiej dekady XX wieku i dla początków wieku XXI, a więc instalacji, nowych mediów i wideo oraz
street artu, a także stopniowy wzrost popularności komiksu i ilustracji (które mimo to pozostają
obszarami niszowymi).
Kilkanaście procent artystów opisywanych przez dziennikarzy zajmuje się też performansem oraz
szeroko rozumianą sztuką zaangażowaną społecznie, ingerującą również w przestrzeń miejską, przy
czym rozkwit tych form przypada na roczniki 1960–1969, natomiast wśród młodszych twórców są już
one stosowane rzadziej.
Warto też zauważyć, iż stosunkowo niewiele jest wzmianek o artystach tworzących plakaty, a więc
używających tego medium wypowiedzi, które w latach 70. traktowane było jako polska specjalność, a
zainteresowanie nim należało do kanonu zobowiązań normatywnych każdego, kto chciał zasługiwać
na miano człowieka kulturalnego. Jest to medium niezwykle rzadko używane począwszy od
roczników 1960–1969. Również bardzo niewielu twórców przywoływanych w prasie z ostatnich
pięciu lat zajmuje się happeningiem, bardzo popularnym w latach 60. i 70. Jeżeli się po niego dziś
sięga, to przede wszystkim w kontekście działań zaangażowanych społecznie, czasami niezwykle
trudnych do odróżnienia od protestów, manifestacji czy pikiet.
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Prawie połowa artystów, o których pisano w okresie czerwiec 2010 – czerwiec 2015 w analizowanych
gazetach codziennych oraz tygodnikach, zajmuje się (lub zajmowało) tylko jednym rodzajem sztuk
wizualnych, przy czym wśród tych urodzonych przed 1918 rokiem jest to aż 60%, podczas gdy już
wśród roczników międzywojennych odsetek ten spada do 40% i utrzymuje się odtąd na tym
poziomie: większość artystów łączy od tego czasu kilku rodzajów aktywności artystycznych, a w
pokoleniu najmłodszych artystów, urodzonych po 1979 roku, osoby uprawiające wyłącznie
malarstwo to już tylko 16% twórców obecnych na łamach prasy. Jednocześnie można tu wyróżnić
dwa podstawowe modele artystycznej wielodziedzinowości. Pierwszy, który można określić mianem
tradycyjnego, charakterystyczny dla artystów tworzących w XIX wieku i w pierwszych pięciu–sześciu
dekadach wieku XX, polega na używaniu zbliżonych do siebie mediów sztuki (najczęściej występujące
powiązania tego typu to uprawianie jednocześnie malarstwa i rysunku oraz rysunku i grafiki). Drugi z
modeli, widoczny w twórczości artystów rozpoczynających swoją aktywność w latach 60. i 70. XX
wieku, polega na albo na używaniu bardzo różnorodnych mediów tworzenia na różnych etapach
kariery, albo na łączeniu ich ze sobą w taki sposób, iż różnorodne rodzaje sztuki traktowane są jak
narzędzia, z których można swobodnie korzystać, konstruując autorską wypowiedź. Dosyć znaczące
jest też to, że z tego wielodziedzinowego modelu, których dziś wydaje się być obowiązujący, silnie
wyłamują się fotografowie. Chociaż ten rodzaj twórczości jest dziś bardzo często używany we
współczesnej sztuce, to jednocześnie liczną i bardzo wyrazistą grupą współczesnych artystów są ci,
którzy definiują się poprzez wskazanie wyłącznie na fotografię. Jak się wydaje, istnieją dwa
wyjaśnienia obecności tego zjawiska. Z jednej strony to wysoce wyspecjalizowany proces kształcenia,
wymagający opanowania skomplikowanych i zaawansowanych technologii (nowe media), z drugiej
zaś pole sztuk wizualnych, w kontekście zwrotu archiwizacyjnego14, wchłania w swój obręb tych,
którzy jako fotografowie byli archiwistami, dokumentalistami lub fotoreporterami.
Wielodziedzinowość w słabym stopniu dotyczy też twórców komiksów oraz street artu: ponad
połowa z nich zajmuje się wyłącznie jednym z tych rodzajów twórczości.
Pozostając przy wątku informowania w prasie codziennej i tygodnikach o artystach uprawiających
różne rodzaje sztuki, warto zwrócić uwagę na dosyć znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi
tytułami. Jak pokazuje poniższy wykres, ogólna hierarchia gatunków jest w nich podobna: dominuje
zdecydowanie malarstwo (choć nieco silniej w „Rzeczpospolitej”, a najsłabiej w „Polityce”), a grafika,
fotografia i rzeźba we wszystkich czterech wydawnictwach plasują się wysoko, podczas gdy artyści
posługujący się tkaniną, kolażem i happeningiem pojawiają się w każdym z nich bardzo rzadko.
Wprawdzie pozostałe gatunki we wszystkich tytułach pojawiają się nieco rzadziej, jednak mimo to z
różną częstotliwością Po pierwsze, znaczące różnice dotyczą takich form sztuk wizualnych jak
instalacja (wyraźnie różni się tu od pozostałych tytułów „Gość Niedzielny”, piszący o artystach
posługujących się tym medium prawie trzykrotnie rzadziej), nowe media i wideo oraz film i animacja
(znacznie rzadsze w „Gościu Niedzielnym” niż w „Gazecie Wyborczej” i „Polityce”), a także
performans (posługujący się nim artyści wydają się nieco rzadziej obecni w „Gościu Niedzielnym” i w
„Rzeczpospolitej” niż w „Polityce” i „Gazecie Wyborczej”). Po drugie, w „Gościu Niedzielnym” nie
znajdziemy prawie żadnej wzmianki o street arcie, który jest uprawiany przez co dwudziestą postać
obecną w pozostałych gazetach i czasopismach, za to autorzy komiksów pojawili się niemal wyłącznie
właśnie w „Gościu Niedzielnym” oraz „Polityce”.

14

Zob. np. „Kultura Współczesna” 2011, nr 4 (zatytułowana Powrót do archiwów).
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malarstwo

47%

52%
53%

57%

21%
20%
19%
17%

grafika

19%
19%
17%
20%

fotografia
rysunek

14%
17%
14%
13%

rzeźba

12%
16%
14%
16%

animacja, film, wideo, nowe media

9%

instalacja

15%
16%
19%

7%
7%

performans

6%

10%
12%

ilustracja

5%
5%
7%
8%

akcje społeczne, sztuka publiczna

6%
5%
8%
6%

street art

1%

Gazeta Wyborcza

Polityka
Gość Niedzielny

8%
6%

scenografia

3%
3%
3%
5%

plakat

5%
3%
5%
4%

happening

2%
1%
2%
1%

tkanina

1%
2%
1%
1%

kolaż

1%
1%
1%
0%

0%

Rzeczpospolita

4%
4%
5%

2%
1%

komiks

12%
15%
16%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Wykres 12. Odsetek twórców uprawiających dany rodzaj sztuk wizualnych wśród wszystkich osób tworzących sztuki
wizualne, które pojawiły się w analizowanej prasie między czerwcem 2010 a czerwcem 2015, w podziale na tytuły
prasowe. Dane uzyskano dla 1204 spośród 1286 osób

Opisane wyżej rozbieżności w większości wynikają z omówionych wcześniej ogólnych różnic
światopoglądowych, wyznaczających obszary zainteresowania gazet i tygodników i sposób
wartościowania przez nie sztuki, których główna oś oddziela „Gościa Niedzielnego”
(konserwatywnego, skupionego na artystach nieżyjących i kanonicznych oraz klasycznych formach
wyrazu) od pozostałych tytułów (znacznie bardziej progresywnych, dostrzegających zarówno
istnienie klasyków, jak i młodszych pokoleń artystów i o wiele bardziej zainteresowanych formami
wyrazu typowymi dla sztuki ostatnich kilkudziesięciu lat), przy czym „Rzeczpospolita” nieraz znajduje
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się pomiędzy tymi dwoma biegunami, skupiając się mocniej na klasycznych nazwiskach i formach
wyrazu niż „Polityka” i „Gazeta Wyborcza”. Podział ten jest jeszcze wyraźniejszy jeśli wziąć pod
uwagę tylko najczęściej wymienianych artystów w każdym z tytułów prasowych. Wśród dziesięciu
twórców najpopularniejszych w „Gościu Niedzielnym” tylko jeden nie zajmuje/zajmował się
malarstwem, a większość – wyłącznie malarstwem i to najczęściej historycznym. Co więcej, oprócz
malarstwa częściej reprezentowany jest w tym gronie jedynie rysunek oraz jednorazowo – fotografia,
animacja, happening i instalacja. Tymczasem wśród dziesięciu twórców najpopularniejszych w
„Polityce” malarstwo uprawia(ło) tylko czterech, a zaledwie jeden – wyłącznie malarstwo, natomiast
wszyscy pozostali artyści reprezentują po kilka różnych typów sztuki, w sumie pokrywając prawie całe
jej spektrum. Niemal identycznie wyglądają dane dla „Gazety Wyborczej”, natomiast pierwsza
dziesiątka nazwisk w „Rzeczpospolitej” leży gdzieś pomiędzy tymi biegunami: połowa twórców
zajmuje lub zajmowała się jednym lub dwoma rodzajami sztuki i tylko dwie z nich nie uprawiały
malarstwa, ale jednocześnie – wśród reprezentowanych środków wyrazu znajdziemy też rysunek,
fotografię, instalację, komiks, wideo czy sztukę publiczną.
Podsumowując ten wątek, należy zauważyć, iż najbardziej wybiórczo o sztuce informuje „Gość
Niedzielny”, koncentrując się głównie na jednym rodzaju sztuki i sprowadzając ją w dużej mierze do
historycznego malarstwa historycznego, zaś w przypadku pozostałych tytułów obraz sztuki
wyłaniający się z analizowanych artykułów jest zdecydowanie bardziej zróżnicowany i pluralistyczny.
Najpełniej hierarchie świata sztuki i pojawiające się w nim nowe tendencje tworzenia zdaje się
odzwierciedlać tygodnik „Polityka”, nieco bardziej zachowawcza jest „Gazeta Wyborcza”, zaś
„Rzeczpospolita”, choć informuje o zróżnicowanych formach tworzenia i różnych pokoleniach
artystów, to w pierwszej kolejności koncentruje się na tych, którzy już mają wysoki poziom
widzialności – albo ze względu na to, że są to twórcy uznawani za klasycznych przedstawicieli polskiej
sztuki, albo dlatego, że odnieśli spektakularny sukces międzynarodowy.

KOGO Z KIM WIDAĆ? POWIĄZANIA POMIĘDZY ARTYSTAMI
Jedną z istotniejszych cech światów społecznych, w tym świata artystycznego, jest ich relacyjność, a
więc z jednej strony różne formy stosunków, zależności i współzależności wiążące ze sobą aktorów
tego pola i określające status każdego z nich, z drugiej zaś formowanie się w obrębie tego rodzaju
światów mniejszych całości, których członkowie częściej ze sobą współdziałają, są do siebie w jakiś
sposób podobni, kreują szkoły lub środowiska i także przez innych są postrzegani jako osobna całość.
Co więcej, jak w obrębie każdej sieci, również w obrębie świata artystycznego pozycja twórcy może
być mierzona poprzez jego relacjogenność. Choć doniesienia prasowe z pewnością nie do końca
odzwierciedlają tego rodzaju hierarchię (w świecie artystycznym, jak w każdym świecie społecznym,
istnieje bowiem duża liczba silnie relacjogennych aktorów, którzy działają w tle, zaś ich nazwiska są
rozpoznawalne wyłącznie w środowisku, w którym funkcjonują), to dają wgląd w to, jak jest ona
postrzegana w obrębie dominującego dyskursu formowanego, m.in. przez tego rodzaju media.
Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że relacjogenność może wynikać z bardzo różnych czynników: z
funkcjonowania w wielu rozmaitych kontekstach; bycia istotnym punktem odniesienia dla innych
twórców; uczestniczenia w objętym badaniami okresie w dużej liczbie wystaw; z przynależności do
często omawianego w prasie środowiska, dzięki czemu, kiedy pada nazwisko jednego z jego
członków, to często pozostałe chociażby się wymienia; z bycia kandydatem lub laureatem do znanych
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nagród; ale też – z uprawiania bardziej popularnego rodzaju sztuki czy występowania w bardzo
licznym gronie kandydatek i kandydatów do nagrody lub przedstawicieli danego pokolenia. Inaczej
mówiąc, to, co nazywamy relacjogennością i mierzymy częstością występowania w prasie obok
innych twórców, nie musi być rozumiane pozytywnie ani tym bardziej być jednoznacznym
wskaźnikiem wyższości czy sukcesu artystki lub artysty.
CZĘSTOŚĆ WSPÓŁWYSTĘPOWANIA ARTYSTEK I ARTYSTÓW
Wśród 1273 tekstów (z próby liczącej 3000), w których pojawiło się nazwisko choć jednej artystki lub
jednego artysty z pola sztuk wizualnych, niecałe 40% (484 teksty) zawierało nazwisko tylko jednej
takiej osoby. W pozostałych występowało co najmniej dwóch artystów, a często – znacznie więcej. W
rekordowym artykule pojawiły się nazwiska aż 43 różnych artystek i artystów. Jak powiedzieliśmy
wyżej, artyści różnią się jednak między sobą częstotliwością pojawiania się z innymi artystami oraz
tym, z kim współwystępują (na ile liczna jest to grupa, na ile zróżnicowana oraz jacy artyści są w niej).
Przeprowadzona przez nas analiza pokazuje następującą hierarchię relacjogenności15.

Tabela 6. Współwystępowanie twórców w prasie. Dane dla 25 twórców, którzy w analizowanych artykułach prasowych
pojawiali się najczęściej oraz wybranych kilkunastu innych, wymienionych w poniższych analizach. Kolory przy nazwiskach
wskazują na wiek twórców, zgodnie z legendą. W kolumnach z liczbami i procentami na zielono zaznaczono wartości
wskaźników ukazujące ponadprzeciętnie częste występowanie nazwiska razem z nazwiskami innych twórców, a na
czerwono – te poniżej przeciętnej

Pozycja na
liście twórców
najczęściej
wymienianych
w prasie

Imię i nazwisko
artystki/artysty

Liczba artystek i artystów, z
którymi dany twórca
współwystępuje w
przynajmniej jednym artykule
Całkowita
Średnia

Odsetek tekstów, w
których twórca
pojawia się sam lub
z nie więcej niż
dwoma innymi
artystami

1

Tadeusz Kantor

316

8

20%

2

Jan Matejko

199

6

30%

3

Jacek Malczewski

183

6

21%

4

Wilhelm Sasnal

280

10

15%

5

Mirosław Bałka

187

7

21%

6

Zbigniew Libera

233

9

12%

7

Jerzy Nowosielski

245

8

16%

8

Katarzyna Kozyra

253

10

12%

9

Paweł Althamer

204

7

21%

10

Stanisław Ignacy Witkiewicz

170

5

13%

11

Artur Żmijewski

192

9

17%

12

Alina Szapocznikow

168

8

17%

13

Stanisław Wyspiański

139

7

22%

15

Ograniczamy się tu do prezentacji 25 najczęściej powtarzających się w prasie nazwisk oraz wybranych przykładów
kilkunastu osób obecnych w niej regularnie, ale nieco rzadziej, omówionych w tekście. Podkreślamy jednocześnie, że w
przypadku zaledwie 39 spośród 1286 artystek i artystów, których przywoływały dzienniki i tygodniki nie stwierdzono
współwystępowania ich nazwisk z nazwiskami choć jednego innego twórcy. Można to uznać za dobry wskaźnik silnego
usieciowienia świata artystycznego.
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14

Edward Dwurnik

248

11

8%

15

Magdalena Abakanowicz

182

9

14%

16

Wojciech Fangor

186

10

14%

17

Julita Wójcik

177

10

17%

18

Piotr Uklański

180

9

11%

19

Zdzisław Beksiński

158

7

23%

20

Aleksander Gierymski

94

6

21%

21

Joanna Rajkowska

126

7

24%

22

Henryk Stażewski

177

10

9%

23

Władysław Strzemiński

141

9

16%

24

Andrzej Wróblewski

146

9

6%

25

Wojciech Bąkowski

210

12

29%
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Lech Majewski

59

3

73%

41

Franciszek Starowieyski

79

5

30%

51

Jerzy Duda-Gracz

77

5

41%

52

Bruno Schulz

58

4

47%

68

Konrad Smoleński

152

15

0%

82

Stasys Eidrigevicius

61

5

39%

84

Jarosław Modzelewski

143

15

0%

86

Stanisław Fijałkowski

156

17

8%

87

Basia Bańda

143

15

8%

90

Zbigniew Rybczyński

39

4

72%

94

Honza Zamojski

148

19

0%

100

Tomasz Bagiński

5

1

100%

102

Andrzej Mleczko

26

3

50%

111

Krystyna Zachwatowicz

20

2

66%

115

Tomasz Gudzowaty

36

4

44%

125

Agata Kleczkowska

68

9

22%

152

Jakub Woynarowski

34

5

47%

(…)

Legenda:
Do 35 lat
36–45 lat
46–55 lat
56–65 lat
Powyżej 65 lat
Nieżyjący

Przedstawione wyżej dane ponownie pokazują, jak silna jest widzialność kilkudziesięciu nazwisk
najczęściej występujących w prasie, która wynika zarówno z nawiązywania do nich w najróżniejszych
kontekstach, z tego, że wzajemnie się one do siebie odsyłają – kiedy pojawia się jedno z nich, zwykle
pojawia się też kilka innych, jak i – po trzecie – z tego, że to do nich się nawiązuje, pisząc o mniej
znanych artystach. Spośród 1286 twórców sztuk wizualnych, którzy znaleźli się w próbie, prawie co
czwarty znalazł się w przynajmniej jednym tekście razem z Tadeuszem Kantorem i/lub Wilhelmem
Sasnalem, a prawie co piąty – z Katarzyną Kozyrą, Zbigniewem Liberą, Jerzym Nowosielskim i/lub
39

Edwardem Dwurnikiem. Inaczej mówiąc, każdy z wyżej wymienionych artystów pojawił się w choć
jednym tekście z kilkuset innymi twórcami. Jednakże choć liczba innych twórców, z którymi artystka
lub artysta pojawia się w tekstach prasowych, rośnie wraz z liczbą tych tekstów – czyli z
popularnością prasową artystki lub artysty – to istnieją wyraźne różnice między osobami o podobnej
popularności (porównywalnej częstości pojawiania się w prasie), jeśli chodzi o to, jak często pisząc o
nich, pisze się także o innych (ilu innych artystów pojawia się w sumie w tekstach dotyczących
danego artysty), jak i jeśli chodzi o liczbę takich przywoływanych jednocześnie twórców (średnią
liczbę innych nazwisk przywoływanych w tekstach dotyczących danego artysty).
Po pierwsze, są to różnice pokoleniowe. Średnio rzecz biorąc, znacznie wyższa relacjogenność
cechuje osoby tworzące współcześnie niż te nieżyjące i należące już często do kanonu sztuki (np.
Matejkę, Malczewskiego, Witkacego, Wyspiańskiego czy Gierymskiego), co wynika przede wszystkim
z tego, że pamięta się zwykle tylko tych twórców minionych epok, którym udało się zyskać uznanie i
przywołując ich nazwiska, rzadziej pisze się o innych artystach, którzy tworzyli w tym samym czasie.
Jednocześnie jednak wśród artystów z tych samych pokoleń, żyjących i nieżyjących, obserwujemy
interesujące różnice dotyczące liczby i różnorodność artystów, z którymi się ich łączy.
Wśród nieżyjących twórców spektakularnym przykładem są Matejko i Kantor. Choć obaj występują w
prasie niemal równie często, to w tekstach wzmiankujących Kantora pojawia się znacznie szersze
grono twórców (316 różnych nazwisk) niż w tekstach wzmiankujących Matejkę (199 nazwisk). Może
to jednak wynikać nie tylko z większej uniwersalności kontekstów, w których przywołuje się
pierwszego z tych twórców, ale też z tego, że żył on i tworzył znacznie później niż Matejko i dzięki
temu jest wciąż bardziej obecny w pamięci i częściej wspominany przez osoby jeszcze żyjące, które
miały okazję się z nim spotkać. Wśród nieżyjących artystów, którym zwykle towarzyszy w tekstach
prasowych niewielka liczba innych nazwisk, znajdziemy też Brunona Schulza, Jerzego Dudę-Gracza,
Józefa Mehoffera, Leona Wyczółkowskiego, Witkacego, Franciszka Starowieyskiego, Nikifora
Krynickiego i Dunikowskiego, podczas gdy liczniejsze grono artystów otacza zwykle m.in. Wojciecha
Fangora, Henryka Stażewskiego, Władysława Hasiora i Jacka Sienickiego.
Wśród twórców, którzy przekroczyli 65. rok życia i o podobnej widoczności w prasie, inni artyści
znacznie częściej i liczniej wspominani są wówczas, gdy pisze się o Edwardzie Dwurniku niż o
Magdalenie Abakanowicz, Stefanie Gierowskim niż o Stasysie Eidrigeviciusie lub Tadeuszu Rolke, o
Stanisławie Fijałkowskim niż o Zbigniewie Rybczyńskim, Andrzeju Mleczce lub Adamie Myjaku. Co
więcej Rybczyński i Mleczko są często jedynymi artystami obecnymi w danym tekście, co rzadko
zdarza się w przypadku Fijałkowskiego. Pełne wyjaśnienie tych różnic wymagałoby analizy treści
wszystkich artykułów, w których pojawiają się poszczególni twórcy, można jednak zauważyć, że
częściej występują w gronie innych twórców malarze niż twórcy posługujący się innymi środkami
wyrazu, zwłaszcza tak szczególnymi jak rysunek satyryczny.
Wśród twórców w wieku 56–65 lat nieco częściej i liczniej wymieniani są inni artyści w tekstach, w
których pojawia się Leon Tarasewicz niż Lech Majewski, Jarosław Modzelewski niż Grzegorz Klaman,
Stanisław Baj niż Krystyna Zachwatowicz lub Marek Raczkowski. Z kolei wśród twórców w wieku 46–
65 lat omawiany rodzaj różnic nie jest znaczący. Można jedynie powiedzieć, że wydaje się, że nieco
częściej współwystępuje z innymi artystami Uklański niż Rajkowska, a Górna lub Baumgart nieco
częściej niż Rumas, Janin lub Macuga.
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Wśród często wymienianych artystów w wieku 36–45 lat szczególnie liczne i/lub bardzo
zróżnicowane jest grono nazwisk towarzyszących tekstom, w których pojawiają się Bąkowski,
Maciejowski, Leto, Smoleński, Bańda, Brzeski i Ołowska, podczas gdy szczególnie rzadko występują z
innymi Tomasz Bagiński i Tomasz Gudzowaty. Te różnice wydają się wynikać przede wszystkim z
liczby i rodzaju używanych środków wyrazu (czym większa – tym większe usieciowienie) oraz
przynależenia lub nieprzynależenia do środowiska, które szczególnie często pojawia się w galeriach,
na ważnych imprezach czy na listach kandydatów i laureatów nagród i tym samym częściej występuje
w prasie. Podobny czynnik wydaje się wpływać na stopień usieciowienia czy relacjogenności wśród
najmłodszych artystów (do 35 lat). Szczególnie zróżnicowane i liczne jest grono nazwisk padające w
tekstach, w których występuje Honza Zamojski, podczas gdy mniejsze jest zróżnicowanie i liczebność
nazwisk towarzyszących wzmiankom o Jakubie Woynarowskim, Aleksandrze Mizielińskiej, Agacie
Kleczkowskiej czy Agnieszce Polskiej, a także dostrzeganym wyłącznie przez „Gościa Niedzielnego” i
niełączonym przez tę gazetę z innymi artystami Jakubie Szymczuku (który jest raczej fotoreporterem
prasowym). Wszystkie wskazane wyżej mniej relacjogenne osoby skoncentrowane są na wyraźnie
wyodrębnionych środkach tworzenia, a niektórzy wyłącznie na jednym z nich, co w młodszych
pokoleniach jest znacznie rzadsze niż w starszych i czyni z nich artystów o wyraźniejszej odrębności,
ale i nieco mniejszej widzialności niż wielokontekstowych i najbardziej rozpoznawanych twórców tej
generacji, jak Zamojski, Bąkowski czy Smoleński.
Jak powiedzieliśmy wcześniej, sama częstość współwystępowania z innymi artystami i artystkami
może być wieloznaczna. Dlatego też warto jeszcze przyjrzeć się temu, z kim współwystępują
poszczególni artyści. Dane na ten temat zaprezentowane są w tabeli 7.

Tabela 7. Współwystępowanie twórców w prasie – nazwiska najczęściej współwystępujących. Dane dla 25 twórców,
którzy w analizowanych artykułach prasowych pojawiali się najczęściej oraz kilkunastu innych, wymienionych w
poniższych analizach. Kolory przy nazwiskach wskazują na wiek twórców, zgodnie z legendą
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Pozycja na
liście twórców
najczęściej
wymienianych

Imię i nazwisko
artystki/artysty

1

Nazwiska innych artystek i artystów najczęściej pojawiające się w tekstach, w których pojawia się dana artystka/dany
artysta – pięć najczęściej pojawiających się nazwisk
1

2

3

4

5

Tadeusz Kantor

Jerzy Nowosielski

Wilhelm Sasnal

Andrzej Wróblewski

Alina Szapocznikow

Henryk Stażewski

2

Jan Matejko

Jacek Malczewski

Stanisław Wyspiański

Henryk Siemiradzki

Aleksander Gierymski

Józef Mehoffer

3

Jacek Malczewski

Jan Matejko

Stanisław Wyspiański

Henryk Siemiradzki

Julian Fałat

Aleksander Gierymski

4

Wilhelm Sasnal

Mirosław Bałka

Alina Szapocznikow

Zbigniew Libera

Tadeusz Kantor

Paweł Althamer

5

Mirosław Bałka

Wilhelm Sasnal

Alina Szapocznikow

Artur Żmijewski

Paweł Althamer

Zbigniew Libera

6

Zbigniew Libera

Katarzyna Kozyra

Artur Żmijewski

Mirosław Bałka

Jerzy Nowosielski
Tadeusz Kantor

Wilhelm Sasnal

Wilhelm Sasnal
Magdalena
Abakanowicz

Paweł Althamer

7

Wojciech Fangor

Henryk Stażewski

8

Katarzyna Kozyra

Zbigniew Libera

Artur Żmijewski

Paweł Althamer

Zofia Kulik

Wilhelm Sasnal

9

Paweł Althamer

Artur Żmijewski

Katarzyna Kozyra

Zbigniew Libera

Wilhelm Sasnal

Alina Szapocznikow

10

Stanisław Ignacy Witkiewicz

Jacek Malczewski

Jan Matejko

Tadeusz Kantor

Stanisław Wyspiański

Bruno Schulz

11

Artur Żmijewski

Paweł Althamer

Katarzyna Kozyra

Zbigniew Libera

Mirosław Bałka

Wilhelm Sasnal

12

Alina Szapocznikow

Mirosław Bałka

Wilhelm Sasnal

Tadeusz Kantor

Paweł Althamer

Andrzej Wróblewski

13

Stanisław Wyspiański

Jan Matejko

Jacek Malczewski

Tadeusz Kantor

Stanisław I. Witkiewicz

Henryk Siemiradzki

14

Edward Dwurnik

Jerzy Nowosielski

Zdzisław Beksiński

Jarosław Modzelewski

Katarzyna Kozyra

Tadeusz Kantor

15

Magdalena Abakanowicz

Jerzy Nowosielski

Tadeusz Kantor

Wilhelm Sasnal

Wojciech Fangor

Alina Szapocznikow

16

Wojciech Fangor

Tadeusz Kantor

Jerzy Nowosielski

Roman Opałka

Henryk Stażewski

Henryk Tomaszewski

17

Julita Wójcik

Joanna Rajkowska

Katarzyna Kozyra

Zbigniew Libera

Tadeusz Kantor

Dorota Nieznalska

18

Piotr Uklański

Wilhelm Sasnal

Zbigniew Libera

Paweł Althamer

Katarzyna Kozyra

Tadeusz Kantor

19

Zdzisław Beksiński

Jerzy Nowosielski

Edward Dwurnik

Jerzy Duda-Gracz

Zbigniew Libera

Jerzy Lewczyński

20

Aleksander Gierymski

Jan Matejko

Jacek Malczewski

Stanisław Wyspiański

Katarzyna Kozyra

Juliusz Kossak

21

Joanna Rajkowska

Julita Wójcik

Katarzyna Kozyra

Zbigniew Libera

Mirosław Bałka

Paweł Althamer

22

Henryk Stażewski

Tadeusz Kantor

Władysław Strzemiński

Jerzy Nowosielski

Katarzyna Kobro

Wojciech Fangor

23

Władysław Strzemiński

Katarzyna Kobro

Henryk Stażewski

Tadeusz Kantor

Alina Szapocznikow

Jerzy Nowosielski

24

Andrzej Wróblewski

Tadeusz Kantor

Wilhelm Sasnal

Alina Szapocznikow

Mirosław Bałka

Zbigniew Libera
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25

Wojciech Bąkowski
Wilhelm Sasnal

Katarzyna Kozyra

Norman Leto (Łukasz
Banach)

Zbigniew Libera

Mirosław Bałka

(…)
37

Lech Majewski

Stanisław I. Witkiewicz

Teofil Ociepka

Zbigniew Libera

Katarzyna Kozyra

Maciej Świeszewski

41

Franciszek Starowieyski

Jan Lenica

Jerzy Nowosielski

Waldemar Świerzy

Roman Cieślewicz

Stanisław Wyspiański

51

Jerzy Duda-Gracz

52

Bruno Schulz

Andrzej Dudka-Dürer
Stanisław I. Witkiewicz

Aleksandra Kubiak
Mirosław Bałka

Leon Tarasewicz
Tadeusz Kantor

Grzegorz Kowalski
Zbigniew Libera

Magdalena Lazar
Juliusz Kossak

68

Konrad Smoleński

Wojciech Bąkowski

Jakub Julian Ziółkowski

Mirosław Bałka

Olaf Brzeski

Artur Żmijewski

82

Stasys Eidrigevicius

Karol Radziszewski

Marcin Maciejowski

Jan Matejko

Leon Tarasewicz

Tomasz Gudzowaty

84

Jarosław Modzelewski

Edward Dwurnik

Katarzyna Kozyra

Leon Tarasewicz

Marcin Maciejowski

Zdzisław Beksiński

86

Stanisław Fijałkowski

87

Basia Bańda

Tadeusz Kantor
Wilhelm Sasnal

Jerzy Nowosielski
Paweł Althamer

Henryk Stażewski
Rafał Bujnowski

Stefan Gierowski
Norman Leto

Zofia Rydet
Marcin Maciejowski

90

Zbigniew Rybczyński

Oskar Dawicki

Henryk Tomaszewski

Mirosław Bałka

Wojciech Wilczyk

Grzegorz Klaman

94

Honza Zamojski

Oskar Dawicki

Olaf Brzeski

Wojciech Bąkowski

Katarzyna Kozyra

Norman Leto

100

Tomasz Bagiński

Jan Matejko

Artur Żmijewski

Stasys Eidrigevicius

Zbigniew Libera

Piotr Uklański

102

Andrzej Mleczko

Henryk Sawka

Marek Raczkowski

Andrzej Krauze

Dorota Nieznalska

Katarzyna Kozyra

111

Krystyna Zachwatowicz

Tadeusz Kantor

Marcin Maciejowski

Jerzy Skarżyński

Andrzej Stopka

Kazimierz Mikulski

115

Tomasz Gudzowaty

Zbigniew Libera

Stasys Eidrigevicius

Waldemar Frąckiewicz

Rosław Szaybo

Zuzanna Janin

125

Agata Kleczkowska

Agata Zbylut

Zbylut Grzywacz

Maciej Bieniasz

Grzegorz Bednarski

Katarzyna Majak

152

Jakub Woynarowski

Norman Leto

Paweł Bownik

Jan Matejko

Konrad Smoleński

Ada Orkisz

Legenda:
Do 35 lat
36-45 lat
46-55 lat
56-65 lat
Powyżej 65 lat
Nieżyjący
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Powyższa tabela oraz pozostałe dane dotyczące współwystępowania artystów, w tym mapy
omówione w dalszej części tekstu, pozwalają wysunąć kilka wniosków dotyczących hierarchii
widzialności obowiązującej w prasie informującej o polskim świecie sztuk wizualnych oraz o grupach,
środowiskach i kategoriach, w które łączeni są artyści w prasie – czy to przez fakt uczestniczenia we
wspólnych wydarzeniach, podobieństwo używanych form tworzenia, rodzaju sztuki lub
światopoglądu, czy to na zasadzie porównań, kontynuacji czy opozycji lub z innego jeszcze powodu.
Po pierwsze, raz jeszcze uwidacznia się wyraźna dominacja kilkudziesięciu nazwisk artystek i
artystów, których szczególnie częsta obecność na łamach prasy polega zwykle na
współwystępowaniu z innymi szczególnie znanymi artystkami i artystami. Wśród nazwisk najczęściej
współwystępujących z 25 twórcami sztuk wizualnych najczęściej wymienianymi w prasie w ponad
80% odnajdziemy inne nazwisko z tego samego grona – najbardziej widzialni nawiązują przede
wszystkim do siebie nawzajem. Przykładowo, obok nazwiska Bałki wymienia się w prasie najczęściej
nazwisko Sasnala, Szapocznikow, Żmijewskiego, Althamera lub Libery, a obok nazwiska Sasnala
wymienia się najczęściej Bałkę, Szapocznikow, Żmiejwskiego, Althamera lub Liberę.
Po drugie, uwidaczniają się trzy główne, wielkie środowiska twórców, a różnice między nimi wydają
się wynikać zarówno z przynależności pokoleniowej, jak i z rodzaju tworzonej sztuki.
Pierwsze to głównie malarze tworzący między drugą połową XIX wieku a dwudziestoleciem
międzywojennym, jego trzon stanowią ikoniczne postacie malarstwa historycznego, na czele z
Matejko i Malczewskim, a uzupełniają je ponadprzeciętnie często pojawiający się w tych samych
tekstach bracia Gierymscy, Mehoffer, Wyczółkowski, Fałat, Axentowicz, Siemiradzki, Kossak czy
Pankiewicz. Wspólnie z nimi pojawia się często kilka innych nazwisk, których związek z tym
środowiskiem jest bardziej skomplikowany, jak Olga Boznańska, w przypadku której wskazane
nazwiska pojawiają się raczej w roli współczesnych jej krytyków uprawianej przez nią sztuki, a pisząc
o niej wspomina się też nieraz o artystach z zupełnie innych światów (zwłaszcza o Wróblewskim i
Sasnalu).
Druga grupa autorów często pojawiających się obok siebie skupiona jest wokół prekursorów i
twórców awangardy międzywojennej i powojennej oraz wokół Grupy Krakowskiej, obejmuje zatem z
jednej strony Władysława Strzemińskiego, Katarzynę Kobro i Henryka Stażewskiego, a z drugiej –
Tadeusza Kantora i Jerzego Nowosielskiego, a dość często pojawiają się z nimi oraz obok siebie także
Andrzej Wróblewski, Alina Szapocznikow, Magdalena Abakanowicz, Roman Opałka i Wojciech
Fangor.
Trzecią grupę twórców ponadprzeciętnie często występujących w tych samych tekstach prasowych
można określić jako uprawiających sztukę krytyczną. Trzon tej grupy stanowią twórcy urodzeni w
latach 1955–1970, jak Katarzyna Kozyra, Zbigniew Libera, Paweł Althamer i Artur Żmijewski oraz
Julita Wójcik, Dorota Nieznalska i Joanna Rajkowska, a w podobnych kontekstach jest też nieraz
mowa o Natalii LL i Zofii Kulik. Tym pierwszym, rozpoczynającym karierę w latach 80. i 90., udało się
stworzyć niezwykle wyraziste zjawisko sztuki krytycznej i społecznie zaangażowanej. To
prawdopodobnie umiejętność doskonałego wyczuwania przez tych artystów bolączek, pęknięć,
ambiwalencji i przemilczeń dyskursu formującego zbiorową tożsamość Polaków, wychodzenie poza
świat artystyczny i skoncentrowanie na tym, co wspólne i publiczne, a także rozpoznawalność za
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granicą przyczyniły się do tego, że artyści ci nie tylko stali się niezwykle interesujący dla mediów, ale
też byli traktowani jako jedno środowisko.
Pozostali spośród artystów najczęściej występujących w prasie nie tworzą osobnego, spójnego
środowiska, raczej łączą ich więzi o mniej lub bardziej luźnym charakterze z różnymi twórcami
spośród tych już wymienionych. Są to w szczególności: wielokrotnie obecni w tych samych tekstach
Wilhelm Sasnal i Mirosław Bałka, którzy często pojawiają się w prasie zarówno obok nazwisk
reprezentantów szkoły krytycznej, jak i obok Szapocznikow, Kantora i Wróblewskiego; również
wielokrotnie przywoływani razem Stanisław Ignacy Witkiewicz i Stanisław Wyspiański, którzy z jednej
strony są częstymi bohaterami tekstów, w których pojawiają się Matejko lub Malczewski, z drugiej
zaś, tych kontekstów, w których pojawiają się Kantor, Stażewski czy Schulz; Edward Dwurnik, którego
nazwisko pada zarówno w tekstach, w których mowa o Jerzym Nowosielskim lub Tadeuszu Kantorze,
jak i w tych wzmiankujących Beksińskiego, Modzelewskiego, Kozyrę czy Abakanowicz; wymieniony
przed chwilą Zdzisław Beksiński, którego nazwisko pojawia się w tekstach mówiących o Dwurniku,
Nowosielskim, Dudzie-Graczu, Liberze czy Lewczyńskim.
Jeśli chodzi o artystów pojawiających się często, ale jednak rzadziej niż ci wymienieni powyżej,
możemy ich podzielić na trzy kategorie.
Po pierwsze, wielu z nich jest wyraźnie wiązanych z którymś z omówionych trzech środowisk.
Przykładowo, prawie wszystkie osoby najczęściej pojawiające się w tych samych tekstach, w których
pada nazwisko Oskara Dawickiego, to twórcy sztuki krytycznej (Libera, Kozyra, Żmijewski, Althamer i
inni). Podobnie jest m.in. w przypadku takich artystek i artystów jak Robert Kuśmirowski, nauczyciel
wielu spośród twórców tej szkoły – Grzegorz Kowalski, Cezary Bodzianowski, Ewa Partum, Elżbieta
Jabłońska, Jacek Markiewicz, Grzegorz Klaman, Piotr Wysocki czy Robert Rumas. Z kolei tacy twórcy
jak Stanisław Fijałkowski, Tadeusz Brzozowski, Stefan Gierowski czy Władysław Hasior są najczęściej
wiązani ze środowiskiem prekursorów i twórców awangardy.
Po drugie, wielu artystów usytuowanych jest gdzieś pomiędzy tymi wielkimi środowiskami, równie
często występując w tych samych tekstach z twórcami należącymi do któregoś z nich. Przykładem
może być Nikifor, pojawiający się z tak różnymi artystami, jak Nowosielski, Dwurnik, Ociepka,
Czajkowski, Kozyra i Malczewski czy Bruno Schulz, o którym w niektórych kontekstach mówi się obok
Witkacego, w innych obok Kantora, w innych wiąże się go z Bałką lub Liberą, a w jeszcze innych
omawiając jego twórczość odwołuje się do Kossaka.
Trzecia kategoria często występujących w prasie artystek i artystów to ci, którzy najczęściej pojawiają
się razem z innymi artystkami i artystami nienależącymi do ścisłej elity najchętniej przywoływanych
twórców, a więc tacy, w przypadku których powiązania poziome, wynikające najczęściej z
przynależności pokoleniowej, uprawiania podobnego rodzaju sztuki, ale czasem też – z tworzenia
grupy artystycznej lub środowiska artystycznego mniejszego niż wielkie kategorie wyróżnione
wcześniej. Często przywoływani są więc razem m.in. Franciszek Starowieyski, Waldemar Świerzy, Jan
Lenica, Roman Cieślewicz i/lub Henryk Tomaszewski, współtworzący polską szkołę plakatu; Józef
Robakowski, Jan Berdyszak i Zofia Kulik; Konrad Smoleński, Wojciech Bąkowski, Jakub Julian
Ziółkowski, Olaf Brzeski, Oskar Dawicki, Honza Zamojski – w różnych, zmiennych konfiguracjach;
tworzący Grupę Ładnie Marcin Maciejowski i Rafał Bujnowski oraz oczywiście Wilhelm Sasnal (choć
ten ostatni częściej wiązany jest z innymi najbardziej popularnymi twórcami); Karol Radziszewski,
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Aneta Grzeszykowska i Jan Smaga; Mariusz Waras, Damian Terlecki i wielu innych twórców street
artu.
Co interesujące, media wiążą też ze sobą artystów w oparciu o nieco inne klucze niż te dotyczące
rodzaju tworzonej sztuki lub pokolenia. Dla przykładu silne powiązanie pomiędzy Katarzyną Kozyrą,
Marcinem Maciejowskim i Zofią Kulik wynika nie ze zbieżności postaw twórczych reprezentowanych
przez tych artystów, ale raczej z tego, że wszyscy są laureatami Paszportów Polityki, prestiżowej
nagrody przyznawanej przez ten tygodnik młodym, obiecującym artystom. Jeszcze inny rodzaj
wiązania zdaje się istnieć pomiędzy często wymienianymi w tych samych artykułach takimi artystami
jak Wilhelm Sasnal i Piotr Uklański – pomimo znaczących różnic obaj wspierani są przez Fundację
Galerii Foksal i obaj funkcjonują przede wszystkim na globalnym rynku artystycznym, gdzie odnoszą
znaczące sukcesy.
Dosyć zaskakujące mogą być relatywnie słabe powiązania pomiędzy artystami, którzy tworzyli
wyraziste ugrupowania artystyczne, kształtujące obraz polskiej sztuki w latach 90. i na początku XXI
wieku (mamy tu na myśli przede Grupę Ładnie, a więc Wilhelma Sasnala, Rafała Bujnowskiego i
Marcina Maciejowskiego – ci dwaj pierwsi współwystępują w sześciu artykułach, natomiast Sasnal i
Maciejowski wspominani są jednocześnie w pięciu tekstach prasowych, zaś Bujnowski i Maciejowski
w zaledwie trzech), czy w latach 80. (mamy tu na myśli silnie rozwijający się nurt nowej ekspresji,
reprezentowany choćby przez Gruppę czy Luxus – pomiędzy członkami tych ugrupowań istnieją
pojedyncze powiązania), choć kilkakrotnie padają nazwy tych grup. Liczba ugrupowań artystycznych
wymienianych z nazwy jest jednak w prasie dość niewielka. Przynajmniej raz padają nazwy ok. 30
grup, ale najczęściej są to pojedyncze wzmianki. Ogromne są różnice między częstością pojawiania się
grup artystycznych w poszczególnych mediach. W całym materiale z „Gościa Niedzielnego” padają
trzy wzmianki, po jednej dotyczącej Grupy Krakowskiej, Pomarańczowej Alternatywy oraz Sputnik
Photos. „Rzeczpospolita” pisze o grupach artystycznych znacznie częściej (w ok. 8% tekstów
zawierających odniesienie do sztuk wizualnych), dostrzegając kilkanaście grup. Kilkukrotnie
wspominając zwłaszcza o Gruppie, Grupie Wprost, Łodzi Kaliskiej oraz Twożywie. „Gazeta Wyborcza”
pisze o grupach podobnie często (w ok. 11% tekstów zawierających odniesienie do sztuk wizualnych),
ale dostrzega istnienie prawie 30 grup, najczęściej zwracając uwagę również na Łódź Kaliską i Gruppę,
ale podobnie często – na The Krasnals, Grupę Krakowską, Pomarańczową Alternatywę i Sędziego
Głównego, a niewiele rzadziej na Penerstwo, Azorro i Luxus. Natomiast najczęściej pisze o grupach
artystycznych „Polityka” (mniej więcej w co piątym tekście przynajmniej zahaczającym o sztuki
wizualne), przy czym szczególnie dużo miejsca poświęca Twożywu i Gruppie, a niewiele mniej The
Krasnals, Penerstwu, Sędziemu Głównemu, Pomarańczowej Alternatywie, Łodzi Kaliskiej, Grupie
Ładnie oraz Azorro, o kilkunastu innych grupach raczej wzmiankując.
Jak pokazują jednak wcześniejsze analizy, w obiegu nazwisk można też jednak wyróżnić grupy nie
mające tak wyraźnej etykiety, jak Łódź Kaliska, Twożywo czy Luxus, a tworzące środowisko
artystyczne – lub przynajmniej za takie uważane przez prasę lub twórców opisywanych przez nią
wystaw, tj. pojawiające się przy okazji tych samych wydarzeń i podobnych kontekstów,
porównywane i łączone ze sobą przez obserwatorów.
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PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE MIĘDZY TYTUŁAMI PRASOWYMI
Na koniec tej części opracowania proponujemy wizualizację współwystępowania artystów w
poszczególnych tytułach prasowych w postaci map nazwisk i powiązań między nimi. Pierwsza z nich
ukazuje całą próbę badawczą, w której znalazło się 1286 nazwisk i 18971 sytuacji, w których dwa z
nich pojawiły się w tym samym tekście (każde takie powiązanie przedstawione jest w postaci odcinka
łączącego te nazwiska).

Artystki i artyści obecni w prasie:
Incydentalnie (1–2 razy)
Bardzo rzadko (3–5 razy)
Rzadko (6–10 razy)
Często (11–30 razy)
Bardzo często (31–50 razy)
Niezwykle często (powyżej 50 razy)

Wykres 13. Schemat świata sztuk wizualnych oparty na częstości występowania
w analizowanej prasie (liczbie tekstów) oraz współwystępowaniu z innymi
artystami. Punkty symbolizują artystów, ich kolor – częstość ich występowania
w prasie, a odcinki łączące punkty wskazują na współwystępowanie w tych
samych tekstach prasowych

Kształt powyższego wykresu obrazuje strukturę świata sztuk wizualnych, jeśli mierzyć ją częstością
występowania w prasie oraz tym, jakie nazwiska pojawiają się obok siebie. Nazwiska obecne w prasie
najczęściej przedstawione są kolorami: czerwonym (artyści obecni w co najmniej 50 tekstach w
próbie liczącej 3000 tekstów, w tym ok. 1200 dotyczących sztuk wizualnych), pomarańczowym (30–
50 tekstów) i żółtym (11–30 tekstów), te obecne rzadziej (6–10 tekstów) lub sporadycznie (3–5
tekstów) – odpowiednio kolorami ciemnozielonym i jasnozielonym, natomiast nazwiska, które padły
w jednym lub dwu tekstach – kolorem niebieskim. Najczęściej pojawiający się artyści licznie odsyłają
do innych, równie regularnie obecnych w prasie, artystów, ale tworzy się też wokół nich krąg rzadziej
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obecnych w prasie, często młodszych twórców, którzy są łączeni z poszczególnymi mistrzami. Na
obrzeżach tak skonstruowanego świata obserwujemy pojedyncze osoby oraz skupiska osób, które
pojawiły się w prasie raz czy dwa. Są to zazwyczaj albo osoby rozpoczynające karierę artystyczną
(która zakończy się dołączeniem do grona widzialnych lub – co bardziej prawdopodobne –
pozostaniem na jednej z odległych od nich orbit), albo takie, których kariera nie zaistniała na większa
skalę w świadomości dziennikarzy. Często wymienia się razem np. absolwentów jednej szkoły,
twórców pokazywanych na tej samej wystawie młodych artystów czy twórców uprawiający wspólnie
niszowy rodzaj sztuki, czasem natomiast niektórzy z nich łączeni są z artystami z wyższych lig, co
pokazują długie odcinki biegnące od nich w kierunku centrum świata sztuki, a także pojedyncze
osoby, które pojawiły się w towarzystwie większych od siebie już kilkukrotnie, dzięki czemu znajdują
się w centrum diagramu, w pobliżu punktów w kolorze zielonym, żółtym, pomarańczowym i
czerwonym.
Poniższy diagram przedstawia tylko tych 262 twórców, którzy pojawili się w co najmniej pięciu
artykułach i najważniejsze powiązania między nimi, oparte na współwystępowaniu w tych samych
artykułach. Pozwala on zobaczyć omówione wcześniej środowiska twórców, rozumiane jako grupy
nazwisk ponadprzeciętnie często występujących ze sobą w prasie. W górnej części diagramu
widoczne jest środowisko artystów tworzących głównie między drugą połową XIX wieku a I wojną
światową. Wokół nazwisk Kantora i Nowosielskiego znajdziemy wielu twórców awangardy
międzywojennej i powojennej. W centralnej części wykresu odnajdziemy trzecią z omówionych
kategorii twórców – reprezentantów sztuki krytycznej. Bliżej obrzeży diagramu widoczne są z jednej
strony osoby mniej znane lub będące na wcześniejszym etapie kariery, powiązane z twórcami
bardziej centralnie usytuowanymi lub przynajmniej kojarzone z nimi przez dziennikarzy, a także
tworzące powiązania poziome i lokalne środowiska, takie jak twórcy street artu widoczni w lewej
dolnej części diagramu.
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Artystki i artyści obecni w prasie:
Bardzo rzadko (5 razy)
Rzadko (6–10 razy)
Często (11–30 razy)
Bardzo często (31–50 razy)
Niezwykle często (powyżej 50 razy)

Wykres 14. Mapa 262 artystów najczęściej występujących w analizowanej
prasie oraz powiązań między nimi. Punkty symbolizują artystów, ich kolor –
częstość ich występowania w prasie, a odcinki łączące punkty wskazują na
współwystępowanie w tych samych tekstach prasowych

Jeśli na wyżej przedstawionej mapie, posługując się statystyczną analizą skupień, wyróżnić artystów
występujących ponadprzeciętnie często w tych samych tekstach, to otrzymamy trzy środowiska
artystów omówione wcześniej: tworzących malarstwo historyczne, składających się na awangardę
międzywojnia i powojnia oraz uprawiające sztukę krytyczną. Jeśli jednak podjąć próbę wyodrębnienia
dalszych wyróżniających się kategorii artystów, to szczególnie gęste powiązania między sobą i pewną
odrębność przejawiają też, po pierwsze, artystki i artyści zajmujący się przede wszystkim rysunkiem,
plakatem i/lub ilustracją, a po drugie – najmłodsze pokolenie, którego przedstawiciele często
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wymieniani są jednym tchem i w licznych grupach. Uzyskane w ten sposób pięć kategorii artystów
przedstawia kolejny diagram.
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Kategorie artystów oparte na współwystępowaniu:

Wykres 15. Mapa 262 artystów najczęściej
występujących w analizowanej prasie oraz powiązań
między nimi. Punkty symbolizują artystów, ich kolor –
przynależność do jednej z pięciu kategorii najczęściej
współwystępujących ze sobą twórców, a odcinki
łączące punkty wskazują na współwystępowanie w tych
samych tekstach prasowych

Awangarda i nawiązujący do niej (także krytycznie i
prześmiewczo)
Sztuka krytyczna i nawiązujący do niej (także krytycznie i
prześmiewczo)
Malarstwo historyczne i nawiązujący do niego (także
krytycznie i prześmiewczo)
Młode pokolenie
Graficy, plakaciści, ilustratorzy, fotografowie szczególnie
rzadko występujący z innymi kategoriami twórców
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Tego typu mapy powiązań, jak przedstawione powyżej, pozwalają też zilustrować omówione
wcześniej różnice między tytułami prasowymi dotyczące tego, o jak szerokim zakresie świata
artystycznego informują, na których ze wskazanych środowisk się skupiają i jakie osoby wiążą ze sobą
na poziomie tych samych tekstów. Poniżej przedstawiamy mapę 246 artystów występujących w
naszej próbie w przynajmniej dwu tekstach z tygodnika „Polityka”
oraz powiązań między nimi.
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Artystki i artyści obecni w prasie:
Bardzo rzadko (2 razy)
Rzadko (3–5 razy)
Często (6–10 razy)
Bardzo często (11–20 razy)
Niezwykle często (powyżej 20 razy)

Wykres 16. Mapa 246 artystów najczęściej występujących w „Polityce” oraz
powiązań między nimi. Punkty symbolizują artystów, ich kolor – częstość ich
występowania w prasie, a odcinki łączące punkty wskazują na
współwystępowanie w tych samych tekstach prasowych

Mapa dla „Polityki” jest dość podobna do tej prezentującej obecność artystów i ich
współwystępowanie we wszystkich czterech tytułach prasowych, zwłaszcza jeśli chodzi o zasadniczą
strukturę i dominację powiązań wewnątrz wyróżnionych wcześniej trzech wielkich środowisk
artystów. Słabiej obecni są jednak na niej przedstawiciele awangardy i malarstwa historycznego, a
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sieć powiązań między nimi jest rzadsza, podczas gdy szczególnie rozbudowana jest ta łącząca
twórców sztuki krytycznej, Sasnala i Bałkę oraz innych wiązanych z nimi twórców. Również w
„Polityce” widoczna jest pewna odrębność środowiska grafików i ilustratorów oraz twórców
plakatów, którzy znaleźli się w dolnej części diagramu oraz wymienianych w „Polityce” obok siebie
twórców street artu, widocznych przy prawej krawędzi mapy.
Nieco odmienny obraz przynosi analiza 224 nazwisk obecnych w przynajmniej dwu tekstach na
łamach „Rzeczpospolitej”. Zgodnie z tym, co powiedzieliśmy wcześniej, ta gazeta najbardziej
interesuje się awangardą międzywojenną i powojenną, zaś w nieco mniejszym stopniu
dziewiętnastowiecznym malarstwem oraz sztuką krytyczną, choć i one są w niej wyraźnie obecne.
Trójkąt najbardziej rozpoznawalnych artystów tworzą więc w „Rzeczpospolitej” Kantor, Fangor i
Witkacy, a w towarzystwie tych dwóch pierwszych pojawiają się wielokrotnie Sasnal, Bałka,
Nowosielski, Opałka i Szapocznikow, a także Abakanowicz, Stażewski i Wróblewski. Znacznie słabiej
niż w „Polityce” widoczne jest w „Rzeczpospolitej” środowisko tych młodych twórców, którzy
uzyskiwali nominacje do Paszportów Polityki i rzadziej wiąże się ich z nazwiskami bardziej znanych
artystów. Trochę inne nazwiska pojawiają się też na obrzeżach świata sztuki widzianego z
perspektywy tej gazety. Zamiast ilustratorów i współczesnych grafików oraz polskiej szkoły plakatu
spotkamy tam raczej takie zestawy pojawiających się obok siebie artystów jak malarze pokolenia lat
20.i 30. (Moryciński–Tatarczyk–Łukomski–Szancenbach), nieżyjących graficy (Borowski–Cieślewicz–
Kulisiewicz) czy twórczynie sztuki eksperymentalnej, konceptualnej i feministycznej (Natalia LL–
Partum–Pinińska-Bereś), ale też Grupę Ładnie czy kilku przedstawicieli street artu.
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Artystki i artyści obecni w prasie:
Bardzo rzadko (1–2 razy)
Rzadko (3–5 razy)
Często (6–10 razy)
Bardzo często (11–20 razy)
Niezwykle często (powyżej 20 razy)

Wykres 17. Mapa 224 artystów najczęściej występujących w „Rzeczpospolitej”
oraz powiązań między nimi. Punkty symbolizują artystów, ich kolor – częstość
ich występowania w prasie, a odcinki łączące punkty wskazują na
współwystępowanie w tych samych tekstach prasowych

Wreszcie świat sztuki widziany przez pryzmat tekstów z „Gościa Niedzielnego” ponownie bardzo
znacząco odbiega od tego widzianego z perspektywy pozostałych tytułów objętych badaniem. Jak już
wspominaliśmy, tygodnik ten zauważa znacznie mniej twórców spośród tych, którzy kształtowali
polską sztukę w ostatnich dwu stuleciach, niż pozostałe gazety i czasopismo. 46 artystów znalazło się
na łamach „Gościa Niedzielnego” w przynajmniej dwóch spośród tekstów w naszej próbie. Poniższy
diagram prezentuje strukturę ich współwystępowania. Pokazuje ona ponownie dominację Jana
Matejki oraz innych artystów tworzących w podobnym, co on okresie, zwłaszcza malarzy. W bardzo
niewielkim zakresie obecne jest w tym czasopiśmie środowisko awangardy międzywojennej i
powojennej, a niemal nie pojawiają się artyści uprawiający sztukę krytyczną. Większość twórców nie
jest też łączona z innymi twórcami lub co najwyżej z jedną lub kilkoma takimi osobami.

Artystki i artyści obecni w prasie:
Bardzo rzadko (2 razy)
Rzadko (3–5 razy)
Często (6–10 razy)
Bardzo często (11–20 razy)
Niezwykle często (powyżej 20 razy)

Wykres 18. Mapa 46 artystów najczęściej występujących w „Gościu
Niedzielnym” oraz powiązań między nimi. Punkty symbolizują artystów, ich
kolor – częstość ich występowania w prasie, a odcinki łączące punkty wskazują
na współwystępowanie w tych samych tekstach prasowych

Przedstawione wyżej mapy różnią się nie tylko liczbą dostrzeganych przez oba tygodniki artystów czy
też tym, że „Gość Niedzielny” pomija w swoich artykułach znaczną część pola artystycznego
(zwłaszcza tę przynależącą do sztuki współczesnej), ale przede wszystkim tym, że w przypadku tego
ostatniego tytułu mamy do czynienia z dużo niższym stopniem złożoności sieci, z dużo mniejszą liczbą
wiązań. Chociaż więc wszystkie media upraszczają rzeczywistość, działając jak rodzaj filtra, który w
naszym imieniu (i oczywiście we własnym interesie) dokonuje selekcji tego, co warte uwagi i
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zainteresowania, a następnie przedstawia nam efekt tego rodzaju kuratorskich zabiegów jako
dziennikarską relację, to w przypadku „Gościa Niedzielnego” działanie tego rodzaju przyjmuje skrajną
formę. W rezultacie świat przedstawiony przez ten tygodnik jest prosty i zrozumiały, ale tylko i
wyłącznie dlatego, że prezentowany jest jego spójny, pozbawiony rys, ale też niezwykle zredukowany
obraz.

JAKIE INSTYTUCJE ARTYSTYCZNE WIDAĆ?
Świat artystyczny tworzą nie tylko artyści. Jednym z najważniejszych jego elementów są instytucje
prezentujące sztukę, w dużej mierze decydujące o kształcie map widzialności, które przedstawiliśmy
wcześniej. Ta część raportu informuje o tym, jakie galerie oraz muzea funkcjonujące w polu sztuk
wizualnych obecne są w analizowanych tytułach prasowych.

POTĘGOWY I CENTRALISTYCZNY CHARAKTER WIDZIALNOŚCI INSTYTUCJI
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Liczba tekstów, w których pojawia się instytucja

Podobnie jak w przypadku artystów rozkład częstości występowania poszczególnych podmiotów tego
typu ma w analizowanych publikacjach charakter silnie potęgowy. Większa część uwagi poświęcanej
przez analizowane media sztukom wizualnym koncentruje się na nie więcej niż 10 muzeach i
galeriach, a każde lub każda z nich pojawia się w co najmniej kilkunastu tekstach w roku i w różnych
tytułach prasowych. Kilkadziesiąt kolejnych podmiotów tworzy – jeśli chodzi o uwagę analizowanych
mediów – drugą ligę. Są to podmioty wyraźnie obecne w prasie, natomiast rzadziej i raczej w prasie
lokalnej, niemające szans na medialną rywalizację z kilkoma krajowymi superliderami. Trzeci szereg
tworzy kilkaset podmiotów pojawiających się w prasie okazyjnie, często tylko w pojedynczych
tekstach. Ilustrację takiego rozkładu obecności instytucji w mediach obrazuje poniższy wykres:

Miejsce instytucji w rankingu (wg liczby tekstów, w których się pojawia)
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Wykres 19. Potęgowy rozkład obecności muzeów, galerii i centrów sztuki w analizowanych materiałach prasowych

Sposób informowania w prasie codziennej i tygodnikach o instytucjach artystycznych działających w
Polsce podporządkowany jest zatem zasadzie długiego ogona (long tail) albo rozkładu Pareto.
Zgodnie z nimi, w określonej populacji (w tym wypadku tworzą ją instytucje artystyczne) można
zaobserwować skłonność do kumulowania jakiegoś cennego dobra (w tym wypadku jest to
widzialność, zdolność do przyciągania uwagi mediów) przez stosunkowo nieliczną grupę podmiotów,
podczas, gdy pozostałe składające się na ten zbiór dysponują nim w nikłym, ale też w zasadniczo
podobnym stopniu. Zasada ta wydaje się być oparta z kolei na tzw. efekcie św. Mateusza16 zgodnie z
którym ci, którzy mają dużo (w tym wypadku zainteresowania, uwagi), będą mieć jeszcze więcej, zaś
ci, którzy mają niewiele, będą mieć jeszcze mniej. Tego rodzaju prawidłowości mają swoje źródło w
dwu nakładających się zjawiskach. Po pierwsze, w monopolistycznej naturze świata artystycznego, po
drugie w tym, że media, z powodów czysto ekonomicznych, informują o tym, co ma silną zdolność do
przyciągania uwagi, pomijają zaś to, co tego rodzaju potencji jest pozbawione lub dysponuje nią w
niewielkim stopniu. Rezultatem jest nie tylko intensywna widzialność nielicznych podmiotów
działających w obrębie świata sztuki, ale też równie intensywna produkcja tego, co Gregory Sholette,
określa mianem ciemnej materii świata sztuki17 – a więc ogromnej masy podmiotów (zarówno
artystów, jak i instytucji), które nigdy nie odniosą sukcesu z tej tylko prostej przyczyny, że, ze względu
na opisywaną tu logikę pola, może być on udziałem tylko garstki osób i instytucji. Nie oznacza to,
zgodnie z interpretacjami Sholette, iż ciemna masa jest czymś zbędnym. Przeciwnie – to dzięki niej
świat artystyczny funkcjonuje, działa rynek materiałów dla artystów, uczelnie, instytucje artystyczne,
to z ciemnej masy rekrutują się też nieliczni, którzy osiągnęli sukces.
Przejdźmy teraz do bardziej systematycznego omówienia wyników analiz dotyczących obecności w
dyskursie pasowym instytucji artystycznych.
Do ścisłej czołówki należą cztery instytucje – co znaczące – wyłącznie warszawskie.
Po pierwsze, są to Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki oraz Muzeum Narodowe w Warszawie, z
których każde obecne jest w analizowanym przez nas zbiorze w prawie 200 tekstach. Inaczej mówiąc,
można szacować, że w co szóstym tekście dotyczącym sztuk wizualnych przynajmniej wspomina się o
Zachęcie. Interpretując wynik MNW trzeba mieć natomiast na względzie to, że artykuły, w których się
pojawia, nie zawsze poświęcone są współczesnym sztukom wizualnym lub wyłącznie im, a także to,
że w ostatnich latach muzeum przeszło gruntowny remont i reorganizację, co było pretekstem do
powstania licznych artykułów prasowych dotyczących tej instytucji.
Po drugie są to Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (obecne w 141 tekstach) i Centrum Sztuki
Współczesnej Zamek Ujazdowski (107 tekstów). Na wynik tego pierwszego ponownie miały jednak
wpływ kwestie organizacyjne – wielokrotnie opisywane w prasie problemy, jakich nastręcza budowa
siedziby muzeum, a także obecne kłopoty z siedzibą, jakie ma ta instytucja. Nieco podobny charakter
ma silna obecność w dyskursie prasowym CSW – w ostatnim czasie dużo mniej niż o wystawach w tej
instytucji pisało się o turbulencjach związanych z obsadą stanowisk kierowniczych czy też o

16

Jego oryginalna wersja pojawiła się w artykule R. K. Mertona, The Matthew effect in science: The reward and
communication systems of science are considered, „Science” 1968, vol. 159 (3810).
17

G. Sholette, Dark matter: Art and politics in the age of enterprise culture, London–Nowy Jork 2011.
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kontrowersjach, jakie wzbudzało sprawowanie funkcji dyrektorskiej przez Fabio Cavallucciego. Warto
jednak zauważyć, iż zainteresowanie tymi pozaartystycznymi aspektami funkcjonowania obu
instytucji jest też dobrą miarą wagi, jakie zajmują one w świecie artystycznym – nie podejmowano by
raczej kwestii problemów, z jakimi się one borykają, gdyby nie to, że są ważnymi punktami na mapie
polskiej sztuki.
W pierwszej piątce obecny jest tylko jeden podmiot spoza Warszawy – Muzeum Narodowe w
Krakowie (116 tekstów), przy czym podobnie jak w przypadku MNW liczba ta obejmuje także teksty
niedotyczące współczesnych sztuk wizualnych, a na dodatek uległa podwyższeniu za sprawą remontu
i ponownego otwarcia Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, wielokrotnie komentowanego
w prasie.
Z punktu widzenia uwagi poświęcanej w prasie w czołówce lokują się też trzy instytucje z dużych
polskich miast: ms2 w Łodzi (55 tekstów), MOCAK (51 tekstów) i Muzeum Narodowe we Wrocławiu
(45 tekstów). To pierwsze prawie samotnie reprezentuje Łódź, jako że jedyną inną instytucją z tego
miasta dostrzeganą jeszcze w analizowanych tytułach jest Atlas Sztuki w Łodzi (17 tekstów), co
potwierdza tezę wyrażaną w jednym z tekstów poświęconych ms2, zgodnie z którą „Muzeum Sztuki
w Łodzi nie ma w mieście żadnej konkurencji”. Dużą przewagę nad innymi instytucjami ze swojego
miasta, należącymi już do drugiej ligi, ma też Muzeum Narodowe we Wrocławiu, jednak we
wszystkich tytułach poza „Gościem Niedzielnym” dostrzegane są także Muzeum Współczesne (13
tekstów) i Centrum Sztuki WRO (6 tekstów), a we wszystkich poza „Polityką” – BWA Awangarda (7
tekstów). Z kolei MOCAK jest najczęściej po Muzeum Narodowym wskazywaną instytucją krakowską,
ale tylko jedną z wielu dostrzeganych w prasie, przed Bunkrem Sztuki (27 tekstów), Galerią Zderzak
(19), Galerią Międzynarodowego Centrum Kultury (19), Galerią Starmach (12) oraz występującą
wyłącznie w „Rzeczpospolitej” Galerią i Antykwariatem Nautilus (12).
Czołówkę drugiej ligi współtworzą, po pierwsze, silne podmioty z miast średniej wielkości:
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, CSW Znaki Czasu w Toruniu i Galeria Arsenał w Białymstoku, a
w dalszej kolejności – CSW Łaźnia w Gdańsku; po drugie – Muzea Narodowe z dużych miast (Poznań i
Gdańsk); po trzecie – silne podmioty krakowskie i warszawskie, takie jak galerie Raster, Zderzak,
Foksal, Starmach czy Bochenska Gallery, uzupełnione o wspomniany już Atlas Sztuki w Łodzi; po
czwarte – instytucje o szczególnym charakterze, takie jak Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
Szczegółowe zestawienie zawiera tabela 8.
Tabela 8. Galerie, centra i muzea sztuki zajmujące się sztukami wizualnymi najczęściej pojawiające się w analizowanej
prasie – w próbie 3000 tekstów, z tego ok. 1200 dotyczących sztuk wizualnych
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Nazwa instytucji

Liczba

Typ instytucji

Forma organizacji

Miejscowość

tekstó
w
1

Muzeum Narodowe w Warszawie

199

muzeum sztuki

narodowa

Warszawa

2

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

187

galeria

narodowa

Warszawa

3

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

141

muzeum sztuki

narodowa

Warszawa

4

Muzeum Narodowe w Krakowie

116

muzeum sztuki

narodowa

Kraków

5

CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie

107

centrum

narodowa

Warszawa

6

Muzeum Sztuki w Łodzi

55

muzeum sztuki

samorządowa (wojewódzka) / narodowa

Łódź

7

MOCAK

51

muzeum sztuki

samorządowa (miejska)

Kraków

8

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

45

muzeum sztuki

narodowa

Wrocław

9

Bochenska Gallery (Koneser)

30

galeria

prywatna

Warszawa

10

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

30

galeria

samorządowa (miejska)

Sopot

11

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

27

galeria

samorządowa (miejska)

Kraków

12

CSW Znaki Czasu w Toruniu

25

centrum

samorządowa (wojewódzka) / samorządowa
(miejska) / narodowa

Toruń

13

Muzeum Narodowe w Poznaniu

25

muzeum sztuki

narodowa

Poznań

14

Galeria Arsenał w Białymstoku

24

galeria

samorządowa (miejska)

Białystok

15

Muzeum Narodowe w Gdańsku

23

muzeum sztuki

narodowa

Gdańsk

16

Galeria Raster w Warszawie

22

galeria

prywatna

Warszawa

17

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

22

centrum

narodowa

Orońsk

18

Galeria Zderzak w Krakowie

19

galeria

prywatna

Kraków

19

Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury w
Krakowie

19

galeria

narodowa

Kraków

20

Galeria Foksal w Warszawie

18

galeria

samorządowa (wojewódzka)

Warszawa
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Potęgowy rozkład popularności galerii, centrów i muzeów sztuki w prasie wzmocniony jest przez fakt,
że pokrywa się on z rozkładem geograficznym: instytucji warszawskie i krakowskie stanowią w
pierwszej dwudziestce i trzydziestce najczęściej wymienianych podmiotów ponad połowę, a w
pierwszej pięćdziesiątce – niemal połowę wszystkich zidentyfikowanych w trakcie analiz instytucji.
Poza tymi dwoma miastami jedynie Gdańsk i Poznań reprezentowane są w pierwszej pięćdziesiątce
przez więcej niż dwie instytucje (w obu przypadkach jest to muzeum narodowe, galeria miejska i
centrum lub instytut kultury i sztuki), ale ani te, ani inne miasta nie zbliżają się do Warszawy i
Krakowa, jeśli chodzi o łączną liczbę tekstów poświęconych instytucjom artystycznym działającym w
tych miejscowościach.
Warszawa
Kraków
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Poznań
Wrocław
Gdańsk
Sopot
Toruń
Białystok
Orońsko
Szczecin
Częstochowa
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Lublin
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Wykres 20. Suma wzmianek o 50 najczęściej wskazywanych w prasie podmiotach wystawiających sztuki wizualne w
podziale na miasta. Liczby powstały na skutek zsumowania liczb tekstów dla poszczególnych instytucji, dlatego
rzeczywista liczba tekstów dla poszczególnych miast jest nieco mniejsza (jeśli tekst zawiera wzmianki o kilku różnych
podmiotach z danego miasta – jest liczony kilkakrotnie)

Jak można więc zauważyć świat artystyczny w Polsce jest niezwykle scentralizowany, zaś Warszawa
jest nie tylko administracyjną stolicą naszego kraju, ale też stolicą sztuki. Nie może być inaczej, skoro
to właśnie w tym mieście nastąpiła kumulacja kapitałów i zasobów niezbędnych do rozwoju sztuki – a
więc kapitału finansowego (pozostającego nie tylko w rękach prywatnych kolekcjonerów, sponsorów
i mecenasów, ale też instytucji państwowych odpowiedzialnych za wspieranie kultury), społecznego
(bardzo gęstych sieci spinających ze sobą wpływowych osobistości – znanych artystów, krytyków,
dziennikarzy, decydentów itd.) oraz kulturowego (wielość instytucji wpierających kulturę, wysokie
kompetencje kulturowe osób zajmujących się sztuką, wysoki stopień umiędzynarodowienia, silny
system szkół wyższych itd.). Kumulacja ta pociąga z sobą jeszcze jedno zjawisko, a mianowicie
zdolność zasysania zasobów z innych regionów Polski. Chodzi tu zarówno o jednostki (artystów,
krytyków i galerzystów), jak i o instytucje – podmioty, które obserwując daleko posuniętą
koncentrację kapitałów niezbędnych do rozwijania własnej działalności w Warszawie,

przeprowadzają się do tego miasta, by zwiększyć swoje szanse odniesienia sukcesu. Zjawisko to z
kolei powoduje pustynnienie pod względem artystycznym prowincji, z której stolica zasysa kapitał,
powodując, iż różnica pomiędzy Warszawą a innymi regionami Polski jeszcze bardziej się powiększa.
Przed zjawiskiem tym zdaje się bronić Kraków. Jak sądzimy, wynika to z bardzo wysokiego poziomu
kapitału kulturowego tego miasta, z jego wieloletniej i dobrze ugruntowanej tradycji artystycznej, ale
też z tego, że rozwój sztuki w tym mieście niezwykle wspiera silnie umiędzynarodowiony ruch
turystyczny, generujący stałe zapotrzebowanie na atrakcje, które można pokazać przyjezdnym.
W omawianym rankingu zwraca też uwagę fakt, że wśród 20 najpopularniejszych w prasie instytucji
aż 12 (60%) to narodowe instytucje kultury lub instytucje współprowadzone przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 7 (35%) – to podmioty w całości lub w części samorządowe, a
tylko 3 (15%) – podmioty prywatne. Wśród najczęściej wymienianych w prasie 50 instytucji te
proporcje znacząco się zmieniają na korzyść instytucji samorządowych, w zdecydowanej większości
miejskich, bo to one tworzą większą część drugiej ligi galerii, centrów i muzeów sztuki.
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Wykres 21. Proporcje między instytucjami o różnej formie organizacyjnej wśród 50 najczęściej pojawiających się w
analizowanej prasie galerii, centrów i muzeów sztuki

Tego rodzaju prawidłowości (zwłaszcza jeżeli chodzi o 20 instytucji, o których informuje się
najczęściej) odzwierciedlają w naszym przekonaniu specyficzną strukturę polskiego świata sztuki oraz
obecne w nim hierarchie.
Po pierwsze, dominacja i silna widzialność narodowych instytucji kultury wynika z tego, że dysponują
one nieporównywalnie większymi budżetami niż pozostałe instytucje oraz z dominacji przekonania, iż
prezentowane w nich wystawy są najbardziej prestiżowe, bo zawierają to, co wyselekcjonowane,
najlepsze w sztuce, a więc reprezentację tego, co się liczy, należy do kanonu, co należy zobaczyć, by
orientować się, być człowiekiem kulturalnym. Co więcej, tylko te instytucje mają zdolność do
organizowania artystycznych blockbusterów – potężnych, starannie zaaranżowanych wystaw
tematycznych lub przekrojowych, oparty dodatkowo na autorskich badaniach prowadzonych przez
zatrudnionych w tych placówkach naukowców czy kuratorów. To one również mają szansę na
prezentowanie wielkich nazwisk światowej sztuki.
Po drugie, niezwykle istotną rolę okazują się odgrywać również samorządowe instytucje kultury. Na
nich, jak się wydaje, spoczywa przede wszystkim wysiłek selekcjonowania tych zjawisk artystycznych,
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które pojawiają się w lokalnych kontekstach oraz ich promowania. Stanowią więc one bardzo istotny
mechanizm filtrujący, redukujący złożoność pola sztuki.
Po trzecie, specyficzną rolę zdają się odgrywać instytucje artystyczne, który zadaniem jest
przekładanie widzialności artysty na sukces komercyjny czy choćby na sprzedaż prac. Jak się wydaje,
instytucje te zarówno konsumują widzialność twórców uzyskaną dzięki wystawowym w instytucjach
publicznych, jak i starają się, by promowani przez nich artyści w tego typu miejscach prezentowali
swoje prace. Dodatkowo, co interesujące, część z tych instytucji nie jest zupełnie zorientowana na
polski kontekst, ale raczej ten globalny, zdaje się też działać w tle, nie wykorzystując do tego
zainteresowania polskich mediów. Dowodem na to jest choćby fakt, iż o jednej z najbardziej
wpływowych instytucji artystycznych w Polsce, odpowiedzialnej za międzynarodowe sukcesy bardzo
wielu lokalnych twórców, czyli o Fundacji Galerii Foksal, w ostatnich pięciu latach pojawiło się w
naszej próbie zaledwie 14 informacji prasowych.
Po czwarte, istotne wydaje się również dostrzeżenie bardzo wysokiego stopnia zależności polskiego
świata artystycznego od państwa i od jego wsparcia instytucjonalnego oraz finansowego. Świadczyć
to może, z jednej strony, o tym, że państwo jest zainteresowane rozwijaniem kultury i wspiera ją
zarówno poprzez rozwinięty system instytucji narodowych, jak i tych działających na poziomie
lokalnym, z drugiej zaś o tym, że w naszym kraju istnieje, co wielokrotnie podkreślano, bardzo słabo
rozwinięty rynek sztuki, co z kolei zaświadczałoby o tym, że za wspieraniem sztuki przez państwo nie
podąża wystarczające inwestowanie w edukację artystyczną, oraz o tym, że bogaceniu się części
społeczeństwa nie towarzyszy rozwijanie się potrzeb posiadania wysokiej klasy sztuki, interesowanie
się nią itd. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z tak wysokiego stopnia
zależności artystycznego systemu instytucjonalnego od państwa – takie chociażby jak zagrożenie
cenzurą, podporządkowaniem ideologicznym, wytwarzanie zależności ekonomicznych itd.
PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE MIĘDZY TYTUŁAMI PRASOWYMI
Podobnie jak w przypadku informowania o artystach, również w przypadku artykułów, w których
pojawiają się nazwy instytucji artystycznych, mamy do czynienia ze znaczącymi prawidłowościami. Z
jednej strony, istnieje kilka takich podmiotów, które są silnie obecne w każdym z czterech
analizowanych tytułów prasowych. Z drugiej jednak, widoczne są też znaczące różnice w częstości
pisania o czołowych instytucjach związanych ze sztukami wizualnymi przez dzienniki i tygodniki,
których zawartość analizowaliśmy.
Odnośnie pierwszej z tych prawidłowości: opisane wcześniej pierwsze pięć podmiotów tworzących
absolutną elitę pola sztuk wizualnych silnie obecne jest w tekstach poświęconych tego typu sztuce w
każdym z czterech analizowanych tytułów. Jeśli zaś chodzi o różnice, to są one podsumowane
poniżej. Najbardziej odrębny sposób widzenia świata sztuk wizualnych prezentuje „Gość Niedzielny”.
Po pierwsze, w jego polu widzenia znalazło się najmniej instytucji zajmujących się tym rodzajem
sztuki (36). Po drugie, jedynie trzy z nich pojawiły się więcej niż 10 artykułach, a jedynie 15 – w więcej
niż jednym artykule. Po trzecie, wśród instytucji wskazywanych w tym tygodniku pojawiają się
wielokrotnie takie, których nie znajdziemy w pozostałych analizowanych tytułach i związane z
Kościołem – jak warszawskie Galeria Krużganek w Dobrym Miejscu, Galeria Anielska przy kościele pw.
Matki Bożej Królowej czy Galeria przy kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego.
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Tabela 9. Galerie, centra i muzea sztuki zajmujące się sztukami wizualnymi najczęściej przywoływane w artykułach
pojawiających się w „Gościu Niedzielnym”

Nazwa instytucji

Liczba
tekstów

Typ instytucji

Forma
organizacji

Miejscowoś
ć

1

Muzeum Narodowe w Warszawie

43

muzeum sztuki

narodowa

Warszawa

2

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

15

galeria

narodowa

Warszawa

3

Muzeum Narodowe w Krakowie

11

muzeum sztuki

narodowa

Kraków

4

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
Warszawie

8

muzeum sztuki

narodowa

Warszawa

5

CSW Zamek Ujazdowski w
Warszawie

7

centrum

narodowa

Warszawa

6

Galeria Krużganek w Dobrym
Miejscu

7

galeria

prywatna

Warszawa

7

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

6

muzeum sztuki

narodowa

Wrocław

8

Galeria Anielska przy kościele pw.
Matki Bożej Królowej w Warszawie

3

galeria

społeczna (związek
religijny)

Warszawa

9

Galeria Szyb Wilson

2

galeria

społeczna
(fundacja)

Katowice

10

CSW Kronika w Bytomiu

2

galeria

samorządowa
(miejska)

Bytom

11

Galeria Domu Artysty Plastyka w
Warszawie (w tym Lufcik)

2

galeria

społeczna (związek
twórczy)

Warszawa

12

Galeria Porczyńskich w Warszawie

2

galeria

narodowa

Warszawa

13

Galeria przy kościele pw.
Wniebowstąpienia Pańskiego w
Warszawie

2

galeria

społeczna (związek
religijny)

Warszawa

14

Galeria na Emporach w kościele pw.
św. Tomasza w Warszawie

2

galeria

społeczna (związek
religijny)

Warszawa

15

Galeria Środowisk Twórczych,
Bielskie Centrum Kultury

2

galeria

samorządowa
(miejska)

Bielsko-Biała

Z kolei jeśli porównamy ranking popularności instytucji w „Polityce” z rankingiem dla wszystkich
tytułów, to ujrzymy bardzo niewiele różnic. „Polityka” nieco częściej niż pozostałe publikatory
zajmuje się Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, Art Stations w Poznaniu i Państwową Galerią
Sztuki w Sopocie, a nieco rzadziej – Galerią Foksal. Podobnie jak „Gazeta Wyborcza” zwraca zatem
nieco ponadprzeciętną uwagę na podmioty leżące poza Krakowem i Warszawą.
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Tabela 10. Galerie, centra i muzea sztuki zajmujące się sztukami wizualnymi najczęściej przywoływane w artykułach
pojawiających się w „Polityce”

Nazwa instytucji

Liczba
tekstów

Typ instytucji

Forma
organizacji

Miejscow
ość

1

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

59

galeria

narodowa

Warszawa

2

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
Warszawie

57

muzeum sztuki

narodowa

Warszawa

3

Muzeum Narodowe w Warszawie

46

muzeum sztuki

narodowa

Warszawa

4

Muzeum Narodowe w Krakowie

41

muzeum sztuki

narodowa

Kraków

5

CSW Zamek Ujazdowski w
Warszawie

39

centrum

narodowa

Warszawa

6

MOCAK

27

muzeum sztuki

samorządowa
(miejska)

Kraków

7

Muzeum Sztuki w Łodzi

18

muzeum sztuki

samorządowa
(wojewódzka) /
wspólprowadzo
na przez MKiDN

Łódź

8

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

12

galeria

samorządowa
(miejska)

Sopot

9

Galeria Atlas Sztuki w Łodzi

11

galeria

prywatna

Łódź

10

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

10

muzeum sztuki

narodowa

Wrocław

11

Muzeum Narodowe w Poznaniu

9

muzeum sztuki

narodowa

Poznań

12

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier
sztuki

9

galeria

samorządowa
(miejska)

Kraków

13

Bochenska Gallery (Koneser)

8

galeria

prywatna

Warszawa

14

CSW Znaki Czasu w Toruniu

8

centrum

samorządowa
(wojewódzka) /
samorządowa
(miejska) /
współprowadzo
na przez MKiDN

Toruń

15

Galeria Arsenał w Białymstoku

8

galeria

samorządowa
(miejska)

Białystok

16

Muzeum Współczesne we
Wrocławiu

8

muzeum sztuki

samorządowa
(miejska)

Wrocław

17

Galeria Art Stations w Poznaniu

8

galeria

społeczna
(fundacja)

Poznań

18

Galeria Raster w Warszawie

7

galeria

prywatna

Warszawa

19

Galeria Zderzak w Krakowie

7

galeria

prywatna

Kraków

20

Galeria Międzynarodowego
Centrum Kultury w Krakowie

7

galeria

narodowa

Kraków

W przypadku „Rzeczpospolitej” zwraca natomiast uwagę ponadprzeciętnie silna pozycja kilku galerii
usytuowanych w Krakowie i Warszawie, takich jak Nautilus, Starmach, Artemis, Art Agenda Nova,
Foksal czy Galeria Grafiki i Plakatu, wynikająca w sporej mierze z poświęcania przez tę gazetę dużej
uwagi rynkowi sztuki, na którym te podmioty grają znaczącą rolę.
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Tabela 11. Galerie, centra i muzea sztuki zajmujące się sztukami wizualnymi najczęściej przywoływane w artykułach
pojawiających się w „Rzeczpospolitej”

Nazwa instytucji

Liczba
tekstów

Typ instytucji

Forma organizacji

Miejscowo
ść

1

Muzeum Narodowe w Warszawie

59

galeria

narodowa

Warszawa

2

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

57

muzeum sztuki

narodowa

Warszawa

3

CSW Zamek Ujazdowski w
Warszawie

46

muzeum sztuki

narodowa

Warszawa

4

Muzeum Narodowe w Krakowie

41

muzeum sztuki

narodowa

Kraków

5

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
Warszawie

39

centrum

narodowa

Warszawa

6

Galeria i Antykwariat Nautilus w
Krakowie

27

muzeum sztuki

samorządowa
(miejska)

Kraków

7

Państwowa Galeria Sztuki w
Sopocie

18

muzeum sztuki

samorządowa /
narodowa

Łódź

8

Galeria Grafiki i Plakatu w
Warszawie

12

galeria

samorządowa
(miejska)

Sopot

9

Galeria Starmach

11

galeria

prywatna

Łódź

10

Galeria Foksal w Warszawie

10

muzeum sztuki

narodowa

Wrocław

11

Galeria Artemis w Krakowie

9

muzeum sztuki

narodowa

Poznań

12

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

9

galeria

samorządowa
(miejska)

Kraków

13

Muzeum Narodowe w Poznaniu

8

galeria

prywatna

Warszawa

14

Bochenska Gallery (Koneser)

8

centrum

samorządowa /
narodowa

Toruń

15

Muzeum Narodowe w Gdańsku

8

galeria

samorządowa
(miejska)

Białystok

16

Galeria Art Agenda Nova w
Krakowie

8

muzeum sztuki

samorządowa
(miejska)

Wrocław

17

Muzeum Sztuki w Łodzi

8

galeria

społeczna (fundacja)

Poznań

18

Galeria Raster w Warszawie

7

galeria

narodowa

Kraków

19

Galeria Zderzak w Krakowie

7

galeria

prywatna

Warszawa

20

Galeria Leto

7

galeria

prywatna

Kraków

21

Galeria aTAK w Warszawie

4

galeria

społeczna (fundacja)

Warszawa

Galeria Leica Gallery

4

galeria

prywatna

Warszawa

Galeria Propaganda w Warszawie

4

galeria

społeczna (fundacja)

Warszawa

Galeria (-1) w Warszawie

4

galeria

społeczna
(stowarzyszenie)

Warszawa

Galeria Piekary w Poznaniu

4

galeria

prywatna

Poznań

W przypadku „Gazety Wyborczej”, poza szczególnie silną dominacją Zachęty nad innymi podmiotami,
widoczna jest wysoka pozycja Muzeum Sztuki w Łodzi, które nieznacznie wyprzedza popularnością
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nawet warszawskie CSW Zamek Ujazdowski, a także zajmowanie się w większym stopniu instytucjami
leżącymi poza Warszawą i Krakowem, co wynika z tego, że gazeta jako jedyna posiada oddziały w
dużych miastach. Prawdopodobnie właśnie dzięki temu „Gazeta Wyborcza” poświeciła w ostatnich
latach sporo uwagi Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, zwłaszcza jego kolekcji sztuki
współczesnej, a także Muzeom Narodowym w Gdańsku i Szczecinie, Miejskiej Galerii Sztuki w
Częstochowie oraz Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, które w innych analizowanych tytułach
prasowych rzadko mieszczą się w pierwszej dwudziestce.
Tabela 12. Galerie, centra i muzea sztuki zajmujące się sztukami wizualnymi najczęściej przywoływane w artykułach
pojawiających się w „Gazecie Wyborczej”

Nazwa instytucji

Liczba
tekstów

Typ instytucji

Forma
organizacji

Miejscow
ość

1

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

72

galeria

narodowa

Warszawa

2

Muzeum Narodowe w Warszawie

57

muzeum sztuki

narodowa

Warszawa

3

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
Warszawie

54

muzeum sztuki

narodowa

Warszawa

4

Muzeum Narodowe w Krakowie

39

muzeum sztuki

narodowa

Kraków

5

Muzeum Sztuki w Łodzi

33

muzeum sztuki

samorządowa
/ MKiDN

Łódź

6

CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie

32

centrum

narodowa

Warszawa

7

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

24

muzeum sztuki

narodowa

Wrocław

8

MOCAK

20

muzeum sztuki

samorządowa
(miejska)

Kraków

9

Bochenska Gallery (Koneser)

17

galeria

prywatna

Warszawa

10

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier
sztuki

15

galeria

samorządowa
(miejska)

Kraków

11

CSW Znaki Czasu w Toruniu

15

centrum

samorządowa
/ MKiDN

Toruń

12

Galeria Arsenał w Białymstoku

14

galeria

samorządowa
(miejska)

Białystok

13

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

14

centrum

narodowa

Orońsko

14

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w
Radomiu

13

muzeum sztuki

samorządowa
(wojewódzka)

Radom

15

Muzeum Narodowe w Gdańsku

12

muzeum sztuki

narodowa

Gdańsk

16

Muzeum Narodowe w Szczecinie

12

muzeum sztuki

narodowa

Szczecin

17

Galeria Raster w Warszawie

11

galeria

prywatna

Warszawa

18

Miejska Galeria Sztuki w
Częstochowie

11

galeria

samorządowa
(miejska)

Częstocho
wa

19

Muzeum Narodowe w Poznaniu

10

muzeum sztuki

narodowa

Poznań

20

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

10

centrum Kultury

samorządowa
(miejska)

Poznań
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JAKIE UCZELNIE WIDAĆ?
Przeprowadzona przez nas analiza miała też przynieść odpowiedź na pytanie, o których uczelniach
artystycznych pisze się w prasie codziennej oraz tygodnikach. Trudno oczywiście uznać częstość tego
rodzaju przywołań za perfekcyjny wskaźnik pozycji danej placówki w systemie szkolnictwa
artystycznego (choćby z tego powodu, iż redakcje wszystkich analizowanych tytułów, poza „Gościem
Niedzielnym”, znajdują się w Warszawie, co w znaczący sposób uprzywilejowuje stołeczną ASP), ale
przedstawione poniżej zestawienie daje niewątpliwie wgląd w to, które uczelnie są lepiej, a które
słabiej widzialne w polu medialnym. Tego rodzaju pozycja z kolei przekłada się w sposób bezpośredni
na to, jak określona uczelnia jest postrzegana i oceniana przez odbiorców i czytelników
analizowanych komunikatorów.
W trakcie analizy zidentyfikowano dziewięć uczelni artystycznych, których widzialność w dyskursie
prasowym jest niezwykle zróżnicowana. Uczelnia pierwsza na liście, a więc warszawska ASP,
pojawiała się w analizowanej przez nas prasie codziennej i tygodnikach opublikowano w ostatnich
pięciu latach ponad 20 razy częściej (w 128 tekstach na ok. 1200 dotyczące sztuk wizualnych) niż
ostatnia na liście Akademia Sztuki w Szczecinie (6 tekstów). Warszawska uczelnia była obecna
dodatkowo prawie dwukrotnie częściej w artykułach dziennikarskich niż druga na liście krakowska
ASP (74 teksty). Tak wysokie miejsce i absolutną dominację stołecznej uczelni można tłumaczyć nie
tylko tym, że jest ona najbliżej ogólnopolskich komunikatorów, a więc o jej inicjatywach informuje się
częściej, ale też tym, że opuszczający ją absolwenci mają również dużo większe szanse na stanie się
obiektem zainteresowania ze strony mediów niż kończący bardziej prowincjonalne artystyczne szkoły
wyższe. Dodatkowo warszawska ASP funkcjonuje nie tylko w administracyjnej stolicy polski, ale też w
stolicy polskiego świata artystycznego – to tu działają najważniejsze dla sztuki instytucje publiczne,
najbardziej wpływowe galerie prywatne, to również tu funkcjonują centralne podmioty
odpowiedzialne za politykę kulturalną i wspieranie rozwoju kultury w naszym kraju. Dominacja
stołecznej ASP w odtworzonym na podstawie badań zawartości prasy rankingu widzialności nie może
więc dziwić. Istnieją jednocześnie znaczące różnice w sposobach informowania o uczelniach wyższych
przez poszczególne gazety i tygodniki, widoczne w poniższej tabeli.
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Tabela 13. Częstość pojawiania się uczelni artystycznych w analizowanych tytułach prasowych

Liczba tekstów, w których
choć raz pojawiła się dana
uczelnia

Gazeta
Wyborcza

Rzeczpospolita

Gazeta
Wyborcza

Polityka

Rzeczpospolita

Gość
Niedzielny

Gazeta
Wyborcza

Polityka

Rzeczpospolita

Gość
Niedzielny

Polityka

8 Wydział Sztuk
Pięknych UMK
9 Akademia Sztuki
w Szczecinie

Odsetek tekstów, w
których pojawiła się dana
uczelnia wśród wszystkich
tekstów dotyczących sztuk
wizualnych

Gość
Niedzielny
1 ASP
w Warszawie
2 ASP
w Krakowie
3 ASP
w Gdańsku
4 ASP (UA)
w Poznaniu
5 ASP
we Wrocławiu
6 ASP
w Katowicach
7 ASP w Łodzi

Odsetek tekstów
przypadających na tę
uczelnię

13

27

40

48

34%

39%

56%

26%

6%

10%

18%

9%

12

10

13

37

32%

14%

18%

20%

6%

4%

6%

7%

2

9

3

28

5%

13%

4%

15%

1%

3%

1%

5%

0

13

6

19

0%

19%

8%

10%

0%

5%

3%

4%

1

5

5

18

3%

7%

7%

10%

0%

2%

2%

3%

7

1

2

12

18%

1%

3%

7%

3%

0%

1%

2%

2

5

1

10

5%

7%

1%

5%

1%

2%

0%

2%

1

0

1

7

3%

0%

1%

4%

0%

0%

0%

1%

0

0

1

5

0%

0%

1%

3%

0%

0%

0%

1%

Widoczne wyżej dysproporcje między gazetami i czasopismami dotyczą, po pierwsze, częstości
informowania o uczelniach artystycznych. Prym wiedzie tu „Gazeta Wyborcza”, ponad dwukrotnie
rzadziej o uczelniach artystycznych informują lub wspominają „Rzeczpospolita” i „Polityka”, zaś „Gość
Niedzielny” zamieszczał tego rodzaju informacje dwa razy rzadziej niż ostatnie dwa tytuły.
Po drugie, różnice dotyczą częstości, z jaką poszczególne tytuły informują o poszczególnych
uczelniach i wynikające stąd różnice w pozycji w rankingu częstości pojawiania się uczelni w prasie.
Na przykład Uniwersytet Artystyczny (dawniej ASP) w Poznaniu, który w generalnym zestawieniu
zajmuje pozycję czwartą, w przypadku „Polityki” pojawia się na miejscu drugim, zaś w przypadku
„Rzeczpospolitej” uczelnia ta przesuwa się na pozycję trzecią. Ranking częstości informowania o
uczelniach artystycznych przez „Gościa Niedzielnego” jest zgodny z tym generalnym tylko jeżeli
chodzi o dwie pierwsze pozycje (ASP w Warszawie i w Krakowie), natomiast na miejscu trzecim w
przypadku tego tygodnika pojawia się ASP w Katowicach, która w ogólnym zestawieniu zajmowała
szóste miejsce, zaś na miejsce czwarte z siódmego przesuwa się ASP w Łodzi. Tego rodzaju
dysproporcje ponownie wskazują na znaczącą odmienność sposobu informowania o sztuce przez
„Gościa Niedzielnego”, który nie tylko czyni to rzadziej, ale też w odmienny sposób. Po drugie,
różnice, o których tu mowa (zwłaszcza pomiędzy „Gazetą Wyborczą”, a „Rzeczpospolitą” i „Polityką”)
wydają się mieć swoje źródła w takich czynnikach jak obecność lub brak licznych oddziałów lokalnych,
które dostarczają licznych informacji odnoszących się do pozastołecznych uczelni oraz

66

idiosynkratyczne czynniki składające się na preferencje poszczególnych dziennikarzy piszących w tych
tytułach o sztuce.
WNIOSKI
Poniżej prezentujemy najważniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy zawartości dzienników i
tygodników
1. O sztukach wizualnych w ukazujących się w Polsce gazetach codziennych i tygodnikach nie
informuje się szczególnie często. Szacujemy, iż łączna liczba tekstów z lat 2010–2015
dotycząca w choć minimalnym stopniu sztuk wizualnych lub wzmiankująca któregoś z
artystów z pola sztuk wizualnych w „Gościu Niedzielnym”, „Polityce” i „Rzeczpospolitej”
mieści się każdorazowo między 300 a 500, czyli między 5 a 8 tekstów miesięcznie. W
„Gazecie Wyborczej” jest ona co najmniej dwukrotnie wyższa.
2.

Prasa codzienna i tygodniki informując o sztuce, wzmacniają taką strukturę polskiego świata
artystycznego, której istotą jest widzialność stosunkowo niewielkiej liczby podmiotów
(artystów, instytucji artystycznych i uczelni). Tego rodzaju tendencja, określona mianem
rozkładu potęgowego lub długiego ogona, prowadzi zarówno do zmonopolizowania
podstawowych zasobów (takich jak zdolność do przyciągania uwagi i zainteresowania,
prestiż, kapitał finansowy i społeczny) przez stosunkowo niewielką liczbę podmiotów, jak i
wytwarza to, co Gregory Sholette określa mianem ciemnej masy świata sztuki, czyli ogromną
masę artystów i instytucji, które rywalizują o dostanie się do tej pierwszej grupy i są w
większości przypadków skazani na porażkę.

3.

Z analizy artykułów prasowych wynika, iż w polskim świecie artystycznym istnieją znaczące
podziały o charakterze pokoleniowym oraz związane z płcią. Prasa codzienna i tygodniki dużo
rzadziej informują o dokonaniach artystek niż artystów; sporą część uwagi poświęcają
twórcom nieżyjącym, wąskiej grupie osób należących do starszego pokolenia i części osób
młodych, najsłabiej reprezentowane jest zaś pokolenie usytuowane pomiędzy tymi dwoma
kategoriami wiekowymi. Jak się wydaje, obecność zarówno tego pierwszego, płciowego
rodzaju nierówności, jak i tego osadzonego w wieku wskazuje, iż świat artystyczny, pomimo
swojej autonomii i swoistości, podporządkowany jest też w swoim działaniu oddziaływaniu
hegemonicznych reguł formujących szerszy porządek społeczny.

4.

Analizowane dzienniki i tygodniki w okresie czerwiec 2010 – czerwiec 2015 najczęściej
informowały o następujących artystach: Tadeusz Kantor, Jan Matejko, Jacek Malczewski,
Wilhelm Sasnal, Mirosław Bałka, Zbigniew Libera, Katarzyna Kozyra, Jerzy Nowosielski, Paweł
Althamer, Stanisław Ignacy Witkiewicz. Możemy wśród nich odnaleźć trzy najogólniejsze
rodzaje sztuki, które są silnie obecne także w gronie innych obecnych w prasie artystów:
malarstwo historyczne drugiej połowy XIX wieku, awangardę międzywojenną i powojenną
oraz tworzoną w ostatnich trzech dekadach sztukę krytyczną.

5. Taka struktura widzialności twórców wynika w dużej mierze z pretekstów, które sprawiają, iż
w prasie codziennej w ogóle pojawiają się informacje o sztuce. Wśród najważniejszych
powodów zainteresowania sztuką ze strony dzienników oraz tygodników należy wymienić:
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wielość kontekstów, w których zakorzeniona jest twórczość danej artystki/danego artysty;
związanie artystki lub artysty i jej/jego twórczości z polską tożsamością i historią oraz
dyskusjami na ich temat, przynależność do grona silnie wiązanych ze sobą twórców
(środowiska, szkoły, pokolenia) i oparte na niej przywoływanie określonych osób przy okazji
przywoływania innych; częstość występowania na wystawach (będąca m.in. efektem polityki
muzeów, dużych monograficznych wystaw, unikalności twórcy oraz korelatem wartości
rynkowej i lajfstajlowej artystki/artysty i stopnia jej/jego międzynarodowego uznania); inny
rodzaj sukcesów lub inny rodzaj wyjątkowości sztuki i jej twórcy, jak młody wiek (prezentacje
lokalnych odkryć albo przedstawienie kandydatów do sławy), nietypowy charakter twórczości
lub znaczenie dla rozwoju polskiej sztuki; śmierć twórcy oraz skandale lub gorące społeczne
dyskusje i spory wokół pracy artystycznej. Jak więc można zauważyć, bardzo wiele powodów,
dla których informuje się o sztuce, ma charakter pozaartystyczny, co oznacza, iż ta pierwsza
jest interesująca dla odbiorców przede wszystkim wówczas, gdy wytwarza zjawiska o
charakterze uniwersalnym, zrozumiałe nawet dla tych, którzy się nią zupełnie nie interesują.
6.

Trzy spośród analizowanych tytułów prasowych („Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”,
„Polityka”) informują o dość szerokim spektrum nazwisk, instytucji i rodzajów twórczości w
obszarze polskich sztuk wizualnych, a różnice między nimi zapewne w dużej mierze wynikają
z osobnych upodobań i gustów dziennikarzy piszących w nich o sztuce oraz mniej lub bardziej
rozwiniętej sieci lokalnych oddziałów. W zupełnie inny sposób informuje o sztuce czwarty z
tytułów – „Gość Niedzielny”. Ta odrębność przejawia się w tym, iż skoncentrowany jest on na
bardzo wąskim wycinku pola artystycznego, w którym mieszczą się przede wszystkim
tradycyjne rodzaje sztuki (malarstwo, rysunek i rzeźba) i to dodatkowo o jawnie narodowym
charakterze.

7. Centralną, w zasadzie monopolistyczną, pozycję w polskim świecie artystycznym, zajmują
podmioty działające w Warszawie. To tu znajduje się centrum tego lokalnego pola sztuki,
które oprócz tego, że monopolizuje cały szereg istotnych kapitałów, to ma jeszcze (i w
związku z tym) ogromną moc ich zasysania z lokalnych kontekstów. To z kolei sprawia, iż
polski świat artystyczny jest niezwykle scentralizowany, ale też prowadzi do pustynnienia
lokalnych pól sztuki. Jedynym miastem, którego muzea i galerie są w stanie podjąć z
Warszawą walkę o medialną widzialność i których widzialność wydaje się wynikać z ich
znaczącej pozycji w świecie sztuk wizualnych, jest Kraków. W kilku innych miastach istnieją
jedynie pojedyncze muzea lub galerie liczące się na krajowej arenie. Najczęściej
przywoływane w dziennikach i tygodnikach instytucje artystyczne to Muzeum Narodowe w
Warszawie, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,
Muzeum Narodowe w Krakowie, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum Sztuki w
Łodzi, MOCAK (Kraków), Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Bochenska Gallery (Koneser),
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie.
8. Warto zauważyć, iż częstość pojawiania się informacji o danym muzeum lub galerii nie
zawsze wynika z jakości propozycji artystycznej określonej instytucji, ale też z problemów, z
jakimi się ona boryka lub innych wyjątkowych okoliczności, jak renowacja czy przebudowa.
Oczywiście sam fakt podejmowania tej ostatniej kwestii przez media może zostać
potraktowany jako wskaźnik wysokiego miejsca zajmowanego przez tego rodzaju instytucję
w obrębie świata artystycznego.
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9. Z analizy prasy codziennej oraz tygodników wyłania się też ambiwalentny sposób
skonstruowania polskiego świata sztuki pod względem jego formuły organizacyjnej.
Dominującą rolę odgrywają w nim bowiem instytucje publiczne, a więc zależne od struktur
państwowych i samorządowych. To, z jednej strony, sprawia, iż sztuka w Polsce może liczyć
na wsparcie ze strony instytucji publicznych, ale też, z drugiej strony, jest ona bardzo od
niego zależna.
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sztuki wizualne, które pojawiły się w analizowanej prasie między czerwcem 2010 a czerwcem 2015 w podziale
na pokolenia. Dane uzyskano dla 1204 spośród 1286 osób
Wykres 12. Odsetek twórców uprawiających dany rodzaj sztuk wizualnych wśród wszystkich osób tworzących
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Wykres 13. Schemat świata sztuk wizualnych oparty na częstości występowania w analizowanej prasie (liczbie
tekstów) oraz współwystępowaniu z innymi artystami. Punkty symbolizują artystów, ich kolor – częstość ich
występowania w prasie, a odcinki łączące punkty – wskazują na współwystępowanie w tym samym tekście
Wykres 14. Mapa 262 artystów najczęściej występujących w analizowanej prasie oraz powiązań między nimi.
Punkty symbolizują artystów, ich kolor – częstość ich występowania w prasie, a odcinki łączące punkty –
wskazują na współwystępowanie w tych samych tekstach prasowych
Wykres 15. Mapa 262 artystów najczęściej występujących w analizowanej prasie oraz powiązań między nimi.
Punkty symbolizują artystów, ich kolor – przynależność do jednej z pięciu kategorii najczęściej
współwystępujących ze sobą twórców, a odcinki łączące punkty – wskazują na współwystępowanie w tych
samych tekstach prasowych
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Wykres 16. Mapa 246 artystów najczęściej występujących w „Polityce” oraz powiązań między nimi. Punkty
symbolizują artystów, ich kolor – częstość ich występowania w prasie, a odcinki łączące punkty – wskazują na
współwystępowanie w tych samych tekstach prasowych
Wykres 17. Mapa 224 artystów najczęściej występujących w „Polityce” oraz powiązań między nimi. Punkty
symbolizują artystów, ich kolor – częstość ich występowania w prasie, a odcinki łączące punkty – wskazują na
współwystępowanie w tych samych tekstach prasowych
Wykres 18. Mapa 46 artystów najczęściej występujących w „Gościu Niedzielnym” oraz powiązań między nimi.
Punkty symbolizują artystów, ich kolor – częstość ich występowania w prasie, a odcinki łączące punkty –
wskazują na współwystępowanie w tych samych tekstach prasowych
Wykres 19. Potęgowy rozkład obecności muzeów, galerii i centrów sztuki w analizowanych materiałach
prasowych
Wykres 20. Suma wzmianek o 50 najczęściej wskazywanych w prasie podmiotach wystawiających sztuki
wizualne w podziale na miasta. Liczby powstały na skutek zsumowania liczb tekstów dla poszczególnych
instytucji, dlatego rzeczywista liczba tekstów dla poszczególnych miast jest nieco mniejsza (jeśli tekst zawiera
wzmianki o kilku różnych podmiotach z danego miasta – jest liczony kilkakrotnie)
Wykres 21. Proporcje między instytucjami o różnej formie organizacyjnej wśród 50 najczęściej pojawiających
się w analizowanej prasie galerii, centrów i muzeów sztuki
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Wprowadzenie

Podstawowym celem III etapu badań realizowanych w ramach projektu Wizualne Niewidzialne. Sztuki
wizualne w Polsce – stan, rola i znaczenie było odtworzenie tego, jak sztuki wizualne obecne w życiu
Polek i Polaków oraz zrekonstruowanie ich wyobrażeń oraz przekonań na temat sztuki. Tego rodzaju
rekonstrukcja wydaje się nam niezbędna, ponieważ o tym, czym jest sztuka, decydują nie tylko artyści czy
osoby działające w ramach świata sztuki, ale także zakres i forma jej obecności w życiu codziennym i w
świadomości różnych warstw oraz środowisk społecznych. Zakładamy więc, że status sztuki, role, które
ona wypełnia, jej miejsce w życiu jednostkowym i zbiorowym, są efektem negocjacji, sporów, interakcji
podejmowanych przez zróżnicowanych aktorów społecznych, w tym osoby, które potocznie określamy
mianem odbiorców sztuki. Tym samym zakładamy, iż sztuka, pomimo jej wielowymiarowej specyfiki, jest
jednym z wielu zjawisk składających się na społeczny świat, a więc podlega podobnym procesom, co inne
jego obszary, w tym konstruowaniu jej znaczeń przez członków określonej zbiorowości.
Dlatego też w trakcie III etapu badań uczestnikami byli właśnie zwykli użytkownicy sztuki, którzy znaleźli
się w reprezentatywnej dla Polski, dobranej losowo próbie dorosłych. Obecność sztuki w ich życiu i
świadomości rozumieliśmy w trakcie tych badań wielowymiarowo:
•

po pierwsze, jako wyobrażenia o sztuce (umiejętność wskazania cech specyficznych zjawisk
artystycznych pozwalających na odróżnienie ich od innych społecznych fenomenów);

•

po drugie, jako wyobrażenia o artystach i artystkach, specyfice ich pracy oraz problemach, z
jakimi się borykają;

•

po trzecie, jako różne formy kontaktu ze sztuką (od uczestnictwa w wystawach przez rozmowy o
sztuce do posiadania dzieł sztuki w domu czy jej samodzielnego uprawiania);

•

po czwarte, jako miejsce sztuk wizualnych wśród innych praktyk kulturowych i zjawisk
społecznych, funkcje i role przypisywane przez Polki i Polaków sztuce oraz preferencje odbiorców
co do ulubionych i cenionych form sztuki.

Te cztery kwestie można uporządkować jeszcze inaczej, jako z jednej strony pytania o to, co Polki i Polacy
wiedzą i myślą o sztuce, z drugiej zaś, jako pytania o formy obecności sztuki w ich działaniach. To właśnie
taki podział strukturyzuje nasz raport. Pierwsza z jego dwóch zasadniczych części odpowiada na pytanie o
zakres i formę obecności sztuki w świadomości Polek i Polaków, druga rekonstruuje formy obecności
sztuki w życiu codziennym Polek i Polaków. Obie części poprzedza zestawienie najważniejszych ustaleń
badawczych, zaś zamykają dwa rozdziały poświęcone z jednej strony próbie wskazania miejsca relacji ze
sztuką wśród innych praktyk kulturowych, z drugiej zaś próbie wyodrębnienia kilku typów odbiorców
sztuki.
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Kwestionariusz ankiety użyty w badaniu1 i dotyczący problemów wskazanych powyżej składał się z części
zasadniczej, obejmującej piętnaście głównych pytań, z których część była rozwijana przez dodatkowe
pytania uszczegółowiające, oraz metryczki. Pytania dotyczyły: sposobów rozumienia pojęcia „sztuka”
(O1) oraz „artyst(k)a” (O2); funkcji, jakie powinna spełniać sztuka (O3), miejsc, w których powinno się ją
prezentować (O4 i O5) i kryteriów oceniania sztuki (O6); finansowania sztuki (O7) i problemów, z którymi
borykają się artystki i artyści (O8); znajomości nazwisk artystek i artystów oraz źródeł tej wiedzy (O9);
praktyk kulturowych czy szeregu zajęć wykonywanych w czasie wolnym (O10) oraz preferencji wobec
nich (O11), a także odwiedzania galerii i muzeów sztuki (O13), rozmów o sztuce, w tym ich częstotliwości,
tematów i rozmówców (O12); samodzielnego uprawiania sztuki oraz jego formy i motywacji (O14);
posiadanych w domu obiektów związanych ze sztuką i innymi praktykami kulturowymi (O15). Metryczka
obejmowała informacje o: sytuacji finansowej osoby uczestniczącej w badaniu (dochody oraz autoocena i
prognoza dotycząca tej sytuacji) oraz jej wykształceniu; zainteresowaniu polityką, autoocenie
usytuowania na osi prawica-lewica oraz ocenie i prognozie dotyczącej sytuacji gospodarczej w Polsce;
autoocenie stopnia własnej religijności oraz częstości uczestniczenia w praktykach religijnych; stanie
cywilnym, płci, wieku i miejscu zamieszkania; przynależności do grup społeczno-zawodowych i sektorze
gospodarki, w którym jest się zatrudnionym. W większości pytań respondenci otrzymywali zamknięte
listy odpowiedzi, spośród których albo wybierali określoną ich liczbę, albo odnosili się kolejno do każdej z
nich. W raporcie, zwłaszcza w podpisach pod wykresami, posługujemy się użytymi wyżej symbolami
pytań, których dokładne brzmienie można znaleźć w kwestio nariuszu umieszczonym w aneksie.
Badanie odbiorców sztuki zostało przeprowadzone przez CBOS na próbie losowej dorosłych mieszkańców
Polski. Zrealizowano 930 wywiadów (z wylosowanej próby 2970 osób). Jako operat doboru próby
wykorzystano dane z rejestru PESEL należącego do Ministerstwa Cyfryzacji. Badanie zostało
przeprowadzone w dniach 7–14 października 2015 r., a w jego realizację było zaangażowanych 151
ankieterów w całej Polsce. Łącznie przeprowadzono 930 wywiadów, przy czym próba wylosowana liczyła
2970 osób. Oznacza to, że poziom realizacji próby wyniósł 31,3%.
Procedura doboru uczestników badania miała charakter losowania warstwowego (ograniczonego w
ramach każdej wyróżnionej subpopulacji) i trójstopniowego. Kryteriami podziału populacji generalnej na
warstwy były województwo oraz klasa miejscowości zamieszkania osób należących do badanej
zbiorowości. Ze względu na rodzaj miejscowości zamieszkania wyróżniono 6 zbiorowości:
• mieszkańców wsi;
• mieszkańców miast liczących do 19 999 mieszkańców;
• mieszkańców miast liczących od 20 tys. do 49 999 mieszkańców;
• mieszkańców miast liczących od 50 tys. do 99 999. mieszkańców;
• mieszkańców miast liczących od 100 tys. do 499 999 mieszkańców;
• mieszkańców miast liczących 500 tys. i więcej mieszkańców.
Po uwzględnieniu zróżnicowania gęstości zaludnienia w niektórych województwach połączono grupy
mieszkańców miast w ten sposób, że ostatecznie było ich mniej niż 6. Łącznie dla całej populacji
1

Omawiamy tu w zasadzie fragment kwestionariusza, który dotyczył projektu Wizualne Niewidzialne, ponieważ wywiad
zrealizowany przez CBOS dotyczył też innych tematów niż sztuki wizualne – służył większej liczbie zadań i projektów. Również w
aneksie zamieszczamy tę właśnie część kwestionariusza.
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generalnej wyróżniono około 80 warstw. Próba została alokowana między warstwy proporcjonalnie do
ich wielkości z jednoczesnym uwzględnieniem charakterystycznych dla nich poziomów realizacji próby.
Procedura doboru wymagała wyznaczenia trzech rodzajów jednostek losowania. Pierwszym z nich były
jednostki terytorialne zdefiniowane zgodnie ze standardami Głównego Urzędu Statystycznego, z
uwzględnieniem podziału obszarów gmin wiejsko-miejskich na obszary wiejskie i miejskie, a także z
wyróżnieniem dzielnic miast w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Jednostkami losowania drugiego
stopnia były małe obszary zdefiniowane w operacie jako pojedyncze ulice, grupy sąsiadujących ze sobą
ulic lub wsie. Jednostkami losowania trzeciego stopnia były osoby należące do badanej populacji. W
przypadku dużych miast stanowiących odrębne warstwy losowanie składało się z dwóch etapów.
Jednostkami losowania pierwszego stopnia były małe obszary, a drugiego – respondenci.
W każdej warstwie dobór został przeprowadzony niezależnie. Jego wstępnym etapem było losowanie
jednostek pierwszego stopnia w sposób bezzwrotny z prawdopodobieństwami proporcjonalnymi do ich
szacowanej wielkości. Z każdej jednostki terytorialnej dobranej w pierwszym kroku losowano następnie
bezzwrotnie dokładnie jedną jednostkę losowania drugiego stopnia, czyli jeden mały obszar, z
prawdopodobieństwem proporcjonalnym do jego wielkości. Na koniec z każdej jednostki drugiego
stopnia, w drodze losowania prostego bezzwrotnego, dobierano dokładnie dziewięciu respondentów. W
przypadku dużych miast stanowiących odrębne warstwy w pierwszym etapie losowano małe obszary
bezzwrotnie z prawdopodobieństwami proporcjonalnymi do ich wielkości, a następnie z każdego małego
obszaru, w sposób prosty bezzwrotny – dziewięciu respondentów.
W celu zachowania reprezentatywności próby uzyskany zbiór danych został po zakończeniu badania
poddany dwustopniowej procedurze ważenia. Pierwszym etapem było wyznaczenie wag
przywracających pierwotną strukturę próby, zakłóconą przez odmowy odpowiedzi. W tym celu badana
zbiorowość została podzielona na podgrupy ze względu na klasy miejscowości zamieszkania (wyróżniono
6 klas miejscowości, podobnie jak w procesie wyznaczania warstw). Następnie dla każdej z nich
wyznaczono poziom realizacji próby. Poszczególnym obserwacjom nadano wagi początkowe stanowiące
odwrotność ww. wskaźnika dla właściwych im klas miejscowości. Dodatkowo zastosowano procedurę
ważenia zbioru danych ze względu na odchylenie od struktury demograficznej badanej zbiorowości.
Wykorzystano do tego celu aktualne dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz dane pochodzące z
rejestru PESEL. Wagi początkowe skorygowano przy użyciu iteracyjnej procedury ważenia wieńcowego
(rim weighting), w której uwzględniono rozkłady następujących zmiennych:
• województwo zamieszkania (16 kategorii);
• typ obszaru zamieszkania (obszar wiejski i obszar miejski);
• płeć;
• grupa wiekowa (6 kategorii);
• wykształcenie (6 kategorii).
W niniejszym raporcie posługujemy się wynikami uzyskanymi po przeprowadzeniu opisanej wyżej
procedury ważenia.
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Najważniejsze ustalenia badawcze oraz interpretacje
W tej części raportu prezentujemy najważniejsze ustalenia badawcze, których interpretacje
przedstawiamy w dalszych częściach raportu.
1. Czym według Polek i Polaków jest sztuka?
Ustalenia badawcze
•

Zdaniem Polek i Polaków bezdyskusyjnymi przejawami sztuk wizualnych są malarstwo (zaliczane
do sztuki przez 92% respondentów), rzeźba (97%), grafika i rysunek (85%). Można więc
powiedzieć, iż to właśnie te formy tworzenia są prototypami sztuki2, wobec których określa się
przynależność do tej formy ludzkiej twórczości innych jej przejawów. Dosyć często zalicza się też
do sztuki fotografię (za sztukę uważa ją 79% ankietowanych), film (71%), jubilerstwo (71%) i
projektowanie (69%). Zdania są bardzo podzielone, po pierwsze jeśli chodzi o grafikę
komputerową (uznawaną za sztukę przez 53% uczestników badania), graffiti (44%), komiks (42%)
i tatuowanie (42%), a więc w ujęciu historycznym zjawiska stosunkowo nowe i nadal często
lokowane w sferze rozrywki. Po drugie, duże zróżnicowanie opinii dotyczy zjawisk kulturowych
bliższych codzienności, a więc garncarstwa (uznawanego za sztukę przez 63% Polek i Polaków),
gotowania (57%), fryzjerstwa (40%), tworzenia gier komputerowych – 35%.

•

W granicach sztuki rzadko natomiast lokowane są te formy twórczości, które są typowe dla sztuki
współczesnej. Głównym powodem tego zjawiska jest to, iż Polki i Polacy po prostu nie znają
takich jej przejawów jak bio art (¾ ankietowanych nie zna tego pojęcia, nie potrafi się do niego
odnieść lub odmawia odpowiedzi), performans (60% respondentów), street art (60%), happening
(51%) i video art (50%). Ponadto deklarujący znajomość tych form twórczości wahają się, czy
uznać je za sztukę: do zjawisk artystycznych zaliczyłaby je mniej więcej co druga z takich osób, a
w przypadku happeningu – co czwarta.

•

Ankietowani nie boją się dokonywać podziałów polegających na odróżnianiu sztuki od tego, co
nią nie jest. Dosyć rzadko wybierano odpowiedź wskazującą na kontekstualny charakter sztuki
(„Czasami jest to sztuka, a czasami nie”), uniemożliwiający dokonania jednoznacznego podziału
na formy twórczości, które do niej należą, i formy z niej wykluczone. Taka odpowiedź była
szczególnie rzadka, gdy chodzi o malarstwo, (1%), rzeźbę (4%) czy grafikę i rysunek (8%), ale nie
występowała często także w przypadku innych praktyk kulturowych, nawet takich jak gotowanie
(22%) czy fryzjerstwo (24%). Częstość wybierania odpowiedzi „Czasami jest to sztuka, a czasami
nie”, co istotne i znaczące, rośnie wraz z poziomem wykształcenia.

•

W przypadku takich zjawisk jak malarstwo, rzeźba, grafika i rysunek oraz film wraz z rosnącym
wykształceniem rośnie nieco odsetek osób, które uważają te formy za sztukę, w tym osób
niemających co do tego wątpliwości. Odwrotna zależność dotyczy form tworzenia bliższych życiu

2

Na temat kategorii-prototypów i ich roli w procesach kategoryzacji zob. Z. Kövecses, Język, umysł, kultura. Praktyczne
wprowadzenie, Kraków 2011, s. 53–57.
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codziennemu, czyli fryzjerstwa, garncarstwa i gotowania: im wyższe wykształcenie, tym mniejsza
gotowość do zaliczenia ich do sztuki lub przynajmniej pewność dotycząca takiego sądu.

Wnioski i tropy interpretacyjne
•

Osoby posiadające wyższe wykształcenie nie znają zjawisk charakterystycznych dla sztuki
współczesnej, w przeciwieństwie do wspomnianych prototypów sztuki. Oznacza to, iż znanie się
na sztuce współczesnej nie należy do repertuaru zobowiązań, jakie nakłada wyższe
wykształcenie, inaczej niż znajomość bardziej kanonicznych form sztuki, jak rzeźba czy
malarstwo. Podobnie jak w przypadku każdej innej formy praktyk kulturowych również w sztuce
mamy do czynienia z takimi jej przejawami, które są na tyle nowatorskie, że znane tylko osobom
profesjonalnie zajmującym się jej tworzeniem lub interpretowaniem. To z kolei może wskazywać,
iż świat sztuki uległ procesowi daleko idącej autonomizacji, jeżeli chodzi o określanie tego, co
jest, a co nie jest sztuką, ale nie pociąga to za sobą automatycznego kwalifikowania tego rodzaju
zjawisk jako artystycznych poza tym światem.

•

Polki i Polacy mają skłonność do esencjalistycznego rozumienia sztuki, a więc są przekonani, iż
ma ona swoją istotę i kilka zaledwie bezdyskusyjnych przejawów. Wyraźne sądy na temat sztuki
wydają się oparte nie tyle na jej dobrej znajomości, co raczej na skłonności do przyjęcia, iż ma
ona swoje prawomocne formy (malarstwo, rzeźba, rysunek), zaś inne rodzaje twórczości można
uznać za sztukę, jeśli są w jakiś sposób podobne do tych kanonicznych, prototypowych. Tego
rodzaju prawidłowość wskazuje również, że podstawą sądów kategoryzujących są podziały
popularyzowane przez główne instytucje legitymizujące określone formy kultury jako właściwe i
prawomocne (szkoła i muzeum). To zapewne dlatego za sztukę nie uznaje się powszechnie form
tworzenia o charakterze użytkowym, bliskich codzienności albo najnowszych, często bardzo
progresywnych rodzajów działań artystycznych (np. street art czy bio art).

•

W polu kultury w Polsce toczy się walka o uznanie pewnych zjawisk za prawomocne jej elementy.
Najprostszym sposobem uzyskania takiego statusu jest nazwanie czegoś sztuką, bo kojarzy się
nam ona z mistrzostwem, biegłością, sprawnością manualną, znawstwem (taka strategia jest
obecna w przypadku prób legitymizowania jako form twórczości takich aktywności jak
fryzjerstwo, gotowanie czy grafika komputerowa). Z drugiej strony walka ta dotyka także zjawisk
artystycznych, które są na tyle odmienne od tradycyjnie rozumianej sztuki, że próbuje się im
odmówić takiego miana, mimo że są one za takie uznawane przez świat artystyczny. Zestawienie
ze sobą tych dwu procesów wskazuje, że sztuka, pomimo swojego pozornie marginalnego
znaczenia, nadal jest istotną monetą w grach o władzę w polu kulturowym, a co za tym idzie, że
nadal funkcjonuje jako medium ustalania społecznych hierarchii wartości. Nadal więc najbardziej
wartościowe formy tworzenia jesteśmy skłonni określać mianem sztuki.
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2. Do czego służy sztuka i czym jest dobra sztuka?
Ustalenia badawcze
•

•

•

•

Zdaniem Polek i Polaków sztuka powinna być przede wszystkim piękna (88% odpowiedzi
twierdzących) oraz powinna wzruszać (76%). 68% ankietowanych uważa, że sztuka powinna
pomagać zrozumieć otaczający nas świat, 63% – że powinna wychowywać, 56% – że powinna być
użyteczna społecznie, a 49% – że powinna wzmacniać postawy patriotyczne. Rzadziej widzi się w
niej narzędzie zmiany społecznej (41%), rozwoju gospodarczego (37%), oporu wobec
niesprawiedliwego systemu (35%), oczekuje, że będzie służyć Kościołowi (33%) lub
przewidywaniu, co zdarzy się w przyszłości (25%). Mało który z badanych zgadza się na
wykorzystywanie sztuki w roli narzędzia działań politycznych przez sprawujących władzę (14%).
Połowa ankietowanych uważa, że sztuka nie powinna niczemu i nikomu służyć, choć większość z
nich jest niekonsekwentna i przypisuje jednocześnie sztuce pewne zadania wymienione powyżej.
Grupując poszczególne odpowiedzi na temat roli sztuki w szersze kategorie, możemy powiedzieć,
że Polki i Polacy zgadzają się co do traktowania sztuki jako narzędzia estetyzacji i doświadczania
świata (powinna być piękna i powinna wzruszać), są podzieleni jeśli chodzi o stosowanie jej jako
narzędzia władzy i wychowania oraz oczekiwania od niej użyteczności społecznej, a rzadko
oczekują od niej angażowania się w spory, walkę polityczną, opór wobec niesprawiedliwego
systemu lub przewidywanie przyszłości. Istnieje silna korelacja między poparciem dla idei
społecznej użyteczności sztuki a poparciem dla sztuki wychowującej, propatriotycznej i
prokościelnej. Użyteczność sztuki jest najczęściej utożsamiana właśnie z zaprzęgnięciem jej w
służbę realizacji wartości bliskich światopoglądom konserwatywnym.
Jeśli zapytać Polki i Polaków o to, czym charakteryzuje się dobra sztuka, dominują dwa rodzaje
odpowiedzi: dobra sztuka ma budzić dużo pozytywnych emocji (67% wskazań) oraz skłaniać do
myślenia i dyskusji (65% wskazań). Ponad połowa z nas uważa także, że dobra sztuka wyróżnia
się tym, iż zostaje zauważona i zapamiętana. Nieco mniej ankietowanych jest zdania, że dobra
sztuka jest użyteczna (39%), mówi coś nowego o świecie (36%), prowokuje do działania (29%)
albo wzmacnia tożsamość narodową i patriotyzm (25%). Dość rzadkie jest oczekiwanie, że dobra
sztuka będzie zrozumiała dla każdego (22%), realistyczna (21%) i podobająca się wszystkim
(21%), a także – że będzie się dobrze sprzedawać. Rzadko oczekuje się też, że będzie budzić
negatywne emocje (19%) lub wzmacniać religijność (17%).
Grupując poszczególne odpowiedzi na temat dobrej sztuki w szersze kategorie, możemy
powiedzieć, że dla Polek i Polaków dobra sztuka to sztuka pozytywnie urefleksyjniająca (budząca
zachwyt, wzruszenie, ale też pozwalająca lepiej rozumieć świat i samego siebie). Dość często
oczekują również, że będzie mówić coś nowego, prowokując do działania i będąc użyteczną.
Tylko w niektórych środowiskach oczekuje się natomiast częściej, że będzie to sztuka
patriotyczno-narodowa albo też – że będzie budzić negatywne emocje, aby zwrócić uwagę na
istotne kwestie społeczne.
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Wnioski i tropy interpretacyjne
•

Polki i Polacy widzą miejsce i rolę sztuki w społecznym świecie w podwójnej perspektywie. Po
pierwsze, traktują ją jako zjawisko odnoszące się do sfery doświadczeń i przeżyć, które ją
wzbogaca. Tym samym odtwarzają sposób traktowania sztuki w szkolnych programach nauczania
oraz prawomocnej kulturze – jako coś, co nie powinno niczemu służyć, ale być raczej ulokowane
poza prozą codzienności, tam gdzie przechowywane są szczególnie cenne wartości. W tej
perspektywie sztuka, choć jest integralną częścią porządku, postrzegana jest jednocześnie jako
coś, co poza ten porządek wykracza, ale po to, by go wzbogacać, upiększać, urefleksyjniać. Po
drugie, spora część z nas uznaje głównie te role sztuki, które sprawiają, iż jest ona funkcjonalnym
elementem systemu, służącym jego reprodukcji, integracji, wprowadzaniu aksjologicznego ładu.
To drugie spojrzenie bardzo różnicuje jednak Polaków, a częściej preferują je słabiej
wykształceni, osoby religijne i deklarujące prawicowe poglądy.

•

Od sztuki oczekuje się przede wszystkim, iż będzie na nas oddziaływać, na naszą pamięć, wiedzę,
sposób myślenia oraz działania. Lecz jest jeden wyjątek od tej reguły: sztuka ma budzić emocje,
ale nie te o charakterze negatywnym, które rodzą sprzeciw i opór wielu ludzi. Wprawdzie tylko
co trzeci z ankietowanych uważa, że dobra sztuka to taka, która podoba się wszystkim i/lub jest
zrozumiała dla każdego, ale jednocześnie zdecydowana większość wyznacza sztuce granicę w
postaci zakazu wzbudzania negatywnych emocji. Ujawnia się tutaj niechęć wobec takiej sztuki,
która oddziałuje poprzez wzbudzanie kontrowersji oraz pracę z trudnymi emocjami.

3. Instytucjonalne ulokowanie i finansowanie sztuki w opinii Polek i Polaków
Ustalenia badawcze
•

Miejscem sztuki według respondentów są przede wszystkim galerie i muzea, a w dalszej
kolejności – media. Istnieją natomiast różnice zdań i liczne wątpliwości co do tego, czy sztuka
powinna się znajdować w przestrzeni publicznej, a zwłaszcza w instytucjach publicznych.

•

Przypisywaniu sztuce zadań wychowawczych, patriotycznych, religijnych i oczekiwaniu od niej
użyteczności częściej towarzyszy poparcie dla prezentowania prac artystów w kościołach, a także
instytucjach publicznych; odpowiedziom przypisującym sztuce funkcję estetyczną (sztuka jako
coś, co powinno być piękne oraz wzruszać) częściej towarzyszy poparcie dla prezentowania jej w
galeriach i w Internecie; wraz z poparciem dla idei sztuki jako przestrzeni oporu lub przeciwnie –
jako narzędzia władzy, rośnie też akceptacja dla uznania, iż jej miejscem mogą być instytucje
publiczne.

•

W kwestii finansowania sztuki wśród uczestników badania przeważają dwa sposoby myślenia.
Pierwszy z nich można nazwać modelem neoliberalnym: artyści powinni na siebie zarabiać, nie
oczekiwać niczego od państwa, mogą ich finansować prywatni sponsorzy, zaś państwo może
ewentualnie wspierać najwybitniejszych artystów i artystki. Drugi model, który można nazwać
opiekuńczym, polega na wspieraniu sztuki z podatków na poziomie centralnym i samorządowym,
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finansowaniu przez państwo kształcenia artystek i artystów oraz budowy i rozwijania instytucji
artystycznych, wzmacnianiu przez nie bezpłatnej edukacji artystycznej. Oba modele mają
licznych zwolenników i przeciwników, choć nieznacznie większym poparciem cieszy się model
państwowego finansowania sztuki.
•

Stosunek do wyżej wskazanych modeli wiąże się przede wszystkim z wykształceniem oraz
intensywnością kontaktu ze sztuką, a w mniejszym stopniu – z dochodami oraz wiekiem i
religijnością. Wykształcenie, ponadprzeciętne dochody oraz kontakt ze sztuką silnie zmniejszają
prawdopodobieństwo wyrażenia poparcia dla tez składających się na model neoliberalny, choć
nie oznaczają akceptacji modelu opiekuńczego (zdania takich osób są podzielone). Z kolei
poparciu dla finansowania sztuki z prywatnych środków sprzyja zajmowanie niższych pozycji w
społecznych hierarchiach (czy też – przynależność do klasy ludowej i niższej średniej). Gdyby o
finansowaniu sztuki mieli decydować robotnicy, rolnicy, emeryci i renciści, bezrobotni i
gospodynie domowe, wówczas artyści musieliby w pełni na siebie zarabiać i nie oczekiwać
wsparcia państwa lub też mieliby je otrzymywać jedynie najwybitniejsi.

Wnioski i tropy interpretacyjne
•

Polki i Polacy są silnie przywiązani do przekonania, iż miejscem sztuki są instytucje artystyczne.
Oznacza to, iż postrzegają sztukę jako enklawę, która powinna być oddzielona od rzeczywistości
jednoznacznymi granicami. Ich porowatość jest dopuszczana tylko w przekonaniu osób, które
widzą w sztuce funkcjonalny element porządku społecznego, wzmacniający jego integrację wokół
konserwatywnych wartości, oraz osób, które widzą w niej narzędzie krytyki oraz oporu, a więc
również dostrzegają możliwość instrumentalizawania sztuki. Dla pozostałych sztuka ma swoje
miejsce, którego opuszczanie nie jest w pełni akceptowane – być może dlatego, że przysparza to
kłopotów poznawczych i podważa prawomocną wiedzę na temat sztuki.

•

Opisane prawidłowości dotyczące społecznego poparcia dla różnych modeli finansowania sztuki i
opieki na nią można zinterpretować jako wypadkową dwu czynników. Po pierwsze, artyści mogą
być traktowani przez osoby zajmujące niższe pozycje społeczne jako przedstawiciele elity, a ta
nie tyle zasługuje na wsparcie ze strony państwa, co raczej zobowiązana jest do pomagania
innym, gorzej usytuowanym jednostkom. Po drugie, można przypuszczać, że sztuka jest przez
takie osoby częściej traktowana jako zbytek, którego finansowanie jest możliwe wówczas, gdy
zostaną zaspokojone bardziej podstawowe potrzeby. Innymi słowy, w tym drugim wypadku
artyści postrzegani są jako dodatkowe podmioty konsumujące publiczne środki, które powinno
się przeznaczyć na inny cel.

•

Polki i Polacy akceptują opiekuńczą rolę państwa w odniesieniu do sztuki, ale rozumianej jako
dobro wspólne, dystrybuowane i wspierane przez instytucje publiczne, będące częścią kultury i
dziedzictwa oraz wspomagające procesy edukacyjne. Mają jednak problem z zaakceptowaniem
wspierania przez państwo samych artystek i artystów. Ten specyficzny splot dwu ideologii:
etatyzmu i neoliberalizmu, wydaje się oparty nie tylko na silnym rozdzielaniu tego, co publiczne i
prywatne, ale też na obecności w świadomości Polek i Polaków przekonania o konieczności
praktykowania rywalizacyjnego indywidualizmu. Istotnym aspektem tego przekonania jest
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założenie, że trzeba radzić sobie samemu, a więc że państwo nie powinno nikogo
uprzywilejowywać i to nawet wtedy, gdy tworzy on(a) to, z czego wszyscy potem korzystamy.
Tego typu postawa prowadzi też do wniosku, iż Polki i Polacy widzą sztukę przede wszystkim
przez pryzmat jej wytworów, a ignorują jej wytwórców – artystów i artystki. Dlatego też łatwiej o
akceptację dla stwierdzenia, iż państwo powinno wspierać sztukę, niż innego – że powinno ono
wspierać artystów i artystki oraz ich kształcenie.
4. Co Polki i Polacy myślą o artyst(k)ach?
Ustalenia badawcze
•

Dla przeważającej części Polek i Polaków artyst(k)a to każda osoba tworząca obiekty artystyczne.
W ich oczach statusu artysty nie gwarantuje ukończenie uczelni artystycznej, a tym bardziej –
liceum plastycznego. Co ciekawe, większy odsetek mieszkańców Polski jest skłonny uznać, że
artyst(k)ą można nazwać osobę, która jest pomysłowa i twórcza (49%) lub perfekcyjna w tym, co
robi (40%), niż taką, która ukończyła wyższą szkołę artystyczną (35%).

•

Prawie 60% ankietowanych deklaruje, że nie zna żadnego artysty, niecałe 30% – zna taką osobę
ze słyszenia, a niecałe 10% osobiście.

•

40% uczestników badania, którzy deklarują, że znają, przynajmniej ze słyszenia, jakąś artystkę lub
jakiegoś artystę, jako źródło tej wiedzy wskazuje audycje radiowe i telewizyjne (48% takich osób),
Internet (23%) i gazety (22%). Zaledwie 22% spośród tych osób (a więc 8% Polek i Polaków)
zetknęło się z twórczością osoby, której znajomość deklaruje, w trakcie jej występu/wystawy.

•

Poproszeni o wskazanie nazwisk znanych sobie artystek i artystów Polki i Polacy wskazują jednak
bardzo wiele nazwisk spoza głównych obiegów sztuki, przede wszystkim znajomych lub członków
rodziny tworzących sztukę. Drugą najczęściej pojawiającą się kategorią byli nieżyjący mistrzowie i
postacie należące już do kanonu sztuki, jak Matejko, Kossak, Fangor, Kantor, Hasior, Wróblewski,
Boznańska. Nieco mniej liczne okazały się nazwiska współczesnych gwiazd sztuk wizualnych (w
tym niektórych paradoksalnie uznawanych za takie raczej poza światem artystycznym niż w jego
obrębie), jak Nowosielski, Duda-Gracz, Świerzy, Abakanowicz, Mitoraj, Starowiejski czy Beksiński.
Niemal nie pojawiały się natomiast nazwiska twórców reprezentujących progresywne nurty w
sztuce współczesnej ani tych dopiero rozpoczynających swoją twórczą aktywność.

•

W oczach Polek i Polaków najważniejsze bolączki artystek i artystów dotyczą sfery
egzystencjalno-finansowej: niepewność jutra (43% ankietowanych), brak pieniędzy potrzebnych
do tworzenia sztuki (34%), brak wystarczającego wsparcia dla twórczości artystycznej ze strony
państwa (33%) oraz zapotrzebowanie na pracę artystyczną (33%).

•

Dla większości respondentów zupełnie nieistotne są kwestie związane z ograniczaniem swobody
wypowiedzi artystycznej, jak cenzura, na którą jako źródło kłopotów artystów wskazuje 6%
respondentów, czy też konserwatyzm polskiego społeczeństwa, który za istotny problem dla
artystów uważa tylko 7% Polek i Polaków.
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Wnioski i tropy interpretacyjne
•

Zapytani o kryteria uznania kogoś za artyst(k)ę Polki i Polacy wydają się przypisywać większą
wagę umiejętności zaprezentowania i wykorzystywania kompetencji twórczych niż ich formalnej
certyfikacji. Pierwsza interpretacja sugeruje, że oznacza to bardzo niskie zaufanie do instytucji
edukacyjnych, poświadczających dyplomem posiadanie umiejętności dających prawo do
posługiwania się mianem artysty/artystki. To dopiero kompetencje, poświadczone wysoką
jakością prac, pozwalają na ubieganie się o status twórcy. Mówiąc jeszcze inaczej, Polki i Polacy
ignorują proces formalizacji kompetencji, „kulturę certyfikatu”, tak charakterystyczne dla
nowoczesnego państwa, i podstawą swoich sądów kwalifikujących jednostkę do określonej
kategorii czynią jej faktyczne umiejętności. Można w tym zjawisku widzieć przejaw
charakterystycznego dla polskiego społeczeństwa braku zaufania do instytucji publicznych, w tym
państwa, ale można też postrzegać je raczej w kontekście umasowienia kształcenia oraz
perturbacji i gwałtowanych zmian, jakim ulega system edukacyjny, w tym ten związany z
kształceniem artystów. Jak się wydaje, zwłaszcza w ostatnich latach, jego prawo do
potwierdzenia statusu artysty uległo znacznej delegitymizacji. W świetle takiej interpretacji
opinia, zgodnie z którą ukończenie akademii nie oznacza zostania artyst(k)ą, wynikałaby raczej z
gorzkiej konstatacji dotyczącej rozmijania się obszaru ukończonych studiów z obszarem
faktycznie uprawianego zajęcia.

•

Znajomość dzieł artystek i artystów wśród Polaków jest bardzo ograniczona, a wiedza na ich
temat – silnie zapośredniczona poprzez przekazy medialne. Oznacza to, iż jeżeli znamy czyjąś
twórczość, to raczej nie bezpośrednio (np. dzięki obejrzanej wystawie), ale dzięki relacjom
medialnym i szkolnemu nauczaniu. Wiedza na temat sztuki rzadko jest zatem zdobywana w
sposób intencjonalny, częściej zaś przy okazji innych aktywności, jak korzystanie z mediów czy
zdobywanie ogólnego wykształcenia. Jednocześnie wiele Polek i Polaków zna osobę tworzącą
sztukę w swoim otoczeniu. Potwierdza to tezę Gregory’ego Sholette, iż poza bardzo wąskim
kręgiem gwiazd sztuki istnieje rozległa „ciemna materia”, składająca się z co najmniej kilku
tysięcy twórców znanych wyłącznie bardzo wąskiemu kręgowi odbiorców, często wyłącznie
znajomym czy członkom ich rodzin.

•

Polki i Polacy dość trafnie rozpoznają bolączki artystek i artystów, które są artykułowane przez
samo środowisko twórców. Tego rodzaju specyficzna empatia zdaje się wynikać z jednej strony z
tego, iż problemy socjalne należą do kwestii, z którymi boryka się też bardzo wiele Polek i
Polaków, z drugiej zaś paradoksalnie może uzasadniać dosyć powszechną nieznajomość i niechęć
wobec sztuki. Ten drugi aspekt całkiem wyraźnie widoczny jest we wskazaniu przez 33%
respondentów na brak zapotrzebowania na prace artystek i artystów, przez 22% – na niski
poziom edukacji artystycznej, przez 15% – na niechęć wobec sztuki ze strony publiczności, jako
najważniejsze problemy, z którymi borykają się artyści. Paradoksalność tych wskazań polega na
tym, że gdyby były one eksponowane przez artystów, stanowiłyby opis niechcianego kształtu
relacji pomiędzy sztuką a innymi aspektami życia społecznego, gdy zaś mówią o nich odbiorcy –
przekształcają się one w rejestr czynników uzasadniających odrzucenie sztuki, zwłaszcza
współczesnej, jako tej formy praktyk, którą powinniśmy się interesować.
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5. Miejsce sztuki w życiu codziennym
Ustalenia badawcze
•

Ponad połowa Polek i Polaków deklaruje, iż nie była ani w galerii ani w muzeum sztuki nigdy w
ciągu całego życia. Więcej niż raz czy dwa razy w życiu była w tego rodzaju instytucjach co piąta
osoba, a regularną obecność w galeriach i muzeach sztuki deklaruje ok. 1% rodaków. Powyższe
deklaracje wydają się dodatkowo zawyżone, bo gdy poprosiliśmy o podanie nazw galerii lub
muzeów, zaledwie połowa osób, które twierdziły, że były w takim miejscu, faktycznie podała
nazwę jednej z tego typu instytucji. Uczestnicy badania deklarujący odwiedzanie galerii i muzeów
sztuki bardzo często mieli bowiem na myśli również inne instytucje, takie jak Muzeum Porcelany i
Techniki (Niemcy), Muzeum Narodowe, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Nakło
n/Notecią – muzeum historii tej miejscowości, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Muzeum Sztuki
Browarniczej w Żywcu, Muzeum Powstania Warszawskiego czy Panoramę Racławicką, a także
skanseny, domy i centra kultury czy zamkowe podziemia.

•

Najsilniej różnicują częstość bywania w galeriach i muzeach sztuki wykształcenie oraz pozycja
zawodowa, w drugiej kolejności – wielkość miejscowości zamieszkania, a tylko w słabym stopniu
– dochody. Jednocześnie aż 23% osób z wykształceniem wyższym również deklaruje, iż nigdy nie
było w galerii lub muzeum sztuki.

•

Wśród najważniejszych motywacji do odwiedzania muzeów i galerii sztuki Polki i Polacy wskazują
na poszerzanie wiedzy (59% osób bywających w tego typu miejscach), chęć zobaczenia tego,
czego nie można zobaczyć na co dzień (56%), atrakcyjność turystyczną (49%), piękno tego typu
miejsc oraz to, że starają się poznawać ważne miejsca kultury w swojej okolicy. Żadna z
pozostałych odpowiedzi nie uzyskała więcej niż ok. ¼ wskazań.

•

¾ osób deklarujących bywanie w galeriach i/lub muzeach sztuki wśród najważniejszych przyczyn
wskazało przynajmniej jedną odpowiedź z następującego zbioru: atrakcja turystyczna (w trakcie
dalszych wyjazdów), poznawanie ważnych miejsc kultury w swojej okolicy, szczególne wydarzenia
typu „Noc Muzeów”.

•

Sztuka jest dosyć słabo obecna w życiu codziennym Polek i Polaków. Dla zaledwie ¼ osób muzea i
galerie to miejsca dospołeczniające, w których mogą się realizować lub wzmacniać międzyludzkie
relacje. Instytucje tego rodzaju usytuowane są w odległej pozycji od porządku codzienności i
traktuje się je jako miejsca, w których można się od niego oderwać.

•

Aż 70% Polek i Polaków nie rozmawia nigdy o sztuce, zaś ci, którzy to robią, niezwykle rzadko
prowadzą tego rodzaju dysputy w kontekście wydarzeń, które są właśnie po to organizowane
(14% z nich deklaruje, iż rozmawia o sztuce w trakcie wydarzeń kulturalnych). Jeszcze rzadziej
rozmawia się z samymi artyst(k)ami (deklaruje to 9% respondentów, którzy twierdzą, że
prowadzą dyskusje o zjawiskach artystycznych).

•

Na marginalność sztuki w porządku codzienności wskazuje również to, że w przeciwieństwie do
takich zjawisk jak polityka, popkultura, religia, światopogląd nie jest ona przedmiotem tzw. small
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talk, rozmów, których podstawowym celem jest podtrzymywanie kontaktu: o sztuce z
przypadkowo spotkanymi osobami rozmawia 7% Polek i Polaków, a tylko dla 5% staje się ona
obiektem dyskusji toczonych w Internecie, a więc w obrębie podstawowej platformy, gdzie
rozgrywają się dziś debaty dotyczące spraw istotnych i wartych dyskusji.
•

Innym wskaźnikiem obecności sztuki w porządku codzienności jest posiadanie obiektów
artystycznych w domach. Zapytani o to, prawie wszyscy respondenci wskazali na fotografie
rodzinne, dwie trzecie na przedmioty i dzieła sztuki o tematyce religijnej; 30% na amatorskie
prace artystyczne wykonane przez członków rodziny, a dwukrotnie mniej osób – na amatorskie
prace osób niebędących ich rodziną; ¼ badanych deklaruje, że w ich domach znajdują się książki
o sztuce (albumy, biografie i/lub inne). Do najrzadziej występujących w polskich domach
obiektów artystycznych należą, po pierwsze, prace artystów (zarówno dawnych, jak i
współczesnych) i ich reprodukcje, a po drugie – elementy aranżacji wnętrza i przedmioty
zaprojektowane przez profesjonalnych twórców.

•

Polki i Polacy mają w swoich domach przede wszystkim sztukę realistyczną, przedstawiającą.
Wśród 400 opisów sformułowanych przez respondentów, a odnoszących się do prac obecnych w
ich mieszkaniach, dominują deskrypcje pejzaży (co trzecia z prac), takie jak: Ręczny malunek
drewnianego zabytkowego młyna, syberyjskie widoki, dwie wiejskie kobiety na tle łąki, odlatujące
żurawie, krajobraz górski, szum wodospadu, wieś albo po prostu pejzaż czy krajobraz. Na drugim
miejscu (co szósta z prac) znalazły się opisy przedstawień sakralnych, a wśród nich: Matka Boska
z Dzieciątkiem Jezus, Portret Madonny, jakiejś świętej, wizerunek papieża, Ikona Matki Boskiej
Kalwaryjskiej, obraz Jana Pawła II, aniołek z masy solnej na choinkę, Pan Jezus frasobliwy,
świątynia w Paryżu, ostatnia wieczerza czy po prostu – tematyka religijna. Również co szósta
opisywana praca to portret, jak: portret męski, twarz faraona z podkreśleniem objawów choroby
Marfana, piłkarze, postać Roberta Kubicy, zdjęcie rodzinne, artystyczne zdjęcie pary, twarz
młodej kobiety na tle jesiennych liści, Józef Piłsudski, portret mojego przodka czy po prostu
portret albo rodzina. Wśród prac zaklasyfikowanych przez nas do innych typów zwraca uwagę
bardzo niewielka liczba dzieł nieprzedstawiających, abstrakcyjnych.

•

Jeszcze jednym wskaźnikiem obecności sztuki w życiu Polek i Polaków jest to, czy sami zajmują
się oni jej uprawianiem (choćby jako hobby). Również w tym wypadku sztuka nie jest silnie
obecna w życiu naszych respondentów. Tylko 5% ankietowanych deklaruje, że uprawia sztukę, a
11% – że uprawiało ją w przeszłości. Ponad ¾ naszych rozmówców jest przekonanych, że nie
uprawia i nigdy nie uprawiało sztuki.

•

Wskaźnikiem miejsca sztuki w życiu codziennym jest również określanie przez respondentów, w
jakim stopniu byliby skłonni do przeznaczania na kontakt z nią pieniędzy, które mieliby do
dyspozycji na cele kulturalne. Wśród prawie dwudziestu różnych praktyk kulturowych i obiektów
kultury, spośród których mieli wybierać, najmniej chętnie wskazywali właśnie te związane z
wystawami i albumami sztuki. Każdy z tego typu wydatków zmieścił się na liście pięciu
najbardziej pożądanych zakupów kulturalnych w przypadku 6–7% Polek i Polaków, przy czym
zazwyczaj wybierano jednocześnie tylko jeden z nich.
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•

Analiza czynnikowa odpowiedzi dotyczących częstości uprawiania praktyk kulturowych i
preferencji w tym zakresie pozwala wyróżnić cztery kategorie skorelowanych ze sobą praktyk:
o

„klasyka i elitarność” obejmująca takie formy uczestniczenia w kulturze, jak teatr,
muzyka poważna, spotkania organizowane przez instytucje kultury, muzea inne niż
muzea sztuki, opera, galerie i muzea sztuki, warsztaty artystyczne, turystyka kulturalna,
czytanie książek, warsztaty innego rodzaju niż artystyczne;

o

„nowoczesność, towarzyskość, ruch” obejmująca chodzenie do kawiarni / klubu / pubu,
korzystanie z dóbr kultury w Internecie, kino, gry komputerowe, spotkania towarzyskie,
koncerty muzyki rozrywkowej, filmy i seriale oglądane w sieci (ale już nie te oglądane w
telewizji), uprawianie sportu i słuchanie muzyki;

o

„tradycja, wspólnota, gromadzenie się”, na którą składają się udział w publicznych
obchodach świąt lokalnych, regionalnych, religijnych i/lub narodowych, w festynach,
wydarzeniach sportowych oraz spotkaniach politycznych i manifestacjach;

o

„kultura jako tło”, objemująca słuchanie radia, muzyki, czytanie gazet i czasopism i
oglądanie telewizji.

Sztuki wizualne, jeśli mierzyć kontakt z nimi poprzez częstość bywania w galeriach i muzeach
sztuki oraz na warsztatach artystycznych i wydarzeniach w instytucjach kultury, należą do
pierwszej z wymienionych wyżej kategorii. Oznacza to dla przykładu, iż osoby, które w ogóle nie
chodzą do teatru, zazwyczaj nigdy nie były też w galerii sztuki lub były tam raz w życiu. Sztuki
wizualne są zatem częścią klasycznie rozumianego i silnie dystynktywnego modelu uczestnictwa
w kulturze, w którym najważniejszą rolę odgrywa korzystanie z oferty instytucji kultury oraz
profesjonalnych wytworów artystek i artystów.
•

Większość wskaźników użytych do mierzenia kontaktu ze sztuką i zainteresowania sztuką (od
wspomnianego wyżej odwiedzania galerii i muzeów sztuki oraz korzystania z oferty instytucji
kultury poprzez samodzielne uprawianie sztuki, posiadanie w domu sztuki lub opracowań na jej
temat aż po uwzględnienie albumów o sztuce lub biletu na wystawę sztuki na liście
preferowanych wydatków kulturalnych) jest ze sobą silnie skorelowana. W rezultacie ogromna
rzesza Polek i Polaków (około połowa) nigdy nie zetknęła się ze światem sztuk wizualnych w
ogóle lub prawie w ogóle, a dla 20-30% kontakt z tym obszarem kultury jest bardzo ograniczony
i/lub sporadyczny. Maksymalnie 25% styka się ze sztukami wizualnymi od czasu do czasu, a
wśród nich – wąska grupa osób interesuje się sztukami wizualnymi intensywnie i na różne
sposoby.

•

Najsilniejszym korelatem stopnia kontaktu ze sztukami wizualnymi są inne praktyki kulturowe,
zwłaszcza te należące do profilu „klasyka i elitarność”, oraz wykształcenie, a następnie – wielkość
miejscowości zamieszkania. Mając wiedzę o zakresie kontaktu respondneta z teatrem, książką i
kinem oraz jego wykształceniu i miejscu zamieszkania, można z bardzo dużym
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prawdopodobieństwem określić zakres jego kontaktu ze sztukami wizualnymi i ich obecności w
jego życiu codziennym i mieszkaniu.
•

Uwzględniając omówione wyżej zróżnicowania w zakresie praktyk kulturowych, a także
znajomości dzieł artystek i artystów działających aktualnie w Polsce, posiadania w domu dzieł
sztuki dawnej lub współczesnej, oryginałów albo kopii, oraz w zakresie znajomości pojęć
odnoszących się do specjalistycznych form działalności artystycznej, wyodrębniliśmy również
cztery kategorie użytkowników sztuki, do których należą Polki i Polacy.
o

Najliczniejsza, to osoby obojętne kulturalnie (jeżeli uczestnictwo w kulturze rozumiemy w
sposób klasyczny, jako korzystanie z oferty instytucji kultury i profesjonalnych twórców).
Cechuje je nikłe zainteresowanie klasycznie rozumianymi dobrami kultury. W grupie tej
powszechny jest brak jakiegokolwiek kontaktu ze sztuką. Tego rodzaju absencja wykracza
poza sferę materialną, przenikając znacznie głębiej – do sfery świadomości. Wyrazem
obojętności tej kategorii ankietowanych wobec sztuki jest nieznajomość artystek i artystów
działających w Polsce (82%) i znikoma obecność tematu sztuki w rozmowach (77% badanych
zakwalifikowanych do tej kategorii porusza go sporadycznie lub nie porusza wcale). Co
znamienne, ta obojętność wobec zjawisk artystycznych współwystępuje z brakiem
zainteresowania innymi zjawiskami kulturowymi. Badani z omawianej grupy najczęściej nie
są zainteresowani grami komputerowymi (80%), nie bywają w kinie (63%) czy w pubach
(58%), rzadziej niż inni czytują książki i uprawiają sport. Jedynym obszarem, w którym tego
rodzaju osoby są aktywne, a nawet prześcigają przedstawicieli pozostałych kategorii
odbiorców sztuki, jest oglądanie telewizji. Uzyskiwanie niskich dochodów, słabsze
wykształcenie, życie poza miastem oraz starszy wiek uprawdopodabniają kulturalną
obojętność. ¾ osób z tej grupy osiąga dochody per capita w wysokości nieprzekraczającej
1400 zł (76%), ⅔ legitymuje się wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub
zasadniczym zawodowym (68%), połowa mieszka na wsi (50%) i ma ukończone 55 lat (48%).
Co znamienne, aż ⅓ respondentów kulturalnie wyłączonych stanowią emeryci (31%).

o

Około ⅓ Polek i Polaków, których nazwaliśmy popkulturowymi normalsami, sporadycznie
sięga po dobra kultury (rozumiane jako to, co jest oferowane przez instytucje i artystów)
sporadycznie, przede wszystkim za pośrednictwem starych i nowych mediów i aby
podtrzymywać kontakt z innymi. Choć sami nie posiadają (96%), a najczęściej również nie
tworzą prac artystycznych (76%) i nie biorą udziału w zajęciach, które mogłyby ich do tego
zainspirować (80%), to jednocześnie nad wyraz sprawnie posługują się nowymi
technologiami, przodując w intensywności kontaktów z kulturą, zapośredniczonych przez
Internet. Osoby z tej grupy relatywnie częściej niż inne grają w gry komputerowe, są także
ponadprzeciętnie towarzyskie. We wszystkich pozostałych aspektach normalsi reprezentują
poziom „mocnej średniej ogólnopolskiej” – z jednej strony są znacznie bardziej aktywni niż
„kulturalnie obojętni”, z drugiej jednak bodaj pod każdym względem, w szczególności zaś w
dziedzinach utożsamianych z kulturą prawomocną, ich aktywność ustępuje aktywności
dwóch kategorii opisanych poniżej: koneserów sztuki i ciekawych świata artystów. W
odróżnieniu od osób obojętnych wobec profesjonalnej kultury instytucjonalnej, u których
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użytkownie jej dóbr jest utrudnione przez obiektywnie temu niesprzyjającą sytuację
życiową, nieco bardziej aktywni popkulturowi normalsi, choć na ogół nie są w sile wieku,
mogą pochwalić się relatywnie dobrym wykształceniem i względnie korzystną sytuacją
materialną. Przedstawiciele tej grupy ponadprzeciętnie często rekrutują się z młodszych
kohort demograficznych – dominująca ich część ma mniej niż 35 lat (56%). Jednocześnie aż
¾ normalsów posiada dyplom szkoły średniej lub wyższej (76%), a blisko połowa uzyskuje
dochody w wysokości co najmniej 1400 zł w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa
domowego (48%).
o

Około ⅕ społeczeństwa stanowią pasjonaci sztuki, przy czym ogromna większość z nich
(83%, co stanowi 16% ogółu respondentów) sprawia wrażenie raczej biernych „koneserów” i
kolekcjonerów. Inwestowanie w sztukę wymaga zgromadzenia pewnego kapitału. Na tle
pozostałych kategorii odbiorców pasjonaci sztuki są relatywnie najlepiej sytuowani, dobrze
wykształceni i zaawansowani wiekiem: przeważająca ich część uzyskuje dochody per capita
powyżej 1399 zł (63%), blisko połowa legitymuje się wykształceniem wyższym (47%) i ma
ukończone 55 lat (46%).

o

Odpowiedzi 3% respondentów wskazują na znaczną proaktywność i otwartość wobec
zjawisk artystycznych – osoby te nie tylko interesują się sztuką czy w nią inwestują, lecz
również refleksyjnie z nią obcują, niejednokrotnie włączając się w sam proces twórczy. Tę
grupę określiliśmy jako ciekawych świata artystów. Obracają się oni w kręgach, w których
dużo mówi się o sztuce, w ogromnej większości rozpoznają współczesnych artystów i
artystki, niejednokrotnie pozostając z nimi w prywatnych relacjach. Ciekawi świata artyści
zazwyczaj nie wchodzą w posiadanie prestiżowych prac, za to w ogromnej większości sami je
tworzą (lub tworzyli), częściej niż pasjonaci sztuki poszukują nowych bodźców, biorąc udział
w różnego rodzaju spotkaniach i warsztatach, oraz obcują ze sztuką w zróżnicowanych jej
formach. Ciekawi świata artyści to ludzie, dla których sztuka jest nie tyle przedmiotem
wyboru, kalkulacji czy efemerycznej fascynacji, ile istotną determinantą szerzej
pojmowanego stylu życia. Owa szczególna „ciekawość świata” częściej jest domeną kobiet,
osób o wyższych kwalifikacjach i ludzi względnie młodych.

Wnioski i tropy interpretacyjne
•

Krąg osób przejawiających jakąkolwiek formę zainteresowania sztuką jest nie tylko wąski, ale też
zamknięty. Kontakt ze sztukami wizualnymi stanowi najczęściej element ogólniejszego typu
zachowań, polegającego na uczestniczeniu w wydarzeniach proponowanych przez instytucje
kultury, czytaniu książek i aspirowaniu do przynależności do elity kulturalnej.

•

Motywacją do kontaktu ze sztuką jest dla wielu Polek i Polaków realizacja ideału człowieka
kulturalnego, poszerzającego swoją wiedzę, obeznanego z tym, co go otacza i co dzieje się w
kulturze (choć stosunkowo nieliczna grupa wprost deklaruje, że bywanie w galeriach czy
muzeach to obowiązek osoby kulturalnej albo sposób na wychowywanie dzieci, tak aby
dysponowały one wysokim poziomem kapitału kulturowego), a ważną okazją do bywania w
miejscach wystawiania sztuki są wakacje i turystyka.
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•

Sztuka nie traci swojej mocy dystynktywnej, a kontakt z nią jest nadal przede wszystkim
wskaźnikiem poziomu kapitału kulturowego, którym dysponuje jednostka. Jednocześnie nie jest
ona uniwersalnym zobowiązaniem, z którego w sposób zdyscyplinowany wywiązują się wszystkie
osoby dysponujące wysokim kapitałem kulturowym. Odwiedzanie instytucji artystycznych jest
tylko jedną z wielu praktyk składających się na współczesny repertuar zachowań
charakterystycznych dla najlepiej wykształconych i to w dodatku o dosyć fakultatywnym
charakterze.

•

Prosty podział na „kulturalnych” i „niekulturalnych”, nakładający się na inne rozróżnienia
(wykształceni/niewykształceni; dobrze sytuowani/źle sytuowani materialnie; miasto/wieś), nadal
istnieje i organizuje relacje jednostek z instytucjonalną i profesjonalną kulturą, do której należą
też interesujące nas sztuki wizualne. Jednocześnie, co warto podkreślić, ostrość tego podziału do
pewnego stopnia niweluje typ odbiorców, który określiliśmy mianem popkulturowych normalsów
(30% respondentów). Charakterystyczna dla tej grupy jest z jednej strony pewna obojętność
wobec sztuki rozumianej jako sfera niemal sakralna, którą należy praktykować w instytucjach
kultury i w oparciu o pewien kanon wiedzy, z drugiej zaś – stosunkowo aktywne uczestnictwo w
kulturze i skłonność do wykorzystywania sztuki jako medium nawiązywania i wzmacniania
międzyludzkich relacji. Ta trzecia możliwość wydaje się nam dosyć istotna, bo otwiera ona sztukę
na inne niż proponowane przez instytucje możliwości korzystania z tego, co artystyczne, ale też
dlatego, że redukuje ona wysoki stopień przemocy symbolicznej, wpisanej w zjawiska artystyczne
w sytuacji, gdy podkreśla się ich niedostępność dla tych, którzy nie posiadają ku temu
wystarczających kompetencji.
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Sztuki wizualne w społecznej świadomości
Czym jest sztuka?
Czym jest sztuka? Gdzie przebiegają granice pomiędzy nią a innym formami ludzkich działań? Jakie
zjawiska kulturowe, jakie praktyki można zaliczyć do sztuki, a jakie nie? Tego typu pytania zadają
najczęściej socjologowie, filozofowie, krytycy i teoretycy, rzadziej odbiorcy sztuki. Co więcej, ustalenia
tych profesjonalnych interpretatorów zjawisk artystycznych sugerują, że na takie pytania nie da się
odpowiedzieć w sposób jednoznaczny, bo każda tego rodzaju deskrypcja w dużym stopniu zależy od
miejsca jej formułowania i od powodów, dla których się to czyni. Dodatkowo, co nietrudno dostrzec,
ponieważ doświadczamy tego co dzień, zdefiniowanie sztuki to również stawka w grze, jaką toczą
pomiędzy sobą nie tylko różnorodni aktorzy w obrębie świata sztuki, ale też politycy i instytucje. Od tego,
jak poprowadzimy granicę między zjawiskami artystycznymi a tym, co nimi nie jest, zależy przecież, komu
przyznamy prawo do uprawiania sztuki, a komu go odmówimy; kto będzie zasługiwał na uznanie, komu
zaś go nie przyznamy; kto stanie się beneficjentem rynku sztuki, a kto będzie musiał szukać powodzenia
na zupełnie odmiennych rynkach3. Próby zdefiniowania sztuki, zwłaszcza tej najnowszej, której celem
najczęściej jest poszerzanie jej granic, wielu wydają się również skazane na porażkę – zawsze coś
pozostaje poza tak zakreślonymi granicami albo okazują się one zbyt pojemne. Dlatego zamiast określać
wspólny dla wszystkich zjawisk artystycznych zestaw cech, wskazujemy na kontekst instytucjonalny, w
którym dzieje się sztuka, albo uznajemy, że tego rodzaju definicje nie są nam do niczego potrzebne4.
Zadając podobne pytanie uczestnikom badania, nie chcieliśmy więc ustalić, czym jest sztuka, a raczej, jak
definiują ją odbiorcy. Wydało nam się to o tyle istotne, że nasi respondenci działają wobec sztuki na
podstawie tego, czym jawi się ona w ich recepcji, wyobrażeniach, wiedzy. Chcieliśmy też określić, ilu z
nich uważa, że da się wyznaczyć esencjalistycznie rozumiane granice sztuki i gdzie je sytuują, ilu zaś jest
zdania, że nie można na to pytanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Odpowiedzi, które uzyskaliśmy w
trakcie wywiadów pozwalają też stwierdzić, jakie formy twórczości są powszechnie obecne w
świadomości społecznej, a jakie znane tylko niewielkiej części Polek i Polaków. Ankietowanych zapytano
zatem o to, co ich zdaniem jest, a co nie jest sztuką, w odniesieniu do szeregu zjawisk z zakresu kultury i
sztuki. Zaprezentowano im listę 24 takich zjawisk, a odpowiedzi uwzględnia poniższy wykres.

3

Na ten temat zob. P. Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, Kraków 2001.
Zob. m.in. N. Heinich, Socjologia sztuki, Warszawa 2010; A. C. Danto, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, Kraków 2006; A.
Lipski, Elementy socjologii sztuki, Wrocław 2001.

4
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Wykres 1. Znajomość różnych form praktyk kulturowych i artystycznych oraz opinia na temat ich charakteru (O1). Na wykresie
wskazano wartości procentowe dla odpowiedzi, które uzyskały przynajmniej 2% wskazań.

Powyższe zestawienie pokazuje duże różnice w traktowaniu poszczególnych zjawisk, a także w poziomie
wiedzy dotyczącej ich istnienia. Zwraca też uwagę dość niski odsetek osób, które wybrały odpowiedź
uwzględniającą kontekstowy i relacyjny charakter sztuki, która wskazywałaby na rezerwowanie sobie
prawa do decydowania, jak traktować poszczególne przejawy ludzkiej twórczości lub wyrażała
świadomość, że każdy z nich może, ale żaden nie musi mieć charakteru artystycznego. Na podstawie
częstości występowania poszczególnych typów odpowiedzi oraz uwzględniając różnice w ich
występowaniu między osobami o różnym poziomie wykształcenia, wśród zjawisk ocenianych przez
ankietowanych można wyróżnić pięć kategorii.
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Do pierwszej należą zjawiska, które są powszechnie znane, rzadko wywołują oceny ambiwalentne i które
zdecydowana większość uczestników badania zaliczyłaby do sztuki, jak malarstwo (zaliczane do sztuki
przez 92% Polek i Polaków), rzeźba (97%), grafika i rysunek (85%). Istnieją przy tym różnice dotyczące
pewności, z jaką ankietowani zaklasyfikowaliby wyżej wymienione formy twórczości do sztuki. Osoby z
wykształceniem wyższym mają takich wątpliwości mniej niż pozostałe, a zwłaszcza te z wykształceniem
podstawowym i zawodowym.
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Wykres 2. Znajomość różnych form praktyk kulturowych i artystycznych oraz opinia na temat ich charakteru (O1) a
wykształcenie (M6): malarstwo, rzeźba, grafika i rysunek

Tego rodzaju pewność dotycząca kwalifikowania malarstwa, rzeźby, grafiki i rysunku do zbioru pod
nazwą sztuka, która nasilniej widoczna jest wśród osób z wyższym wykształceniem, wydaje się wynikać z
silnego przyswojenia „prawomocnych” sposobów myślenia o zjawiskach artystycznych, które forsuje
szkoła. Paradoks polega na tym, że tego rodzaju wiedza nie pozwala dostrzec, iż nie każdy przejaw
malarstwa, rzeźby, grafiki i rysunku można w każdym kontekście uznać za sztukę, w tym choćby sensie,
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że są one dosyć uniwersalnymi formami ekspresji, używanymi nie tylko po to, by kreować artefakty
artystyczne.

Projektowani
e mebli,
budynków,
przedmiotów,
ubrań
Jubilerstwo

Druga kategoria zjawisk to te, które również są powszechnie znane i często uznawane za sztukę, ale nie
jednogłośnie (sporo Polek i Polaków miałoby wątpliwości, czy należą one do obszaru sztuki). Są to
fotografia (uznawana za sztukę przez prawie 79% Polek i Polaków), film (71%), jubilerstwo (71%) i
projektowanie (69%). Wykształcenie ponownie różnicuje opinie badanych. W przypadku filmu, fotografii i
grafiki komputerowej to osoby wykształcone częściej mają pewność, że jest to sztuka. Przykładowo: film
zdecydowanie jest sztuką zdaniem prawie 60% ankietowanych z wykształceniem wyższym oraz 38% – z
wykształceniem podstawowym i 36% – z zawodowym.
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Wykres 3. Znajomość różnych form praktyk kulturowych i artystycznych oraz opinia na temat ich charakteru (O1) a
wykształcenie (M6): jubilerstwo, projektowanie (mebli, budynków, przedmiotów, ubrań), film, fotografia

Trzeci rodzaj twórczości to obszary, na temat których opinie są bardzo zróżnicowane: grafika
komputerowa (którą uznało za sztukę 53% ankietowanych), graffiti (44%), komiks (42%) i tatuowanie
(42%). Podobnie jak w przypadku drugiej kategorii zjawisk, każde z nich zawiera w sobie wymiar, który
można byłoby określić mianem użytkowego. To właśnie ta cecha zdaje się sprawiać, iż część
respondentów nie uznaje za sztukę projektowania, filmu czy fotografii, a tym bardziej – tatuowania czy
grafiki komputerowej. Może to oznaczać, iż ankietowani posługują się przekonaniem modernistycznym,
dosyć stereotypowym, ale nadal powszechnym, również wśród osób zajmujących się sztuką – zgodnie z
którym sztukę odróżnia od innych form kulturowej ekspresji jej autoteliczność – to, że niczemu ona nie
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służy, że jest wartością samą w sobie. Po drugie, warto zauważyć, iż w omawianych tu kategoriach
zjawisk znalazły się takie, które są stosunkowo nowe i które wciąż nie są powszechnie uznawane za
prawomocne przejawy sztuki, oraz takie, jak komiks i tatuaż, zwykle kojarzone ze sferą rozrywki i stylu
życia – które jednak w ostatnich latach tak silnie się upowszechniły i sprofesjonalizowały, że niektóre z
ich przejawów uznawane są za sztukę.

Grafika
komputerowa Tatuowanie

W przypadku omówionych wyżej prawidłowości różnice między osobami o różnym poziomie
wykształcenia nie układają się w tak wyraźne wzory, jak wcześniej. Jedynie w przypadku grafiki
komputerowej i filmu uznanie ich za sztukę ponowie występuje częściej wśród osób z wykształceniem
wyższym. Najczęściej natomiast wraz z rosnącym wykształceniem rośnie nieco odsetek opinii
ambiwalentnych (tj. osób, które są zdania, że czasami jest to sztuka, a czasami nie), spada zaś odsetek
osób niemających zdania („trudno powiedzieć”) lub deklarujących brak znajomości danego pojęcia, a
czasem także tych odmawiających danemu zjawisku miana sztuki.
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Wykres 4. Znajomość różnych form praktyk kulturowych i artystycznych oraz opinia na temat ich charakteru (O1) a
wykształcenie (M6): tatuowanie, grafika komputerowa, graffiti, komiks

Czwarta kategoria zjawisk kulturowych to, zgodnie z wynikami badania, czynności bliskie życiu
codziennemu, jak gotowanie, fryzjerstwo, gry komputerowe, garncarstwo. Ich wspólną cechą jest
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obecność w świadomości społecznej (niewiele jest osób, które nie wiedzą, na czym polegają) oraz to, że
zalicza się je do sztuki rzadziej niż w przypadku dwóch wcześniej omówionych kategorii, ale nadal dość
często: garncarstwo uważa za sztukę 63% Polek i Polaków, gotowanie – 57%, fryzjerstwo – 37%,
tworzenie gier komputerowych – 35%. Choć odpowiedzi ponownie różnicuje wykształcenie, tym razem
kierunek zależności jest odwrotny niż w przypadku filmu czy malarstwa. Czy gotowanie jest sztuką?
Twierdząco odpowiada prawie 70% ankietowanych z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym,
podczas gdy takiego samego zdania jest niewiele ponad 40% osób z wykształceniem wyższym. Czy
garncarstwo jest sztuką? Tak – zdaniem 76% ankietowanych z wykształceniem podstawowym i
gimnazjalnym i tylko połowy tych z wykształceniem wyższym. Fryzjerstwo uznaje za sztukę połowa osób z
wykształceniem podstawowym i tylko ¼ tych z wykształceniem wyższym. W przypadku gier
komputerowych – odpowiednie wartości to 43% i 25%. Ponadprzeciętnie wiele osób z wykształceniem
wyższym zajmuje wobec takich zjawisk stanowisko ambiwalentne, uznając, że czasem są one sztuką, a
czasem nie. Można to interpretować na różne sposoby: jako wyraz częstszej znajomości i/lub stosowania
kryteriów odróżniających to, co jest na tyle wybitne, że stanowi sztukę, od tego, co pospolite, albo też
jako wyraz świadomości relacyjności świata artystycznego i kontekstowości sztuki – świadomości, że
wszystko może być sztuką, jeśli za takie zostanie uznane, jeśli zostanie umieszczone w odpowiednich
ramach, natomiast bez tych ram może być uznane raczej za element życia codziennego. Można również
widzieć w tej ambiwalencji przejaw walki o uznanie dla tych rodzajów praktyk bliskich codzienności,
które wymagają kunsztu, manualnej biegłości albo profesjonalnego znawstwa. Niemniej bardzo
interesujące jest odwrócenie zależności między wykształceniem a sposobami kwalifikowania określonych
zjawisk jako artystycznych w stosunku do pierwszej z wymienionych tu kategorii, na którą składały się
malarstwo, rzeźba oraz grafika i rysunek. Jak się wydaje, można tę prawidłowość potraktować jako
przejaw walki o to, czyja kultura jest bardziej prawomocna – ta uznawana za wyrafinowaną,
praktykowana przez najlepiej wykształconych czy też ta bliższa codziennemu doświadczeniu, będąca
udziałem osób z niższym kapitałem kulturowym.
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Wykres 5. Znajomość różnych form praktyk kulturowych i artystycznych oraz opinia na temat ich charakteru (O1) a
wykształcenie (M6): fryzjerstwo, tworzenie gier komputerowych, garncarstwo, gotowanie

Piąta kategoria zjawisk to formy i gatunki uprawiania sztuki współczesnej, przynależące do
instytucjonalnie rozumianego pola sztuki lub przynajmniej w nim powstałe. Jak się okazuje, w słabym
zakresie istnieją one w ogóle w społecznej świadomości. Dotyczy to zwłaszcza bio artu (¾ ankietowanych
nie zna tego pojęcia, nie potrafi się do niego odnieść lub odmawia odpowiedzi5), performansu (60%),
street artu (60%), happeningu (51%) i video artu (50%). Znajomość wymienionych rodzajów sztuki jest
silnie różnicowana przez wykształcenie, przy czym osoby z wykształceniem wyższym wyraźnie odstają
pod tym względem od pozostałych respondentów. Z kolei nieliczni ankietowani, którzy deklarują
znajomość tych form, silnie różnią się opinią na temat tego, czy zaliczają się one do sztuki.

5

Można zakładać, że rzeczywisty odsetek osób, które nie miały styczności z omawianymi tu zjawiskami, jest większy niż ten,
który można uchwycić w trakcie badań. Wynika to z tego, że pytano w nich o to, co jest sztuką, a co nie, a więc pytanie
zawierało sugestię, że osoba pytana powinna znać jego przedmiot i mieć do niego stosunek. Część uczestników badania z
pewnością udzieliło odpowiedzi pozytywnej lub negatywnej mimo braku wiedzy lub doświadczeń związanych z treścią pytania.

25

Street art

wyższe
średnie i pomaturalne
zasadnicze zawodowe

Video art

podstawowe/gimnazjalne
wyższe
średnie i pomaturalne
zasadnicze zawodowe

Happening

Performance

podstawowe/gimnazjalne
wyższe
średnie i pomaturalne
zasadnicze zawodowe
podstawowe/gimnazjalne
wyższe
średnie i pomaturalne
zasadnicze zawodowe
podstawowe/gimnazjalne

Bio art
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Czasami jest to sztuka, a czasami nie
Raczej nie jest to sztuka
Zdecydowanie nie jest to sztuka
Nie wiem, co to jest (nie znam tego pojęcia)
Trudno powiedzieć
Odmowa odpowiedzi

90%

100%

Wykres 6. Znajomość różnych form praktyk kulturowych i artystycznych oraz opinia na temat ich charakteru (O1) a
wykształcenie (M6): street art, video art, performans, happening, bio art

Powyższe ustalenia potwierdzają, iż sztuka współczesna, zwłaszcza w jej nowych lub stosunkowo nowych
odmianach, jest słabo znana Polkom i Polakom, i to nawet tym najlepiej wykształconym. Można to
interpretować dwojako. Po pierwsze, znajomość sztuki współczesnej nie wydaje się należeć do
repertuaru zobowiązań, jakie nakłada wyższe wykształcenie – inaczej niż znajomość bardziej
kanonicznych form sztuki, takich jak rzeźba czy malarstwo. Po drugie, jak w przypadku każdej innej formy
praktyk kulturowych, również w sztuce mamy do czynienia z takimi ich przejawami, które są na tyle
nowatorskie, że znane głównie profesjonalistom. To z kolei może wskazywać, że świat sztuki uległ
procesowi daleko idącej autonomizacji, jeżeli chodzi o określanie tego, co jest, a co nie jest sztuką, ale nie
pociąga to za sobą automatycznego uznawania tego rodzaju zjawisk za artystyczne poza tym światem.
Nie ma oczywiście w tym niczego zaskakującego, jeżeli przyjmiemy, iż specjalizacja i profesjonalizacja
praktyk kulturowych zawsze wywołuje tego rodzaju efekt. Paradoks polega jednak na tym, że niektóre
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zjawiska z omawianej tu kategorii (np. bio art, street art, happening) miały tę autonomię sztuki
ograniczać na rzecz silniejszego jej splatania ż życiem codziennym, z kontekstami pozaartystycznymi,
bądź zmieniać to, co społeczne.

Tuning samochodowy

Styling – kształtowanie
wizerunku, wizaż

Szósta kategoria praktyk kulturowych to takie, które również są nieznane sporej części Polek i Polaków
(choć nie tak dużej, jak zjawiska z kategorii piątej, typowe dla pola sztuki współczesnej), ale są bliższe
życiu codziennemu. To kuglarstwo (pojęcie nieznane ok. ⅓ ankietowanych), tuning samochodowy
(nieznany ok. ¼ ankietowanych) oraz styling – kształtowanie wizerunku, wizaż (nieznane ok. ⅕
ankietowanych). Łączą je też dwie inne cechy: po pierwsze, opinie na temat tego, czy są one sztuką, są
ponownie silnie podzielone; po drugie, im wyższe wykształcenie, tym wyższy zarówno odsetek osób
odmawiających zaliczenia tych zjawisk do sztuki, jak i tych uważających, że czasami jest to sztuka, a
czasami nie.

wyższe
średnie i pomaturalne
zasadnicze zawodowe
podstawowe/gimnazjalne
wyższe
średnie i pomaturalne
zasadnicze zawodowe
podstawowe/gimnazjalne
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0%

10%

20% 30% 40% 50% 60% 70%
Zdecydowanie jest to sztuka
Raczej jest to sztuka
Czasami jest to sztuka, a czasami nie
Raczej nie jest to sztuka
Zdecydowanie nie jest to sztuka
Trudno powiedzieć
Nie wiem, co to jest (nie znam tego pojęcia)
Odmowa odpowiedzi

80%

90% 100%

Wykres 7. Znajomość różnych form praktyk kulturowych i artystycznych oraz opinia na temat ich charakteru (O1) a
wykształcenie (M6): styling i wizaż, tuning samochodowy, kuglarstwo
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Powraca tu kwestia wysokiego kapitału kulturowego, którego wskaźnikiem jest wyższe wykształcenie.
Jego posiadanie pociąga za sobą wspieranie tego, co można nazwać kulturą prawomocną, której strzegą
szkoła oraz muzeum. Oba typy instytucji starają się nie dopuścić do włączenia w pole sztuki zbyt wielu
zjawisk – utraciłyby przecież swoją moc różnicowania, oceny, wartościowania, a dla dokonywania tego
rodzaju zabiegów zostały stworzone. Ponadto, jak pokazuje powyższy wykres, sama biegłość,
mistrzostwo w wykonywaniu czegoś nie oznacza jeszcze, iż coś zostaje uznane za sztukę. Jeżeli
porównamy tę kategorię zjawisk z czwartą, to okaże się, iż warunkiem częstszego uznawania za sztukę
praktyk bliższych codzienności jest też ich powszechna znajomość, silne wplecenie w kulturę medialną.
Kuglarstwo, tuning czy styling takiego charakteru nie posiadają, w przeciwieństwie do gotowania,
garncarstwa czy fryzjerstwa.
Osobnym zjawiskiem jest pornografia – powszechnie obecna w świadomości społecznej, ale
jednoznacznie odróżniana od sztuki (prawie 90% osób, które nie odmówiły odpowiedzi lub nie zasłoniły
się brakiem wiedzy, jest zdania, że pornografia nie mieści się w granicach sztuki). Tego rodzaju odmowa
nie powinna wywoływać zdziwienia, pomimo że pornografia ma swoje artystyczne, wysokie odmiany.
Choć więc powszechnie się z niej korzysta, to równie często odmawia się jej jakiejkolwiek wartości,
traktując ją jako wstydliwą formę użytkowania kultury.
Odpowiedzi na pytanie „co jest sztuką” można też przeanalizować w inny sposób, za kryterium
przyjmując korelacje między odpowiedziami dotyczącymi poszczególnych form twórczości. Przykładowo:
odpowiedzi na pytanie, czy performans jest sztuką, okazują się silnie skorelowane z odpowiedziami na
pytanie, czy jest nią happening – jeśli ktoś uznaje za sztukę jedną z form, najczęściej zalicza do sztuki
także drugą; jeśli zaś nie uznaje za sztukę którejś z nich – najczęściej nie uznaje także drugiej. Takie
podejście przynosi jednak podobne wyniki do tego przedstawionego wcześniej w tym rozdziale6. Wśród
najsilniej powiązanych kategorii zjawisk kulturowych wyróżnilibyśmy wówczas: (1) czynności bliskie życiu
codziennemu, w tym z jednej strony fryzjerstwo, kształtowanie wizerunku, gotowanie, garncarstwo, a z
drugiej tuning samochodowy i tworzenie gier komputerowych; (2) formy wyrazu wyrastające ze sztuki
współczesnej (performans, happening, bio art, video art, street art), a także tatuaż i graffiti; (3) klasyczne
postacie sztuki (malarstwo, rzeźba, grafika). Pomiędzy kategoriami 1 i 2 znalazłby się komiks, a pomiędzy
kategoriami 2 i 3 – film.
Podsumowując powyższe ustalenia warto wskazać na trzy kwestie.
Po pierwsze, Polki i Polacy nie boją się dokonywać podziałów odróżniających sztukę od tego, co nią nie
jest, a ta pewność jest ujemnie skorelowana z ich wykształceniem. Jednocześnie sądy tego rodzaju są
oparte nie tyle na dobrej znajomości sztuki, co raczej na skłonności do myślenia o niej w sposób, który
popularyzują główne instytucje legitymizujące określone formy kultury jako właściwe i prawomocne, a
więc szkoła i tradycyjne instytucje artystyczne, takie jak muzeum. To prawdopodobnie dlatego za sztukę
uznawane są przede wszystkim tradycyjne jej formy, jak malarstwo czy rzeźba, ale już niekoniecznie te,
6

Opisane w tym miejscu kategorie oparte są na analizie czynnikowej, wykonanej metodami głównych składowych oraz
głównych osi z rotacją Varimax i testowaniem różnej liczby czynników, od dwóch do pięciu, za kryterium wyboru modelu
przyjmując jego parametry liczbowe (przede wszystkim Eigenvalue i tempo opadania tej wartości) oraz sens teoretyczny
wyodrębnionych czynników.
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które mają użytkowy charakter, bliskie są codzienności, albo najnowsze, często bardzo progresywne
rodzaje działań artystycznych (np. street art czy bio art).
Po drugie, oznacza to również, że Polki i Polacy mają skłonność do esencjalistycznego rozumienia sztuki,
a więc są przekonani, iż ma ona swoją istotę i zaledwie kilka przejawów. Stosunkowo niewiele osób bało
się dokonywać kwalifikacji zjawisk, o które pytaliśmy, wyłącznie na podstawie ich nazw i przyjmując
bardziej kontekstualne sposoby rozumienia sztuki, zgodnie z którymi może być nią wszystko, jeżeli
zostanie za sztukę uznane, ulokowane we właściwym kontekście instytucjonalnym lub interpretacyjnym.
Takie kontekstualne rozumienie sztuki pojawia się nieco częściej wraz z rosnącym wykształceniem, z
wyjątkiem trzech zjawisk niemal powszechnie zaliczanych do sztuki (malarstwo, rzeźba, grafika i
rysunek).
Po trzecie w polu kultury w Polsce toczy się walka o uznanie pewnych zjawisk za prawomocne.
Najprostszym sposobem uzyskania takiego statusu jest nazwanie czegoś sztuką, bo kojarzy się nam ona z
mistrzostwem, biegłością, sprawnością manualną, znawstwem. Z drugiej strony walka ta dotyka też tych
zjawisk artystycznych, które są na tyle odmienne od tradycyjnie rozumianej sztuki, że próbuje się im
odmówić takiego miana, pomimo że są one włączane do pola sztuki przez sam świat artystyczny.
Zestawienie ze sobą tych dwu procesów wskazuje, że sztuka jest nadal istotną monetą w grach o władzę
w polu kulturowym.

Rola i miejsce sztuki
Jakie role powinna wypełniać sztuka?
Do czego służy sztuka? Najwięcej pozytywnych wskazań uzyskały dwa twierdzenia akcentujące wrażenia
zmysłowe i emocjonalne wywoływane przez sztukę: aż 88% ankietowanych jest zdania, że sztuka
powinna być piękna, a 76% – że powinna wzruszać. Zaraz potem znalazły się odpowiedzi wskazujące na
różne zadania stawiane przed tą formą aktywności: 68% ankietowanych uważa, że sztuka powinna
pomagać zrozumieć otaczający nas świat, 63% – że powinna wychowywać, a 56% – że powinna być
użyteczna społecznie. W takiej hierarchii ról cedowanych na sztukę widoczny jest znów sukces szkoły,
której program stara się pokazywać sztukę jako coś, co nas „ubogaca” i „uwzniośla”, a także spojrzenie
na zjawiska artystyczne promowane przez kulturę najlepiej wykształconych, zgodnie z którym celem
sztuki jest przede wszystkim funkcjonowanie w szerszym systemie – bądź poprzez pielęgnowanie
wyrafinowanych doświadczeń dostępnych tylko tym, którzy są na nie przygotowani przez system
edukacyjny (w tym wypadku sztuka wypełnia istotną rolę potwierdzającą prawomocność istniejących
hierarchii i systemów dominacji), bądź poprzez wypełnianie zadań edukacyjnych (pomaganie w
zrozumieniu świata, wychowywanie). Nasi respondenci wydają się więc uznawać sztukę za integralną
część świata, w którym żyją, pod warunkiem wypełniania przez nią służebnej roli w procesach jego
reprodukcji, odtwarzania się w czasie.
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Większość nie zgodziła się natomiast z tezą, że sztuka powinna być wykorzystywana jako narzędzie
działań politycznych przez sprawujących władzę. Pozostałe pytania, jak pokazuje poniższy wykres, mocno
podzieliły ankietowanych.
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42%
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Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam
Trudno powiedzieć
Odmowa odpowiedzi
Sortowanie
Wykres 8. Jakie funkcje powinna spełniać sztuka? Rozkład odpowiedzi na pytania-twierdzenia dotyczące funkcji sztuki (O3)

Odpowiedzi na poszczególne pytania są ze sobą powiązane. Po przeprowadzeniu serii analiz
czynnikowych 7 wyróżniliśmy trzy zestawy skorelowanych ze sobą elementów, które tworzą
wyodrębniające się typy postaw. Pierwszy definiuje sztukę jako sposób doświadczania świata: powinna

7

Zob. poprzedni przypis – analizy wykonane w tym miejscy były oparte na identycznych zasadach.
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być piękna i powinna wzruszać 8 . Drugi – jako narzędzie władzy i wychowania: sztuka powinna
wychowywać, wzmacniać postawy patriotyczne oraz służyć Kościołowi, a artyści powinni tworzyć dzieła
użyteczne społecznie9. Trzeci – jako narzędzie sporu i walki politycznej: sztuka powinna być w tym ujęciu
narzędziem oporu wobec niesprawiedliwego systemu oraz przewidywać, co może zdarzyć się w
przyszłości, ale jest też narzędziem działań politycznych dla sprawujących władzę10. Pierwszy sposób
traktowania sztuki jest najczęstszy, drugi mocno dzieli badanych, a trzeci, co dosyć symptomatyczne,
występuje najrzadziej. Czwarty typ postawy wobec sztuki polega na zanegowaniu jakichkolwiek
oczekiwań pod jej adresem: sztuka jest wartością samą w sobie i nie powinna niczemu służyć: z tym
stwierdzeniem zgadza się aż połowa badanych, ale wielu z nich jest niekonsekwentnych i zaznaczyło
jednocześnie inne odpowiedzi11.
Spośród tych czterech rodzajów postaw tylko drugi ma wyraźne korelaty społeczno-demograficzne12:
poparcie dla twierdzeń głoszących, że sztuka ma wychowywać, uczyć patriotyzmu, służyć Kościołowi i być
użyteczna społecznie rośnie wraz ze stopniem religijności i intensywności praktyk religijnych oraz – w
mniejszym stopniu – z wiekiem i deklarowaniem prawicowych poglądów, natomiast spada wraz z
wykształceniem 13 . Podobne opinie reprezentują też nieco rzadziej osoby, które chodzą do galerii i
muzeów sztuki oraz o niej rozmawiają, co wynika jednak z tego, że należą do nich częściej osoby
wykształcone i niereligijne – kiedy kontroluje się wpływ tych zmiennych, znaczenie bywania w galeriach
dla uznawania wychowawczej funkcji sztuki za istotną znika.
Interesującym zjawiskiem jest silna korelacja między poparciem dla idei społecznej użyteczności sztuki a
poparciem dla sztuki wychowującej, propatriotycznej i prokościelnej. Użyteczność sztuki jest najczęściej
utożsamiana z zaprzęgnięciem jej w służbę realizacji wartości bliskich światopoglądom prawicowym, przy
czym występowanie tego typu opinii łatwiej przewidzieć na podstawie wiedzy o religijności oraz
wykształceniu rozmówcy niż autodeklaracji na skali prawica-lewica. Odpowiedzi polegające na połączeniu
oczekiwania od sztuki tworzenia dzieł użytecznych społecznie z niezgodą na to, aby służyły one
wychowywaniu wyraziło zaledwie 7% respondentów.

8

Korelacja na poziomie od 0,38 (r Pearsona) do 0,45 (rho Spearmana).
Rzetelność takiej skali wynosi 0,74 (alpha Cronbacha).
10
Rzetelność takiej skali wynosi 0,73 (alpha Cronbacha).
11
Odpowiedzi na ten element pytania nie są skorelowane z żadnymi odpowiedziami dotyczącymi innych elementów tego
pytania, choć osoby wybierające taką odpowiedź często przypisywały jednocześnie sztuce jakąś rolę. Te dodatkowe wybory nie
układają się jednak w żaden wyraźny wzór.
12
Inaczej mówiąc: ani upatrywanie w sztuce terenu walki (czy to narzędzia sprawujących władzę, czy to oporu), ani funkcji
estetycznej (piękno, pobudzanie wrażliwości), ani sprzeciw wobec przypisywaniu jej jakichkolwiek funkcji nie są związane z
czynnikami społeczno-demograficznymi lub intensywnością kontaktu ze sztuką.
13
Przy czym każda z tych zmiennych wywiera większość wpływu niezależnie od pozostałych.
9
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Tabela 1. Sztuka użyteczna jako sztuka wychowująca. Skrzyżowanie odpowiedzi na pytanie o stosunek do tezy, zgodnie z którą
artyści powinni tworzyć dzieła użyteczne społecznie, z twierdzeniem, zgodnie z którym zadaniem sztuki powinno być
wychowywanie (O3)

Artyści
Sztuka
powinni
powinna
tworzyć dzieła wzmacniać
użyteczne
postawy
społecznie patriotyczne

Zwraca też uwagę silny związek między odpowiedziami na pytania dotyczące funkcji wychowawczej
sztuki oraz jej społecznej użyteczności a religijnością i praktykami religijnymi. Religijność jest silniejszym
predyktorem tego typu postaw niż drugi najistotniejszy czynnik – wykształcenie. Oto zestawienie
odpowiedzi dla dwóch pytań: dotyczącego użyteczności społecznej sztuki oraz wzmacniania patriotyzmu
przez sztukę.
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Artyści powinni Sztuka powinna
tworzyć dzieła
wzmacniać
użyteczne
postawy
społecznie
patriotyczne Cr

Wykres 9. Użyteczność i patriotyzm sztuki a religijność. Skrzyżowanie odpowiedzi na pytania o stosunek do twierdzenia o
społecznej użyteczności sztuki oraz twierdzenia o wzmacnianiu patriotyzmu przez sztukę (O3) z autodeklaracjami dotyczącymi
religijności (M12)
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Wykres 10. Użyteczność i patriotyzm sztuki a wykształcenie. Skrzyżowanie odpowiedzi na pytania o stosunek do twierdzenia o
społecznej użyteczności sztuki oraz twierdzenia o wzmacnianiu patriotyzmu przez sztukę (O3) z wykształceniem (M6)

Podstawowy wniosek, jaki wyłania się z powyższych analiz to wskazanie, iż Polki i Polacy widzą miejsce
sztuki w społecznym świecie w podwójnej perspektywie. Po pierwsze, traktują ją jako zjawisko odnoszące
się do sfery doświadczeń i przeżyć, które ją wzbogaca, pozwalając realizować potrzeby wyższego rzędu.
Tym samym odtwarzają oni sposób traktowania sztuki w szkolnych programach nauczania oraz
prawomocnej kulturze – sztuka nie powinna służyć niczemu (lub też powinna służyć realizacji idei
czystego piękna) i lokować się poza prozą codzienności, tam gdzie przechowywane są szczególnie cenne
wartości. Po drugie, spora część z nas akceptuje głównie te role sztuki, które sprawiają, iż jest ona
funkcjonalnym elementem systemu, służącym jego reprodukcji, integracji, wprowadzaniu
aksjologicznego ładu. Taka postawa bardzo różnicuje jednak Polki i Polaków, a częściej preferują je słabiej
wykształceni, osoby religijne i te deklarujące prawicowe poglądy.
W obu opisanych wyżej perspektywach odrzucane jest przekonanie, iż sztuka może być narzędziem
krytyki czy oporu, przewidywania tego, co zdarzy się w przyszłości, a artyści powinni angażować się w
bieżące wydarzenia społeczne i polityczne. Taki sposób myślenia o sztuce jest najrzadszy, bliski mniej
więcej co trzeciej osobie mieszkającej w Polsce (przy czym tylko co trzecia z tej kategorii osób w pełni
akceptuje taką rolę sztuki).
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Jaką sztukę lubią Polki i Polacy?
Po czym można poznać dobrą sztukę? Odpowiedzi na to pytanie, przedstawione na poniższym wykresie,
mówią coś o codziennych praktykach mieszkańców Polski, ale rzucają też nowe światło na to, o czym była
już mowa wcześniej: rolę przypisywaną sztuce.

Budzi dużo pozytywnych emocji (np. wywołuje
zachwyt, wzrusza)
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Skłania do myślenia i dyskusji
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Zostaje zauważona i zapamiętana
Jest użyteczna, służy czemuś konkretnemu (np.
upiększeniu otoczenia)
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Budzi dużo negatywnych emocji (np. rodzi sprzeciw i
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Wykres 11. Po czym poznać dobrą sztukę? Rozkład odpowiedzi na pytanie o kryteria rozpoznawania dobrej sztuki (O6), można
było wskazać dowolną liczbę odpowiedzi

Do zdecydowanie najważniejszych dla Polek i Polaków kryteriów definiowania „dobrej sztuki” spośród
tych przedstawionych powyżej należą przede wszystkim dwa: sztuka ma budzić pozytywne emocje oraz
skłaniać do myślenia i dyskusji. Warto przy tym zauważyć, iż oba ta kryteria odnoszą się do takich
aspektów odbioru sztuki, które preferuje współczesny porządek społeczny: z jednej strony do
przeżywania, doświadczania, z drugiej zaś do refleksyjności, będącej integralnym elementem
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podmiotowości. Absolutna dominacja tych kryteriów wyraża się w tym, że wskazało na nie aż ⅔
uczestników badania, co oznacza także, że nawet jeśli wskazuje się na inne kryteria, to prawie zawsze
jednocześnie przywołuje się te dwa kryteria podstawowe lub przynajmniej jedno z nich. Przykładowo:
wśród osób, które uznały, że szuka powinna prowokować do działania, 87% oczekuje też, że będzie ona
budzić pozytywne emocje, a 88% – że będzie skłaniać do myślenia i dyskusji. Niewiele słabsze korelacje
dotyczą niemal wszystkich sposobów definiowania dobrej sztuki.
Ponad połowa ankietowanych jest ponadto zdania, że dobra sztuka to taka, która zostaje zauważona i
zapamiętana (co wskazuje na silne przyswojenie przez Polaków zasady, iż uwaga i zdolność do jej
przyciągania staje się dziś jednym z najważniejszych atutów sztuki), prawie 40% – że dobra sztuka jest
użyteczna i służy czemuś konkretnemu, niewiele mniej – że dobra sztuka to sztuka mówiąca coś nowego
o świecie, a prawie 30% – że jest to sztuka prowokująca do działania. Z kolei cechą najrzadziej uznawaną
za właściwą dobrej sztuce jest autoteliczność – założenie, że jest to sztuka, która niczemu służy, jest
wartością samą w sobie. Poczynione wyżej spostrzeżenia oznaczają, że od sztuki zdecydowanie oczekuje
się, że będzie ona oddziaływać na nas: naszą pamięć, wiedzę, sposób myślenia oraz działania. Jest jednak
jeden wyjątek od tej reguły: sztuka ma budzić emocje, ale nie te o charakterze negatywnym, które rodzą
sprzeciw i opór wielu ludzi. Wprawdzie tylko co trzeci z ankietowanych uważa, że dobra sztuka to taka,
która podoba się wszystkim i/lub jest zrozumiała dla każdego, ale jednocześnie zdecydowana większość
wyznacza sztuce granicę w postaci zakazu wzbudzania negatywnych emocji. Warto też zwrócić uwagę na
to, iż tego rodzaju odpowiedzi nie do końca zgodne są z tymi, które pojawiały się przy pytaniu o to, czym
jest sztuka i kim jest artyst(k)a – tam silniej eksponowano autoteliczny aspekt sztuki. Z drugiej strony są
one zgodne z opisywaną wcześniej skłonnością do widzenia w sztuce funkcjonalnego aspektu systemu
społecznego.
Ciekawe, że w odpowiedziach dotyczących dobrej sztuki, znacznie rzadziej niż w odpowiedziach na
pytanie o funkcje sztuki, artykułuje się natomiast oczekiwanie, że sztuka będzie wzmacniać patriotyzm
i/lub religijność. Dobra sztuka jest najczęściej definiowana znacznie szerzej i co również ważne –
zdecydowana większość ankietowanych zakłada, że dobrej sztuki nie mierzy się jej wartością rynkową:
tylko dla 18% Polek i Polaków dobra sztuka to taka, która dobrze się sprzedaje.
Aby lepiej zrozumieć, co ankietowani myślą o dobrej sztuce, warto spojrzeć na to, w jakie konfiguracje
układają się omówione wyżej odpowiedzi. Analiza skupień dla zmiennych14 wskazuje na istnienie pięciu
takich konfiguracji przedstawionych poniżej – pięciu typów określeń sztuki, które są ze sobą
skorelowane.

14

Wykonano hierarchiczną analizę skupień dla zmiennych (nie – uczestników badania), jako miary wykorzystując odległość
Euklidesową, Phi oraz miary Dice’a i Jaccarda, a następnie wybrano rozwiązanie najczęściej się powtarzające. Wyniki otrzymane
przy użyciu różnych miar były podobne, zwłaszcza gdy chodzi o pierwsze trzy z wyżej wskazanych skupień. Najbardziej
ryzykowne jest natomiast wyróżnianie piątego ze skupień. Składające się na to skupienie określenia współwystępują ze sobą
rzadziej niż określenia formujące pozostałe typy definicji dobrej sztuki oraz dość często towarzyszą określeniom należącym do
innych definicji.
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1. Pozytywnie urefleksyjniająca
• budzi pozytywne emocje
• skłania do myślenia i dyskusji
• zostaje zapamiętana

2. Uniwersalna i dająca się sprzedać
• jest zrozumiała dla każdego
• podoba się wszystkim
• dobrze się sprzedaje

3. Patriotyczna i religijna
• wzmacnia tożsamość narodową, patriotyzm
• wzmacnia religijność

4. Oburzająca: wywołująca negatywne emocje, opór,
sprzeciw
5. Mówiąca coś nowego w zrozumiały i użyteczny sposób
• jest realistyczna, naśladuje rzeczywistość
• mówi coś nowego o świecie
• jest użyteczna, służy czemuś konkretnemu (np. upiększeniu otoczenia)
Diagram 1. Pięć typów kryteriów oceniania dobrej sztuki – pięć konfiguracji opartych na ponadprzeciętnie częstym
współwystępowaniu wskazań na poszczególne kryteria, w odpowiedzi na pytanie O6

Należy pamiętać, że przedstawione wyżej typy mają charakter analityczny. Składające się na nie
określenia dobrej sztuki współwystępują ze sobą ponadprzeciętnie często, ale nie zawsze, a wielokrotnie
towarzyszą im także określenia z innych grup. Niektóre typy są też ze sobą skorelowane, a w
szczególności dotyczy to typu 5, posiadającego najsłabszą odrębność. Osoby wybierające składające się
na ten typ elementy często wybierały także kryteria oceny należące do typów 1 i 3.
Podobnie jak ocena funkcji sztuki oraz modeli jej finansowania także sposób oceniania sztuki jest
powiązany z różnicami i nierównościami społecznymi. Dotyczy to w szczególności typów 1 oraz 3.
Prawdopodobieństwo nazywania dobrą sztuką twórczości budzącej pozytywnie nacechowaną
emocjonalnie refleksję rośnie wraz z wykształceniem (r=0,37), dochodami (r=0,18) oraz częstością
bywania w galeriach (r=0,31), natomiast spada wraz z wiekiem (r=-0,24) 15. Z kolei prawdopodobieństwo
traktowania patriotycznego i religijnego aspektu sztuki jako kryterium jej wartości nieznacznie spada
15

W nawiasach podano wartość wskaźnika korelacji r Pearsona między skalą utworzoną poprzez zliczenie liczby wskazanych
przez respondenta kryteriów należących do pierwszego z typów dobrej sztuki wskazanych w diagramie 1 (budzi pozytywne
emocje, skłania do myślenia i dyskusji, zostaje zapamiętana) a zmiennymi społeczno-demograficznymi wskazanymi w tekście.
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wraz z wykształceniem (r=-0,14). Społeczne zakorzenienie ocen dotyczących sztuki lepiej można sobie
uzmysłowić spoglądając na skrzyżowanie odpowiedzi na poszczególne pytania z tak prostym i
niedoskonałym wskaźnikiem kapitału kulturowego, jakim jest wykształcenie. Po pierwsze – sama liczba
kryteriów formułowanych pod adresem dobrej sztuki rośnie wraz z wykształceniem. Wśród osób z
wykształceniem podstawowym co siódma nie wskazała żadnego z nich, co zdarzyło się jedynie co setnej
osobie z wykształceniem wyższym. Po drugie, nawet jeśli w obliczeniach nie uwzględnimy osób, które nie
wskazały ani jednego kryterium (a są to głównie osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym),
traktując ich wybór jako brak odpowiedzi, wykształcenie i tak wyraźnie wpływa na rodzaj dokonywanych
wyborów. Poniższy wykres przedstawia odsetki ankietowanych, które zaznaczyły poszczególne
odpowiedzi na pytanie, czym jest dobra sztuka, w rozbiciu na poziom wykształcenia.

Skłania do myślenia i dyskusji
Zostaje zauważona i zapamiętana
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Budzi dużo negatywnych emocji (np. rodzi sprzeciw i opór
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Wzmacnia religijność
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Budzi dużo pozytywnych emocji (np. wywołuje zachwyt,
wzrusza)
Prowokuje do działania
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Wykres 12. Dobra sztuka a wykształcenie. Skrzyżowanie odpowiedzi na pytanie o kryteria rozpoznawania dobrej sztuki (O6) z
wykształceniem (M6)

Wykres ilustruje opisaną wcześniej tendencję, zgodnie z którą refleksyjno-emocjonalne nastawienie do
sztuki jest bardziej typowe dla osób z wyższym wykształceniem: aż 88% z nich uważa, że dobra sztuka
skłania do myślenia i dyskusji, a 84% – że budzi dużo pozytywnych emocji. Także wśród osób z wyższym
wykształceniem znajdziemy zdecydowanie więcej takich, które od dobrej sztuki oczekują budzenia emocji
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negatywnych, oporu, sprzeciwu. Wraz z rosnącym wykształceniem rośnie ponadto przekonanie, że dobra
sztuka zostaje zapamiętana, prowokuje do działania i mówi coś nowego o świecie, ale też – wzmacnia
tożsamość narodową, patriotyzm. Odwrotne tendencje dotyczą odpowiedzi na pytanie, czy sztuka
powinna podobać się wszystkim i dobrze się sprzedawać, ale różnice nie są tu tak silne jak w przypadku
nastawienia refleksyjno-emocjonalnego. Niemal brak jest zatem określeń sztuki, które byłyby
zdecydowanie bardziej typowe dla słabiej wykształconych. Warto też zauważyć, że wykształcenie nie ma
znaczenia dla określania mianem „dobrej” sztuki, która jest użyteczna, realistyczna i/lub wzmacnia
religijność.
Należy jednak pamiętać, po pierwsze, o tym, że opisane wyżej różnice mają jedynie charakter pewnych
tendencji: różnice na poziomie kilkunastu czy zwłaszcza kilkudziesięciu punktów procentowych są bardzo
istotne, ale nie powinny przesłaniać tego, co łączy ludzi o różnym wykształceniu, ani prowadzić do
esencjalizowania kategorii wykształceniowych. Przykładowo: wśród osób o wykształceniu podstawowym
oczekiwanie od sztuki, że będzie skłaniać do myślenia i dyskusji czy budzić pozytywne emocje jest
rzadsze, ale nadal bardzo częste, a każda z powyższych kategorii statystycznych obejmuje ludzi o bardzo
zróżnicowanych nastawieniach wobec sztuki. Po drugie, uzyskane wyniki zapewne mierzą po części nie
tyle upodobania zweryfikowane podczas kontaktu ze sztuką, lecz powinności kulturowe – rekonstruują
ideał człowieka kulturalnego, zgodnie z którym sztuka powinna skłaniać do myślenia, budzić zachwyt czy
mówić coś nowego o świecie. Narzędzie ankietowe nie pozwala natomiast zweryfikować, w jakim stopniu
tego typu nastawienia są zakorzenione w sposobach doświadczania świata przez respondentów,
zwłaszcza w sytuacji, gdy dotychczasowy kontakt ze sztuką okazuje się w przypadku większości z nich
ograniczony.

Gdzie powinna być pokazywana sztuka?
Odpowiedzi na pytanie o to, gdzie powinno się prezentować sztukę, można potraktować jako dodatkowy
wskaźnik roli przypisywanej sztuce. Badani są w pełni zgodni: miejsce sztuki to bez wątpienia galerie i
muzea, a w dalszej kolejności – media. Istnieją natomiast różnice zdań i liczne wątpliwości co do tego, czy
sztuka powinna się znajdować w przestrzeni publicznej, a zwłaszcza w instytucjach publicznych. Czy
artyst(k)a może prezentować sztukę gdziekolwiek zechce? Odpowiedź dzieli Polki i Polaków na pół.
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W galeriach i muzeach sztuki
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Wykres 13. Gdzie powinno się prezentować sztukę? Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące prezentowania sztuki (O4)

Odpowiedzi przedstawione powyżej są skorelowane z przedstawionymi wcześniej poglądami na temat
roli sztuki. Przypisywaniu sztuce zadań wychowawczych, patriotycznych, religijnych i oczekiwaniu od niej
użyteczności częściej towarzyszy poparcie dla prezentowania prac artystów w kościołach, a także
instytucjach publicznych; odpowiedziom przypisującym sztuce funkcję estetyczną (sztuka jako coś, co
powinno być piękne oraz wzruszać) nieco częściej towarzyszy poparcie dla prezentowania jej w galeriach
i w Internecie; wraz z poparciem dla idei sztuki jako przestrzeni oporu lub przeciwnie – jako narzędzia
władzy – nieco częściej widzi się jej miejsce w instytucjach publicznych i wszędzie, gdzie tego zapragnie
artyst(k)a. Można też zauważyć, że zarówno wykształcenie, jak i kontakt ze sztuką (ponadprzeciętnie
częste odwiedzanie galerii lub muzeów oraz samodzielne tworzenie) niezależnie od siebie sprzyjają
wskazywaniu jako miejsca sztuki nie tylko galerii, lecz także przestrzeni domowej, publicznej, medialnej i
Internetu, podczas gdy nieco zmniejszają oczekiwanie, że będzie się ją pokazywać w kościołach i
instytucjach publicznych.
Kto i jak powinien finansować sztukę?
Biorąc pod uwagę to, jak marginalne miejsce zajmują w świadomości społecznej sztuka i artyści, trzeba
mieć na uwadze, że odpowiedzi na pytanie o finansowanie sztuki są w słabym stopniu zakorzenione w
refleksji i wiedzy na temat mechanizmów jej finansowania i z pewnością odzwierciedlają w dużej mierze
dość ogólne wyobrażenia na temat roli państwa. Potwierdzałyby to także przedstawione w dalszej części
tekstu silne korelacje między poglądami na temat finansowania sztuki a przynależnością klasową.
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Sztukę powinny finansować władze centralne (Ministerstwo
Kultury)

31%

Państwo powinno finansować budowę nowych i rozwijanie
istniejących instytucji artystycznych

27%

43%

Państwo powinno zapewniać bezpłatną edukację artystyczną
obywateli

29%

Państwo powinno finansować kształcenie artystów

28%

Państwo powinno zapewniać artystom możliwości i warunki do
tworzenia sztuki i nie oczekiwać niczego w zamian

21%

Artyści powinni na siebie zarabiać i nie oczekiwać pomocy ze
strony państwa i jego instytucji

19%

Część pieniędzy uzyskiwanych przez państwo z różnego
rodzaju monopoli (alkohol, tytoń, gry losowe) powinna być
przeznaczana na finansowanie sztuki

17%

Państwo powinno przeznaczać część pieniędzy
pozyskiwanych z podatków na finansowanie sztuki

12%

Państwo powinno finansować tylko najwybitniejszych artystów

12%

Sztukę powinni wspierać wyłącznie prywatni sponsorzy

39%

9%

38%

37%

27%

28%

30%

18%

18%

23%

18%
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32%

14% 3%4%

17%

24%
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28%

22%

27%

16%
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28%
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9% 7%

13% 5%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
W pełni się zgadzam
Raczej się zgadzam
Częściowo się zgadzam, częściowo nie
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam
Trudno powiedzieć
Odmowa odpowiedzi
Wykres 14. Jak finansować sztukę? Rozkład odpowiedzi na pytania-twierdzenia dotyczące finansowania sztuki (O7)

Przedstawione wyżej odpowiedzi układają się w wyraźny wzór. Można je mianowicie podzielić na dwie
grupy skorelowanych ze sobą twierdzeń. Pierwsza gromadzi twierdzenia składające sią na neoliberalny
model finansowania sztuki: artyści powinni na siebie zarabiać i nie oczekiwać niczego w zamian, a
finansować ich powinni prywatni sponsorzy, z ewentualnym wyjątkiem dla najwybitniejszych artystek i
artystów. Niemal wszystkie pozostałe twierdzenia składają się na przeciwstawny model finansowania
sztuki, w którym w oparciu o podatki sztukę wspiera się na poziomie centralnym i samorządowym,
finansując kształcenie artystek i artystów, bezpłatną edukację artystyczną, budowę i rozwijanie instytucji
artystycznych. Odpowiedzi są ponownie zróżnicowane przede wszystkim w zależności od wykształcenia
oraz intensywności kontaktu ze sztuką, a w mniejszym stopniu – od dochodów, wieku i religijności.
Wykształcenie, ponadprzeciętne dochody oraz kontakt ze sztuką przede wszystkim silnie zmniejszają
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Artyści powinni na
siebie zarabiać i
Państwo powinno
nie oczekiwać
pomocy ze strony Sztukę powinni
finansować tylko
państwa i jego wspierać wyłącznie najwybitniejszych
artystów
instytucji
prywatni sponsorzy

prawdopodobieństwo wyrażenia poparcia dla tez składających się na model neoliberalny, co dla
pierwszej z tych zmiennych ilustruje poniższy wykres.

wyższe
średnie i pomaturalne

7%

13%

10%
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zasadnicze zawodowe

17%

podstawowe / gimnazjalne

19%
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11%
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17%

13%
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W pełni się zgadzam
Raczej się zgadzam
Częściowo się zgadzam, częściowo nie
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam
Wykres 15. Finansowanie sztuki a wykształcenie. Skrzyżowanie odpowiedzi na pytania o stosunek do trzech twierdzeń
dotyczących finansowania sztuki (O7) z wykształceniem (M6)

Jednak wykształcenie, wyższe dochody i kontakt ze sztuką w słabym stopniu wpływają na poparcie dla
modelu intensywnego finansowania sztuki i artystów przez państwo. Czy państwo powinno przeznaczać
część pieniędzy z podatków na finansowanie sztuki? Odpowiedzi na to pytanie nie są zróżnicowane w
zależności od wykształcenia, dochodu czy częstości chodzenia do galerii. Czy sztukę powinny finansować
władze centralne? W tym przypadku odsetek odpowiedzi pozytywnych nie tylko nie rośnie wraz z
wykształceniem, ale nawet spada na rzecz odpowiedzi ambiwalentnych. Podobnie jest w przypadku
finansowania samorządowego. Inaczej mówiąc, osoby lepiej wykształcone, majętne oraz mające kontakt
ze sztuką najczęściej zachowują ostrożność, jeśli chodzi o jednoznaczne wskazywanie zakresu
obowiązków państwa i modelu finansowania sztuki, mimo że często sprzeciwiają się rezygnacji z takiego
finansowania na rzecz prywatnego mecenatu oraz wspierania tylko najlepszych.
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Z kolei poparciu dla prywatnego i elitarnego finansowania sztuki sprzyja zajmowanie niższych pozycji w
społecznych hierarchiach (czy też – przynależność do klasy ludowej i niższej średniej 16 ). Gdyby o
finansowaniu sztuki mieli decydować robotnicy, rolnicy, emeryci i renciści, bezrobotni i gospodynie
domowe, wówczas artyści musieliby na siebie zarabiać i nie oczekiwać wsparcia państwa lub mieliby je
otrzymać jedynie najwybitniejsi. Można tego rodzaju prawidłowość zinterpretować jako wypadkową dwu
czynników. Po pierwsze, artyści mogą być traktowani przez osoby zajmujące niższe pozycje społeczne
jako przedstawiciele elity, a ta nie tyle zasługuje na wsparcie ze strony państwa, ile raczej zobowiązana
jest do pomagania innym, gorzej usytuowanym jednostkom. Po drugie, można przypuszczać, że sztuka
jest przez takie osoby częściej traktowana jako zbytek, którego finansowanie jest możliwe, gdy zostaną
zaspokojone bardziej podstawowe potrzeby. Innymi słowy, w tym drugim wypadku artyści byliby
postrzegani jako dodatkowe podmioty konsumujące publiczne środki, które powinno się przeznaczyć na
inny cel.
Zgadzam się

Częściowo tak,
częściowo nie

Nie
zgadzam się

Kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem

31%

45%

24%

Średni personel, technicy

36%

48%

16%

Pracownicy adm.-biurowi

33%

44%

23%

Pracownicy usług

47%

31%

22%

Robotnicy wykwalifikowani

58%

30%

13%

Robotnicy niewykwalifikowani

58%

28%

15%

Rolnicy

52%

32%

16%

Pracujący na własny rachunek

38%

38%

24%

Bezrobotni

45%

29%

27%

Emeryci

57%

26%

17%

Renciści

63%

25%

12%

Uczniowie i studenci

43%

38%

20%

Gospodynie domowe i inne osoby

54%

35%

10%

Tabela 2. Neoliberalny model finansowania sztuki a klasy społeczne. Odsetek osób zgadzających się z twierdzeniem: Artyści
powinni na siebie zarabiać i nie oczekiwać pomocy ze strony państwa i jego instytucji, w podziale na kategorie zawodowe (na
podstawie pytań O7 i M3)

16

Na tyle, na ile możemy oszacować taką przynależność na podstawie skromnej liczby wskaźników w naszym badaniu. Na
potrzeby tego podsumowania będziemy posługiwać się przede wszystkim kategorią społeczno-zawodową wskazywaną przez
samych respondentów (pytanie M3).
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Zgadzam się

Częściowo tak,
częściowo nie

Nie zgadzam się

Kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem

18%

26%

56%

Średni personel, technicy

23%

23%

54%

Pracownicy adm.-biurowi

9%

37%

54%

Pracownicy usług

29%

29%

43%

Robotnicy wykwalifikowani

41%

23%

36%

Robotnicy niewykwalifikowani.

33%

15%

51%

Rolnicy

28%

24%

48%

Pracujący na własny rachunek

22%

25%

53%

Bezrobotni

39%

25%

37%

Emeryci

43%

22%

35%

Renciści

45%

13%

43%

Uczniowie i studenci

29%

22%

49%

Gospodynie domowe i inni

28%

28%

45%

Tabela 3. Neoliberalny model finansowania sztuki a klasy społeczne. Odsetek osób zgadzających się z twierdzeniem: Państwo
powinno finansować tylko najwybitniejszych artystów, w podziale na kategorie zawodowe (na podstawie pytań O7 i M3)

Warto jednocześnie zaznaczyć, po pierwsze, że część różnic widocznych na powyższych wykresach, choć
nie wszystkie, można też wyjaśnić, biorąc pod uwagę wykształcenie, wiek oraz intensywność kontaktu ze
sztuką. Po drugie – że opinie ankietowanych są często niespójne (lub być może pozornie niespójne, o
czym piszemy w dalszej części raportu), a w przypadku osób o niższych kapitałach – częściej skrajne.
Przykładowo: wśród osób zgadzających się z pierwszym twierdzeniem zilustrowanym powyżej (artyści
powinni radzić sobie sami) większość zgadza się również z tym, że sztukę powinno się finansować
centralnie, rozwijać instytucje artystyczne czy zapewniać darmową edukację artystyczną oraz edukację
artystów – żadnemu z tych twierdzeń niemal nikt się nie sprzeciwia. Pozorną niespójność tego typu
postawy można wyjaśnić tym, że z jednej strony wyraża ono akceptację dla wypełniania funkcji
opiekuńczej w odniesieniu do kształcenia i poszerzania dostępu do dóbr kultury, z drugiej zaś niechęć do
wspierania tych, którzy są już ukształtowani i powinni radzić sobie sami, tym bardziej że nie zajmują się
zaspokajaniem podstawowych potrzeb. W świadomości społecznej wydaje się zatem istnieć
paradoksalne rozróżnienie na bezosobową edukację i instytucje, które raczej należy finansować, oraz
finansowanie artystów, wywołujące znacznie więcej wątpliwości. Ten paradoks może przywodzić na myśl
sarkastyczne wystąpienie Zbigniewa Libery w trakcie Kongresu Kultury w 2016 roku, głoszącego tezę, że
potrzebujemy sztuki, ale nie potrzebujemy artystów. Można też jednak wskazać analogię do innych
rodzajów pracy: chcemy państwa, ale nie finansowania partii politycznych, polityków; dobrej edukacji,
ale niekoniecznie lepszego finansowania pracy nauczycieli; dostępu do kultury i chronienia dziedzictwa
narodowego, ale niekoniecznie podniesienia płac pracowników instytucji kultury.
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Zasadniczo jednak z naszych analiz wyłania się wniosek, iż Polki i Polacy akceptują opiekuńczą rolę
państwa w odniesieniu do sztuki, ale rozumianej jako dobro wspólne, dane przez instytucje publiczne,
będące częścią kultury i dziedzictwa oraz wspomagające procesy edukacyjne. Trudno im zarazem
zaaprobować wsparcie państwa dla samych artystów. Ten specyficzny splot dwu ideologii, etatyzmu i
neoliberalizmu, wydaje się nie tylko opierać na silnym rozdzielaniu tego, co publiczne i prywatne, ale też
na rywalizacyjnym indywidualizmie. Zgodnie z tym ostatnim państwo nie powinno nikogo
uprzywilejowywać i to nawet wtedy, gdy tworzy on/ona dobro wspólne.

Wiedza i wyobrażenia o sztuce i artyst(k)ach
Co Polki i Polacy wiedzą o artyst(k)ach i z jakich źródeł?
Wiedza mieszkańców Polski o artyst(k)ach wydaje się rzadko wynikać z doświadczeń płynących z życia
codziennego: prawie 60% ankietowanych deklaruje, że nie zna żadnego artysty lub artystki, niecałe 30%
– zna taką osobę ze słyszenia, a niecałe 10% osobiście. Zakładając, że taki rozkład odpowiedzi nie wynika
z próby minimalizowania wysiłku przez uczestników badania (tj. chęci uniknięcia konieczności
odpowiadania na dalsze pytania dotyczących artystów, a zwłaszcza wymieniania ich nazwisk), sposób
definiowania artysty przez Polki i Polaków byłby zatem bardzo wąski i restrykcyjny, trudno bowiem
wyobrazić sobie, że większość nie zetknęła się z jakimkolwiek twórcą z jakiejkolwiek dziedziny sztuki.
Można jednak przypuszczać, że spora część ankietowanych potraktowała to pytanie jako dotyczące osób
znanych im nie tylko z mediów.

Tak, miałem(am) okazję poznać
osobiście

9%

Tak, znam ze słyszenia

28%

Nie, nie znam

59%

Trudno powiedzieć

4%

Odmowa odpowiedzi

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Wykres 16. Czy zna Pan(i), choćby ze słyszenia, jakichś artystów działających obecnie w Polsce? Rozkład odpowiedzi na pytanie
dotyczące znajomości artystów (O9)
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Otwartym pozostaje pytanie, czy 40% Polek i Polaków deklarujących znajomość bądź bezpośrednio, bądź
ze słyszenia jakiegokolwiek artysty to dużo czy mało? Wydaje się, że jest to bardzo dobry wynik, jeżeli
przypomnimy, jak niszowy charakter ma w Polsce zinstytucjonalizowana, profesjonalna kultura, a
zwłaszcza sztuki wizualne. Taka ocena staje się jednak ryzykowna, jeśli uwzględni się rozkład odpowiedzi
na kolejne pytanie. Jeśli bowiem zapytać tych 40% uczestników badania, którzy deklarują, że znają,
przynajmniej ze słyszenia, jakąś artystkę lub jakiegoś artystę, o źródło tej wiedzy, wśród najczęściej
wskazywanych znajdziemy audycje radiowe i telewizyjne (48% osób), Internet (23%) i gazety (22%).
Również 22% spośród tych osób (a więc 8% Polek i Polaków) zetknęło się z twórczością znanych im
artystów podczas występu/wystawy. Ustalenia te wskazują, iż podstawowym źródłem wiedzy o sztuce
nie jest zwykle jej bezpośrednie doświadczanie w trakcie wystaw czy wydarzeń kulturalnych, ale raczej
informacje otrzymywane za pośrednictwem albo publikatorów, albo Internetu, albo znajomych.
Oczywiście z punktu widzenia świata sztuki bardzo ważne jest, by tego rodzaju informacje były
upowszechniane przez różnorodne media, ale przecież takie komunikaty nie są zazwyczaj pomyślane jako
główny lub jedyny sposób popularyzacji określonego artysty lub artystki. Zachodzi też uzasadnione
podejrzenie, iż taka zapośredniczona wiedza o sztuce nie jest zdobywana w sposób zamierzony, ale jest
typową wiedzą akustycznego albo wizualnego tła, przyswajaną mimochodem i przy okazji, lecz już nie
pogłębianą w jakikolwiek sposób.
Usłyszałem(am) o nich w audycji radiowej lub
telewizyjnej

18%

Przeczytałem(am) o nich w Internecie

9%

Przeczytałem(am) o nich w gazecie

8%

Byłem(am) na ich wystawach

8%

Wszyscy o nich dziś mówią, są bardzo popularni

6%

Moi znajomi o nich mówili

6%

Dowiedziałem(am) się o nich w trakcie wydarzeń
kulturalnych lub na wystawach innych artystów

6%

Usłyszałem(am) o nich w domu rodzinnym

4%

Uczono mnie o nich w szkole

4%

Dowiedziałem(am) się o nich w inny sposób

4%

48%
23%

22%
22%
16%
15%
15%

12%
11%
11%

1%
2%

Trudno powiedzieć
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Odsetek wszystkich uczestników badania
Odsetek uczestników badania deklarujących znajomość jakiegokolwiek artysty lub artystki
przynajmniej ze słyszenia
Wykres 17. Źródła wiedzy o artystach i artystkach. Rozkład odpowiedzi na pytanie o to, skąd ankietowani znają artystów i
artystki (O9_2)
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Dodatkowym uzasadnieniem dla sformułowanej przed chwilą tezy są deklaracje na temat bywania w
galeriach i muzeach sztuki. Tego rodzaju miejsca, zgodnie z odpowiedziami respondentów, regularnie
odwiedza 1% Polek i Polaków, a 20% bywa w nich od czasu do czasu. Co czwarty mieszkaniec Polski był w
muzeum lub galerii sztuki raz czy dwa w swoim życiu, a ponad połowa – nigdy. Wiedza Polek i Polaków
na temat świata sztuk wizualnych rzadko opiera się zatem na bezpośrednim kontakcie z takim rodzajem
sztuki, tym bardziej, że pod nazwą galeria i muzeum sztuki rozumiane są często inne typy instytucji, do
czego powrócimy w dalszych częściach raportu. Bardziej intensywny jest kontakt Polek i Polaków z
niektórymi spośród innych rodzajów sztuki, jak literatura i kino, o czym również szerzej piszemy w
kolejnych częściach opracowania.
Osoby, które zadeklarowały, że znają jakiegoś artystę lub artystkę przynajmniej ze słyszenia, poproszono
także o wskazanie nazwisk takich osób. Padło ok. 400 nazwisk, spośród których tylko nieliczne to
nazwiska osób reprezentujących sztuki wizualne. Przynajmniej jedną osobę ze świata sztuk wizualnych
wskazała ponad ⅓ spośród udzielających odpowiedzi (a więc prawie 10% wszystkich ankietowanych).
Najczęściej były to nazwiska osób spoza głównych obiegów sztuki, należących zazwyczaj do znajomych, a
znacznie rzadziej – do członków rodziny tworzących sztukę. Drugą najczęściej pojawiającą się kategorią,
podobne jak w analizowanej wcześniej prasie (zob. Raport z II etapu badań, Analiza zawartości mediów),
byli nieżyjący mistrzowie i postacie należące już do kanonu sztuki, jak Matejko, Kossak, Fangor, Kantor,
Hasior, Wróblewski czy Boznańska. Nieco mniej liczne okazały się nazwiska współczesnych gwiazd sztuk
wizualnych, jak Nowosielski, Duda-Gracz, Świerzy, Abakanowicz, Mitoraj, Starowiejski czy Beksiński.
Niemal nie pojawiły się natomiast nazwiska twórców reprezentujących progresywne nurty w sztuce
współczesnej i tych dopiero rozpoczynających swoją twórczą aktywność.
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18.0%

Artyści, ale nie wizualni

Współcześni artyści wizualni: nikomu nieznani
Artyści wizualni: kanon i uznani, nieżyjący
mistrzowie i mistrzynie
Współcześni artyści wizualni: gwiazdy

5.0%

3.0%

69.0%

19.0%

13.0%

2.0%
9.0%

Współcześni artyści wizualni: awangarda

0.4%
2.0%

Ktoś z rodziny

0.3%
1.0%

0.0% 10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%
Odsetek wszystkich uczestników badania
Odsetek uczestników badania deklarujących znajomość jakiegokolwiek artysty lub
artystki przynajmniej ze słyszenia
Wykres 18. Jacy artyści i artystki przychodzą nam na myśl? Kategoryzacja nazwisk wymienionych przez osoby, które
zadeklarowały znajomość jakichkolwiek artystów przynajmniej ze słyszenia (O9_1)

Interpretując powyższe wyniki, należy mieć na uwadze, że pytanie o znajomość artystek i artystów
najwyraźniej zostało potraktowane bardzo wąsko. O wskazanie nazwisk poproszono wąską grupę
ankietowanych i to w formie pytania otwartego. Na tej podstawie nie można więc powiedzieć, jaki
dokładnie odsetek Polaków zna twórców należących do poszczególnych przedstawionych na wykresie
kategorii. Wyniki sugerują jednak, po pierwsze, że sztuki wizualne są dość niszowym rodzajem
aktywności twórczych, a progresywne i współczesne odmiany tych sztuk – to jeszcze bardziej marginalna
ich forma, niemalże nieznana szerszemu gronu ludzi.
Po drugie, podobnie jak wyniki poprzedniego etapu badania, również sondaż przeprowadzony wśród
odbiorców wskazuje na istnienie ciemnej materii sztuki17: najczęściej wskazywanym rodzajem artystek i
artystów wizualnych są osoby nieznane szerszej publiczności. Takich nazwisk pojawiło się kilkadziesiąt, w
skali kraju są to prawdopodobnie tysiące osób. Po trzecie omawiane pytanie okazuje się wskaźnikowe dla
osób uznawanych za artystę. Ciekawe, że dla respondentów są to bardzo często osoby znane (na co
17

G. Sholette, Dark Matter: Art and Politics in the Age of Enterprise Culture, Londyn–Nowy Jork 2011, por. M. Kozłowski, J. Sowa,
K. Szreder, Konkluzje badania: prekarność, projekt, miłość do sztuki, w: Fabryka sztuki. Podział pracy oraz dystrybucja kapitałów
społecznych w polu sztuk wizualnych we współczesnej Polsce. Raport z badań Wolnego Uniwersytetu Warszawy, pod redakcją
tychże, Warszawa 2014, s. 34–76.
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wskazują też liczne nazwiska gwiazd wymienione w szerokiej kategorii twórców spoza świata sztuk
wizualnych), głównie za pośrednictwem popkultury. Oznacza to, że to ta ostatnia zdołała przechwycić z
pola sztuki prawo do dysponowania statusem artysty, a także go przedefiniować w taki sposób, iż jego
podstawową cechą dystynktywną jest medialna rozpoznawalność.
Jak Polki i Polacy wyobrażają sobie artyst(k)ę?
Jakie jest jednak wyobrażenie artysty/artystki? Kim jest taka osoba? Czym powinna się charakteryzować?
Czym zajmować? Przede wszystkim – tworzeniem obiektów artystycznych, zwłaszcza wybitnych i
pokazywanych publicznie. Tylko co trzeci spośród ankietowanych jest natomiast zdania, że do miana
artysty/artystki wystarczy ukończenie uczelni artystycznej, a co czwarty – że artyst(k)a to absolwent(ka)
liceum plastycznego.

Tworzy wybitne dzieła sztuki

66%

Tworzy obiekty artystyczne (maluje obrazy, rzeźbi itd.)

61%

Tworzy takie prace, które są pokazywane publicznie
(np. w galeriach sztuki, muzeach)
15%

Jest perfekcyjna w tym, co robi

13%

Ukończyła wyższą uczelnię artystyczną

15%
8%

32%

34%
17%

20%

Zachowuje się nietypowo, ekscentrycznie 4% 9% 12%

29%
30%
43%

6%1%
10% 3%2%

24%

27%

17%

4%3%

30%

51%

Jest twórcza, pomysłowa

Ukończyła liceum plastyczne

24%

19%

4%4%

10% 5%

27%
24%

8%3%
10% 3%

30%

26%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Częściowo tak, a częściowo nie
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
Odmowa odpowiedzi
Wykres 19. Kto to jest artyst(k)a? Odpowiedzi na pytanie o to, jaką osobę można nazwać artyst(k)ą, a jakiej nie (O2)

Analiza korelacji między odpowiedziami18 sugeruje zgrupowanie wyżej przedstawionych kryteriów w trzy
kategorie. Pierwsza odwołuje się do obiektu i miejsca: artyst(k)a to osoba tworząca takie obiekty, które
są uznane za artystyczne i pokazywane publicznie. Druga odwołuje się do zasady generującej lub
przenikającej zachowania: artyst(k)a to osoba twórcza, pomysłowa, perfekcyjna i ekscentryczna. Trzecia

18

Zastosowano współczynniki r Pearsona oraz tau-b Kendalla i wzięto pod uwagę tylko korelacje istotne statystycznie o sile co
najmniej 0,45.
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opiera się na kryterium edukacyjnym: artyst(k)a to osoba z dyplomem średniej i wyższej szkoły
artystycznej. Interpretacja wyników przedstawionych na wykresie prowadzi do następujących wniosków.
Po pierwsze, w oczach Polek i Polaków artyst(k)a to każda osoba tworząca obiekty artystyczne. Trudno
natomiast jednoznacznie rozstrzygnąć, czy wymaga się od niej tworzenia prac wybitnych – czy bycie
artyst(k)ą to nie tyle rola społeczna, co raczej status przyznawany jako forma uznania dla mistrzowskiego
jej wypełniania. Wśród osób, które zgodziły się z tezą, że artyst(k)ą można nazwać każdą osobę, która
tworzy obiekty artystyczne, 85% zgodziło się jednocześnie z tezą, że tym mianem można nazwać osobę
tworzącą wybitne dzieła sztuki, a 80% – że można nim określić wystawiających prace pokazywane
publicznie. Wydaje się więc, że te ostatnie kategorie twórców (wybitni i/lub wystawiający się) należą po
prostu do szerszego zbioru artystów, za których uznawani są wszyscy tworzący obiekty artystyczne.
Po drugie, w oczach Polek i Polaków miana artysty nie gwarantuje ukończenie uczelni artystycznej, a tym
bardziej – liceum plastycznego. Taki wynik w interesujący sposób nawiązuje do wypowiedzi osób
związanych ze światem sztuki zebranych w IV etapie badań, które spierają się o rolę akademii sztuk
pięknych w świecie sztuk wizualnych, z jednej strony wskazując na ich ogromne znaczenie dla kształcenia
artystek i artystów, z drugiej zaś – na to, że ukończenie studiów artystycznych wielu osobom nie otwiera
drzwi do kariery artystycznej oraz na to, że ukończenie studiów artystycznych nie zawsze jest konieczne
lub najważniejsze dla osiągnięcia sukcesu w świecie sztuk wizualnych. Co ciekawe, większy odsetek Polek
i Polaków jest skłonny uznać, że artystą można nazwać osobę, która jest pomysłowa i twórcza (49%) lub
perfekcyjna w tym, co robi (40%) niż taką, która ukończyła wyższą szkołę artystyczną (35%). Taki rozkład
odpowiedzi można zinterpretować jako wyraz przypisywania przez Polki i Polaków większej wagi do
umiejętności zaprezentowania i wykorzystywania kompetencji twórczych niż do ich formalnej
certyfikacji.
Przedstawione wyżej sposoby myślenia o artyst(k)ach nie są prawie w ogóle skorelowane z różnicami w
zakresie sytuacji życiowej i zawodowej, różnicami pokoleniowymi, wykształceniem ani też – kontaktem
ze sztuką, mierzonym częstością kontaktu z muzeami i galeriami sztuki lub uprawianiem sztuki. Pewnym
wyjątkiem jest tylko edukacyjna definicja artysty: absolwenta/absolwentkę uczelni artystycznej za
artyst(k)ę uważa ponad 40% robotników i emerytów oraz większość rencistów i bezrobotnych, podczas
gdy wśród pracowników administracyjno-biurowych i pracowników usług jest to już tylko 22-28%
respondentów, a wśród kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem – już tylko 14% (przy
czym za sporą część tych różnic odpowiedzialne są różnice wykształcenia). Drugim drobnym wyjątkiem
jest to, że wraz ze wzrostem pozycji zawodowej oraz wykształcenia spada też nieco przekonanie o tym,
że artyst(k)a to osoba, która jest perfekcyjna w tym, co robi.
Z jakimi problemami borykają się artyści w przekonaniu Polek i Polaków?
Na zakończenie tego fragmentu raportu proponujemy przyjrzeć się, jak mieszkańcy Polski wyobrażają
sobie bolączki, z którymi borykają się artyści. Ponownie trzeba mieć oczywiście na uwadze, że
odpowiedzi są w słabym stopniu zakorzenione w doświadczeniach badanych i traktować je raczej jako
wyobrażenia, a nieraz – projekcje własnej sytuacji. W oczach Polek i Polaków na czele rankingu
problemów, z jakimi borykają się artyści i artystki, zdecydowanie dominują te o charakterze zawodowo-
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zarobkowym: brak pracy i zapotrzebowania na pracę artystów, niepewność jutra, brak zatrudnienia, brak
wsparcia ze strony państwa, brak dojrzałego rynku sztuki. Nie jest zaskakujące, że znacznie rzadziej
wskazywano na wewnętrzne problemy świata sztuki. Bardzo niewiele osób dostrzega też konserwatyzm
obyczajowy lub cenzurowanie sztuki jako bariery dla artystek i artystów.

43%

Niepewność jutra, niepewność zatrudnienia

34%

Brak pieniędzy potrzebnych do tworzenia sztuki
Brak wsparcia ze strony państwa dla twórczości artystycznej

33%

Brak zapotrzebowania na pracę artystów

33%

Brak dojrzałego rynku sztuki (instytucji i mechanizmów
pozwalających artystom sprzedawać swoje prace)
Słaba infrastruktura sztuki (brak galerii, sal wystawowych,
pracowni)

26%
22%
22%

Niski poziom edukacji artystycznej
Faworyzowanie artystów z dużych ośrodków

15%

Niechęć wobec sztuki ze strony publiczności

15%

Zła atmosfera w obrębie środowiska artystycznego

15%

Zdominowanie rzeczywistości przez rynek i działania czysto
komercyjne
Brak mediów zajmujących się sztuką (gazet i czasopism,
programów telewizyjnych)

13%
11%

Słabo rozwinięta kultura kolekcjonowania sztuki

9%

Niejasność reguł obowiązujących w świecie sztuki

8%

Konserwatyzm obyczajowy polskiego społeczeństwa

7%

Brak dobrej krytyki artystycznej

7%

Jawne lub ukryte formy cenzurowania sztuki

6%

Dostrzegam inne problemy
Trudno powiedzieć

1%
16%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Wykres 20. Co gnębi artystów? Rozkład odpowiedzi na pytanie o problemy artystek i artystów (O8). Można było wskazać
maksymalnie pięć odpowiedzi

Wyniki przedstawione na wykresie wskazują na dwa istotne zjawiska. Po pierwsze, respondenci trafnie
rozpoznają te bolączki artystów, które są artykułowane przez samo środowisko twórców w kontekście
walki o ich prawa socjalne: niepewność jutra i zatrudnienia, brak środków na tworzenie sztuki, brak
dostatecznego wsparcia ze strony państwa dla twórczości artystycznej. Jest to o tyle ciekawe, że inne
pytania wskazują zazwyczaj na ograniczony kontakt większości ankietowanych ze światem sztuki. Dlatego
też tego rodzaju korespondencja zdaje się wynikać z jednej strony z tego, iż problemy socjalne są tymi
kwestiami, z którymi boryka się też bardzo wielu Polaków. Wydaje się także pochodną przekonania
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wyrażanego przez 33% respondentów, że artyst(k)om doskwiera brak zapotrzebowania na ich pracę,
niski poziom edukacji artystycznej (22%) oraz niechęć publiczności do sztuki (15%). Paradoksalność tych
wskazań polega na tym, że gdy są one eksponowane przez artystów, stanowią opis niechcianego kształtu
relacji pomiędzy sztuką a innymi aspektami życia społecznego, gdy zaś mówią o nich odbiorcy –
przekształcają się raczej w rejestr czynników, które uzasadniają odrzucenie sztuki, zwłaszcza
współczesnej.
Warto również podkreślić, że dla większości respondentów zupełnie nieistotne są kwestie związane z
ograniczaniem swobody wypowiedzi artystycznej (takie jak cenzura, na którą jako problem, z którym
borykają się artyści, wskazuje 6% respondentów, czy też konserwatyzm polskiego społeczeństwa, który
jest problemem dla 7% Polek i Polaków). Uderza rozbieżność między tymi wynikami a znacznie szerszą
obecnością dyskusji na temat tego typu problemów w środowisku artystycznym, choć jednocześnie
wyniki sondażu wśród absolwentów i absolwentek ASP również sugerują, że dla zdecydowanej
większości jest to problem nieistniejący lub drugorzędny (zob. cz. 2 raportu z III etapu badań).
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Sztuka w codziennych praktykach Polek i Polaków
Galerie i muzea sztuki
Kto i jak często odwiedza galerie i muzea sztuki?
Jak powiedziano już wcześniej, galerie i muzea sztuki to miejsca, z którymi ma kontakt bardzo niewielki
odsetek Polek i Polaków. Ponad połowa z nas nie była tam nigdy, więcej niż raz czy dwa w życiu – co piąta
osoba, a regularną obecność w galeriach i muzeach sztuki deklaruje ok. 1% rodaków. Poniższe deklaracje
wydają się też nieco zawyżone, biorąc pod uwagę odpowiedzi na kolejne pytanie, w którym poproszono
o podanie nazw galerii lub muzeów, które się odwiedziło: połowa osób, które twierdziły, że były
kiedykolwiek w takim miejscu, podała nazwę innego typu muzeum lub innego typu instytucji (szerzej
piszemy o tym w dalszej części tekstu).

Nie, nigdy nie byłem(am) w takim miejscu

53%
25%

Tak, byłem(am) tam raz czy dwa
Tak, od czasu do czasu

21%

Tak, regularnie

1%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Wykres 21. Rozkład odpowiedzi na pytanie o odwiedzanie galerii i muzeów sztuki (O13)

Taki rozkład odpowiedzi jest podobny do tego uzyskanego w innych ogólnopolskich badaniach sprzed
dwóch lat, w których na pytanie o to, czy w ostatnim roku zdarzyło się ankietowanym „pójść na wystawę
plastyczną, do galerii sztuki, na wernisaż” twierdząco odpowiedziała ⅕ z nich19.
Kto chodzi lub przynajmniej deklaruje, że chodzi do galerii i muzeów sztuki? Szanse na pojawienie się w
galerii lub muzeum bardzo silnie zależą od usytuowania w strukturze społecznej, nawet mierzonej bardzo
prostymi zmiennymi społeczno-demograficznymi. Bywanie w galerii lub muzeum sztuki przynajmniej od
czasu do czasu deklaruje:
•

19

ponad połowa mieszkańców wielkich miast (choć tylko 43% wymieniło choć jedno muzeum lub
galerię sztuki), natomiast na wsi i w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców – kilkanaście procent

T. Szlendak, Formy aktywności kulturalnej, w: R. Drozdowski i inni, Praktyki kulturalne Polaków, Toruń 2014, s. 161.
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•
•
•

(z zaskakującym wyjątkiem miast liczących 20–50 tys., w których jest to prawie ⅓
ankietowanych);
ponad połowa kadry kierowniczej oraz specjalistów z wyższym wykształceniem, ⅓ pracowników
administracyjnych i biurowych, 14% rolników i 7% robotników;
43% osób z wykształceniem wyższym, 30% ze średnim, 10% z zawodowym i 7% z podstawowym;
48% osób z dochodem na osobę powyżej 2000 złotych i 13% z dochodem poniżej 1400 złotych na
osobę.

Z kolei nigdy nie była w galerii lub muzeum sztuki:
•

•
•
•

¼ mieszkańców wielkich miast i ⅔ mieszkańców wsi i miast poniżej 100 tys. mieszkańców (z
zaskakującym wyjątkiem miast liczących 20–50 tys., w których poziom takiej całkowitej absencji
wynosi 40%);
20% kadry kierowniczej oraz specjalistów z wyższym wykształceniem, 27% pracowników
administracyjno-biurowych oraz ⅔ rolników i ⅔ robotników;
23% osób z wykształceniem wyższym, 43% ze średnim, 72% z zawodowym i 78% z
podstawowym;
24% osób z dochodem na osobę powyżej 2000 złotych i 60% z dochodem poniżej 1400 złotych na
osobę.

Powyższe dane przybierają nieco inne wartości, jeśli zamiast deklaracji o odwiedzaniu muzeów za
kryterium kontaktu z tymi instytucjami przyjąć podanie choć jednej nazwy instytucji lub wystawy, ale ich
kształt pozostaje podobny. Przykładowo: przynajmniej jedną taką nazwę wskazało 43% mieszkańców
wielkich miast i tylko 9% mieszkańców wsi; 41% kierowników i specjalistów i tylko 6% robotników; 39%
osób z wykształceniem wyższym i 4% – z podstawowym lub zasadniczym zawodowym.
Interpretując te wyniki, po pierwsze należy mieć na uwadze, że takie zmienne, jak wielkość miejscowości,
wykształcenie, dochód oraz pozycja zawodowa są ze sobą wyraźnie skorelowane. W szczególności
związek między odwiedzaniem galerii a dochodem jest w dużej mierze pochodną wykształcenia. Z kolei
pozycja zawodowa w dużej mierze wynika z wykształcenia: wśród kierowników i specjalistów niemal
wszyscy legitymują się wyższym wykształceniem, podczas gdy wśród robotników niemal nikt.
Uwzględniając to wszystko można powiedzieć, że najsilniej różnicują częstość bywania w galeriach i
muzeach sztuki wykształcenie oraz pozycja zawodowa, w drugiej kolejności – wielkość miejscowości
zamieszkania (decydująca już o samej obecności sztuki w mieście), a tylko w bardzo słabym stopniu –
dochody. Wskazuje to, iż propagowane w ostatnich latach postulaty uczynienia kultury bardziej dostępną
poprzez wprowadzenie bezpłatnego wstępu do instytucji artystycznych mogą okazać się nieskutecznym
sposobem rozwiązywania problemu nieuczestnictwa. Jego źródło drzemie raczej gdzie indziej – w
kapitale kulturowym i miejscu zamieszkania. Decydujący wpływ wykształcenia przejawia się także w tym,
że w obrębie kategorii społeczno-zawodowych zróżnicowanych pod jego względem, takich jak
pracownicy usług, pracujący na własnych rachunek, rolnicy, emeryci, renciści oraz osoby zajmujące się
domem, wraz z rosnącym wykształceniem silnie spada odsetek osób, które nigdy nie zetknęły się z galerią
lub muzeum sztuki, a rośnie odsetek tych, które bywają tam choć od czasu do czasu.
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Po drugie, takie czynniki, jak kapitał kulturowy, pozycja zawodowa czy miejsce zamieszkania działają
przede wszystkim na zasadzie selekcji negatywnej. Oznacza to, że wśród osób chodzących do galerii i
muzeów sztuki rzadko znajdziemy osoby znajdujące się nisko na drabinach społecznych zróżnicowań. Nie
oznacza to jednak, że osoby zajmujące na nich wysoką pozycję często pojawiają się w muzeach czy
galeriach: wśród nich odsetek regularnie bywających w takich miejscach jest również bardzo niski. Z
drugiej strony nie oznacza to także, że podziały, o których była mowa powyżej, wyczerpują listę
czynników decydujących o kontakcie z galeriami i muzeami sztuki, a wśród odwiedzających galerie i
muzea nie odnajdziemy w ogóle osób niemających wyższego wykształcenia, niezamieszkujących dużych
miast czy nienależących do kadry kierowniczej i specjalistów. Przedstawione wyniki wskazują raczej, że
szansa na pojawienie się takich osób w miejscach prezentowania sztuki jest mniejsza, a ich obeność w
nich – nieproporcjonalnie mała do liczby Polek i Polaków o takim statusie. A zatem wśród deklarujących
bywanie w galeriach i muzeach sztuki przynajmniej od czasu do czasu:
•
•

•

•

prawie połowa to osoby legitymujące się wykształceniem wyższym, a ⅓ – średnim, ale 12% takich
osób ma wykształcenie zawodowe, a 7% - podstawowe;
prawie ¼ to osoby zaliczające się do kadry kierowniczej lub specjalistów, a podobny odsetek osób
stanowią emeryci, ale jednocześnie wśród bywających od czasu do czasu na wsytawach
znajdziemy nieco pracowników administracyjno-biurowych (9%), robotników (4%), rolników (4%)
czy gospodyni domowych (4%);
¼ – to mieszkańcy wielkich miast, ¼ – mieszkańcy miast o wielkości 100–500 tys., zaledwie 5% –
to mieszkańcy miast liczących 50–100 tys., 29% – mieszkańcy mniejszych miast i 19% –
mieszkańcy wsi;
prawie połowa to osoby o dochodzie przekraczającym 2000 zł na osobę, ale prawie ⅓ – osoby o
dochodzie w przedziale 1000–2000 zł na osobę, a 22% – poniżej 1000 zł na osobę.

Po trzecie na elitarność galerii i muzeów sztuki warto spojrzeć w kontekście innych praktyk kulturowych.
Korelacja wykształcenia z częstością chodzenia do galerii i teatrów (r=0,45) jest niewiele wyższa od
korelacji wykształcenia z czytaniem książek (r=0,41), korzystaniem z dóbr kultury w Internecie (r=0,4),
chodzeniem do teatru (r=0,4), uczestniczeniem w wydarzeniach naukowych (r=0,37) i odwiedzaniem
muzeów innych niż muzea sztuki (0,37), ale też – podobna do korelacji łączącej wykształcenie z
chodzeniem do kina (r=0,47) i niewiele wyższa od tej łączącej je z chodzeniem do kawiarni, klubów i
pubów (r=0,39)20. Inaczej mówiąc, galerie i muzea należą do szerokiego repertuaru miejsc odwiedzanych
zdecydowanie częściej przez osoby z wyższym kapitałem kulturowym niż przez te, które nim nie
dysponują (zob. też fragmenty tego raportu: Mierzenie kontaktu ze sztuką oraz Jaki jest typowy
odbiorca…).
Podstawowy wniosek płynący z tych ustaleń to wskazanie, iż sztuka nie traci swojej mocy dystynktywnej,
a kontakt z nią jest nadal wskaźnikiem poziomu kapitału kulturowego, którym dysponuje jednostka.
Jednocześnie nie jest ona uniwersalnym zobowiązaniem, z którego w sposób zdyscyplinowany wywiązują
się wszystkie osoby dysponujące wysokim kapitałem kulturowym: 23% osób z wykształceniem wyższym
deklaruje, iż nigdy nie było w galerii lub muzeum sztuki. Oznacza to, iż odwiedzanie instytucji
20

W nawiasach podano wartości wskaźnika korelacji r Pearsona.
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artystycznych jest tylko jedną z wielu praktyk składających się na współczesny repertuar zachowań
charakterystycznych dla najlepiej wykształconych i to dodatkowo o dosyć fakultatywnym charakterze.
Jakie muzea i galerie odwiedzają Polki i Polacy?
Osoby, które zadeklarowały, że kiedykolwiek w życiu były w galerii lub muzeum sztuki, poproszono o
wskazanie, w jakim tego typu miejscu były (a odwiedzających takie miejsca częściej – w którym z nich byli
ostatnim razem). Odpowiedzi sklasyfikowaliśmy w dwóch wymiarach. Po pierwsze, zbadaliśmy miejsce
usytuowania instytucji wobec miejsca zamieszkania. Jak pokazuje poniższy wykres, większość takich wizyt
miała miejsce w okolicy miejsca zamieszkania (tj. w tym samym województwie), ale aż ⅓ – w większej
odległości od domu (w innym województwie), a co siódma – za granicą. To ostatnie zjawisko wydaje się
wynikać przede wszystkim z powiązania wizyt w galeriach i muzeach z kontekstem turystycznym: tego
typu miejsca odwiedza się podczas wakacji jako te, które należy zwiedzić, by w pełni wykorzystać wyjazd.
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Wykres 22. Dokąd na sztukę? Kategoryzacja odpowiedzi na pytanie otwarte o nazwy odwiedzonych przez siebie galerii i muzeów
sztuki: usytuowanie takich miejsc (O13_1). Procenty nie sumują się do stu, ponieważ można było podać więcej niż jedną nazwę
instytucji

Po drugie, przyjrzeliśmy się odpowiedziom pod względem typu miejsca, które się w nich pojawia. Okazało
się, że uczestnicy badania deklarujący odwiedzanie galerii i muzeów sztuki bardzo często mieli na myśli
także innego typu instytucje, takie jak np. Muzeum Porcelany i Techniki – Niemcy, Wojska Polskiego w
Warszawie, Nakło n/Notecią – muzeum historii tej miejscowości, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Muzeum Sztuki
Browarniczej w Żywcu, Muzeum Powstania Warszawskiego czy Panoramę Racławicką, a także skanseny,
domy i centra kultury czy zamkowe podziemia. Nieco ponad 40% spośród wszystkich kilkuset
wymienionych nazw dotyczyło faktycznie galerii lub muzeum sztuki albo konkretnej wystawy, a więc np.
Muzeów Narodowych w różnych miastach, CSW Zamek Ujazdowski, BWA w Bydgoszczy, BWA w BielskuBiałej, Elbląskiej EL, warszawskiego MSN, Zachęty, Muzeum Witkacego, Galerii Sztuki Grudziądz, ale też
Muzeum van Gogha, Tate Gallery czy Luwru. Inaczej mówiąc, jedynie połowa osób, które udzieliły
odpowiedzi na to pytanie i podawały nazwę odwiedzonego, faktycznie wskazała na galerię, muzeum lub
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wystawę sztuki, przy czym wskazywanie innego typu muzeów i instytucji dotyczyło przede wszystkim
osób, które zadeklarowały, że były w muzeum lub galerii sztuki raz czy dwa w życiu.

Muzeum inne niż muzeum sztuki

41%

Instytucja niebędąca galerią ani muzeum (dom
kultury; skansen; podziemia zamku itd.)

17%

Muzeum sztuki współczesmej

15%

Galeria sztuki

15%

Muzeum sztuki dawnej
Konkretna wystawa sztuki

7%
5%
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Wykres 23. Co to za muzeum? Kategoryzacja odpowiedzi na pytanie otwarte o nazwy odwiedzonych przez siebie galerii i
muzeów sztuki: rodzaj takich miejsc (O13_1). Procenty nie sumują się do stu, ponieważ można było podać więcej niż jedną
nazwę instytucji.

Skrzyżowanie obu przedstawionych wyżej cech odwiedzanych muzeów, po pierwsze, wydaje się
potwierdzać turystyczny kontekst wizyt w muzeach zagranicznych: dominują wśród nich muzea innego
typu niż artystyczne oraz miejsca takie jak zamki, podziemia czy skanseny, a także muzea sztuki dawnej.
Po drugie, pokazuje, że także w trakcie swojej ostatniej wizyty muzealnej/galeryjnej w okolicy miejsca
zamieszkania uczestnicy badania kierowali się zdecydowanie najczęściej, w więcej niż co drugim
przypadku, do innego typu muzeum niż artystyczne. Jednocześnie i po trzecie – odwiedzane muzea sztuki
współczesnej najczęściej usytuowane są w pobliżu miejsca zamieszkania (ok. ⅔ przypadków), znacznie
rzadziej w innym miejscu w Polsce (ok. ¼ przypadków), bardzo rzadko – za granicą.
W jakim celu chodzi się do galerii lub muzeum sztuki?
Osoby, które zadeklarowały odwiedzanie galerii lub muzeów sztuki przynajmniej od czasu do czasu,
zapytano dodatkowo, dlaczego udają się do takich miejsc. Pięć tego typu motywacji okazało się
absolutnie dominować i bardzo często współwystępować ze sobą: Można się tam czegoś ciekawego
dowiedzieć; Pokazywane są tam rzeczy, których nie można zobaczyć na co dzień; Staram się poznawać
ważne miejsca kultury w swojej okolicy; To jedna z atrakcji turystycznych, które odwiedzam podczas
dalszych wyjazdów; Są to piękne miejsca. Każdą z tych odpowiedzi wybrało do 40 do 60% osób
bywających w galeriach i muzeach sztuki, najczęściej zaś wybierano jednocześnie dwie lub więcej
spośród nich. Te dominujące motywacje wydają się wskazywać na takie nadrzędne uzasadnienia dla
kontaktu ze sztuką, jak chęć rozwijania szczególnego rodzaju wiedzy oraz doświadczania czegoś
niecodziennego. Chęć poznania splata się tu z potrzebą dystrakcji, a więc instytucje artystyczne mają
jednocześnie uczyć i bawić albo uczyć bawiąc.
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Omawiane wyniki potwierdzają również, że odwiedzanie miejsc wystawiania sztuki należy zwykle do
czynności odświętnych, podejmowanych w wyjątkowych okolicznościach, w tym często stanowiących
element rytuału wakacyjnego. Aż ¾ osób deklarujących bywanie w takich miejscach wśród
najważniejszych przyczyn wskazało przynajmniej jedną odpowiedź z następującego zbioru: atrakcja
turystyczna (w trakcie dalszych wyjazdów), poznawanie ważnych miejsc kultury w swojej okolicy,
szczególne wydarzenia typu „Noc Muzeów”.
Odpowiedzi wskazują także na to, że motywacją do kontaktu ze sztuką jest dla wielu Polek i Polaków
realizacja ideału człowieka kulturalnego, poszerzającego swoją wiedzę, obeznanego z tym, co go otacza i
co dzieje się w kulturze (choć stosunkowo nieliczna grupa deklaruje wprost, że bywanie w galeriach czy
muzeach to obowiązek osoby kulturalnej albo sposób na wychowywanie dzieci na takie osoby).

Można się tam czegoś ciekawego dowiedzieć
Pokazywane są tam rzeczy, których nie można zobaczyć na
co dzień
To jedna z atrakcji turystycznych, które odwiedzam podczas
dalszych wyjazdów (do innych miast, za granicę)

56%

15%
49%

13%

Są to piękne miejsca

11%

Staram się poznawać ważne miejsca kultury w swojej okolicy

11%

Chcę mieć kontakt z tym, co się dzieje w kulturze

42%
42%
28%

7%

Panuje tam niezwykła atmosfera (cisza, skupienie,
podniosłość itd.)

22%

6%

W ten sposób wychowuję swoje dzieci na osoby kulturalne

4%

Jest to dobra okazja do spotkań ze znajomymi, bycia razem z
rodziną

4%

Każda osoba kulturalna powinna w nich bywać

3%

Ponieważ organizowane są tam szczególne wydarzenia, jak
np. „Noc Muzeów”

3%

Chcę mieć o czym opowiadać znajomym, rodzinie

2%

Z sentymentu, po to by wracać do miłych wspomnień
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5%
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Wstęp do nich jest bardzo tani lub bezpłatny
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Wykres 24. Po co do muzeum? Rozkład odpowiedzi na pytanie o powody odwiedzania galerii i muzeów sztuki przez osoby
deklarujące bywanie w nich przynajmniej od czasu do czasu (O13_2). Można było wskazać maksymalnie pięć powodów

Rzadko wskazywano natomiast, że wyprawa do muzeum czy galerii sztuki służy interakcji z innymi ludźmi
(spotkaniom z rodziną lub znajomymi, ludźmi podobnymi do nas albo znanymi, a także temu, aby
opowiadać o swoich doświadczeniach z galerii lub muzeum innym ludziom). Przynajmniej jeden z
powodów należących do tej kategorii wybrało nieco ponad 25% osób udzielających odpowiedzi. Dla ¼
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osób muzea i galerie to więc miejsca dospołeczniające, w których mogą się realizować lub wzmacniać
międzyludzkie relacje. Ponownie okazuje się, że instytucje tego rodzaju usytuowane są poza porządkiem
codzienności i że traktuje się je jako miejsca, w których można się od niego oderwać.
Interpretując wyniki, należy oczywiście pamiętać, że ankietowani wybierali odpowiedzi z zamkniętej listy,
na której być może jakichś motywacji zabrakło. Wśród kilku takich powodów wskazanych przez
ankietowanych w komentarzach do tego pytania znalazły się ciekawość poznawcza, zainteresowania oraz
powody zawodowe.

Sztuki wizualne w życiu codziennym
Czy sztuka uspołecznia?
Jak powiedziano wyżej, spotykanie się z innymi ludźmi dość rzadko występowało wśród najważniejszych
motywacji do odwiedzania galerii lub muzeum sztuki. Chcąc jednak dowiedzieć się, w jakim stopniu
sztuka wypełnia rolę uspołeczniającą, zadaliśmy dodatkowe pytania. Po pierwsze, te osoby, które
zadeklarowały bywanie w galeriach i/lub muzeach sztuki przynajmniej od czasu do czasu (a więc co
piątego / co piątą z ankietowanych), zapytano, czy chodzą tam z innymi ludźmi.

Tak, regularnie

16%

Tak, od czasu do czasu

64%

Tak, byliśmy tam razem raz czy dwa

9%

Nie, nigdy nie byłem(am) w takim miejscu z
rodziną lub znajomymi
Trudno powiedzieć

11%
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Wykres 25. Do muzeum razem z innymi. Rozkład odpowiedzi na pytanie o częstość odwiedzania galerii i muzeów sztuki z innymi
ludźmi (O13_3) przez osoby deklarujące bywanie w nich przynajmniej od czasu do czasu

Odpowiedzi przedstawione na powyższym wykresie sugerują, że dość często chodzi się do galerii lub
muzeum sztuki samotnie. Tylko co szósta osoba z grona pojawiających się w takich miejscach regularnie
bywa w nich z rodziną lub znajomymi. Jeżeli bywamy w takich miejscach w czyimś towarzystwie, to tylko
od czasu do czasu i prawdopodobnie w zorganizowanych formach – podczas wycieczek szkolnych lub
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turystycznych. Można więc stwierdzić, iż chodzenie do galerii raczej nie towarzyszy społecznym rytuałom,
poprzez które realizuje się życie towarzyskie albo rodzinne. Obecność sztuki jako integralnego aspektu
życia codziennego może polegać również na jej pojawianiu się w interakcjach i rozmowach mających
miejsce poza kontekstem wystawowym. Dlatego ankietowanych – nie tylko tych chodzących do galerii i
muzeów – zapytaliśmy, czy rozmawiają z innymi ludźmi o sztuce. Odpowiedzi zaprezentowane są na
poniższym wykresie.
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Wykres 26. Rozkład odpowiedzi na pytanie o częstość rozmawiania o sztuce lub artyst(k)ach (O12)

Rozmawianie o sztuce często lub przynajmniej od czasu do czasu deklaruje nieco szerszy krąg osób w
porównaniu z deklarującymi odwiedzanie galerii i muzeów sztuki – niecałe 30%. Kim są te osoby? Przede
wszystkim są to te same osoby, które chodzą do galerii i muzeów sztuki. Wśród często rozmawiających o
sztuce aż 77% deklaruje, że przynajmniej od czasu do czasu bywa w galerii lub muzeum sztuki, wśród
rozmawiających na ten temat od czasu do czasu – 52%. Są to także często osoby, które mają w domu
prace artystyczne, a już zwłaszcza – albumy, pisma, książki o sztuce. Tym samym – są to nadzwyczaj
często osoby o wykształceniu wyższym, mieszkające w większych miastach i zajmujące uprzywilejowane
pozycje zawodowe, co jednak wpływa przede wszystkim na wyższe prawdopodobieństwo kontaktu ze
sztuką, a tym samym wtórnie – na częstość rozmów o niej. Po raz kolejny dochodzimy do wniosku, iż
sztuka to wciąż zajęcie uprzywilejowanych, zaś jak wynika z powyższego wykresu – dla ponad 70% Polek i
Polaków sztuka nie jest integralnym aspektem codzienności, ale raczej marginalnym dodatkiem, który
pojawia się w jej obrębie w sposób przypadkowy i okazjonalny.
Jeśli w ogóle mówi się o sztuce, z kim się o niej rozmawia? W autoocenie respondentów – najczęściej z
przyjaciółmi i znajomymi, często także z rodziną, dosyć często z kolegami i koleżankami z pracy lub ze
szkoły. Co siódmej z osób rozmawiających o sztuce zdarza się porozmawiać o niej z kimś spotkanym w
trakcie wydarzeń kulturalnych, co jedenastej – z artyst(k)ami. Warto zwrócić uwagę, że Polki i Polacy
niezwykle rzadko prowadzą tego rodzaju rozmowy w kontekście wydarzeń, które są właśnie po to
organizowane (14% deklaruje, iż rozmawia o sztuce w trakcie wydarzeń kulturalnych), a jeszcze rzadziej z
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samymi artyst(k)ami (9%). Można tego rodzaju dane zinterpretować jako wskaźnik tego, jak bardzo
zjawiska artystyczne są oddalone od porządku codzienności, pomimo że sztuka, zwłaszcza współczesna,
bardzo często chce być jego częścią. Na marginalność sztuki w hierarchiach ważności wskazuje również i
to, że w przeciwieństwie do takich zjawisk jak polityka, popkultura, religia, światopogląd, nie jest ona
przedmiotem tzw. small talk, rozmów, których podstawowym celem jest podtrzymywanie kontaktu: o
sztuce z przypadkowo spotkanymi osobami rozmawia 7% Polek i Polaków, a tylko dla 5% staje się ona
obiektem dyskusji toczonych w Internecie, a więc w obrębie podstawowego forum dzisiejszych debat.
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Wykres 27. Z kim rozmawiamy o sztuce? Rozkład odpowiedzi na pytanie o partnerów i partnerki rozmów o sztuce udzielonych
przez osoby deklarujące rozmawianie o niej przynajmniej od czasu do czasu (O12_1). Można było wskazać dowolną liczbę
odpowiedzi

Czego dotyczą rozmowy o sztuce? Odpowiedzi na to pytanie można potraktować jako jeszcze jeden
wskaźnik ról przypisywanych sztuce i kryteriów jej oceniania. Odpowiedzi są bardzo zróżnicowane.
Zdecydowana większość osób rozmawiających o sztuce (71%) twierdzi, że rozmowy dotyczą odczuć i
emocji wywołanych przez sztukę, niewiele mniej (61%) – że rozmawia o treści dzieł, 40% – o artystach i
artystkach, a 27% – o kwestiach obyczajowych i skandalach związanych ze sztuką. Rzadziej mówi się o
takich tematach jak formalne aspekty dzieł sztuki (33%), historia sztuki (22%) oraz materialna wartość
prac (18%), choć przynajmniej jeden z tych trzech tematów wskazało aż 55% rozmawiających o sztuce.
Oznacza to, iż nasi respondenci należą przede wszystkim do tych kategorii odbiorców sztuki, które Anna
Matuchniak-Krasuska określiła mianem „odbiorców-wrażeniowców” i „odbiorców-realistów”, rzadziej zaś
reprezentowani są ci, których nazwała „odbiorcami-formalistami” 21 . To z kolei oznacza, iż jeżeli
rozmawiamy o sztuce, to raczej przy użyciu ram i kategorii, które zwykliśmy stosować wobec codziennych
doświadczeń, nie zaś przy pomocy narzędzi interpretacyjnych i wiedzy, które wytwarzają sami artyści,
krytyka artystyczna, historia sztuki itd. Nie chodzi oczywiście o to, by ten pierwszy rodzaj ram rozumienia
sztuki deprecjonować, ale też warto zauważyć, iż to właśnie powszechność jego stosowania, przy

21

A. Matuchniak-Krasuska, O recepcji malarstwa. Dylematy socjologa sztuki, w: Społeczeństwo. Kultura. Osobowość. Księga
dedykowana Pani Profesor Antoninie Kłoskowskiej, red. Z. Bokszański, Warszawa-Łódź 1990.
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jednoczesnej nieobecności innych narzędzi interpretowania
nieporozumień, jakie pojawiają się w recepcji sztuki.

sztuki,

jest

głównym

Odczucia i emocje, jakie wywołuje sztuka (np. dzielenie się
wzruszeniami, radością albo wzburzeniem)

źródłem

71%
61%

Treść dzieł sztuki (tematyka, przekaz, poruszane problemy itd.)

40%

Artyści (ich biografie, zachowania itd.)
Formalne aspekty dzieł sztuki (wykonanie, warsztat, kompozycja,
kolorystyka itd.)
Kwestie obyczajowe (skandale wywoływane przez sztukę, kwestie
obrazy uczuć religijnych i moralności)
Historia sztuki (jak zmieniała się sztuka, porównania sztuki
współczesnej do dawnej itd.)
Wartość materialna dzieł sztuki (cena dzieł, sztuka jako
inwestycja)

33%
27%
22%
18%
4%

Poruszamy inne tematy
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Wykres 28. O czym rozmawiamy? Rozkład odpowiedzi na pytanie o tematy rozmów o sztuce udzielonych przez osoby
deklarujące rozmawianie o niej przynajmniej od czasu do czasu (O12_2). Można było wskazać dowolną liczbę odpowiedzi

Czy wykształcenie, które tak silnie różnicowało wiele z omówionych dotąd kwestii, ma znaczenie także
dla tematu rozmów? Tak, choć w dużej mierze wynika to z tego, że podobnie jak w przypadku
wskazywania kryteriów dla dobrej sztuki, osoby z wykształceniem wyższym wskazały znacznie więcej
odpowiedzi (więcej tematów rozmów) niż pozostałe, zwłaszcza te z wykształceniem podstawowym i
zawodowym. Oznacza to z kolei, iż dla tej kategorii jednostek sztuka jest zjawiskiem bardzo
wielowymiarowym, którego nie da się sprowadzić do poziomu je treści, formy lub znaczenia społecznego,
bo składają się na nią wszystkie te aspekty. W poniższej tabeli, uwzględniającej osoby, które twierdzą, że
przynajmniej czasami rozmawiają o sztuce, wskazano odsetek osób legitymujących się danym typem
wykształcenia, które zaznaczyły poszczególne tematy rozmów jako te podejmowane przez siebie.

Formalne aspekty dzieł sztuki (wykonanie, warsztat, kompozycja,
kolorystyka itd.)
Treść dzieł sztuki (tematyka, przekaz, poruszane problemy itd.)
Wartość materialna dzieł sztuki (cena dzieł, sztuka jako
inwestycja)
Odczucia i emocje, jakie wywołuje sztuka (np. dzielenie się
wzruszeniami, radością albo wzburzeniem)
Artyści (ich biografie, zachowania itd.)
Kwestie obyczajowe (skandale wywoływane przez sztukę, kwestie
obrazy uczuć religijnych i moralności)
Historia sztuki (jak zmieniała się sztuka, porównania sztuki
współczesnej do dawnej itd.)

podstawowe
lub
gimnazjalne

zasadnicze
zawodowe

średnie i
pomaturalne

wyższe

25%

16%

31%

42%

50%

49%

55%

74%

8%

22%

17%

19%

63%

59%

62%

85%

38%

27%

40%

44%

21%

16%

24%

36%

21%

8%

29%

23%
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Tabela 4. Tematy rozmów o sztuce a wykształcenie (odsetek osób legitymujących się danym typem wykształcenia, które
zaznaczyły poszczególne tematy rozmów jako te podejmowane przez siebie). W kolumnach zaznaczono kolorami częstość
występowania danej odpowiedzi, od najrzadszej dla danego poziomu wykształcenia (czerwony) do najczęstszej (zielony).
Procenty w kolumnach nie sumują się do stu, ponieważ można było wskazać dowolną liczbę odpowiedzi

Interpretując wyniki przedstawione w tym fragmencie opracowania, należy pamiętać, że autoocena
częstości i tematów podejmowanych rozmów może nie odzwierciedlać precyzyjnie ich faktycznej
częstości i tematyki. Problemy te utrudniają także badania rozmów na inne tematy niż te dotyczące
sztuki 22 . Usiłując je rozwiązywać, badacze m.in. stosują metody etnograficzne lub nawet rejestrują
rozmowy, co jednak nie było możliwe w omawianym tu projekcie badawczym.
W jakim zakresie i jaka sztuka jest obecna w domach Polek i Polaków?
Badania przeprowadzone w projekcie Wizualne Niewidzialne dostarczają na to pytanie kilku odpowiedzi.
Jeśli zastosować szerokie rozumienie kultury i zapytać o to, jakie prace i przedmioty związane ze sztuką,
ale też szeroko rozumianą kulturą i konsumpcją kultury, można znaleźć w domach Polek i Polaków,
odnajdziemy w nich bardzo wiele rozmaitych efektów ludzkiej twórczości. Spośród prawie dwudziestu
rodzajów takich obiektów, o które zapytaliśmy, jeden obecny jest w domach niemal wszystkich Polek i
Polaków (są to fotografie rodzinne), a jeden – w domach prawie dwóch trzecich (przedmioty i dzieła
sztuki o tematyce religijnej). Oznacza to, iż najważniejszym użytkiem czynionym z wizualnych
reprezentacji w kontekście domowym jest wykorzystywanie ich w roli instrumentu służebnego, wobec
tego, co bardziej podstawowe – podtrzymywania i reprodukowania więzów rodzinnych oraz wiary i
przynależności do Kościoła. Prawie 30% mieszkańców Polski ma w domu amatorskie prace artystyczne
wykonane przez członków rodziny (zapewne są to najczęściej prace dzieci), a dwukrotnie mniej osób –
amatorskie prace osób niebędących ich rodziną. To również istotne, bo stanowi jeszcze jeden z
przejawów instrumentalnej roli sztuki w podtrzymywaniu relacji rodzinnych – w tym wypadku jest ona
indeksem dokonań członków rodziny, które chcemy wyeksponować, by reprezentowały poprawność
samych relacji rodzinnych, powodzenie procesów socjalizacyjnych czy wychowawczych. ¼ badanych
deklaruje, że w ich domach znajdują się książki o sztuce (albumy, biografie i/lub inne). Pozostałe
przedmioty, o które zapytaliśmy, obecne są w domach od kilku do kilkunastu procent Polek i Polaków. Do
najrzadziej występujących należą, po pierwsze, prace artystów (zarówno dawnych, jak i współczesnych) i
ich reprodukcje, a po drugie – elementy aranżacji wnętrza i przedmioty zaprojektowane przez artystów.

22

Zob. np. B. Mateja-Jaworska, Posttelewizja? Widzowie wobec przemian mediów, Poznań 2013,
https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/6496 [dostęp 20 IX 2016], w tym zwłaszcza omówienie różnych podejść
obecnych w badaniach dotyczących rozmów o telewizji, s. 138–143.
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93%

Fotografie rodzinne
Przedmioty i dzieła sztuki o tematyce religijnej (krucyfiksy, lichtarze,
„święte obrazy”, ikony itd.)

62%
28%

Amatorskie prace artystyczne członków rodziny

26%

Inne książki poświęcone sztuce
Obrazy drukowane, plakaty

23%

Albumy o sztuce

23%
22%

Książkowe biografie znanych artystów

16%

Amatorskie prace artystyczne osób spoza rodziny
Zabytkowe meble lub elementy wyposażenia domu (np. kilimy,
dywany, zastawa stołowa)

13%

Fotografie artystyczne

12%

Reprodukcje lub kopie dzieł sztuki dawnej (np. znanych obrazów,
rzeźb)

12%
10%

Pisma o sztuce

9%

Filmy poświęcone sztuce na DVD lub innych nośnikach
Oryginalne dzieła sztuki współczesnej (np. obrazy, rzeźby znanych
artystów)
Reprodukcje lub kopie dzieł sztuki współczesnej (np. znanych
obrazów, rzeźb)

6%

Oryginalne dzieła sztuki dawnej (np. obrazy, rzeźby znanych artystów)

6%

Przedmioty użytkowe zaprojektowane przez znanych designerów (np.
naczynia, meble, lampy)
Elementy aranżacji wnętrza zaprojektowane przez artystów (np.
wystrój wnętrza)

7%

3%
3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Wykres 29. Ile sztuki w naszych domach? Rozkład odpowiedzi na pytanie o obiekty znajdujące się domach uczestników badania
(O15)

Osoby, które odpowiedziały twierdząco, zapytano także o liczbę przedmiotów poszczególnego typu.
Wyniki w dużej mierze powielają wzory widoczne już na powyższym wykresie – najbardziej popularne
obiekty występują też w największych ilościach. Nie dziwi to, że najwięcej jest w domach fotografii, także
tych ocenianych przez uczestników badania jako artystyczne, jak również amatorskich prac członków
rodziny. Ok. 12% Polek i Polaków posiada też w domu co najmniej kilka pism, książek lub albumów o
sztuce. Najmniej liczne są dzieła artystów i ich reprodukcje, przy czym zwraca uwagę wysoki odsetek
osób, które odmówiły podania liczby tego typu obiektów znajdujących się w ich domu. Może to wynikać
zarówno z trudności z jej oszacowaniem, jak i wkroczenia przez ankietera w intymną sferę majątkową,
ale też – z zadeklarowania posiadania takich prac „na wyrost” w poprzednim pytaniu.
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Fotografie rodzinne
Fotografie artystyczne
Amatorskie prace artystyczne członków rodziny
Filmy poświęcone sztuce na DVD lub innych nośnikach
Pisma o sztuce
Albumy o sztuce
Inne książki poświęcone sztuce
Przedmioty użytkowe zaprojektowane przez znanych
designerów (np. naczynia, meble, lampy)
Książkowe biografie znanych artystów
Przedmioty i dzieła sztuki o tematyce religijnej (krucyfiksy,
lichtarze, „święte obrazy”, ikony itd.)
Oryginalne dzieła sztuki dawnej (np. obrazy, rzeźby znanych
artystów)
Amatorskie prace artystyczne osób spoza rodziny
Obrazy drukowane, plakaty
Zabytkowe meble lub elementy wyposażenia domu (np.
kilimy, dywany, zastawa stołowa)
Reprodukcje lub kopie dzieł sztuki dawnej (np. znanych
obrazów, rzeźb)
Oryginalne dzieła sztuki współczesnej (np. obrazy, rzeźby
znanych artystów)
Elementy aranżacji wnętrza zaprojektowane przez artystów
(np. wystrój wnętrza)
Reprodukcje lub kopie dzieł sztuki współczesnej (np.
znanych obrazów, rzeźb)
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Co najmniej 20
1 lub 2

Kilkanaście
Odmowa odpowiedzi

Kilka (3-10)

Wykres 30. Ile sztuki w naszych domach? Rozkład odpowiedzi na pytanie o liczbę obiektów znajdujące się domach uczestników
badania (O15)

Równie ciekawe informacje wydają się przynosić odpowiedzi na pytanie o to, co nazwaliśmy „dziełem
domu”. Poprosiliśmy mianowicie każdą osobę uczestniczącą w badaniu o to, aby scharakteryzowała
pracę artystyczną znajdującą się w jej domu, o której pomyślałaby w pierwszej kolejności. Takiej
charakterystyki udzieliła mniej więcej połowa ankietowanych spośród deklarujących posiadanie
jakiegokolwiek obiektu artystycznego w domu. Zapytano ich, po pierwsze, o epokę powstania dzieła – czy
jest to sztuka dawna czy współczesna, a wyniki przedstawia poniższy wykres.
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Współczesna

60%

Dawna

30%

Trudno powiedzieć

10%
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Wykres 31. Jaka sztuka w naszych domach? Kategoryzacja odpowiedzi na pytanie otwarte o znajdującą się w domu pracę
artystyczną, o której pomyślałoby się w pierwszej kolejności: epoka powstania takiej pracy (O15_4)

Z kolei jeśli podjąć się określenia autora/autorki pracy na podstawie jej opisu (odpowiedź na pytanie
otwarte), okaże się, że w kategoriach „sztuka współczesna” i „trudno powiedzieć” znajduje się wiele
odpowiedzi wskazujących na rodzinę osoby ankietowanej lub nią samą jako autorkę/autora pracy.
Prawie połowa prac wskazanych przez osoby, które zadeklarowały posiadanie w domu choć jednego
dzieła artystycznego i były skłonne je opisać, jest autorstwa ich bliskich, a dalsze 9% wytworzyli sami
ankietowani. Pozostałe prace rozkładają się niemal równo między sztukę dawną a współczesną.

45%

Ktoś z rodziny (dziecko, mąż, żona itd.)

24%

Artyst(k)a dawny(a)

22%

Artyst(k)a współczesny(a)

Sam(a) respondent(ka)

9%
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Wykres 32. Autorzy sztuki domowej. Kategoryzacja odpowiedzi na pytanie otwarte o znajdującą się w domu pracę artystyczną, o
której pomyślałoby się w pierwszej kolejności: twórca takiej pracy (O15_4)

Zdecydowana większość tych prac jest w domu wyeksponowana – umieszczona w widocznym miejscu.
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50%
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Wykres 33. Eksponowanie sztuki w domu. Rozkład odpowiedzi na pytanie o ekspozycję znajdującej się w domu pracę
artystyczną, o której pomyślałoby się w pierwszej kolejności (O15_4)

Co przedstawiają prace? Wśród 400 opisów, które otrzymaliśmy, dominują deskrypcje pejzaży (co trzecia
praca to właśnie pejzaż), takie jak: Ręczny malunek drewnianego zabytkowego młyna, syberyjskie widoki,
dwie wiejskie kobiety na tle łąki, odlatujące żurawie, krajobraz górski, szum wodospadu, wieś albo po
prostu pejzaż czy krajobraz. Na drugim miejscu (co szósta praca) znalazły się opisy przedstawień
sakralnych, a wśród nich np. Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus, Portret Madonny, jakiejś świętej,
wizerunek papieża, Ikona Matki Boskiej Kalwaryjskiej, wizerunek Jana Pawła II, aniołek z masy solnej na
choinkę, Pan Jezus frasobliwy, świątynia w Paryżu, ostatnia wieczerza czy po prostu – tematyka religijna.
Również co szósta z opisywanych przez respondentów prac to portret, taki jak portret męski, twarz
faraona z podkreśleniem objawów choroby Marfana, piłkarze, postać Roberta Kubicy, zdjęcie rodzinne,
artystyczne zdjęcie pary, twarz młodej kobiety na tle jesiennych liści, Józef Piłsudski, portret mojego
przodka czy po prostu portret albo rodzina. Wśród prac zaklasyfikowanych przez nas do innych typów
zwraca uwagę bardzo niewielka liczba dzieł, które mają charakter nieprzedstawiający, abstrakcyjny.

32%

Pejzaż/krajobraz
18%

Przedstawienie sakralne

16%

Portret
Martwa natura

7%

Inne realistyczne przedstawienie

6%

Nie dotyczy (sztuka użytkowa)

6%

Scena rodzajowa

6%

Postać ludzka (akt)

6%
4%

Abstrakcja
0%
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Wykres 34. Forma sztuki w naszych domach. Kategoryzacja odpowiedzi na pytanie otwarte o znajdującą się w domu pracę
artystyczną, o której pomyślałoby się w pierwszej kolejności: treść takiej pracy (O15_4)

66

Choć trudno jest precyzyjnie określić gatunek i medium tworzenia z uwagi na skąpość większości
odpowiedzi, można jednak poczynić też ogólną uwagę dotyczącą dominacji malarstwa i grafiki,
uzupełnianych przez fotografię i rękodzieło. Niewielka wydaje się liczba rzeźb, a także innych rodzajów
sztuki niż wyżej wymienione.
Struktura prac posiadanych w polskich domach bardzo przypomina upodobania zidentyfikowane przez
Komara i Melamida podczas akcji The People’s Choice. The most wanted and the most unwanted (miała
ona miejsce również w Polsce, w 2001 roku w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej). Zarówno z
niej, jak i z naszych badań wynika, iż Polki i Polacy lubią sztukę realistyczną, zaś podstawowa funkcja
obiektów artystycznych obecnych w domach sprowadza się albo do roli dekoracyjnej, albo do roli
medium aktualizującego najważniejsze wartości (takie jak więzi rodzinne, przekonania religijne), albo do
bycia narzędziem przypominania o ważnych zdarzeniach (wakacje, przełomowe momenty w biografii).
Czy Polki i Polacy uprawiają sztukę?
Jeszcze jedna forma obecności sztuki w życiu mieszkańców Polski, którą uwzględniono w badaniu
ankietowym, to uprawianie sztuki. Taki rodzaj kontaktu ze sztuką okazuje się szczególnie rzadki. Tylko 5%
ankietowanych deklaruje, że uprawia sztukę, a 11% – że uprawiało ją w przeszłości. Ponad ¾ jest
przekonanych, że nie uprawia i nigdy nie uprawiało sztuki.

Tak, uprawiam sztukę

5%

Tak, kiedyś uprawiałem(am) sztukę

11%

Nie, nigdy nie uprawiałem(am) sztuki

78%

Trudno ocenić
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Wykres 35. Czy uprawiamy sztukę? Rozkład odpowiedzi na pytanie o tworzenie sztuki (O14)

Istotną kwestią dla interpretacji tego pytania jest to, co Polki i Polacy rozumieją pod pojęciem sztuki. Jak
pokazują omówione wcześniej odpowiedzi na pytanie o czynności określane tym mianem – sposoby
rozumienia sztuki są wyraźnie zróżnicowane. Dodatkowe światło na to zagadnienie rzucają uzasadnienia
podawane przez ankietowanych, którzy nie potrafili odpowiedzieć na pytanie, czy uprawiają sztukę
(„trudno powiedzieć”). Dominują w nich trzy rodzaje odpowiedzi. Pierwszy – odwołuje się do
przekonania, że sztuką są tylko twory wybitne i będące dziełem talentu. Oto przykładowe wypowiedzi:
Nie mam zdolności do tworzenia sztuki
nie wiem, czy poziom mojego tworzenia jest na tyle dobry, żeby nazwać to sztuką
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było to tak amatorskie – np. grałam na gitarze, malowałam
gotowanie nie wychodziło
bo nie mam zdolności w tym kierunku – jak co to jedynie odbudowałem osobiście dom łącznie z
projektowaniem z wyobraźni
za niski poziom

Drugi zakłada, że do sztuki kwalifikują się tylko niektóre rodzaje tworzenia (zazwyczaj odległe od życia
codziennego). Oto przykładowe wypowiedzi:
bo czy jest sztuką np. modelarstwo, sklejanie modeli samolotów?
projektowałem budynki, nie wiem, czy to sztuka
nie wiem do końca, czy florystyka jest sztuką, jeśli tak to tworzę codziennie
bo robienie na drutach lub uszycie jakiej rzeczy dla dziecka czy sobie, nie? czy jest w takim zakresie sztuką?
Bo to co tworzyłam – nie wiem, czy jest zaliczane do sztuki tzn. tworzenie ozdób świątecznych, tworzenie
mebli
Komponuję muzykę hip-hop i nie jestem pewien, czy jest to sztuka
bo nie wiem, czy to była sztuka

Trzeci, nieco rzadszy rodzaj uzasadnień opiera się na uznaniu za element definicyjny sztuki pokazywania
jej innym ludziom i tworzenie jej wyłącznie dla siebie np.:
Trudno ocenić, nie pokazywałem swoich dzieł publice.
Tworzę dla siebie, chusty, firanki, narzuty wyszywam, haftuję
to było dla przyjemności, sprawiało mi to frajdę
ja to robiłam nie myśląc o tym, sprawiałam sobie przyjemność
ponieważ było to na tyle kameralne, że nie mogło ulec konfrontacji z szerszą rzeczywistością i sztuką

Mimo że w pytaniu zaznaczono, że dotyczy ono także uprawiania sztuki amatorsko i dla przyjemności,
wielu uczestników badania najwyraźniej nie zaliczyło swojej twórczości do sztuki. Można przypuszczać, że
gdyby poprosić Polki i Polaków o odpowiedź na pytanie, czy uprawiają lub uprawiali sztukę rozumianą
szeroko oraz jako czynność niewymagającą wybitnego talentu ani prezentowania prac innym – odsetek
odpowiedzi twierdzących byłby wyraźnie wyższy. Sugeruje to także rozkład odpowiedzi na pytanie o
motywacje skłaniające do tworzenia, o które poproszono osoby deklarujące, że zajmują się lub
zajmowały kiedyś sztuką. Wyraźnie dominują wśród nich przyjemność, oderwanie się od codzienności i
samorealizacja, podczas gdy znacznie rzadziej postrzegane są zarówno kwestie zarobkowe, jak i
tworzenie sztuki z myślą o innych. Sztukę uprawia się przede wszystkim dlatego, że jest to przyjemne, ale
też po to, by radzić sobie z troskami codzienności (nuda, oderwanie się od niej, uzyskiwanie równowagi
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psychicznej) i/lub by się samorealizować, a nieco rzadziej – by czegoś się nauczyć (zdolności manualne)
lub duchowo wzbogacić albo zarobić pieniądze. Oznacza to, że jeśli sztuka jest obecna w porządku
codzienności, to w rolach, które są z nim zgodne, a więc jako jeszcze jedno narzędzie adaptacyjne,
którego stosowanie da się racjonalnie wyjaśnić.

67%

Przyjemność
Sposób na oderwanie się od codzienności

50%

Forma samorealizacji

49%
25%

Sposób na rozwijanie umiejętności manualnych

17%

Sposób na utrzymane równowagi psychicznej

15%

Sposób na zabicie nudy

11%

Środek duchowego wzbogacenia
Główne źródło utrzymania

9%

Sposób na przekazanie innym czegoś ważnego

8%

Przyzwyczajenie – w mojej rodzinie od zawsze
tworzono sztukę
Dodatkowe źródło utrzymania
Sposób na bycie bardziej interesującym(ą),
atrakcyjnym(ą)
Z poczucia „wewnętrznego przymusu”
Robię /robiłem(am) to z innego powodu

7%
7%
5%
3%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Wykres 36. Dlaczego uprawia się sztukę? Rozkład odpowiedzi na pytanie o powody uprawiania sztuki obecnie lub w przeszłości
(O14_3)

Osoby, które zadeklarowały, że tworzą lub tworzyły sztukę (a więc 16% uczestników badania)
poproszono o wskazanie form tej twórczości. Poniższy wykres przedstawia kategoryzację otrzymanych
odpowiedzi. Jeśli chodzi o sztuki wizualne – zdecydowanie dominują cztery typy twórczości, obejmujące
wspólnie ponad połowę wskazań. Na czele uplasowało się malarstwo, na drugim miejscu – po pierwsze
grafika i rysunek, a po drugie rękodzieło. Na trzecim – szycie, haft, szydełkowanie i pokrewne formy
twórczości. Pozostałe kategorie odpowiedzi obejmują każdorazowo nie więcej niż 5–6% osób
udzielających odpowiedzi, a więc nie więcej niż 1% wszystkich ankietowanych. Sztuki wizualne uprawiane
przez Polki i Polaków najczęściej należą zatem dwóch kategorii: najbardziej klasycznych form sztuk
wizualnych (malarstwo, grafika i rysunek, a rzadziej – rzeźba) oraz szerokiej i zróżnicowanej kategorii
rękodzieła, jeśli zaliczyć do niej także szycie, haft, szydełkowanie oraz pokrewne formy twórczości. Do tej
ostatniej należą takie rodzaje prac, jak serwetki haftowane; ozdoby z mydła, chleba, włóczki i drewna;
rękodzieło florystyczne, dekupaż; wyszywanie krzyżykami; rękodzieło artystyczne z masy solnej i wstążek i
wiele innych. Taka struktura form twórczości praktykowanej przez Polki i Polaków wydaje się pokrywać
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ze strukturą sztuk wizualnych, które dominują także w nauczaniu szkolnym i przestrzeni polskich szkół23
czy w ofercie zajęć edukacyjnych proponowanych przez instytucje kultury.

Malarstwo
Grafika i rysunek

15.3%

2.4%

14.0%

2.2%

Szycie, wyszywanie, haft, szydełkowanie, makrama

11.9%

1.8%

Literatura – powieści, opowiadania, wiersze - oraz
dziennikarstwo
Projektowanie (mebli, budynków, przedmiotów, ubrań)

7.7%

1.2%

6.4%

1.0%

Rzeźba

0.8%

Fotografia

0.8%

Aktorstwo, teatr

0.7%

Taniec

0.4%

Gotowanie

0.4%

5.4%
4.9%
4.4%

2.9%
2.6%

Praca ze szkłem – witraże, grawerowanie i in.

2.5%
0.4%

Śpiew

2.4%
0.4%

Garncarstwo, ceramika

1.6%
0.2%
1.0%
0.2%
0.8%

Performance

16.2%

2.5%

Rękodzieło, dekupaż, kompozycje florystyczne, origami,
quilling itp.
Muzyka – gra na instrumencie i/lub komponowanie

Jubilerstwo

26.1%

4.0%

Grafika komputerowa

0.1%
0.7%
0.1%

Tuning samochodowy

0.1%

Street art

0.1%

Tatuowanie

0.1%

Gobeliniarstwo

0.1%

Restauracja zabytków

0.1%

0.0%

0.6%
0.6%
0.5%
0.5%
0.5%

10.0%

20.0%

30.0%

Odsetek osób deklarujących, że uprawiają lub kiedykolwiek uprawiały sztukę
Odsetek wszystkich uczestników badania
Wykres 37. Jaką sztuką uprawiamy sami? Kategoryzacja odpowiedzi na pytanie o tworzoną przez siebie sztukę (O14_2)

Interpretując powyższe wyniki, należy pamiętać o otwartym charakterze zadanego pytania i o tym, że
skierowano je tylko do osób, które uznały, że tworzą lub tworzyły sztukę. Gdyby zadać reprezentatywnej
próbie Polek i Polaków pytanie zawierające wszystkie rodzaje twórczości przedstawione na wykresie z
prośbą o deklarację, który z nich uprawiają lub uprawiali, odsetek wskazań byłby prawdopodobnie nieco
wyższy. Przykładowo: z reprezentatywnych ogólnopolskich badań Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku
z 2015 roku wynikałoby, że 10% ankietowanych przynajmniej kilka razy w miesiącu „rysuje, maluje lub
23

M. Krajewski, F. Schmidt, Raport z II etapu badań nad procesem wprowadzania nowej podstawowy programowej z zakresu
plastyki i muzyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych: wyniki analiz stron internetowych szkół podstawowych i
gimnazjalnych w Polsce, Poznań 2013; M. Krajewski, F. Schmidt, Raport końcowy z badań nad procesem wprowadzania nowej
podstawy programowej z zakresu plastyki i muzyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, Poznań 2014.
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rzeźbi”24, przy czym w przeciwieństwie do omawianego tu badania nie proszono ich o wzięcie pod uwagę
tylko tych czynności, które zaliczają do „uprawiania sztuki”.

Inne praktyki kulturowe
Co jest dla mnie, a co nie? Preferencje dotyczące praktyk kulturowych różnego typu
Osoby uczestniczące w sondażu zapytano nie tylko o kontakt ze sztukami wizualnymi, ale także szereg
innych praktyk kulturowych. Odpowiedzi ukazane są poniżej.
Oglądanie telewizji

28%

Słuchanie muzyki (np. w domu, samochodzie)
Słuchanie radia

Uprawianie sportu

9%

24%
27%

Chodzenie na koncerty muzyki rozrywkowej

4%

19%

Granie w gry komputerowe 4%4% 6%
Turystyka kulturalna

4% 13%

Chodzenie do teatru 2% 8%

41%
45%
43%

17%

54%

24%

52%

23%
14%

62%
72%

12%

71%

24%

15%
Udział w wydarzeniach naukowych 4% 9%
Udział w spotkaniach organizowanych przez instytucje 2% 8%
16%
kultury
16%
Chodzenie na koncerty muzyki poważnej 1%6%

Udział w innego rodzaju warsztatach 1%5% 11%

46%

27%

16%

Chodzenie do muzeów innych niż muzea sztuki 3% 12%

65%
71%
73%
76%
82%

Udział w warsztatach artystycznych 1%4% 10%

84%

Udział w spotkaniach politycznych i manifestacjach 1%5%10%

84%

Chodzenie do opery
Bardzo często – to zdecydowanie coś dla
mnie
Często

2% 13%

0%

28%

12%
23%

23%

Udział w meczach, wydarzeniach sportowych 4% 8%

28%

18%

22%

5%

22%

26%

Udział w publicznych obchodach świąt narodowych 2%7%

30%
34%

23%

19%

Chodzenie do kawiarni, klubu, pubu 4% 12%
Chodzenie do kina

19%

35%

16%

36%

19%

34%

11%
22%

12%

22%

Chodzenie na festyny 2% 12%
7%

23%

9%
11%

14%

25%

18%

21%
Udział w publicznych obchodach świąt religijnych 4%
Oglądanie filmów w domu (poza filmami oglądanymi w
8%
18%
telewizji)
Udział w obchodach świąt lokalnych bądź regionalnych 2% 13%

Korzystanie z dóbr kultury w internecie

14%

40%

14%

10%

14%

32%

27%

16%

8%

16%

30%

8%

9% 5%

16%

36%

14%

Czytanie książek

20%

40%

25%

Czytanie gazet, czasopism
Udział w spotkaniach towarzyskich

39%

25%

84%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

24

A. Bachórz i inni, Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna, Gdańsk 2016, s. 40.
Z badania wynika jednocześnie, że rysowanie/malowanie/rzeźbienie to najrzadziej podejmowane czynności, jeśli zestawić je z
oglądaniem telewizji, filmów i programów na komputerze, korzystaniem z serwisów społecznościowych, graniem w gry,
słuchaniem radia, słuchaniem muzyki, czytaniem prasy i czytaniem książek, zob. s. 117 i 148.
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Wykres 38. Praktyki kulturowe Polek i Polaków. Rozkład odpowiedzi na pytanie o czynności wykonywane w czasie wolnym
(O10). Nazwy niektórych czynności zostały skrócone, aby zmieściły się na wykresie. Pełne brzmienie pytań i odpowiedzi można
odczytać z kwestionariusza zamieszczonego w aneksie.

W świetle uzyskanych wyników chodzenie do galerii i muzeów sztuki jest wprawdzie nieporównywalnie
rzadsze niż kontakt z telewizją, filmem, muzyką, radiem, książką, gazetą lub czasopisem, a także rzadsze
niż uprawianie sportu oraz udział w obchodach świąt, festynach i rozmaitych spotkaniach towarzyskich,
ale już niewiele rzadsze od udziału w koncertach muzyki rozrywkowej oraz porównywalne, jeśli chodzi o
częstość takich praktyk jak chodzenie do muzeów innych niż muzea sztuki, udział w wydarzeniach
naukowych czy turystyka kulturalna. Zadanie tego pytania nie miało jednak na celu precyzyjnego
porównania częstości wizyt w poszczególnych miejscach, ale raczej – wyróżnienie profili uczestniczenia w
kulturze wyrażającego się w formach przedstawionych na powyższym wykresie, a także pokazanie, jakie
praktyki kulturowe częściej, a jakie rzadziej współwystępują z zainteresowaniem sztuką, a zwłaszcza
sztukami wizualnymi.
Analiza czynnikowa 25 oparta na korelacjach między odpowiedziami pozwala stworzyć różne modele
współwystępowania praktyk kulturowych, z których najlepsze wydają się dwa. W tym miejscu
prezentujemy pierwszy model, w którym wyróżnilibyśmy cztery typy praktyk. W dalszej części
opracowania (Jaki jest typowy odbiorca…) wykorzystamy drugi z nich, pozwalający na podział praktyk na
siedem typów26.
Pierwsza kategoria praktyk, odpowiedzialna za największą część różnic w sposobach uczestniczenia w
kulturze, obejmuje te o klasycznym charakterze, historycznie bardziej typowe dla osób z wyższym
kapitałem kulturowym, jak teatr, opera, muzyka poważna oraz muzea i galerie (w tym interesujące nas
szczególnie galerie i muzea sztuki), a także udział w spotkaniach organizowanych przez instytucje kultury
oraz warsztatach (w tym artystycznych), a w nieco mniejszym stopniu – czytanie książek i chodzenie do
kina. Drugi typ praktyk obejmuje te związane z komputerem, Internetem i nowymi mediami (korzystanie
z dóbr kultury w Internecie, gry komputerowe, filmy oglądane w domu bez użycia telewizora),
towarzyskością, muzyką rozrywkową, kinem oraz sportem, a więc czynności o bardziej rozrywkowym
charakterze, kojarzące się z młodością, wymagające nowoczesnych kompetencji oraz bycia w ruchu.
Trzeci typ praktyk, w których przypadku wskazania ankietowanych są wyraźnie ze sobą skorelowane,
dotyczy czynności związanych z reprodukcją różnego rodzaju wspólnot, od lokalnych przez religijne po
narodowe i udziałem w publicznych zgromadzeniach – obchodach świąt, festynach, wydarzeniach
25

Wykonano serię analiz czynnikowych metodą głównych składowych z rotacją ortogonalną Varimax (przy czym okazało się, że
rotacja Oblimin przynosi dość podobne wyniki) i normalizacją Kaisera.
26
Model z rotacją Varimax i czterema czynnikami wydaje się najlepszy pod następującymi względami: przyrost wariancji
wyjaśnianej przez kolejne czynniki jest niewielki (nie przekracza 4% przy wskaźniku Eigenvalue nieprzekraczającym 1,2 i szybko
spadającym poniżej 1), a czynniki wydają się mieć sens merytoryczny. Modelem spełniającym drugie z tych kryteriów jest także
model z 7 czynnikami. W takim wypadku obraz uczestnictwa w kulturze jest nieco mniej syntentyczny, natomiast ukazują się w
nim węziej i precyzyjniej zakreślone podgrupy czynności: (1) czytanie książek tworzy osobny czynnik z czytaniem gazet i
czasopism, a osłabia się jego związek z czynnikiem 1 (natomiast radio i muzyka nadal tworzą osobny czynnik); (2) warsztaty
tworzą osobny czynnik, związany też z uczestniczeniem w wydarzeniach organizowanych w domach kultury; (3) pojawia się
osobny czynnik polegający na nieoglądaniu telewizji, a jednocześnie odwiedzaniu galerii i muzeów sztuki, tłumaczący jednak
tylko 3,5% wariancji (Eigenvalue – 1,03).
Model z siedmioma czynnikami został przez nas zastosowany przy tworzeniu typologii uczestników kultury zaprezentowanej w
ostatniej części raportu (Jaki jest typowy odbiorca sztuk wizualnych w Polsce?).
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sportowych i politycznych. Czwarty i najmniej wyrazisty typ został wyróżniony na podstawie odpowiedzi
dotyczącej kontaktu z radiem, gazetami, czasopismami i muzyką słuchaną w domu lub w samochodzie
oraz oglądania telewizji. Ten ostatni model zdaje się odnosić do starych mediów oraz takiej formy
praktykowania kultury, której istotą jest towarzyszenie innym czynnościom, występowanie w roli tła
ubarawiającego, wzbogacającego inne, bardziej podstawowe aktywności.

1. Klasyka i elitarność (28% wyjaśnionej wariancji)
• chodzenie do teatru (0,75)
• chodzenie na koncerty muzyki poważnej (0,75)
• udział w spotkaniach organizowanych przez instytucje kultury (0,75)
• chodzenie do muzeów innych niż muzea sztuki (0,71)
• chodzenie do opery (0,69)
• chodzenie do galerii i muzeów sztuki (0,63)
• udział w warsztatach artystycznych (0,62)
• udział w wydarzeniach naukowych (0,62)
• turystyka kulturalna (0,59)
• czytanie książek (0,51)
• udział w innego rodzaju warsztatach (0,53)
• chodzenie do kina (0,47)

2. Nowoczesność, towarzyskość, ruch (9% wyjaśnionej wariancji)
• chodzenie do kawiarni, klubu, pubu (0,75)
• korzystanie z dóbr kultury w Internecie (0,67)
• chodzenie do kina (0,63)
• udział w spotkaniach towarzyskich (0,59)
• granie w gry komputerowe (0,58)
• chodzenie na koncerty muzyki rozrywkowej (0,58)
• oglądanie filmów w domu, poza telewizyjnymi (0,56)
• uprawianie sportu (0,58)
• słuchanie muzyki (0,52)
• udział w meczach, wydarzeniach sportowych (0,47)

3. Tradycja, wspólnota, gromadzenie się (7% wyjaśnionej wariancji)
• udział w publicznych obchodach świąt lokalnych lub regionalnych (0,79)
• udział w publicznych obchodach świąt religijnych (0,74)
• udział w publicznych obchodach świąt narodowych (0,68)
• chodzenie na festyny (0,65)
• udział w meczach, wydarzeniach sportowych (0,47)
• udział w spotkaniach politycznych i manifestacjach (0,45)

4. Czynności tła i stare media (5% wyjaśnionej wariancji)
• słuchanie radia (0,65)
• czytanie gazet i czasopism (0,55)
• słuchanie muzyki (0,43)
• oglądanie telewizji (0,39)
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Diagram 2. Cztery kategorie skorelowanych ze sobą praktyk kulturowych (na podstawie analizy czynnikowej odpowiedzi na pyt.
O1)

Wskazane cztery kategorie praktyk nie odnoszą się do uczestników kultury, lecz czynności, które są
zwykle podobnie postrzegane oraz wykonywane z podobną częstotliwością. Przykładowo: im
częściej/rzadziej bywa się w teatrze, tym częściej/rzadziej zjawia się w galerii sztuki czy uczestniczy w
warsztatach artystycznych i odwrotnie; im częściej/rzadziej bywa się na obchodach świąt religijnych, tym
częściej/rzadziej zjawia się także na wydarzeniach patriotycznych czy sportowych. Są to jedynie pewne
statystyczne tendencje, ale o dość dużej sile: znając częstość uprawiania kilku praktyk dla jednej z osób
możemy określić szacunkową częstość, z jaką zazwyczaj wykonuje inne, podobne czynności, o czym
szerzej piszemy w dalszej części raportu.
Sztuki wizualne a inne praktyki kulturowe
Z perspektywy sztuk wizualnych szczególnie istotną informacją jest to, jak mocno chodzenie do galerii i
muzeów sztuki skorelowane jest z preferencjami dotyczącymi szeregu innych praktyk kulturowych,
zaliczonych powyżej do „klasyki i elitarności”, na czele z odwiedzaniem innego typu muzeów (r=0,55),
wydarzeń naukowych (r=0,46), teatru (r=0,45), koncertów muzyki poważnej (r=0,44) czy spotkań
organizowanych przez instytucje kultury (r=0,42). Przykładowo, wśród osób, które deklarują, że często
lub bardzo często chodzą do teatru – aż ⅔ deklaruje też, że przynajmniej od czasu do czasu chodzi do
galerii lub muzeum sztuki, podzas gdy wśród odwiedzających teatr rzadko lub nigdy odsetek
odwiedzających galerie i muzea sztuki jest czterokrotnie mniejszy i wynosi 17%. Zestawienie dla innych
wybranych praktyk kulturowych znajduje się poniżej.
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Częstość odwiedzania galerii i muzeów sztuki

Wykres 39. Galerie i muzea a inne miejsca i wydarzenia kulturalne. Skrzyżowanie wybranych odpowiedzi na pytanie dotyczące
praktyk kulturowych i czasu wolnego (O10) z odpowiedziami dotyczącymi częstości odwiedziana galerii i muzeów sztuki (O13)

Przedstawione tu prawidłowości zdają się podkreślać, iż odwiedzanie galerii i muzeów sztuki należy do
szerszego reprertuaru praktyk kulturowych składających się na klasycznie rozumiany i silnie
dystynktywny model uczestnictwa w kulturze, w którym najważniejszą rolę odgrywa korzystanie z oferty
instytucji kultury oraz profesjonalnych wytworów artystek i artystów. Warto też zauważyć, iż osoby
deklarujące chodzenie do galerii i muzeów sztuki stosunkowo rzadko – w stosunku do tych, którzy nie
uczestniczą w zinstytucjonalizowanej kulturze artystycznej – deklarują użytkowanie dóbr kultury
dostępnych w internecie lub odwiedzanie takich miejsc jak puby czy kawiarnie. Oznaczać to może, iż
stosunkowo silny jest wciąż taki model osoby kulturalnej, która dysponując wysokim kapitałem
kulturowym w postaci wyższego wykształcenia, realizuje go poprzez praktykowanie form uczestnictwa
uważanych za elitarne, ambitne, wymagające wysokich kompetencji. Trwałość tego modelu może
oznaczać z jednej strony obecność sposobu myślenia o kulturze silnie wdrukowanego przez szkołę (i
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szerzej – kulturę prawomocną), który sprowadza ją do tego, co proponują instytucje kultury i
profesjonalni artyści, z drugiej zaś – utrzymywanie się wśród najlepiej wykształconych silnych zobowiązań
do uczestniczenia w wybranych formach kultury i odrzucania innych jako nieodpowiednich. Obecność
wskazanych wyżej „pakietowych” form uczestnictwa zdaje się potwierdzać oba zjawiska. Jednocześnie
trzeba pamiętać, że osoby przynajmniej od czasu do czasu uczestniczące w wydarzeniach naukowych lub
warsztatach, organizowanych przez instytucje kultury, chodzące do teatru lub na koncerty muzyki
poważnej – to każdorazowo od kilku do kilkunastu procent Polek i Polaków.
Jeszcze jeden wskaźnik preferencji dotyczących praktyk kulturowych, który zastosowano w badaniu to
wydatek kulturalny: ankietowanych poproszono o rozdysponowanie hipotetycznych pieniędzy, które
byłyby przeznaczonych wyłącznie na cele kulturalne. Ich zadaniem było wybranie i uszeregowanie
maksymalnie pięciu rodzajów takich zakupów, zaczynając od tego, którego dokonaliby w pierwszej
kolejności. 7% ankietowanych nie chciałoby żadnej z rzeczy wymienionych na wręczonej im liście.
Odpowiedzi pozostałych przedstawione są poniżej.
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odsetek wszystkich 3238 wskazań

Wykres 40. Jeśli kupić kulturę, to jaką? Rozkład odpowiedzi na prośbę o wybór i uszeregowanie pięciu rodzajów hipotetycznego
wydatku dokonanego na cele związane z uczestniczeniem w kulturze (O11). Odsetki dla osób nie sumują się do stu, ponieważ
można było wskazać od jednej do pięciu odpowiedzi

Interpretując powyższe odpowiedzi należy pamiętać, że ankietowani zostali skłonieni do udzielenia
odpowiedzi przez sytuację wywiadu i część z nich wskazywała również na takie wydatki, których na co
dzień raczej nie ponosi. Wskazuje na to także skrzyżowanie powyższych odpowiedzi z pytaniem o
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częstość uprawiania różnych praktyk, a opisane zjawisko dotyczy czynności podejmowanych rzadko.
Przykładowo, wśród osób, które kupiłyby książkę, tylko nieco ponad połowa deklaruje, że czyta często lub
bardzo często, ¼ – od czasu do czasu, a prawie co piąta osoba – rzadko lub nigdy; wśród osób, które
kupiłyby bilet do kina – prawie ⅔ zadeklarowały wcześniej, że bywa w kinie bardzo rzadko lub nigdy;
wśród wybierających bilet na koncert muzyki poważnej takich nieużytkowników lub użytkowników
okazyjnych jest 73%, wśród wybierających bilet do teatru – 76%, bilet do opery – 85%. Mimo to
odpowiedzi dotyczące hipotetycznych wydatków można, w naszym przekonaniu, traktować jako
wskaźnik mniejszego lub większego dystansu wobec różnych rodzajów praktyk, zabarwienia wiązanych z
nimi skojarzeń, stopnia zaciekawienia nimi lub jego braku. W tym kontekście sztuki wizualne (czy może
wyobrażenia związane z muzeami, wystawami i albumami sztuki) jawią się Polkom i Polakom jako
szczególnie odległe. Wśród prawie dwudziestu różnych praktyk i obiektów kulturowych najmniej chętnie
wybierano właśnie te związane z wystawami i albumami sztuki. Każdy z tego typu wydatków zmieścił się
na liście pięciu najbardziej pożądanych zakupów kulturalnych w przypadku 6–7% Polek i Polaków, przy
czym zazwyczaj wybierano tylko jeden z nich. Z drugiej strony można więc wskazać, że pozycję sztuki w
prezentowanym tu rankingu obniżyło umieszczenie w nim aż trzech różnych pozycji, między które
podzieliły się wskazania badanych: przynajmniej jeden wydatek związany ze sztuką (bilet na wystawę
sztuki dawnej, bilet na wystawę sztuki współczesnej, album o sztuce) wskazała co siódma osoba (17%
ankietowanych).
Ponieważ ankietowanych proszono o uszeregowanie odpowiedzi, wyniki można też analizować
uwzględniając miejsce, na którym wymieniano poszczególne typy wydatków. Kolejność pozycji w
utworzonym w ten sposób rankingu nie różni się jednak znacząco od przedstawionej powyżej. Warto
natomiast spojrzeć na zestawienie wydatków wybranych przez ankietowanych na pierwszym miejscu –
wskazanych jako najbardziej pożądany i oczywisty wybór w sytuacji, gdy pieniądze trzeba przeznaczyć na
praktyki kulturowe. Album o sztuce byłby pierwszym pomysłem na wydatek kulturalny dla jedenastu
osób, bilet na wystawę sztuki dawnej – dla pięciu, a na wystawę sztuki współczesnej – dla dwóch spośród
930 ankietowanych. Na czele tak skonstruowanej listy jeszcze silniej widoczna jest natomiast dominacja
książki, a w drugiej kolejności – muzyki, kina, prasy i wydarzeń sportowych.
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Wykres 41. Jeśli kupić kulturę, to jaką? Rozkład odpowiedzi na prośbę o wybór i uszeregowanie pięciu rodzajów hipotetycznego
wydatku dokonanego na cele związane z uczestniczeniem w kulturze – tylko pierwszy wybór (O11_1)

W wyborach dokonywanych przez ankietowanych ujawniają się wzory, które można podsumować
podobnie, jak przy okazji analizy kryteriów oceny dobrej sztuki oraz częstości uprawianych praktyk
kulturowych. Stosując do analizy list wyborów przekazanych nam przez uczestników badania technikę
analizę skupień, uzyskujemy bowiem wyniki podobne do zaprezentowanych wcześniej. Tendencja do
współwystępowania dotyczy, po pierwsze, czynności należących do klasycznego repertuaru praktyk
inteligenckich czy tego, co nadal określa się niekiedy „kulturą wysoką”: wydatków na operę, teatr,
koncerty muzyki poważnej, a także wystawy sztuki. Po drugie – czynności i obiektów kojarzonych w
większym stopniu z rozrywką, nowymi technologiami oraz towarzyskością, jak płyty z muzyką, koncert
muzyki rozrywkowej, kino, wydarzenia sportowe. Po trzecie – czynności polegających na aktywnym
uczestnictwie w wydarzeniu, jak lekcja tańca, warsztaty kulinarne, siłownia lub fitness klub. Granice
między tymi kategoriami są jednak płynne.
Proponujemy przyjrzeć się jeszcze wydatkom kulturalnym, jakie preferowały osoby, które na swoich
listach preferencji umieściły album o sztuce i/lub wystawę sztuki. Jak się okazuje, są to osoby, które
często wybrałyby także książkę, bilet do teatru i/lub do muzeum historycznego, rzadziej zaś niż wynosi
przeciętna dla wszystkich Polek i Polaków kupiliby bilet do kina, na wydarzenie sportowe, do siłowni lub
fitness klubu. Ponownie ujawnia się elitarny charakter sztuk wizualnych.
Album o

Wystawa

Wystawa

Łącznie
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3%

3%
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Album o sztuce

Tabela 5. Co oprócz albumu i wystawy? W kolumnach drugiej, trzeciej i czwartej wskazano odsetek osób, które wybierając
wydatek wskazany w nagłówku tabeli (album lub jedną z wystaw), wskazały też inny z wydatków kulturalnych, wymienionych w
kolejnych wierszach w pierwszej kolumnie tabeli

Mierzenie kontaktu ze sztuką: syntetyczne wskaźniki oraz typologia uczestników
kultury
W ostatniej części opracowania przedstawiamy trzy sposoby syntetycznego podsumowania różnic
dotyczących sposobów uczestniczenia w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktu ze sztukami
wizualnymi. Pierwszy z nich polega na zestawieniu ze sobą różnych wskaźników kontaktu ze sztuką
zaprezentowanych we wcześniejszych częściach raportu oraz korelacji między nimi. Drugi – na określeniu
najważniejszych zmiennych wpływających na intensywność kontaktu ze sztuką. Trzeci – na stworzeniu
typologii uczestników kultury.

Ciągle ci sami ludzie? Relacje między poszczególnymi wskaźnikami kontaktu ze sztuką
W toku analiz zaprezentowanych we wcześniejszych częściach raportu pojawił się szereg wskaźników
mierzących intensywność kontaktu ze sztuką, w tym zwłaszcza ze sztukami wizualnymi: od uprawiania
sztuki poprzez odwiedzanie galerii i muzeów sztuki, posiadanie w domu sztuki lub opracowań na jej
temat aż po uwzględnienie albumów o sztuce lub biletu na wystawę sztuki na liście takich wydatków
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sztuce

Uprawianie
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kulturalnych, których dokonałoby się w pierwszej kolejności. Większość powyżej wymienionych
wskaźników sugerowała, że osoby zainteresowane sztuką choćby w minimalnym stopniu stanowią od
kilkunastu procent do maksymalnie ¼ Polek i Polaków. Nieco większej liczbie osób zdarza się
porozmawiać o sztuce lub artystach, nieco więcej spośród nas ma też w domu choć jeden rodzaj
opracowań lub publikacji zawierających sztukę lub dotyczących sztuki.
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Wykres 42. Rozkład wybranych odpowiedzi na pytania dotyczące kontaktu ze sztukami wizualnymi (O11- O15)

Wszystkie powyżej wymienione wskaźniki są ze sobą wyraźnie skorelowane, co oznacza, że jeśli ma się
kontakt ze sztuką, często opiera się on na kilku różnych kanałach lub wyraża na kilka różnych sposobów,
natomiast spora część osób nie ma z kolei żadnego lub prawie żadnego rodzaju kontaktu ze sztuką.
Oznacza to też, że znając tylko jeden czy dwa aspekty obecności sztuki w życiu człowieka możemy z
dużym prawdopodobieństwem oszacować zakres jego kontaktu ze sztuką w pozostałych aspektach.
Przykładowo: wśród osób, które w ogóle nie rozmawiają o sztuce, aż 81% nigdy w życiu nie było w galerii
ani muzeum sztuki, a tylko 4% bywa tam przynajmniej od czasu do czasu. Wystarczy jednak, że
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Liczba rodzajów prac o sztuce i artystach
znajdujących się w domu

rozmawiają o niej choćby bardzo rzadko, aby odsetek tych, którzy nie postawili nigdy stopy w miejscu
prezentowania sztuki spadł do 43%, a bywających tam choć od czasu do czasu – wzrósł do 15%. Wśród
często rozmawiających o sztuce prawie nie ma osób, które nigdy nie były w muzeum lub galerii (7%), a
miażdżąca większość bywa tam przynajmniej od czasu do czasu (79%). Innym przykładem może być
obecność materiałów dotyczących sztuki w przestrzeni domowej (albumów, biografii artystek i artystów,
innych książek, pism i filmów o sztuce): wraz ze wzrostem liczby rodzajów takich materiałów liniowo
rośnie prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z osobami, które rozmawiają o sztuce, mają sztukę
w domu i/lub chodzą do galerii.
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Wykres 43. Skrzyżowanie liczby prac o sztuce posiadanych w domu (albumów, biografii, innych książek, filmów, czasopism) z
częstością chodzenia do galerii i/lub muzeum sztuki

Oba opisane wyżej zjawiska – niewielka liczba osób, której dotyczą różne rodzaje kontaktu ze sztuką, oraz
silna korelacja między różnymi formami kontaktu ze sztuką – oznaczają, że istnieje ogromna rzesza ludzi,
w których świecie sztuki wizualne zupełnie lub niemal zupełnie nie istnieją oraz wąska grupa takich,
którzy doświadczają jej istnienia na różne sposoby. Taką tezę potwierdza typologia stworzona na
podstawie analizy skupień, którą zaprezentujemy w ostatniej części raportu.
Jeśli zsumować pięć opisanych wcześniej wskaźników kontaktu ze sztuką 27 i stworzyć w ten sposób
ranking czy też skalę kontaktu ze sztukami wizualnymi, przyjmie on kształt zwizualizowany na poniższym
wykresie. Kontakt prawie ¼ Polek i Polaków jest w świetle takiego rankingu zerowy: nigdy nie byli w
galerii czy muzeum sztuki, nigdy jej nie uprawiali, nigdy nie rozmawiali o sztuce, nie mają w domu ani
27

Przyznając za każdą odpowiedź od 0 do 3, 4 lub 5 punktów, gdzie 0 oznacza brak danego rodzaju praktyki (np. nie zetknięcie
się nigdy dotąd z wystawą w galerii, brak jakichkolwiek doświadczeń z rozmawiainem o sztuce, brak dzieł sztuki w domu itd.), a
każda kolejna odpowiedź na skali – to 1, 2, 3, 4 lub 5 punktów (w zależności od długości skali w pytaniu). Oznacza to, że nieco
większe znaczenie dla wyniki mają pytania o posiadanie w domu sztuki i materiałów o sztuce, których skala była dłuższa i
wynosiła 4 i 5 punktów, co jednak nie ma prawie żadnego znaczenia dla ogólnego kształtu wyników i jego interpretacji.
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jednej pracy czy reprodukcji (dawnej ani współczesnej) ani żadnych książek, albumów, czasopism czy
filmów związanych ze sztuką. Dalsza ¼ uzyskuje w rankingu 1 punkt, a więc spełnia jeden i tylko jeden z
wymienionych warunków (była raz w życiu w galerii lub muzeum sztuki; rozmawiała kiedyś o sztuce; ma
w domu jeden rodzaj prac lub też jeden rodzaj materiałów o sztuce). Jedna czwarta ankietowanych
uzyskałaby 2–4 punktów, a tylko ¼ – więcej niż 4. Wśród tych ostatnich znajdują się też nieliczne takie
osoby, których kontakt ze sztuką jest bardzo intensywny i których wskaźnik w omawianym rankingu
wyniósł w związku z tym nawet kilkanaście punktów. Kontakt ze sztuką, intesywny, wyrażający się w
zainteresowaniu nią praktykowanym na różne sposoby, to zatem zjawisko stosunkowo rzadkie, ale też
dystynktywne w sensie społecznym. Nie może być inaczej, skoro wymaga ono przygotowania, wysokiego
kapitału kulturowego. Problem polega na tym, że takie ulokowanie sztuki i kontaktu z nią sprawia, iż staje
się ona zjawiskiem marginalnym dla osób, które tych przymiotów nie posiadają, a tym samym ogromnie
problematyzuje status publicznych instytucji artystycznych, szkolnictwa artystycznego, ale też
zaangażowanych społecznie i krytycznych form sztuki.
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Wykres 44. Ranking intensywności kontaktu ze sztukami wizualnymi. Ranking powstał ze zsumowania odpowiedzi na pytania
mierzące kontakt ze sztuką (chodzenie do galerii lub muzeów sztuki, rozmawianie o sztuce i artystach, uprawianie sztuki,
uwzględnienie albumu lub wystawy sztuki na liście pięciu wydatków kulturalnych, posiadanie w domu sztuki dawnej lub
współczesnej, posiadanie w domu prac, tekstów i albumów na temat sztuki i artystów)

Co wpływa na stopień intensywności kontaktu ze sztuką?
Co wpływa na intensywność kontaktu ze sztuką lub inaczej mówiąc – na to, gdzie na przedstawionym
wyżej wykresie uplasuje się wynik różnych osób? Materiał, którym dysponujemy, nie umożliwia
rekonstrukcji procesów, które prowadzą do zaistnienia sztuki w biografiach ankietowanych. Pozwala
natomiast na wskazanie statystycznych korelatów intensywności kontaktu ze sztuką – cech społecznodemograficznych, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia takiego kontaktu oraz praktyk

82

kulturowych, których uprawianie oznacza zwiększone prawdopodobieństwo kontaktu także ze sztukami
wizualnymi.
Jeśli uwzględnić tylko te pierwsze, zdecydowanie najsilniejszym korelatem kontaktu ze sztuką jest
wykształcenie, którego korelacja z omówionym wcześniej wskaźnikiem (rankingiem) jest niezwykle silna
(r=0,51). Znacznie słabszy i w dużej mierze zapośredniczony przez wykształcenie jest związek kontaktu ze
sztuką z wielkością miejscowości oraz dochodami, jeszcze słabszy – z religijnością (im większa, tym
mniejsza intensywność kontaktu ze sztuką). Pozostałe zmienne metryczkowe nie wykazują związku z
kontaktem ze sztuką lub jest on niemal całkowicie zapośredniczony przez inne, wymienione już wyżej
zmienne. Jeśli stworzyć model oparty na liniowej analizie regresji mający przewidywać pozycję w
rankingu kontaktu ze sztuką w oparciu o wskazane wyżej zmienne, będzie on w stanie przewidzieć 31%
zmienności rankingu, przede wszystkim dzięki wiedzy o wykształceniu uczestników badania (Beta=0,39),
w drugiej kolejności – o wielkości miejscowości, w której mieszkają (Beta=0,16), w trzeciej – dzięki wiedzy
o ich dochodach (Beta=0,11) i religijności (Beta=0,1). Jeśli jednak dodać do modelu informację o innych
praktykach kulturowych – staje się on zdecydowanie mocniejszy. Z kontaktem ze sztukami wizualnymi
jeszcze silniej niż wykształcenie skorelowane są bowiem takie czynności jak czytanie książek, chodzenie
do teatru czy uczestniczenie w wydarzeniach naukowych. Model uwzględniający taką wiedzę wyjaśnia od
42 do 45% zmienności w zakresie kontaktu ze sztukami wizualnymi 28 , na podstawie wiedzy o
intensywności anagażowania się w trzy wyżej wymienione czynności (Beta=0,42), o wykształceniu
(Beta=0,24) oraz wielkości miejscowości (Beta=0,12).
Aby unaocznić siłę tych abstrakcyjnych modeli, wskażmy na dwa przykłady:
•

•

Wśród osób, które deklarują, że nigdy nie były w teatrze ani nie uczestniczyły w wydarzeniu
naukowym (55% Polek i Polaków), 71% nigdy nie było także w galerii ani w muzeum sztuki, a
tylko 8% chodzi tam od czasu do czasu; wśród osób, które deklarują, że od czasu do czasu bywają
zarówno w teatrze, jak i uczestniczą w wydarzeniu naukowym – prawie nie ma ludzi, którzy nigdy
nie zetknęli się z wystawą sztuki (4%);
Wśród osób, które deklarują, że w ogóle nie czytają książek ani nie chodzą do teatru (prawie co
piąty mieszkaniec Polski) – 85% nie ma też żadnego rodzaju prac o sztuce w domu; wśród osób,
które deklarują, że bardzo często czytają książki i przynajmniej od czasu do czasu chodzą do
teatru – nieposiadających w domu żadnych prac o sztuce jest tylko 25%, a 60% ma przynajmniej
trzy rodzaje takich prac.

Tego typu przykłady można by mnożyć. Wszystkie one wskazują na podobne zjawisko, jakim jest
przynależenie kontaktu ze sztukami wizualnymi do zbioru praktyk uprawianych najczęściej przez osoby,
które angażują się także w wiele innych czynności należących tradycyjnie do repertuaru osób
wykształconych. Choć znaczenie uprawiania takich czynności uległo w ostatnich dziesięcioleciach
przemianom, a pojęcie „sztuki wysokiej” – licznym dekonstrukcjom, związek między nimi nadal można
odnaleźć w danych statystycznych na temat codziennych praktyk Polek i Polaków i to tak prostych jak
deklaracje ankietowe oraz poziom wykształcenia. Przedstawione w tym raporcie dane sugerują, że takie
28

W zależności od tego, czy usuniemy z niego obserwacje wyjątkowo silnie odstające od wyniku przewidywanego przez prostą
regresyjną czy też nie.
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zjawiska jak otwieranie się instytucji kultury (w tym zwłaszcza galerii i muzeów sztuki) na otoczenie czy
programy edukacji kulturowej mające przyciągnąć do tego typu miejsc szerszą publiczność – nie wydają
się w znaczący sposób zmieniać kształtu preferencji oraz praktyk Polek i Polaków.
Jednocześnie trzeba zaznaczyć, po pierwsze, że dane zebrane w tym projekcie dotyczą pewnego wycinka
praktyk kulturowych i tylko wybranych ich aspektów, a przedstawione wyżej analizy koncentrowały się
na tradycyjnych wskaźnikach kontaktu ze sztukami wizualnymi, z bywaniem na wystawach sztuki na
czele. Po drugie, sami uczestnicy badania wydawali się stosować restrykcyjne rozumienie sztuki i jej
uprawiania, co przejawiało się m.in. w odpowiedziach na pytanie o znanych sobie artystów czy na
pytanie o samodzielne uprawianie sztuki.

Jaki jest typowy odbiorca sztuk wizualnych w Polsce? Próba klasyfikacji użytkowników dóbr
kultury
Zaprezentowane dotąd analizy pokazują po pierwsze, że poszczególne aspekty kontaktu ze sztukami
wizualnymi są ze sobą skorelowane. Po drugie, że kontakt ze sztuką jest skorelowany z jednej strony z
wieloma innymi praktykami kulturowymi, a z drugiej – z pozycją klasową i kapitałami, zwłaszcza
kapitałem kulturowym. W ostatniej części raportu proponujemy spojrzeć na różnice w korzystaniu z dóbr
kultury i stosunku do sztuk wizualnych z jeszcze innej perspektywy: grupując Polki i Polaków,
reprezentowanych przez uczestników badania, w kategorie osób o podobnych wzorach uczestniczenia w
kulturze i podobnej relacji do sztuk wizualnych.
Dobra kultury – namacalne i nieuchwytne zarazem – to bez wątpienia dobra szczególne. Pomimo że
korzystamy z nich wszyscy, bo to przecież czyni nas ludźmi, korzystamy z nich w sposób bardzo
zróżnicowany, zaś tego rodzaju odrębności są z kolei wyrazem zarówno przynależności do określonych
kategorii społecznych, jak i cech indywidualnych. Jednym z rodzajów dóbr kultury jest sztuka, w tym
sztuki wizualne, i to w odniesieniu do korzystania z tych ostatnich chcielibyśmy wyodrębnić istniejące
rodzaje użytkowników czy uczestników kultury i sztuki. W ten sposób próbujemy uporządkować
niezwykle złożone pole jednostkowych praktyk, a poprzez to próbować określić, jakie formy uczestnictwa
w kulturze można uznać za dominujące, jakie zaś za marginalne.
W poniższej analizie wykorzystano odpowiedzi na szereg pytań, które omówione zostały we
wcześniejszych częściach raportu, a mianowicie te dotyczące:
•

aktywności podejmowanych w czasie wolnym (pyt. O10, zob. fragment Inne praktyki kulturowe),
wśród których wyodrębniliśmy 7 składowych, na potrzeby niniejszego opracowania nazwanych
upraszczająco kulturą popularną i innymi masowymi formami rozrywki, wysoką kulturą
instytucjonalną i niszowymi aktywnościami specjalistycznymi, imprezami publicznymi,
podnoszeniem kompetencji i warsztatami manualnymi, czytelnictwem, słuchaniem muzyki,
oglądaniem telewizji29;

29

Składowe wyodrębniono w celu wyeliminowania zmiennych silnie skorelowanych. Zastosowano metodę głównych składowych
z rotacją ortogonalną Varimax i normalizacją Kaisera (6 iteracji). W dalszej części przypisu wymieniono wskaźniki empiryczne
reprezentowane przez poszczególne zmienne teoretyczne, poczynając od wskaźników z najwyższymi ładunkami czynnikowymi
(wykazujących najsilniejszą współzmienność ze zmienną teoretyczną). (1) Kultura popularna i inne masowe formy rozrywki:
chodzenie do kawiarni, klubu, pubu; korzystanie z dóbr kultury w Internecie; chodzenie do kina; granie w gry komputerowe;
oglądanie filmów w domu; udział w spotkaniach towarzyskich; chodzenie na koncerty muzyki rozrywkowej; udział w meczach,
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•
•
•
•

znajomości twórczości artystek i artystów aktualnie działających w Polsce, osobiście bądź ze
słyszenia (pyt. O9, zob. fragment Co Polki i Polacy wiedzą o artyst(k)ach i z jakich źródeł?)
posiadania dzieł sztuki dawnej lub współczesnej, oryginałów albo kopii (pyt. O15, zob. fragment
W jakim zakresie i jaka sztuka jest obecna w domach Polek i Polaków?)
znajomości pojęć odnoszących się do specjalistycznych form działalności artystycznej (pyt. O1,
zob. fragment Czym jest sztuka?)
oraz legitymowania się wykształceniem artystycznym.

W sumie wykorzystano 35 zmiennych empirycznych, zredukowanych do 11 zmiennych teoretycznych
przy użyciu analizy czynnikowej30. Definiując typy użytkowników kultury i sztuki i przypisując każdą z osób
ankietowanych do jednego z nich, bazowano na algorytmach analizy skupień31. W rezultacie wyróżniono
cztery zasadnicze typy odbiorców sztuki, zróżnicowane przede wszystkim pod względem poziomu
i charakteru zaangażowania kulturalnego.
Rozpowszechnienie i charakterystyka czterech stylów obcowania z kulturą i sztuką
W świetle wyników badania ogólnopolskiego największa część dorosłych mieszkańców naszego kraju
(51%) jest obojętna kulturalnie, oczywiście wyłącznie pod warunkiem, że uczestnictwo w kulturze
rozumiemy w sposób klasyczny, jako korzystanie z oferty instytucji kultury i profesjonalnych twórców.
Około ⅓ Polek i Polaków sięga po tak rozumiane dobra kultury sporadycznie i w niezbyt wyszukany
sposób. Pasjonaci sztuki stanowią około ⅕ społeczeństwa, przy czym ogromna większość z nich (83%, co
stanowi 16% ogółu respondentów) sprawia wrażenie raczej biernych koneserów czy kolekcjonerów.
Odpowiedzi 3% ankietowanych wskazują natomiast na znaczną proaktywność i otwartość – osoby te nie
tylko interesują się sztuką czy w nią inwestują, lecz również refleksyjnie z nią obcują, niejednokrotnie
włączając się w sam proces twórczy.

wydarzeniach sportowych. (2) Wysoka kultura instytucjonalna i niszowe aktywności specjalistyczne: chodzenie na koncerty
muzyki poważnej; chodzenie do teatru; chodzenie do opery; chodzenie do muzeów innych niż muzea sztuki; udział w
spotkaniach organizowanych przez instytucje kultury; turystyka kulturalna; udział w wydarzeniach naukowych. (3) Imprezy
publiczne: udział w obchodach świąt lokalnych bądź regionalnych; udział w publicznych obchodach świąt religijnych; udział w
publicznych obchodach świąt narodowych; chodzenie na festyny, mecze, wydarzenia sportowe udział w spotkaniach
politycznych i manifestacjach. (4) Podnoszenie kompetencji i warsztaty manualne: udział w warsztatach artystycznych; udział w
innego rodzaju warsztatach, np. kulinarnych, florystycznych. (5) Czytelnictwo: czytanie gazet, czasopism; czytanie książek. (6)
Słuchanie muzyki: słuchanie radia; słuchanie muzyki, np. w domu, samochodzie. (7) Oglądanie telewizji. Ładunek informacyjny
składowych jest wtórny wobec macierzy współzmienności wskaźników empirycznych. Z uwagi na cele analizy, konfiguracja
zmiennych reprezentowanych przez poszczególne składowe jest zoptymalizowana matematycznie, przez co nie musi być
bezwzględnie trafna teoretycznie. Nazewnictwo składowych ma z konieczności upraszczający, symboliczny charakter.
30
Każdy ze wskaźników wykorzystanych na kolejnych etapach analizy cechowała trafność fasadowa oraz możliwie duża
wariancja początkowa. Tworzenie wtórnych zmiennych teoretycznych miało na celu ograniczenie współliniowości predyktorów.
Aby ujednolicić skale pomiarowe, wszystkie zmienne teoretyczne zostały ex post znormalizowane metodą standaryzacji.
31
Jako pierwsze, celem eksploracji danych, przeprowadzono analizy hierarchiczne. Wygenerowane dendrogramy wykorzystano
do doprecyzowania założeń docelowej segmentacji – bazującej na metodologii post-hoc z zadaną liczbą klas (k-means).
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Wykres 45. Częstość występowania czterech stylów użytkowania kultury i sztuki wyodrębnionych przy pomocy analizy skupień

Polaków obojętnych kulturowo (51% respondentów) cechuje nikłe zainteresowanie klasycznie
rozumianymi dobrami kultury. W grupie tej powszechny jest brak fizycznego kontaktu ze sztuką –
zarówno na poziomie artystycznej kreacji (90% respondentów wyłączonych ze świata instytucjonalnej i
sprofesjonalizowanej kultury twierdzi, że nigdy nie tworzyło sztuki, a 93% – że nie brało udziału w
warsztatach artystycznych lub ewentualnie bierze w nich udział rzadko) i otaczania się cenionymi
pracami (97% nie posiada żadnego oryginału ani kopii dzieła sztuki dawnej bądź współczesnej), jak i w
wymiarze obcowania z nimi w galeriach czy muzeach sztuki (74% nigdy nie odwiedziło takiego miejsca).
Tego rodzaju absencja wykracza poza sferę materialną, przenikając znacznie głębiej – do sfery
świadomości. Wyrazem obojętności tej kategorii ankietowanych wobec sztuki jest nieznajomość artystek
i artystów działających w Polsce (82% deklaruje, że nie zna żadnej takiej osoby, również ze słyszenia) i
znikoma obecność tematu sztuki w rozmowach (77% badanych zakwalifikowanych do tej kategorii
porusza go sporadycznie lub nie porusza wcale). Co istotne, ta obojętność wobec zjawisk artystycznych
współwystępuje z brakiem zainteresowania innymi zjawiskami kulturowymi. Badani z omawianej grupy
najczęściej nie są zainteresowani grami komputerowymi (80%), nie bywają w kinie (63%) czy pubach
(58%), rzadziej niż inni czytują książki i uprawiają sport. Jedynym obszarem, w którym tego rodzaju osoby
są aktywne, a nawet prześcigają przedstawicieli pozostałych kategorii odbiorców sztuki, jest oglądanie
telewizji, która to czynność, w świetle deklaracji, urasta do rangi podstawowej praktyki kulturowej
podejmowanej przez nich w czasie wolnym.
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Rodzaj praktyki kulturowej / pytanie ankietowe
Posiadanie oryginału lub kopii dzieła sztuki dawnej bądź współczesnej
Udział w warsztatach artystycznych
Tworzenie sztuki zawodowo lub amatorsko
Chodzenie na koncerty muzyki poważnej
Znajomość twórczości artystek i artystów działających obecnie w
Polsce
Oglądanie telewizji
Granie w gry komputerowe
Chodzenie do galerii lub muzeów sztuki
Chodzenie do kina
Rozmawianie o sztuce lub o artyst(k)ach
Chodzenie do kawiarni, klubu, pubu
Oglądanie filmów w domu (poza filmami oglądanymi w telewizji)

Odpowiedzi
charakterystyczne dla
kulturalnie wyłączonych
Nie
Bardzo rzadko lub nigdy
Nie
Bardzo rzadko lub nigdy
Nie
Bardzo często lub
często
Bardzo rzadko lub nigdy
Nie, nigdy
Bardzo rzadko lub nigdy
Nie
Bardzo rzadko lub nigdy
Bardzo rzadko lub nigdy

Procent
wskazań*
97%
93%
90%
88%
82%
80%
80%
74%
63%
60%
58%
47%

* Kolor zielony symbolizuje obszar relatywnie dużej aktywności, zaś kolor czerwony – obszar relatywnie małej aktywności.

Tabela 6. Kulturalnie obojętni– charakterystyka kategorii użytkowników kultury i sztuki

Drugą co do wielkości kategorią użytkowników kultury są popkulturowi normalsi (30% respondentów).
Choć sami nie posiadają (96%), a najczęściej również nie tworzą prac artystycznych (76%) i nie biorą
udziału w zajęciach, które mogłyby ich do tego zainspirować (80%), to jednocześnie nad wyraz sprawnie
posługują się nowymi technologiami, przodując w intensywności kontaktów z kulturą zapośredniczoną
przez Internet. Osoby z tej grupy relatywnie częściej niż inne grają w gry komputerowe, są także
ponadprzeciętnie towarzyskie. We wszystkich pozostałych aspektach normalsi reprezentują poziom
„mocnej średniej ogólnopolskiej” – z jednej strony są znacznie bardziej aktywni niż badani kulturalnie
obojętni, z drugiej jednak pod bodaj każdym względem, w szczególności zaś w dziedzinach
utożsamianych z kulturą prawomocną, ich aktywność ustępuje aktywności koneserów sztuki i ciekawych
świata artystów.

Rodzaj praktyki kulturowej / pytanie ankietowe
Posiadanie oryginału lub kopii dzieła sztuki dawnej bądź
współczesnej
Tworzenie sztuki zawodowo lub amatorsko
Chodzenie na koncerty muzyki poważnej
Znajomość twórczości artystek i artystów działających obecnie w
Polsce
Granie w gry komputerowe
Rozmawianie o sztuce lub o artystach
Chodzenie do galerii lub muzeów sztuki
Korzystanie z dóbr kultury w Internecie
Chodzenie do kawiarni, klubu, pubu

Odpowiedzi
charakterystyczne dla
popkulturowych normalsów

Procent
wskazań*

Nie

96%

Nie
Bardzo rzadko lub nigdy

76%
76%

Nie

59%

Bardzo często lub często
Raczej nie, bardzo rzadko
Tak, raz czy dwa
Bardzo często lub często
Bardzo często lub często

17%
41%
41%
39%
31%

* Kolor zielony symbolizuje obszar relatywnie dużej aktywności, kolor niebieski – obszar aktywności relatywnie umiarkowanej, zaś kolor
czerwony – obszar relatywnie małej aktywności.
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Tabela 7. Popkulturowi normalsi – charakterystyka kategorii użytkowników kultury i sztuki

Co charakteryzuje, a przy tym odróżnia od siebie dwie ostatnie kategorie odbiorców? Zarówno jedni, jak i
drudzy wydają się żywo zainteresowani sztuką, a ich kontakt z nią jest regularny i ma w znacznej mierze
osobisty charakter. Koneserzy sztuki (16% respondentów) i ciekawi świata artyści (3% respondentów)
obracają się w kręgach, w których mówi się o sztuce, w ogromnej większości rozpoznają współczesnych
artystów, czasem pozostając z nimi nawet w prywatnych relacjach.
Koneserzy sztuki – charakterystyka kategorii odbiorców sztuki
Rodzaj praktyki kulturowej / pytanie ankietowe
Posiadanie oryginału lub kopii dzieła sztuki dawnej bądź współczesnej
Udział w warsztatach artystycznych
Tworzenie sztuki zawodowo lub amatorsko
Rozmawianie o sztuce lub o artyst(k)ach
Znajomość twórczości artystek i artystów działających obecnie w
Polsce
Chodzenie na koncerty muzyki poważnej

Odpowiedzi
charakterystyczne dla
koneserów sztuki
Tak
Bardzo rzadko lub nigdy
Nie
Tak, od czasu do czasu

Procent
wskazań*
76%
72%
61%
50%

Tak, ze słyszenia

50%

Bardzo rzadko lub nigdy

45%

* Kolor zielony symbolizuje obszar relatywnie dużej aktywności, kolor niebieski – obszar aktywności relatywnie umiarkowanej, zaś kolor
czerwony – obszar relatywnie małej aktywności.

Tabela 8. Koneserzy sztuki – charakterystyka kategorii użytkowników kultury i sztuki

O ile jednak aktywność koneserów koncentruje się wokół wyszukiwania i kolekcjonowania dóbr sztuki
materialnej (76% posiada co najmniej jeden oryginał lub kopię dzieła sztuki dawnej bądź współczesnej),
ciekawi świata artyści zazwyczaj nie wchodzą w posiadanie prestiżowych prac, za to w ogromnej
większości sami je tworzą (lub tworzyli), częściej niż ci pierwsi poszukują nowych bodźców, biorąc udział
w różnego rodzaju spotkaniach i warsztatach oraz obcują ze sztuką w zróżnicowanych jej formach.
Ciekawi świata artyści – charakterystyka kategorii odbiorców sztuki
Rodzaj praktyki kulturowej / pytanie ankietowe
Tworzenie sztuki zawodowo lub amatorsko
Udział w warsztatach artystycznych
Posiadanie oryginału lub kopii dzieła sztuki dawnej bądź współczesnej
Rozmawianie o sztuce lub o artyst(k)ach
Znajomość artystek i artystów działających obecnie w Polsce
Chodzenie na koncerty muzyki poważnej

Odpowiedzi
charakterystyczne dla
ciekawych świata
artystów
Tak, obecnie lub kiedyś
Tak
Nie
Tak, często
Tak, osobiście
Od czasu do czasu

Procent
wskazań*
75%
70%
54%
49%
48%
41%

* Kolor zielony symbolizuje obszar relatywnie dużej aktywności, zaś kolor czerwony – obszar relatywnie małej aktywności.
* Prezentowane w tabeli wartości procentowe służą celom poglądowym. Ze względu na nieduży udział ciekawych świata artystów w populacji i
związaną z tym małą ich liczbą w próbie badawczej, należy zachować dużą ostrożność przy generalizowaniu wyników na tę kategorię.

Tabela 9. Ciekawi świata artyści – charakterystyka kategorii użytkowników kultury i sztuki
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Precyzyjne zestawienie różnic w praktykach kulturowych respondentów kulturalnie obojętnych,
popkulturowych normalsów, koneserów sztuki oraz ciekawych świata artystów zostało zamieszczone w
Aneksie.
Rys socjograficzny poszczególnych kategorii odbiorców sztuki
Choć uwarunkowania modelu partycypacji w kulturze trudno jest sprowadzić do kryteriów bezpośrednio
i pośrednio obserwowalnych (a dzięki temu stosunkowo łatwo dostępnych procedurom pomiarowym),
na poziomie cech społecznych i demograficznych istotnymi korelatami sposobów użytkowania jej dóbr
okazują się sytuacja materialna, wykształcenie, wiek oraz – w nieco mniejszym stopniu – miejsce
zamieszkania.
Uzyskiwanie niskich dochodów, słabsze wykształcenie, życie poza miastem oraz zaawansowany wiek
uprawdopodabniają kulturalną obojętność. ¾ osób z tej grupy osiąga dochody per capita w wysokości
nieprzekraczającej 1400 zł (76%), ⅔ legitymuje się wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub
zasadniczym zawodowym (68%), połowa mieszka na wsi (50%) i ma ukończone 55 lat (48%). Co
znamienne, aż ⅓ respondentów kulturalnie wyłączonych stanowią emeryci (31%).
W odróżnieniu od osób obojętnych wobec profesjonalnej kultury instytucjonalnej, u których użytkowanie
jej dóbr jest utrudnione przez obiektywnie temu niesprzyjającą sytuację życiową, nieco bardziej aktywni
popkulturowi normalsi na ogół nie są w sile wieku, ale mogą się już pochwalić relatywnie dobrym
wykształceniem i względnie korzystną sytuacją materialną. Przedstawiciele tej grupy ponadprzeciętnie
często rekrutują się z młodszych kohort demograficznych – dominująca ich część ma mniej niż 35 lat
(56%). Jednocześnie aż ¾ normalsów posiada dyplom szkoły średniej lub wyższej (76%), a blisko połowa
uzyskuje dochody w wysokości co najmniej 1400 zł w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa
domowego (48%). Nie w pełni w tej grupie rozbudzone zainteresowanie zinstytucjonalizowanymi i
profesjonalnymi formami artystycznego wyrazu wydaje się kwestią nie tyle braku dostępu, ile szeroko
rozumianego habitusu – nabytych, zazwyczaj głęboko uwewnętrznionych, schematów postrzegania
świata i wzorców postępowania.
Inwestowanie w sztukę wymaga zgromadzenia pewnego kapitału. Na tle pozostałych kategorii
odbiorców, koneserzy sztuki są grupą relatywnie najlepiej sytuowaną, dobrze wykształconą
i zaawansowaną wiekiem: przeważająca ich część uzyskuje dochody per capita powyżej 1399 zł (63%),
blisko połowa legitymuje się wykształceniem wyższym (47%) i ma ukończone 55 lat (46%).
Z kolei wyjątkowość artystów przejawia się w szczególnym sposobie patrzenia na świat. Ciekawi świata
artyści to ludzie, dla których sztuka jest nie tyle przedmiotem wyboru, kalkulacji czy efemerycznej
fascynacji, ile istotną determinantą szerzej pojmowanego stylu życia. Nieszablonowy sposób myślenia i
działania wymaga pierwiastka artyzmu, wyrażającego się pośrednio we wspólnym przedstawicielom tej
grupy wykształceniu kierunkowym. Owa szczególna „ciekawość świata” jest częściej domeną kobiet,
osób o przeciętnie wyższych kwalifikacjach i ludzi względnie młodych. Mimo wspomnianego wspólnego
mianownika, omawiana grupa sprawia wrażenie nad wyraz zróżnicowanej, a w niektórych wymiarach
wręcz spolaryzowanej – ponadprzeciętnie często natrafić w niej można na osobę zamożną, ale też na
biedną; pracownika szczebla kierowniczego i osobę bezrobotną.
Podsumowując można stwierdzić, iż prosty podział na „kulturalnych” i „niekulturalnych”, nakładający się
na inne podziały: wykształceni/niewykształceni; dobrze sytuowani/źle sytuowani; miasto/wieś – nadal
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istnieje i organizuje relacje jednostek z instytucjonalną i profesjonalną kulturą, do której należą przecież
interesujące nas sztuki wizualne. Jednocześnie, co warto podkreślić, ostrość tego podziału nieco niweluje
ten typ odbiorców, który określiliśmy mianem popkulturowych normalsów (30% respondentów).
Charakterystyczne dla tej grupy jest przecież z jednej strony to, że jest ona dosyć obojętna wobec sztuki
rozumianej jako sfera prawie sakralna, którą należy praktykować w instytucjach kultury i w oparciu o
pewien kanon wiedzy, z drugiej zaś to, że jest ona stosunkowo aktywnym uczestnikiem kultury i chętnie
wykorzystuje sztukę jako medium nawiązywania i wzmacniania międzyludzkich relacji. Taki profil
aktywności kulturalnej wydaje się nader istotny, bo otwiera sztukę na inne możliwości korzystania ze
sztuki niż te proponowane przez instytucje, ale też dlatego, że redukuje ona wysoki stopień przemocy
symbolicznej wpisanej w zjawiska artystyczne w sytuacji, gdy podkreśla się ich niedostępność dla tych,
którzy nie posiadają ku temu wystarczających kompetencji.
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Aneks 1: dodatkowe tabele i wykresy
Dane uzupełniające do fragmentu „Jaki jest typowy odbiorca sztuk wizualnych w Polsce?
Próba klasyfikacji użytkowników dóbr kultury”
1.

Zróżnicowania socjodemograficzne czterech kategorii odbiorców sztuki
Użytkownicy kultury – kategoria
Kulturalnie
obojętni

Popkulturowi
normalsi

Koneserzy
sztuki

Ciekawi
świata
artyści*

Mężczyźni

44%

58%

45%

35%

Kobiety

56%

42%

55%

65%

18-24 lata

5%

25%

7%

3%

25-34

13%

31%

19%

33%

35-44

16%

23%

11%

25%

45-54

17%

10%

18%

23%

55-64

24%

7%

20%

4%

65-74

15%

4%

17%

4%

75 lat i więcej

9%

1%

9%

7%

Wieś

50%

29%

27%

25%

Miasto do 19 999

17%

16%

12%

8%

20 000 - 99 999

17%

20%

21%

22%

100 000 - 499 999

12%

22%

18%

16%

500 000 i więcej mieszkańców

4%

12%

22%

29%

Centralny

17%

20%

30%

30%

Południowy

18%

29%

19%

14%

Wschodni

18%

18%

14%

21%

Północno-zachodni

20%

12%

14%

11%

Południowo-zachodni

12%

9%

6%

9%

Północny
Podstawowe/ gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe

16%
32%
36%

12%
12%
13%

17%
4%
11%

15%
12%
18%

Średnie

26%

38%

38%

18%

Wyższe

6%

38%

47%

53%

Kategorie społeczno-demograficzne

Płeć
Wiek

Miejsce
zamieszkania

Makroregion

Wykształcenie

Wykształcenie
artystyczne

Nie

100%

100%

100%

0%

Tak

0%

0%

0%

100%

Pracuje w:

instytucji państwowej, publicznej

19%

25%

41%

39%

spółce właścicieli prywatnych i
państwa

12%

20%

13%

4%

50%

51%

40%

44%

sektorze prywatnym poza
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Użytkownicy kultury – kategoria
Kulturalnie
obojętni

Popkulturowi
normalsi

Koneserzy
sztuki

Ciekawi
świata
artyści*

prywatnym gospodarstwie rolnym

18%

5%

6%

13%

Kadra kierownicza, specjaliści
z wyższym wykształceniem

3%

15%

20%

31%

Średni personel, technicy

1%

6%

3%

0%

Pracownicy adm.-biurowi

4%

11%

6%

4%

Pracownicy usług

5%

7%

4%

5%

Robotnicy wykwalifikowani

15%

14%

5%

6%

Robotnicy niewykwalifikowani

5%

5%

1%

3%

Rolnicy

8%

3%

3%

8%

Pracujący na własny rachunek

3%

3%

9%

9%

Bezrobotni

5%

6%

5%

16%

Emeryci

31%

9%

27%

9%

Renciści

10%

1%

7%

0%

Uczniowie i studenci

2%

14%

7%

0%

Kategorie społeczno-demograficzne

rolnictwem
Grupa
społecznozawodowa

Dochody na
jedną osobę

Gospodynie domowe i inni

9%

7%

4%

10%

Do 649 zł

30%

12%

11%

28%

Od 650 do 999 zł

18%

14%

13%

0%

Od 1000 do 1399 zł

28%

26%

13%

4%

Od 1400 zł do 1999 zł

14%

21%

20%

14%

2000 zł i więcej

10%

27%

43%

54%

* Prezentowane w tabeli wartości procentowe służą celom poglądowym. Ze względu na nieduży udział ciekawych świata artystów w populacji i
związaną z tym małą ich liczbę w próbie badawczej, przy generalizowaniu wyników na tę kategorię należy zachować dużą ostrożność.

2.

Rozkład odpowiedzi czterech kategorii odbiorców sztuki na pytania dotyczące kultury i sztuki
Odbiorcy sztuki
Kulturalnie
obojętni

Popkulturowi
normalsi

Koneserzy
sztuki

Ciekawi
świata
artyści*

Tak, oryginalne dzieło

0%

0%

44%

27%

Tak, kopia dzieła
Nie

3%

4%

32%

19%

97%

96%

23%

54%

Tak, obecnie

1%

5%

10%

37%

Tak, kiedyś

6%

11%

21%

38%

Rodzaj praktyki kulturowej

Posiadanie oryginału
lub kopii dzieła sztuki
dawnej bądź
współczesnej
Tworzenie sztuki
zawodowo lub

95

amatorsko

Nie

90%

76%

61%

22%

Trudno ocenić

3%

8%

8%

2%

1%

1%

12%

49%

12%

29%

50%

24%

Nie

27%
60%

41%
28%

26%
13%

19%
8%

Znajomość artystów
działających obecnie
w Polsce

Tak, osobiście

2%

4%

31%

48%

Tak, ze słyszenia

16%

37%

50%

26%

Nie

82%

59%

19%

26%

Chodzenie do galerii
lub do muzeów sztuki

Tak, regularnie

0%

0%

3%

11%

Tak, od czasu do czasu

8%

22%

49%

45%

Tak, raz czy dwa

16%

41%

26%

27%

Nie, nigdy

74%

36%

21%

17%

Trudno powiedzieć

1%

0%

1%

0%

Bardzo często

8%

19%

31%

28%

Często

10%

16%

21%

17%

Od czasu do czasu

21%

29%

28%

40%

Rzadko

29%

22%

12%

8%

Bardzo rzadko lub nigdy

32%

15%

7%

6%

Bardzo często

35%

21%

20%

22%

Często

45%

33%

41%

31%

Od czasu do czasu

14%

25%

26%

16%

Rzadko

6%

13%

8%

15%

Bardzo rzadko lub nigdy

1%

8%

5%

16%

Bardzo często
Często

7%

11%

8%

2%

16%

22%

16%

20%

Od czasu do czasu

15%

27%

28%

34%

Rzadko

15%

23%

25%

19%

Bardzo rzadko lub nigdy

47%

16%

23%

25%

Bardzo często

25%

20%

32%

22%

Często

32%

42%

35%

58%

Od czasu do czasu

15%

17%

16%

13%

Rzadko

15%

12%

14%

8%

Bardzo rzadko lub nigdy

13%

9%

3%

0%

Bardzo często

19%

27%

35%

49%

Często

37%

48%

39%

43%

Od czasu do czasu

19%

12%

20%

8%

Rzadko

9%

9%

5%

0%

Bardzo rzadko lub nigdy

17%

4%

1%

0%

Rozmawianie o sztuce Tak, często
lub o artystach
Tak, od czasu do czasu
Raczej nie, bardzo rzadko

Czytanie książek

Oglądanie telewizji

Oglądanie filmów w
domu (poza filmami
oglądanymi w
telewizji)

Słuchanie radia

Słuchanie muzyki

96

Chodzenie do kina

Chodzenie do teatru

Chodzenie na
koncerty muzyki
poważnej

Chodzenie na
koncerty muzyki
rozrywkowej

Granie w gry
komputerowe

Korzystanie z dóbr
kultury w Internecie

Udział w warsztatach
artystycznych

Udział w obchodach
świąt lokalnych bądź
regionalnych

Bardzo często

0%

1%

3%

0%

Często

1%

12%

8%

6%

Od czasu do czasu

11%

36%

37%

36%

Rzadko

25%

28%

33%

23%

Bardzo rzadko lub nigdy

63%

23%

19%

34%

Bardzo często

0%

0%

2%

4%

Często

0%

1%

5%

17%

Od czasu do czasu

2%

10%

23%

14%

Rzadko

13%

35%

40%

30%

Bardzo rzadko lub nigdy

85%

54%

30%

36%

Bardzo często

0%

0%

3%

0%

Często

0%

0%

4%

8%

Od czasu do czasu

2%

4%

14%

41%

Rzadko

9%

19%

35%

14%

Bardzo rzadko lub nigdy

88%

76%

45%

37%

Bardzo często

0%

2%

3%

18%

Często

2%

7%

6%

11%

Od czasu do czasu

10%

28%

23%

36%

Rzadko

19%

28%

34%

18%

Bardzo rzadko lub nigdy

69%

35%

34%

18%

Bardzo często

1%

10%

3%

0%

Często

2%

7%

3%

7%

Od czasu do czasu

7%

8%

4%

0%

Rzadko

10%

20%

14%

20%

Bardzo rzadko lub nigdy

80%

55%

76%

73%

Bardzo często

1%

13%

10%

16%

Często

8%

26%

22%

27%

Od czasu do czasu

15%

22%

27%

19%

Rzadko

10%

16%

11%

13%

Bardzo rzadko lub nigdy

66%

22%

30%

25%

Bardzo często

0%

1%

3%

4%

Często

0%

0%

3%

22%

Od czasu do czasu

2%

4%

7%

17%

Rzadko

5%

15%

15%

27%

Bardzo rzadko lub nigdy

93%

80%

72%

30%

Bardzo często

2%

1%

3%

9%

Często

11%

12%

19%

17%

Od czasu do czasu

36%

34%

36%

33%

Rzadko

21%

25%

20%

10%
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Udział w
wydarzeniach
naukowych

Uprawianie sportu

Udział w spotkaniach
towarzyskich

Chodzenie do
kawiarni, klubu, pubu

Bardzo rzadko lub nigdy

29%

28%

23%

30%

Bardzo często

0%

1%

1%

9%

Często

0%

6%

9%

18%

Od czasu do czasu

2%

15%

14%

18%

Rzadko

8%

23%

25%

20%

Bardzo rzadko lub nigdy

89%

54%

51%

35%

Bardzo często

5%

15%

10%

18%

Często

12%

25%

25%

22%

Od czasu do czasu

18%

29%

31%

37%

Rzadko

13%

12%

12%

4%

Bardzo rzadko lub nigdy

52%

19%

21%

20%

Bardzo często

4%

12%

11%

12%

Często

22%

33%

28%

35%

Od czasu do czasu

40%

40%

43%

35%

Rzadko

19%

9%

11%

14%

Bardzo rzadko lub nigdy

15%

6%

7%

4%

Bardzo często

1%

7%

7%

11%

Często

5%

24%

13%

12%

Od czasu do czasu

17%

32%

42%

34%

Rzadko

19%

14%

17%

13%

Bardzo rzadko lub nigdy

58%

23%

21%

29%

* Prezentowane w tabeli wartości procentowe służą celom poglądowym. Ze względu na nieduży udział ciekawych świata artystów w populacji i
związaną z tym małą ich liczbę w próbie badawczej, przy generalizowaniu wyników na tę kategorię należy zachować dużą ostrożność.
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Aneks 2: kwestionariusz ankiety
Badanie ilościowe odbiorców sztuki / użytkowników kultury. Wersja do badania ogólnopolskiego.
Fragment kwestionariusza dotyczący projektu “Wizualne niewidzialne”
O1. Słowo „sztuka” można rozumieć w różny sposób. Jakie działania, formy wyrazu są, a jakie nie są sztuką? Czy,
Pana(i) zdaniem, jest sztuką:
1) Zdecydowanie jest to sztuka
2) Raczej jest to sztuka
3) Czasami jest to sztuka, a czasami nie
4) Raczej nie jest to sztuka
5) Zdecydowanie nie jest to sztuka
6) Nie wiem co to jest, nie znam tego pojęcia
7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.

malarstwo
gotowanie
fotografia
projektowanie (mebli, budynków, przedmiotów, ubrań)
rzeźba
grafika i rysunek
film
grafika komputerowa
fryzjerstwo
tatuowanie
graffiti
performance
happening
video art
jubilerstwo
bio art
garncarstwo
tuning samochodowy
tworzenie gier komputerowych
street art
pornografia
komiks
kuglarstwo
styling (kształtowanie wizerunku, wizaż)
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O2. Kogo, według Pana(i), można nazwać artystą, a kogo nie? Czy można nazwać artystą każdą osobę, która:
1)
2)
3)
4)
5)

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Częściowo tak, a częściowo nie
Raczej nie
Zdecydowanie nie
7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

tworzy wybitne dzieła sztuki
tworzy takie prace, które są pokazywane publicznie (np. w galeriach sztuki, muzeach)
tworzy obiekty artystyczne (maluje obrazy, rzeźbi itd.)
ukończyła wyższą uczelnię artystyczną
ukończyła liceum plastyczne
jest twórcza, pomysłowa
jest perfekcyjna w tym, co robi
zachowuje się nietypowo, ekscentrycznie

O3. Ludzie mogą różnić się w ocenie funkcji, jakie powinna spełniać sztuka. Odczytam Panu(i) kilka opinii na ten
temat. Proszę powiedzieć czy się Pan(i) z nimi zgadza, czy nie zgadza:
1)
2)
3)
4)
5)

W pełni się zgadzam
Raczej się zgadzam
Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam
7)Trudno powiedzieć
8)Odmowa odpowiedzi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Sztuka powinna wzmacniać postawy patriotyczne
Zadaniem sztuki powinno być wychowywanie
Sztuka powinna być wykorzystywana jako narzędzie społecznej zmiany
Sztuka powinna być wykorzystywana jako narzędzie rozwoju gospodarczego
Sztuka powinna być wykorzystywana jako narzędzie działań politycznych przez sprawujących władzę
Sztuka powinna być narzędziem społecznego oporu wobec niesprawiedliwego systemu
Sztuka powinna przewidywać to, co zdarzy się w przyszłości
Artyści powinni tworzyć dzieła użyteczne społecznie
Sztuka powinna służyć Kościołowi
Artyści powinni angażować się w bieżące wydarzenia społeczne i polityczne
Sztuka powinna objaśniać rzeczywistość, pomagać zrozumieć otaczający świat
Sztuka powinna wzruszać
Sztuka powinna być piękna
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n. Sztuka jest wartością samą w sobie i nie powinna niczemu ani nikomu służyć

O4. Gdzie, Pana(i) zdaniem, sztuka powinna, a gdzie nie powinna być prezentowana? Czy sztuka powinna być
prezentowana:
1)
2)
3)
4)

Zdecydowanie powinna
Raczej powinna
Raczej nie powinna
Zdecydowanie nie powinna
7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi
a.
b.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

w galeriach i muzeach sztuki
w kościołach i innych miejscach kultu
w instytucjach publicznych (np. w szpitalach, szkołach, urzędach)
w przestrzeni publicznej (np. na plakatach, billboardach, fasadach domów, w parkach i miejskich placach)
w domach (mieszkaniach)
w radiu, telewizji, gazetach
w Internecie
wszędzie, gdzie zapragnie tego artysta

O4_1. Czy poza ewentualnymi miejscami wskazanymi przez Pana(ią) przed chwilą są jeszcze jakieś inne miejsca, w
których sztuka nie powinna być pokazywana?
if O4g=3 | O4g=4
________________________
O5. A kto lub co, w Pana(i) opinii, decyduje o tym, jaka sztuka jest ludziom prezentowana? Czy decydują o tym:
1)
2)
3)
4)
5)

W bardzo dużym stopniu
W dużym stopniu
W umiarkowanym stopniu
W małym stopniu
W żadnym stopniu
7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

artyści
instytucje artystyczne
kuratorzy (osoby organizujące wystawy, wydarzenia artystyczne)
krytycy sztuki (osoby zawodowo komentujące sztukę)
rynek sztuki (kolekcjonerzy i nabywcy prac artystów)
publiczność (osoby interesujące się sztuką, oglądające prace artystów)
politycy
Kościół
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i. media
j. układy i znajomości
k. mody i panujące trendy
O5i_1. Czy ktoś lub coś jeszcze decyduje o tym, jakiego rodzaju sztuka jest prezentowana ludziom?
1)
2)

Tak
Nie
7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi

O5i_2. Ktoś lub co jeszcze decyduje o tym, jakiego rodzaju sztuka jest prezentowana ludziom?
if O5i_1=1
________________________
O6. Po czym, w Pana(i) ocenie, poznaje się dobrą sztukę? Czy po tym, że:
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

budzi dużo pozytywnych emocji (np. wywołuje zachwyt, wzrusza)
budzi dużo negatywnych emocji (np. rodzi sprzeciw i opór wielu ludzi)
skłania do myślenia i dyskusji
prowokuje do działania
mówi coś nowego o świecie
jest realistyczna, naśladuje rzeczywistość
jest użyteczna, służy czemuś konkretnemu (np. upiększeniu otoczenia)
wzmacnia tożsamość narodową, patriotyzm
wzmacnia religijność
jest zrozumiała dla każdego
podoba się wszystkim
zostaje zauważona i zapamiętana
dobrze się sprzedaje
niczemu nie służy, jest wartością samą w sobie
97) Trudno powiedzieć
98) Odmowa odpowiedzi

O7. Przeczytam kilka stwierdzeń dotyczących finansowania sztuki (w tym jej tworzenia, prezentowania, opieki nad
nią), proszę powiedzieć w jakim stopniu się Pan(i) z nimi zgadza.
1)
2)
3)
4)
5)

W pełni się zgadzam
Raczej się zgadzam
Częściowo się zgadzam, częściowo nie
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam
7) Trudno powiedzieć

102

8) Odmowa odpowiedzi
a. Państwo powinno zapewniać artystom możliwości i warunki do tworzenia sztuki i nie oczekiwać niczego
w zamian
b. Artyści powinni na siebie zarabiać i nie oczekiwać pomocy ze strony państwa i jego instytucji
c. Państwo powinno finansować tylko najwybitniejszych artystów
d. Część pieniędzy uzyskiwanych przez państwo z różnego rodzaju monopoli (alkohol, tytoń, gry losowe)
powinna być przeznaczana na finansowanie sztuki
e. Państwo powinno przeznaczać część pieniędzy pozyskiwanych z podatków na finansowanie sztuki
f. Sztukę powinni wspierać wyłącznie prywatni sponsorzy
g. Państwo powinno finansować kształcenie artystów
h. Państwo powinno finansować budowę nowych i rozwijanie istniejących instytucji artystycznych.
i. Państwo powinno zapewniać bezpłatną edukację artystyczną obywateli
j. Sztukę powinny finansować władze centralne (Ministerstwo Kultury)
k. Sztuką powinny finansować władze samorządowe (województwa, miasta, gminy)
O8. Z jakimi problemami borykają się, w Pana(i) opinii, artyści we współczesnej Polsce?
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych problemów.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Brak dojrzałego rynku sztuki (instytucji i mechanizmów pozwalających artystom sprzedawać swoje prace)
Brak wsparcia ze strony państwa dla twórczości artystycznej
Słaba infrastruktura sztuki (brak galerii, sal wystawowych, pracowni)
Niepewność jutra, niepewność zatrudnienia
Zła atmosfera w obrębie środowiska artystycznego (konflikty, bezwzględna rywalizacja, nieetyczne działania
innych artystów, układy itd.)
Niechęć wobec sztuki ze strony publiczności
Brak zapotrzebowania na pracę artystów
Niski poziom edukacji artystycznej
Brak dobrej krytyki artystycznej
Brak mediów zajmujących się sztuką (gazet i czasopism, programów telewizyjnych)
Brak pieniędzy potrzebnych do tworzenia sztuki
Faworyzowanie artystów z dużych ośrodków
Niejasność reguł obowiązujących w świecie sztuki
Słabo rozwinięta kultura kolekcjonowania sztuki
Konserwatyzm obyczajowy polskiego społeczeństwa
Jawne lub ukryte formy cenzurowania sztuki
Zdominowanie rzeczywistości przez rynek i działania czysto komercyjne
Dostrzegam inne problemy
97) Trudno powiedzieć
98) Odmowa odpowiedzi

O8i. Jakie inne problemy artystów Pan(i) dostrzega?
if O8=18
________________________
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O9. Czy zna Pan(i), choćby ze słyszenia, jakichś artystów działających obecnie w Polsce?
1)
2)
3)

Tak, miałem(am) okazję poznać osobiście
Tak, znam ze słyszenia
Nie, nie znam
7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi

O9_1. Czy może Pan(i) podać ich imiona i nazwiska?
if O9=1 | O9=2
ANKIETER: Jeżeli respondent nie pamięta, dopytaj o pseudonimy artystyczne, cechy charakteryzujące ich sztukę lub
o dzieła, które stworzyli.
________________________
O9_2. Skąd Pan(i) zna tych artystów?
if O9=1 | O9=2
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Byłem(am) na ich wystawach
Dowiedziałem(am) się o nich w trakcie wydarzeń kulturalnych lub na wystawach innych artystów
Uczono mnie o nich w szkole
Usłyszałem(am) o nich w domu rodzinnym
Moi znajomi o nich mówili
Usłyszałem(am) o nich w audycji radiowej/telewizyjnej
Przeczytałem(am) o nich w gazecie
Przeczytałem(am) o nich w Internecie
Wszyscy o nich dziś mówią, są bardzo popularni
96) Dowiedziałem(am) się o nich w inny sposób
97) Nie pamiętam
98) Odmowa odpowiedzi

O9_2i. Jak się Pan(i) o nich dowiedział(a)?
if O9_2=96
________________________
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O10. Ludzie mają różne upodobania, jeśli chodzi o spędzanie czasu wolnego. Odczytam Panu(i) listę różnych zajęć i
czynności, które ludzie wykonują w czasie wolnym, proszę określić jak często wykonuje je Pan(i) osobiście:
1) Bardzo często - to zdecydowanie coś dla mnie
2) Często
3) Od czasu do czasu
4) Rzadko
5) Bardzo rzadko lub nigdy – to akurat nie dla mnie
98) Odmowa odpowiedzi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Czytanie książek
Czytanie gazet, czasopism
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów w domu (poza filmami oglądanymi w telewizji)
Słuchanie radia
Słuchanie muzyki (np. w domu, samochodzie)
Chodzenie do kina
Chodzenie do teatru
Chodzenie do muzeów innych niż muzea sztuki (historycznych, etnograficznych, technicznych)
Chodzenie na koncerty muzyki poważnej
Chodzenie na koncerty muzyki rozrywkowej
Chodzenie do opery
Granie w gry komputerowe
Korzystanie z dóbr kultury w Internecie (np. czytanie czasopism, książek, odwiedzanie stron instytucji
artystycznych, słuchanie muzyki itd.)
o. Udział w spotkaniach organizowanych przez instytucje kultury (np. spotkania z autorami, dyskusje)
p. Udział w warsztatach artystycznych (czyli okazjonalnych spotkaniach, w trakcie których można
nauczyć się tworzyć sztukę)
q. Udział w innego rodzaju warsztatach (kulinarnych, florystycznych itd.)
r.
Turystyka kulturalna (wyjeżdżanie do innych miast/krajów po to, by uczestniczyć w wydarzeniach
kulturalnych)
s.
Udział w publicznych obchodach świąt narodowych
t.
Udział w publicznych obchodach świąt religijnych
u. Udział w obchodach świąt lokalnych bądź regionalnych
v. Udział w meczach, wydarzeniach sportowych
w. Chodzenie na festyny
x. Udział w spotkaniach politycznych i manifestacjach
y. Udział w wydarzeniach naukowych (pokazach, wykładach, festiwalach naukowych itp.)
z.
Uprawianie sportu (bieganie, jazda na rowerze, rolkach, nordic walking, taniec itd.)
aa. Udział w spotkaniach towarzyskich (imprezach urodzinowych, wspólnych wyjściach do miasta itd.)
bb. Chodzenie do kawiarni, klubu, pubu
O11. Gdyby dysponował(a) Pan(i) pieniędzmi na cele kulturalne, to co by Pan(i) kupił(a) w pierwszej kolejności?
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Rangowanie
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę popatrzeć na listę na ekranie i wskazać nie więcej niż pięć rzeczy, zaczynając od tej, którą kupił(a)by Pan(i) w
pierwszej kolejności, a kończąc na tej, która byłaby najmniej ważna spośród wybranych.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Książka
Gazeta lub czasopismo
Album o sztuce
Płyta z muzyką
Płyta z filmem
Abonament telewizji kodowanej
Gra komputerowa
Bilet do kina
Bilet do teatru
Bilet na wystawę sztuki dawnej
Bilet na wystawę sztuki współczesnej
Bilet do muzeum historycznego
Bilet na koncert muzyki poważnej
Bilet na koncert muzyki rozrywkowej
Bilet do opery
Opłacenie udziału w warsztatach kulinarnych
Wykupienie lekcji tańca
Bilet na mecz, wydarzenie sportowe
Karnet do siłowni, fitness klubu
96) Nie chciał(a)bym żadnej z tych rzeczy
97) Trudno powiedzieć
98) Odmowa odpowiedzi

O12. Czy zdarza się Panu(i) rozmawiać z innymi o sztuce lub artystach?
1)
2)
3)
4)

Tak, często
Tak, od czasu do czasu
Raczej nie, bardzo rzadko
Nie, nigdy
7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi

O12_1. Z kim rozmawia Pan(i) o sztuce lub artystach?
if O12=1 | O12=2
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi.
1)
2)
3)

Z rodziną
Z przyjaciółmi, znajomymi
Z kolegami i koleżankami z pracy/szkoły
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4)
5)
6)
7)
8)

Z artystami
Z osobami, które spotykam w trakcie wydarzeń kulturalnych
Z internautami, z osobami na forach i czatach internetowych
Z przypadkowo spotkanymi osobami (np. w pociągu, w komunikacji miejskiej itd.)
Z innymi osobami
98) Odmowa odpowiedzi

O12_1i. Z kim innym rozmawia Pan(i) o sztuce i artystach?
if O12_1=8
________________________
O12_2. O czym konkretnie Pan(i) rozmawia?
if O12=1 | O12=2
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać wszystkie tematy, które Pan(i) porusza.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Formalne aspekty dzieł sztuki (wykonanie, warsztat, kompozycja, kolorystyka itd.)
Treść dzieł sztuki (tematyka, przekaz, poruszane problemy itd.)
Wartość materialna dzieł sztuki (cena dzieł, sztuka jako inwestycja)
Odczucia i emocje, jakie wywołuje sztuka (np. dzielenie się wzruszeniami, radością albo wzburzeniem)
Artyści (ich biografie, zachowania itd.)
Kwestie obyczajowe (skandale wywoływane przez sztukę, kwestie obrazy uczuć religijnych i moralności)
Historia sztuki (jak zmieniała się sztuka, porównania sztuki współczesnej do dawnej itd.)
Poruszamy inne tematy
98) Odmowa odpowiedzi

O12_2i. Jakie inne tematy Pan(i) porusza?
if O12_2=8
________________________
O13. Czy zdarza się Panu(i) chodzić do galerii lub muzeów sztuki?
1) Tak, regularnie
2) Tak, od czasu do czasu
3) Tak, byłem(am) tam raz czy dwa
4) Nie, nigdy nie byłem(am) w takim miejscu
7) Nie pamiętam
8) Odmowa odpowiedzi

O13_1a. W jakich galeriach, muzeach sztuki był(a) Pan(i) ostatnio?
Proszę podać nazwę i miejscowość.
if O13=1 | O13=2
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________________________
7) Nie pamiętam
8) Odmowa odpowiedzi
O13_1b. W jakich galeriach, muzeach sztuki Pan(i) był(a)?
Proszę podać nazwę i miejscowość.
if O13=3
________________________
7) Nie pamiętam
8) Odmowa odpowiedzi
O13_2. Dlaczego odwiedza Pan(i) galerie i muzea sztuki?
if O13=1 | O13=2
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych powodów.
1) To jedna z atrakcji turystycznych, które odwiedzam podczas dalszych wyjazdów (do innych miast, za granicę)
2) Staram się poznawać ważne miejsca kultury w swojej okolicy
3) Są to piękne miejsca
4) Można się tam czegoś ciekawego dowiedzieć
5) Pokazywane są tam rzeczy, których nie można zobaczyć na co dzień
6) Chcę mieć kontakt z tym, co się dzieje w kulturze
7) Jest to dobra okazja do spotkań ze znajomymi, bycia razem z rodziną
8) Chcę mieć o czym opowiadać znajomym, rodzinie
9) Wstęp do nich jest bardzo tani lub bezpłatny
10) Można tam spotkać znane osoby
11) W ten sposób wychowuję swoje dzieci na osoby kulturalne
12) Każda osoba kulturalna powinna w nich bywać
13) Bywają tam osoby podobne do nas
14) Panuje tam niezwykła atmosfera (cisza, skupienie, podniosłość itd.)
15) Z sentymentu, po to by wracać do miłych wspomnień
16) Z nudy, po to by zabić czas
17) Było to obowiązkowe (np. podczas wycieczek szkolnych)
18) Ponieważ organizowane są tam szczególne wydarzenia, jak np. „Noc Muzeów”
19) Z innego powodu
98) Odmowa odpowiedzi
O13_2i. Jaki to powód?
if O13_2=19
________________________

108

O13_3. A czy zdarza się Panu(i) chodzić do galerii lub muzeów sztuki razem z innymi ludźmi (np. rodziną lub
znajomymi)?
if O13=1 | O13=2
1)
2)
3)
4)

Tak, regularnie
Tak, od czasu do czasu
Tak, byliśmy tam razem raz czy dwa
Nie, nigdy nie byłem(am) w takim miejscu z rodziną lub znajomymi
7) Nie pamiętam
8) Odmowa odpowiedzi

O14. Czy tworzył(a) Pan(i) kiedykolwiek sztukę (zawodowo lub amatorsko, dla przyjemności)?
1) Tak, uprawiam sztukę
2) Tak, kiedyś uprawiałem(am) sztukę
3) Nie, nigdy nie uprawiałem(am) sztuki
7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi
O14_1. Dlaczego nie potrafi Pan(i) ocenić, czy Pana(i) twórczość jest (była) sztuką?
if O14=7
ANKIETER: W razie trudności z udzieleniem odpowiedzi dopytaj na czym dokładnie polega (polegała) twórczość
respondenta, co dokładnie robi (robił).
________________________
O14_2. Co dokładnie Pan(i) tworzy/tworzył(a)?
if O14=1 | O14=2
________________________
O14_3. A dlaczego uprawia lub uprawiał(a) Pan(i) sztukę? Uprawiam/uprawiałem(am) sztukę, ponieważ jest/był(o)
to dla mnie:
if O14=1 | O14=2
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać wszystkie powody.
1) Główne źródło utrzymania
2) Dodatkowe źródło utrzymania
3) Forma samorealizacji
4) Sposób na oderwanie się od codzienności
5) Sposób na zabicie nudy
6) Sposób na rozwijanie umiejętności manualnych
7) Środek do duchowego wzbogacenia
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8)
9)
10)
11)
12)

Sposób na utrzymane równowagi psychicznej
Sposób na przekazanie innym czegoś ważnego
Sposób na bycie bardziej interesującym(ą), atrakcyjnym(ą)Przyjemność
Przyzwyczajenie – w mojej rodzinie od zawsze tworzono sztukę
Z poczucia „wewnętrznego przymusu”
96) Robię/robiłem(am) to z innego powodu
97) Robię/robiłem(am) to bez specjalnego powodu
98) Odmowa odpowiedzi

O14_3i. Jaki jest/był inny powód uprawiania przez Pana(ią) sztuki?
if O14_3=96
________________________
O15. Czy w Pan(i) domu znajdują się:
1) Tak
2) Nie
7) Nie jestem pewien/pewna
8) Odmowa odpowiedzi
a. oryginalne dzieła sztuki dawnej (np. obrazy, rzeźby znanych artystów)
b. reprodukcje lub kopie dzieł sztuki dawnej (np. znanych obrazów, rzeźb)
c. oryginalne dzieła sztuki współczesnej (np. obrazy, rzeźby znanych artystów)
d. reprodukcje lub kopie dzieł sztuki współczesnej (np. znanych obrazów, rzeźb)
e. amatorskie prace artystyczne członków rodziny
f.
amatorskie prace artystyczne osób spoza rodziny
g. fotografie rodzinne
h. fotografie artystyczne
i.
obrazy drukowane, plakaty
j.
przedmioty i dzieła sztuki o tematyce religijnej (krucyfiksy, lichtarze, „święte obrazy”, ikony itd.)
k. zabytkowe meble lub elementy wyposażenia domu (np. kilimy, dywany, zastawa stołowa)
l.
przedmioty użytkowe zaprojektowane przez znanych designerów (np. naczynia, meble, lampy)
m. elementy aranżacji wnętrza zaprojektowane przez artystów (np. wystrój wnętrza)
n. albumy o sztuce
o. książkowe biografie znanych artystów
p. inne książki poświęcone sztuce
q. pisma o sztuce
r.
filmy poświęcone sztuce na DVD lub innych nośnikach
O15_1. Ile takich przedmiotów znajduje się w Pana(i) domu? Ile jest w domu:
1)
2)
3)
4)

1 lub 2
Kilka (3-10)
Kilkanaście
Co najmniej 20
8) Odmowa odpowiedzi
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a. oryginalnych dzieł sztuki dawnej
if O15a=1
b. reprodukcji lub kopii dzieł sztuki dawnej
if O15b=1
c. oryginalnych dzieł sztuki współczesnej
if O15c=1
d. reprodukcji lub kopii dzieł sztuki współczesnej
if O15d=1
e. amatorskich prac artystycznych członków rodziny
if O15e=1
f. amatorskich prac artystycznych osób spoza rodziny
if O15f=1
g. fotografii rodzinnych
if O15g=1
h. fotografii artystycznych
if O15h=1
i. obrazów drukowanych/plakatów
if O15i=1
j. przedmiotów i dzieł sztuki o tematyce religijnej
if O15j=1
k. zabytkowych mebli lub elementów wyposażenia domu
if O15k=1
l. przedmiotów użytkowych zaprojektowane przez znanych artystów
if O15l=1
m. elementów aranżacji wnętrza zaprojektowanych przez artystów
if O15m=1
n. albumów o sztuce
if O15n=1
o. książkowych biografii znanych artystów
if O15o=1
p. innych książek poświęconych sztuce
if O15p=1
q. pism o sztuce
if O15q=1
r. filmów poświęconych sztuce na DVD lub innych nośnikach
if O15r=1
O15_2. Gdybym zapytał(a) Pana(ią) o wszystkie prace artystyczne, które znajdują się w Pana(i) domu, na pewno
byłaby taka praca, o której pomyślał(a)by Pan(i) w pierwszej kolejności. Czy mógłbym/mogłabym ją zobaczyć? Czy
może mi Pan(i) coś o niej opowiedzieć?
if O15a=1 | O15b=1 | O15c=1 | O15d=1 | O15e=1| O15f=1 | if O15i=1
WYMUSZONE NAGRYWANIE ZMIENNEJ DLA CELÓW KONTROLI PRACY ANKIETERSKIEJ
ANKIETER: W zależności od typu pracy i wiedzy respondenta dopytaj o tytuł, nazwisko autora, rodzaj sztuki jaką
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reprezentuje dzieło, jego historię. Po zanotowaniu odpowiedzi poproś respondenta o możliwość uwiecznienia
dzieła sztuki, a następnie zrób zdjęcie. ________________________
METRYCZKA
1. Płeć:
a. Kobieta
b. Mężczyzna
2. Wiek:
3. Wykształcenie:
a. Wyższe magisterskie lub lekarskie
b. Wyższe licencjackie lub inżynierskie
c. Średnie – liceum
d. Średnie – technikum lub inne zawodowe
e. Zasadnicze zawodowe
f. Gimnazjalne
g. Podstawowe
3_1. Czy ma Pan(i) wykształcenie artystyczne, np. ukończył(a) Pan(i) studia na kierunku związanym ze sztuką,
kurs dotyczący sztuki itp.?
Kod 7 wyklucza odpowiedzi 1-6
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi.
1) Szkoła podstawowa lub klasa o profilu artystycznym
2) Szkoła średnia lub klasa o profilu artystycznym
3) Wyższa szkoła artystyczna
4) Kierunek studiów związany ze sztuką (np. kulturoznawstwo, historia sztuki, edukacja artystyczna)
5) Studia podyplomowe dotyczące sztuki
6) Dodatkowe kursy dotyczące sztuki
7) Nie, nie mam wykształcenia artystycznego
8) Odmowa odpowiedzi
4.

5.

Jaka jest Pani/Pana sytuacja życiowa?
a. Pracuję zarobkowo (już̇ się̨ nie uczę̨)
b. Pracuję zarobkowo i uczę̨ się̨ / studiuję
c. Wyłącznie uczę̨ się̨ / studiuję
d. Jestem na rencie / emeryturze
e. Zajmuję się̨ domem i/lub dziećmi
f. Jestem bezrobotny/a
g. Inna sytuacja – jaka?......................................................
Miejsce zamieszkania:
a. Miasto powyżej 500 tysięcy mieszkańców
b. Miasto od 100 do 500 tysięcy mieszkańców
c. Miasto od 40 do 100 tysięcy mieszkańców
d. Miasto od 10 do 40 tys. mieszkańców
e. Miasto do 10 tysięcy mieszkańców
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f. Wieś
6.

Stan cywilny:
a. Samotny/samotna (Kawaler/ panna)
b. Zamężna/ żonaty
c. Rozwódka/rozwiedziony
d. Żyję w związku partnerskim
7. Czy posiada Pan/Pani dzieci?
a. Tak (proszę podać, ile posiada Pani/Pan dzieci)
b. Nie
8. Dochody: proszę̨ P. o policzenie wszystkich miesięcznych dochodów netto („na rękę̨”) WSZYSTKICH członków
Pana(i) gospodarstwa domowego i podanie szacunkowej kwoty:
a. Kwota:
b. Nie wiem
c. Odmowa odpowiedzi
11. Swoje poglądy polityczne określił(a)by Pan/Pani jako:
a. zdecydowanie lewicowe
b. raczej lewicowe
c. ani lewicowe, ani prawicowe
d. raczej prawicowe
e. zdecydowanie prawicowe
f. Inne (proszę podać)
g. nie wiem/ nie potrafię określić
h. odmowa odpowiedzi
12. Swoje postawy religijne określił(a)by Pan/Pani jako:
a. Jestem osobą zdecydowanie religijną
b. Jestem osobą raczej religijną
c. Nie jestem osobą ani religijną, ani niereligijną
d. Jestem raczej osobą niereligijną
e. Jestem zdecydowanie osobą niereligijną
f. Inne (proszę podać)
g. Nie wiem/ nie potrafię określić
h. Odmowa odpowiedzi
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Wprowadzenie
Cele badania
Podstawowym celem IV etapu badań realizowanych w ramach projektu Wizualne/niewidzialne. Sztuki
wizualne w Polsce – stan, rola i znaczenie było udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób
definiuje się, uprawia i upowszechnia sztukę w obrębie polskiego świata artystycznego. Aby udzielić na
to pytanie odpowiedzi musieliśmy określić też, jak definiują sztukę artyści oraz osoby, które ukończyły
szkoły artystyczne, ale nie uprawiają aktualnie sztuki. Interesowało nas również to, kto tworzy sztukę w
Polsce, jakie ma wykształcenie, w jaki sposób stał się artystą(ką), z czego żyje i czy, a jeśli tak, to gdzie i w
jaki sposób wystawia oraz sprzedaje swoje dzieła. Chcieliśmy również spróbować odtworzyć to, z jakiego
rodzaju hierarchiami mamy do czynienia w obrębie polskiego świata artystycznego. Nie mniej istotne
było również rozpoznanie podstawowych barier dla tworzenia sztuki w Polsce oraz tego, co jej
kreowaniu sprzyja. Postawienie sobie tego rodzaju celów sprawiło, iż w trakcie tego etapu badań, a więc
ogólnopolskiego sondażu prowadzonego wśród osób, które ukończyły szkoły artystyczne, staraliśmy się
zrealizować następujące zadania:
•
•
•
•
•

•
•

zrekonstruowanie podstawowych profili społeczno-demograficznych osób zajmujących się w
naszym kraju sztukami wizualnymi.
określenie tego, jak rozumieją one sztukę i co to znaczy według nich być artystą/artystką;
zrekonstruowanie postaw twórców wobec kwestii finansowania sztuki oraz miejsc jej
prezentowania i instytucji artystycznych;
odtworzenie wyobrażeń artystów na temat hierarchii twórców oraz instytucji istniejących w
Polsce;
identyfikacja czynników, które, z jednej strony, zdecydowały, iż osoby będące naszymi
respondentami(kami) stały się artystami/artystkami, z drugiej zaś strony tych, które sprzyjają lub
przeszkadzają w uprawianiu sztuki oraz w rozwoju kariery artystycznej;
wskazanie na najważniejsze problemy, z którymi borykają się artyści w Polsce;
sprawdzenie, w jakim stopniu tworzenie sztuki jest środkiem utrzymywania się przy życiu osób,
które się nią parają oraz szerzej – zrekonstruowanie sytuacji materialnej oraz bytowej artystów i
artystek w Polsce;

Tak zorganizowanej problematyce podporządkowana jest struktura tego raportu. Po Wprowadzeniu,
prezentujemy najważniejsze ustalenia badawcze, by następnie zająć się kolejno: sposobami rozumienia
przez respondentów tego czym jest sztuka i co to znaczy być artyst(k)ą; strukturą świata artystycznego
widzianą oczami twórców oraz potencjałami i słabościami jego polskiej odmiany; trajektoriami
biograficznymi absolwentów i absolwentek ASP, miejscem sztuki w życiu osób tworzących ją w Polsce
oraz ich sytuacją egzystencjalną.
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Przebieg badania oraz dobór i realizacja próby
Badania miały charakter sondażowy, zaś użyty w ich trakcie kwestionariusz ankiety dotyczący problemów
wskazanych powyżej, składał się z części zasadniczej, obejmującej 29 głównych pytań, z których część
była rozwijana przez dodatkowe pytania uszczegółowiające, a także z metryczki. Pytania te dotyczyły
kolejno: sposobów rozumienia pojęcia „sztuka” (A1, A2) oraz „artyst(k)a” (A3, A4); powodów, które
zadecydowały, iż podjęło się decyzję o studiowaniu na uczelni artystycznej i jej oceny z dzisiejszej
perspektywy (A5, A6); związków pomiędzy aktualnie wykonywaną pracą a zdobytym wykształceniem
artystycznym (A7, A8); czynników sprzyjających rozwojowi kariery artystycznej lub ją utrudniających (A9,
A10, A11); podstawowych źródeł utrzymania (A12, A13); miejsc, w których pokazuje się swoją sztukę
oraz sprzedaży prac (A14, A15, A16); funkcji, jakie powinna spełniać sztuka oraz miejsc, w których
powinno się ją prezentować (A17); finansowania sztuki (A18); najważniejszych instytucji artystycznych w
Polsce i na świecie (A19); najważniejszych twórców w Polsce i na świecie (A20, A21); najważniejszych
ośrodków artystycznych w Polsce i na świecie (O22, 023), instytucji artystycznych, z którymi
respondent(ka) chciał(a)by pracować (A24) oraz tych najbardziej według niej/niego przereklamowanych
(O25); problemów, z którymi borykają się artyści i artystki (A26); posiadanych w domu obiektów
związanych ze sztuką i praktyk kulturalnych (A27, A28) oraz sposobów spędzania czasu wolnego (A29).
Metryczka obejmowała informacje o sytuacji finansowej i mieszkaniowej osoby uczestniczącej w
badaniu, jej wykształceniu, stanie cywilnym, płci, wieku i miejscu zamieszkania, posiadaniu dzieci, a także
autoocenę swojego usytuowania na osi prawica-lewica oraz stopnia swojej religijności i częstości
wykonywania praktyk religijnych. W większości pytań respondenci otrzymywali zamknięte listy
odpowiedzi, z których wybierali określoną ich liczbę lub też oceniali kolejno każdą z nich. Część pytań
użytych w kwestionariuszu została użyta również w trakcie ogólnopolskiego sondażu odbiorców sztuki,
omówionego w raporcie z poprzedniego etapu badań. Nie stało się tak przypadkowo, bo interesowało
nas też zestawienie wyników obu badań, a w szczególności porównanie tego, jak rozumieją sztukę osoby
się nią parające i z niej tylko korzystające; jaka jest autodefinicja artysty/artystki, jak zaś widzą go/ją
odbiorcy jego prac; jak różnią się wyobrażenia obu tych kategorii społecznych na temat problemów
świata artystycznego oraz finansowania sztuki przez państwo. Tego rodzaju porównanie jest o tyle
istotne, że jak podkreślamy w tym oraz innych raportach z badań, sztuką jest zawsze to, co zostanie jako
sztuka wynegocjowane pomiędzy różnorodnymi kategoriami społecznymi.
Badanie zostało przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej między marcem a sierpniem
2016 na próbie 318 absolwentów ośmiu uczelni: Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Krakowie,
Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, Uniwersytetu Artystycznego (dawniej ASP) w Poznaniu, Akademii Sztuki w
Szczecinie oraz Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wzięto przy
tym pod uwagę następujące roczniki ukończenia uczelni: 1975-1983, 1988-1993; 1998-2003; 2004-2011.
Pierwotnie planowano, aby przedziały te były węższe i koncentrowały się wokół punktów oddalonych od
siebie o dekadę, jednak trudności z wysyceniem próby zmusiły CBOS do skorzystania także z
absolwentów innych roczników. Zdecydowaliśmy się na badanie absolwentów uczelni, a nie tylko
czynnych artystów i artystek, mając nadzieję, że w ten sposób uda się m. in. odpowiedzieć na pytania
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dotyczące trajektorii biograficznych osób z wykształceniem artystycznym. Na potrzeby badania
przygotowano operat doboru próby obejmujący 8383 osób, które w latach 1975-2011 ukończyły jedną z
9 Akademii Sztuk Pięknych w Polsce. Operat powstał na podstawie bazy Indeks Artystów, obejmującej
absolwentów szkół artystycznych do roku 2006 oraz baz absolwentów dziewięciu Akademii Sztuk
Pięknych w Polsce udostępnionych przez uczelnie (od roku 2007). Operat poddano stratyfikacji
przyjmując za kryteria: (1) uczelnię, (2) typ kierunku, w podziale na cztery – malarstwo, rzeźba, grafika,
multimedia. Następnie dokonywano alokacji proporcjonalnie do wielkości warstwy.
Niestety ze względu na dużą trudność z ustaleniem danych kontaktowych dla sporej części absolwentów
oraz małe zainteresowanie badaniem (dużą liczbę odmów), proporcjonalna alokacja okazała się
niemożliwa.
Pierwszy ze wskazanych problemów wynikał z tego, że operat zawierał jedynie imię i nazwisko, rok
urodzenia, uczelnię (miasto), kierunek i rok uzyskania dyplomu, ale nie zawierał żadnych danych
kontaktowych respondenta. Każdy ankieter zmuszony był go samodzielnie odnaleźć oraz skutecznie
zachęcić do wzięcia udział w badaniu. Podstawowym źródłem wiedzy był Internet, a uzupełniającym –
kontakt z galeriami, uczelniami artystycznymi oraz związkami artystów plastyków. Podmioty te jednak
zasłaniały się zwykle ustawą o ochronie danych osobowych. W ok. 30% przypadków udało się znaleźć
kontakt bezpośredni (adres mailowy, nr telefonu).
Drugi z problemów polegał na tym, że jedynie ok. 15% respondentów z którymi nawiązano kontakt,
mimo ponawiania prośby o udział, wykazało zainteresowania projektem i dokonało rejestracji celem
pobrania ankiety, a z kolei tylko część z nich zrealizowała ankietę. Wśród przyczyn odmów podawano m.
in. długość kwestionariusza lub jego monotonię, brak umiejętności udzielenia odpowiedzi (pojawiły się
uwagi, wedle których pytania były zbyt ogólnikowe, niedoprecyzowane, pozbawione sensu lub
tendencyjne), wtłaczanie respondenta w rzeczywistość stworzoną przez autora kwestionariusza, wysiłek
wymagany przy pytaniach otwartych i wreszcie – ingerowanie przez kwestionariusz w sferę prywatną.
Ostatecznie przyjęto więc za podstawę do rekrutacji uczestników cały liczący ponad 8300 nazwisk operat,
a dodatkowo zezwolono na pozyskiwanie kolejnych respondentów za pośrednictwem osób, które wzięły
już udział w badaniu. Udało się ustalić kontakt do ponad 2500 osób, z których zainteresowanie projektem
wykazało ok 450 osób, a kwestionariusz wypełniło 318.
W rezultacie wskazanych problemów rozkład cech w operacie i próbie nie jest identyczny. Wśród
kierunków studiów – nadreprezentowane były te związane z multimediami, a niedoreprezentowane te
związane z rzeźbą, natomiast w przypadku dwóch największych kierunków (malarstwo i grafika) różnice
były minimalne – próba dobrze odzwierciedla udział absolwentów tych kierunków wśród wszystkich
kończących akademie.
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Wykres 1. Rozkład procentowy ukończonych kierunków studiów wśród wszystkich absolwentów i absolwentek ASP
(operat) oraz osób uczestniczących w badaniu (próba)

Z kolei jeśli chodzi o udział poszczególnych szkół, podobne proporcje cechują operat i próbę w przypadku
absolwentów krakowskich i warszawskich, stanowiących każdorazowo prawie ¼ wszystkich, a także
szczecińskich i katowickich. Zdecydowanie nadreprezentowani są natomiast absolwenci poznańscy: co
trzecia osoba uczestnicząca w badaniu kończyła ASP/UA w Poznaniu, mimo że wśród wszystkich
absolwentów ich udział jest trzykrotnie mniejszy. W próbie znalazło się natomiast nieco za mało osób
kończących ASP w Łodzi, Wrocławiu i Gdańsku oraz Wydział Sztuk Pięknych w Toruniu.
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Wykres 2. Rozkład procentowy miejsca ukończenia wyższej uczelni artystycznej wśród wszystkich absolwentów i
absolwentek ASP (operat) oraz osób uczestniczących w badaniu (próba)

Gdy chodzi o udział poszczególnych roczników studiów, w próbie znalazło się szczególnie dużo osób,
które ukończyły studia w latach 2000-2001 oraz 2010-2011, ale odbyło się to kosztem roczników
znajdujących się pomiędzy nimi. Tego zjawiska nie należy jednak raczej interpretować jako szczególnej
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wady badania, gdyż wynika ono z przyjętych pierwotnie założeń, zgodnie z którymi planowani wybrać
mniejszą liczbę roczników odległych od siebie o ok. dekadę, a wśród nich m. in. właśnie te wyżej
wskazane, natomiast z powodu trudności z realizacją próby – poszerzono operat i losowano osoby także
z pozostałych lat.
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Wykres 3. Rozkład procentowy roczników ukończenia wyższej uczelni artystycznej wśród wszystkich absolwentów i
absolwentek ASP (operat) oraz osób uczestniczących w badaniu (próba)

Jeśli zgrupować roczniki w szersze przedziały, okazuje się, że w próbie jest nieco więcej młodych
absolwentów niż wynikałoby to z wykazu wszystkich absolwentów i absolwentek, natomiast mniej – osób
z najstarszych uwzględnionych w badaniach roczników, tj. kończących studia między połową lat
siedemdziesiątych a początkiem osiemdziesiątych.
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Wykres 4. Rozkład procentowy roczników ukończenia wyższej uczelni artystycznej wśród wszystkich absolwentów i
absolwentek ASP (operat) oraz osób uczestniczących w badaniu (próba) – cztety przedziały czasowe

Znacznie większe odstępstwa od założonego składu próby ujawniają się jednak jeśli skrzyżować miasta i
roczniki ze sobą.
•

•

•
•
•
•

Roczniki 2006-2011 są reprezentowane w zdecydowanie zbyt dużym stopniu przez Poznań, w
odpowiednim – przez Warszawę i Katowice, w zbyt małym – przez Gdańsk, Kraków i Wrocław, a
nie ma swojej reprezentacji Łódź.
Roczniki 2002-2005 reprezentuje w zdecydowanie zbyt dużym stopniu Poznań, w zbyt dużym –
Wrocław, w zbyt małym – Gdańsk, Warszawa i Katowice, a zupełnie brak dla tych lat
absolwentów z Krakowa, Łodzi i Torunia.
Roczniki 1992-2001 reprezentuje w zdecydowanie zbyt dużym stopniu Poznań, w odpowiednim –
Kraków, Wrocław i Łódź, a w zbyt małym – Warszawa, Toruń i Gdańsk.
Roczniki 1983-1991 reprezentuje w zbyt dużym stopniu Poznań, w odpowiednim – Warszawa,
Kraków i Toruń, w zbyt małym – Gdańsk i Wrocław, a zabrakło w nich Łodzi.
Roczniki 1979-1982 reprezentuje w zdecydowanie zbyt dużym stopniu Kraków, w zbyt dużym –
Poznań, w zbyt małym – Warszawa, Gdańsk i Łódź, a zabrakło w nich Wrocławia i Torunia.
Roczniki 1975-1978 reprezentują w zbyt dużym stopniu Kraków i Poznań, w odpowiednim –
Warszawa, w zbyt małym – Gdańsk, Łódź i Toruń, a zabrakło w nich Wrocławia.

Wszyscy absolwenci i absolwentki (operat)
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Wykres 5. Skrzyżowanie miejsca i roku ukończenia wyższej uczelni artystycznej wśród wszystkich absolwentów i
absolwentek ASP (operat)
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Wykres 6. Skrzyżowanie miejsca i roku ukończenia wyższej uczelni artystycznej wśród osób uczestniczących w badaniu
(próba)

Podsumowując powyższe ustalenia i wykresy można powiedzieć, że:
•
•
•
•

we wszystkich rocznikach (a w szczególności wśród tych młodszych) wystąpił nadmiar osób
kończących studia w Poznaniu, zaś zbyt mała liczba absolwentów i absolwentek z Gdańska;
najmłodsze roczniki (od 2002 roku) są reprezentowane głównie przez Poznań, Warszawę i
Wrocław;
roczniki z lat 80. I 90. są reprezentowane głównie przez Poznań, Warszawę i Kraków;
podobnie jest w przypadku roczników najstarszych (druga połowa lat 70.), zmienia się tylko
kolejność: są one reprezentowane głównie przez Kraków, Warszawę i Poznań.

Na te same prawidłowości można też spojrzeć przyjmując za punkt odniesienia nie roczniki, lecz miasta,
jak na poniższych dwóch wykresach. Ośrodki różnią się między sobą tym, do których z roczników udało
się w ich przypadku dotrzeć lub nawet zrealizować w nich więcej wywiadów niż wynikałoby to z rozkładu
cech wśród wszystkich absolwentów, których zaś w próbie zabrakło. To i poprzednie zestawienia
pozwalają dokonać następujących konstatacji:
•

•

W przypadku Gdańska w próbie zabrakło nieco absolwentów z każdego okresu, najbardziej
jednak tych ze starszych roczników: połowę stanowią ci, którzy kończyli ASP w latach 2002-2011
(mimo że udział tych roczników w gronie absolwentów tej uczelni w operacie faktycznie wynosi
31%).
W Poznaniu badanie wypadło dokładnie odwrotnie: udało się dotrzeć do zdecydowanie
ponadproporcjonalnej liczby osób z każdego okresu, ale najbardziej uwidacznia się to wśród
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•

•

•
•
•

•

młodszych absolwentów, tak że wśród wszystkich uczestników badania, którzy kończyli studia w
latach 2002-2005 aż 60% to absolwenci poznańscy, mimo że wedle danych z operatu stanowili
oni w tym czasie 15% kończących akademie sztuk pięknych w Polsce.
W przypadku Wrocławia w próbie jest ponadprzeciętnie dużo osób kończących studia w latach
2002-2005, a w drugiej kolejności – w latach 1992-2001, nie ma zaś prawie żadnych innych
roczników, ani starszych, ani młodszych.
W przypadku Krakowa sytuacja jest nieco odwrotna niż w przypadku Wrocławia: udało się
dotrzeć do ponadprzeciętnie dużej liczby osób ze starszych roczników (tak że ponad połowa
uczestników badania z dyplomem sprzed 1983 roku to krakowiacy), odpowiedniej liczby osób
broniących się w latach 1983-2001 i zdecydowanie zbyt małej liczby najmłodszych absolwentów.
Katowice reprezentowane są przez absolwentów z lat 2006-2011, rzadko zaś przez tych z lat
2002-2005.
W Szczecinie rekrutacja dotyczyła tylko najmłodszych roczników, natomiast ich reprezentacja jest
nieco zbyt mała.
W przypadku Torunia i Łodzi zdecydowanie nadobecni są absolwenci ze środkowego przedziału
czasu (w Toruniu dla lat 1983-1991, a w Łodzi dla lat 1992-2001). W Toruniu zabrakło natomiast
zupełnie tych najmłodszych, a w Łodzi – tych z lat 2002-2005.
W Warszawie nieco mniej wywiadów niż zakładano odbyło się z absolwentami z roczników 19922005 oraz 1979-1982, natomiast nieco więcej – z najmłodszymi, ale ogólnie pokrycie
poszczególnych roczników wypada w tym mieście całkiem dobrze.

Podobne zestawienie dotyczące skrzyżowania roku ukończenia studiów i typu kierunku nie ukazuje
większych odstępstw W przypadku multimediów nieco więcej jest w próbie absolwentów tego typu
kierunków z lat 90., a nieco mniej – tych z lat 2002-2005 niż wynoszą te proporcje wśród wszystkich
absolwentów i absolwentek. W przypadku grafiki oraz malarstwa – w badaniu udział wzięło nieco więcej
absolwentów z lat 2006-2011, a nieco mniej z lat 2002-2005, a w przypadku rzeźby – absolwenci z lat
1992-2001 są nieco nadreprezentowani kosztem tych z lat 2002-2005. Różnice te nie są jednak na tyle
duże i nie dotyczą na tyle skrajnych kategorii czasowych, aby miały znaczenie dla badania.
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Wykres 7. Skrzyżowanie rodziny kierunków, do której należy ukończony kierunek oraz roku ukończenia wyższej uczelni
artystycznej wśród absolwentów i absolwentek (ASP) raz wśród osób uczestniczących w badaniu (próba)

I wreszcie ostatnie zestawienie, które wzięliśmy pod uwagę, dotyczy relacji między miastem a kierunkiem
studiów. Główne różnice między operatem a próbą polegają w tym wymiarze na tym, że:
•
•

•
•
•

wśród absolwentów poznańskich i warszawskich nieco bardziej niż to zakładano reprezentowane
są multimedia, a nieco słabiej rzeźba, a w Warszawie także grafika, ale odstępstwa nie są wielkie;
dla Łodzi operat zawierał niestety w większości absolwentów grafiki, ale w próbie udało się to
zniwelować, tak że 56% ankietowanych kończyło tego typu kierunki, natomiast 44% to
absolwenci i absolwentki malarstwa;
W Szczecinie w badaniu wzięli udział tylko reprezentanci malarstwa, brak absolwentów rzeźby.
W Toruniu zbyt wiele wywiadów dotyczyło malarzy, a zbyt mało grafików i rzeźbiarzy.
We Wrocławiu w badaniu wzięło udział znacznie więcej malarzy niż wynikałoby to z operatu –
kosztem rzeźbiarzy i grafików.
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W Krakowie, Katowicach i Gdańsku rozkład kierunków studiów w operacie i próbie jest natomiast niemal
idealny – taki sam w obu zbiorach.
W celu zwiększenia reprezentatywności i zniwelowaniu opisanych wyżej różnic między rozkładem cech w
operacie a rozkładem cech w próbie uzyskany zbiór danych został poddany procedurze ważenia. Jej
celem było przywrócenie próbie zgodnej z obserwowaną w populacji struktury demograficznej. Każdej
ankiecie w bazie danych przypisano wagę, którą przygotowano przy użyciu iteracyjnej procedury ważenia
wieńcowego (rim weighting), z uwzględnieniem rozkładów następujących zmiennych: wiek, płeć, uczelnia
ukończenia studiów, kierunek ukończenia studiów, rok ukończenia studiów. Inaczej mówiąc – w trakcie
ustalania procentowanych rozkładów odpowiedzi wyniki tych kategorii osób, które są reprezentowane w
próbie w zbyt małym stopniu były mnożone przez współczynnik większy od 1, podnoszący ich znaczenie,
podczas gdy wyniki kategorii osób nadreprezentowaych mnożone przez współczynnik mniejszy od 1,
obniżający ich znaczenie.
Czy próbę można uznać za reprezentatywną? Ściśle rzecz biorąc – nie. Trzeba podchodzić do niej z dużą
ostrożnością z kilku powodów. Po pierwsze, sam operat, stworzony na podstawie Indeksu Artystów, a dla
najnowszych roczników – na podstawie zestawień udostępnionych przez uczelnie 1 , był najlepszym
dostępnym, ale nie kompletnym wykazem osób kończących takie uczelnie, na co wskazują też
przytaczane wcześniej rozkłady cech (np. dla Łodzi dysponowaliśmy jedynie bazą absolwentów grafiki).
Po drugie, próba nie ma w pełni charakteru losowego, a stopa zwrotów ankiet – odsetek osób, które
wzięły udział w badaniu spośród tych, które o to poproszono – jest niska. Aby zapobiec negatywnym
efektom tego drugiego zjawiska zastosowano opisaną przed chwilą procedurę ważenia, nie jest jednak
ona w stanie w pełni zrekompensować opisanych niedoskonałości, zwłaszcza gdy chodzi o te roczniki
absolwentów niektórych uczelni, z których nie pozyskano do badania ani jednej osoby. Wysoki odsetek
odmów na prośbę o udział w badaniu pozwala też przypuszczać, że większe szanse na znalezienie się w
próbie miały osoby ponadprzeciętnie identyfikujące się ze światem sztuki, które były gotowe poświęcić
swój czas na wypełnienie ankiety. Nadreprezentowane mogą być ponadto osoby posługujące się
sprawnie komputerem, jeśli wziąć pod uwagę, jak duży jest udział ankiet wypełnionych online, a z kolei
niedoreprezentowane te osoby, które są kompletnie niewidoczne w przestrzeni Internetu (który był
głównym narzędziem poszukiwania kontaktu do osób wylosowanych lub dodatkowo dobranych do
badania). Nie jest to zatem próba, która formalnie uprawniałaby do rozciągania omówionych w tym
raporcie wyników badania na wszystkich absolwentów i absolwentki ASP. Zakładamy jednak, że
dostarcza ona na tyle dobrego przybliżenia sposobu życia i myślenia takich osób, że wyniki mają dużą
wartość poznawczą. Dla komunikatywności w raporcie stosujemy zamiennie pojęcie absolwentów i
absolwentek oraz artystów i artystek na oznaczenie osób ankietowanych i populacji, którą reprezentują,
przy milczącym zastrzeżeniu, że są to określenia umowne, nie mamy natomiast pewności co do zakresu
reprezentatywności próby.
1

INDEKS artystów plastyków absolwentów i pedagogów wyższych uczelni plastycznych oraz członków ZPAP działających w
latach 1939-1996, Wyd. II + Suplement 1996-1999, Wrocław 2000. Indeks został opracowany na podstawie danych z archiwów
uczelni plastycznych, archiwum ZPAP, zbiorów dokumentacji Instytutu Sztuki PAN w Warszawie oraz ze zbioru dokumentacji
innych instytucji wchodzących w skład Komitetu Leksykonu, bądź współpracujących z Komitetem. Oczywiście nie mamy
gwarancji, że Indeks, uzupełniony przez dane uzyskane od samych uczelni, stanowi kompletną listę absolwentów i absolwentek
ASP dla każdej szkoły i rocznika, jest to jednak – wedle naszej wiedzy – najbardziej wyczerpująca i być może jedyna taka lista w
Polsce.
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Najważniejsze ustalenia badawcze
W tej części raportu prezentują najważniejsze ustalenia poczynione w trakcie badań oraz wnioski i tropy
interpretacyjne, które na ich podstawie poczyniliśmy. Zachęcamy jednocześnie do zapoznawania się z
treścią raportu, ponieważ dopiero lektura całości daje wgląd w bogactwo i złożoność informacji
pozyskanych w trakcie badań.
1. Czym według artystów i artystek jest sztuka?
•

Istnieją znaczące różnice pomiędzy sposobem, w jaki artyści i artyści rozumieją sztukę a tym, w
jaki sposób jest ona pojmowana przez odbiorców. Chociaż w obu grupach jako prawie
bezdyskusyjne prototypy sztuki traktuje się malarstwo, rzeźbę oraz rysunek i grafikę, to w
przypadku osób ją tworzących mamy do czynienia z następującymi formami odrębności w
definiowaniu sztuki w porównaniu z tym, jak czynią to jej odbiorcy:
a. Artyści i artystki częściej niż odbiorcy używają kontekstualnego rozumienia sztuki. To czy coś
jest, a coś nie jest sztuką często nie jest dla nich kwestią własności określonego obiektu czy
użytych dla jego stworzenia narzędzi, ale raczej kontekstu, w jakim zostaje ulokowany ten
pierwszy i motywów stojących za użyciem tych drugich. W przeciwieństwie do odbiorców
dużo rzadziej sięgają oni po esencjalistyczne sposoby rozumienia sztuki czy wyrażają
przekonanie, iż ma ona swoją (zwłaszcza niezmienną) istotę.
b. Artyści(ki) dużo częściej niż odbiorcy zaliczają do sztuki jej współczesne przejawy
(performance, video-art., street-art. itd.), ale też częściej lokują poza nią to, co potocznie
często nazywa się sztuką (fryzjerstwo, styling, gotowanie, pornografia itd.).
c. O ile odbiorcy nie znają niektórych rodzajów tworzenia, to tego rodzaju przypadki nie
zdarzają się w zasadzie wśród artystek i artystów. Mają oni(e) jedynie dosyć duży problem z
rozstrzygnięciem pytania o przynależenie do świata sztuki tego rodzaju form działalności, jak
bio-art, a więc forma twórczości bardzo hybrydyczna i wywołująca ogromne kontrowersje,
łącząca sztuki i naukę oraz wykorzystująca jako medium żywą materię.

•

Odpowiedzi artystek i artystów oraz odbiorców są bardziej podobne do odpowiedzi tych
odbiorców, którzy legitymują się wyższym wykształceniem. Dla sposobu definiowania sztuki
istotne jest nie tylko kierunkowe wykształcenie, ale też w dużej mierze. – ogólny poziom
wyksztalcenia.

•

Pomimo opisywanch wcześniej odrębności twórcy oraz odbiorcy posługują się bardzo
podobnymi narzędziami kategoryzowania rzeczywistości, czego skutkiem jest grupowanie zjawisk
kulturowych w podobne podzbiory, ale jednocześnie różnią się tym, w jakim zakresie zaliczają
poszczególne podzbiory sztuki, a w jakim nie. Oznacza to, że obie grupy postrzegają
rzeczywistość w podobny sposób, ale jednocześnie odmiennie ją waloryzują, posługują się innymi
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systemami wartości, wrażliwościami, zwłaszcza wówczas, gdy chodzi o oddzielanie sztuki od
tego, czym ona nie jest.
•

Analiza odpowiedzi na pytanie otwarte, w którym proszono artystki i artystów o określenie, czym
jest sztuka, przyniosła wskazanie na następujące sposoby jej rozumienia: najczęściej definiowano
sztukę poprzez wskazanie, iż jest ona środkiem komunikacji, medium, sposobem na
porozumienie się z odbiorcą i światem (47% osób wskazywało tę odpowiedź), ale też z samym
sobą (dodatkowe 10%); jedna trzecia respondentów (31%) wskazała, iż sztuka to sposób, treść
i/lub sens życia; 16% osób widzi w sztuce przede wszystkim działanie twórcze, a więc kreację,
transformację, stwarzanie czegoś nowego, tworzenie nowych rzeczywistości, zaś 10% unikalną
ludzką formę działalności, coś, co odróżnia nas od zwierząt, czyni nas ludźmi. Dosyć znaczące
jest również to, iż ponad 13% respondentów wskazało, iż nie da się zdefiniować sztuki.
Wnioski i tropy interpretacyjne

•

Artyści i artystki mają skłonność do definiowania sztuki jako wyjątkowej formy ludzkiej
aktywności. Nawet wówczas, gdy widzą ją oni jako środek komunikacji, wyrażania siebie, to
wskazują też na to, iż medium to jest wyjątkowe, zdolne do powiedzenia tego, czego nie da się
inaczej wyrazić. To myślenie o sztuce jako czymś wyjątkowym najwyraźniej widać, z jednej
strony, tam, gdzie wskazuje się na jej silny splot z życiem, na jej zdolność do kreowania tego,
czego nie ma, na integrację w trakcie tworzenia wszystkich dostępnych człowiekowi potencji, a z
drugiej strony, tam, gdzie mówi się o tym, że nie da się jej zdefiniować, bo umyka ona wszelkim
formom kategoryzacji. Dosyć symptomatyczne jest też to, że stosunkowo niewiele osób (1%)
wskazuje, iż sztuka to pojęcie pozbawione dziś sensu i wartości, etykieta, która raczej utrudnia
niż ułatwia tworzenie. Oznacza to, że dominujące sposoby definiowania sztuki przez artystów
opierają się na przekonaniu, iż to, co robią jest często niezrozumiałe dla innych, ale pomimo tego
i pomimo faktu, że nie przynosi szczególnych benefitów i splendoru, ma jednak wartość i sens,
które podkreśla właśnie unikalność i wyjątkowość uprawiania sztuki jako czegoś dostępnego
nielicznym, wyjątkowo wartościowego sposobu doświadczania życia i świata.

•

Porównanie odpowiedzi artystek i artystów oraz odbiorców na pytanie, jakiego rodzaju zjawiska
można potraktować jako sztukę dowodzi, iż sztuka, a zwłaszcza współczesna, wymaga
specyficznych kompetencji kulturowych, tak jeżeli chodzi o jej tworzenie, jak i jeżeli chodzi o jej
odbiór. Nie chodzi przy tym o to, że w tym ostatnim przypadku są one potrzebne do tego, by
zrozumieć czy zinterpretować dzieło sztuki, ale o to, że są one konieczne na poziomie bardziej
podstawowym, dotyczącym kategoryzowania poszczególnych zjawisk składających się na
rzeczywistość, otwartości na ich potencjalną wieloznaczność. To z kolei wskazuje, iż kompetencje
artystów oraz odbiorców często nie spotykają się ze sobą oraz przeobrażają się z różną dynamiką,
czego skutkiem jest bardzo często doświadczane przez artystów poczucie niezrozumienia przez
odbiorcę oraz odrzucania przez tego ostatniego pewnych propozycji twórcy jako nienależących
do sztuki. Ten problem braku korespondencji jest z pewnością skutkiem profesjonalizacji i
autonomizacji świata sztuki, który na skutek tych procesów staje się samowystarczalny również
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pod względem recepcji sztuki, produkując profesjonalnych odbiorców w postaci teoretyków i
krytyków sztuki, kolekcjonerów oraz samych artystów.
2. Do czego służy sztuka i czym jest dobra sztuka?
•

Według prawie 57% naszych respondentów sztuka nie powinna niczemu ani nikomu służyć.
Drugie najpopularniejsze twierdzenie (wyrażane przez 56% wypełniających ankietę) głosi, że
sztuka powinna wzruszać, co należy rozumieć jako jej zdolność do uruchamiania różnorodnych
emocji. Wśród kolejnych nieco częściej wybieranych twierdzeń są jeszcze trzy, z którymi zgadza
się przynajmniej co trzecia osoba uczestnicząca w badaniu: sztuka powinna objaśniać
rzeczywistość i pomagać ją zrozumieć (44% pozytywnych wskazań), być piękna (38%) oraz służyć
jako narzędzie oporu wobec niesprawiedliwego systemu (33%). Ankietowani są natomiast niemal
jednomyślni, że sztuka nie powinna być wykorzystywana jako narzędzie przez sprawujących
władzę (zaledwie 2% pozytywnych wskazań), służyć Kościołowi (8%) ani wzmacniać postaw
patriotycznych (12%). Bardzo duży odsetek negatywnych wskazań ma również czynienie sztuki
dźwignią lub narzędziem rozwoju gospodarczego – aż 52% respondentów albo raczej albo
zupełnie nie zgadza się na tego rodzaju formę instrumentalizacji sztuki. Wszystkie pozostałe
twierdzenia na temat roli sztuki podzieliły uczestników badania, przy czym zgodziło się z każdym
z nich jedynie od 19 do 25%, podczas gdy pozostali je negowali lub częściowo się zgadzali, a
częściowo nie.

•

Choć w trakcie analiz wyodrębniono dwie podstawowe narracje na temat powinności sztuki:
krytyczną i zaangażowaną (sztuka powinna zmienić świat, pomagać w jego rozumieniu, być
formą oporu) oraz konserwatywną (sztuka powinna być piękna, wzmacniać uczucia patriotyczne,
służyć Kościołowi, wychowywać), to żadna z nich nie jest reprezentowana w sposób ściśle
konsekwentny, bez przeplatania elementów obu nastawień. Być może oznacza to, iż nasi
respondenci boją się wpisywania sztuki w jakąkolwiek jednoznaczną narrację, ponieważ
ograniczałoby to swobodę tworzenia i przekształcało ją w coś czym ona nie jest.

•

Poglądy na temat ról i powinności sztuki skorelowane są z dwiema zmiennymi niezależnymi:
wiekiem respondentów (dekadą, w której się urodzili i kończyli uczelnię artystyczną) oraz z tym,
czy wierzą oraz uczestniczą w praktykach religijnych. Najbardziej krytyczne wobec
przypisywaniu sztuce funkcji społecznych (wychowywanie, zmienianie świata, angażowanie się w
bieżące zjawiska społeczno-polityczne itd.) są osoby urodzone w latach 40, 50 i na początku lat
60., a więc należące do tych pokoleń, których wchodzenie w dorosłość przypadło na okres PRL-u.
Najbardziej skłonne do przypisywania tego rodzaju ról są z kolei osoby urodzone w drugiej
dekadzie lat 60., zaś najbardziej ambiwalentne wobec nich zdanie mają osoby urodzone w latach
70. i później. Jeżeli chodzi z kolei o drugi czynnik, to analiza wskazuje, że im częstszy udział
respondenta w praktykach religijnych, tym większe poparcie dla wzmacniania przez sztukę
postaw patriotycznych, służeniu przez nią Kościołowi oraz wychowaniu (ale też dla tego, aby była
piękna oraz wzruszała.

•

Warto podkreślić, iż istnieją znaczące różnice pomiędzy artyst(k)ami i odbiorcami sztuki na temat
ról, jakie powinna ona pełnić. Przykładowo, sztuka powinna wzmacniać postawy patriotyczne
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zdaniem 50% Polaków i Polek, ale tylko 12% absolwentów i absolwentek ASP; powinna być
piękna zdaniem 89% Polaków i Polek, ale tylko 38% osób, które ukończyły ASP; powinna służyć
kościołowi zdaniem 34% Polaków i Polek, ale tylko 8% osób po ASP.
Wnioski i tropy interpretacyjne
•

Generalny wniosek to wskazanie, iż według artystów sztuka powinna być zasadniczo wolna od
wszelkich zobowiązań. Nie oznacza to jednak, iż artyści nie dostrzegają tego rodzaju
potencjalnych użytków ze sztuki, ale kiedy je wskazują są to te funkcje, które zdają się wynikać z
przypisywanych sztuce własności, a nie z jakichkolwiek jej zobowiązań wobec świata i sposobu
działania innych systemów społecznych niż sztuka. Oznacza to, iż według naszych respondentów
sztuka ma sens, o ile pozostaje sztuką, gdy zaś zaczyna angażować się w zjawiska
pozaartystyczne, czy wypełniać czyjeś oczekiwania traci swoje podstawowe własności. Przede
wszystkim zaś przestaje być ona przestrzenią, o której regułach i przeznaczeniu decyduje sam
artysta.

•

Paradoks polega na tym, że ta odmowa dla rozumienia sztuki jako czegoś, co ma swoją rolę do
odegrania w świecie oraz rozumienie jej jako przestrzeni wolności, w której realizuje się artysta,
jak wskazują nasze ustalenia, jest wytworem historycznym oraz różnicuje twórców należących do
różnych pokoleń. Najsilniej więc tego rodzaju postawa jest obecna tam, gdzie system zmuszał
artystów do pełnienia określonych ról służebnych wobec niego, najsłabiej zaś tam, gdzie sami
mogli oni zadecydować o zaangażowaniu społecznym i gdzie było ono rodzajem zobowiązania
wewnątrzśrodowiskowego. Mówiąc jeszcze inaczej to nie do końca artyści zdają się decydować,
co jest traktowane jako wolność w sztuce i wolność sztuki, bo to nie oni formują ramy, w których
określone przekonania tego typu się rodzą. Nie oznacza to, że na tego rodzaju ramy nie mają oni
wpływu. Wręcz przeciwnie: jak pokazuje pokoleniowe zróżnicowanie postaw wobec społecznego
zaangażowania sztuki, przyjmują oni wobec tego rodzaju zewnętrznych kontekstów postawę
aktywną i dopiero z interakcji pomiędzy tymi dwoma elementami rodzi się określony stosunek
wobec ról, jakie powinna odgrywać sztuka.

•

Twórcy i odbiorcy patrząc na to samo, znów widzą coś innego: tym razem tam, gdzie artyści
widzą zobowiązania wobec sztuki, odbiorcy widzą raczej zobowiązania społeczne; tam, gdzie ci
pierwsi wskazują na swobodę działania jako konieczny warunek istnienia sztuki, ci drudzy – na
zobowiązania, jakie powinna sztuka wypełniać, by mieć prawo do bycia częścią systemu.
Paradoksalnie tego rodzaju postawy nie muszą zostać potraktowane jako niezgodne, bo
podkreślenie konieczności zwolnienia sztuki ze społecznych zobowiązań to, jak się wydaje,
konieczny warunek, by była ona użyteczna społecznie.

3. Gdzie powinna / gdzie może być pokazywana sztuka?
•

W przeciwieństwie do odbiorców sztuki, artyści uważają, iż sztuka może być pokazywana
wszędzie – twierdzi tak, aż 78% ankietowanych, z tego ponad połowa nie ma co do tego
wątpliwości. Uczestników badania podzieliła jedynie w małym stopniu kwestia prezentowania
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sztuki w instytucjach publicznych, a w większym stopniu – w kościołach i innych miejscach kultu.
W tym ostatnim względzie wyniki są niemal identyczne jak te dla próby ogólnopolskiej.
Wnioski i tropy interpretacyjne:
•

Wskazanie przez artystów, iż sztuka może być obecna w każdym kontekście, jest w pełni
zrozumiałe, o ile będziemy pamiętać o tym, iż w ostatnim stuleciu bardzo wiele strategii
artystycznych było nakierowanych na kontestowanie instytucji artystycznych jako podstawowych
miejsc prezentacji sztuki i poszukiwanie takich miejsc jej obecności, które dawały możliwość
silniejszego stopienia się jej z życiem. Jednocześnie dosyć interesujące są wątpliwości co do
możliwości wystawiania sztuki w instytucjach publicznych i miejscach kultu. Jak się wydaje,
wynikają one przede wszystkim z tego, że obecność w tego rodzaju kontekście traktowana jest
jako potencjalnie niebezpieczna dla swobody działania twórcy, bo grożąca wykorzystywaniem
efektów jego prac do celów, których on sam nie chciałby poprzez swoją sztukę realizować.

4. Kto i jak powinien finansować sztukę?
•

Uczestnicy badania wskazują, że państwo powinno wspierać budowę nowych i rozwijanie
istniejących instytucji artystycznych (89% pozytywnych wskazań) oraz zapewniać edukację
artystyczną (również 89%), a także finansować kształcenie artystów (74%), zaś z podatków i
dochodów z monopoli sztukę powinny finansować zarówno władze centralne (65%), jak i
samorządowe (66%).

•

Małym poparciem cieszą się stwierdzenia bliskie neoliberalnemu myśleniu o finansowaniu sztuki:
nieco ponad połowa ankietowanych nie zgadza się z twierdzeniem, że państwo powinno
finansować tylko najwybitniejszych artystów i artystki, a 68% – że sztukę powinni wspierać
wyłącznie prywatni sponsorzy. Jednocześnie zwraca uwagę spory odsetek odpowiedzi
ambiwalentnych: ¼ absolwentów i absolwentek częściowo zgadza się, a częściowo nie z tym, że
sztukę powinni wspierać wyłącznie prywatni sponsorzy, 35% nie ma jednoznacznej opinii na
temat tego, czy państwo powinno finansować tylko najwybitniejszych spośród nich, a ponad
połowa udziela niejednoznacznej odpowiedzi zapytana, czy artyści powinni na siebie zarabiać i
nie oczekiwać pomocy ze strony państwa i jego instytucji.

•

W stosunku do wyników ogólnopolskiego sondażu prowadzonego wśród odbiorców różnica w
poglądach dotyczących finansowania sztuki reprezentowanych przez artystów i artystki polega,
po pierwsze i przede wszystkim, na znacznie niższym odsetku osób zgadzających się z
twierdzeniami neoliberalnymi, po drugie zaś na nieco wyższym odsetku tych, które zgodziły się z
tezami o przeciwnym charakterze, a więc preferujących etatystyczny model finansowania sztuki.

•

Wśród absolwentów z lat 1975-81 z finansowaniem sztuki z dochodów z monopoli zgadza się
79% ankietowanych, a z podatków – 86%. Wśród absolwentów z lat 2002-2011 odsetki te
wynoszą 59% i 62%. Wśród najstarszych twórców 82% popiera finansowanie przez państwo
kształcenia artystów, wśród najmłodszych – 66%. Jednocześnie jednak to wśród najmłodszych
artystek i artystów występuje największy opór przeciwko przerzuceniu finansowania sztuki na
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prywatnych sponsorów (81% odpowiedzi negatywnych wobec 58% wśród dyplomujących się w
latach 1992-2001 i 65% wśród najstarszych).
Wnioski i tropy interpretacyjne:
•

Powyżej przedstawione rozkłady odpowiedzi można interpretować w sposób dwojaki. Z jednej
strony – jako deklarację na temat tego, jak powinna być finansowana sztuka, ale z drugiej strony
również jako wyraz osobistych doświadczeń związanych z tym procesem oraz jako rejestr
potencjalnych zagrożeń, jakie on niesie. Opierając się na takiej podwójnej ramie rozumienia
wskazań artystów i artystek da się wyjaśnić wyraźne preferowanie modelu, w którym państwo
czy władze samorządowe wspierają kształcenie artystów i obywateli, rozwój infrastruktury
pozwalającej tworzyć i pokazywać sztukę, ale już słabsze popieranie takiego modelu
finansowania, w którym państwo zapewnia twórcom możliwość uprawiania sztuki nie oczekując
niczego w zamian.

•

Najmłodsze pokolenie artystów boi się zarówno przeładowanego funkcjami opiekuńczymi
państwa, jak i w pełni wolnego rynku – być może dlatego, że w obu tych rozwiązaniach dostrzega
zagrożenia: albo zbytniego obciążenia podatkami lub zobowiązaniami wobec rządzących, albo
konieczności liczenia na samego(ą) siebie. Z jednej więc strony obawia się systemu, z drugiej zaś
skutków, jakie niesie pozostawienie jednostki samej sobie.

5. Kogo można uznać za artystę/artystkę?
•

Aż 90% respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, iż artysta to osoba, która tworzy wybitne
dzieła sztuki (przy czym większość wyraża taką opinię w sposób zdecydowany), natomiast tylko
42% (wobec 90% w sondażu ogólnopolskim) takim mianem określiłaby każdą osobę, która
tworzy obiekty artystyczne, podczas gdy 24% jest przeciwnego zdania, a pozostali mają mieszane
uczucia. Podobny odsetek absolwentów i absolwentek ASP – 38% (wobec 83% w sondażu
ogólnopolskim) – za kryterium definiujące artyst(kę) uznaje wystawianie prac publicznie (np. w
galeriach sztuki lub muzeach), a jedynie ¼ jest zdania, że do posługiwania się mianem artysty lub
artystki wystarczy ukończenie wyższej uczelni artystycznej (wobec 35% w sondażu
ogólnopolskim) lub bycie pomysłowym i twórczym (wobec 49% w sondażu ogólnopolskim). Do
zupełnej rzadkości należą ankietowani, którzy określiliby artystą osobę kończącą liceum
plastyczne, cechującą się perfekcjonizmem w tym, co robi lub zachowującą się nietypowo i
ekscentrycznie.
Wnioski i tropy interpretacyjne

•

Osoby legitymujące się wyższym wykształceniem artystycznym słowo artyst(k)a traktują często
nie jako nazwę profesji, ale raczej jako rodzaj nagrody, na którą zasługują tylko najwybitniejsi jej
przedstawiciele. To z kolei wskazuje, iż pojęcie to nieco przypomina inne słowa takie, jak
bohater, mistrz, autorytet, zwycięzca, a więc kategorie, którymi posługujemy się, by podkreślić
zasługi lub dokonania jakiejś osoby, pokazać, iż jest ona kimś odmiennym, zasługującym na
uznanie bardziej niż reszta społeczeństwa. To traktowanie słowa artysta(ka) jako rodzaju
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nagrody, którą mogą otrzymać tylko niektórzy twórcy, wskazuje na dwie własności ich profesji.
Pierwszą z nich jest konieczność ciągłego doskonalenia tego, co się robi – stąd trudno powiedzieć
aktywnym twórcom, czy już są artystami czy też jeszcze nie. Drugą jest silnie hierarchiczny i
rywalizacyjny charakter pola, w którym tworzą – zgodnie z preferowanym przez większość
respondentów kryterium oddzielającym artystów od tych, którzy nimi nie są, w świecie sztuki
mamy do czynienia z niewielką garstką tych pierwszych i z ogromną masą osób, które aspirują o
zdobycie tego miana.
•

Twórcy próbują domykać pojęcie artysty w taki sposób, by zbiór osób podpadających pod nie był
dosyć wąski. To domknięcie polega na wyrzuceniu poza niego osób, (a) które nazywamy
artystami potocznie (jednostki zachowujące się nietypowo lub ekscentrycznie, perfekcyjne w
tym, co robią, pomysłowe i twórcze) oraz (b) które spełniają wyłącznie instytucjonalne kryteria
bycia artystami (ukończyły szkołę artystyczną i wystawiają swoje prace publicznie).

6. Kto uważa się za artyst(k)ę?
•

Za artyst(k)ę uważa się ogromna większość naszych badanych, bo 84% ankietowanych (z tego
połowa nie ma co do tego żadnych wątpliwości), raczej przeciwnego zdania jest 12%, a tylko 1%
zdecydowanie nie określiłoby się tym mianem; pozostali (3%) nie potrafią udzielić odpowiedzi.

•

W trakcie analiz odpowiedzi na pytanie otwarte zawierające prośbę o uzasadnienie, dlaczego
respondent(ka) uważa się za artyst(k)ę zidentyfikowaliśmy sześć podstaw tego rodzaju autokwalifikacji: (1) tworzenie dzieł [40% respondentów]; (2) spełnianie kryteriów zawodowych [37%
respondentów]; (3) podporządkowanie życia sztuce [19% respondentów]; (4) specyficzne cechy.
takie, jak: kreatywność, pomysłowość, oryginalność, dostrzeganie więcej niż inni i umiejętność
komunikowania tych innych wymiarów istnienia, dar, talent, posłanie [15% respondentów] (5);
komunikowanie się z innymi (pobudzania do refleksji, wyjaśniania świata itd.) [10%
respondentów]; (6) tworzenie rzeczy niepraktycznych [2% respondentów]

•

Prawie 19% naszych respondentów poproszona o uzasadnienie swojej odpowiedzi waha się
jednak co do tego, czy uznać siebie za artystę(kę). W bardzo wielu wypowiedziach
uzasadniających tę niepewność widać, iż bycie artyst(k)ą uznawane jest za stan wyjątkowy –
zawieszony pomiędzy profesją potwierdzoną certyfikatem a darem, który musi być stale
aktualizowany przez życie podporządkowane tworzeniu. Absolwenci i absolwentki starają się
nieraz wyznaczyć granicę między kategorią artystów i artystek, do której się sami zaliczają a
innymi osobami aspirującymi do tego miana (np. absolwentami ASP, którzy „nie pracują
twórczo”) oraz innymi, nietwórczymi, nieartystycznymi rodzajami zajęć (np. praca w banku,
nauczanie, „chałturzenie”).
Wnioski i tropy interpretacyjne:

•

Fakt, iż za artystów(ki) uważa się przeważająca część naszych respondentów, którzy ukończyli
uczelnie artystyczne, może oczywiście zaskakiwać, o ile przypomnimy, iż posługują się oni bardzo
restrykcyjną definicją osoby, która może nosić takie miano (jest to ktoś, kto tworzy wybitne
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dzieła sztuki). Może to oznaczać, iż definicję tę bardzo restrykcyjnie stosuje się wobec innych i
jako ogólną regułę, dużo bardziej liberalnie wobec samego/samej siebie. Może to również
oznaczać, iż wyjątkowość objawiającą się w tworzeniu wybitnych dzieł sztuki widzi się raczej u
siebie niż u innych. Niekoniecznie musi to wskazywać na megalomanię naszych respondentów i
wysoki stopień narcyzmu, ale raczej na świadomość, iż sensem sztuki jest to, że nie potrafią jej
tworzyć wszyscy, ale nieliczna grupa osób, która dodatkowo, by utrzymać ten elitarny charakter
swojej działalności, musi stosować bardzo restrykcyjne kryteria oceny efektów pracy tych, którzy
ubiegają się o miano artysty/artystki.
•

O ile odpowiedzi na pytanie o to, czym jest sztuka, koncentrowały się na jej aspekcie
komunikacyjnym oraz sztuce jako stylu i sensie życia, a kwestia działania twórczego i kreacji,
warsztatu, a już zwłaszcza sztuki jako zawodu, podnoszono znacznie rzadziej, o tyle w
analizowanym wyżej pytaniu o powody określania siebie mianem artysty/artystki jest odwrotnie.
Na pierwszym planie znalazły się tym razem właśnie twórczy i autorski charakter działania oraz
jego zawodowy i profesjonalny charakter. Wydaje się, że wynika to z napięcia, obecnego w
tożsamości twórców: ich działanie jest często z jednej strony sposobem zarobkowania,
zleceniem, z drugiej zaś czynnością ocenianą przez światek artystyczny oraz formą samorealizacji
i realizacji jakiejś idei lub wizji, albo raz jednym a raz drugim. W zależności od kontekstu raz
silniej daje o sobie znać jedno, a raz drugie z tych rozumień, a czasem wchodzą ze sobą w konflikt
i zmuszają twórców do wyznaczenia granicy między tym, co prozaiczne i w dużej mierze leżące
poza zakresem ich sprawczości (reguły świata sztuki oraz szersze reguły kulturowe, w tym
przymusy ekonomiczne) a sztuką jako obszarem kreacji, wolności, samorealizacji i
niepowtarzalności, nadających sens życiu.

•

Uderzająca jest powszechność takiego sposobu rozumienia pojęcia artysty, które swoje korzenie
ma w romantycznych mitologiach leżących u podstaw procesów autonomizowania się sztuki
wraz ze społeczną modernizacją. Zgodnie z nimi artysta to ktoś niezwykły, odmienny od innych
osób, zaś jego unikalność tworzą z jednej strony te przymioty, na których pozyskanie nie mamy
wpływu (talent, dar widzenia inaczej, wyobraźnia), z drugiej zaś te, które wynikają z
podporządkowania życia sztuce. Dodatkowe kryteria (ukończenie uczelni artystycznej,
wystawianie prac, obecność w obiegu artystycznym), wydają się wobec nich wtórne, ale
potrzebne, bo potwierdzają dysponowanie nimi. Dodatkowo traktowanie bycia artystą jako
unikalnego sposobu życia, sprawia, iż wszędzie tam, gdzie używa się sztuki, by tworzyć coś, co nią
nie jest, gdy zaczyna się kreować na zlecenie, chałturzyć, gdy motyw zarobkowy staje się główną
motywacją – pojawiają się też wątpliwości co do tego, czy nie powoduje to automatycznie utraty
statusu artysty.

7. Jaka jest według naszych respondentów struktura świata artystycznego?
•

Grupa 20 najbardziej cenionych przez samych twórców tworzących współcześnie polskich
artystów i artystek to Magdalena Abakanowicz; Wilhelm Sasnal; Leon Tarasewicz; Mirosław
Bałka; Jerzy Nowosielski; Zdzisław Beksiński; Roman Opałka; Wojciech Fangor; Katarzyna Kozyra;
Paweł Althamer, Zbigniew Libera, Olaf Brzeski; Teresa Miszkin; Stefan Gierowski; Edward
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Dwurnik; Jarosław Modzelewski; Robert Kuśmirowski; Igor Mitoraj; Magdalena Moskwa;
Stanisław Fijałkowski (przy czym część twórców potraktowała to pytanie jako dotyczące
wyłącznie osób żyjących, część zaś szerzej, zaliczając w jego zakres osoby tworzące w trakcie
ostatnich stu lat; gdyby w pytaniu zawrzeć uwagę, że chodzi także o twórców już zmarłych, na
powyższej liście byłoby ich z pewnością znacznie więcej).
•

Warto zauważyć, iż zdania na temat wielkości czy istotności artystów tworzących aktualnie w
Polsce są bardzo podzielone, czego rezultatem jest zarówno duża liczba wskazanych przez
respondentów twórców uznawanych za wybitnych lub ważnych, z drugiej zaś strony to, że
większość tego rodzaju wskazań, to typy zaledwie 1% respondentów.

•

Tak jak malarstwo, rzeźba oraz rysunek i grafika są paradygmatycznymi przykładami sztuki, jej
prototypami, tak paradygmatycznym przykładem galerii sztuki jest w świadomości twórców
warszawska Zachęta, którą wymieniła jako najważniejsze instytucje sztuki niemal połowa
ankietowanych. Bardzo silnie zakorzenione jest w niej również CSW Zamek Ujazdowski, a także
MSN, MOCAK i Muzeum Narodowe.

•

Wśród instytucji uznawanych przez artystki i artystów za najważniejsze w Polsce niezwykle silna
jest dominacja podmiotów tego typu z Warszawy: to w tym mieście znajduje się co trzecia ze
wszystkich 85 wymienionych instytucji, w tym 4 z 5 uznanych za najważniejsze. Z kolei aż 15
znajduje się w Krakowie, po 7 – w Poznaniu i Wrocławiu, 5 – w Łodzi, a 4 – w Katowicach.

•

Na liście instytucji uznawanych za najważniejsze przez artystów i artystki całkowicie dominują te
narodowe i samorządowe, z kolei na liście prywatnych galerii sztuki w Polsce, z którymi artyści
chcieliby współpracować znajdują się przede wszystkim takie podmioty, jak: Raster, Starmach
Gallery i Zderzak, ale też galeria Foksal i Fundacja Galerii Foksal, Atlas Sztuki, Galeria Katarzyny
Napiórkowskiej czy Galeria Leto.

•

Porównanie odpowiedzi na pytanie o najważniejsze instytucje sztuki oraz na pytanie o
najbardziej przereklamowane podmioty tego rodzaju przynosi następujące ustalenia:
!

!

!

liczba wskazań pozytywnych wyraźnie przewyższa liczbę wskazań negatywnych w przypadku
Zachęty i Muzeum Narodowego w Warszawie, a w dalszej kolejności także w przypadku
CSW, MSN, Muzeum Sztuki w Łodzi;
Instytucjami wzbudzającymi kontrowersje – wskazywanymi kilkukrotnie zarówno jako
najważniejsze, jak i przereklamowane miejsca prezentowania sztuki – są MOCAK i Bunkier
Sztuki, CSW Znaki Czasu i Instytut Sztuki Wyspa, a także Galeria Arsenał w Poznaniu, Galeria
Raster i Galeria Foksal, przy czym niewielka liczba odpowiedzi każe zachować ostrożność
zwłaszcza jeśli chodzi o te ostatnie trzy podmioty;
zdecydowanie najmniej przychylna jest natomiast opinia na temat galerii należących do
związków artystycznych, np. galerii ZPAP, niemal niewymienianych wśród najważniejszych
miejsc wystawiania sztuki, a przez sporą część respondentów uznawanych za przeceniane.

Wnioski i tropy interpretacyjne:
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•

Wielość osób, które nasi artyści uznają za najważniejszych twórców działających we współczesnej
Polsce może oznaczać dwie rzeczy: po pierwsze bardzo trudno formułować ocenę doniosłości
twórcy, który jeszcze nie zakończył swojej kariery, zaś jego miejsce w historii sztuki nie zostało
wyraźnie zdefiniowane; po drugie – tego rodzaju zróżnicowanie może wskazywać też na podziały
o charakterze środowiskowym, co oznacza, iż poszczególni artyści mają swoje własne grona
wspierających ich sztukę osób.

•

Panteon najważniejszych twórców działających w Polsce sformowany przez wskazania naszych
respondentów tylko w połowie pokrywa się z tym, który skonstruowano w przekazach
medialnych. Może oznaczać to, iż świat sztuki częściowo posługuje się innym kryteriami oceny niż
te, które stosują przy ocenie zjawisk artystycznych media.

•

Świat instytucji artystycznych widzianych oczami artystów zdaje się odzwierciedlać istniejące w
nim hierarchie, a także ich mniejszą lub większą widzialność w dyskursie medialnym.
Jednocześnie, co warte uwagi, znacząca część respondentów ma tendencję do kontestowania
zarówno polskiego świata artystycznego (wskazując na jego liczne słabości), jak i samej idei
rangowania zjawisk w nim obecnych. Zwłaszcza ten drugi rodzaj niechęci wydaje się być istotny,
bo pokazuje on, jak duży opór wywołuje próba wprowadzenia zewnętrznych kryteriów oceny
oraz jej obiektywizacji do kontekstu, którego aktorzy przywykli do tego, iż sami ustalają w jego
obrębie hierarchie istotności.

•

Istotnym wnioskiem płynącym z analizy odpowiedzi na pytanie o to, jakiego rodzaju instytucje
sztuki szczególnie się ceni, jest wskazanie na bardzo silną pozycję instytucji publicznych (w tym
przede wszystkim narodowych). Oznacza to, iż wypełniają one istotną funkcję legitymizacyjną,
sankcjonują obecne w sztuce hierarchie, zaś wystawianie w nich oznacza dla artystek i artystów
niezbędny warunek znalezienia się w centrum świata sztuki, przynależność do jego głównego
nurtu.

8. Jakie czynniki sprzyjają rozwojowi sztuki w Polsce, a jakie ją utrudniają?
•

Zdecydowanie najważniejszym zmartwieniem człowieka pragnącego zostać w Polsce artyst(k)ą
jest brak dojrzałego rynku sztuki, który wskazało aż 71% ankietowanych, następnie zaś – niski
poziom edukacji artystycznej (uznany za jeden z najważniejszych problemów przez 48%
uczestników badania). Artyści wskazują też na inne kwestie utrudniające im rozwój kariery:
trudności z uprawianiem sztuki jako sposobem zarabiania na życie, a więc niepewność jutra i
zatrudnienia (47%), słabe wsparcie dla twórczości artystycznej ze strony państwa (40%), słabo
rozwiniętą kulturę kolekcjonowania sztyki (32%), słabości infrastruktury sztuki (27%) i ogólnie –
brak zapotrzebowania na pracę artystów (32%).

•

Drugorzędne jako problemy okazują się, zdaniem osób kończących ASP: zła atmosfera w
środowisku (którą dostrzega i uważa za jeden z ważniejszych problemów 23% ankietowanych),
brak wystarczająco dobrej krytyki artystycznej (22%), mediów zajmujących się sztuką (15%)
niejasność reguł obowiązujących w świecie sztuki (16%) czy faworyzowanie osób z dużych
ośrodków (10%).
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•

Absolwenci i absolwentki ASP na dość odległym miejscu na liście problemów przeszkadzających
w uprawianiu sztuki umieścili konserwatyzm obyczajowy Polaków (19%), podobnie jak uczestnicy
sondażu ogólnopolskiego. Niewielu dostrzega też, a przynajmniej uważa za istotny problem,
niechęć publiczności wobec sztuki (14%), a na ostatnim miejscu – identycznie jak w sondażu
ogólnopolskim – jawne lub ukryte formy cenzurowania sztuki.

•

Zdaniem ankietowanych za potencjały polskiej sztuki można uznać przede wszystkim: jej wysoki
poziom artystyczny (twierdzi tak 44% respondentów) oraz oryginalność (46%), a także wolność
tworzenia (45%). Sporo wskazań (37%) uzyskała też teza, że potencjałem polskiej sztuki jest
bogata kultura, z której mogą czerpać artyści, a także wysoki poziom szkolnictwa artystycznego
(30%). 13% respondentów nie dostrzega żadnej silnej strony ani potencjału w polskiej sztuce.
Wnioski i tropy interpretacyjne:

•

Zjawiska, które artyści postrzegają jako najważniejsze problemy (a więc brak dojrzałego rynku
sztuki, niski poziom edukacji artystycznej, niemożność utrzymania się ze sztuki czy brak różnych
form wsparcia ze strony państwa), choć na pierwszy rzut oka dotyczą osobnych kwestii, to są ze
sobą nie tylko ściśle powiązane, ale też należą do tej kategorii problemów, których nie można
rozwiązać w sposób natychmiastowy, np. poprzez zwiększenie nakładów na dotowanie sztuki czy
rozwój infrastruktury pozwalającej ją prezentować. Jak się wydaje, wszystkie one zakorzenione są
w braku społecznego zainteresowania sztuką, które powoduje brak zapotrzebowania na nią, a co
za tym idzie sprawia, iż rynek sztuki w Polsce jest bardzo słabo rozwinięty, to zaś z kolei
powoduje, iż artyści mają ogromny problem z utrzymaniem się dzięki jej uprawianiu. W naszym
przekonaniu podstawowym sposobem rozwiązywania tych problemów są więc długotrwałe i
systemowe działania mające na celu zwiększenie zainteresowania sztuką, którym towarzyszyłby
systematyczny wzrost nakładów na wspieranie działań artystów oraz rozwój infrastruktury.

•

Bilans słabości i potencjałów sztuki w Polsce prowadzi do wniosku, iż ma się ona dobrze jeżeli
chodzi o jej poziom, a także poziom kształcenia artystów, oryginalność, swobodę, jaką cieszą się
artyści, zaś dużo gorzej, jeżeli chodzi o zainteresowanie nią oraz warunki umożliwiające
tworzenie oraz utrzymywanie się z kreowania sztuki. Oznacza to, iż prawdopodobną
zgeneralizowaną postawą artystów wobec tego, co robią, musi być poczucie
niedowartościowania czy wręcz frustracji. Z jednej strony bowiem rozpoznają oni swoje
możliwości, oryginalność, umiejętności i talenty jako wysokie, z drugiej zaś widzą, iż ani nie są
one pożytkowane przez system, ani wspierane przezeń na tyle, by można było z nich uczynić
podstawę bezpiecznego życia.

9. Co zadecydowało o wyborze kształcenia na uczelni artystycznej?
•

Do najważniejszych motywów decydujących o podjęciu studiów artystycznych należą:
zainteresowanie sztuką (83%) oraz umiejętności i predyspozycje artystyczne (82%), a trzeci w
kolejności czynnik to chęć kontynuowania wcześniejszych etapów edukacji artystycznej (35%).
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•

Dość niewiele osób (25%) wskazało, iż czynnikiem decydującym o podjęciu studiów artystycznych
był charakter lub klimat tych studiów; inspiracje ze strony nauczycieli (21%) lub innych osób
(18%), rodzinne tradycje (7) czy namowa rodziny lub innych osób (5%). Tylko 4% ankietowanych
uważa, że wybór ich studiów był kwestią przypadku.

•

Prawie połowa osób, któe ukończyły uczelnie artystyczne, ma osoby tworzące sztukę w swojej
rodzinie, najczęściej – wśród swoich przodków.

•

Gdyby dziś jeszcze raz podejmować decyzję o pójściu na studia, to 65% respondentów
zdecydowanie wybrałoby ponownie uczelnię artystyczną, a 23% spośród nich – raczej tak.

•

68% ankietowanych deklaruje, że związek między ich wykształceniem a aktualnym zajęciem jest
silny, 28% – że jest częściowy lub pośredni, a zaledwie 3% deklaruje, że ich praca nie jest w
najmniejszym stopniu związana ze sztuką.
Wnioski i tropy interpretacyjne:

•

Odpowiedzi na pytanie o powody decyzji o studiowaniu sztuki wskazują, iż wybór tej ścieżki
kształcenia jest silnie określony przez potencjał obecny w jednostce na znacznie wcześniejszych
etapach jej biografii albo przynajmniej – tak reinterpretowany po ukończeniu studiów (tym
potencjałem, co znaczące, są również tradycje rodzinne, a więc specyficzny kapitał kulturowy,
którym dysponuje jednostka). Również w tym wypadku nasi respondenci podtrzymują
dominującą narrację, o której wspomniano wyżej: sztuka to powołanie, ale też sztuka to życie, a
dokładniej coś, czemu życie się poświęca. Wybór uczelni artystycznej jest więc naturalną
konsekwencją tego, że sztuka jest już wcześniej przedmiotem zainteresowania (lub/i kształcenia)
oraz predyspozycji, które wskazują, iż w przyszłości będzie się ją tworzyć.

•

Dla bardzo wielu osób, które ukończyły uczelnie artystyczne niewyobrażalne staje się bycie kimś
innym niż osobą tworząca sztukę, przynajmniej jako coś, co uzupełnia ich codzienne zajęcie i inne
sposoby zarobkowania. Nie ma lepszego sposobu dla pokazania, jak ważna jest ona dla artystów
niż wskazanie na to, że pomimo, iż bardzo niewielu twórców wstępuje do ich rozpoznawalnego
przez szerszą publiczność panteonu, niewielu też jest w stanie utrzymać się ze sztuki i żyje często
w biedzie, to większość z tych, którzy ukończyli szkołę artystyczną, wybrałaby taką ścieżkę jeszcze
raz i wykorzystuje zdobyte tu wykształcenie na co dzień, choć niekoniecznie po to, aby tworzyć
sztukę. Sztuka jest więc osią wokół której zorganizowana zostaje tożsamość naszych
respondentek i respondentów.

10. Jakie czynniki decydują o rozwoju kariery artystycznej?
•

Artyści za najważniejsze czynniki rozwoju kariery artystycznej uznają: upór i konsekwencję (96%
respondentów); umiejętność sprzedawania siebie (84% respondentów); obecność w mediach
artystycznych (84% respondentów ); warsztat (80% respondentów) i talent (78%respondentów);
wysoką jakość prac artystycznych (74% respondentów) oraz opiekę ze strony wybitnego kuratora
(71%).
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•

Analiza czynnikowa wskazuje, iż rozpoznawane jako istotne dla kariery artystycznej czynniki
powiązane są w dwa główne wzory myślenia, z których pierwszy akcentuje cechy jednostki oraz
jej twórczości, drugi zaś okoliczności zewnętrzne i od niej niezależne. Artyści są podzieleni, jeżeli
chodzi o rozpoznawanie mechanizmów rządzących kierunkami rozwoju ich kariery. Część z nich
wierzy raczej w to, iż są one całkowicie zależne od nich samych, jakości ich twórczości,
progresywności ich prac. Część zaś upatruje ich w okolicznościach całkowicie zewnętrznychukładach, losie, przypadku, zamieszkiwaniu w dużym ośrodku miejskim, urodzeniu się w rodzinie
z wysokim kapitałem społecznym itd. Spora część łączy jednak oba sposoby myślenia ze sobą.

•

Wśród dodatkowych czynników wspierających karierę artystyczną, wymienianych w sposób
spontaniczny, w pytaniu otwartym najczęściej pojawiały się takie, które można określić mianem
sprzyjającego tworzeniu kontekstu społecznego. Składają się na niego: polityka i stopień wsparcia
ze strony państwa, polityka uczelni artystycznych, zasobność portfeli Polaków, moralna kondycja
społeczeństwa i jego otwartość na sztukę / pozom edukacji artystycznej, istnienie sponsorów
oraz profesjonalnej i bezstronnej krytyki, znajomości i nepotyzm itd.
Wnioski i tropy interpretacyjne:

•

Po pierwsze, bardzo silnie rywalizują ze sobą dwie koncepcje kariery artystycznej: z jednej strony
jest ona postrzegana jako konsekwencja działań samej jednostki, jej talentów, umiejętności,
starań i uporu, a więc czynników, które można określić jako sprawczość, z drugiej zaś strony jest
ona widziana jako coś, co jest niezależne od samego twórcy, ale co stanowi rezultat
oddziaływania czynników zewnętrznych- polityki państwa, układów i znajomości, szczęścia trafu.
To pęknięcie w dyskursie wyjaśniającym, dlaczego ktoś robi karierę, a ktoś inny nie, wskazuje z
kolei na istotne podziały w obrębie samego środowiska artystycznego, zwłaszcza pomiędzy tymi,
którym udaje się osiągnąć sukces artystyczny a tymi, którzy nie są w stanie w pełni realizować się
jako artyści.

•

Po drugie, tym, co może zaskakiwać jest ogromna liczba czynników, które artyści uznają za
istotne dla rozwoju ich kariery. Ich wielość wskazywać może, iż:
a. kariera artystyczna, a dokładniej zdolność do jej robienia wydaje się być czymś, czego
mechanizmów artyści do końca nie rozumieją i nie są w stanie kontrolować;
b. proces stawania się twórcą lub osiągania sukcesu jako twórca jest nieustannie przez
artystów urefleksyjniany, czego skutkiem jest intensywna produkcja uzasadnień sukcesu lub
porażki oraz poszukiwanie ich w każdym możliwym do pomyślenia aspekcie rzeczywistości;
c. intensywność tego rodzaju pracy interpretacyjnej dowodzi z kolei, iż artyści cierpią z
powodu deficytów sprawstwa, mają poczucie, że ich los nie do końca znajduje się w ich
rękach.

11. Czy artyści wystawiają swoje prace, a jeśli tak to gdzie?
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•

Zaledwie połowa osób, które ukończyły uczelnie artystyczne w latach 1975-2012, w ciągu
ostatnich pięciu lat wystawiła gdzieś swoją pracę. Z kolei wśród nich 75% wystawiało prace
zarówno na wystawach indywidualnych, jak zbiorowych, 11% wyłącznie indywidualnie, a 14%
wyłącznie zbiorowo.

•

Poproszeni o wskazanie 3 najważniejszych miejsc prezentowania swoje sztuki absolwenci i
absolwentki ASP wskazali bardzo dużą liczbę takich instytucji lub kontekstów, w których
odbywały się wystawy lub pokazy ich prac. Uporządkowaliśmy je w sześć następujących
kategorii:

•

•

•

•

a. Najważniejsze galerie i miejsca prezentowania sztuki, do których w Polsce zaliczyliśmy
miejsca takie, jak np. CSW, Zachęta, MSN, Bunkier Sztuki, Galeria EL, Fundacja Galerii Foksal,
BWA Białystok, BWA Zielona Góra, BWA Tarnów, Mocak.
b. Mniej znane miejsca prezentowania sztuki, do których w Polsce zaliczyliśmy m. in. pozostałe
galerie miejskie BWA (takie jak na przykład: Galeria Miejska w Gorzowie Wlkp., Galeria
Arsenał w Poznaniu, Kordegardę, Galerię Plakatu AMS).
c. Zazwyczaj mało znane lub zupełnie nieznane miejsca prezentowania sztuki (w Polsce są to
np. Plac Artystów Kielce Tomasz Tworek; Galeria Art Nova 2 ZPAP Katowice, Galeria
Uniwersytecka UŚ Cieszyn, Galeria Szyb Wilson, Spichlerz Sztuki Wejherowo).
d. Istotne wydarzenia o charakterze cyklicznym (w Polsce to np. wrocławskie WRO, poznańskie
Mediations, Bielska Jesień, Era Nowe Horyzonty, Biennale Fotografii w Poznaniu,
Fotofestiwal i Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie itd.)
e. Mniej znane wydarzania o charakterze cyklicznym (w Polsce to np. Dwa Brzegi – Kazimierz
Dolny, Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu, Festiwal Narracje w Gdańsku, Festiwal „Oko
nigdy nie śpi” w Lubostroniu itd.).
f. Lokalne pokazy (np. pokaz absolwentów i profesorów ASP, galerie handlowe, pokaz w liceum
plastycznym, plenery, konkurs Barwy Morza)
Osobną kategorię miejsc prezentacji sztuki tworzonej przez naszych respondentów utworzyły
też: sieć (strony internetowe, blog, platformy prezentacji sztuki), druki (plakaty, książki, ulotki),
realizacje w przestrzeni publicznej (witraże/rzeźby) oraz teatr i telewizja (scenografia, kostiumy).
Absolwenci i absolwentki ASP zdecydowanie najczęściej wystawiają swoje prace w drugo- i
trzecioligowych instytucjach, a także w trakcie wydarzeń o charakterze cyklicznym, które mają
zasięg ogólnopolski lub odbywają się za granicą, lecz nie należą do najbardziej rozpoznawalnych
miejsc prezentowania sztuk wizualnych lub też w trakcie takich, które mają charakter lokalny.
Co dziewiątej osobie spośród wystawiających swoje prace absolwentów i absolwentek ASP udało
się zaistnieć w jednej z najbardziej znanych polskich instytucji wystawienniczych, co szesnastej –
w trakcie któregoś z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce wydarzeń cyklicznych, co setnej – na
podobnym wydarzeniu za granicą, również co setnej – w którejś z najbardziej znanych
zagranicznych instytucji wystawienniczych.
Najczęstszy model finansowania wystaw polega na pokrywaniu przez artystkę lub artystę
kosztów produkcji prac, a przez instytucję wystawiającą – kosztów przygotowania wystawy.
Oznacza to, iż większość artystów bierze na siebie wszelkiego rodzaju koszty związane z
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tworzeniem, zaś instytucje artystyczne pokrywają te, które związane są z ich upowszechnianiem,
ale i to nie jest absolutnie obowiązującą regułą. 25% spośród tych, którzy w ostatnich pięciu
latach wystawiali swoje prace, twierdzi, iż pokrywało z prywatnych pieniędzy wszelkie koszty z
tym związane – zarówno te związane z produkcją prac, jak i te potrzebne do zorganizowania
wystawy.
Wnioski i tropy interpretacyjne:
•

Intensywność i regularność prezentowania prac przez artystów nie jest wysoka, co może
świadczyć o dwu rzeczach: po pierwsze o tym, że przygotowywanie wystawy jest działaniem
bardzo pracochłonnym, wymagającym często długoletniego wysiłku, po drugie jednak o tym, iż
bardzo trudno jest znaleźć kontekst, w którym tego rodzaju prezentacja mogłaby się odbyć. Ten
drugi aspekt zdaje się nie wynikać tylko ze słabo rozwiniętej w Polsce infrastruktury świata sztuki,
ale też z tego, że istnieje ograniczone zainteresowanie pokazami sztuki i wąska publiczność, która
mogłaby w nich uczestniczyć.

•

Kwestia prezentowania sztuki pokazuje, jak skonstruowane jest środowisko artystyczne: składa
się ono z dosyć wąskiej elitarnej grupy silnie obecnej w głównym obiegu sztuki, z nieco szerszej
kategorii osób wystawiającej w galeriach i muzeach o lokalnym charakterze, a co najwyżej
jednorazowo pojawiających się w najważniejszych instytucjach artystycznych, oraz z najszerszej
grupy, która pokazuje swoje prace w trakcie kameralnych pokazów, często poza kontekstem
świata artystycznego.

•

Osobnym problemem jest kwestia finansowania pokazów i wystaw. Wiele wskazuje na to, iż
proces ten nie tylko nie jest źródłem dochodów artystów, ale raczej kosztem, jaki muszą oni
samodzielnie pokryć. Gdyby porównać to do sytuacji świata naukowego, oznaczałoby to w jego
wypadku konieczność samodzielnego finansowania badań oraz kosztów publikacji ich wyników.

12. Z czego żyją artyści?
•

Niecałe 80% uczestniczących w badaniu absolwentów i absolwentek ASP pracuje zarobkowo,
14% jest na emeryturze lub rencie (z tego jednak połowa pracuje jednocześnie zarobkowo), 12%
zajmuje się domem i/lub dziećmi (z tego 87% pracuje jednocześnie zarobkowo), a 10% pracuje
społecznie lub wolontaryjnie (z tego ¾ robi to obok pracy zarobkowej, nie zamiast niej). Warto
zwrócić też uwagę na to, że zaledwie 4% osób wypełniających ankietę to osoby bezrobotne.

•

Dla ponad połowy stała praca związana ze sztuką to podstawowe źródło utrzymania, a dla 1/5 –
stała praca związana ze sztuką to ważne, choć uzupełniające źródło dochodów. Prawie połowa
ma też związane ze sztuką zajęcie dorywcze, którego rola zarobkowa jest uzupełniająca.

•

Dochody z pracy związanej ze sztuką są często uzupełniane o te pochodzące z zajęć z nią
niezwiązanych: 1/3 ankietowanych utrzymuje się wyłącznie lub niemal wyłącznie z pracy
związanej ze sztuką; 1/4 utrzymuje się głównie z pracy związanej ze sztuką, ale ma też inne
ważne źródło dochodów, niezwiązane ze sztuką; 1/5 utrzymuje się głównie z pracy niezwiązanej
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•

•

ze sztuką, natomiast praca związana z nią jest uzupełniającym źródłem dochodów; 1/7 utrzymuje
się wyłącznie z pracy niezwiązanej ze sztuką, ewentualnie zarabia na sztuce okazjonalnie.
30% absolwentów szkół artystycznych może sobie pozwolić na utrzymanie się wyłącznie z pracy
ze sztuki, reszta zaś musi tego rodzaju dochody uzupełniać przez inne rodzaje prac, również te
niezwiązane ze sztuką.
Zaledwie 4% ankietowanych utrzymuje się tylko z jednego źródła dochodów.
Wnioski i tropy interpretacyjne:

•

Jeśli osoba kończąca ASP ma pracę związaną ze sztuką, często polega ona na wykonywaniu
większej liczby zajęć jednocześnie lub suplementowaniu stałej pracy pracą dorywczą, w
szczególności jeśli nie zrezygnowała ona zupełnie z uprawiania sztuki, zwłaszcza zarobkowo.
Oznacza to, iż osoby parające się sztuką zawodowo nie są w stanie utrzymać się z jej
wykonywania inaczej, niż podejmując inne prace wykorzystujące artystyczne umiejętności, ale o
charakterze „fuchy”, „chałtury”, pojedynczego i nieregularnego zlecenia.

•

Jeżeli założymy, iż absolwenci szkół artystycznych nie mają szczególnie rozbudowanych potrzeb
konsumpcyjnych, które zmuszałyby ich do poszukiwania dodatkowej pracy, to musimy założyć, iż
jak wiele innych kategorii społecznych, dotyka ich zjawisko „pracującej biedoty” – pomimo tego,
że mają oni pracę, to nie są w stanie utrzymywać siebie i swoich rodzin dzięki środkom, które
poprzez nią uzyskują, ale zmuszeni są do podejmowania dodatkowych zajęć.

•

Oznacza to również, iż wyłączność, jakiej wymaga tworzenie sztuki, jest dostępna niewielu
osobom, które są artystami. Przeciwnie, coraz bardziej powszechny, również w Polsce, staje się
taki model pracy artysty, w którym, by tworzyć sztukę, musi on poszukiwać innych źródeł
utrzymania, bardziej prozaicznych i wymagających często niskich kwalifikacji.

13. Czy artyści żyją ze sztuki?
•

Utrzymywanie się dzięki sztuce niekoniecznie musi oznaczać jej tworzenie, ale również
wykonywanie całego szeregu innych aktywności, które raczej wykorzystują umiejętności zdobyte
w trakcie studiowania, ale z których część jest tylko pośrednio związane są z tym, co zwykliśmy
uznawać za sztukę. Jej tworzenie to zaledwie ¼ wszystkich prac związanych ze sztuką, którymi
parają się artyści i to pomimo tego, że 67% ankietowanych deklarujących, iż w jakimkolwiek
stopniu utrzymuje się ze sztuki wskazuje, iż pozyskuje też dochody z jej tworzenia.

•

Prawie połowa badanych uzyskuje przychody z prac wymagających kompetencji artystycznych,
ale niezwiązanych ze sztuką (chodzi tu prawdopodobnie o te rodzaje działań, które w wywiadach
pogłębionych określane są mianem chałtury albo fuchy).

•

Ważnym źródłem utrzymania jest też prowadzenie działalności edukacyjnej oraz tworzenie
obiektów użytkowych lub projektowanie (wnętrz lub graficzne).

•

Około 14% artystów utrzymuje się też dzięki stypendiom i grantom, co wskazuje z kolei na to, iż
ich rynek jest dziś stosunkowo wąski i obejmuje swoim zasięgiem niewielki odsetek twórców.
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Wnioski i tropy interpretacyjne:
•

Analiza źródeł zarobkowania osób, które ukończyły szkoły artystyczne pokazuje, że ich
kompetencje pozwalają na znalezienie zatrudnienia i to zwykle choć częściowo związanego z
kompetencjami twórczymi, ale już niekoniecznie na utrzymywanie się dzięki tworzeniu sztuki, a
zwłaszcza – tylko dzięki tworzeniu sztuki. Zgromadzone przez nas informacje wskazują, iż
większość artystów zmuszona jest do bardzo aktywnego poszukiwania środków umożliwiających
przetrwanie w bardzo wielu miejscach, częściowo związanych ze sztuką, często zaś
konsumujących ich kompetencje oraz umiejętności do realizacji pozaartystycznych celów.

•

Artyści zdają się być również „awangardą” form zatrudnienia, które stają się dziś coraz bardziej
powszechne, a które wynikają z prekaryzacji rynku pracy. Cechą charakterystyczną dla tych form
jest wielość źródeł utrzymania, konieczność łączenia ze sobą różnych form aktywności
zarobkowych, by utrzymać się przy życiu, niemożność pozyskiwania z podstawowego źródła
zatrudnienia tylu pieniędzy, by możliwe było skoncentrowanie się tylko na jednym rodzaju pracy.
Tego typu konieczność „kolekcjonowania” środków niezbędnych do przetrwania wskazuje, iż
artystom jako kategorii społecznej bliżej dziś do „pracującej biedoty” niż do elit.

14. Czy artyści sprzedają swoje dzieła?
•

Zaledwie połowa osób, które ukończyły uczelnie artystyczne w latach 1975-2012, w ciągu
ostatnich pięciu lat pozyskała pieniądze ze sprzedaży swoich prac.

•

Regularną sprzedaż prac deklaruje 22% spośród tych, którzy w ciągu ostatnich 5 lat tworzyli, czyli
14% wszystkich ankietowanych.

•

Aż 84% spośród artystów od których ktoś kupił pracę w ostatnich 5 lat, sprzedała ją przynajmniej
jednej osobie fizycznej w Polsce, a aż 54% – osobie fizycznej zza granicy. Instytucje publiczne to
nabywcy prac zaledwie 20% spośród sprzedających, 9% osób sprzedaje swoje dzieła prywatnym
galeriom działającym w Polsce, a 7% podobnym instytucjom działającym poza granicami naszego
kraju.

•

22% artystów i artystek sprzedaje prace samodzielnie przez Internet, 30% sprzedających swoje
prace korzysta z pośrednictwa galerii, a prace 9% sprzedawane są przez domy aukcyjne. Lista
sposobów dystrybucji zaoferowana respondentom okazała się jednak za krótka i ponad 1/3
wskazała na inny sposób dystrybucji prac.

•

Wśród „innych sposobów” sprzedaży dzieł wymieniono: skupowanie prac prowadzone przez inną
instytucję niż galeria lub instytucja finansowa (np. szkoła, muzeum, wydawnictwo, fundacja),
aukcje i akcje charytatywne, sprzedaż w trakcie wystaw i po ich zakończeniu (lub wynagrodzenie
otrzymywane za wykonanie performansu), a także konkursy polegające na zaoferowaniu kupna
zwycięskiej pracy i różnego rodzaju eventy służące sprzedaży prac.

•

Jeśli chodzi o najniższe kwoty, za które respondenci sprzedali którąś ze swoich prac, wahają się
one od zero złotych do ponad 5 tysięcy, a średnio wynosi 430 złotych. Lepszym miernikiem jest
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jednak mediana, wynosząca 150 złotych: połowa sprzedanych prac nie przekroczyła tej właśnie
kwoty, a ¼ została sprzedana za nie więcej niż 50 złotych. Ponad 90% najtaniej sprzedanych prac
kosztowało nie więcej niż 1000 złotych.
•

Z kolei cena najdrożej sprzedanych prac rozciąga się od 3 złotych aż do 379 tysięcy, tak że w jej
wypadku średnia wynosząca ponad 15 tys. złotych jest tym bardziej mylącym wskaźnikiem: 25%
najdrożej sprzedanych prac kosztowało nie więcej niż 2 tys. złotych, połowa – nie więcej niż 4400
złotych, ¾ – nie więcej niż 9800 złotych. Z kolei sześć najdrożej sprzedanych prac kosztowało w
sumie tyle, co najdrożej sprzedane prace pozostałych stu osób, które udzieliły odpowiedzi na
pytanie.
Wnioski i tropy interpretacyjne:

•

Tym, co musi uderzać w danych na temat podmiotów kupujących sztukę to fakt, iż sprzedaż prac
dokonuje się w dużej mierze z pominięciem instytucji i przyjmuje postać prostej relacji artystaosoba fizyczna, która kupuje prace. Oznacza to, iż procesy związane z handlem sztuką
przypominają raczej najprostsze formy ekonomicznej wymiany niż dojrzałe rynki z ogromną masą
instytucji pośredniczących charakterystyczne dla świata zachodniego. Z jednej strony to zjawisko
pozytywne, bo wszystkie benefity płynące ze sprzedaży prac pozostają przy ich twórcach, z
drugiej zaś strony trudno nie zauważyć, iż znacznie ogranicza to możliwość dystrybuowania dzieł,
rozmiar i różnorodność sieci potencjalnych nabywców. Sprowadza bowiem ich zakres do tych,
których zna się bezpośrednio – często znajomych i przyjaciół oraz osób, do których dociera się za
ich pośrednictwem.

•

Informacje o cenach uzyskiwanych ze sprzedaży prac pozwalają odtworzyć morfologię polskiego
świata artystycznego, którą potwierdzają dane z wywiadów jakościowych z artystami oraz wyniki
analizy zawartości prasy. Składa się on zasadniczo z trzech podstawowych kategorii jednostek:
tych, których dochody są porównywalne z tymi uzyskiwanymi przez przedstawicieli najwyższych
szczebli kadry zarządczej (prezesi, dyrektorzy, managerowie najwyższego szczebla); tych, którzy
sprzedają swoje prace, ale uzyskują z tego faktu dochody nie przekraczające średniej krajowej
oraz tych, których można nazwać artystyczną pracującą biedotą – oddających swoje prace często
poniżej kosztów ich wytworzenia. O ile ta pierwsza kategoria jest bardzo nieliczna, to dużo
bardziej rozwinięte są dwie pozostałe, co z kolei wskazuje na fakt znacznych nierówności
dochodowych wśród artystów, przyjmujących postać tak charakterystycznego dla całego świata
rozwarstwienia na zamożną elitę i z trudem wiążących koniec z końcem pozostałych.

15. Ile zarabiają artyści?
•

Przeciętny miesięczny dochód netto wśród uczestników badania, którzy udzielili odpowiedzi na
to pytanie, to ponad 3500 złotych netto. W stosunku do kwoty przeciętnego dochodu brutto
podawanej przez GUS za 2015 rok (4150 złotych, a więc średnio ok. 3100 złotych netto) jest to
zatem kwota o kilkanaście procent wyższa od średniej krajowej. Jeśli jednak uwzględnimy, że
ponad połowa ankietowanych mieszka w mieście liczącym powyżej 500 tys. mieszkańców (w
tym prawie połowa w Warszawie), a spora część pozostałych w takich miastach, jak Gdańsk,
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Katowice czy Toruń, to kwota ta wydaje się w najlepszym razie bliska średniej, jeśli nie od niej
niższa. Przeciętny dochód netto w Warszawie można szacować na podstawie danych GUS na
ponad 4100 złotych, w Katowicach – na niecałe 3900 złotych, w Poznaniu – na niecałe 3400
złotych.
•

Jeśli wziąć pod uwagę dochód na osobę w gospodarstwie domowym, to średni dochód osób
kończących ASP uznamy ponownie za podobny do tego charakteryzującego osoby z
wykształceniem wyższym w Polsce lub niego od niego wyższy. Wynika to z tego, że średnia liczba
osób tworzących gospodarstwa domowe artystów i artystek z uwzględnionych w badaniu
roczników jest mniejsza niż ta dla badań ogólnopolskich: wyższy jest odsetek żyjących we dwoje,
a niższy – odsetek gospodarstw domowych liczących 4 i więcej osób.

•

Co ciekawe, najwyższe przeciętne dochody (ok. 4600 netto, 3100 netto na osobę w
gospodarstwie domowym) w porównaniu do pozostałych osiągają te osoby, których praca jest
związana wyłączanie ze sztuką. Sugerowałoby to, że tego typu praca jest szczególnie cenna nie
tylko z uwagi na możliwość realizowania swojej pasji, ale też pod względem finansowym: na te
osoby, którym uda się osiągnąć sukces w świecie artystycznym lub utrzymywać wyłącznie z
innego rodzaju pracy związanej ze sztuką (a jest ich w naszym badaniu nieco ponad 1/3, a wśród
wszystkich absolwentów i absolwentek odsetek ten jest prawdopodobnie niższy), czeka też
szansa na relatywnie dobrą sytuację finansową.
Wnioski i tropy interpretacyjne:

•

Średnia dochodów artystów jest podobna jak w przypadku innych osób z wyższym
wykształceniem w Polsce, zwłaszcza zamieszkujących duże miasta, ale jednocześnie nie oznacza
to, iż twórcom wiedzie się lepiej lub tak samo, jak innym kategoriom zawodowym o podobnym
kapitale kulturowym. Przeciwnie, ich sytuację pogarszają dwa istotne czynniki: z jednej strony
nieregularność pozyskiwania dochodów, która zmniejsza bezpieczeństwo egzystencjalne, z
drugiej zaś fakt, iż część pieniędzy uzyskiwanych z pracy muszą oni przeznaczyć na opłacenie
środków pozwalających im tę prace wykonywać.

•

Uprawianie sztuki może być niezwykle dochodowym zajęciem, ale staje się nim dla bardzo
wąskiej grupy osób, które zajmują najwyższe pozycje w hierarchiach, obecnych na rynku sztuki,
regularnie sprzedających swoje prace lub wykonujących inną wysoce dochodową pracę opartą
na wykorzystaniu kompetencji twórczych.
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Sztuki wizualne w świadomości absolwentów i absolwentek ASP
Czym jest sztuka?
Czym jest sztuka? Gdzie przebiegają granice pomiędzy nią a innym formami ludzkich działań? Jakie
zjawiska kulturowe, jakie praktyki można zaliczyć do sztuki, a jakie nie? Jak pisaliśmy szerzej w pierwszej
części opracowania z III etapu badań, dotyczącej sondażu ogólnopolskiego, zdajemy sobie oczywiście
sprawę, że próby zdefiniowania sztuki, zwłaszcza tej najnowszej, której celem najczęściej jest poszerzanie
własnych granic, wydają się być skazane na porażkę. Zadając to pytanie chcieliśmy jednak dowiedzieć się,
w jakim stopniu podobnego zdania są mieszkańcy Polski oraz osoby mające wykształcenie artystyczne, w
jakim zaś uważają, że da się jednak wyznaczyć jednoznaczne granice oddzielające sztukę od innych
zjawisk. Interesowało nas też to, czy respondenci oddzielają oni od siebie różne formy twórczości,
niektórym przyznając jednak większe prawo do bycia sztuką. Podobnie jak w sondażu ogólnopolskim
także artystów i artystki zapytano zatem, po pierwsze, o to, co ich zdaniem jest, a co nie jest sztuką, w
odniesieniu do szeregu zjawisk z zakresu kultury i sztuki. Respondentom zaprezentowano listę 24 takich
zjawisk, a odpowiedzi znajdują się na poniższym wykresie.
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64%

rzeźba

3%

32%

malarstwo

61%

4%

34%

grafika i rysunek

60%

4%

34%

39%

film
projektowanie (mebli, budynków, przedmiotów, ubrań)

9%

33%

13%

video-art

25%

performance

24%

happening

24%

12%

fotografia

24%

9%

street-art
komiks

16%

15%

52%
53%
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9%
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6%3%

13%
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65%
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tatuowanie 3%10%

57%

6% 6%
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23%
16%

52%
33%

tworzenie gier komputerowych 3%6%

22%

36%

fryzjerstwo 4% 2%

13%
2%

33%
22%

27%

48%

23%

8%

16%

49%

styling (kształtowanie wizerunku, wizaż) 2%6%

18%

74%

garncarstwo 5% 7%

kuglarstwo 2%9%

7% 5%

42%

8% 6%

16%

1%

57%

bio-art

pornografia

8%2%

18%

11%

tuning samochodowy 2%

6%3%

5%4%4%

11%

gotowanie

2% 3%

55%

jubilerstwo

graffiti

3%3%

51%

15%

12%

1%

47%

16%

16%

grafika komputerowa

50%

2%
19%

29%
27%

31%
21%

20%
37%

5%

61%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Zdecydowanie jest to sztuka
Raczej jest to sztuka
Czasami jest to sztuka, a czasami nie
Raczej nie jest to sztuka
Zdecydowanie nie jest to sztuka

Wykres 8. Znajomość różnych form praktyk kulturowych i artystycznych oraz opinia na temat ich charakteru (A2).

Wyniki ujawniają bardzo istotne różnice między potocznym sposobem myślenia o sztuce i jej granicach
(zidentyfikowanym w sondażu ogólnopolskim) a sposobem myślenia artystów i artystek.
Po pierwsze, ci ostatni bardzo często kwestionują możliwość esencjalistycznego wyznaczenia granic
sztuki – niezwykle często udzielają odpowiedzi „czasami jest to sztuka, a czasami nie”. Odsetek takich
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odpowiedzi wynosi średnio prawie 50%, od 16% (w przypadku pornografii) aż do 74% (w przypadku
graffiti). Jednocześnie bardzo niewiele (bo zaledwie 3%) osób jest konsekwentnych w negowaniu
możliwości zaklasyfikowania czegoś w obręb sztuki wyłącznie na podstawie określenia, jaki rodzaj,
gatunek lub formy tworzenia ten aspekt reprezentuje. Oznaczać to może, że antyesencjalizm artystów
jest stosunkowo niekonsekwentny i że większość z nich jest przekonana o tym, że pewne formy
tworzenia zawsze należą, a inne nigdy nie należą do zbioru „sztuka”.
Po drugie, jeśli wziąć pod uwagę odpowiedzi przyznające status sztuki pewnym zjawiskom, a innym go
odmawiające, istnieją różnice w tak powstałej hierarchii. Wierzchołek rankingu jest wprawdzie
niezmienny: jeśli artyści i artystki decydują się wyznaczyć granice sztuki, również najczęściej przyznają
takie miano rzeźbie, malarstwu oraz grafice i rysunkowi. Jak się okazuje, również w tym gronie
zdecydowana większość osób (blisko dwie trzecie) uważa za sztukę te właśnie trzy formy tworzenia.
Oznacza to, że również dla artystów stanowią one prototypy wszelkich zjawisk artystycznych i to
prawdopodobnie niezależnie od tego czy są celebrowane czy kontestowane jako najpełniejsze przejawy
sztuki. Pomimo tego więc, że cała współczesna praktyka artystyczna skoncentrowana jest na dyskusji z
tym trójdziedzinowym rdzeniem sztuki, na próbach poszerzenia rozumienia tego czym jest malarstwo,
rzeźba oraz rysunek i grafika, to nie podważa to ich roli definiowania odrębności zjawisk artystycznych.
Jeśli jednak chodzi o kolejne zjawiska najczęściej uznawane za sztukę – wśród osób po ASP znacznie
częściej niż w przypadku nieprofesjonalistów uznaje się za nie środki wyrazu typowe dla współczesnej
sztuki, takie jak video-art, happening, performance, street-art. Z kolei relatywnie znacznie rzadziej –
umiejętności związane z życiem codziennym oraz kojarzone z rzemieślnictwem, przede wszystkim takie
jak jubilerstwo, garncarstwo, gotowanie czy fryzjerstwo. Większość artystów i artystek jest też zdania, że
sztuką nie są pornografia (82%), tuning samochodowy (68%), styling / wizaż / kształtowanie wizerunku
(56%) oraz kuglarstwo (55%). W takim rozkładzie odpowiedzi widać więc podwójny ruch wykonywany
przez współczesnych artystów: z jednej strony włączają oni do sztuki zjawiska związane z codziennością,
ale przefiltrowane przez artystów, przekształcających je w dzieła sztuki, z drugiej zaś usiłują silnie
oddzielić od sztuki to, czemu próbują nadać takie miano osoby niebędące artystami. O ile ten pierwszy
ruch można uznać za przejaw prób poszerzania granic sztuki przez profesjonalnych twórców, mający im
zapewnić większą swobodę tworzenia, zdefiniować ich jako innowacyjnych, to ten drugi ruch, wydaje się
być z kolei formą obrony przez zawłaszczaniem wysokiego statusu sztuki dla legitymizacji czy
podnoszenia prestiżu takich aktywności, które mają charakter praktyczny, codzienny, merkantylny. To z
kolei oznacza, iż rozumienie sztuki jako sfery życia, której istotą jest stałe poszerzenia własnych granic,
jest o tyle niezgodne ze stanem faktycznym, że artyści wyrzucają poza zakres sztuki te zjawiska, które bez
ich zgody próbują się do niej upodobnić. Odmowa nadania miana sztuki pornografii, stylingowi czy
kuglarstwu dowodzi więc, że stawka, o jaką walczą artyści to nie tylko prawo do tworzenia takiej sztuki,
jaka im najbardziej odpowiada, ale również prawo do określania co jest, a co nie jest sztuką.
Interesujący jest ponadto przypadek bio-artu. Jest to jedyna forma twórczości, której nie zna spora część
ankietowanych (18%). Co więcej 42% jest zdania, że czasami jest to sztuka, a czasami nie, natomiast
pozostali dzielą się na tych, którzy odpowiadają twierdząco (22%) i przecząco (17%) – jest to zatem forma
twórczości najsilniej dzieląca opinie artystów i artystek. Być może wynika to z powyżej zdefiniowanego
syndromu – bio-art, a więc forma twórczości sytuująca się na pograniczu sztuki oraz nauki, a także
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wykorzystująca materiał biologiczny jako medium tworzenia, ma dosyć chybotliwy status, w tym sensie,
że trudno ją uprawiać bez pomocy genetyków lub biotechnologów. Bio-artyści nie są w niej samodzielni,
ale zależni od innych, co z kolei zaprzecza takiej wizji sztuki, w której jest ona przestrzenią wolności
artysty. Po drugie, decydującą rolę w tej niezgodzie wokół statusu bio-artu wydaje się mieć też specyfika
tej formy twórczości – niezwykle kontrowersyjna, hybrydyczna, budząca gorące spory o charakterze
etycznym. Po trzecie, nawet osoby kończące ASP wydają się mieć ograniczoną wiedzę i doświadczenia
jeśli chodzi o tę formę twórczości, co również może wywoływać obawy i kontrowersje.
Odpowiedzi na pytanie „co jest sztuką” można też przeanalizować przy pomocy analizy czynnikowej, tj. w
oparciu o korelacje między odpowiedziami dotyczącymi poszczególnych form tworzenia. W takim
wypadku uzyskamy wyniki podobne do tych, które przyniosła taka sama analiza danych z sondażu
ogólnopolskiego, z kilkoma wyjątkami. Wśród najsilniej powiązanych ze sobą typów zjawisk
wyróżnilibyśmy ponownie:
(1) czynności bliskie życiu codziennemu, w tym fryzjerstwo, kształtowanie wizerunku, tuning
samochodowy, garncarstwo, gotowanie, tatuowanie i kuglarstwo 2 (czynnik wyjaśniający
najwięcej zróżnicowań obecnych w odpowiedziach uczestników badania – 39% wariancji)
(2) klasyczne postacie sztuki: rzeźba, grafika i rysunek, malarstwo, film3, a w dalszej kolejności –
projektowanie4 (czynnik wyjaśniający 16% wariancji);
(3) formy wyrazu wyrastające ze sztuki współczesnej: performans, happening, bio-art i street art5
(czynnik wyjaśniający 8% wariancji).
Paradoks polega więc na tym, że choć artyści i artystki oraz odbiorcy znacznie różnią się co tego, jakie
zjawiska uznać za sztukę, to jednocześnie posługują się dosyć podobnymi systemami kategoryzowania
rzeczywistości dostrzegając podobieństwa i różnice mniej więcej pomiędzy tymi samymi zjawiskami.
Podstawowa różnica pomiędzy tymi grupami jednostek nie polega więc na tym, iż dysponują one
osobnymi schematami porządkowania świata, ale na przyznawaniu wyodrębnionym poprzez nie
zjawiskom innego statusu.
W odpowiedziach absolwentów i absolwentek niejednoznaczny jest natomiast status komiksu i grafiki
komputerowej – odpowiedzi dotyczące tych form stworzenia są skorelowane z odpowiedziami na
pytania należące do każdej z trzech wyżej wymienionych kategorii i trudno tu odnaleźć jakiś wzór6. Z kolei
fotografia i video-art znajdują się między kategoriami 2 i 3, co wyraża się w tym, że odpowiedzi na ich
temat są skorelowane zarówno z odpowiedziami dotyczącymi klasycznych, jak i bardziej współczesnych
form uprawiania sztuki 7 . Na podobnej zasadzie tworzenie gier komputerowych znajduje się między
kategoriami 1 i 3, a jubilerstwo – między kategoriami 1 i 2.

2

Na tendencję do udzielania podobnych odpowiedzi na te pytania wskazuje też siła związku między nimi: miara tau-b wynosi
każdorazowo od 0,33 do 0,59).
3
Odpowiedzi dotyczące tych czterech form twórczości są ze sobą bardzo silnie skorelowane: tau-b wynosi od 0,62 do 0,88).
4
Odpowiedzi dotyczące projektowania są skorelowane z wcześniej wymienionymi czterema formami twórczości, ale w nieco
słabszym stopniu: tau-b wynosi od 0,33 do 0,46.
5
Odpowiedzi dotyczące tych czterech form twórczości są ze sobą bardzo silnie skorelowane: tau-b wynosi od 0,57 do 0,83.
6
W rezultacie oba te zjawiska wykazują umiarkowane ładunki czynnikowe w przypadku każdego z trzech czynników.
7
W rezultacie oba te zjawiska wykazują umiarkowane ładunki czynnikowe w przypadku obu tych czynników.
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Omówione wcześniej różnice między wynikami obu sondaży po części wynikają zapewne z różnicy w
poziomie wykształcenia, które już w sondażu ogólnopolskim sprzyjało temu, aby za sztukę uznawać
częściej jej sprofesjonalizowane formy, a rzadziej czynności należące do życia codziennego. Rozmiary
różnic, a zwłaszcza odsetek odpowiedzi ambiwalentnych, wydają się jednak wynikać przede wszystkim z
profilu wykształcenia – jego artystycznego charakteru – oraz doświadczeń z uprawianiem sztuki. Niechęć
do wyznaczania granic sztuki jest też zrozumiała jeśli spojrzymy na wyniki dodatkowego pytania
otwartego skierowanego do artystów i artystek: Czym dla Pana(i) jest sztuka? Jak Pan(i) rozumie to
pojęcie? Okazało się nie tylko, że 13% odpowiadających nie potrafi udzielić odpowiedzi także na tak
sformułowane pytanie, najczęściej będąc zdania, że liczba takich odpowiedzi jest wielka lub
nieskończona, ale przede wszystkim – że pozostałe odpowiedzi są tak niezwykle zróżnicowane, że trudno
je często zmieścić w jakichś zbiorczych i intersubiektywnie zrozumiałych kategoriach. Próbując tego
dokonać wyróżniliśmy, po pierwsze, następujące 11 sposobów myślenia o sztuce – typów odpowiedzi na
wskazane wyżej pytanie. Wyniki – odsetek osób, którym bliski wydają się dany sposób myślenia –
przedstawiono na wykresie 2. Zdecydowanie największy odsetek uczestników badania wydaje się widzieć
w sztuce środek komunikacji (47%), dla jednej trzeciej sztuka to przede wszystkim sposób życia i element
silnie definiujący to, kim są i jak działają, a dla jednej szóstej jest to przede wszystkim czynność
tworzenia, kreowania, transformowania świata i powoływania światów. Co ciekawe, jedynie w przypadku
5% ankietowanych odpowiedź koncentruje się na kwestii umiejętności technicznych i warsztatu.

47%

środkiem komunikacji z innymi ludźmi, ze światem
sposobem i stylem życia, częścią życia, najważniejszym
aspektem życia, najważniejszą rzeczą w życiu

31%

działaniem twórczym, kreacją, transformacją, stwarzaniem
czegoś nowego, wytworem wyobraźni, tworzeniem nowych
rzeczywistości

16%

brak odpowiedzi / nie da się zdefiniować / zbyt ogólne lub
szczegółowe pytanie/ nie ma jednej definicji itp.

13%

unikalną ludzką umiejętnością, dorobkiem cywilizacyjnym,
różnicą wobec zwierząt, czynnikiem rozwoju ludzkości, wyższą
kulturą

10%

środkiem komunikacji ze sobą, doświadczania siebie

10%

wszystkim, co mnie otacza, czymś bardzo ważnym potrzebnym,
czymś, co nadaje życiu ludzi sens

5%

umiejętnością, warsztatem, techniką, mistrzostwem,
znajomością zasad

5%

wolnością, przestrzenią wolności

4%

etykietą, o której użycie się zabiega i walczy, przemysłem
walczącym o podtrzymanie martwego pojęcia

1%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Wykres 9. Czym jest sztuka? Rozkład skategoryzowanych odpowiedzi na pytanie otwarte (A1)
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Sztuka jako środek komunikacji
Najpopularniejsza kategoria odpowiedzi – sztuka jako środek komunikacji – kryje w sobie kilka różnych
aspektów. Najczęściej chodzi o traktowanie sztuki jako środka wyrażania siebie, swoich doświadczeń i
myśli, swojego komentarza na temat świata, swojej odpowiedzi na impulsy przychodzące ze świata oraz
przekazywania ich innym. Oto przykłady takiego sposobu myślenia:
Jeden z najstarszych sposobów komunikacji, w którym przedmiotem wymiany nie jest informacja lecz
emocje
Sztuka to sposób komunikacji, jakiego używa artysta, aby uzewnętrznić swoje spostrzeżenia, podzielić się
nimi ze światem zewnętrznym. Sztuka to medium wyrazu doświadczeń i przemyśleń artysty. (Poznań, 2011)
Sztuka to szansa powiedzenia czegoś ważnego „od siebie"
Sztuka jest moją odpowiedzią na rzeczywistość.
Sztuka jest dla mnie wyrazem i komentarzem mego stosunku do świata, rzeczywistości.
Sztuka to wizualizacja świata wewnętrznego przetworzonego przez twórcę w dzieło.
To sposób wypowiadania się, reakcji na otaczający świat, sposób komunikowania się z otoczeniem i
manifestacji poglądów.
Nazywanie i redefinicja otaczającego świata, rozpoznawanie ukrytych, subtelnych sensów w codziennej
rzeczywistości i przenoszenie ich na czytelny poziom przy pomocy wybranych narzędzi

Częstym elementem tego typu definicji jest też publiczność: drugi człowiek oraz jego reakcje. Sztuka to
medium wpływania na innych i ich emocje, stymulowania, domagania się reakcji, przetwarzania świata i
dopełniania go albo też – budowania porozumienia, interakcją, poszukiwaniem wspólnych częstotliwości.
jest to coś co wyzwala emocje w odbiorcy. daje do myślenia lub do czucia. reakcja nie musi być pozytywna.
ma pobudzać do reakcji. stymulować
Potrzeba wyrażania siebie. „Inny" poziom kontaktów z „drugim" człowiekiem.
Sztuka dla mnie jest narzędziem ekspresji. Jest też językiem, komunikatem pomiędzy artystą i odbiorcą.
(Poznań, 2011)
Jest to sposób na wyrażanie siebie oraz uczulenie ludzi na otaczający ich świat (…)
(…) Jeśli widz i twórca odbierają na tych samych falach, wchodzę we wspólny, inny wymiar. (…)
Sztuka jest dialogiem między artystą a „widzem". Zadawaniem pytań i szukaniem odpowiedzi,
prowokowaniem i kojeniem, wprowadzaniem w ruch (ożywianie) wnętrza człowieczeństwa poprzez
działanie duchowe i intelektualne.
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(…) Sztuka umożliwia wzbogacenie duchowe i artystyczne twórców i odbiorców. Sztuka to dialog artysty z
odbiorcą.
Sztuka jest sposobem na komunikację z drugim człowiekiem, jest wymianą odczuć. Jest ciągłym
poszukiwaniem form wyrazu.
sztuka to spoiwo relacji międzyludzkich, które angażuje istotę ludzką w całości i ma tendencję do
przekraczania granic interesów, granic kulturowych i czasowych

Wśród znacznie rzadziej pojawiających się aspektów rozumienia sztuki jako medium komunikacji można
wskazać traktowanie jej jako:
•

•
•

medium pomiędzy różnymi językami i dziedzinami, miejsca ich spotkania, środka poznawania
niepoznanego, innego, np.:
o Sztuka to forma wypowiedzi ujmująca treści w sposób niewyrażalny przy pomocy innego
medium. Poruszająca odbiorcę estetycznie, emocjonalnie lub intelektualnie;
o narzędzie komunikacji społecznej w sprawach, o których nie da się powiedzieć innymi
środkami a czasem, bardzo rzadko, próba dotarcia do transcendencji lub uchwycenia
metafizyki w formie;
środka wyrażania ducha czasów – specyfiki życia w danej epoce, np.: (…) artystyczny wyraz
charakteru czasów, w których żyje artysta. (…)
śladu, który pozostawiamy po sobie, np.: pozostawianie po sobie jakiegoś śladu, dobrze, żeby
niósł za sobą znaczenia, które są zrozumiałe dla szerszego grona ludzi.

Analiza tych wypowiedzi, w których sztuka jest traktowana jako środek komunikacji, prowadzi do
następujących wniosków. Po pierwsze, artyści rozumieją ją przede wszystkim jako coś, co pośredniczy
pomiędzy tym, który ją tworzy a światem. To pośrednictwo jest niezbędne, by łączyć świat wewnętrzny i
świat zewnętrzny, artystę i odbiorcę, a czasem umożliwić komunikację z samym sobą. Tego rodzaju
łączenia niezbędne jest z kolei do tego, by reagować na świat, pokazywać, jak się go widzi, uzewnętrzniać
emocje, ale też dlatego, że nie da się niektórych rzeczy powiedzieć inaczej niż poprzez dzieło. Ten ostatni
aspekt jest bardzo istotny, bo wskazuje, iż sztuka jest traktowana jako rodzaj translacji, przekładania na
uchwytny i zrozumiały język tego, co nieuchwytne. Po drugie, taki sposób zdefiniowania sztuki, wskazuje
z kolei, iż dla naszych respondentów ma ona sens, o ile znajduje swojego odbiorcę, tworzy się ją po to, by
coś komuś zakomunikować. Po trzecie oznacza to, że choć, jak zobaczymy niżej, artyści mają skłonność
do hołdowania modernistycznemu przekonaniu, iż sztuka niczemu nie służy, to jednocześnie, gdy ją
definiują, bardzo precyzyjnie określają jej rolę: ma ona pośredniczyć, a poprzez to komunikować.
Sztuka jako sens, treść i sposób życia
Drugi najczęściej występujący sposób mówienia o sztuce to określanie jej jako sposobu, treści i/lub
sensu życia. Spora liczba wypowiedzi ujmuje to bardzo lapidarnie, sztuka jest mianowicie: życiem, treścią
życia, prawie całym życiem, sposobem na życie, moim życiem – powietrzem, którym oddycham; sztuka –
sposób na życie. Wiele wskazuje z kolei na bycie całkowicie zaabsorbowanym przez sztukę, obejmowanie
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przez nią większości czynności i czasu życia codziennego lub biografii albo zaliczają sztukę do zjawisk o
najwyższej wartości w życiu i stanowiących o jego sensie np.:
Sztuka to moja codzienność. Forma na życie. Robienie z małych drobiazgów dużych rzeczy
sztuka to jak życie, potrzeba codzienności, żyjąc nie można się uwolnić od tego
sposób na życie, to jest tworzenie, ciągły proces twórczy, realizowanie różnych zadań, pomysłów, które
oscylują w wyobraźni, dotyczące zdarzeń, pomysłów, spotkań twórczych, to obecność na wystawach,
sympozjach
To czym ja żyję, od początku mojej drogi. To się mieści moje życie.
Sztuka od pewnego momentu to jest od rozpoczęcia studiów na ASP stała się nie tylko moją pasją ale po
prostu moim życiem. (…)
Sztuka jest dla mnie mną. Moim życiem. Najprościej jest sklasyfikować to do pojęć pasja, hobby, zajęcie.
Ale tak na prawdę jest to sposób w jaki widzę świat, jak piszę swoją historię. To jestem ja, to również
możesz być i Ty. Codzienność, detal i horyzont. (…)
obecnie sztuka jest całkowitym wypełniaczem mojego czasu, nie potrafię sprecyzować czym dokładnie jest,
gdyż jest to dla mnie pojęcie całkowicie abstrakcyjne. (…)
Sztuka jest dla mnie życiem. Wypełnia prawie całe moje dnie. (…)
Sztuka jest podstawą. Jest – wraz z miłością – sensem życia
Jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Zaraz po rodzinie. Sztuka nie naśladuje życia, ale je dopełnia,
czasem tłumaczy, zmusza do myślenia, wzbogaca.

Rzadziej pojawia się inny sposób mówienia o sztuce jako sposobie życia, mianowicie – umieszczanie jej w
kontekście zawodowym, odwołanie się wprost do bycia artyst(k)ą jako profesji, zawodu, kariery, środka
zarobkowania, np.:
Sztuka jako sposób na życie: działanie twórcze profesjonalnych artystów.
Sztuka jest obszarem działalności, któremu poświęciłem większość swojego życia - jako twórca, jako
animator imprez plastycznych, jako propagator sztuki polskiej i środowiska polskich artystów plastyków.
Zawodem wykonywanym, wyuczonym i ulubionym hobby jednocześnie (…)
Jest moja droga życiowa, moja kariera, moim językiem
Sztuka to moja pasja i przy okazji zawód
pasja, praca

Pojedyncze osoby odwołały się z kolei do myślenia o sztuce jako zawodzie i źródle dochodu na zasadzie
negacji, np.:
Sposobem na życie w sensie duchowym, nie sposobem zarabiania pieniędzy
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Sposobem na życie ale oczywiście nie da się z niej wyżyć…

Zidentyfikowaliśmy jeszcze kilka odmian myślenia o sztuce jako sposobie życia, które pojawiały się już
znacznie rzadziej. Pierwszy z nich nawiązuje do opisywanego wcześniej rozumienia sztuki jako środka
przekazywania czegoś ważnego i wpływania na innych i polega na rozumieniu sztuki jako służby,
odpowiedzialności, misji albo powołania.
sztuka jest obszarem (…) odpowiedzialności i decyzji. Niezwykle istotny jest kontekst dzieła, jego
funkcjonowanie w przestrzeni społecznej
Misją
Powołaniem z którym się rodzimy, w obecnych czasach dość kłopotliwym
(…) sztuka jest dla mnie w dużym stopniu powiązana z rzemiosłem, jakością tworzenia i odpowiedzialnością
sztuka to konieczność.
sposób realizacji życia w świecie, (…) jest to dar boży, służba

Pozostałe i najrzadsze odmiany rozumienia sztuki jako sposobu życia polegają na mówieniu o niej jako:
sposobie na ucieczkę przed nudą, rzeczywistością, światem; czymś, co pozwala żyć w zgodzie z
wartościami (pięknem, dobrem, miłością); sferze tworzenia rzeczy niepraktycznych; czymś, co wyróżnia
daną osobę.
Omawiany wyżej sposób definiowania sztuki – sztuka jako sens, treść i sposób życia – wskazuje
jednoznacznie, iż dla artystów sztuka nie jest po prostu zawodem i profesją, ale raczej aktywnością tak
silnie splecioną z życiem, iż stają się one nieodróżnialne: sztuka to życie, a życie to sztuka. Czasami, co
znów wskazuje na żywotność modernistycznych mitologii artystycznych, fakt parania się sztuką sprawia,
iż życie z nią tożsame staje się wyjątkowe – jest misją, powołaniem, darem bożym, służbą czy formą
odpowiedzialności za świat. Bardzo silnie widoczne jest tu więc podkreślanie przez artystów
bezprecedensowości ich profesji, a co za tym idzie także życia, które oni wiodą. W takim myśleniu o
sztuce, jako formie działalności niezwykle silnie splecioną z jednostkową egzystencją i w pewnym sensie
określającej tę ostatnią, można dostrzec elementy egzaltacji, ale również niezwykle trafny opis specyfiki
sztuki. Jej uprawianie jest przecież możliwe dzięki unikalnym predyspozycjom, długotrwałemu treningowi
i wymaga ustawicznego doskonalenia, większości osób ją uprawiających nie przynosi ona ani wysokiego
statusu ani dużych pieniędzy, zaś bycie artystą wydaje się być paradygmatycznym przykładem
prekarności – funkcjonowania w stanie niepewności i zawieszenia, braku podstawnego bezpieczeństwa
egzystencjalnego.
Sztuka jako kreacja
Trzeci najczęściej obserwowany sposób definiowania sztuki odnajduje w niej przede wszystkim działanie
twórcze, kreację, transformację, stwarzanie czegoś nowego, tworzenie nowych rzeczywistości.
to tworzenie, przelewanie własnych myśli i doznań na medium jakim się dany artysta zajmuje
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Sztuka jest kreacją, wytworem, myśli i ręki ludzkiej.
tworzenie bytów nieistniejących; usuwanie w umysłu natrętnych wizji w formie skończonego dzieła
materialnego i rozstanie się z nim
Tworzenie czegoś nowego w oparciu o własne przeczucia.
Działanie kreatywne z wykorzystaniem umiejętności warsztatowych, powodujące wzbogacenie odczuwania
przez odbierającego, budujące w jego mniemaniu nowe wartości różnego charakteru.
Sztuka jest dla mnie czymś innym niż rzemiosło artystyczne. Łączę ją z pracą intelektualną i/lub
emocjonalną twórcy, na ogół długoterminową. Sztuka ma efekt - tzn. dzieło sztuki lub koncept. Dzieło
sztuki jest niejako konkluzją pracy twórczej.
Sztuka to twórcze podejście do otaczającego świata. Widzenie drobnych fragmentów, niuansów, zestawień
kolorów, przetwarzanie i ich i wykorzystywanie we własnych pracach. To czerpanie z możliwości, jakie daje
najprostsze nawet narzędzie (patyk, palec umoczony w farbie itp)
(…) Dawno przestała być dekoracją natomiast często daje szanse przenieść się w te obszary wyobraźni
gdzie sami nie jesteśmy w stanie zawędrować a są dla nas niezwykle ważne.

Ten trzeci sposób odpowiadania jest również dosyć symptomatyczny. Z jednej strony wskazuje się w nim,
iż tym, co definiuje wyjątkowość sztuki, jest akt kreacji – tworzenie tego, czego wcześniej nie było (tak w
sensie dosłownym, jak i metaforycznym). Z drugiej zaś przeciwstawia się ją takim formom tworzenia,
które albo nie są wystarczająco kreatywne (rzemiosło artystyczne), albo owocują tym, co zbyt
instrumentalne (dekoracja), by nazywać to sztuką. Zgodnie z tym trzecim sposobem odpowiedzi sztuka
jest czymś wyjątkowym, nieco podobnym do boskiej działalności, ale przede wszystkim praktyką, która
zdaje się być paradygmatem innych ludzkich aktywności – tworzeniem integrującym umiejętności
manualne, technologię, wrażliwość i wyobraźnię, potencje intelektualne i te związane z wrażliwością,
zdolnością odczuwania, emocjami. Ten sposób definiowania sztuki bardzo bliski jest sposobom jej
pojmowania przez Herberta Reada8, ale też Josepha Beuysa9. Obaj widzieli w niej przecież nie tylko
najbardziej ludzką z aktywności, ale też źródło naszego człowieczeństwa.
Sztuka jako komunikacja ze sobą
Czwarty rodzaj definicji sztuki, który dostrzegamy w zebranym materiale kładzie nacisk na to, że choć
sztuka polega na tworzeniu oraz na komunikacji, to jej podstawowym sensem jest komunikowanie się ze
sobą, doświadczanie siebie i samorealizacja. To zatem takie rozumienie sztuki, które bliskie jest
niektórym z tych omówionych już wcześniej.
odświeżeniem myślenia, wyzwaniem dla skostnienia umysłowego
Jedną z metod samorealizacji.
realizowanie własnego jestestwa.
8
9

Herbert Read, Wychowanie przez sztukę, Wrocław, 1971
zob. Joseph Beuys – teksty komentarze, wywiady, Jedliński J. (red.) Warszawa 1990
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Autorealizacją, sztuka jest składową życia
jako praca przynosząca radość i zrozumienie
sztuka jest specyficznym językiem. którym posługujemy się dla edukacji, świadomości samego siebie i
świata wokół nas.

W tym wypadku sztuka zostaje potraktowana jako narzędzie komunikacji intrapersonalnej, a poprzez to
narzędzie samorealizacji, a więc podobnie jak w tych definicjach, które podkreślały jej silny splot z
życiem, również w tym wypadku jest to taka forma aktywności, dzięki której uprawiająca ją osoba staje
się kimś odrębnym, stwarza nie tylko dzieła, ale również siebie.
Sztuka jako unikalna ludzka umiejętność i dorobek cywilizacyjny
Jeszcze jeden sposób definiowania sztuki, który warto omówić, polega na dojrzeniu w niej cechy
definiującej człowieczeństwo, jego dziedziczenie kultury, odróżniającej człowieka od zwierząt lub
stanowiący wyższą formę kultury gatunku ludzkiego.
Teoretycznie jest dorobkiem kulturowym naszej cywilizacji. (…)
Sztuka to dla mnie dorobek historyczny/cywilizacyjny, ale także współczesne wytwory/dziedziny życia,
które wyróżniają się ze względów na walory artystyczne/estetyczne. Aby „tworzyć sztukę” należy posiadać
określone umiejętności/talent.
Mój mały krok w tworzeniu cywilizacji
Najbardziej wysublimowaną czynnością podejmowaną przez człowieka. Sposobem na życie ; jednocześnie
pracą i odpoczynkiem.
To rodzaj kulturowego, świadomościowego roszczenia, jednego z najwyższych (najwyższego?), które
określa kondycję w wymiarze etycznym, estetycznym i normatywnym.
Jest świadectwem i nieodłącznym elementem kultury , czymś , co nas pozytywnie odróżnia od zwierząt.
Ale w przeciwieństwie do cywilizacji - nie rozwija się i nie czyni tzw postępu. Nie zależy od technicznego
rozwoju społeczeństwa. Jest wyrazem wolności jednostki, może być nośnikiem aktualnych treści dla
danego społeczeństwa, jeśli nie są one nadane. Łączy się bezpośrednio ze zjawiskiem tworzenia, (kreacji),
bez którego życie ludzkie byłoby tylko wegetacją.
Sztuka to dobro ogólnoludzkie, do którego powinni mieć dostęp wszyscy. To wartość ponadczasowa, dzięki
której ludzkość ma możliwość poznania swojej kultury, historii i filozofii. Również religii i wielu innych
aspektów życia. Sztuka jest materialnym przejawem myśli i odczuć artystów.

Inne rodzaje odpowiedzi niż te omówione dotychczas wystąpiły w odpowiedziach co najwyżej kilku
procent uczestników badania, z jednym wyjątkiem: co ósmy z ankietowanych uznał, że nie sposób
odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Część wskazywała, że pytanie jest zbyt trudne i nie poświęcali
mu refleksji, np.:
nie zastanawiam się nad tym, nie potrafię odpowiedzieć
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Trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie...
Nie wiem
Za trudne pytanie jak na początek.

Zdaniem niektórych, odpowiedź jest z zasady niemożliwa, ponieważ sztuka nie ma jednoznacznych granic
lub uniwersalnej definicji.
Coś nie skończonego . nie ma jednoznacznego pojęcia sztuki....
Czymś ulotnym, dla każdego czymś innym.
(…) Bliski jest mi termin OSBORNA ''Słowo sztuka tak dalece rozszerzyło swój zakres, iż przestało cokolwiek
oznaczać''.

Inni deklarowali, że nie są w stanie odpowiedzieć na tak postawione pytanie w konwencji ankiety.
Pytanie zbyt ogólne, żeby móc odpowiedzieć krótko, nie wpadając w poetycki ton.
nie podejmuję się zamknąć tak obszernego zagadnienia w wypowiedzi ankietowej

Jeszcze inni – ironizowali (Pracuję nad tym. Jestem w trakcie precyzowania pojęcia).
Ten sposób definiowania sztuki, a więc wskazanie, iż nie da się jej zdefiniować, ma długą tradycję we
współczesnej sztuce i refleksji nad nią, ale w ustach artystów zdaje się on wskazywać przede wszystkim
na to samo, co drugi z wyżej omówionych modeli opisywania tego, co artystyczne. W obu sztuka jawi się
jako wyjątkowa, unikalna działalność, nieporównywalna z czymkolwiek innym, będąca samym życiem,
albo czymś, czego nie da się ubrać w słowa.
Wszystkie dokonane dotąd rozróżnienia dają pewne wyobrażenie o tym, co artyści i artystki postrzegają
jako sztukę. Jest to jednak tylko zabieg analityczny, usiłującym rozplątać bogactwo tropów, które
pojawiało się często nawet w obrębie jednej wypowiedzi, np. tej zamieszczonej poniżej.
Całe życie, spełnienie, sposób na przekazanie pewnych bolączek i odreagowania. Nie jestem zwolennikiem
organizowania wystaw, choć ostatnio zacząłem to robić. Sztuka budzi we mnie emocje, budzi gniew ale
ostatecznie czuje przyjemność która trwa i zostawia przyjemność.

Podsumowując niniejszy fragment opracowania można powiedzieć, że:
1. Artyści i artystki bardzo często i nieporównanie częściej niż osoby niekończące wyższej szkoły
artystycznej są przekonani, że trudno jednoznacznie zaliczyć poszczególne zjawiska kultury do
sztuki lub odmówić im tego miana. Od tej reguły odbiega nieco, po pierwsze, przypadek rzeźby,
malarstwa, grafiki i rysunku, które wyraźna większość uczestników badania zalicza jednak
bezwarunkowo do pola sztuki, a tylko co trzecia osoba trzyma się w ich przypadku przekonania o
braku możliwości takiego esencjalistycznego zdefiniowania sztuki, opartego na medium
tworzenia. Drugim wyjątkiem są zjawiska, które artyści są skłonni bezwarunkowo wyrzucić poza
nawias sztuki: pornografia, tuning samochodowy, styling i kuglarstwo. Zarówno tendencję do
wybierania odpowiedzi ambiwalentnych, jak i do wykluczania z pola sztuki części zjawisk bliskich
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raczej życiu codziennemu, można było zaobserwować już w badaniach ogólnopolskich gdy chodzi
o osoby z wyższym wykształceniem. Obok poziomu wykształcenia za taki kształt wyników
niewątpliwie odpowiedzialny jest jego artystyczny profil, podzielany przez wszystkich
uczestników tego etapu badania. Absolwenci i absolwentki ASP, na skutek licznych doświadczeń
ze sztuką, są świadomi trudności z wyznaczaniem jej granic, a także reprezentują szeroką paletę
definicji gdy chodzi o to, czym sztuka jest dla nich samych, jak funkcjonuje w ich świadomości i w
ich życiu. W oczach części z nich pierwszy przychodzi na myśl aspekt komunikacyjny sztuki, inni
kładą raczej nacisk na to, że sztuka jest sposobem i stylem życia, jeszcze inni widzą w sztuce
głównie działanie twórcze i powoływanie nowych światów albo też medium samorealizacji,
komunikacji ze sobą lub autoterapii. To tylko kilka z wielu rozumień sztuki, jakimi podzielili się
ankietowani.
2. Jednocześnie analiza czynnikowa odpowiedzi pokazuje, że mimo bardzo silnej świadomości
dotyczącej kontekstowego i relacyjnego charakteru sztuki, w świadomości artystów i artystek
funkcjonuje podobny, nawet jeśli nieco słabszy podział zjawisk kulturowych na te bliższe życiu
codziennemu, te tworzące repertuar klasycznych środków wyrazu artystów i artystek oraz te
typowe raczej dla sztuki współczesnej. Odpowiedzi należące do tych zbiorów są skorelowane z
innymi tworzącymi ten sam zbiór. Osoby, które ukończyły ASP definiują natomiast te trzy zbiory
węziej – zaliczają do każdego z nich nieco mniejszą liczbę zjawisk, ponieważ niektóre formy
tworzenia wydają się w ich odpowiedziach powiązane jednocześnie z więcej niż jednym ze
zbiorów, zbyt wieloznaczne, aby myśleć o nich tylko w jednym kontekście. Dotyczy to komiksu,
grafiki komputerowej, fotografii, video-artu, tworzenia gier komputerowych czy jubilerstwa.
3. Tym, co uderza w trakcie analizy odpowiedzi na otwarte pytanie o definicję czy istotę sztuki, jest
silna skłonność artystów i artystek do definiowania sztuki jako wyjątkowej formy ludzkiej
aktywności. Nawet wówczas, gdy widzą ją oni jako środek komunikacji, wyrażania siebie, to
wskazują też na to, iż medium to jest wyjątkowe, zdolne do powiedzenia tego, czego nie da się
inaczej wyrazić. Myślenie o sztuce jako czymś wyjątkowym najwyraźniej widać, z jednej strony,
tam, gdzie wskazuje się na jej silny splot z życiem, na jej zdolność do kreowania tego, czego nie
ma, na integrowanie w akcie tworzenia wszystkich dostępnych człowiekowi potencji, ale też, z
drugiej strony, tam, gdzie mówi się o tym, że nie da się jej zdefiniować, bo umyka ona wszelkim
formom kategoryzacji. Dosyć symptomatyczne jest też to, że stosunkowo niewiele osób (1%)
wskazuje, iż sztuka to pojęcie pozbawione dziś sensu i wartości, etykieta, która raczej utrudnia
niż ułatwia tworzenie. Dominujące sposoby definiowania sztuki przez artystów, wydają się być
formą, w jakiej wyrażane jest przekonanie, iż to, co robią, pomimo tego, że nie przynosi
szczególnych benefitów i splendoru, a do tego jest często niezrozumiałe dla innych, ma jednak
wartość i sens, które podkreśla właśnie unikalność i wyjątkowość sztuki.
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Rola i miejsce sztuki
Jakie role powinna wypełniać sztuka?
Do czego służy sztuka? Rozkład odpowiedzi artystów i artystek na pytanie identyczne z tym, jakie
zadaliśmy wcześniej uczestnikom badania ogólnopolskiego, przedstawiono poniżej.
Sztuka jest wartością samą w sobie i nie powinna niczemu ani nikomu
służyć

33%
30%

Sztuka powinna wzruszać
Sztuka powinna objaśniać rzeczywistość, pomagać zrozumieć
otaczający świat

10%

Sztuka powinna być wykorzystywana jako narzędzie rozwoju
gospodarczego

9%

Zadaniem sztuki powinno być wychowywanie
Artyści powinni angażować się w bieżące wydarzenia społeczne i
polityczne

25%

12% 10%
4%

6% 14%

Sztuka powinna być wykorzystywana jako narzędzie społecznej
zmiany

8% 11%

Sztuka powinna wzmacniać postawy patriotyczne 2%10%
Sztuka powinna służyć Kościołowi 3%5%
Sztuka powinna być wykorzystywana jako narzędzie działań
2%7%
politycznych przez sprawujących władzę

18%

24%

10%
15%

30%
18%

19%

23%

33%

25%

39%

8%

23%

22%

42%

28%
23%

14%

41%

17%

Artyści powinni tworzyć dzieła użyteczne społecznie

16%

38%
29%

14%

13%

38%

18%
15%

8% 5%

35%

18%

15%

7% 11%

32%

27%

20%

Sztuka powinna przewidywać to, co zdarzy się w przyszłości

25%

26%

17%

Sztuka powinna być piękna
Sztuka powinna być narzędziem społecznego oporu wobec
niesprawiedliwego systemu

24%

23%

21%
23%

14%

22%
37%

22%

48%
74%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

W pełni się zgadzam
Raczej się zgadzam
Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam
Wykres 10. Jakie funkcje powinna spełniać sztuka? Rozkład odpowiedzi na pytania-twierdzenia dotyczące funkcji sztuki
(O3).

Najwięcej pozytywnych wskazań (i jako jedyne nieco więcej niż połowę wszystkich możliwych) uzyskały
dwa twierdzenia. Pierwsze z nich polega na zanegowaniu wszystkich pozostałych: sztuka nie powinna
niczemu ani nikomu służyć. Drugie najpopularniejsze twierdzenie głosi, że sztuka powinna wzruszać, co
można też rozumieć jako jej zdolność do poruszania różnorodnych emocji. Wśród kolejnych nieco
częściej wybieranych twierdzeń są jeszcze trzy, z którymi zgadza się przynajmniej co trzecia osoba
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uczestnicząca w badaniu: sztuka powinna objaśniać rzeczywistość i pomagać ją zrozumieć (44%
pozytywnych wskazań), być piękna (38%) oraz służyć jako narzędzie oporu wobec niesprawiedliwego
systemu (33%) 10 . Ankietowani są natomiast niemal jednomyślni, że sztuka nie powinna być
wykorzystywana jako narzędzie przez sprawujących władzę (zaledwie 2% pozytywnych wskazań), służyć
Kościołowi (8%) ani wzmacniać postaw patriotycznych (12%). Bardzo duży odsetek negatywnych wskazań
ma również czynienie sztuki dźwignią lub narzędziem rozwoju gospodarczego – aż 52% respondentów
albo raczej albo zupełnie nie zgadza się na tego rodzaju formę instrumentalizacji sztuki. Wszystkie
pozostałe twierdzenia na temat roli sztuki podzieliły uczestników badania, przy czym zgodziło się z
każdym z nich jedynie od 19 do 25%, podczas gdy pozostali je negowali lub częściowo się zgadzali, a
częściowo nie.
Biorąc pod uwagę, jak często absolwenci i absolwentki ASP deklarują, że sztuka nie powinna służyć
niczemu i nikomu, zrozumiałe jest, że poza dwoma twierdzeniami żadne nie uzyskało więcej niż połowy
pozytywnych wskazań, a artyści i artystki znacznie częściej niż uczestnicy badania ogólnopolskiego
wybierali odpowiedź wskazującą na ambiwalencję ich odczuć. Jednocześnie jednak trzeba zauważyć, że
większość osób, które zaznaczyły twierdzenie o braku zobowiązań sztuki, nie była w pełni konsekwentna i
zgodziła się jednak także z przynajmniej jednym z pozostałych. Na poniższym wykresie zwizualizowano,
jakie inne odpowiedzi wybierały takie osoby. Najczęściej brak służenia przez sztukę niczemu i nikomu
okazywał się nie kłócić z tym, że powinna ona wzruszać, objaśniać świat oraz być piękna. Autoteliczność
często jest zatem rozumiana jako pełnienie przez sztukę specyficznej funkcji, którą jest dostarczanie
pobudzeń estetycznych i emocjonalnych, a także pomoc interpretacyjna. Być może więc te role sztuki,
nie są często traktowane jak jej instrumentalne zadania, ale raczej jako oczywiste konsekwencje tego
czym ona jest. Mówiąc jeszcze inaczej, wskazanie iż sztuka nie powinna niczemu służyć oraz wskazanie, iż
powinna ona wzruszać czy wyjaśniać rzeczywistość nie pozostają w sprzeczności, ponieważ „zadania”
tego rodzaju dzieło realizuje niezależnie od tego czy artysta tego chce czy nie, dlatego że są one po
prostu potencjałami, w które wyposażona jest sztuka. Od większości innych funkcji wskazanych na
poniższym wykresie odróżnia je też brak wyraźnie sprecyzowanego celu i podmiotu, który miałby
wykorzystywać sztukę do swoich celów.

10

Warto jednocześnie zauważyć, iż w przypadku tego rodzaju roli, jaką mogłaby wypełniać sztuka, odsetek osób, które nie mogą
się zdecydować na pozytywną lub negatywną odpowiedź należy do najwyższych wśród wszystkich możliwych wskazań na
potencjalne funkcje zjawisk artystycznych. Wyższy wskaźnik odpowiedzi ambiwalentnych dotyczy tylko przypadku sztuki, która
miałaby stawać się narzędziem społecznej zmiany. Obie te role sztuki silnie powiązane są z ideą jej społecznego posłannictwa,
której ani się do końca nie aprobuje ani nie odrzuca.
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Co powinna sztuka / czym powinna być

wzruszać

28%

objaśniać rzeczywistość, pomagać zrozumieć otaczający
świat
być piękna

13%

narzędzie społecznego oporu wobec niesprawiedliwego
systemu
przewidywać to, co zdarzy się w przyszłości

13%

31%
24%

21%

8%

15%
16%

11%

wychowywać

6%

10%

narzędzie społecznej zmiany

5%

9%

narzędzie rozwoju gospodarczego 3% 10%
angażować się w bieżące wydarzenia społeczne i polityczne

4% 10%

tworzyć dzieła użyteczne społecznie

4% 9%

wzmacniać postawy patriotyczne 2% 10%
służyć Kościołowi 2%4%
narzędzie działań politycznych przez sprawujących władzę 2%
żadne z powyższych (zaznaczono wyłącznie funkcję
autoteliczną)

38%

0%
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W pełni się zgadzam

40%

50%

60%

70%

Raczej się zgadzam

Wykres 11. Jak rozumieć autoteliczność? Rozkład pozostałych odpowiedzi dotyczących funkcji sztuki wybranych przez te
osoby, które zaznaczyły odpowiedź „Sztuka jest wartością samą w sobie i nie powinna niczemu ani nikomu służyć”

Odpowiedzi na poszczególne pytania są ze sobą powiązane. Przykładowo, jeśli osoba uczestnicząca w
badaniu zgodziła się, że sztuka powinna wzmacniać postawy patriotyczne, to w większości wypadków
zgodziła się też, że zadaniem sztuki jest wychowywanie, ewentualnie zgodziła się częściowo. Tego typu
wzory są jednak mniej jednoznaczne niż miało to miejsce w przypadku sondażu ogólnopolskiego.
Wyróżnić można dwie główne kategorie myślenia o funkcji sztuki, wskazywane przez skorelowane ze
sobą odpowiedzi. Pierwszy i napotkany już także w sondażu ogólnopolskim, można by nazwać
krytycznym: to patrzenie na sztukę jako narzędzie społecznej zmiany, oporu wobec niesprawiedliwego
systemu oraz przewidywania możliwych scenariuszy przyszłości, a także objaśniania świata, przypisujący
artystom obowiązek angażowania się w bieżące wydarzenia społeczne i polityczne11. Obecność tego
rodzaju myślenia o rolach sztuki można wyjaśniać w sposób podwójny – albo poprzez wskazanie na silnie
rozwinięte w Polsce w latach 90. i trwałe do dziś tradycje sztuki krytycznej, z drugiej zaś wskazując na
aktualną sytuację w Polsce, a także szerzej – na całym świecie, której podstawową cechą jest nasycenie
zjawiskami budzącymi opór i trudnymi do zaakceptowania, ale też niezrozumiałymi, niejasnymi. Tego
rodzaju kontekst zdaje się budzić w twórcach poczucie odpowiedzialności za zmianę, polegającą albo na
eliminowaniu tych niepokojących zjawisk, albo choćby na ich tłumaczeniu, wyjaśnieniu, a poprzez to
czynieniu ich mniej opresyjnymi. Warto przy tym pamiętać (zob. wykres 10), że przypisywanie takiej roli
sztuce nie jest jednak wśród artystów powszechne, a ich odpowiedzi są w tym względzie bardzo
zróżnicowane.
11

Ten czynnik przynosi 44% wyjaśnionej wariancji przy rozwiązaniu z dwoma czynnikami. Wskazane cztery elementy są ze sobą
wyraźnie skorelowane (tau-b Kendalla wynosi między 0,37 a 0,53).
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Druga kategoria myślenia o sztuce łączy z kolei dwie pozostałe narracje o zjawiskach artystycznych, które
zostały zidentyfikowane w sondażu ogólnopolskim i opiera się na tendencji do udzielania podobnych
odpowiedzi na pytanie o to, czy sztuka powinna wychowywać, wzmacniać postawy patriotyczne oraz
służyć Kościołowi, ale także – czy powinna być piękna oraz wzruszać12. Można tę kategorię określić
mianem konserwatywnego myślenia o sztuce, bo zgodnie z nim sztuka ma być estetyczna, piękna (bo
dzięki temu jest dobra), gdyż będąc właśnie taka może dostarczać wzruszeń narodowej wspólnocie,
budzić uczucia patriotyczne, wzmacniać integrację. Paradoks polega na tym, że chociaż obie postawy (i ta
krytyczna, i ta konserwatywna) są odmiennie spolaryzowane pod względem ideologicznym i każda z nich
pociąga za sobą osobne wizje wspólnoty, wolności, jednostki, to obie mają skłonność do
instrumentalizowania sztuki, obie też opierają się na przekonaniu, iż społeczeństwo nie poradzi sobie bez
eksperckiego wsparcia, w tym przypadku ze strony artysty i sztuki.
Siła związków między poszczególnymi odpowiedziami oraz niejednoznaczność wzorów, które tworzą13,
wskazują, że trudno tu jednak mówić o bardzo wyraźnych sposobach myślenia o roli sztuki,
wyczerpujących spektrum poglądów, a przede wszystkim – wzajemnie się wykluczających. Oznacza to z
kolei, iż sztuka może pod względem ideologicznej różnorodności zostać uznana za model demokratycznej
wspólnoty albo też za pole przecinających się sił oraz ciągle trwających debat i sporów, które nie kończą
się sformatowaniem poglądów wedle jednego wzorca lub ich silną polaryzacją. Nie chodzi przy tym o to,
że artyści różnią się znacznie pod względem światopoglądowym, ale raczej o to, że ich postawy wobec ról
sztuki nie mają charakteru dogmatycznego, a więc uniemożliwiającego przyjęcie pewnych aspektów z
zupełnie przeciwnych im systemów wartości i sposobów myślenia. Aby tę niejednoznaczność
zobrazować, warto też zauważyć, że osoby, które wybrały przynajmniej dwa elementy z repertuaru sztuki
krytycznej i jednocześnie ani jednego z zestawu konserwatywnego – to zaledwie 12% ankietowanych. Z
kolei takie, które uczyniły odwrotnie to jedynie 8% osób. Pozostałe osoby to m. in. 18% tych
ankietowanych, którzy nie wybrali ani jednej odpowiedzi wskazującej na którąkolwiek z tych dwu funkcji,
ale też 21% takich, którzy jednocześnie wybrali przynajmniej po dwa elementy wskazujące na każdą z
nich14. W przeciwieństwie więc do świata społecznego i w odniesieniu do dosyć wąskiego aspektu, jakim
są role wyznaczane w sztuce, trudno dostrzec wyraźną polaryzację środowiska artystycznego – dwie
skrajne grupy, których światopoglądy się po części wykluczają (a więc reprezentujących krytyczne oraz
konserwatywne narracje na temat sztuki), to nie więcej niż 1/5 badanej populacji, i to rozdzielone
symetrycznie po każdej ze stron tego sporu.

12

Ten czynnik przynosi 14% wyjaśnionej wariancji przy rozwiązaniu z dwoma czynnikami. Wskazane cztery elementy są ze sobą
wyraźnie skorelowane (tau-b Kendalla wynosi między 0,4 a 0,56) za wyjątkiem tego dotyczącego wzruszania poprzez sztukę.
13
Elementy składające się na wyodrębnione czynniki mają częściowo dość wysokie ładunki czynnikowe także dla elementów
składających się na drugi z czynników, a z kolei sposoby myślenia o sztuce, których nie wymieniono przy żadnym z czynników nie
wpasowują się jednoznacznie w żaden z nich.
14
Przez wskazanie rozumiemy wybór odpowiedzi „w pełni się zgadzam” lub „raczej się zgadzam”
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Tabela 1. Skrzyżowanie liczby odpowiedzi „w pełni się zgadzam” i „raczej się zgadzam” na pięć pytań wskazujących na
krytyczno-poznawczą rolę sztuki15 oraz pięć pytań wskazujących na konserwatywno-estetyczną rolę sztuki16.

Funkcja krytyczno-poznawcza sztuki – liczba odpowiedzi twierdzących
Funkcja
konserwatywnoestetyczna
sztuki – liczba
odpowiedzi
twierdzących

0
1
2
3
4

0
18%
9%
5%
2%
2%

1
8%
6%
4%
3%
1%

2
10%
5%
7%
1%
3%

3
2%
2%
1%
1%
2%

4
0%
2%
0%
1%
0%

5
0%
0%
0%
1%
1%

5

0%

1%

1%

0%

0%

2%

Jeśli wziąć pod uwagę te odpowiedzi, które najsilniej ze sobą korelują oraz mają sens teoretyczny,
możemy też spojrzeć na wyniki pod kątem dwóch węziej zakreślonych funkcji sztuki. Pierwsza to sztuka
krytyczna lub zaangażowana, której wskaźnikami byłaby zgoda, że sztuka powinna być narzędziem
społecznej zmiany, oporu wobec niesprawiedliwego systemu, a artyści powinni angażować się w bieżące
wydarzenia społeczne i polityczne. Druga to sztuka wychowawczo-religijna, a jej wskaźnikami byłaby
zgoda, że sztuka powinna wychowywać, wzmacniać postawy patriotyczne oraz służyć Kościołowi.
Krzyżując te dwa zestawy odpowiedzi ze sobą otrzymamy następującą tabelę.

Tabela 2. Skrzyżowanie liczby odpowiedzi „w pełni się zgadzam” i „raczej się zgadzam” na trzy pytania wskazujące na to,
czy sztuka powinna być krytyczna/zaangażowana17 i trzy pytania wskazujące na to, czy powinna być
konserwatywna/wychowująco-religijna18.

Sztuka
krytyczna/zaangażowana
– liczba odpowiedzi
twierdzących

0
1
2
3

Sztuka konserwatywna (wychowująco-religijna) – liczba
odpowiedzi twierdzących
0
1
2
3
46%
7%
3%
0%
19%
4%
1%
1%
5%
5%
1%
2%
2%
4%
0%
2%

Jak się okazuje, prawie połowa absolwentów i absolwentek ASP nie przypisuje sztuce żadnej z tych
funkcji. Jedynie 10% wybrało przynajmniej jedną z odpowiedzi typowych dla sztuki konserwatywnej i
15

Zliczane są tu pozytywne odpowiedzi na pytania o to, czy sztuka powinna: być narzędziem społecznej zmiany; narzędziem
oporu wobec niesprawiedliwego systemu; przewidywać, co się zdarzy w przyszłości; angażować się w bieżące wydarzenia
społeczne i polityczne; objaśniać rzeczywistość, pomagać zrozumieć otaczający świat.
16
Zliczane są tu pozytywne odpowiedzi na pytania o to, czy sztuka powinna: wychowywać, służyć Kościołowi, wzmacniać
postawy patriotyczne; być piękna; wzruszać.
17
Zliczane są tu pozytywne odpowiedzi na pytania o to, czy sztuka powinna: być narzędziem społecznej zmiany; narzędziem
oporu wobec niesprawiedliwego systemu; angażować się w bieżące wydarzenia społeczne i polityczne.
18
Zliczane są tu pozytywne odpowiedzi na pytania o to, czy sztuka powinna: wychowywać, służyć Kościołowi, wzmacniać
postawy patriotyczne.
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jednocześnie żadnej typowej dla sztuki zaangażowanej, a 26% – odwrotnie. Pozostałe 18% wskazało
przynajmniej po jednym elemencie typowym dla każdego z tych nastawień. Próbując zinterpretować ten
brak jednoznaczności w rozumieniu tego, jakie funkcje powinna pełnić sztuka, warto wskazać na
odpowiedź uzyskującą najwięcej wskazań, o której pisaliśmy wcześniej: sztuka nie powinna służyć czemu
i komukolwiek. Jeżeli się jej jednak przypisuje jakąś rolę, to nie czyni się tego w sposób spójny i
konsekwentny na tyle, by ujednoznaczniać to czym być ona powinna, ale raczej wybiera się role z
różnorodnych narracji na temat ról sztuki. W takiej postawie można widzieć silną obawę przed
instrumentalizacją sztuki, która, wynika zapewne m. in. z tego, iż sama sztuka jest przez artystów silnie
utożsamiana ze swobodą, wolnością działania i to właśnie ten aspekt czyni ją wyjątkową. Przypisywanie
jednoznacznych ról sztuce sprawiałoby, iż ta podstawowa wartość ulegałaby destrukcji, a ona sama
przekształcałaby się w coś, czymś nie jest: w dydaktykę, propagandę, polityczny pamflet lub działalność
pomocową.
Jednocześnie można zauważyć, że w najmłodszym pokoleniu, choć również nadal prawie połowa
ankietowanych kładzie nacisk przede wszystkim autoteliczność sztuki i nie wybrała ani żadnego z
elementów określonego wyżej jako sztuka zaangażowana ani żadnego wskazującego na konserwatywną
postawę do sztuki, to jednocześnie zmniejsza się odsetek opinii wieloznacznych, łączących elementy obu
tych postaw – jest ich już tylko 6%, podczas gdy w całej próbie było to 18%. Zwiększa się natomiast grono
tych, którzy wybrali choć jedną funkcję typową dla sztuki zaangażowanej, a jednocześnie ani jednej
typowej dla konserwatywnej i wynosi 37%, podczas gdy w całej próbie było to 26%.

Tabela 3. Skrzyżowanie liczby odpowiedzi „w pełni się zgadzam” i „raczej się zgadzam” na trzy pytania wskazujące na to,
czy sztuka powinna być krytyczna/zaangażowana19 i trzy pytania wskazujące na to, czy powinna być
konserwatywna/wychowująco-religijna20 – tylko najmłodsi respondenci (roczniki 1975-1989).

Sztuka
zaangażowana
–
liczba
zaznaczonych
odpowiedzi

0
1
2
3

Sztuka
konserwatywna
zaznaczonych odpowiedzi
0
1
46%
7%
19%
4%
5%
5%
2%

4%

(wychowująco-religijna)

–

liczba

2
3%
1%
1%

3
0%
1%
2%

0%

2%

Wyniki sugerują, że wiek wpływa na poglądy na temat przypisywania sztuce funkcji wychowawczej i
prokościelnej, jak i zaangażowanej społecznie i politycznie oraz dążącej do zmian społecznej, a także
opinię, czy sztuka powinna być piękna21. Liczebność i sposób dobrania próby każą jednak zachować dużą
19

Zliczane są tu pozytywne odpowiedzi na pytania o to, czy sztuka powinna: być narzędziem społecznej zmiany; narzędziem
oporu wobec niesprawiedliwego systemu; angażować się w bieżące wydarzenia społeczne i polityczne.
20
Zliczane są tu pozytywne odpowiedzi na pytania o to, czy sztuka powinna: wychowywać, służyć Kościołowi, wzmacniać
postawy patriotyczne.
21
W przypadku tych odpowiedzi istotne statystycznie okazują się różnice między czterema przedziałami wiekowymi w testach
nieparametrycznych, ale też w teście T-studenta, istotne statystycznie są też korelacje między nimi a rokiem urodzenia.
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ostrożność w uogólnianiu takich rezultatów oraz traktować je raczej jako hipotezy na temat pewnej
tendencji.
Oczekiwanie od sztuki, że będzie wychowywać, jest mianowicie coraz mniej powszechne, przy czym fala
krytycznego spojrzenia na taką funkcję sztuki wystąpiła najpierw u osób urodzonych między połową lat
pięćdziesiątych a połową lat sześćdziesiątych, następnie zaś – wśród najmłodszych absolwentów i
absolwentek, tj. urodzonych od połowy lat siedemdziesiątych. W obu wskazanych wyżej przedziałach
wiekowych odsetek odpowiedzi przeczących na pytanie o to, czy sztuka powinna wychowywać wynosi
40-60% i jest istotnie wyższy niż wśród urodzonych w latach 1942-1954 oraz 1965-1974. Liniowy
charakter takiej tendencji problematyzuje dodatkowo fakt, że najstarsi ankietowani mają w tej kwestii
najbardziej ambiwalentne odczucia (prawie 2/3 z nich wybrało odpowiedź „częściowo się zgadzam, a
częściowo nie”), natomiast w rocznikach 1955-1965 następuje największa polaryzacja opinii (zaledwie
kilkanaście procent odpowiedzi ambiwalentnych).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1942-1949

1950-1954

1955-1959

1960-1964

1965-1969

1970-1974

1975-1979

1980-1984

1985-1989

Rok urodzenia uczestników badania - przedziały
W pełni się zgadzam
Raczej się zgadzam
Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam
Wykres 12. Czy sztuka powinna wychowywać (A17_O3b)? Odpowiedzi w podziale na przedziały wiekowe.

Podobnie kształtuje się tendencja jeśli chodzi o opinię na temat wykorzystywania sztuki jako narzędzia
społecznej zmiany. Najbardziej krytyczne wobec takiej powinności są ponownie osoby urodzone w
pierwszej połowie lat sześćdziesiątych, ale też – starsze od nich (45-70% odpowiedzi negatywnych).
Następnie następuje natychmiast „odbicie” w rocznikach 1965-69, po którym opinie na ten temat nie
ulegają już istotnym zmianom wśród młodszych absolwentów i absolwentek ASP: pozostają wyraźnie
podzielone, a 40-50% absolwentów i absolwentek zachowuje postawę ambiwalentną.
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1980-1984

1985-1989

W pełni się zgadzam
Raczej się zgadzam
Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam
Wykres 13. Czy sztuka powinna być narzędziem społecznej zmiany (A17_O3c)? Odpowiedzi w podziale na przedziały
wiekowe.

Podobnie wyglądają powyższe ustalenia, jeśli zamiast roku urodzenia weźmiemy pod uwagę rok
ukończenia uczelni. Obserwujemy istotne statystycznie różnice o niemal identycznym kształcie.
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24%

37%

15%

15%

14%

18%

53%

41%

25%
25%
35%
25%
16%
1%

10%
3%

8%
10%

1975-81

1982-91

1992-2001

10%
16%
2002-2011

W pełni się zgadzam
Raczej się zgadzam
Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam
Wykres 14. Czy sztuka powinna być narzędziem społecznej zmiany (A17_O3c)? Odpowiedzi w podziale na zgrupowane
roczniki ukończenia studiów.
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Czy artyści powinni angażować się w bieżące wydarzenia społeczne i polityczne? Wzór obserwowany na
poniższym wykresie jest podobny do tego znanego z wcześniejszych. Najbardziej krytyczne wobec
społecznego zaangażowania sztuki są osoby starsze - te urodzone w latach 40., ale też roczniki 19551964, podczas gdy zgoda na takie poszerzanie granic sztuki zwiększa się wśród osób urodzonych w
drugiej połowie lat sześćdziesiątych, by następnie ulec ponownie nie tyle stabilizacji, co prawdopodobnie
nawet stopniowemu wycofaniu.
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W pełni się zgadzam
Raczej się zgadzam
Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam
Wykres 15. Czy artyści powinni angażować się w bieżące wydarzenia społeczne i polityczne (A17_O3j)? Odpowiedzi w
podziale na przedziały wiekowe.

Ostatni sposób myślenia o funkcji sztuki, w którym widoczna jest pewna tendencja do zmian w czasie, to
oczekiwanie, że będzie ona piękna: począwszy od osób urodzonych po 1970 roku odsetek artystów i
artystek wyrażających taką myśl spada, podczas gdy odsetek nie zgadzających się z takim patrzeniem na
sztukę rośnie.
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Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam
Wykres 16. Czy sztuka powinna być piękna (A17_O3m)? Odpowiedzi w podziale na przedziały wiekowe.

Opisane wyżej zjawisko rzuca się w oczy jeszcze silniej jeśli zamiast roku urodzenia weźmiemy pod uwagę
rok uzyskania dyplomu. W najmłodszym pokoleniu uchwyconym w badaniach widoczny jest
zdecydowany spadek odsetka osób zgadzających się, że zadaniem sztuki jest być piękną, głównie na rzecz
opinii ambiwalentnych, ale częściowo także krytycznych wobec takiego twierdzenia.
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W pełni się zgadzam
Raczej się zgadzam
Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam
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Wykres 17. Czy sztuka powinna być piękna (A17_O3m)? Odpowiedzi w podziale na zgrupowane roczniki ukończenia
studiów

Powyższe ustalenia da się podsumować w sposób następujący. Najbardziej krytyczne wobec
przypisywaniu sztuce funkcji społecznych (wychowywanie, zmienianie świata, angażowanie się w bieżące
zjawiska społeczno-polityczne) są osoby należące do pokoleń, których wchodzenie w dorosłość przypadło
na okres PRL-u, ale w szczególności ci, którzy osiągali dojrzałość na przełomie lat 70. i 80. Jest to o tyle
interesujące, iż ówczesny system państwowy pozwalał na wszelki eksperyment artystyczny, ale pod
warunkiem, iż nie dotykał on kwestii politycznych i społecznych, zaś z drugiej strony sztuka bardzo często
była wykorzystywana do celów propagandowych. Niechęć do wypełniania przez nią funkcji społecznych
może być więc, z jednej strony, rezultatem przyswojenia normy braku zaangażowania politycznego jako
warunku tworzenia, z drugiej zaś skutkiem niechęci do bycia używanym w roli propagandowej tuby22.
Z kolei roczniki urodzone między połową lat 60. a początkiem 70., wchodziły w dorosłość w drugiej
połowie lat 80. i pierwszej 90-tych, a więc w czasie, który uniemożliwiał bycie osobą niezaangażowaną i
w którym i w Polsce na świecie tryumfy święciła sztuka silnie upolityczniona, krytyczna, intensywnie
odwołująca się do dorobku studiów kulturowych, niechętna kapitalizmowi oraz celebrująca jednostkową
wolność jako najważniejszą z wartości. Nie dziwi więc zgoda wśród tego pokolenia na pełnienie przez
sztukę funkcji społecznych. Roczniki urodzone od połowy lat siedemdziesiątych cechuje z kolei z jednej
strony większy krytycyzm wobec prawie wszystkich wskazanych wyżej funkcji sztuki, a więc zarówno
sztuki wychowującej, jak i zaangażowanej społecznie, jak i wreszcie sztuki jako dostarczycielki tego, co
piękne, z drugiej – spory odsetek odpowiedzi ambiwalentnych. Może być z jednej strony skutkiem
wysokiego stopnia społecznej indywidualizacji przyswojenia reguł forsowanych przez neoliberalny
porządek, może też być wyrazem postmodernistycznego dystansu wobec wielkich narracji. Być może to
właśnie te czynniki każą widzieć w sztuce fenomen otwarty na każdy rodzaj użyć, a poprzez to bardzo
niejednoznaczny, jako raczej narzędzie w rękach artysty niż coś, co ma z góry opisane role oraz funkcje.
Jednocześnie warto przypomnieć, że jeśli już młodsi artyści opowiadają się za modelem sztuki
zaangażowanej, to czynią to bardziej konsekwentnie, tj. nie łączą jej z konserwatywnym spojrzeniem na
sztukę (zob. tabela 3).
Jeszcze jedną zmienną, która jest skorelowana z różnicami w poglądach na temat niektórych funkcji
sztuki i to w silniejszym stopniu niż wiek lub rok uzyskania dyplomu jest religijność i udział w praktykach
religijnych i to także wówczas, jeśli kontrolujemy wiek. Czym częstszy udział w praktykach religijnych, tym
większe poparcie dla wzmacniania przez sztukę postaw patriotycznych (tau-b – 0,39) służeniu przez nią
Kościołowi (0,37) oraz wychowaniu (0,16), ale też dla tego, aby była piękna (0,27) oraz wzruszała (0,24).
Rozkłady odpowiedzi dla dwóch z tych pytań zaprezentowano poniżej. Nie można się tego rodzaju
zależności dziwić o ile przyjmiemy, iż praktykowanie religii oznacza też przyjęcie specyficznego
światopoglądu, zgodnie z którym wszystko, co istnieje powinno służyć temu, co jest przedmiotem tej
wiary oraz, w którym świat jawi się jako generalnie uporządkowany, a więc również sztuka ma w nim
swoje jednoznacznie określone miejsce – jej zadaniem jest reprodukowanie tego określonego
transcendentnie ładu.
22

W pokoleniu tym widać więc silnie to, co Piotr Piotrowski nazwał syndromem lat 70., zob. O syndromie lat siedemdziesiątych,
kulturze artystycznej, krytyce, sztuce – wybiórczo i subiektywnie, Poznań, 1991.
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Częstość uczestniczenia w praktykach religijnych

Sztuka powinna służyć Kościołowi
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Zupełnie się nie zgadzam

Wykres 18. Czy sztuka powinna służyć Kościołowi (A17_O3i)? Odpowiedzi w podziale na częstość uczestniczenia w
praktykach religijnych

Częstość uczestniczenia w praktykach religijnych
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Wykres 19. Czy sztuka powinna być piękna (A17_O3m)? Odpowiedzi w podziale na częstość uczestniczenia w praktykach
religijnych
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Omówione w całym powyższym fragmencie funkcje sztuki, które różnicują opinie absolwentów i
absolwentek ASP, najczęściej są jednocześnie tymi, w przypadku których wyniki dla wszystkich osób
kończących ASP, traktowanych jako jedna kategoria społeczna, odbiegają od wyników sondażu
ogólnopolskiego. Przykładowo, sztuka powinna wzmacniać postawy patriotyczne zdaniem 50% Polaków i
Polek, ale tylko 12% absolwentów i absolwentek ASP; powinna być piękna zdaniem 89% Polaków i Polek,
ale tylko 38% osób, które ukończyły ASP; powinna służyć kościołowi zdaniem 34% Polaków i Polek, ale
tylko 8% osób po ASP. Warto też zauważyć, iż w przypadku każdej z ról, o które pytaliśmy, odsetki
pozytywnych odpowiedzi są wyższe w przypadku odbiorców niż artystów, co niewątpliwie świadczy o
tym, iż ci drudzy są w mniejszym stopniu skłonni przypisywać sztuce jakiekolwiek funkcje. Te różnice po
części tłumaczy różnica poziomu wykształcenia oraz religijności między obydwoma próbami – dwóch
czynników, które okazywały się istotne dla poglądów na temat funkcji sztuki. W dużej mierze są one
jednak również efektem odmiennego sposoby myślenia o sztuce cechującego osoby, które są z nią
związane.
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Wykres 20. Różnice dotyczące opinii na temat funkcji sztuki między próbą ogólnopolską a próbą absolwentów i
absolwentek ASP – różnica średnich wyników (czym wyższy wynik, tym większa zgoda z danym twierdzeniem). Na
wykresie pokazano tylko te funkcje, dla których wystąpiły różnice istotne statystycznie

W obydwu badaniach podobny odsetek uczestników – nieco ponad połowa – zaznaczył odpowiedź,
zgodnie z którą sztuka jest wartością samą w sobie i nie powinna niczemu i nikomu służyć. Jak zostało to
omówione w tym i poprzednim raporcie, takiej odpowiedzi towarzyszyły jednak zwykle także inne
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wskazania. W sondażu ogólnopolskim zaledwie 3% osób, które ją wybrały, nie wybrało żadnej innej, w
sondażu wśród artystów – znacznie więcej, bo 38% (szczegółowo omawialiśmy to zjawisko we
wcześniejszych fragmentach raportu).
Gdzie powinna być pokazywana sztuka?
Odpowiedzi na pytanie o to, gdzie powinno się prezentować sztukę, można potraktować jako dodatkowy
wskaźnik roli przypisywanej sztuce. W przeciwieństwie do badania sondażowego, w przypadku
absolwentów i absolwentek ASP nie przynosi ono jednak szczególnie interesujących wyników, ponieważ
ich nastawienie do prezentowania sztuki jest nie tylko nieporównywalnie bardziej liberalne, ale przede
wszystkim dość jednorodne. 78% ankietowanych jest zdania, że można ją prezentować, wszędzie, gdzie
zapragnie artystka i artysta, z tego ponad połowa nie ma co do tego wątpliwości. Uczestników badania
podzieliła jedynie w małym stopniu kwestia prezentowania sztuki w instytucjach publicznych, a w
większym stopniu – w kościołach i innych miejscach kultu. W tym ostatnim względzie wyniki są niemal
identyczne jak te dla próby ogólnopolskiej. Oba te miejsca, zgodnie z wcześniej omówionymi
prawidłowościami dotyczącymi postaw wobec zaangażowania sztuki, mogą budzić spór nie tyle ze
względu na to, że nie traktuje się ich jako stosownych przestrzeni do prezentacji sztuki (jak doskonale
wiemy sztuka jest i może być pokazywana wszędzie, zaś opuszczanie muzeów i galerii w poszukiwaniu
nowych przestrzeni prezentowania sztuki jest dziś wręcz konwencjonalną praktyką jej uprawiania).
Można przypuszczać, że dzieje się tak raczej dlatego, że artyści boją się ograniczeń, jakie nakłada
obecność w tego rodzaju przestrzeniach, jak i użytków, jakie władający tymi przestrzeniami mogą zrobić z
ich sztuki.
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Wykres 21. Gdzie powinno się prezentować sztukę? Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące prezentowania sztuki
(A17_O4).

Kto i jak powinien finansować sztukę?
Jak można było przypuszczać, osoby kończąca akademię są dużo przychylniejsze finansowaniu sztuki niż
przeciętny Polak. Uczestnicy badania w szczególności są przekonani o tym, że państwo powinno wspierać
budowę nowych i rozwijanie istniejących instytucji artystycznych (89% pozytywnych wskazań) oraz
zapewniać edukację artystyczną (również 89%), a także finansować kształcenie artystów (74%),
przeznaczając na to dochody z podatków (70%0 i monopoli (69%), a sztukę powinny finansować zarówno
władze centralne (65%), jak i samorządowe (66%). Bardzo małym poparciem cieszą się trzy ostatnie
stwierdzenia, bliskie neoliberalnemu myśleniu o finansowaniu sztuki, a dwa z nich są wręcz silnie
odrzucane: nieco ponad połowa ankietowanych nie zgadza się z twierdzeniem, że państwo powinno
finansować tylko najwybitniejszych artystów i artystki, a 68% – że sztukę powinni wspierać wyłącznie
prywatni sponsorzy. Zwraca jednak uwagę spory odsetek odpowiedzi ambiwalentnych: ¼ absolwentów i
absolwentek częściowo zgadza się, a częściowo nie z tym, że sztukę powinni wspierać wyłącznie prywatni
sponsorzy, 35% nie ma jednoznacznej opinii na temat tego, czy państwo powinno finansować tylko
najwybitniejszych spośród nich, a ponad połowa udziela niejednoznacznej odpowiedzi zapytana, czy
artyści powinni na siebie zarabiać i nie oczekiwać pomocy ze strony państwa i jego instytucji. To ostatnie
stwierdzenie dość mocno dzieli ankietowanych, podobnie jak stwierdzenie, że państwo powinno
zapewniać artystom warunki dla tworzenia i nie oczekiwać niczego w zamian.
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Odpowiedzi te, jak się wydaje można interpretować w sposób dwojaki. Z jednej strony – jako deklarację
na temat tego, jak powinna być finansowana sztuka, ale z drugiej strony również jako wyraz osobistych
doświadczeń związanych z tym procesem oraz jako rejestr potencjalnych zagrożeń, jakie on niesie.
Opierając się na takiej podwójnej ramie rozumienia wskazań artystów i artystek da się wyjaśnić wyraźne
preferowanie modelu, w którym państwo czy władze samorządowe wspierają kształcenie artystów i
obywateli, rozwój infrastruktury pozwalającej tworzyć i pokazywać sztukę, ale już słabsze popieranie
takiego modelu finansowania, w którym państwo zapewnia twórcom możliwość uprawiania sztuki nie
oczekując niczego w zamian. Jak się wydaje ten drugi model samym artystom wydaje się nierealistyczny i
bardzo trudny do uprawiania. Na podobnej zasadzie 51% artystów częściowo się zgadzających i
częściowo niezgadzających się ze stwierdzeniem, iż powinni liczyć tylko na siebie, a nie na pomoc ze
strony państwa to prawdopodobnie nie tyle deklaracja na temat tego, jaki model wspierania sztuki się
preferuje, ale raczej ocena tego, jak jest. Z kolei wysoki odsetek ambiwalentnych wskazań (35%) przy
pytaniu o to czy państwo powinno wspierać tylko najwybitniejszych artystów można interpretować o
większą czytelność zasad tego rodzaju wsparcia, wprowadzenie wyraźniejszych reguł pozwalających na
oddzielenie tych, którzy powinni uzyskiwać tego rodzaju pomoc, od tych, którzy na to nie zasługują.
Państwo powinno finansować budowę nowych i rozwijanie
istniejących instytucji artystycznych.

57%

32%

9% 1%
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strony państwa i jego instytucji

9%

12%

Sztukę powinni wspierać wyłącznie prywatni sponsorzy 3%4%
0%

W pełni się zgadzam
Raczej się zgadzam
Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam
Trudno powiedzieć

24%

3% 2%2%
2%4% 2%

26%
40%

10%

51%
35%

3% 8% 6%

27%

27%
16%

Państwo powinno finansować tylko najwybitniejszych artystów 4% 7%

14%

20%
23%

28%

33%

1%

4%3%2%

21%

21%

34%

Sztukę powinny finansować władze centralne (Ministerstwo
Kultury)

2%
22% 2%

31%

35%

8%1%
8%1%
2%
1%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Wykres 22. Jak finansować sztukę? Rozkład odpowiedzi na pytania-twierdzenia dotyczące finansowania sztuki (A18_O7).
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Odpowiedzi na poszczególne pytania są ze sobą skorelowane, ale w nieco mniej jednoznaczny sposób niż
miało to miejsce w badaniu ogólnopolskim. Widoczne są dwa modele finansowania sztuki, z których
pierwszy można nazwać modelem państwowego wspierania sztuki, a drugi modelem neoliberalnym.
Jednocześnie nie wszystkie odpowiedzi respondentów dają się w nie wpasować. W ramach
państwowego finansowania sztuki można mianowicie grupę zadań bezdyskusyjnych oraz tych, w
przypadku których odpowiedzi są bardziej podzielone. Z jednej więc strony panuje powszechna prawie
zgoda, że państwo powinno wspierać rozwój instytucji artystycznych, edukacji artystycznej, ale już nie
wokół tego, czy państwo powinno wspierać samych artystów. Z kolei najlepszym miernikiem
neoliberalnego podejścia do wspierania sztuki są pozytywne wskazania na stwierdzenie, że sztuką
powinni wspierać prywatni sponsorzy23, a najlepszym miernikiem podejścia etatystycznego – wskazania
na to, że państwo powinno finansować sztukę z podatków oraz z różnego rodzaju monopoli 24 . W
szczególności niejednoznaczny jest natomiast status odpowiedzi na pytanie o to, czy państwo powinno
wspierać tylko najwybitniejszych artystów: odpowiedzi na nie są skorelowane, dodatnio ani ujemnie, z
żadnym z pozostałych twierdzeń poza tym dotyczącym prywatnych sponsorów.
W stosunku do wyników badania ogólnopolskiego różnica w poglądach dotyczących finansowania sztuki
reprezentowanych przez artystów i artystki polega, po pierwsze i przede wszystkim, na znacznie niższym
odsetku osób zgadzających się z twierdzeniami neoliberalnymi, po drugie zaś na nieco wyższym odsetku
tych, które zgodziły się z tezami o przeciwnym charakterze, a więc preferujących etatystyczny model
finansowania sztuki . Mówiąc jeszcze inaczej, o ile odbiorcy są raczej zwolennikami tego, by artyści sami
finansowali swoje przedsięwzięcia, to artyści liczą w tym względzie na pomoc państwa i jego instytucji.

23

Jest ono silnie skorelowane dodatnio ze stwierdzeniem o finansowaniu najwybitniejszych artystów (0,94!) i negatywnie z
wszystkimi pozostałymi, ale na umiarkowanym poziomie (r = -0,22 do -0,43).
24
Oba są silnie skorelowane ze sobą (0,66), oraz tezą, że państwo powinno zapewniać artystom możliwości i warunki do
tworzenia sztuki i nie oczekiwać niczego w zamian (0,41-0,54), a słabiej z innymi elementami wskazującymi na udział państwa,
natomiast negatywnie z twierdzeniem dotyczącym prywatnych sponsorów (-0,37 do -0,44) oraz z tezą, zgodnie z którą artyści
powinni na siebie zarabiać i nie oczekiwać pomocy ze strony państwa i jego instytucji (-0,3 do -0,43).
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Wykres 23. Różnice dotyczące opinii na temat finansowania sztuki między próbą ogólnopolską a próbą absolwentów i
absolwentek ASP – różnica średnich wyników (czym wyższy wynik, tym większa zgoda z danym twierdzeniem). Na
wykresie pokazano tylko te twierdzenia, w przypadku których wystąpiły różnice istotne statystycznie.

Absolwenci i absolwentki ASP są zatem zgodni i w jeszcze większym stopniu przekonani, że państwo
powinno zapewniać finansowanie sztuki i jej trwanie: kształcenie artystów, edukację artystyczną,
utrzymanie i rozwój instytucji artystycznych. Natomiast choć bardzo rzadko i rzadziej niż Polacy i Polki
popierają wprost neoliberalny model finansowania sztuki oraz sprzeciwiają się oddaniu finansowania
artystów w ręce prywatnych sponsorów, to jednocześnie mają sporo wątpliwości, czy pomoc finansowa
dla samych artystów powinna być bezwarunkowa („nie oczekiwać niczego w zamian”), ale też co do tego,
że powinni liczyć na samych siebie („artyści powinni na siebie zarabiać”). Tego typu stwierdzenia okazują
się dla wielu nich zbyt wieloznaczne, aby udzielić jasnej odpowiedzi, zaś dzieje się tak zapewne tak ze
względu na dotychczasowe doświadczenia, jak i realizm w myśleniu o relacjach pomiędzy państwem, a
światem sztuki.
Różnice w odpowiedziach między osobami kończącymi studia w różnych latach nie są na tyle duże, aby
nie można było mówić o wspólnym poglądzie na finansowaniu sztuki opisanym powyżej. Wśród tych,
których wielkość jest na tyle duża, że są istotne statystycznie (przy czym traktujmy je z dużą ostrożnością,
pamiętając o sposobie dobrania próby) można wskazać jedynie na problematyzujący się stosunek do
finansowania sztuki wśród najmłodszych respondentów. Wśród absolwentów z lat 1975-81 z
finansowaniem sztuki z dochodów z monopoli zgadza się 79% ankietowanych, a z podatków – 86%.
Wśród absolwentów z lat 2002-2011 odsetki te są niższe, wynosząc 59% i 62%. Wśród najstarszych 82%
popiera finansowanie przez państwo kształcenia artystów, a wśród najmłodszych – 66%. Jednocześnie
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jednak to wśród najmłodszych występuje największy opór przeciwko przerzuceniu finansowania sztuki na
prywatnych sponsorów (81% odpowiedzi negatywnych wobec 58% wśród dyplomujących się w latach
1992-2001 i 65% wśród najstarszych). Wskazane wyżej tendencje wynikają głównie ze zwiększania się
wśród najmłodszych odsetka osób udzielających odpowiedzi ambiwalentnych. Można więc zaryzykować
stwierdzenie, iż najmłodsze pokolenie artystów boi się jednocześnie zbyt przeładowanego funkcjami
opiekuńczymi państwa, jak i w pełni wolnego rynku – być może dlatego, że w obu tych rozwiązaniach
dostrzega zagrożenia: albo zbytnie obciążenie podatkami lub zobowiązaniami wobec rządzących, albo
koniecznoścć liczenia wyłącznie na samego(ą) siebie. Z jednej więc strony obawia się systemu, z drugiej
zaś skutków, jakie niesie pozostawienie jednostki samej sobie.
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Co to znaczy być artystą/artystką?
Jak absolwenci i absolwentki ASP wyobrażają sobie artyst(k)ę?
Pierwsza lektura wyników odpowiedzi na to pytanie sugerowałaby, że absolwenci i absolwentki ASP
posługują się znacznie węższym i bardziej restrykcyjnym rozumieniem tego pojęcia niż przeciętny
mieszkaniec Polski, zupełnie tak, jakby twórcom zależało na zmniejszeniu liczby osób, które roszczą sobie
prawo do posługiwania się tym mianem.
Zdaniem aż 90% z nich jest to osoba, która tworzy wybitne dzieła sztuki (przy czym większość wyraża taką
opinię w sposób zdecydowany), natomiast tylko 42% (wobec 90% w sondażu ogólnopolskim) takim
mianem określiłaby każdą osobę, która tworzy obiekty artystyczne (a dodatkowo mniej niż połowa z tych
osób uczyniłaby to bez wątpliwości), podczas gdy 24% jest przeciwnego zdania, a pozostali mają
mieszane uczucia. Podobny odsetek absolwentów i absolwentek ASP – 38% (wobec 83% w sondażu
ogólnopolskim) – za kryterium definiujące artyst(kę) uznaje wystawianie prac publicznie (np. w galeriach
sztuki lub muzeach), a jedynie ¼ jest zdania, że do posługiwania się mianem artysty lub artystki wystarczy
ukończenie wyższej uczelni artystycznej (wobec 35% w sondażu ogólnopolskim) lub bycie pomysłowym i
twórczym (wobec 49% w sondażu ogólnopolskim). Do zupełnej rzadkości należą ankietowani, którzy
określiliby artyst(k)ą osobę kończącą liceum plastyczne, cechującą się perfekcjonizmem w tym, co robi
lub zachowującą się nietypowo i ekscentrycznie.
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Wykres 24. Kto to jest artyst(k)a? Odpowiedzi na pytanie zamknięte dotyczące tego, jaką osobę można nazwać artyst(k)ą,
a jakiej nie (A3)

Należy zaznaczyć, że ponownie znacznie większy niż w badaniu ogólnopolskim jest odsetek odpowiedzi
ambiwalentnych, zwłaszcza gdy chodzi o to, czy do bycia artyst(k)ą wystarcza tworzenie obiektów
artystycznych, ich wystawianie, ukończenie ASP lub twórczość i pomysłowość. Absolwenci i absolwentki
ASP z jednej strony są w tych kwestiach szczególnie podzieleni, z drugiej zaś szczególnie wiele z nich
dostrzega w tych określeniach zbyt wiele wieloznaczności, aby udzielić prostej odpowiedzi – wydaje się
ona zależeć od tego, co się tworzy, gdzie wystawia i jaką uczelnię lub w jaki sposób kończy, tak że
elementy te są istotne dla bycia artyst(k)ą, ale pod dodatkowymi warunkami, nie zaś same z siebie.
Niemniej jednak, co znaczące i podobne do prawidłowości obserwowanych przy odpowiedziach
dotyczących definiowania sztuki, twórcy próbują domykać pojęcie artysty w taki sposób, by zbiór osób
podpadających pod nie był dosyć wąski. To domknięcie polega na wyrzuceniu poza niego osób, (a) które
nazywamy artystami potocznie (jednostki zachowujące się nietypowo lub ekscentrycznie, perfekcyjne w
tym, co robią, pomysłowe i twórcze) oraz (b) które spełniają wyłącznie instytucjonalne kryteria bycia
artystami (ukończyły szkołę artystyczną i wystawiają swoje prace publicznie). Pozostałe dwa kryteria, a
więc tworzenie obiektów artystycznych oraz tworzenie wybitnych dzieł sztuki są również zróżnicowane,
jeżeli chodzi o ich moc rozdzielania artystów od nie-artystów (o ile to pierwsze znajduje akceptację u 42%
respondentów to to drugie już u 90% spośród nich). Wniosek, jaki stąd płynie to wskazanie, iż słowo
artysta(ka) osoby uprawiające sztukę traktują nie jako nazwę profesji, ale raczej jako rodzaj nagrody, na
którą zasługują tylko najwybitniejsi jej przedstawiciele. To z kolei wskazuje, iż pojęcie to nieco
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przypomina inne słowa takie, jak bohater, mistrz, autorytet, zwycięzca, a więc kategorie, którymi
posługujemy się, by podkreślić zasługi lub dokonania jakiejś osoby, pokazać, iż jest ona kimś odmiennym,
zasługującym na uznanie bardziej niż reszta społeczeństwa. Traktowanie słowa artysta(ka) jako rodzaju
nagrody, którą mogą otrzymać tylko niektórzy twórcy, wskazuje na dwie własności ich profesji. Pierwszą
z nich jest konieczność ciągłego doskonalenia tego, co się robi – stąd trudno powiedzieć aktywnym
twórcom czy już są artystami czy też jeszcze nie. Drugą – silnie hierarchiczny i rywalizacyjny charakter
pola, w którym tworzą: zgodnie z preferowanym przez większość respondentów kryterium oddzielającym
artystów od tych, którzy nimi nie są, w świecie sztuki mamy do czynienia z niewielką garstką tych
pierwszych i z ogromną masą osób, które aspirując o zdobycie tego miana.

Dlaczego jest się artyst(k)ą?
Lepsze zrozumienie, co mają na myśli uczestnicy sondażu, umożliwia przyjrzenie się odpowiedziom na
pytanie otwarte dotyczące tego, czy oni sami uważają się za artyst(kę) i dlaczego.
Za artyst(k)ę uważa się ogromna większość, bo 84% ankietowanych (z tego połowa nie ma co do tego
żadnych wątpliwości), raczej przeciwnego zdania jest 12%, a tylko 1% zdecydowanie nie określiłoby się
tym mianem; pozostali (3%) nie potrafią udzielić odpowiedzi. Oznacza to, iż powyżej wskazana
interpretacja dominującego sposobu rozumienia pojęcia artysta (jest nim ten, który tworzy wybitne
dzieła sztuki), okazuje się być niezwykle ambiwalentna: bardzo restrykcyjnie stosuje się ją wobec innych i
jako ogólną regułę, dużo bardziej liberalnie wobec samego/samej siebie lub też wyjątkowość objawiającą
się w tworzeniu wybitnych dzieł sztuki widzi się raczej u siebie niż u innych. Niekoniecznie musi to
wskazywać na megalomanię naszych respondentów i wysoki stopień narcyzmu, ale może raczej na
świadomość, iż sensem sztuki jest to, że nie potrafią jej tworzyć wszyscy, lecz nieliczna grupa osób, która
dodatkowo, by utrzymać ten elitarny charakter swojej działalności, musi stosować bardzo restrykcyjne
kryteria oceny efektów takiej pracy.
Próbując skategoryzować uzasadnienia podawane przez ankietowanych w pytaniu otwartym,
podzieliliśmy je na sześć kategorii wskazanych na poniższym wykresie (przy czym w niektórych
wypowiedziach przewijały się dwie z nich, dlatego procenty nie sumują się do stu).
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Bo kreuję (tworzę, eksperymentuję, mam swój świat i
język, nietypowe interpretacje)

40%

Bo spełniam kryteria zawodowe lub tworzę
profesjonalnie (nie chałturzę)

37%

Bo to sens mojego życia (tożsamość, pasja,
codzienność)

19%

Bo mam specyficzne własności (np. talent, wrażliwość,
wola przekraczania granic, pomysłowość,
bezkompromisowość)
Bo daję możliwość komunikowania się (przekuję,
prowokuję, zachwycam, dzielę się)

15%
10%

Bo uprawiam niezwykłą profesję (inne horyzonty, wyższa
2%
kultura, tworzenie rzeczy niepraktycznych i in.)
Nie wiem / waham się czy jestem / bywam, a nie jestem /
to sztuczne określenie - wszyscy są artystami

19%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Wykres 25. Dlaczego uważa się Pan(i) za artyst(k)ę? Odpowiedzi na pytanie otwarte dotyczące uzasadnienia swojej
autodefinicji (A4_1)

Artyst(k)a jako kreator(ka)
Istnieją dwa dominujące rodzaje odpowiedzi. Pierwszy jako czynność uprawniającą do nazywania się
artyst(k)ą wskazuje kreację: wyrażanie się poprzez sztukę, powoływanie nowych światów, oryginalność,
wierność swojemu stylowi lub wizji artystycznej. Oto przykładowe wypowiedzi.
staram się w sposób indywidualny formować formę plastyczną, wyrażać swoje patrzenie na świat przez
formę plastyczną
Ponieważ uważam, że coś tworzę, przetwarzam świat. Pokazuję swojego widzenia. Chęć przedstawienia
jakiejś koncepcji świata.
Bo nie powielam zastanej rzeczywistości, tylko dążąc do syntezy / w malarstwie czy w fotografii / ją
stwarzam – inscenizuję. Realizacje dokumentalne / w fotografii / są naznaczone / skażone / moim
piętnem / widzeniem /
Wyrażam siebie poprzez kreację. Jestem wolnym, świadomym swoich umiejętności człowiekiem.
Do zadań które sobie narzucam szukam oryginalnych pomysłów ,rozwiązań.
Maluję obrazy. Staram się być wierna własnej wizji artystycznej
Myślę, że znalazłam swój język na mój subiektywny opis świata .
Bo staram się tworzyć
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(…) Moja twórczość jest odkrywcza, nowatorska, oryginalna. Wszystko co robię wynika z wnętrza mojej
osobowości.

Ten sposób uzasadniania swojego prawa do nazywania się artyst(k)ą w większości wypadków nie
występuje samodzielnie, lecz uzupełnia inne kryterium, najczęściej zawodowe lub odwołujące się do
komunikacji z drugim człowiekiem, odbiorcą. Oto przykłady tego pierwszego połączenia.
Tworzę prace, które są odzwierciedleniem stanu mojej duszy i ciągle poszukuję nowych ścieżek
eksploatacji a także, z mniejszym lub większym powodzeniem, uczestniczę ze swoimi wytworami w
światku artystycznym".
Kreatywne myślenie. Dyplom ASP. Udział w wystawach. Wyróżnienia w konkursach.

A oto wypowiedzi, w których kreowanie łączy się z komunikowaniem z odbiorcą i w ten sposób uzasadnia
określanie siebie jako artysty/artystki.
Ponieważ to co robię traktuję jako misję – mam również odzew od odbiorców, że im się to podoba i że
potrzebują tego co robię.
Sztuka to jest posłanie. Cel życia.
w nawiązaniu do mojej definicji sztuki - kieruję się doświadczeniem zmysłowym i intelektualnym w
tworzeniu nowych konstrukcji ideowych i wizualnych, poszukuję relacji z widzami, moimi bohaterami,
która przenosi obie strony w sferę wyobraźni i samospełnienia, bardzo często w nieprzewidywanych
kierunkach
dlatego, że w swoich działaniach próbuję być kreatywny i tworzyć nowe jakości, poza tym większość
działań, które podejmuje dąży do stworzenia obiektu opisującego otaczający mnie świat. Jednocześnie
pragnę, by te obiekty tworzyły zdziwienie, bądź zachwyt, co nie zawsze mi się udaje

W przypadku tej pierwszej grupy odpowiedzi widać więc konsekwencję w podtrzymywaniu
elitarystycznego rozumienia pojęcia artysta(ka). Nasi respondenci roszczą sobie prawo do tego miana,
przede wszystkim dlatego, że tworzą, i to głębokim sensie tego słowa – powołują do życia to, co nie
istnieje, są twórczy, mają rozwiniętą wyobraźnię, wypracowali własny język opowiadania o świecie, są
zdolni do integrowania różnorodnych doświadczeń w dziele, dysponują unikalnymi rodzajami wrażliwości
itd. Wszystkie te przymioty są unikalne, dysponują nimi nieliczni, co z kolei daje ich posiadaczom prawo
do posługiwania się terminem artyst(k)a, wskazującym właśnie na tego rodzaju wyjątkowość.
Artyst(k)a jako zawód i profesjonalizm
Drugi najczęściej pojawiający się sposób uzasadnienia, dlaczego uważa się siebie za artyst(k)ę polega
na wskazaniu na spełnianie kryteriów zawodowych (ukończenie uczelni artystycznej, wystawianie prac,
zwyciężanie w konkursach, własna pracownia, dorobek artystyczny, utrzymywanie się ze sztuki) lub
profesjonalnych (nie chałturzę, ale robię uczciwie sztukę; jestem w tym dobry; posługuję się środkami
artystycznymi) albo przynajmniej na regularność, systematyczność swojej pracy artystycznej. Wyżej
wskazane elementy występowały czasem pojedynczo, opisane w lapidarny sposób (tytuł magisterski; bo
wciąż aktywnie działam na rynku artystycznym; realizuję nowe projekty, pokazuję je w galeriach), częściej
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jednak wyrażano je wskazując na kontekst i niuanse decydujące o tym, że kwalifikuje się do bycia
artyst(k)ą. Wykazywano, że artyst(k)ą nie jest każda osoba, która tworzy, lecz taka:
- która zajmuje się sztuką zawodowo lub też wykorzystuje umiejętności twórcze w pracy (nieraz w
opozycji do osób, które ukończyły ASP, ale „nie pracują w zawodzie”), przy czym zawód rozumiany jest
przez część osób także jako sztuka użytkowa, również jeśli odróżnia się ją od „prawdziwej” sztuki,
kojarzonej bardziej ze światem akademii i galerii sztuki, np.:
Bo zajmuję się sztuką i realnie zdecydowałam się na taką ścieżkę zawodową i karierę. Ponieważ po
studiach artystycznych bardzo łatwo jest mówić, że jest się artystą, ale nie wszyscy realnie się nią zajmują.
skończyłam ASP, zajmuję się działaniami kreatywnymi w pracy
Skończyłam Liceum Plastyczne, później ASP. To jest 10 lat edukacji artystycznej. Po studiach kontynuuje
prace jako artystka. Prowadzę warsztaty. Maluję. Staram się też śledzić to co dzieje się w świecie sztuki.
Chodzę na wystawy. Wielu z moich znajomych po studiach artystycznych wybrało zupełnie inne zajęcia,
często takie które zapewniają stabilizację finansową.
Tworząc plakaty, okładki do książek, wydawnictwa artystyczne, łączę ze sobą różne techniki (litografię,
malarstwo, typografię, rysunek) starając się robić rzeczy użytkowe (funkcjonale) ale przede wszystkim
atrakcyjne wizualnie
Ponieważ przez 25 lat, które miną w tym roku, gdy ukończyłam uczelnię, maluję i wystawiam swoje prace.
Robię też inne rzeczy, ale zawsze wracam do malowania. Nie chciałam nigdy zajmować się dekorowaniem,
robieniem ozdob z filcu, krepy, decoupage itp., ale gdy spróbowałam, zauważyłam pewną łatwość i
przyjemność w tym co robię. Nie mogłabym pracować w biurze czy banku.
Mam taki zawód, chociaż jestem również nauczycielką. Świadomość, że rzeźbię, poprawia mi
samopoczucie i samoocenę.
Ukończyłam ASP, tworzę i wystawiam prace w galeriach, biorę udział w wystawach, warsztatach i
prezentacjach, posiadam świadomość twórczą, jestem krytyczna wobec swoich dokonań. Chociaż od
dwudziestu lat zajmuję się głównie pracą pedagogiczna pracując w liceum i w studium plastycznym, jednak
staram się ciągle coś tworzyć. Praca z młodymi ludźmi pomaga mi zachować dystans do mojej pracy
plastycznej.

- której prace są dostrzegane, uznawane za sztukę przez inne osoby uważające się za artystów lub
zakorzenione instytucjonalnie, a zwłaszcza której prace są nagradzane i zasilają kolekcje sztuki oraz jej
dorobek, np.:
Jestem artystą plastykiem zawodowym. Skończyłem wyższe, dzienne studia w zakresie grafiki
warsztatowej, posiadam stopień doktora sztuki w zakresie grafiki. Od ponad 40 lat tworzę w dziedzinie
rysunku, grafiki, malarstwa i innych dziedzinach. Twórczość prezentowałem w ponad 300 wystawach
zbiorowych i indywidualnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Za swe prace byłem nagradzany i
wyróżniany. Jestem nadal aktywny w obszarze plastyki i muzyki.
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zajmuję się tworzeniem filmów o zdecydowanie autorskim charakterze, które są doceniane na pokazach w
kraju i zagranicą. Czuję się częścią kultury tego kraju. Dbam o swój wizerunek osoby konsekwentnie
działającej w obszarze sztuki. Jestem częścią środowiska, które określane jest jako artystyczne.
39 lat pracuję twórczo-grafika warsztatowa, biorę udział w wystawach krajowych i zagranicznych /przeszło
200/.Zdobyłam 30 nagród w konkursach i 40 wystaw indywidualnych/w kraju i zagranicą/.
jestem laureatem wielu nagród w konkursach, festiwalach malarstwa w Polsce i za granicą. Moje obrazy
znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Polsce i w kolekcjach zagranicznych
dużo tworzę, mam osiągnięcia w dziedzinie sztuk wizualnych (…)
Bo mam bardzo bogaty dorobek artystyczny
bo tworze dzieła: zauważalne, rozpoznawalne, indywidualne... / historia oceni.. i zweryfikuje - kto mia
rację a kto nie... ''prawdziwe, indywidualne dzieła przetrwają" ...!
Moje prace uznaję za dzieła sztuki, z czym zgadzają się inni profesjonaliści zajmujący się tą dziedziną.

- która tworzy od dawna, systematycznie, w profesjonalnych warunkach i wystawia tak powstałe prace, a
one stają się elementem obiegu artystycznego, sceny artystycznej i/lub odróżniają się od prac
imitujących sztukę oraz chałtury (zawartą w nich wizją, oryginalnością lub warsztatem i użyciem środków
uznanych za artystyczne) lub zostaną za takie uznane przez historię, np.:
Mam pracownię malarską, maluję i pokazuję publicznie prace
od 40 lat tworzę obiekty i instalacje, które funkcjonują na tzw. scenie artystycznej (…)
Ponieważ od 50. lat nie przestaję być twórczy, doskonalę warsztat i uprawiam sztukę, a nie sztuczki.
Zajmuję się grafiką warsztatową, malarstwem, srebrnictwem. Tworzę oparte o własne obserwację i
przemyślenia dzieła. Posiadam średnie i wyższe wykształcenie artystyczne: znajomość warsztatu, dziejów
sztuki.
obiekty, które tworzę (biżuteria artystyczna) zawierają w sobie te wszystkie cechy, które powinno posiadać
dzieło sztuki ( kolor, kompozycja, funkcjonalność, oddziaływanie na widza...) Twórczość moja jest od 40 lat
ciągle nowa i niepowtarzalna. Sprawia mi radość w trakcie tworzenia, sprawia radość odbiorcom i
fascynację ich widzom.
Uważam się za artystę, bo: 1 tworzę przedmioty a nie odtwarzam, 2 robię to szczerze i uczciwie, 3
posługuję się środkami, które są uznawane za "artystyczne", 4 a jeśli nie używam środków
konwencjonalnie artystycznych, komponuję je z innymi, które funkcjonują już jako pewien rodzaj praktyki
artystycznej.
(…) Jestem artystą bo uprawiam sztukę i to dobrą. (…) I jak się w tym dobry nie jest to lepiej ziemniaki sadzić (z całym
szacunkiem do ziemniaków, które skądinąd lubię). A skąd artysta wie czy jest dobry czy nie? Nie wie i wiedzieć nie
może. Historia to oceni. Ale zawsze lepiej być optymistą - inaczej ludzkość stracić może wielkiego twórcę, czegoś
takiego nie można ludzkości robić ;)
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- która utrzymuje się ze sztuki, zarabia na sztuce lub też taka, dla której inne zajęcia są wtórne wobec
tworzenia, pełniąc rolę uzupełniającą (także poprzez finansowanie działań artystycznych), np.:
Jeśli ktoś jest w stanie utrzymać się w pełni ze sztuki jest artystą.
Gdyż uwielbiam swoje obrazy, które podpisuję własnym nazwiskiem i sprzedałem ich już setki albo więcej
na cały świat.
Mam za sobą studia ASP i długoletnią praktykę w dziedzinie malarstwa i ilustracji dla dzieci. Żyję z dorobku
twórczego.
Mam ukończone studia artystyczne. Głównym moim zajęciem jest tworzenie sztuki. Jeżeli pracuje
zarobkowo to po to żeby mieć środki na tworzenie.
(…) jest to też moje jedyne źródło utrzymania, żadna posadka ze stałą pensją, współpracuję między innymi
z paroma galeriami

Ten drugi typ odpowiedzi tylko pozornie pozostaje w sprzeczności z elitarystycznym, silnie ocennym
sposobem rozumienia pojęcia artysta(ka). Pomimo tego, iż wskazuje się tu w pierwszej kolejności na fakt
certyfikacji jako dający prawo do określania się mianem artysty(ki), to jednocześnie uzupełnia się go o
cały szereg warunków dodatkowych – ciągłość pracy twórczej, wystawienie, utrzymywanie się ze sztuki,
szczerość i bezinteresowność tego, co się robi, posiadanie bogatego portfolio prac, dorobku itd. Warto
więc zwrócić uwagę na to, iż według naszych respondentów proces stawania się artystą jest
dwustopniowy: wstępnym warunkiem jest ukończenie uczelni artystycznej, ale nie jest to warunek
wystarczający, bo kwalifikacje i umiejętności tam zdobyte muszą zostać potwierdzone w konsekwentnym
spełnianiu kryteriów, które tworzy środowisko artystyczne. To ono ostatecznie jest tym podmiotem,
który sankcjonuje prawo pewnej osoby do posługiwania się mianem artysty/artystki.
Jestem artyst(k)ą, bo to moje życie
Pozostałe sposoby uzasadniania prawa do nazywania się artyst(ką) są już mniej popularne. Trzeci w
kolejności występowania znamy już z odpowiedzi na pytanie, czym jest sztuka. Odpowiedź brzmi: sensem
i stylem życia. Jestem artyst(k)ą, ponieważ:
To jest dla mnie najważniejsza aktywność w życiu.
(…) wszystko, co robię, wynika z myślenia o sztuce
Tworzę, bo tylko tak umiem żyć. (…)
Ponieważ co by się nie działo w moim życiu, zawsze wraca do tworzenia, zawsze wraca do malarstwa. To
jest coś bez czego nie da się żyć.
Tworzenie to moja pasja, sens mojego życia. Każdy mój obraz to pewien etap mojej drogi, chwila która
warto przeżyć bo nigdy nie będzie takiej samej... Tw?rczość!
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Zboczenie estetyczne i rozumowanie obrazem. Tworzenie wyzwala we mnie dodatkowe siły, pomaga
poukładać świat.
Ponieważ ciągle wbrew rozsądkowi wykonuję różne "dzieła", interesuję się otaczającym światem i staram
się tym dzielić z innymi...
Ponieważ uznałam, że tworzenie jest tego warte, by poświęcić na to znaczną część swojego życia.
Podporządkowuję swoje życie działaniom artystycznym, jestem twórcza, krytyczna, refleksyjna, zapisuję
swój czas, myśli i emocje dla innych.
Tworzę i to co robię wyznacza kierunek mojego życia. Obiektywizuję swoje działania i przyjmuję
konsekwencje tychże. Doskonalę wiedzę i warsztat, uczestniczę w ruchu artystycznym.
Całe moje życie – także zawodowe związane jest z refleksją i rozmową o sztuce. Twórczość jest moją
podstawową formą dyskursu wewnętrznego i formą relacji ze światem zewnętrznym.

Przytoczone przykłady wypowiedzi należących do tego sposobu myślenia wskazują, że akcentuje się w
nim tożsamość życia, sztuki i bycia artyst(k)ą: bycie artyst(k)ą przenika każdą chwilę życia, nie jest łatwym
do wydzielenia komponentem, jak w niektórych przytaczanych wcześniej listach kryteriów, których
spełnienie uznaje się za uprawniające do tytułowania się w ten sposób (ukończona szkoła, wystawianie
prac, poziom ich wykonania itd.). Po drugie, w tym sposobie myślenia o byciu artyst(k)ą bardzo ważny
jest element pasji i emocji wkładanych w swoją pracę: bez zajmowania się sztuką nie da się żyć, wyzwala
ona dodatkowe siły, stanowi sens życia, coś, czemu poświęciło się życie i je podporządkowuje. Taki rodzaj
związku ze sztuką nie zawsze pozwala jednak pozbyć się rozterek, czy mieści się w graniach sztuki
rozumianej instytucjonalnie i definiowanej przez zewnętrzne instancje:
Zainteresowanie sztuką kształtowało się u mnie już od najmłodszych lat. Wybór studiów, czyli ASP, było dla
mnie rzeczą naturalną. W wolnym czasie staram się tworzyć, robić to co potrafię najlepiej według nabytych
umiejętności i posiadanych talentów. Jest to część mojego życia.
Uważam się za artystę, ponieważ prace, które tworzę, spełniają kryteria bycia dziełami sztuki według
Wikipedii :). Wierzę, że tak jest, ponieważ inaczej 3/4 mojego życia nie miałoby sensu.

Warto zwrócić uwagę na to, że ten trzeci rodzaj odpowiedzi na pytanie, dlaczego uznaję się za artystę(kę)
podkreśla unikalność statusu osób, które zasługują na to miano. Źródłem takiej unikalności jest silny splot
sztuki i życia, wskazujący, iż to ostatnie zostało złożone ofierze tej pierwszej, całkowicie jej
podporządkowane. Zgodnie z tym trzecim typem odpowiedzi artyst(k)ą jest ktoś, kto poświęcił się sztuce,
całkowicie się jej poddał, kto zrezygnował z tego sposobu życia, który praktykuje reszta społeczeństwa.
Bycie artyst(k)ą zostaje tu więc utożsamione z ofiarą, jaką jednostka składa ze swojego istnienia by to, co
uznaje za najwyższą wartość mogło się rozwijać.
Cechy artysty/artystki
Wyróżnienie czwartego sposobu uzasadniania, dlaczego określa się siebie jako artystę/artystkę, jest
nieco problematyczne o tyle, że prawie zawsze nawiązuje do którejś z innych definicji. Postanowiliśmy
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mimo to zaznaczyć jego odrębność, aby wskazać na poszukiwanie przez artystów i artystki takich
substancjalnych cech, które mogliby sobie i innym przedstawić jako cechujące artyst(k)ę, niekoniecznie
tych, które zaproponowaliśmy w kafeterii odpowiedzi na pytanie zamknięte (pomysłowość,
perfekcjonizm lub ekscentryczność). Wśród tego typu prób, podjętych przez kilkanaście procent
odpowiadających na pytanie, znalazły się różne określenia. Do najczęściej powtarzających się należą:
- Kreatywność, pomysłowość, oryginalność, np.:
Staram się (…) być kreatywna, cały czas się rozwijać w tym zakresie.
kreatywny, indywidualny, refleksyjny
niekonwencjonalność, kreatywność, twórczość w wielu dziedzinach pomysłowość, oryginalność w
twórczości i sposobie myślenia, indywidualizm

- Dostrzeganie więcej niż inni i umiejętność komunikowania tych innych wymiarów istnienia, np.:
ponieważ moja wrażliwość pozwala mi inaczej odbierać rzeczywistość – dostrzegać więcej, a moje
umiejętności pozwalają mi to przekazać.
Myślę, że wiązałbym to z pewnym sposobem postrzegania rzeczywistości oraz prób przekładania
obserwacji i refleksji na język sztuki. Prób zrozumienia zarówno rzeczywistości jak i samej sztuki.
Oczywiście sztuka jest ta przestrzenią, która daje odpowiedzi tylko częściowe.
Bo jestem zdolny, twórczy i pracowity, pomysłowy, ambitny, wrażliwy, widzę więcej i umiem więcej.
Patrząc wokół wychwytuję w prostych, codziennych rzeczach i widokach coś, co jest "inne", co w tym
momencie przykuje moją uwagę na dłużej niż tylko mrugnięcie okiem. Może to być skrawek ulicy
oświetlonej promieniem słońca, czyjaś twarz, zestawienie barw. Łapię się na tym, że często patrzę na coś
jak na gotowy obraz, tak wycinkowo, od razu w oku "kadruję".

- Dar, talent, posłanie, np.:
ponieważ odkryłem u siebie pewien dar i umiejętności, które nieustannie rozwijam, aby móc przekazać
innym ludziom wartości, które uważam za szczególnie cenne i wartościowe.
Ponieważ mam talent, a nie wyuczony warsztat. (…)
Posiadam zbiór cech wrodzonych i rozwijanych przez lata polegających na umiejętności kreacji i
zdolnościach manualnych . Jestem twórcą nie naśladowcą.
Trzeba mieć duszę artysty-a ja mam

Takich określeń pojawiało się jednak więcej, a wśród nich m. in. pojęcia takie, jak zdolny, twórczy,
pracowity, pomysłowy, ambitny, wrażliwy i bezkompromisowy. Ich mnogość i dość niewielka liczba osób,
które próbowały się zdefiniować poprzez takie właśnie wycelowane określenia wskazują jednak na duże
trudności z zamknięciem definicji artysty i artystki w określeniach substancjalnych, dużą relacyjność i
kontekstowość bycia artyst(k)ą. Jak łatwo można zauważyć – wszystkie te określenia definiujące cechy
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specyficzne artysty(ki), wskazują nie tylko na niezwykłość osób, które taki status posiadają. Zdają się one
też mówić, iż nie każdy może go zdobyć, bo nie jest to kwestia posiadania określonych umiejętności,
wykształcenia, kompetencji nabytych w szkole lub w praktyce twórczej, ale raczej losu, przeznaczenia,
otrzymania daru od jakiejś transcendentnej siły. Nie ma chyba lepszego sposobu na podkreślenie, iż
artyści uważają się za osoby wyjątkowe niż wskazanie, iż stajemy się nimi na skutek sił, których nikt nie
kontroluje, które są poza zasięgiem systemu edukacyjnego, procesów gospodarczych czy politycznych.
Artyst(k)a jako podmiot komunikacji
Jeszcze jeden sposób uzasadniania określania swojej osoby mianem artysty/artystki odwołuje się do
argumentu, który szczególnie często pojawiał się wcześniej w odpowiedziach na pytanie, czym jest
sztuka. Zgodnie z nim – artyst(k)ą jest się wtedy, gdy komunikuje się z innymi, uczy ich, wpływa na nich,
prowokuje ich do refleksji, pomaga coś sobie wyobrazić, budzi zachwyt, zdziwienie lub inny rodzaj
emocji, a zwrotnie otrzymuje przeświadczenie o sensie swojej pracy.
Trzeba mieć absolutną pewność i potrzebę zrobienia czegoś. Jeżeli zrobiłam coś – powinnam
skonfrontować to z odbiorcą. Wkładanie do szuflady sztuki – nie generuje odpowiedzi drugiej strony. Stoją
w miejscu. Pokazywanie pracy powoduje rozwój, pójście dalej. Mam akceptację tego co robię.
Udaje mi się przenieść widza w moja wyobraźnię.
Ponieważ korzystam ze zdobytych przez lata umiejętności by przekazać treści inaczej niewypowiedziane i
istotne, a przynajmniej usiłuję takie treści zawrzeć w swoich pracach i zgodnie ze słowami wielu
odbiorców, takie treści są przez nich odczytywane
niekiedy udaje mi się przekraczać granicę między tym, co wiemy, a tym, czego nie wiemy, udaje mi się
uświadomić nowe wartości sobie i innym odbiorcom tego, co robię, wydaje mi się, że mam wpływ na
kształtowanie się osobowości twórczych (praca na uczelni)
Próbuję poprzez to co tworzę mieć kontakt z ludźmi i chcę doskonalić się, aby uczniów prowadzać w
profesjonalne techniki artystyczne.
Tworzę trochę tradycyjną ale inną, choć bardzo osobistą, formą do "dialogu". Mam nadzieję, że poruszane
przeze mnie "problemy" skłonią do refleksji i dialogu. Znalazłam swoją własną (choć w tradycyjnej
technice) , osobistą formę.
(…) Pomagam ludziom wizualizować ich potrzeby i czynić życie piękniejszym, lepszym, ciekawszym. (…)

To uzasadnienie bycia artyst(k)ą, częściowo nawiązuje do omówionego wcześniej kryterium
profesjonalno-zawodowego: w tym wypadku również miano artysty wynika z zewnętrznej weryfikacji,
uznania, z tym że znacznie słabiej zinstytucjonalizowanego.
Przejawy (niektóre) mojego działania wnoszą wartość dodaną do przestrzeni publicznej (społecznej ect.)
mając znamiona indywidualnej kreacji, której przydatność jest oceniana i weryfikowana przez
obserwatorów.
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Mam wątpliwości - często zastanawiam się czy ktoś musi mnie nią nazwać czy mam się nazwać tak sama.
Ważne jest rzemiosło, ale i wnoszenie do niego więcej -opowiadać historię i komunikować się z widzami.
Chciałabym stworzyć coś co zostanie nazwane sztuką, wtedy będę wiedziała czy jestem nią.

Pomimo tego, że respondenci wskazują tu na uniwersalną ludzką zdolność jako warunek bycia artyst(k)ą,
a więc na umiejętność komunikowania się z innymi, to jednocześnie w sposób znaczący zawężają jej
rozumienie tak, by stawała się ona kolejnym elitarystycznym kryterium uprawniającym do posługiwania
się mianem artysty(ki). Zawężenie to polega albo na wskazaniu, iż niezwykła jest treść komunikatu
tworzonego przez artyst(k)ę, albo, że proces ten ma w tym przypadku inną rolę do odegrania niż w
przypadku pozostałych form porozumiewania się, albo że sformułowanie komunikatu w języku sztuki
wymaga wyjątkowych i swoistych umiejętności.

Wątpliwości wokół bycia artys(k)ą i jego kontekstowość
Przedstawione dotąd wypowiedzi artystów tłumaczą, dlaczego w omówionych wcześniej wskazaniach na
poszczególne kryteria bycia artyst(k)ą pojawiające się w pytaniu zamkniętym, tak niewielki odsetek osób
traktował jako warunek bycia twórcą samo kreowanie obiektów artystycznych czy ukończenie uczelni
artystycznej. Oba te aspekty pojawiają się co prawda w wielu wypowiedziach, ale bardzo rzadko
samodzielnie. Przytoczone wyżej odpowiedzi pokazują, że w oczach dużej części ankietowanych aby
tworzenie obiektów było sztuką, musi mu towarzyszyć odpowiedni stopień profesjonalizacji,
mistrzostwa, uznania ze strony świata sztuki lub też – musi być ono wyrazem twórczej wizji albo
elementem udanej komunikacji z odbiorcą. W bardzo wielu wypowiedziach widać też przekonanie, iż
bycie artyst(k)ą to stan wyjątkowy – zawieszony pomiędzy profesją potwierdzoną certyfikatem a darem,
który musi być stale aktualizowany przez życie podporządkowane tworzeniu. Absolwenci i absolwentki
starają się nieraz wyznaczyć granicę między kategorią artystów i artystek, do której się sami zaliczają a
innymi osobami aspirującymi do tego miana (np. absolwentami ASP, którzy „nie pracują twórczo”) oraz
innymi, nietwórczymi, nieartystycznymi rodzajami zajęć (np. praca w banku, nauczanie, „chałturzenie”).
Ci, którzy uprawiają te ostatnie czynności, nieraz starają się przekonać, że ich wykonywanie z różnych
powodów nie podważa ich statusu artysty/artystki albo wyznaczają granicę między dwoma światami, w
których uczestniczą, np.:
Poza rzemiosłem, które jest podstawa mojej pracy, staram się czasami realizować prace, które są
(chciałbym żeby były) poetyckie. Uważam, że to co najważniejsze w mojej pracy jest formą poezji. W tych
poetyckich realizacjach bywam artystą. Bo tez artystą się bywa, czasami.

Inni uznają, że choć nie udało im się wejść do świata artystycznego, np. poprzez uzyskanie doktoratu i
pracy na ASP, to jednak ich potrzeba i umiejętność tworzenia pozwalają określić sztuką to, co inni
nazwaliby rzemiosłem, np. tworzenie światów do gier komputerowych.
Mam nieustanną potrzebę tworzenia i kreatywnego przyswajania informacji. To daje mi najwięcej radości.
Na studiach siłowałam się z klasyczną grafiką, której użycie w 21 wieku starałam się uzasadniać i łączyć z
nowymi technologiami (elementy robotyki, etc.), połączenie sztuka i nowe technologie w Polsce do
popularnych nie należy (w USA są kierunki - art&technology). Toteż chciałam wyjechać, robić doktorat w
(…) [ale nie mam w tym] zakresie złudzeń, niestety nie jestem perską księżniczką, nie wydałam się bogato
za mąż, a droga poprzez uczelnię polską na ten doktorat mi się nie udała – miałam pracować na (…),
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niestety – powiedziano mi wprost – za słabe mam kontakty. Ostatecznie zniesmaczona, by nie zależeć od
innych ludzi odcięłam się od środowiska i zaczęłam się kształcić na Concept Artist'ę przy grach
komputerowych i tworzę światy do gier

Jeszcze jednym dyskursem uzasadniającym, dlaczego własną pracę lub twórczość uznaje się za
uprawniającą do miana artysty/artystki, który warto osobno wyeksponować, jest wskazanie na swoją
niezależność od innych podmiotów (państwa, mecenasów, zleceniodawców) oraz mody i opinii
publicznej. Są to często takie wypowiedzi, w których wskazuje się na napięcia między
scharakteryzowanymi wcześniej kryteriami określania siebie artyst(k)ą. Takim napięciem jest w
szczególności to między użytkowością a przekazywaniem idei, funkcją a formą, tworzeniem w celu
zarobkowania i wykonania zlecenia a tworzeniem jako wyrażaniem idei, kreacją lub samorealizacją.
bo tworzę co chcę; bo mam w nosie albo głębiej wszystkie instytucje państwowe i tzw. "mecenat"; bo nikt
mi nie mówi, że "ta linia bardziej, a ten tyłek mniej" i wtedy zaakceptuje mój "wytwór"; bo widząc swój
"wyrób" po latach, gdzieś w eksponowanym miejscu, dziwię się: "jak ja to zrobiłem?"
[Jestem artystą] ponieważ mam wykształcenie artystyczne, jestem aktywnym malarzem który ciągle
tworzy obrazy przede wszystkim dla wyrażenia jakiejś idei a nie z pobudek finansowych.
ponieważ jestem cały czas kreatywna, cały czas czymś się nakręcam, wytwarzam dzieła sztuki, choć na tym
nie zarabiam,
Tworzę, przekształcam, wpływam na otoczenie, jestem niezależna wobec mody i powszechnych opinii. Nie
uznaję w swoich gustach kompromisów (…)
Napisałem: raczej tak, ponieważ nie wszystko co robię, mając dyplom ASP, jest sztuką. Często jest to tylko
dobrze wykonane rzemiosło. Panuje dyktatura zleceniodawcy. Bardzo rzadko zleceniodawca pozostawia
wolną rękę wykonawcy konkretnego zamówienia, aby uczynił z wykonywanej pracy dzieło sztuki. Artystą
jestem wówczas kiedy wykonany projekt, czy dzieło artystyczne (niezależnie co jest przedmiotem pracy
twórczej) jest w pełni zaakceptowane przeze mnie, nowatorskie w swej formie, spójne stylistycznie: jest po
prostu piękne. I to może być tylko litera, a może być również książka, wizytówka, czy plakat...
Jestem oryginalny, nie do podrobienia, pokazuję własne światy, wizje. Jestem autentyczny, tworzę z
potrzeby wewnętrznej, dokładnie to, co myślę i czuję, nie oglądając się na opinie i gusta odbiorców. Nigdy
nie wykonałem żadnej chałtury, żadnego zlecenia dla pieniędzy. Lepiej być czasem głodnym niż być sytym i
chodzić z obróżką.

Powyższe interpretacje wspierają też uzasadnienia tych nielicznych ankietowanych, którzy nie uznali
samych siebie za artyst(k)ę. Zdecydowanie najczęściej wskazują oni mianowicie na użytkowość i
rzemiosło, nie zaś misję, ideę i przekaz, jako cechę swojej działalności, która odbiera im prawo do
określania się tym mianem, np.:
Ponieważ tworzę raczej sztukę użytkową, która ma pomagać a niekoniecznie mówi o jakiś ważnych
aspektach naszego życia. Nie jest żadną formą przekazu.
Dlatego, że uważam się za po równo – wykwalifikowanego rzemieślnika i przedsiębiorcę
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artysta, który uprawia sztukę, to artysta, który ma pełną swobodę twórczą, a ja muszę skupić się na
stabilizacji finansowej, czyli muszę robić komercję, ale wykraczając\ą poza czystą komercję, chcę włożyć w
to jak największą ilość sztuki. Ale sama sztuka to nie jest
Moją pracę, jako grafika komputerowego traktuje raczej jako rzemiosło. Nie każdy projekt jest twórczy. W
przeciwieństwie do sztuki projekty, nad którymi zazwyczaj pracuje, przede wszystkim muszą być
praktyczne i użytkowe. Nie mają w obowiązku odwoływać się do emocji, nie poruszają ważnych zagadnień
etycznych, nie zmuszają do refleksji. Mają pełnić określoną funkcję i odpowiadać na oczekiwania klienta.
Osobiście traktuje te względy jako znaczącą różnicę między artystą a projektantem, za którego się uważam.
Moja praca polega na wytwarzaniu dzieł komercyjnych. Niewiele jest w niej miejsca na moje osobiste
refleksje i odczucia a dla odbiorcy niewiele w niej miejsca na interpretację. Nie mówiąc już o wystawianiu
reklam telewizyjnych i animacji komputerowych w galeriach :)
Zajmuje się projektowaniem. Funkcja jest dla mnie równie ważna co forma.
Wprawdzie obrona dyplomu była sprawdzianem umiejętności twórczych, ale była to rzecz jednorazowa,
która nie doczekała się (jeszcze) kontynuacji. Obecnie zarabiam robiąc komercyjne graficzne projekty pod
klienta i uważam to za rzemiosło, tym bardziej, że cały czas zdarza mi się w nich popełniać błędy.
Przestałam tworzyć po opuszczeniu ASP. Co więcej, uważam, że potrzebowałabym jeszcze studiów
podyplomowych aby osiągnąć dojrzałość artystyczną, że chociaż obroniłam dyplom, nie udało mi się do
końca artystycznie ukształtować.
ponieważ jestem grafikiem komputerowym i zajmuję się projektowaniem reklamowym
Jestem ilustratorem książek. Uważam się za rzemieślnika, który w ramach rzemieślniczych zleceń może
sobie pozwolić na eksperymenty artystyczne.
Obecnie jestem rzemieślnikiem. Artystą bywałem.
Nie przedstawiam prac w obiegu sztuki.
Prace, które wykonuję mają inny cel. Funkcjonalność determinuje ich charakter.

W przedstawionych wyżej wypowiedziach nie tylko materializują się podobne dylematy, jak te, które
widoczne były we wcześniej omawianych uzasadnieniach dla określania się mianem artysty/artystki.
Materializują się tu również bardzo mocno wskazane wyżej kryteria, które sprawiają, iż bycie artyst(k)ą to
bardzo elitarne zajęcie, w pewnym sensie wyłączone z porządku codzienności. Nawet jeśli wykorzystuje
się umiejętności i media charakterystyczne dla sztuki, niekoniecznie się ją tworzy – ta ostatnia nie
pojawia się bowiem tam, gdzie chodzi o realizację zleceń, pracę zarobkową, ale wyłącznie tam, gdzie to
jej tworzenie jest celem. To właśnie dlatego część respondentów wyznacza jakiś rodzaj granicy między
jednym a drugim rodzajem uprawianej przez siebie twórczości, jednym a drugim aspektem swojej
tożsamości (np. wprawdzie tworzę komercyjnie, ale oprócz tego jestem nadal artystą malarzem), część
zaś nie znajduje do tego wystarczających podstaw. Rzadziej natomiast uprawiana przez siebie działalność
nie wydaje się ankietowanym sztuką dlatego, ponieważ jest ulotna, nie instytucjonalizuje się, nie
pozostawia po sobie śladów w świecie artystycznym i historii sztuki, nie wytwarza dzieł wartościowych
czy wybitnych, np.:
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Najpewniejszym źródłem wiedzy o tym czy ktoś był artystą jest historia. Ja nie przeszedłem do historii i
może nigdy nie przejdę.
Ponieważ artystą bywa się jedynie czasami tworząc dzieło wartościowe. Normalnie postawa wobec życia i
dyplom uczelni artystycznej nie dają prawa do nazywania się artystą permanentnym.
Ponieważ projektuję grafikę użytkową w celach zarobkowych a tym samym nie tworzę dzieł wybitnych

Dotychczasowe ustalenia są też potwierdzane przez jeszcze dwa odnalezione przez nas rodzaje
komentarzy towarzyszące odmowie uznania się za artyst(kę). Po pierwsze: bycie artyst(k)ą zależy od
kontekstu i uznania ze strony innych.
uważam, że jest to „statut" przyznawany przez osoby z zewnątrz. jest to płynne pojęcie. dla kogoś mogę
być artystką, a dla kogoś innego niekoniecznie. to pojęcie względne. jak piękno. nie uważam się za piękną
ale dobrze mi ze sobą i lubię siebie. nie uważam się za artystkę ale cieszę się z tego co robię
Oczywiście maluję swoje obrazy w oparciu o własną koncepcję, starając się nadać im niepowtarzalny
charakter i próbować uchwycić „ducha". Jednak przypisywanie sobie etykietek nie leży w moim zwyczaju.
Zostawiam to innym do oceny.
ponieważ nie wszystko co robię jest sztuką, czyli ja sam nie uznaję tego za sztukę - jak wcześniej
wspomniałem. Sztuką jest to co za sztukę się uważa.
Uważam też, że nazywanie siebie samego artystą jest niestosowne, ale jeżeli ludzie (odbiorcy) tak
nazywają twórcę to jest to prawda, którą weryfikuje życie.

Warto zauważyć, iż wypowiedzi te nie wykluczają dominującej narracji na temat artysty – również tu
bycie nim jest definiowane, jako rodzaj elitarnego statusu, który, w tym wypadku, posiada się na skutek
decyzji o jego przyznaniu przez innych.
Drugi rodzaj komentarzy wskazuje na ogólną dewaluację pojęcia sztuki i artysty lub też to, że próba
obrony jego granic oznacza przyjmowanie pozy.
Dlatego, że to pojęcie się zdewaluowało
Uważam się za profesjonalnego plastyka. Pojęcie artysty w dzisiejszych czasach się zdezawuowało. Dziś
artystą nazywa się każdego kto się za takiego uważa niezależnie od umiejętności talentu i możliwości.
Jestem dumny ze swojego profesjonalizmu i umiejętności plastycznych dlatego wolę o sobie mówić jako o
plastyku, nie o artyście.
nie poczuwam się, że ten termin mnie opisuje, wolę określenie "postać twórcza", uprawiam twórczość,
słowo artysta zdecydowanie kojarzy mi się z postawą (pozą)

To wskazane wyżej dylematy wydają się odpowiedzialne za to, że prawie co piąta osoba, która najpierw
uznała siebie za artyst(k)ę, na poziomie uzasadnienia odpowiedzi zrelatywizowała tę deklarację – dlatego
na wykresie 25 jest to jeszcze jeden osobny rodzaj odpowiedzi (zaznaczony szarym kolorem). Warto
zauważyć tu specyficzny rodzaj odmowy – kiedy pojęcie artysty ulega egalitaryzacji, traci ono sens,
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dlatego przestaje się z nim identyfikować i poszukuje innej formy samookreślenia, które lepiej wyraziłoby
moją unikalność. Ta relatywizacja polegała tylko w pojedynczych wypadkach na zanegowaniu sensu
wąskiego wytyczania granic bycia artyst(k)ą (jestem nim/nią, ale większość z nas też jest):
Każdy człowiek urodził się "artystą", nie każdy to jednak w pełni kultywuje pomimo potencjału. Dzielenie
ludzi na artystów i nie-artstów hamuje wiele pozytywnych impulsów twórczych. Według mnie nie trzeba
nawet nazywać ludzi artystami. Ta semiotyka wprowadza zbyt dużo zamieszania.

Częściej natomiast takie osoby wskazywały, że artyst(k)ą się raczej bywa niż jest – że jest to stan
permanentnie niedookreślony, rodzący wątpliwości co do swojej istoty, wymagający ciągłego
podtrzymywania albo też jeden z obszarów życia.
Trochę przesadziłam, z tym że jestem artystką. Ale często bywam, bo codziennie idę do pracowni i
zmagam się z moją materią malarską. Jeżeli obraz mi wychodzi to czuję bliski kontakt z Bogiem i wtedy
wydaje się, że ma sens to co robię. Jednocześnie wystarczy paru wielbicieli mojej sztuki, którym warto
malować.
Jak mawiał Adam Hoffman, jeden z moich nauczycieli, artystą się nie jest – artystą się bywa. Są takie
momenty, że mimo starań nie jest się artystą, a czasem od niechcenia jest się nim bardzo.
czasem się uważam, ponieważ cały czas rozważam, co to znaczy być artystą (w dzisiejszych czasach)
W momencie kiedy tworzę dzieła o randze sztuki można mnie nazwać artystą. Kiedy tworzę sałatkę nie
będąc artystą kucharzem tylko zwykłym eksperymentatorem nie można mnie nazwać artystą.
Artystą się raczej bywa niż jest. Niektóre przejawy mojej działalności są dziełami sztuki tak jak ją rozumiem.
Zatem bywam artystą. Bywam też rzemieślnikiem korzystającym z umiejętności warsztatowych artysty i
świadomości plastycznej. Ale to nie są tożsame pola.

Podsumowując można powiedzieć, że elementem pracy artystycznej jest też wyznaczanie jej granic,
wysiłek wkładany w uzyskanie pewności i zapewnienie innych, że to, czym się zajmuje albo raczej sposób,
w jaki się to robi, wskazuje na bycie artystą/artystką. Z analitycznego punktu widzenia można w tych
staraniach wyodrębnić kilka nurtów, które zrekonstruowaliśmy powyżej. Niejednokrotnie przeplatają się
one jednak ze sobą, jak w jeszcze jednej wypowiedzi, którą warto przytoczyć. Dlaczego jestem artyst(k)ą?
Ponieważ wszystko co robię, staram się robić w sposób kreatywny opierając się na własnych wizjach i
pomysłach. Staram się aby moje prace służyły ludziom poprzez dostarczanie pozytywnych wrażeń
estetycznych i emocjonalnych. Nawet jeśli moja praca ma czysto rzemieślniczy charakter i wymaga
pewnych konkretnych umiejętności, jej jakość zależy jednak głównie od weny, pomysłu itp. Nie potrafię
wyzbyć się emocjonalnego stosunku do tego, co robię. Moja praca jest dla mnie przyjemnością, hobby. Nie
potrafię robić niczego, co w jakiś sposób nie fascynuje mnie, nawet jeśli ma to bardzo użytkowy charakter.
Dla mnie wybitny rzemieślnik jest większym artystą niż kiepski malarz.

Tego typu zabiegi polegające na wytwarzaniu i odtwarzaniu pewnego pola praktyk oraz jego autonomii
dotyczą wielu dziedzin współczesnego świata, jak choćby świata nauki, a w jego obrębie –
poszczególnych dyscyplin i ich subdyscyplin usiłujących zaznaczyć swoją odrębność wobec innych. W
przypadku sztuki paradoksalność i trudność tego zabiegu polega na tym, że jedną z jego głównych walut i
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cech definicyjnych jest oryginalność i niepowtarzalność. Osoby uważające się za artystów i artystki usiłują
więc często jednocześnie wykazać, że ich działania są przejawem szerszego zjawiska oraz takim rodzajem
praktyk, który jest w jakiś sposób sprofesjonalizowany oraz uznany przez innych za sztukę, z drugiej zaś –
że są wierne własnej wizji artystycznej, a sensem ich życia jest niepowtarzalność tego, co tworzą i nieraz
ograniczona intersubiektywność ich wytworów (wyrażanie tego, co niewyrażalne). To napięcie zdaje się
oddawać sens tej specyficznej profesji – zawiera ona w sobie nieusuwalną sprzeczność. Bycie artyst(k)ą
oznacza przynależność do pewnej, wyjątkowej kategorii społecznej, której cechą jest to, że mieszczą się
w niej ludzie niepowtarzalni i to zakres tej unikalności decyduje w jakim stopniu są oni artyst(k)ami.
Warto też zauważyć, że o ile odpowiedzi na postawione na wstępie pytanie o to, czym jest sztuka,
koncentrowały się na jej aspekcie komunikacyjnym oraz sztuce jako stylu i sensie życia, a kwestię
działania twórczego i kreacji, warsztatu, a już zwłaszcza sztuki jako zawodu podnoszono znacznie rzadziej,
o tyle w analizowanych wyżej odpowiedziach na pytanie o powody określania siebie mianem
artysty/artystki jest odwrotnie. Na pierwszym planie znalazły się tym razem właśnie twórczy i autorski
charakter działania oraz jego zawodowy i profesjonalny charakter, a więc te cechy, które zakorzeniają
sztukę w świecie społecznym, czynią z niej jedno z pół współczesnego świata, posiadające swoje reguły,
dyplomy, hierarchie, nagrody, kanony kulturowe, instytucje wystawowe oraz systemy określania
wartości rynkowej dzieł i ich twórców, choć towarzyszą im wielokrotnie lub uzupełniają je aspekt
komunikacyjny i widzenie w sztuce sensu i stylu życia. Może to wynikać częściowo z logiki
kwestionariusza: pytanie zamknięte poprzedzające analizowane tutaj deklaracje wprowadzało kontekst
zawodowy i edukacyjny do świadomości uczestników badania, nie zawierało zaś np. odpowiedzi
dotyczącej sztuki jako komunikacji lub stylu życia. Wydaje się jednak, że wynika to także z napięcia, o
którym była już mowa: działanie twórcze jest często jednocześnie sposobem zarobkowania, zleceniem
lub czynnością ocenianą przez światek artystyczny oraz formą samorealizacji i realizacji jakiejś idei lub
wizji, albo raz jednym a raz drugim. W zależności od kontekstu raz silniej daje o sobie znać jedno, a raz
drugie z tych rozumień, a czasem wchodzą ze sobą w konflikt i zmuszają twórców do wyznaczenia granicy
między tym, co prozaiczne i w dużej mierze leżące poza zakresem ich sprawczości (reguły świata sztuki
oraz szersze reguły kulturowe, w tym przymusy ekonomiczne) a sztuką jako obszarem kreacji, wolności,
samorealizacji i niepowtarzalności, nadających sens życiu.
Niezależnie jednak od tego rodzaju ustaleń uderzająca jest powszechność takiego sposobu rozumienia
pojęcia artysty, które swoje korzenie ma w romantycznych mitologiach leżących u podstaw procesów
autonomizowania się sztuki wraz ze społeczną modernizacją. Zgodnie z nimi artysta to ktoś niezwykły,
odmienny od innych osób, zaś jego unikalność tworzą z jednej strony te przymioty, na których pozyskanie
nie mamy wpływu (talent, dar widzenia inaczej, wyobraźnia), z drugiej zaś te, które wynikają z
podporządkowania życia sztuce. Dodatkowe kryteria (ukończenie uczelni artystycznej, wystawianie prac,
obecność w obiegu artystycznym) wydają się wobec nich wtórne, ale potrzebne, bo potwierdzają
dysponowanie nimi. Dodatkowo traktowanie bycia artyst(k)ą jako unikalnego sposobu życia sprawia, iż
wszędzie tam, gdzie używa się sztuki, by tworzyć coś, co nią nie jest, gdy zaczyna się kreować na zlecenie,
chałturzyć, gdy motyw zarobkowy staje się główną motywacją – pojawiają się też wątpliwości co do tego,
czy nie powoduje to automatycznie utraty statusu artysty/artystki. Nie sam fakt obecności tych
romantycznych mitów w wypowiedziach naszych respondentów wymaga wyjaśnienia, co raczej ich
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trwałość. Jak się wydaje, ich reprodukowanie wypełnia niezwykle istotną funkcję w procesach
uspójniania statusu osób, które tworzą sztukę. Jeżeli bowiem, jak za chwilę pokażemy, kreując ją trudno
się utrzymać, a jednocześnie poświęciło się procesowi stawania się artyst(k)ą znaczną część życia albo
całe życie; jeżeli dysponuje się unikalnymi umiejętnościami, talentami i wrażliwościami, a jednocześnie
to, co powstaje w ich efekcie interesuje niewielu; jeżeli ma się poczucie, iż stwarza się nowe światy, ale
świat tych wizji nie bardzo potrzebuje, to spójności statusowi artysty/artystki nadaje przekonanie, iż
bycie nim/nią to przywilej nielicznych, wybrańców, a więc, że nie każdy może być artyst(k)ą.
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Świat artystyczny oczami artystów i artystek: ważni artyści, ważne instytucje
W tym miejscu raportu przyglądamy się temu, jaka jest według naszych respondentów struktura świata
sztuk wizualnych w Polsce, ograniczając się do dwóch jego zasadniczych elementów: dostrzeganych przez
uczestników badania twórców oraz instytucji oraz sposobu, w jaki są one przez nich hierarchizowane.
Jest to zatem kontynuacja tematu obecnego w trakcie analizy materiałów medialnych, jak i sondażu
ogólnopolskiego, przy czym tym razem nie zadowalamy się wyróżnieniem tych instytucji, które wydają
się tworzyć najwyższą warstwę tego świata, nadającą mu kształt, wpływającą na jego gusta i będącego
przedmiotem aspiracji wielu artystów i artystek, ale staramy się też dociec tego, które z tych instytucji są
przez nich uważane jako niesłusznie uzurpujące sobie prawo do zajmowania takiej pozycji.
Uczestnicy badania byli, po pierwsze, proszeni o podanie od jednego do trzech nazwisk cech artystów i
artystek, tworzących współcześnie w Polsce, których najbardziej cenią. Pytanie okazało się nieco
wieloznaczne. Po pierwsze, pojawiło się sporo nazwisk osób już nieżyjących – słowo „współcześnie”
niektórzy traktowali jako oznaczenie na XX wiek albo przynajmniej uwzględniali osoby zmarłe w trakcie
ostatnich kilkunastu lat, tak że w śród najczęściej wskazywanych osób znaleźli się m. in. Beksiński,
Nowosielski, Opałka i Fangor. Po drugie, pojawiło się kilkadziesiąt nazwisk spoza świata sztuk wizualnych.
Wreszcie w kilkunastu przypadkach nie udało się ustalić, kogo ankietowani mieli na myśli25.

Najbardziej cenieni artyści i artystki
Oto lista 30 współczesnych artystów i artystek sztuk wizualnych najczęściej pojawiających się w
odpowiedziach absolwentów I absolwentek ASP na pytanie o twórców26.
Tabela 4. Lista 30 nazwisk najczęściej pojawiających się w odpowiedzi na pytanie o trzech najbardziej cenionych przez
siebie artystów tworzących współcześnie w Polsce (A20a)

Artyst(k)a
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Magdalena Abakanowicz
Wilhelm Sasnal
Leon Tarasewicz
Mirosław Bałka
Jerzy Nowosielski
Zdzisław Beksiński
Roman Opałka
Wojciech Fangor
Paweł Althamer

Odsetek
wskazujących
16,8%
12,9%
10,9%
9,8%
9,0%
6,3%
5,5%
4,7%
4,3%

Artyst(k)a
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Edward Dwurnik
Robert Kuśmirowski
Igor Mitoraj
Magdalena Moskwa
Stanisław Fijałkowski
Jan Kucz
Tadeusz Kantor
Monika Sosnowska
Wojciech Bąkowski

Odsetek
wskazujących
3,1%
2,7%
2,7%
2,7%
2,3%
2,3%
2,3%
2,0%
2,0%

25

Czasami też, jak się wydaje wpisywali własne nazwisko, co można oczywiście uznać za rodzaj żartu, ale też jako wskazanie na
to, iż we własnej ocenie jest się najważniejszym tworzącym artystą w Polsce.
26
Należy pamiętać, ze na wyniki wpływa to, że część twórców potraktowała to pytanie jako dotyczące wyłącznie osób żyjących,
część zaś szerzej, zaliczając w jego zakres osoby tworzące w trakcie ostatnich stu lat; gdyby w pytaniu zawrzeć uwagę, że chodzi
także o twórców już zmarłych, na powyższej liście byłoby ich z pewnością znacznie więcej.
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10
11
12
13
14
15

Katarzyna Kozyra
Zbigniew Libera
Olaf Brzeski
Teresa Miszkin
Stefan Gierowski
Jarosław Modzelewski

4,3%
3,9%
3,9%
3,5%
3,1%
3,1%

25
26
27
28
29
30

Adam Myjak
Andrzej Wróblewski
Józef Wilkoń
Roman Kalarus
Andrzej Pągowski
Władysław Hasior

2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%

Powyższa lista może prowokować do postawienia tezy, że zdania na temat wielkości czy istotności
artystów tworzących aktualnie w Polsce są bardzo podzielone. Trzeba jednak pamiętać, że jest to
wywołane, po pierwsze, omówioną wcześniej wieloznacznością pytania, a po drugie – otwartym
sposobem jego zadania, sprzyjającym dominacji pierwszych skojarzeń i zróżnicowaniu odpowiedzi.
Można się spodziewać, że gdyby prosić ankietowanych o uszeregowanie nazwisk, a nie przywołanie ich z
pamięci, a także gdyby umożliwić wskazanie więcej niż trzech nazwisk, wówczas zgodność między
absolwentami i absolwentkami byłaby większa. Nawet biorąc pod uwagę specyfikę konstrukcji pytania
zróżnicowanie opinii wydaje się nadal dosyć spore. Ankietowani wskazali ok. 330 nazwisk, jednak po
wyeliminowaniu tych zupełnie niezwiązanych ze sztukami wizualnymi pozostało ich 286, podanych przez
256 uczestników badania. Choć na jedną osobę udzielającą odpowiedzi przypadło zatem średnio prawie
jedno nazwisko, to tylko na siedem nazwisk wskazała przynajmniej co dwudziesta z uczestniczących w
badaniu. Oznaczać to może dwie rzeczy.
Po pierwsze, bardzo trudno formułować ocenę doniosłości twórcy, który jeszcze nie zakończył swojej
kariery, zaś jego miejsce w historii sztuki nie zostało wyraźnie zdefiniowane. Taką interpretację wspiera
co najmniej kilkanaście odpowiedzi wyrażających żal z powodu wyłączenia z zakresu pytania twórców
nieżyjących, a także dość liczne wskazania na twórców zmarłych, mimo że prośba dotyczyła tych
tworzących współcześnie. Dodatkowo – średni wiek wskazywanych twórców jest bardzo wysoki. Nawet
jeśli wykluczyć z analizy osoby nieżyjące, to zaledwie 9% nazwisk podanych przez ankietowanych należy
do osób przed 35 rokiem życia (wobec 21% w prasie ogólnopolskiej – zob. raport z II etapu badań), a aż
31% – do osób powyżej 65 roku życia (wobec 23% w prasie). Drugim najsłabiej reprezentowanym
pokoleniem są osoby w wieku 46-55 lat, co z kolei pokrywa się z wynikami analizy prasy, w której również
jest ono dość słabo widoczne i zdominowane przez ograniczoną liczbę osób.
Po drugie – tego rodzaju zróżnicowanie może wskazywać też na podziały o charakterze środowiskowym,
co oznacza, iż poszczególni artyści mają swoje własne grona wspierających ich sztukę osób, ale też – że
odróżniają obieg najbardziej znanych w Polsce twórców od tych działających i rozpoznawanych bardziej
lokalnie lub specjalizujących się w nieco mniej popularnym rodzaju sztuki. Taką interpretację wspiera
bliższe przyjrzenie się typom udzielanych odpowiedzi. Wśród zestawów podanych nazwisk znajdziemy
np. następujące: Mirosław Bałka, Leon Tarasewicz; Wilhelm Sasnal; Tymek Borowski, Rafał Bujnowski,
Artur Żmijewski; Andrzej Wróblewski, Jerzy Nowosielski, Roman Opałka; Magdalena Abakanowicz, Igor
Mitoraj, Roman Opałka; Marcin Maciejowski, Mariusz Waras, Monstfur; Irena Kalicka, Mateusz Okoński,
Cecylia Malik; Tadeusz Rolke, Henryk Tomaszewski, Andrzej Zygmuntowicz; Janina Mironowa, Grzegorz
Zubel, Maciej Habrat. Okazuje się zatem, że po pierwsze dość często wskazywano na osoby mające ze
sobą coś wspólnego, nieraz łączone ze sobą także na poziomie naszej analizy medialnej (ideowo, poprzez
medium uprawianej sztuki, jej nurt, pokolenie lub z innych powodów). Po drugie, wielokrotnie były to
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osoby wywodzące się z tego samego ośrodka lub tworzące w tym samym regionie, czasem w podobnym
duchu, ale nieraz słabo znane w skali ogólnopolskiej – część ankietowanych wykorzystała pytanie właśnie
do przedstawienia sylwetek twórców, które niekoniecznie są rozpoznawalne w skali kraju, ale którymi
jest zafascynowana. Oba te czynniki sprzyjają rozproszeniu głosów oraz wskazaniu raczej wielu pakietów
w jakimś sensie podobnych do siebie twórców niż stworzeniu jednej uniwersalnej listy.
Uwagę zwraca też fakt, iż hierarchie ważności poszczególnych artystów formowane w dyskursie
medialnym tylko częściowo pokrywają się z tymi, którzy tworzą sami artyści 27 . Wśród najczęściej
pojawiających się wskazań samych twórców często przewijają się co prawda bardzo podobne nazwiska:
Wilhelm Sasnal, Mirosław Bałka, Katarzyna Kozyra, Zbigniew Libera. Jednocześnie jednak, po pierwsze,
wśród 50 najczęściej wskazywanych nazwisk ta zgodność jest już nieco mniejsza, tak że 29 nazwisk
pokrywa się z tymi, które najczęściej występowały w mediach. Po drugie, w percepcji ankietowanych
występuje sporo twórców, którzy są zupełnie niewidoczni na poziomie analizy medialnej. Niemal połowa
nazwisk wskazanych przez artystów i artystki jako szczególnie cenione to osoby, które ani razu nie
znalazły się na łamach analizowanej przez nas prasy, wykraczające poza sformułowaną w II etapie
badania listę ponad 1300 twórców. Najczęściej chodzi o artystów znanych w skali lokalnej, którzy nie
przebijają się do ogólnopolskich publikatorów. Oznacza to z kolei, iż media zauważają tylko tych
artystów, którzy należą do elity świata artystycznego ze względu na swoje międzynarodowe sukcesy i
często też sukces finansowy, natomiast nie są czułe na wewnętrzne kryteria porządkujące świat
artystyczny.
Okazuje się też, że w świadomości absolwentów i absolwentek w jeszcze mniejszym zakresie niż w
przestrzeni prasy ogólnopolskiej obecne są kobiety – artystki. Aż 82% twórców wskazanych jako
szczególnie cenieni to mężczyźni (wobec 75% w prasie), mimo że najczęściej wskazywaną osobą była
Magdalena Abakanowicz.

Muzea i galerie: cenione i niecenione, widzialne i niewidzialne
Jakie są najważniejsze instytucje artystyczne w Polsce, w których prezentowana jest sztuka? Kilkanaście
procent osób uczestniczących w badaniu odmówiło odpowiedzi na tak postawione pytanie. Niektórzy
zasłaniali się brakiem wiedzy i bieżącej orientacji w świecie sztuki. Pojawiły się też odpowiedzi
kontestujące:
•

sens lub może raczej sposób zadania pytania, np. możliwość wybrania trzech najważniejszych
podmiotów:
nie ma najważniejszych 3 instytucji tego rodzaju, bo jeżeli o wadze decyduje jakość sztuki
to „ważność" jest zbyt przemijająca by utworzyć ranking
co znaczy słowo „najważniejsze"?
Ja oglądam sztukę w internecie i w gdańskich instytucjach kultury

27

Bierzemy tu pod uwagę głównie osoby żyjące, ponieważ artystów i artystki pytaliśmy o osoby tworzące współcześnie.
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•

albo też – sens istnienia instytucji, których dotyczyło pytanie lub zasadniczą formułę ich
funkcjonowania, np.:
W Polsce nie ma sztuki ani możliwości rozwoju artystycznego. Gdyby było inaczej to bym
stąd nie wyjeżdżał. W Zachęcie czasem się coś pojawi. W BWA to tylko jedni zgredzi
innych zgredów (swoich kumpli) wystawiają – więc mija się to wszystko z celem. Ale
czasem coś fajnego się owszem pojawi.
W Polsce nie ma poważnych instytucji artystycznych – najważniejsze nie istnieją.
Muzea Narodowe spełniają tylko i wyłącznie funkcję zabezpieczenia dorobku
narodowego. Funkcjonowanie wszystkich galerii powinno być oddane w prywatne ręce, a
muzea w ajencję.
Nigdzie. Sztuka nie powinna być nabożnie „prezentowana" .
Nie mam ochoty na wymienianie podwórek, na których rządzą kuratorzy.
Nie wypowiadam się na temat muzeów. Nie znam świątyni sztuki współczesnej. Wszędzie
jest lub bywa eksponowana szmira, ponieważ decydują układy pomiędzy „artystami" a
osobami, które żerują na kulturze. zawiadują instytucjami kultury. Negatywne przykłady
to Centrum Sztuki Współczesnej i Foksal.
nie interesują mnie „instytucje artystyczne" poczynając od muzeów (w tym „sztuki
współczesnej") po „Zachętopodobne" ze względu na panującą tam „kolesiowatość" i
dyktat tzw. „specjalistów (kuratorów, krytyków, kretynów itd.)
nie znam się na biznes-arcie, stąd trudno było mi odpowiedzieć na poprzednie pytania;
obecnie nie wiem gdzie uczciwie ktoś próbuje pokazać faktycznie interesujących
artystów, na pewno nie w 13 Muzach w Szczecinie.
nie wiem które, bo żadna się mną nie interesowała pomimo mojego dorobku, a po
śmierci trudno mi je będzie wymienić
małe niezależne galerie, prywatne kolekcje, pracownie studia i.t.d., na pewno nie
instytucje, są skostniałe i tkwią w „polityce"

Mimo tego typu głosów krytycznych wobec całego systemu wystawiania sztuki, które wydają się wiązać z
tym, że dla sporej części twórców nieprzejrzyste lub nie w pełni zrozumiałe są zasady rządzące ich
funkcjonowaniem, większość absolwentów i absolwentek ASP nie tylko wskazała na instytucje, które
uznaje za najważniejsze, ale też w tym wypadku wykazała się sporą zgodnością opinii. Tak jak malarstwo,
rzeźba oraz rysunek i grafika są paradygmatycznymi przykładami sztuki, jej prototypami, tak
paradygmatycznym przykładem galerii sztuki jest w świadomości twórców warszawska Zachęta, którą
wymieniła niemal połowa ankietowanych. Bardzo silnie zakorzenione jest w niej także CSW Zamek
Ujazdowski, a wyraźnie obecne są także MSN, MOCAK i Muzeum Narodowe w Warszawie i w Krakowie.
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Tabela 5. Lista odpowiedzi pojawiających się odpowiedzi na pytanie o trzy najbardziej cenione przez siebie instytucje
artystyczne w Polsce, w których prezentowana jest sztuka, wskazanych przez przynajmniej dwie różne osoby: nazwy
instytucji (A19a)

Nazwa
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
CSW Zamek Ujazdowski
Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MSN)
MOCAK
Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Sztuki w Łodzi
Bunkier Sztuki
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Narodowe Centrum Kultury
CSW Znaki Czasu
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Galeria Arsenał w Białymstoku
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
Atlas Sztuki
WRO
Art Stations Foundation
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Galeria Foksal
Instytut Sztuki Wyspa
Instytut Adama Mickiewicza
Międzynarodowe Triennale Grafiki / SMTG
Muzeum Plakatu w Wilanowie
Międzynarodowe Centrum Kultury
Ministerstwo Kultury
Galeria EL
Galeria Arsenał w Poznaniu
CSW Kronika w Bytomiu
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Muzeum Śląskie
Narodowe Forum Muzyczne
Narodowy Instytut Audiowizualny
Galeria Raster
CSW Łaźnia
BWA Awangarda we Wrocławiu
Galeria Bielska BWA

Odsetek 286 osób, które
udzieliły odpowiedzi
47,9%
31,1%
18,5%
12,2%
11,9%
7,0%
6,6%
4,2%
3,1%
2,8%
2,4%
2,1%
2,1%
1,7%
1,4%
1,4%
1,4%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%

Liczba
wskazań
137
89
53
35
34
20
19
12
9
8
7
6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Odsetek
wszystkich 807
odpowiedzi
17,0%
11,0%
6,6%
4,3%
4,2%
2,5%
2,4%
1,5%
1,1%
1,0%
0,9%
0,7%
0,7%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%

Miasto
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Kraków
Warszawa
Kraków
Łódź
Kraków
Warszawa
Warszawa
Toruń
Poznań
Białystok
Sopot
Łódź
Wrocław
Poznań
Wrocław
Warszawa
Gdańsk
Warszawa
Kraków
Warszawa
Kraków
Warszawa
Elbląg
Poznań
Bytom
Orońsko
Katowice
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Gdańsk
Wrocław
Bielsko-Biała

Wyniki pokazują też zjawiska omawiane w innej części tego oraz innych raportów w projekcie Wizualne
Niewidzialne. Po pierwsze – silnie potęgowy rozkład widzialności twórców i instytucji. Choć wymieniono
85 różnych instytucji, to ponad połowę z nich wskazała zaledwie jedna osoba, tylko 25 pojawiło się wśród
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trzech najważniejszych podmiotów w świadomości przynajmniej co setnej z ankietowanych osób, a tylko
5 – zajęło taką pozycję w świadomości przynajmniej co dziesiątej osoby. Po drugie – niezwykle silna jest
dominacja Warszawy: to w tym mieście znajduje się co trzecia ze wszystkich 85 wymienionych instytucji,
w tym 4 z 5 uznanych za najważniejsze. Z kolei aż 15 znajduje się w Krakowie, po 7 – w Poznaniu i
Wrocławiu, 5 – w Łodzi, a 4 – w Katowicach.
Tabela 6. Miejscowości, w których znajdują się instytucje artystyczne prezentujące sztukę wskazane w odpowiedzi na
pytanie o trzy najbardziej cenione przez siebie instytucje tego typu w Polsce

Miasto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Warszawa
Kraków
Poznań
Wrocław
Łódź
Katowice
Gdańsk
Szczecin
Toruń
Białystok
Sopot
Elbląg
Bytom
Orońsko
Bielsko-Biała
Radom
Sejny
Tarnów
Ostrowiec Świętokrzyski
RAZEM

Liczba i odsetek instytucji
wskazanych choć raz
28
33%
15
18%
7
8%
7
8%
5
6%
4
5%
3
4%
3
4%
2
2%
2
2%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
85
100%

Liczba i odsetek instytucji wśród
20 wskazywanych najczęściej
7
8%
3
4%
2
2%
2
2%
2
2%
1
1%
1
1%
0
0%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
20
100%

Na przedstawionej wcześniej liście zawarliśmy tylko te instytucje, które wskazano z nazwy. Pojawiło się
też jednak wiele odpowiedzi bardzo ogólnikowych, a wśród nich przede wszystkim – wskazanie na muzea
narodowe bez określania ich lokalizacji. Część ankietowanych nie umiała bowiem wskazać konkretnych
nazw, czasem zasłaniając się trudnością z ich przypomnieniem sobie lub z wyborem.
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Tabela 7. Lista odpowiedzi pojawiających się odpowiedzi na pytanie o trzy najbardziej cenione przez siebie instytucje
artystyczne w Polsce, w których prezentowana jest sztuka, wskazanych przez przynajmniej dwie różne osoby: wskazania
niezawierające nazwy konkretnej instytucji (A19a)

Nazwa

Odsetek 286 osób, które
udzieliły odpowiedzi

Muzeum Narodowe (bez wskazania miasta)
Muzea, muzea sztuki, muzea sztuki współczesnej
BWA (bez podania miasta)
Galerie, galerie sztuki, galerie i centra sztuki współczesnej
insytucje kultury (filharmonie, teatry, domy kultury i in.)
Akademie Sztuk Pięknych
Galerie prywatne
Kościoły
Przestrzeń publiczna / ulice
Media, radio, tv

28%
14%
12%
12%
7%
5%
3%
2%
2%
2%

Galerie państwowe, galerie samorządowe, galerie miejskie
Internet
Inne miejsca (domy aukcyjne, pasaże handlowe,
lombardy)
Galerie związków artystycznych / ZPAP
Pracownie artystów lub galerie autorskie

Liczba
wskazań
79
41
33

Odsetek
wszystkich 807
odpowiedzi

33
20
15
9
6
5
5

10%
5%
4%
4%
2%
2%
1%
1%
1%
1%

1%
1%

4
3

0%
0%

1%
1%
1%

3
2
2

0%
0%
0%

Innym ważnym zjawiskiem, które pokazuje powyższe zestawienie, jest niezwykle silna zgodność między
opiniami artystów i artystek a uwagą poświęcaną poszczególnym instytucjom przez prasę ogólnokrajową.
Wśród nazw podanych przez artystów i artystki, a niewidniejących na liście najczęściej pojawiających się
w prasie, znajdziemy jedynie takie, których nie uwzględnialiśmy w analizie w II etapie badań, uznanych
przez nas wówczas w zbyt słabym stopniu zaangażowane w wystawianie sztuk wizualnych, jak Polski
Instytut Sztuki Filmowej i Narodowe Centrum Kultury. Z kolei instytucje występujące w prasie, a rzadko
wskazywane przez osoby kończące ASP, to jedynie kilka najbardziej rozpoznawalnych galerii prywatnych,
takich jak Raster, Zderzak czy Bocheńska. To ostatnie spostrzeżenie prowadzi jednak do ważnej
obserwacji: na liście instytucji uznawanych za najważniejsze przez artystów i artystki całkowicie dominują
te narodowe i samorządowe. W pierwszej dziesiątce nie ma ani jednej instytucji prywatnej, w pierwszej
dwudziestce – zaledwie trzy. Tego rodzaju hierarchia może wskazywać na to, iż to instytucje o
charakterze publicznym mają nadal monopol na sankcjonowanie zjawisk artystycznych jako
prawomocnych, istotnych i ważnych nie tylko dla środowiska artystycznego, ale również dla szerszej
publiczności. Instytucje prywatne zdają się zaś funkcjonować w roli podwójnej: po pierwsze, jako
podmioty dostarczające kandydatów do miana prawomocnych twórców lub zjawisk artystycznych; po
drugie, jako podmioty czerpiące korzyści ze sprzedaży prac tego rodzaju twórców, którzy prezentowali
swoje prace w instytucjach publicznych, zwłaszcza o narodowym charakterze. Tego rodzaju relacja ma
więc charakter symbiotyczny, choć można oczywiście zapytać, jaki typ instytucji jest ostatecznie
beneficjentem tej relacji.
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Warto też zauważyć, iż instytucje prywatne są obecne w świadomości ankietowanych, a ich hierarchia –
również jest podobna jak ta obecna w ogólnopolskiej prasie, jak pokaże analiza odpowiedzi na kolejne
pytanie. Kiedy mianowicie zapytać artystów i artystki o to, z jaką prywatną galerią sztuki w Polsce
chcieliby współpracować, wśród najczęściej wskazywanych nazw znajdują się właśnie nieobecne na
poprzedniej liście Galerie Raster, Starmach i Zderzak, ale też galeria Foksal i Fundacja Galerii Foksal, Atlas
Sztuki, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej czy Galeria Leto. Interpretację utrudnia nieco fakt, że spora
część ankietowanych, wbrew brzmieniu pytania, wskazała nie na instytucje prywatne, lecz narodowe lub
samorządowe.

Tabela 8. Lista odpowiedzi pojawiających się odpowiedzi na pytanie o pięć galerii prywatnych w Polsce, z którymi
chciałoby się współpracować lub – jeżeli nie jest się czynnym twórcą – które chciałoby się odwiedzić, wskazanych przez
przynajmniej trzy różne osoby (A23a)

91

Odsetek 174 osób,
Odsetek
które udzieliły
Liczba
wszystkich
Nazwa
odpowiedzi
wskazań 514 odpowiedzi
Galeria Raster
29%
50
10%
Galeria Starmach
25%
43
8%
Galeria Zderzak
16%
27
5%
Galeria Foksal
14%
25
5%
Atlas Sztuki
12%
21
4%
Fundacja Galerii Foksal
12%
21
4%
Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej 12%
21
4%
Galeria Leto
10%
18
4%
Zachęta
10%
17
3%
Art Stations Foundation
9%
15
3%
MOCAK
8%
14
3%
CSW Zamek Ujazdowski
7%
12
2%
Bunkier Sztuki
6%
11
2%
Galeria Le Guern
6%
11
2%
Galeria Stereo
6%
10
2%
Galeria aTAK
4%
7
1%
Galeria Artemis
3%
5
1%
Leica Gallery
3%
5
1%
Galeria Propaganda
3%
5
1%
Galeria Ego
3%
5
1%
Galeria Grafiki i Plakatu w Warszawie
3%
5
1%
Jan Fejkiel Gallery
3%
5
1%
Galeria Starter
3%
5
1%
Galeria BWA Warszawa
3%
5
1%
Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MSN)
2%
4
1%
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
2%
4
1%
Galeria Piekary
2%
4
1%
Galeria Muzalewska
2%
4
1%
Galeria Zapiecek
2%
4
1%
Lokal 30
2%
4
1%
Galeria Fibak
2%
4
1%
Galeria Entropia
2%
3
1%
Fundacja Profile
2%
3
1%
Galeria Triada
2%
3
1%
Galeria Wschodnia
2%
3
1%
Galeria Sztuki Attis
2%
3
1%
Galeria Dawid Radziszewski
2%
3
1%
Galeria Delfiny
2%
3
1%
Spectra Art Space
2%
3
1%
Galeria Krzysztofa Dydo (Galeria Plakatu) 2%
3
1%
Galeria Socato
2%
3
1%
Galeria Appendix
2%
3
1%
Muzeum Narodowe w Krakowie
1%
2
0%

Miasto
Warszawa
Kraków
Kraków
Warszawa
Łódź
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Poznań
Kraków
Warszawa
Kraków
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Kraków
Warszawa
Warszawa
Poznań
Warszawa
Kraków
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Sopot
Poznań
Poznań
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Warszawa
Gdańsk
Łódź
Kraków
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Kraków
Wrocław
Warszawa
Kraków
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Analiza powyższej tabeli pokazuje, po pierwsze, że opinie na temat galerii prywatnych są bardziej
zróżnicowane, a ich hierarchia – mniej ostro zarysowana niż w przypadku generalnej struktury instytucji
artystycznych: znaczącym zainteresowaniem cieszy się spora liczba galerii, tak że w odpowiedziach 174
osób, które wyraziły swoje zdanie, pojawiło się aż 111 różnych nazw, z których 24 zostało wskazanych
przez co najmniej 5 twórców. Dominacja niewielkiej liczby instytucji najczęściej przychodzących na myśl
jako te, z którymi chciałby się współpracować, jest mniejsza niż w przypadku tych, które uważa się za
najważniejsze w Polsce. Jednocześnie jednak, jeszcze silniej zaznacza się dominacja Warszawy oraz
Krakowa: wśród 24 podmiotów wskazanych przez co najmniej 3% osób udzielających odpowiedzi aż 15
znajduje się w stolicy, 6 w Krakowie, a tylko trzy w innym mieście.
Tabela 9. Miejscowości, w których znajdują się prywatnej galerie wskazane w odpowiedzi na pytanie o pięć takich, z
którymi chciałoby się współpracować lub które chciałoby się odwiedzić

Miasto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Warszawa
Kraków
Poznań
Wrocław
Łódź
Gdańsk
Sopot
Toruń
Cieszyn
Lublin
Katowice
Sanok
Gliwice
Elbląg
Orońsko
Częstochowa
Zakopane
Słupsk
Szczecin
Tarnów
Tarnowskie Góry
Jelenia Góra
RAZEM

Liczba i odsetek instytucji
wskazanych choć raz
52
47%
17
15%
10
9%
5
5%
4
4%
4
4%
2
2%
2
2%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
110
100%

Liczba i odsetek instytucji wśród
20 wskazywanych najczęściej
15
63%
6
25%
3
13%
0
0%
1
4%
0
0%
1
4%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
24
100%

Połowa ankietowanych nie udzieliła odpowiedzi na pytanie, z jaką galerią chciałaby współpracować,
zasłaniając się brakiem takiej wiedzy lub potrzeby (np. Odwiedzam zaprzyjaźnione, wystawiam rzadko,
nie znam się na rankingu galerii). Pytanie wywołało też nieco komentarzy podważających jego sens. Po
pierwsze – wypowiedzi wskazujące na brak chęci do współpracy z jakąkolwiek instytucją, np.:
Nie chciałbym. Doświadczyłem, że są to handlarze, a nie ludzie zajmujący się sztuką.
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nie chciałbym współpracować
nie mam w tej chwili takich aspiracji
Nie ma takich galerii w Polsce z którymi chciałbym współpracować.
nie wiem - galerią jest teraz internet
nie sprzedaję obrazów w galeriach bo to wyzysk okrutny
Królują chłam

snobizm pozory. Oszustwo. Nie znam galerii na poziomie.

Jestem czynnym artystą i nie chcę współpracować z żadną galerią.
niechętnie eksponuję się w galeriach. Procesy twórcze najbardziej istotne są wtedy gdy trwają
a nie gdy już skończyły trwać. Najczęściej rozgrywają się całkiem bez uprzedzenia bez publiki
bez potrzeby dokumentowania. A potem zostają po nich tylko mniej lub bardziej wypłukane
wspomnienia.
Nieliczne odpowiedzi wskazywały z kolei na odwrotne zjawisko – trudność z wyróżnieniem tylko pięciu
podmiotów.
Interpretując przedstawione wyżej wyniki, a zwłaszcza te dotyczące instytucji uznawanych za
najważniejsze, warto mieć na uwadze, że wskazaniu na ich znaczącą pozycję nie zawsze towarzyszy
aprobata dla ich działań. Kiedy zapytać artystów i artystki o istnienie instytucji, które uznają za
przeceniane lub przereklamowane, na liście odpowiedzi dominują ponownie czołowe podmioty
warszawskie i krakowskie, często znane nam już z odpowiedzi na poprzednie pytania, przy czym liczba
osób udzielających takich wskazań jest znacznie mniejsza od liczby osób, które uznały je za najważniejsze
instytucje w kraju.
Tabela 10. Lista odpowiedzi pojawiających się odpowiedzi na pytanie o pięć instytucji artystycznych w Polsce uznawanych
przez siebie za przeceniane, przereklamowane (tj. takie, których pozycja w świecie artystycznym jest nieadekwatna do
wartości tego, co robią), wskazanych przynajmniej dwie różne osoby (A24a)
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Nazwa
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
CSW Zamek Ujazdowski
Galerie związków artystycznych / ZPAP
MOCAK
Ministerstwo Kultury
Bunkier Sztuki
Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MSN)
Galeria Raster
Akademie Sztuk Pięknych
Galeria Arsenał w Poznaniu
CSW Znaki Czasu
Instytut Sztuki Wyspa
Muzeum Narodowe (bez wskazania miasta)
Muzeum Narodowe w Warszawie
Galeria Foksal
CSW Łaźnia
BWA (bez podania miasta)
Galeria Propaganda
Fundacja Galerii Foksal
Centra kultury
Muzea sztuki współczesnej
Galerie prywatne
Muzeum Sztuki w Łodzi
Galeria Piotra Nowickiego
Galeria Zderzak
Muzeum Narodowe w Krakowie
Polski Instytut Sztuki Filmowej

Odsetek 139 osób, które
udzieliły odpowiedzi
27%
23%
14%
12%
10%
10%
8%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%

Odsetek
Liczba wszystkich 235
wskazań
odpowiedzi
35
16%
30
14%
18
8%
15
7%
13
6%
13
6%
11
5%
6
3%
6
3%
4
2%
4
2%
4
2%
4
2%
4
2%
4
2%
3
2%
3
1%
2
1%
2
1%
2
1%
2
1%
2
1%
2
1%
2
1%
2
1%
2
1%
2
1%

Miasto
Warszawa
Warszawa
Kraków
Warszawa
Kraków
Warszawa
Warszawa
Poznań
Toruń
Gdańsk
Warszawa
Warszawa
Gdańsk
Warszawa
Warszawa

Łódź
Warszawa
Kraków
Kraków
Warszawa

Interpretując te wyniki można założyć, że w przypadku popularnych miejsc musi występować
zróżnicowanie opinii na ich temat i proporcjonalna do zainteresowania nimi liczba osób rozczarowanych.
Jednocześnie jednak nie każda z instytucji zebrała tyle samo wskazań pozytywnych i negatywnych. Jeśli
porównać liczbę osób, które uznały daną instytucję, za najważniejszą z liczbą tych, które uznały ją za
przecenianą, to okaże się, że:
•

•

liczba wskazań pozytywnych wyraźnie przewyższa liczbę wskazań negatywnych w przypadku
Zachęty i Muzeum Narodowego, a w dalszej kolejności także w przypadku CSW, MSN, Muzeum
Sztuki w Łodzi;
instytucjami wzbudzającymi kontrowersje – wskazywanymi kilkukrotnie zarówno jako ważne, jak
i przereklamowane miejsca prezentowania sztuki, wydają się zwłaszcza MOCAK, Bunkier Sztuki,
Akademie Sztuk Pięknych, CSW Znaki Czasu i Instytut Sztuki Wyspa, a także Galeria Arsenał w
Poznaniu, Galeria Raster i Galeria Foksal, przy czym niewielka liczba odpowiedzi każe zachować
ostrożność zwłaszcza jeśli chodzi o te ostatnie trzy podmioty;
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•

zdecydowanie najmniej przychylna jest natomiast opinia na temat galerii związków
artystycznych, np. galerii ZPAP, niemal niewymienianych wśród najważniejszych miejsc
wystawiania sztuki, natomiast przez sporą część uczestników badania uznanych za przeceniane.

Trzeba jeszcze zaznaczyć, że najwięcej osób udzieliło odpowiedzi na pytanie o najważniejsze w Polsce
instytucje, a znacznie mniej – o galerie, z którymi chciałoby się współpracować lub które uznaje się za
przeceniane, co często wynika z braku oczekiwania dotyczącego współpracy i wyrobionych przekonań na
temat instytucji (nie wiem; nie interesuję się; nie mam zdania; nie pamiętam tp..). Z kolei na pytanie o
instytucje przereklamowane 5% ankietowanych uznało za takowe większość lub wszystkie instytucje, a z
kolei 10% zanegowało sens pytania (żadne; nie ma takich; nie znam takich, które byłyby przeceniane itp.).
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Problemy i potencjały sztuki w Polsce w oczach absolwentów i absolwentek ASP
Co trapi artystów i artystki lub utrudnia uprawianie sztuki w Polsce? Odpowiedzi na to pytanie udzielamy
w wielu miejscach tego raportu. W tym miejscu proponujemy przyjrzeć się temu, co sądzą na ten temat
sami ankietowani. Poprosiliśmy ich o wybór maksymalnie pięciu takich problemów z listy osiemnastu,
powstałej na podstawie istniejącej już wiedzy o zjawiskach występujących w obszarze sztuki w Polsce.
Podsumowanie uzyskanych odpowiedzi prezentuje poniższy wykres.
Brak dojrzałego rynku sztuki (instytucji i mechanizmów pozwalających artystom
sprzedawać swoje prace)

71%
48%

Niski poziom edukacji artystycznej

47%

Niepewność jutra, niepewność zatrudnienia

40%

Brak wsparcia ze strony państwa dla twórczości artystycznej
Słabo rozwinięta kultura kolekcjonowania sztuki

33%

Brak zapotrzebowania na pracę artystów

32%
27%

Słaba infrastruktura sztuki (brak galerii, sal wystawowych, pracowni)
Zdominowanie rzeczywistości przez rynek i działania czysto komercyjne

23%

Zła atmosfera w obrębie środowiska artystycznego

23%

Brak dobrej krytyki artystycznej

22%

Brak pieniędzy potrzebnych do tworzenia sztuki

21%
19%

Konserwatyzm obyczajowy polskiego społeczeństwa
Niejasność reguł obowiązujących w świecie sztuki

16%

Brak mediów zajmujących się sztuką (gazet i czasopism, programów
telewizyjnych)

15%

Niechęć wobec sztuki ze strony publiczności

14%

Faworyzowanie artystów z dużych ośrodków

10%

Jawne lub ukryte formy cenzurowania sztuki

8%

Dostrzegam inne problemy

2%
0%

10%

20%

30%

40%
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60%

Wykres 26. Co gnębi artystów i artystki w Polsce? Rozkład odpowiedzi na pytanie o problemy artystek i artystów
(A25_O8). Można było wskazać maksymalnie pięć odpowiedzi
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Odpowiedzi wydają się potwierdzać wyniki przedstawione w innych miejscach raportu i zaproponowane
przez nas interpretacje. Zdecydowanie najważniejszym zmartwieniem człowieka pragnącego zostać w
Polsce artyst(k)ą jest brak dojrzałego rynku sztuki, który wskazało aż 71% ankietowanych, następnie zaś –
niski poziom edukacji artystycznej (uznany za jeden z najważniejszych problemów przez 48% uczestników
badania). Te dwa omawiane już wcześniej zjawiska – pierwsze w szczególności w tym raporcie, drugie zaś
w raporcie z badań ogólnopolskich – wydaje się rzutować na wiele problemów wskazanych przez
ankietowanych na kolejnych miejscach. Są to rozmaite trudności z uprawianiem sztuki jako sposobem
zarabiania na życie, a więc niepewność jutra i zatrudnienia (47%), zwłaszcza wobec słabego wsparcia dla
twórczości artystycznej ze strony państwa (40%), wynikająca ze słabo rozwiniętej kultury
kolekcjonowania sztuki (32%), słabości infrastruktury sztuki (27%) i ogólnie – braku zapotrzebowania na
pracę artystów (32%).
Wobec zjawisk wskazanych powyżej w najlepszym razie drugorzędne okazują się, zdaniem osób
kończących ASP, ewentualne problemy związane ze sposobem funkcjonowania środowiska
artystycznego, takie jak zła atmosfera w środowisku (którą dostrzega i uważa za jeden z ważniejszych
problemów 23% ankietowanych), brak wystarczająco dobrej krytyki artystycznej (22%), mediów
zajmujących się sztuką (15%) niejasność reguł obowiązujących w świecie sztuki (16%), czy faworyzowanie
osób z dużych ośrodków (10%).
Podobnie jak uczestnicy sondażu ogólnopolskiego absolwenci i absolwentki ASP na dość odległym
miejscu umieścili też konserwatyzm obyczajowy Polaków (19%). Również niewielu dostrzega, a
przynajmniej uważa za jeden z najistotniejszych problemów, niechęć publiczności wobec sztuki (14%), a
na ostatnim miejscu – identycznie jak w sondażu ogólnopolskim – znalazły się jawne lub ukryte formy
cenzurowania sztuki. Tego typu problemy wydają się znacznie bardziej obecne w dyskusjach
prowadzonych wokół sztuki, zarówno tych profesjonalnych, jak i wybuchających przy okazji kontrowersji
wokół prac budzących szczególne emocje niż w świadomości zarówno twórców, jak i odbiorców sztuki, a
przynajmniej – schodzą na dalszy plan gdy zestawić je z kwestiami ekonomicznymi i zawodowymi.
Kłopotem artystów i artystek wydaje się, w ich przekonaniu, raczej brak zainteresowania sztuką ze strony
Polaków i Polek i gotowości do finansowania sztuki oraz jej zakupywania, związane z poziomem edukacji
artystycznej, niż wrogość lub ewentualna cenzura.
Podsumowując ten wątek warto zwrócić uwagę na to, iż zjawiska, które artyści postrzegają jako
najważniejsze problemy (a więc brak dojrzałego rynku sztuki, niski poziom edukacji artystycznej,
niemożność utrzymania się ze sztuki czy różnych form wsparcia ze strony państwa), choć na pierwszy rzut
oka dotyczą osobnych kwestii, to są ze sobą nie tylko ściśle powiązane, ale też należą do tej kategorii
problemów, których nie można rozwiązać w sposób natychmiastowy, np. poprzez zwiększenie nakładów
na dotowanie sztuki czy rozwój infrastruktury pozwalającej ją prezentować. Jak się wydaje wszystkie one
zakorzenione są w braku społecznego zainteresowania sztuką, które powoduje brak zapotrzebowania na
nią, a co za tym idzie sprawia, iż rynek sztuki w Polsce jest bardzo słabo rozwinięty, to zaś z kolei
powoduje, iż artyści mają ogromny problem z utrzymaniem się dzięki jej uprawianiu. W naszym
przekonaniu podstawowym sposobem rozwiązywania tych problemów są więc długotrwałe i systemowe
działania mające na celu zwiększenie zainteresowania sztuką, którym towarzyszy systematyczny wzrost
nakładów na wspieranie działań artystów oraz rozwój infrastruktury. Tylko w ten sposób, a więc
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zaczynając od intensywnych wysiłków na rzecz edukowania dzieci i młodzieży, a następnie
uprawdopodabniając kontakt ze sztuką poprzez poszerzenie kontekstów, w których jest ona obecna,
jesteśmy w stanie podjąć próbę rozwiązania problemu marginalizacji sztuki. Inne rozwiązania, takie jak
rozwój systemu stypendialnego, wsparcia dla artystów ze strony państwa, są oczywiście niezwykle
potrzebne, ale jeżeli będą one jedynymi formami rozwiązywania problemów, z jakimi borykają się artyści,
to będziemy nieustannie się z nimi borykać.
Co stanowi o potencjale polskiej sztuki? Zdaniem ankietowanych – przede wszystkim jej wysoki poziom
artystyczny oraz oryginalność, a także wolność tworzenia. Każdą z tych odpowiedzi uznała za jeden z
największych potencjałów polskiej sztuki prawie połowa uczestników badania. Sporo wskazań uzyskała
też teza, że potencjałem polskiej sztuki jest bogata kultura, z której mogą czerpać artyści, a także wysoki
poziom szkolnictwa artystycznego. Wszystkie pozostałe tezy dotyczące silnych stron polskiej sztuki
cieszyły się już zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem, co nie dziwi jeśli wziąć pod uwagę, że
dotyczyły one często takich zjawisk i atutów, które zdaniem absolwentów i absolwentek ASP raczej w
Polsce nie występują – jak pokazywały odpowiedzi na pytanie o problemy sztuki w Polsce. 13% nie
dostrzega też żadnej silnej strony ani potencjału w polskiej sztuce.
Warto zatem zwrócić uwagę na to, że choć pytaliśmy tutaj o potencjały, którymi dysponuje polska
sztuka, to można to pytanie również potraktować jako dotyczące tego, co artyści uznają za słabość.
Wszędzie tam bowiem, gdzie pewne kwestie mogące być siłą rodzimej działalności artystycznej były
wybierane przez 1-4% respondentów, można wiedzieć słabości polskiego świata sztuki. Gdybyśmy w ten
sposób przeczytali te dane, to okaże się, iż oprócz tych aspektów, które wskazywano jako słabości w
poprzednim pytaniu, pojawiają się nowe, które nie są traktowane jako mocna strona sztuki w naszym
kraju. Oprócz tych wewnątrzśrodowiskowych (takich, jak zintegrowane środowisko, rozwinięty rynek
kolekcjonerski, jasne reguły obowiązujące w świecie sztuki, obecność rozpoznawalnych na świecie
instytucji artystycznych, czy wysoki poziom krytyki artystycznej), obecne są też inne, odnoszące się do
szerszego kontekstu funkcjonowania sztuki (takie, jak brak zainteresowania sztuką ze strony władz
samorządowych i państwowych czy dobrze rozwiniętych systemów stypendialnych).
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oryginalność tworzonej sztuki

46%

wolność tworzenia

45%
44%

wysoki poziom artystyczny tworzonej sztuki

37%

bogata kultura, z której mogą czerpać artyści

30%

wysoki poziom szkolnictwa artystycznego

12%

pluralizm modeli tworzenia i rodzajów sztuki

8%

wsparcie dla sztuki ze strony biznesu
obecność profesjonalnych mediów informujących o sztuce (prasa, programy
telewizyjne i radiowe)

6%

zintegrowane i współdziałające ze sobą środowisko

4%

zainteresowanie sztuką ze strony władz lokalnych

3%

dobrze rozwinięty rynek kolekcjonerski

3%

dobrze rozwinięte systemy stypendialne i grantowe wspierające twórczość

3%

obecność znanych na świecie instytucji artystycznych

3%

zainteresowanie sztuką ze strony władz centralnych

3%

jasne reguły kariery artystycznej.

2%

dobra infrastruktura pozwalająca pokazywać sztukę

2%

wysoki poziom krytyki artystycznej

2%

otwartość polskiego społeczeństwa na to, co nowe i nieznane

1%

dobrze przygotowani do odbioru sztuki widzowie

1%

coś innego

3%
13%

nie widzę tego rodzaju silnych stron
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Wykres 27. Co jest silna stroną (wartością, potencjałem) sztuki w Polsce? Rozkład odpowiedzi na pytanie o silne strony polskiej
sztuki (A26). Można było wskazać maksymalnie pięć odpowiedzi

W podsumowaniu tego wątku dotyczącego rozpoznawalnych przez artystów słabości i potencjałów sztuki
w Polsce, warto zauważyć, że ich bilans prowadzi do wniosku, iż sztuka w Polsce ma się dobrze, jeżeli
chodzi o jej poziom a także poziom kształcenia artystów, oryginalność, swobodę, jaką cieszą się artyści,
zaś dużo gorzej, jeżeli chodzi o zainteresowanie nią oraz warunki umożliwiające tworzenie oraz
utrzymywanie się z kreowania sztuki. Oznacza to, iż prawdopodobną zgeneralizowaną postawą artystów
wobec tego, co robią, musi być poczucie niedowartościowania czy wręcz frustracji. Z jednej strony
bowiem rozpoznają oni swoje możliwości, oryginalność, umiejętności jako wysokie, z drugiej zaś widzą, iż
ani nie są one pożytkowane przez system, ani wspierane na tyle, by można było z nich uczynić podstawę
bezpiecznego życia. Charakterystyczne jest też przy tym, iż większość problematycznych dla artystów
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kwestii to te, które są wobec nich zewnętrzne, zaś potencjały to te aspekty, które określają ich samych.
Oznaczać to może, iż jednym z podstawowych rysów świadomości artystów działających w Polsce jest
poczucie ograniczonej sprawczości, niezdolność do skutecznego realizowania swoich zamiarów i to
pomimo tego, że sama jednostka dysponuje wszelkimi niezbędnymi ku temu zasobami. Z drugiej jednak
strony aż 23% osób wskazuje jako słabość sztuki w Polsce złą atmosferę w środowisku, 16% niejasność
reguł obowiązujących w świecie sztuki, a 10% faworyzowanie osób z dużych ośrodków. Może to
oznaczać, iż jednym z powodów tych odczuwanych przez twórców deficytów sprawczości jest
jednocześnie brak zdolności do podejmowania zbiorowych działań na rzecz eliminacji tego, co uznaje się
za przeszkodę w tworzeniu sztuki. Dodatkowym aspektem utrudniającym to współdziałanie wydaje się
być wskazywane jako problem przez 23% zdominowanie rzeczywistości przez rynek, komercję, bo
oznacza to, iż prawie ¼ osób biorących udział w badaniach zauważą wysoki stopień rywalizacji w obrębie
świata artystycznego, ten zaś z pewnością nie sprzyja solidarności i współdziałaniu.
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Trajektorie biograficzne i sytuacja zawodowa absolwentów i absolwentek ASP
Decyzja o wyborze ASP i wcześniejsze doświadczenia ze sztuką
To, że w oczach ankietowanych samo ukończenie liceum plastycznego nie wystarcza do nazywania się
artyst(k)ą, nie oznacza bynajmniej, że nie kończyli tego typu szkół. Prawie połowa ankietowanych
ukończyła szkołę podstawową lub średnią o profilu artystycznym albo klasę artystyczną.

szkoła średnia o profilu artystycznym lub
klasa o takim profilu

43%

studia podyplomowe dotyczące sztuki

12%

kursy dotyczące sztuki

11%

szkoła podstawowa o profilu
2%
artystycznym lub klasa o takim profilu
żadne z powyższych

37%
0%
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Wykres 28. Wykształcenie artystyczne osób uczestniczących w badaniu. Procenty nie sumują się do stu, ponieważ można
było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

W tych wczesnych, a nawet wcześniejszych od nich decyzjach, doświadczeniach i predyspozycjach
ankietowani upatrują często korzeni swojego zainteresowania sztuką i bycia artyst(k)ą jako sensu i
sposobu życia, a także przypisują im duże znaczenie jeśli chodzi o decyzję o podjęciu studiów na ASP.
Wśród szeregu pytań określających trajektorie biograficzne i zawodowe ankietowanych zadaliśmy, po
pierwsze, właśnie to dotyczące powodu podjęcia takich studiów, prosząc o wybór dowolnej liczby
spośród 10 zaprezentowanych motywów. Absolutną dominacją cieszą się dwa z nich: zainteresowanie
sztuką (83%) oraz umiejętności i predyspozycje artystyczne (82%), a trzeci w kolejności czynnik to chęć
kontynuowania wcześniejszych etapów edukacji artystycznej (35%). Odpowiedzi sugerują, że wybór tej
ścieżki kształcenia jest silnie określony przez potencjał obecny w jednostce na znacznie wcześniejszych
etapach jej biografii albo przynajmniej – tak reinterpretowany po ukończeniu studiów. Również w tym
wypadku nasi respondenci podtrzymują dominującą narrację, o której była mowa wcześniej: sztuka to
powołanie, ale też sztuka to życie, a dokładniej coś, czemu życie się poświęca. Wybór uczelni artystycznej
jest więc naturalną konsekwencją tego, że sztuka jest już wcześniej przedmiotem zainteresowania (lub/i
kształcenia) oraz predyspozycji, które wskazują, iż w przyszłości będzie się ją tworzyć. Dość niewiele osób
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(25%) wskazało na charakter lub klimat studiów, zaznaczyło inspiracje ze strony nauczycieli (21%) lub
innych osób (18%), co wskazuje, iż szkoła artystyczna to raczej domknięcie woli bycia twórcą niż miejsce,
w którym się ją stwarza. 7% respondentów twierdzi, że zaczęło studiować sztukę, ze względu na rodzinne
tradycje, a tylko 5% pod wpływem namowy rodziny lub innych osób. Jedynie 4% ankietowanych uważa,
że wybór ich studiów był kwestią przypadku, co można interpretować jako wyraz wyjątkowo wysokiej
samoświadomość i refleksyjność studiujących na tego uczelniach artystycznych, skutkujące myśleniem o
takiej ścieżce kształcenia na wczesnych etapach życia, ale też – jako wyraz przekonania, że związek ze
sztuką jest elementem sensownej narracji, sensem życia, powołaniem.

Zainteresowanie sztuką

83%

Umiejętności, predyspozycje artystyczne

82%

Chęć kontynuowania wcześniejszych etapów
edukacji artystycznej

35%

Charakter lub klimat tych studiów

25%

Inspiracja ze strony nauczycieli na wcześniejszych
etapach kształcenia

21%

Inspiracja ze strony innych osób
Chęć kontynuowania tradycji rodzinnych

18%
7%

Namowa rodziców lub innych ludzi 5%
Przypadek 4%
Łatwość dostania się na te studia 1%
Coś innego

9%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Wykres 29. Rozkład odpowiedzi na pytanie o motywację do pojęcia studiów na ASP (A5)

Należy też jednak przypomnieć o ryzyku, że z uwagi na wysiłek i czas potrzebny do wypełnienia ankiety
do badania zgłaszało się ponadprzeciętnie dużo osób silnie zainteresowanych sztuką, nie zaś tych, dla
których ASP było w większym stopniu przypadkiem lub nieudaną przygodą. Z tych samych powodów nie
można mieć pewności, w jak dużym stopniu wszystkich absolwentów i absolwentek ASP dotyczy
odpowiedź na kolejne pytania, zgodnie z którymi:
•
•

gdyby dziś jeszcze raz podejmować decyzję o pójściu na studia, to 65% respondentów
zdecydowanie wybrałoby ponownie uczelnię artystyczną, a 23% spośród nich – raczej tak;
68% ankietowanych deklaruje, że związek między ich wykształceniem a aktualnym zajęciem jest
silny, 28% – że jest częściowy lub pośredni, a zaledwie 3% deklaruje, że ich praca nie jest
związana ze sztuką.
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Również tu znajduje swoje potwierdzenie sygnalizowane wyżej rozumienie artysty jako profesji unikalnej
w tym sensie, że tak silnie powiązanej z biografią, iż niewyobrażalne staje się dla jednostki bycie kimś
innym. Nie ma lepszego sposobu dla pokazania, jak ważna dla artystów jest sztuka niż wskazanie na to, że
pomimo, iż bardzo niewielu twórców wstępuje do ich rozpoznawalnego przez szerszą publiczność
panteonu, niewielu też jest w stanie utrzymać się ze sztuki i żyje często w biedzie, to większość z tych,
którzy ukończyli szkołę artystyczną, zrobiłaby to raz jeszcze i wykorzystuje zdobyte tu wykształcenie na co
dzień, choć niekoniecznie po to, aby tworzyć sztukę.
Jednocześnie okazuje się, że choć w świadomości ankietowanych wśród czynników określających ich
decyzję o studiach na akademii marginalne znaczenie zajmują okoliczności zewnętrzne i kapitały, którymi
dysponowali, to wydają się one bardzo znaczące dla prawdopodobieństwa wybrania takiej właśnie
ścieżki biograficznej. Aż połowa z nich ma osoby tworzące sztukę w swojej rodzinie, najczęściej – wśród
swoich przodków.
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Tak, moi przodkowie (dziadkowie, rodzice lub ich krewni, np. wujostwo)
Tak, inni moi krewni lub powinowaci (np. kuzynostwo, teść, szwagierka)
Nie
Trudno powiedzieć
Wykres 30. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy w Pani/Pana rodzinie były lub są osoby tworzące sztukę? (A10)

Nie zaobserwowaliśmy natomiast istotnych statystycznie związków między tak mierzonymi tradycjami
rodzinnymi a prawdopodobieństwem, że po ukończeniu akademii będzie się uprawiać sztukę, wystawiać
swoje prace lub je sprzedawać. Szanse na zachowanie po studiach związku ze sztuką lub karierę
artystyczną wydają się zależeć raczej od innych czynników.

Mobilność i metropolizacja w życiu artystów i artystek
Interesującą kwestią określającą trajektorie biograficzne artystów i artystek jest też to, czy po
zakończeniu studiów pozostali w tym samym miejscu, czy też zmienili miejsce zamieszkania. Wskazuje to
na ich stopień mobilności, ale też na siłę obserwowanego w Polsce procesu metropolizacji, w toku
którego wielkie miasta zasysają różnego rodzaju kapitały z mniejszych, zaś stolica – przechwytuje je
zarówno z mniejszych ośrodków jak i właśnie z pozostałych wielkich miast. Wyniki potwierdzają czynione
dotąd obserwacje potoczne i publicystyczne, zgodnie z którymi do miast o najwyższym odsetku
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emigrujących artystów i artystek należy Poznań. Podobna jest jednak sytuacja Wrocławia, a także
Krakowa i Torunia, przy czym:
•

•

w przypadku Krakowa dane są raczej mylące: na niski odsetek osób pozostających po studiach w
województwie, którego miasto to jest stolicą rzutuje fakt część osób biorących udział w badaniu
studiowało w fili krakowskiej ASP w Katowicach, która dopiero od 2001 roku stała się
samodzielną uczelnią. Jej absolwenci podają więc nieraz Kraków jako miejsce studiowania
podczas, gdy w rzeczywistości uczyli się w Katowicach (z tego powodu 20% absolwentów
krakowskich okazuje się mieszkać w województwie śląskim). Rzadko zdarza się natomiast, aby
absolwenci krakowscy przeprowadzali się po studiach do Warszawy.
w przypadku Torunia – liczba uczestników badania jest zbyt niska, aby traktować ten wynik jako
wystarczająco rzetelny.

Rzadko zdarza się natomiast, aby zmieniły województwo osoby kończące ASP w Warszawie, ale też te
kończące uczelnię w Katowicach, a duży odsetek absolwentów pozostaje województwie pomorskim po
skończeniu ASP w Gdańsku.

Katowice

95%

Warszawa

93%
80%

Gdańsk
Łódź

75%
67%

Toruń

62%

Wrocław
Poznań

60%

Kraków

60%
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Wykres 31. Odsetek absolwentów i absolwentek ASP mieszkających obecnie w w województwie, w którym ukończyli
studia – według miasta ukończenia studiów

Jeśli absolwenci poznańscy i wrocławscy opuszczają po studiach województwo, najczęściej wyjeżdżają do
Warszawy. Co ciekawe, zmiana miejsca zamieszkania po ukończeniu ASP to proces niemal niewidoczny
wśród absolwentów kończących studia do początku lat 90. i słabo widoczny w kolejnym dziesięcioleciu,
natomiast bardzo wyraźny wśród osób kończących studia po 2001 roku. W rezultacie o ile wśród
absolwentów i absolwentek ASP z roczników 1975-91 mieszkających w Warszawie lub okolicach prawie
90% kończyło ASP w Warszawie, o tyle wśród roczników 1992-2011 jest to już mniek niż 70% – pozostali
to osoby, które napłynęły do stolicy z innych miast, a w szczególności z Poznania.
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Próbując interpretować te informacje należy zaznaczyć, że choć znamy odsetki osób, które ukończyły
uczelnie w określonym mieście i przeprowadziły się do innego, wybierając na miejsce docelowe przede
wszystkim Warszawę, to już nie posiadamy informacji na temat tego, co było przyczyną tej migracji.
Możemy się jednak domyślać, iż ważnym powodem było to, że w Warszawie skumulowane zostały
najważniejsze kapitały i możliwości sprzyjające uprawianiu sztuki i utrzymywaniu się dzięki zajęciu
związanemu ze sztuką, rozwijaniu swojej kariery artystycznej, uzyskiwaniu dostępu do
międzynarodowych obiegów sztuki. Domysły te wzmacniają informacje na temat cenionych przez
artystów ośrodków, w których uprawia się sztukę, a także podkreślana w wywiadach pogłębionych
centralizacja polskiego świata artystycznego. Dosyć znaczący jest tu jednak przypadek Poznania – miasta,
w którym działa uznawana przez wielu za najlepszą w Polsce uczelnia artystyczna, w którym obecni są
majętni kolekcjonerzy i prywatne instytucje artystyczne, a także wielu znanych krytyków i teoretyków
sztuki. Co więcej lokalna uczelnia może poszczycić się tym, że jej absolwenci są silnie obecni w obiegu
sztuki. Jednocześnie problemem Poznania wydaje się być to, że brakuje w nim rozpoznawalnych
instytucji publicznych prezentujących sztukę, a więc podmiotów mających zdolność do ustanawiania
hierarchii obowiązujących w obrębie świata artystycznego. Po drugie poznańskie środowisko artystyczne
cechuje też swoista samowystarczalność jeżeli chodzi o tworzenie własnego obiegu sztuki, jej oceny,
krytyki artystycznej, co z kolei sprawia, iż staje się ono zamknięte i odcięte od szerszych obiegów sztuki.
Jedynym więc sposobem na wejście do tych ostatnich jest opuszczanie lokalnego środowiska. Paradoks
polega na tym, że zjawisko to pogłębia jego zamkniętość, bo wysysa zeń osoby, które mogłyby tego typu
sytuację zmienić.

Co sprzyja karierze artystycznej w Polsce?
Z pewnością nie ma jednej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Jest też wiele sposobów, na które
można próbować udzielić na nie odpowiedzi. W tym miejscu ograniczamy się do jednego: oddajemy głos
tym, którzy tworzą świat artystyczny albo przynajmniej się z nim przez długi czas stykali. Ankietowanych
poprosiliśmy o ocenę znaczenia każdego z 20 przedstawionych im czynników, które mogą sprzyjać
rozwojowi kariery artystycznej. Jak się okazuje, także ich zdaniem trudno udzielić jednoznacznej
odpowiedzi. Ponad połowa uznała co najmniej trzy czynniki za kluczowe, a 84% wskazało aż 10 lub więcej
czynników jako mających co najmniej duże znaczenie.
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liczba czynników uznanych za kluczowe
liczba czynników uznanych za kluczowe lub mające duże znaczenie
Wykres 32. Co sprzyja karierze artystycznej w Polsce? Liczba czynników uznanych przez absolwentów i absolwentki ASP
za kluczowe oraz za mające duże znaczenie (A9)

Niekwestionowane pierwsze miejsce zajęły upór i konsekwencja. Taka odpowiedź może się kojarzyć z
wyobrażeniem kariery rodem z American dream i wiarą w sprawczość jednostki oraz sprawiedliwy
system, który nagradza proporcjonalnie do włożonego wysiłku. Warto jednak zauważyć, iż tego typu
myślenie o karierze można też potraktować raczej jako dobry wskaźnik powszechnego odczucia, iż
jednostka, która chce być artyst(k)ą, musi liczyć na samą siebie, że nikt jej nie pomoże w rozwijaniu jej
talentów i umiejętności. W takiej perspektywie interpretacyjnej powszechność tej odpowiedzi podkreśla
to, jak dużym uporem i konsekwencją trzeba się wykazać, aby osiągnąć sukces mimo tak licznych
przeszkód, jakie czekają na osobę, która chciałaby pracować tworząc sztukę, omówionych w wielu
miejscach tego raportu oraz wskazywanych w wywiadach pogłębionych (zob. raport z IV etapu badań).
Czynników, które uzyskały bardzo liczne wskazania, jest jednak znacznie więcej. Co najmniej ¾
ankietowanych jest zdania, że karierze artystycznej sprzyjają także umiejętność sprzedawania się,
obecność w mediach artystycznych, warsztat oraz talent. Ten pierwszy czynnik wskazuje na wysoką
świadomość tego, iż o sukcesie artystycznym nie decydują tylko przymioty związane z talentem czy
umiejętnościami, ale raczej widzialność, która ma u swoich podstaw zdolność do promowania
samego/samej siebie. Oznacza to, iż artyści mogą też w ten sposób unieważniać sukcesy tych, którzy
znajdują się na szczycie – wskazując, iż zostały one osiągnięte nie przy pomocy tych zasobów, które
akceptuje środowisko, ale poprzez działania wobec niego zewnętrzne i często nieakceptowane, takie jak
intensywna autopromocja, umiejętność zwracania na siebie uwagi, skandale obyczajowe itd. Na
istotność tego czynnika wskazuje też kolejny, a więc obecność w mediach artystycznych. Choć podkreśla
on już doniosłość wewnątrzśrodowiskowej oceny jako warunku rozwijania kariery, to jednocześnie
również akcentuje widzialność. Trzy kolejne pod względem istotności czynniki, a więc warsztat, talent,
wysoka jakość prac, wskazują z kolei, iż większość artystów jest jednoczesnie wciąż przekonana o tym, iż
sukces w świecie artystycznym jest zasłużoną nagrodą, albo za doskonałe opanowanie warsztatu
wymagające wieloletniego treningu, albo za posiadanie unikalnych cech, albo, za wysoki poziom tego, co
się tworzy. Warto też zwrócić uwagę na to, że ponad 60% artystów (spośród których 23% uznaje to za
kluczowe) uważa, iż kariera artystyczna jest zależna od układów i znajomości w obecnych w świecie
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sztuki, ale już tylko 8% spośród nich uważa za kluczowy czynnik tego rodzaju układy i znajomości poza
światem sztuki. Oznaczać to może, iż artyści mają wysoką świadomość tego, iż świat artystyczny ma
podwójną naturę: z jednej strony jest izolowany od reszty świata społecznego, z drugiej zaś ogromną rolę
odgrywają w nim relacje o bliskim, towarzyskim charakterze, prowadzące do wyłaniania się grup,
środowisk trzymających się razem i wzajemnie się wspierających.
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Wykres 33. Co sprzyja karierze artystycznej w Polsce? Rozkład odpowiedzi dotyczących poszczególnych czynników
odpowiedzialnych za sukces (A9)

W poglądach osób uczestniczących w badaniach można odnaleźć pewne wzory. Przy pomocy analizy
czynnikowej28, opartej na korelacjach między odpowiedziami, możemy wskazane wyżej 20 czynników

28

Opisane w tym miejscu kategorie oparte są na analizie czynnikowej, wykonanej metodą głównych składowych z rotacją
Varimax i testowaniem różnej liczby czynników oraz testowaniem wykluczania elementów o zbyt niskiej wartości KMO lub
niskich zasobach zmienności wspólnej.
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zredukować do kilku zbiorczych kategorii 29 . Jeśli posłużyć się kryterium czysto matematycznym 30 ,
wyróżnilibyśmy następujące czynniki:
1. Wsparcie ze strony świata sztuki i państwa oraz inne czynniki zewnętrzne. Na ten czynnik
składają się opieka wybitnego kuratora, pomoc ze strony państwa (stypendia, granty, opieka
instytucji), obecność w mediach artystycznych (recenzje, wywiady itd.), a w dalszej kolejności –
prezentowanie swoich prac za granicą, zamieszkiwanie w ważnych ośrodkach artystycznych oraz
bywanie (spotkania towarzyskie, wernisaże, dyskusje).
2. Jakość i innowacyjność prac oraz ich prezentowanie. Drugą kategorię skorelowanych ze sobą
odpowiedzi tworzą te wskazujące na coś zupełnie przeciwnego niż w przypadku czynnika
pierwszego: cechy tworzonych przez siebie prac i umiejętność ich zaprezentowania. Kategoria
obejmuje mianowicie tworzenie prac innowacyjnych, progresywnych, bezprecedensowych, o
wysokiej jakości oraz prezentowanie ich w Polsce i za granicą. Ujemnym korelatem tego czynnika
jest wskazanie na układy, znajomości w świecie sztuki.
3. Czynniki pozamerytoryczne: układy, marketing i szczęście. Na tę kategorię składają się takie
skorelowane ze sobą wskazania, jak: układy i znajomości (zarówno te w świecie sztuki, jak i poza
nim), szczęście i przypadek, umiejętność sprzedawania się oraz obecność w mediach
pozaartystycznych.
4. Talent, warsztat i wykształcenie. Ten czynnik obejmuje wskazania na znaczenie warsztatu
(nabytych umiejętności technicznych i manualnych), talentu i wrodzonych predyspozycji oraz
ukończenia dobrej szkoły artystycznej, a w mniejszym stopniu – na upór i konsekwencję.
5. Ostatni czynnik nie tylko tłumaczy najmniej wariancji, ale jest też niezbyt wyraźnie zarysowany, a
jego ładunki czynnikowe są niskie. Można by go określić jako upór i bezkompromisowość. Obok
tych dwóch wskazań obejmuje też bywanie (spotkania towarzyskie, wernisaże, dyskusje) oraz
obecność w mediach pozaartystycznych.
Jak można zauważyć, czynniki 1 i 3 wskazują na okoliczności zewnętrzne oraz jakości pozaartystyczne,
podczas gdy czynniki 2 i 5 przeciwnie – dotyczą sprawczości jednostki oraz jakości jej pracy (czynnik 4
bliższy jest tej drugiej grupie, choć obejmuje też to, co wrodzone, a także ukształtowanie tych
predyspozycji przez odpowiednią szkołę). To właśnie ta różnica wyznacza najbardziej podstawowy
podział czynników odpowiedzialnych za sukces artystyczny. Jeśli z góry określimy liczbę czynników jako
dwa, to algorytm analizy czynnikowej również zaproponuje właśnie takie rozwiązanie, w którym jeden z
nich tworzą elementy składające się na opisane wyżej czynniki 1 i 3 (a więc okoliczności zewnętrzne oraz
kryteria pozaartystyczne/pozamerytoryczne) drugi zaś – te składające się na czynniki 2, 4 i 5 (a więc te
dotyczące cech jednostki i artystycznych aspektów jej pracy)31.

29

Z analizy wykluczono odpowiedzi na pytanie o znaczenie tradycji rodzinnych z uwagi na brak korelacji między odpowiedziami
na nie a odpowiedziami na którekolwiek z pozostałych pytań.
30
Wskaźnik Eigenvalue większy od 1.
31
Jeśli z kolei wyróżnimy trzy czynniki, wówczas drugi z wyżej wskazanych rozdziela się na kwestię oryginalności i jakości prac (a
więc czynnik 2 w opisanym wcześniej rozwiązaniu z 5 czynnikami) oraz umiejętności ich zaprezentowania oraz kwestię talentu,
warsztatu oraz uporu i konsekwencji (a więc w istocie na czynniki dotyczące kwesti pozaartystycznych), a na dalszych miejscach
– ukończenia odpowiedniej szkoły oraz bezkompromisowości (czynniki 4 i 5 w rozwiązaniu z 5 czynnikami). Z kolei wyróżnienie 4
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Bardzo podobne wyniki przynosi hierarchiczna analiza skupień dotycząca zmiennych, a więc jeszcze inna
technika statystyczna służąca wykrywaniu podobieństw w odpowiedziach na różne pytania. Poniższy
diagram przedstawia kolejne piętra kategoryzacji czynników sprzyjających karierze artystycznej, opartej
na korelacjach między odpowiedziami uczestników badania32.
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czynników – powoduje rozdzielenie okoliczności zewnętrznych na dwie podkategorie, opisywane w rozwiązaniu
pięcioczynnikowym przez czynniki 1 i 3.
32
Wykonano szereg takich analiz, a zaprezentowane rozwiązanie powstało przy pomocy analizy skupień metodą Warda na bazie
kwadratu odległości euklidesowej. Z analizy wyłączono odpowiedzi na pytanie o znaczenie tradycji rodzinnych oraz o znaczenie
dobrej szkoły artystycznej z uwagi na ich niskie korelacje z innymi odpowiedziami. Gdyby uwzględnić je na poniższym diagramie
– znalazłyby się w jego dolnej części.
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Wykres 34. Drzewo czynników wpływających na karierę artystyczną, powstałe na podstawie analizy relacji między
odpowiedziami udzielonymi przez absolwentów i absolwentki ASP (A9)

Powyższa lista, choć rozbudowana, nie wyczerpuje czynników, które zdaniem osób kończących ASP
określają szanse na karierę artystyczną, a przynajmniej takie wrażenie pozostawiała ona wśród
ankietowanych. Na pytanie o to, czy jakichś czynników zabrakło na liście, twierdząco odpowiedziała
prawie połowa z nich. Wśród odpowiedzi znalazło się ponownie zarówno wiele takich dotyczących
okoliczności zewnętrznych i pozaartystycznych, jak i cech jednostki i jej pracy. Sporo z nich wydaje się
jednak częściowo powielać czynniki, które jednak znalazły się na liście zaproponowanej ankietowanym.
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Wykres 35. Odsetek osób, które wskazały daną odpowiedź w pytaniu otwartym, uzupełniającym, dotyczącym czynników
wpływających na karierę artystyczną (O9i_2)

Najczęściej występująca odpowiedź dodatkowa to wskazanie na sprzyjający tworzeniu kontekst bardzo
różnego rodzaju, m. in: politykę i stopień wsparcia ze strony państwa, politykę uczelni artystycznych,
zasobność portfeli Polaków, moralną kondycję społeczeństwa i jego otwartość na sztukę, pozom edukacji
artystycznej, istnienie sponsorów oraz profesjonalnej i bezstronnej krytyki, znajomości i nepotyzm. Ich
wspólny mianownik to wskazanie głównie na rozliczne problemy raczej hamujące karierę wszystkich
artystów i artystek (albo ewentualnie rozwijające karierę garstki kosztem pozostałych) oraz silnie
zewnętrzny, często systemowy charakter. Oto przykładowe wypowiedzi:
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Zasobność portfela przeciętnego Kowalskiego. Jeżeli ja maluję obraz miesiąc i nie ociągam się, maluję we
własnej pracowni, za którą płacę, korzystam z własnych materiałów, to chciałabym zarobić chociażby
średnią krajową. Niewielu Polaków kupi za tę cenę obraz (3000). I wcale mnie to nie dziwi .Kondycja
moralna i duchowa społeczeństwa.
Edukacja w tym kierunku od przedszkola. W Polsce sytuacja pod tym względem jest zła. Ludzie nie znają
się na sztuce, nie mają potrzeby posiadania sztuki . Wyjątkiem jest niewielka grupa , która również nie zna
się na sztuce, ale traktuje ją jako lokatę kapitału. To dla nich powstał zawód tzw. krytyka sztuki.
Otwartość (faktyczna, a nie deklarowana) społeczeństwa na sztukę. Dyskurs artystyczny poza
specyficznymi kręgami w naszym kraju nie istnieje. Z jednej strony uważa się współczesną sztukę za
niezrozumiałą i trudną w odbiorze, z drugiej strony uważa się że każdy może ją uprawiać bez szczególnego
wysiłku.
uświadomienie studentom ze nie da się żyć w tym kraju ze sztuki będzie im w przyszłości łatwiej niech się
skupia tylko na użytkowym aspekcie sztuki czyli projektowanie graficzne ,architektura. wszystkie posady
na uczelniach czy liceach plastycznych są poobsadzane po znajomości i rodzinnie, a wyniki konkursów na
stanowiska pracy z góry ustalone przed obradami. Zdolni absolwenci musza douczać się na kursach u
informatyków programów graficznych i lądują w reklamie robiąc chałtury. do tego studia i sztuka nie jest
potrzebna, tylko dobry program uczelni wprowadzający młodych w zżycie, a nie na ulice
wspomaganie artystów poprzez '”pensję'' państwową (jak w '”innych'' krajach np.: Skandynawia, Dania...),
gdzie '”uznany'' – po komisji państwowej, wpisie uczelni = zdanym/wyróżnionym egzaminie/dyplomie i 'już
osiągnięciach art... i zadeklarowanej wyłączności twórczej – ARTYSTA otrzymuje środki + pracownię... do
tworzenia i egzystencji... - ok. 50 % dorobku artysty jest własnością PAŃSTWA i kultury danego kraju .... itd.
Za granicą są pracownie (zazwyczaj są to gigantyczne budynki), które zrzeszają artystów tworząc jedno
wspólne miejsce pracy twórczej. U nas jest to zjawisko bardzo rzadkie. Każdy musi radzić sobie sam. Gdyby
polityka państwa była bardziej ukierunkowana na sztukę to można by tworzyć takie miejsca u nas.
zalewanie rynku przez tanią "chińszczyznę" przez to mniej doceniane jest rękodzieło(malarstwo, rysunek,
grafika warsztatowa, snycerstwo i rzeźba), niszczy rynek sztuki. Postęp cywilizacyjny wydruki, drukarki 3d
itd. Sytuacja Polityczna, komfort tworzenia, samoświadomość
Niezbędni: autentyczni, obiektywni profesjonalni krytycy sztuki; właściwy impresario; znawca, sprawny
zawodowiec menedżer oraz super formatowa, oświetlona pracownia.
Brak lub słaba edukacja kulturalna w Polsce a co za tym idzie brak elit zainteresowanych inwestowaniem w
sztukę. Słowo "kariera" jest spauperyzowane – karierę robi ten o którym jest głośno w mediach, o którym
„czynniki opiniotwórcze" mówią że „robi karierę" (kuratoryzm)
Czynnik ludzki decydujący o opiniach na temat czyjejś twórczości (recenzenci i rzeczoznawcy w
przewodach tytularnych, składy jurorskie na wystawach)
częsta weryfikacja kompetencji osób decydujących o przyznawaniu grantów etc., bo osobiście boleśnie się
przekonałam o tym wielokrotnie (byłam też redaktorem festiwalu (….) – największego w (…) art. eventu i
obserwowanie tego od tyłu spowodowało, że postanowiłam wycofać się z towarzystwa art.), że
kolesiostwo to podstawa, ale to akurat nie tylko w tej branży
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atmosfera społeczno-ekonomiczna, wzajemne stymulowanie się w środowisku artystycznym

Dwa szczególnie często powtarzające się typy takich systemowych blokad, o których często mowa w
przytoczonych wyżej wypowiedziach, wyróżniliśmy jako dwie osobne kategorie wypowiedzi. Pierwsza z
nich to finanse i infrastruktura, np.:
Warunki materialne, posiadanie pieniędzy na materiały, na pracownie. Czas na tworzenie sztuki. (…)
Niezależność materialna, pracownia, poparcie duchowe partnera lub przyjaciół.
Niezależność finansowa
Stabilność finansowa, liczba galerii, muzeów, zainteresowanie społeczne, płeć
Środki finansowe dające możliwość utrzymania się.
Pieniądze, dzięki którym można otworzyć własną firmę i wynająć pracownię. Bez nich, w mieszkaniu w
bloku trudno jest cokolwiek stworzyć.
Wsparcie dotyczące lokalu. Większość artystów pracuje w domu. Przynajmniej część pracy chciałabym
wykonywać poza domem.

Druga – to tradycje rodzinne i wstępne kapitały.
Pozycja społeczna z jakiej się pochodzi i kapitał społeczny, kulturowy i ekonomiczny jaki się posiada.
Pochodzenie z zamożnej rodziny (niestety, ale to prawidło wręcz)
środowisko intelektualne w rodzinie
Rodzice artyści osadzeni w środowisku. Z obserwowanych przypadków wynika że nawet artystyczne
miernoty płyną na tych żaglach. Tak jest i było.
pochodzenie, urodzenie w rodzinie artystów

Z kolei osoby, które w swojej wypowiedzi skupiły się na cechach jednostki sprzyjających sukcesowi
artystycznemu, wskazywały m. in. na samoświadomość, samodzielność myślenia, orientację we
współczesnym świecie, talent, płeć, zdrowie, gruboskórność, upór, odporność na stres, szczerość, pasję,
otwartość, cwaniactwo czy ogólnie – „to coś” albo „cechy charakteru”. Oto przykładowe wypowiedzi:
Koncepcja swojej twórczości – jej spójność i brak chaotyczności. Świadomość.
predyspozycje psychiczne – artysta powinien lubić i umieć być sam ze sobą, musi umieć samodzielnie
myśleć, wysuwać wnioski, twórczo myśleć, być niezależny, mieć poczucie wolności
doskonałe orientowanie się, co jest istotne, jakie problemy nurtują ludzi, czym żyje współczesny świat,
bardzo istotne są książki, czytanie, funkcjonowanie w obiegu kulturalnym - muzyka, teatr, opera
Niestety, większość pytań jest jest sformułowana schematycznie (rozumiem - dla uproszczenia badań) i
odpowiedź wg wskazanych punktów nie może być właściwa, a jedynie baaaardzo przybliżona. Inne
czynniki - multum: psyche, fisis, wiedza, mentalność, nałogi, obciążenia historyczne (rodzinne), i innnnne
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1 - Talent - bez tego ani rusz. 2 - Praca - jak się na sobą nie pracuje to talent uschnie jak trawa bez wody. A
praca to ciężka i bezustanna. 3 - Uparty trzeba być i przekonywać do siebie idiotów, dyletantów z
pieniędzmi za to bez smaku i jajogłowych władców świata galerii. Galerie dziś to taki sam business jak
masarnia albo fabryka sznurówek, tylko więcej właścicieli jest już po operacjach plastycznych. Tak - upór to
najtrudniejsze, bez tego to tylko może nas ktoś 'odkryje' za 200 lat, jak już się przeje chłam płodzony na
ilość.
Płeć. Chociaż na kierunkach artystycznych więcej jest studentek, to studenci mają większe szanse na
pozostanie na uczelni i to mężczyźni są w większości prowadzącymi zajęcia. Oraz perspektywy jakie daje
uczelnia w trakcie i po zakończeniu studiów (studia doktoranckie, przyjmowanie asystentów, programy
stypendialne i wymiany, zaplecze techniczne, organizowanie wystaw studentów, organizowanie projektów
z innymi ośrodkami, staże)
intelektualna elastyczność, otwartość-ciekawość-empatia,
technologicznym i globalnym,

umiejętność

nawigacji

w

środowisku

Wytrzymałość na stres, gruboskórność, nie sugestywność, odporność na krytykę, (w miarę) zdrowie
psychiczne, umiejętność odraczania nagrody, przebojowość, spontaniczność, umiejętności budowania sieci
społecznych
Kluczową, acz niedocenianą cechą potrzebną w rozwoju kariery jest bycie miłą, uczciwą, otwartą i lubianą
osobą
Bystrość - świeżość umysłu, umiejętność kojarzenia wydarzeń oraz zjawisk, ciągłe poszukiwania w sferze
intelektualnej.
Charakter artysty. Musi mieć chęć robienia kariery, musi być otwarty. Nie każdy to potrafi. Jest wielu
którzy tworzą w ciszy i spokoju i może chcieliby zostać zauważeni ale sami nie potrafią wyjść ze swojej
skorupki.
Trzeba mieć jeszcze "to coś"
Cechy charakteru.

Często pojawiającą się odpowiedzią i dlatego wyróżnioną przez nas jako osobna kategoria było też
wskazanie na to, co tak powszechnie podkreślano w odpowiedzi na główne pytanie zaopatrzone w
zamkniętą listę odpowiedzi – konsekwencję, upór, pracowitość i gotowość do przezwyciężania przeszkód,
np.:
pracowitość
umiejętność radzenia sobie w sytuacji bez wyjścia, przeszkody, choroby, zawody miłosne pomagają zajrzeć
w głąb siebie i rozwinąć się duchowo
Zdecydowanie i przekonanie o sile i sensie swoich działań
Samodyscyplina i konsekwencja w działaniu.
"Bezwzględnie całkowite" poświęcenie.
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pracowitość, pasja, trzeba kochać co się robi i wiedzieć czego się chce- bez tego niczego się nie osiągnie
Determinacja
determinacja i wiara w swoją twórczość
Ciągła praca i szlifowanie warsztatu. Niezależnie od tego jak nam samym się wydaje...
wiara w to co się robi i brak jakichkolwiek kompromisów jeżeli w coś wierzymy

Wskazane wyżej odpowiedzi często można by zaklasyfikować do tych obecnych na wcześniej omówionej
liście 20 czynników zaproponowanych uczestnikom badania, ich obecność należy więc interpretować
raczej jako wzmocnienie głosu dotyczącego spraw, które w oczach ankietowanych są szczególnie istotne,
a także ich uszczegółowienie.
Podsumowując powyższe ustalenia badawcze należy wskazać na następujące wnioski.
Po pierwsze, bardzo silnie rywalizują ze sobą dwie koncepcje kariery artystycznej: z jednej strony jest ona
postrzegana jako konsekwencja działań samej jednostki, jej talentów, umiejętności, starań i uporu, a
więc czynników, które można określić jako sprawczość z drugiej strony jest ona postrzegana jako coś, co
jest niezależne od samego twórcy, ale co stanowi rezultat oddziaływania czynników zewnętrznych –
polityki państwa, układów i znajomości, szczęścia, trafu. To pęknięcie w dyskursie wyjaśniającym,
dlaczego ktoś robi karierę, a ktoś inny nie, wskazuje z kolei na istotne podziały w obrębie samego
środowiska artystycznego, zwłaszcza pomiędzy tymi, którym udaje się osiągnąć sukces artystyczny a
tymi, którzy nie są w stanie w pełni realizować się jako artyści i artystki.
Po drugie tym, co może zaskakiwać jest ogromna liczba czynników, które osoby kończące ASP uznają za
istotne dla rozwoju ich kariery. Ich wielość wskazywać może, iż: (a) kariera artystyczna, a dokładniej
zdolność do jej robienia wydaje się być czymś, czego mechanizmów artyści do końca nie rozumieją i nie
są w stanie kontrolować; (b) proces prowadzący do osiągnięcia ewentualnego sukcesu artystycznego
nieustannie jest przez artystów urefleksyjniany, czego skutkiem jest intensywna produkcja uzasadnień
sukcesu lub porażki oraz poszukiwanie ich w każdym możliwym do pomyślenia aspekcie rzeczywistości;
(c) intensywność tego rodzaju pracy interpretacyjnej dowodzi z kolei, iż artyści cierpią z powodu
deficytów sprawstwa, mają poczucie, iż ich los nie do końca znajduje się w ich rękach.
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Obecność tworzenia sztuki w życiu absolwentów i absolwentek ASP
Uprawianie sztuki i jej rodzaje
Spora część absolwentów i absolwentek ASP nie traci po studiach kontaktu ze sztuką. Aż 80% deklaruje,
że utrzymuje się przynajmniej częściowo z pracy związanej w jakiś sposób ze sztuką, a 2/3 uprawiało
sztukę w ciągu ostatnich 5 lat.
Poproszeni o scharakteryzowanie swojej twórczości absolwenci i absolwentki ASP zdecydowanie
najczęściej wskazują na używane przez siebie środki tworzenia, a bardzo rzadko na nurt lub gatunek, w
który by się wpisywali lub indywidualne cechy swojej osoby lub prac. Jednocześnie aż 37% nie potrafiło
lub nie chciało opisać tego, co tworzy, pozostawiając pole odpowiedzi puste lub w rzadkich wypadkach
udzielając wyjaśnienia, które dobrze obrazuje następująca wypowiedź: Gdybym o tym mógł pisać, nie
tworzyłbym tego w metalu. Nazywanie tego też nie jest moim zadaniem. Pojawia się tu więc dosyć
powszechna w myśleniu o sztuce narracja, zgodnie z którą sztuka jest czymś nieprzekładalnym, osobnym,
zaś tworzy się ją właśnie dlatego, że nie można tego wyrazić w inny sposób.

wskazanie na medium sztuki

55%

wskazanie na nurt / gatunek twórczości 4%
wskazanie na specyfikę swojej
4%
twórczości, cechy charakterystyczne
wskazanie na siebie 2%
inne określenia 1%
nie wiem, trudno powiedzieć, nie da się
opowiedzieć

37%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Wykres 36. Kategoryzacja odpowiedzi podanych na prośbę o opisanie swojej twórczości (A14_1)

Jeśli wziąć pod uwagę tylko odpowiedzi dotyczące medium tworzenia, silnie dominują rysunek i grafika
oraz malarstwo, zaś na drugim miejscu uplasowały się wspólnie rzeźba (łącznie z instalacjami, obiektami
przestrzennymi), fotografia / film / wideo oraz ilustracja / plakat / inne projekty graficzne. Pierwszą i
ostatnia z wymienionych kategorii zapewne można by potraktować zbiorczo albo odwrotnie – wydzielić
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w nich dokładniej rodzaje twórczości wykorzystujących grafikę i rysunek, jednak nie pozwala na to
lapidarność większości odpowiedzi.

Rysunek/ grafika
Malarstwo (sztalugowe, ścienne)

49%

27%

Rzeźba (instalacja, obiekty przestrzenne, realizacje w
przestrzeni publicznej)

11%

Fotografia/ Film/ video

9%

Projektowanie (ilustracja, plakat)

9%

Sztuka użytkowa

5%

6%
3%

Hybrydy (instalacje video/ pogranicze pisma i grafiki/ poezja
wizualna/ komiks)

6%
3%

Pisanie (poezja, scenariusze, powieści)

6%
3%

Sztuka konceptualna

2%
1%

Performance/akcje/ teatr

2%
1%

Sztuka współczesna

1%
0.3%

Sztuka realistyczna (rzeźba figuratywna)

1%
0.3%

0.0%

19%
17%
16%

8%

Sztuka abstrakcyjna

% wszystkich uczestników badania

51%

29%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

% osób, które zdefiniowały swoją sztukę przez medium, nurt lub gatunek

Wykres 37. Kategoryzacja medium tworzenia sztuki wskazanych przez osoby, które zdefiniowały swoją twórczość
odwołując się do tego kryterium (A14_1)

Widoczna wyżej hierarchia środków tworzenia odzwierciedla hierarchię częstości występowania
absolwentów i absolwentek poszczególnych kierunków w próbie. Wynika to z tego, że od 59 do 84%
absolwentów i absolwentek danego kierunku, jeśli uprawia sztukę, to jest to taki jej rodzaj, na którym
koncentrowały się ich studia. Taka zgodność dotyczy w najmniejszym stopniu malarstwa (59%), zaś w
największym – multimediów (84%). Jednocześnie jednak można zauważyć, że
•
•

•

36% absolwentów rzeźby i grafiki oraz 16% kończących kierunki multimedialne w ciągu ostatnich
5 lat uprawiała wyłącznie lub między innymi malarstwo;
36% absolwentów rzeźby, 25% absolwentów malarstwa i 16% kończących kierunki
multimedialne w ciągu ostatnich 5 lat uprawiała wyłącznie lub między innymi grafikę i rysunek a
po ok. 10% - plakat, ilustrację lub inne pokrewne formy sztuki;
11% absolwentów grafiki, malarstwa i multimediów w ciągu ostatnich 5 lat uprawiało między
innymi rzeźbę;
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•

19% absolwentów grafiki, 15% absolwentów malarstwa i 5% kończących kierunki multimedialne
w ciągu ostatnich 5 lat wykorzystywała w ciągu ostatnich 5 lat wyłącznie lub między innymi
fotografię, film, wideo.

Niska liczebność próby oznacza, że powyższe odsetki obarczone są błędem wynoszącym od kilku do
kilkunastu procent, a z kolei sposób dobrania próby nie umożliwia definitywnych wniosków na temat
wszystkich absolwentów. Wyniki sugerują jednak, że:
•

•
•

kierunki multimedialne cechuje największa odrębność i samodzielność w stosunku do
pozostałych: z jednej strony ich absolwenci zajmują się zwykle tymi formami twórczości, których
dotyczą ich studia, rzadko wkraczając do innych obszarów, a z drugiej absolwenci innych
kierunków rzadko uprawiają sztukę związaną z fotografią, filmem czy wideo;
rzeźba jest obszarem zamkniętym, do którego rzadko wkraczają absolwenci innych kierunków,
ale sami kończący rzeźbę uprawiają nieraz także grafikę lub malarstwo;
malarstwo i grafika są najbardziej niedookreślonymi czy może uniwersalnymi kierunkami – ich
absolwenci uprawiają nieraz obie te formy sztuki, a z kolei grafiką i malarstwem zajmują się
nieraz absolwenci rzeźby i czasem multimediów.

Podsumowując ten aspekt warto zwrócić uwagę na to, iż tego rodzaju prawidłowości wskazują raz
jeszcze na to, iż malarstwo i grafika są nie tylko prototypami sztuki, ale również takimi formami
tworzenia, których umiejętności wymaga się też o tych, którzy uprawiają inne formy twórczości. W ten
sposób można wyjaśnić fakt uniwersalnej obecności tych dwu sposobów tworzenia, również w przypadku
osób zajmujących się rzeźbą czy multimediami.

Wystawianie sztuki
Uczestników ankiety, którzy zadeklarowali, że tworzyli sztukę w ciągu ostatnich pięciu lat, zapytano, czy
w tym czasie wystawiali też swoje prace. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło ¾ z nich, a więc prawie
połowa wszystkich uczestników badania. Mówiąc jeszcze inaczej, połowa osób, które ukończyły uczelnie
artystyczne w latach 1975-2012, w ciągu ostatnich pięciu lat wystawiła gdzieś swoją pracę. Z kolei wśród
nich 75% wystawiało prace zarówno na wystawach indywidualnych, jak zbiorowych, 11% wyłącznie
indywidualnie, a 14% wyłącznie zbiorowo. Gdzie prezentowane są prace absolwentów i absolwentek
ASP? Poprosiliśmy o wskazanie maksymalnie trzech najważniejszych instytucji lub zdarzeń artystycznych,
w (trakcie) których osoba uczestnicząca w badaniu wystawiała się w ciągu ostatnich trzech lat. Pojawiło
się 390 odpowiedzi – każda osoba wskazała średnio 2-3 miejsca, które poddaliśmy następnie
kategoryzacji. Po pierwsze, wyróżniliśmy miejsca i wydarzenia w Polsce oraz miejsca i wydarzenia
zagraniczne, a wśród nich:
1. Najważniejsze galerie i miejsca prezentowania sztuki, do których w Polsce zaliczyliśmy miejsca
takie, jak np. CSW, Zachęta, MSN, Bunkier Sztuki, Galeria EL, Fundacja Galerii Foksal, BWA
Białystok, BWA Zielona Góra, BWA Tarnów, Mocak.
2. Mniej znane miejsca prezentowania sztuki, do których w Polsce zaliczyliśmy m. in. pozostałe
galerie miejskie BWA, Galerię Miejską w Gorzowie Wlkp., Galerię Arsenał w Poznaniu,
Kordegardę, Galerię Plakatu AM).
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3. Zazwyczaj mało znane lub zupełnie nieznane miejsca prezentowania sztuki (w Polsce uznaliśmy
za takie np. Plac Artystów Kielce Tomasz Tworek; Galerię Art Nova 2 ZPAP Katowice, Galerię
Uniwersytecka UŚ Cieszyn, Galerię Szyb Wilson, muzeum karykatury, Spichlerz Sztuki
Wejherowo).
4. Istotne wydarzenia o charakterze cyklicznym (w Polsce to np. WRO, Mediations, Bielska Jesień,
Nowe Horyzonty, Biennale Fotografii w Poznaniu, Fotofestiwal; Międzynarodowe Triennale
Grafiki w Krakowie itd.)
5. Mniej znane wydarzania o charakterze cyklicznym (w Polsce to np. Dwa Brzegi – Kazimierz Dolny,
Biennale grafiki studenckiej, Festiwal Narracje w Gdańsku, Festiwal „Oko nigdy nie śpi” w
Lubostroniu).
6. Lokalne pokazy (np. pokaz absolwentów i profesorów ASP, galerie handlowe, pokaz w liceum
plastycznym, plenery, konkurs Barwy Morza)
Osobną kategorię utworzyły też: sieć (strony internetowe, blog, behance), druk (plakaty, książki, ulotki),
realizacje w przestrzeni publicznej (witraże/rzeźby) oraz teatr i telewizja (scenografia, kostiumy).
Rozkład skategoryzowanych w ten sposób odpowiedzi zaprezentowano na poniższym wykresie.
Absolwenci i absolwentki ASP zdecydowanie najczęściej wystawiają swoje prace w drugo- i
trzecioligowych instytucjach, a także w trakcie wydarzeń o charakterze cyklicznym, które mają zasięg
ogólnopolski lub odbywają się za granicą, lecz nie należą do najbardziej rozpoznawalnych miejsc i okazji
prezentowania sztuk wizualnych lub też w trakcie takich, które mają charakter lokalny. Co dziewiątej
osobie spośród wystawiających swoje prace absolwentów i absolwentek ASP, udało się w ostatnich
pięciu latach zaistnieć w jednej z najbardziej znanych polskich instytucji wystawienniczych, co szesnastej
– w trakcie któregoś z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce wydarzeń cyklicznych, co setnej – na
podobnym wydarzeniu za granicą, również co setnej – w którejś z najbardziej znanych zagranicznych
instytucji wystawienniczych.
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18%

Polska – mało znane i nieznane miejsca prezentowania sztuki
Polska – mniej istotne miejsca prezentowania sztuki
Zagranica – mniej znane wydarzania o charakterze cyklicznym
Polska – mniej znane wydarzania o charakterze cyklicznym
Polska – lokalne pokazy
Polska – najważniejsze galerie i miejsca prezentowania sztuki
Zagranica – mniej istotne miejsca prezentowania sztuki
Zagranica – zupełnie nieznane miejsca
Zagranica – lokalne pokazy
Polska – istotne wydarzenia o charakterze cyklicznym
Realizacje w przestrzeni publicznej (witraże, rzeźby)
Sieć (strony internetowe, blog, behance)
Druk (plakaty, książki, ulotki)
Teatr lub telewizja (scenografia, kostiumy)
Zagranica – istotne wydarzenia o charakterze cyklicznym
Zagranica – najważniejsze galerie i miejsca prezentowania sztuki

25%
12%
19%

43%

28%

9%
22%
11%
8%
19%
8%
8%
19%
7%
5%
11%
8%
4%
10%
7%
4%
10%
4%
3%
8%
2%
3%
6%
4%
2%
4%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0.3%
0.3%
1%
1%
0.3%
1%
1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Odsetek osób, które wskazały choć jedno takie miejsce - wśród
wszystkich absolwentów/tek ASP
Odsetek osób, które wskazały choć jedno takie miejsce - wśród
odpowiadających na to pytanie
Odsetek wszystkich wskazanych miejsc
Wykres 38. Rozkład skategoryzowanych odpowiedzi na pytanie o trzy najważniejsze instytucje lub zdarzenia artystyczne,
w ramach których prezentowało się swoje prace tworzone w ciągu ostatnich pięciu lat (A15_2)

Powyższe dane potwierdzają tezę, na którą wskazywały już inne analizy, także te zawarte w dwóch
wcześniejszych raportach, zgodnie z którą w świecie artystycznym istnieje bardzo wąska grupa osób
szczególnie widzialnych i to najczęściej z ich twórczością spotkamy się w miejscach i na wydarzeniach
uznanych za szczególnie doniosłe i reprezentujące to, co mamy na myśli używając pojęcia „sztuki
wizualne”. Wśród ankietowanych absolwentów i absolwentek ASP takie osoby, które w ciągu ostatnich
pięciu lat prezentowały się w miejscu lub na wydarzeniu zaliczonym do najistotniejszych w Polsce i na
świecie, stanowią nie więcej niż 10%, w tym co trzecia – była w tym czasie obecna w więcej niż jednym
takim miejscu / na więcej niż jednym takim wydarzeniu. Pozostałe pojawiają się w głównym obiegu sztuki
co najwyżej sporadycznie i w dużej mierze tworzą ciemną materię świata sztuki. Dane te wskazują
również, iż świat sztuki jest dużo bardziej zróżnicowany, niż widać to z perspektywy centrum, w dyskursie
prasowym czy w społecznej świadomości. Te mniej znane miejsca na jego mapie nie powinny być
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ignorowane – jak doskonale wiemy, wiele z nich to miejsca prezentowania ciekawych prac, debiutów
wybitnych artystów i przestrzenie rodzenia się nowych nurtów w sztuce. Jednocześnie omawiane wyżej
zróżnicowania wskazują też na obecność zamkniętych środowisk, mających swoich własnych artystów,
krytyków i publiczność i funkcjonujących poza głównym nurtem sztuki.
Istotną barierą utrudniającą znalezienie się nie tylko w głównym, ale i tych bardziej pobocznych obiegach
sztuki są koszty, które pociąga za sobą wystawianie prac. Są to nie tylko koszty pośrednie w postaci
utraconych możliwości innego sposobu zarobkowania (jak pokazujemy w innych fragmentach raportu,
większość absolwentów i absolwentek ASP może sobie pozwolić na pracę związaną ze sztuką i to nie
tylko tę stricte twórczą, jeśli będzie jednocześnie czerpać dochody z innych źródeł, a i tak oznacza to
zwykle zarobki niższe niż w przypadku osób, które mogą sobie pozwolić na poświęcenie się w pełni tylko
jednemu sposobowi zarobkowania). Są to także bezpośrednie koszty stworzenia pracy, a czasem również
jej wystawienia. Odpowiedzi artystów i artystek dotyczące tego, jak finansowane są zwykle ich wystawy,
przedstawia poniższy wykres.
100%
6%
90%

10%

80%

70%

Wszystkie koszty związane z
produkcją prac i przygotowaniem
wystawy pokryła instytucja
artystyczna

60%

Prezentacja była finansowana w
inny sposób
61%

50%

Pokryłem(am) koszty produkcji prac,
a instytucja artystyczna wzięła na
siebie koszty przygotowania
wystawy

40%

Wszystkie koszty związane z
przygotowaniem prac i organizacją
wystawy musiałem(am) pokryć
samodzielnie

30%

20%

10%

23%

0%
Wykres 39. Rozkład odpowiedzi na pytanie o typowy sposób finansowania wystawiania swoich prac, które miało miejsce
w trakcie ostatnich pięciu lat

Najczęstszy model finansowania wystaw polega na pokrywaniu przez artyst(k)ę kosztów produkcji prac, a
przez instytucję wystawiającą – kosztów przygotowania wystawy. Oznacza to, iż większość artystów
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bierze na siebie wszelkiego rodzaju koszty związane z tworzeniem, zaś instytucje artystyczne pokrywają
te, które związane są z ich upowszechnianiem, ale i to nie jest absolutnie obowiązującą regułą. Jak
wskazuje powyższy wykres, aż 25% spośród tych, którzy w ostatnich pięciu latach wystawiali swoje prace,
pokrywało z prywatnych pieniędzy wszelkie koszty z tym związane – zarówno te związane z produkcją
prac, jak i te potrzebne do zorganizowania wystawy. Oznacza to, iż ten swoisty „self-publishing” jest
zjawiskiem stosunkowo mocno upowszechnionym, co z kolei prowadzi do pytania o to, jaka jest rola
instytucji artystycznych w tym procesie, skoro wszystkie koszty wprowadzenia dzieła do obiegu musi
pokrywać artysta. Pojawia się też oczywiście pytanie o to, z czego żyją artyści, skoro muszą oni
zainwestować posiadane środki nie tylko w produkcję prac, ale nieraz też w ich eksponowanie. W tego
rodzaju danych widać również niezwykłą determinację i świadomość tego, że warunki własnej
widzialności w obiegu artystycznym artysta musi stworzyć sam, że często nie może liczyć w tym
względzie na pomoc ze strony instytucji zajmujących się upowszechnianiem sztuki. Dosyć
symptomatyczne jest też to, iż bardzo rzadko zdarza się, aby to instytucja pokrywała wszystkie koszty –
zarówno te związane z produkcją prac, jak i ich wystawianiem: tego rodzaju model finansowania jest
doświadczeniem zaledwie 6% ankietowanych, natomiast 10% znalazło jeszcze inny sposób na
sfinansowanie kosztów wystawienia swojej sztuki.

Źródła utrzymania i związek pracy zarobkowej ze sztuką
Choć absolwenci i absolwentki ASP często nawiązują do sztuki wykorzystując swoje kompetencje
artystyczne w pracy zawodowej, zazwyczaj nie tracą po studiach kontaktu ze sztuką i nie przestają
tworzyć, to już tylko połowa z nich wystawia swoje prace, 1/3 utrzymuje się tylko z pracy związanej ze
sztuką, co piąty/a sprzedaje swoje prace, a maksymalnie co dwudziesty/a utrzymuje się wyłącznie lub
głównie ze sprzedaży prac. W dalszej części opracowania omówimy te zjawiska szczegółowo.
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praca związana ze sztuką przynajmniej jako jedno z
ważnych źródeł utrzymania

80%

tworzenie sztuki w ciągu ost. 5 lat

64%

wystawianie prac

48%

utrzymywanie się wyłącznie z pracy związanej ze
sztuką

33%

22%

regularne sprzedawanie prac
utrzymywanie się wyłącznie lub głównie z pracy
związanej ze sztuką, którą jest wyłącznie tworzenie
dzieł sztuki

5%

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Wykres 40. Stopień związania ze sztuką i relacja między uprawianiem sztuki a zarobkowaniem – obliczenia na podstawie
danych z odpowiedzi na różne pytania.

Mamy zatem do czynienia z wielostopniową gradacją stopnia, w jakim pasję i sposób życia, o których
absolwenci akademii mówią opowiadając o tym, czym jest dla nich sztuka, udaje się połączyć z
zarobkowaniem na życie, a utrzymywanie się wyłącznie ze sztuki w restrykcyjnym tego słowa znaczeniu
to zjawisko bardzo rzadkie.
Bardzo ważne pytanie, na które miał odpowiedzieć sondaż, dotyczyło związku między pracą zawodową a
sztuką i kompetencjami wyniesionymi ze studiów na ASP. Udział absolwentów i absolwentek, którzy
utrzymują się z pracy związanej ze sztuką, na pierwszy rzut oka wydaje się wśród ankietowanych duży,
ale głębsza analiza wyników przynosi już mniej jednoznaczne konkluzje. Dla ponad połowy stała praca
związana ze sztuką to podstawowe źródło utrzymania, a dla 1/5 – stała praca związana ze sztuką to
ważne, choć uzupełniające źródło dochodów. Prawie połowa ma też związane ze sztuką zajęcie
dorywcze, którego rola zarobkowa jest uzupełniająca. Można więc powiedzieć, iż dla znacznej części
absolwentów uprawianie sztuki to zajęcie dodatkowe, wykonywane przy okazji innej, przynoszącej
podstawowe dochody formy zarobkowania.
Nie ma przy tym różnic między artystami a artystkami lub są one niewielkie. Dla mężczyzn stała praca
związana ze sztuką wydaje się minimalnie częściej podstawowym niż tylko ważnym źródłem dochodu,
różnica jest jednak na granicy istotności statystycznej.
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stała praca związana ze sztuką
stała praca niezwiązana ze sztuką
dorywcza praca związana ze sztuką

54%
23%

20%

14%

dorywcza praca niezwiązana ze sztuką 5% 13%

31%

13%
25%
70%
89%

12%

2%
4%
inne źródła 3%

14%
41%

11%

2%6%
pomoc materialna ze strony bliskich 1%

świadczenia socjalne, zasiłki 5% 11%

21%

11%1%
3%

26%

4%
2%
2%

72%
91%

0%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Podstawowe lub jedno z głównych źródeł utrzymania
Ważne, ale dodatkowe źródło utrzymania
Marginalne źródło utrzymania
Z tego się w ogóle nie utrzymywałem(am)
Odmowa odpowiedzi
Wykres 41. Rozkład odpowiedzi na pytanie o rodzaj pracy będącej źródłem utrzymania (A12)

Dokładniejsza eksploracja wyników pokazuje natomiast, po pierwsze, że praca związana ze sztuką
stanowi problematyczne źródło utrzymania. Widoczne na powyższym wykresie odpowiedzi „stała praca
związana ze sztuką” oraz „dorywcza praca związana ze sztuką” zostały wybrane w dużej mierze przez te
same osoby. Mianowicie wśród osób, które zaznaczyły, że dorywcza praca związana ze sztuką jest co
najmniej ważnym źródłem ich utrzymania, aż 84% zaznaczyło jednocześnie, że utrzymuje się też ze stałej
pracy związanej ze sztuką. Wynika z tego, że jeśli ma się pracę związaną ze sztuką, często polega ona na
wykonywaniu większej liczby zajęć jednocześnie lub suplementowaniu stałej pracy pracą dorywczą.
Oznacza to, iż osoby parające się sztuką zawodowo, zazwyczaj nie są w stanie utrzymać się z jej
wykonywania inaczej niż podejmując inne prace wykorzystujące artystyczne umiejętności, ale o
charakterze „fuchy”, „chałtury”, pojedynczego i nieregularnego zlecenia. Tego rodzaju hybrydyczne
formy pozyskiwania dochodów nie są, co warto zauważyć, charakterystyczne wyłącznie dla artystów, ale
wydają się być zjawiskiem szerszym, doświadczanym również przez inne kategorie społeczne, które nie są
w stanie utrzymać się przy życiu dzięki środkom pozyskiwanym z podstawowego źródła zatrudnienia.
Po drugie, okazuje się, że dochody z pracy związanej ze sztuką są często uzupełniane o dochody z pracy z
nią niezwiązanej. Jeśli mianowicie spojrzeć na wyniki przez pryzmat rodzaju źródła dochodu, pomijając
to, czy praca ma charakter stały czy dorywczy czy też polega na osiąganiu dochodu w inny sposób,
otrzymamy zestawienie zaprezentowane poniżej:
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•
•
•
•

1/3 ankietowanych utrzymuje się wyłącznie lub niemal wyłącznie z pracy związanej ze sztuką
(rozumianej znacznie szerzej niż tworzenie dzieł sztuki);
1/4 utrzymuje się głównie z pracy związanej ze sztuką, ale ma też inne ważne źródło dochodów,
niezwiązane ze sztuką;
1/5 utrzymuje się głównie z pracy niezwiązanej ze sztuką, natomiast praca związana z nią jest
uzupełniającym źródłem dochodów;
1/7 utrzymuje się wyłącznie z pracy niezwiązanej ze sztuką, ewentualnie zarabia na sztuce
okazjonalnie.
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Wykres 42. Typologia relacji między pracą związaną i niezwiązaną ze sztuką wykonywaną przez absolwentów i
absolwentki ASP (A7 i A12).

Z jednej strony – ogromna większość ankietowanych przynajmniej marginalnie, ale zajmuje się pracą
związaną ze sztuką, co pokazują też odpowiedzi na inne pytania, przedstawione w dalszej części
opracowania. Z drugiej strony – tylko co trzecia osoba może sobie pozwolić na utrzymanie się wyłącznie z
pracy ze sztuki (i to nieraz częściowo stałej, a częściowo dorywczej). Jest to niski odsetek, biorąc pod
uwagę, że nasza próba raczej zawyża niż zaniża liczbę takich osób, zakładając, że do badania udało się
pozyskać raczej osoby ponadprzeciętnie silnie identyfikujące się z ukończonymi przez siebie studiami i
sztuką. Warto również pamiętać, iż nie pytaliśmy o utrzymywanie się dzięki tworzeniu sztuki, na przykład
poprzez sprzedaż oryginalnych prac na rynku sztuki, poprzez galerie lub dzięki honorariom
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otrzymywanym za realizację przedsięwzięć stricte artystycznych. Pytaliśmy o wykonywanie prac
związanych ze sztuką, co oznacza, iż odsetek osób, które utrzymują się dzięki własnej, oryginalnej
twórczości artystycznej jest znacznie niższy, niż wynika to z powyższych zestawień, bo „praca związana ze
sztuką” to przecież również całkowicie komercyjna działalność wykorzystująca umiejętności artystyczne,
aktywność dydaktyczna i edukacyjna, tworzenie użytkowych obiektów, projektowanie graficzne, praca w
zawodach kreatywnych itd.
Na konieczność łączenia ze sobą dochodów z różnych źródeł wskazuje też to, że zaledwie 4%
ankietowanych jako podstawowe i/lub dodatkowe, ale ważne źródło wskazało tylko jedną odpowiedź z
tych przedstawionych wcześniej na wykresie X, natomiast aż 35% przypisało taką rolę co najmniej
czterem różnym rodzajom źródeł.
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Wykres 43. Liczba źródeł dochodów uznanych za podstawowe lub za dodatkowe, ale ważne. Wybierano spośród zbioru:
stała praca związana ze sztuką, stała niezwiązana, dorywcza związana, dorywcza niezwiązana, pomoc materialna bliskich,
świadczenia i zasiłki, inne źródła.

Warto też zauważyć, że jednocześnie aż 88% ankietowanych zaznaczyło jako podstawowe lub ważne
źródło dochodów stałą pracę (związaną ze sztuką lub nie). Ich zarobkowanie polega zatem najczęściej na
tym, ze choć mają stałe zajęcie, to nie wystarcza ono do zaspokojenia wszystkich potrzeb lub też służy
możliwości uprawiania jednocześnie pracy związanej ze sztuką. Jeżeli założymy, iż absolwenci szkół
artystycznych nie mają szczególnie rozbudowanych potrzeb konsumpcyjnych, które zmuszałyby ich do
poszukiwania dodatkowej pracy, to możemy przypuszczać, iż jak wiele innych kategorii społecznych,
dotyka ich zjawisko „pracującej biedoty” 33 – pomimo tego, że mają oni pracę, to nie są w stanie
utrzymywać siebie i swoich rodzin dzięki środkom, które poprzez nią uzyskują, ale zmuszeni są do
podejmowania dodatkowych zajęć. Oznacza to również, iż często podkreślana w wywiadach
33

Zob. Göran Therborn, Nierówność, która zabija, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2015

126

pogłębionych wyłączność, jakiej wymaga tworzenie sztuki, jest dostępna niewielu osobom, które są
artystami. Przeciwnie, coraz bardziej powszechny, również w Polsce, staje się taki model pracy artysty, w
którym, by tworzyć sztukę, musi on poszukiwać innych, bardziej prozaicznych i wymagających często
niskich kwalifikacji źródeł utrzymania.
Należy tez zauważyć, że utrzymywanie się wyłącznie z pracy związanej ze sztuką jest nieco częściej
przywilejem mężczyzn niż kobiet, dla których częściej jest to praca dodatkowa, uzupełniająca inne źródło
dochodu. Różnica nie jest duża, ale nawet przy tak niewielkiej próbie wystarczająca, by uznać ją za
istotną statystycznie.
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Wykres 44. Typologia relacji między pracą związaną i niezwiązaną ze sztuką wykonywaną przez absolwentów i
absolwentki ASP: różnice między kobietami i mężczyznami (A7 i A12).

Rodzaje prac związanych ze sztuką
Osoby, dla których jakakolwiek praca związana ze sztuką była przynajmniej marginalnym źródłem
dochodów, a więc ponad 90% ankietowanych, zapytano o to, na czym ona polegała. Dla aż 2/3 z nich
było to tworzenie dzieł sztuki, jednak spektrum często pojawiających się odpowiedzi jest znacznie
szersze, jak pokazuje poniższe zestawienie. Warto też zaznaczyć, że częstość wykonywania
przedstawionych na nim zajęć nie różni się w sposób istotny statystycznie między pokoleniami, z jednym
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tylko wyjątkiem kategorii „inny rodzaj prac artystycznych”, znacznie częściej występującej wśród
najmłodszych roczników (ponad 50%) niż pozostałych (ponad 30%). Oznaczać to może dwie rzeczy: po
pierwsze, iż to właśnie młodzi, startujący dopiero artyści utrzymują się z fuch i chałtur; druga
interpretacja, którą wspierałyby informacje pozyskane w trakcie wywiadów pogłębionych, brzmi
następująco: wśród najmłodszego pokolenia mamy do czynienia ze zwrotem ku konkretowi, a więc ku
takim formom pracy wykorzystującej umiejętności artystyczne, które łatwo można skomercjalizować
(chodzi przede wszystkim o projektowanie graficzne, projektowanie wnętrz i ubrań, o tworzenie i edycję
filmów, design itd.). Nie ma też różnic w zakresie częstości wykonywania przedstawionych niżej rodzajów
pracy między kobietami i mężczyznami, którzy wzięli udział w badaniu, z jednym wyjątkiem: mężczyźni
częściej pracują i zarabiają przy przygotowaniu własnych wystaw (36%) niż kobiety (26%).
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Wykres 45. Rodzaje odpowiedzi na pytanie o rodzaj prac zarobkowych wykonywanych przez uczestników badania,
uznawanych przez nich za związane ze sztuką (A13)

Powyższy wykres w sposób jednoznaczny wskazuje, iż utrzymywanie się dzięki sztuce niekoniecznie musi
oznaczać jej tworzenie, ale również wykonywanie całego szeregu innych aktywności, które raczej
wykorzystują umiejętności zdobyte w trakcie studiowania, ale z których część jest tylko pośrednio
związana z tym, co zwykliśmy uznawać za sztukę. Jak można również zauważyć, jej tworzenie to zaledwie
¼ wszystkich prac związanych ze sztuką, którymi parają się artyści i to pomimo tego, że 67%
ankietowanych deklarujących, iż utrzymuje się ze sztuki, wskazuje, iż pozyskuje dochody z jej tworzenia.
Warto też zauważyć, iż prawie połowa absolwentów uzyskuje przychody z prac wymagających
kompetencji artystycznych, ale w gruncie rzeczy niezwiązanych jednak ze sztuką w ścisłym znaczeniu
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tego pojęcia (chodzi tu prawdopodobnie o te rodzaje działań, które w wywiadach pogłębionych
określane są mianem chałtury albo fuchy). Ważnym źródłem utrzymania jest też prowadzenie
działalności edukacyjnej, a także tworzenie obiektów użytkowych lub projektowanie (wnętrz lub
graficzne). Około 14% artystów utrzymuje się też dzięki stypendiom i grantom, co wskazuje z kolei na to,
iż ich rynek jest dziś stosunkowo wąski i obejmuje swoim zasięgiem niewielki odsetek twórców.
Tak jak praca związana ze sztuką często nie jest jedynym źródłem dochodu, tak też tworzenie dzieł sztuki
zwykle nie jest zatem jednym uprawianym rodzajem pracy artystycznej, co wynika jednak również ze
specyfiki pracy twórczej, w której praca koncepcyjna czy organizacja wystaw są nieraz równie ważne, jak
sama czynność tworzenia sztuki lub też z nią splecione. Wśród osób, dla których praca związana ze sztuką
stanowi podstawowe lub dodatkowe, ale ważne źródło dochodu, tylko 22% wykonuje zarobkowo
wyłącznie jeden rodzaj czynności spośród tych przedstawionych na poprzednim wykresie, z tego dla
niecałej połowy tym jedynym rodzajem pracy jest tworzenie dzieł sztuki. Pozostali, jak można zauważyć
na poniższym wykresie, otrzymują wynagrodzenie z tytułu więcej niż jednego typu czynności związanej ze
sztuką, często – bardzo wielu tego typu czynności. Dotyczy to także, choć w nieco mniejszym stopniu,
osób, dla których praca związana ze sztuką jest jedynym lub zdecydowanie najważniejszym źródłem
zarobkowania: wśród nich jeden rodzaj pracy związanej ze sztuką uprawia 30% osób, z tego zaledwie dla
niecałej połowy tym jedynym rodzajem pracy jest tworzenie dzieł sztuki.
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Wykres 46. Liczba różnych rodzajów pracy związanej ze sztuką spośród tych wskazanych na poprzednim wykresie,
wykonywanych przez osoby, które zadeklarowały, że praca związana ze sztuką jest jednym z ważnych źródeł ich
utrzymania, w podziale na to, jak ważnym źródłem jest zarobek wynikający z pracy związanej ze sztuką (A13, A7, A12).
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Analiza źródeł zarobkowania osób, które ukończyły szkoły artystyczne pokazuje, że ich kompetencje
pozwalają na znalezienie zatrudnienia, ale już niekoniecznie na utrzymywanie się dzięki tworzeniu sztuki,
a już zwłaszcza – tylko dzięki tworzeniu sztuki. Zgromadzone przez nas informacje wskazują, iż większość
osób kończących ASP zmuszona jest do bardzo aktywnego poszukiwania w bardzo wielu miejscach
środków umożliwiających przetrwanie, częściowo poprzez wykonywanie zajęć faktycznie związanych ze
sztuką, często zaś co najwyżej konsumujących ich kompetencje oraz umiejętności do realizacji
pozaartystycznych celów.
Drugi wniosek to wskazanie, iż często akcentowana konieczność poświęcenia się wyłącznie tworzeniu
dzieł sztuki jako podstawowy warunek wysokiej jakości tworzenia wydaje się być utopią, której wśród
wszystkich absolwentów i absolwentek ASP jest w stanie sprostać zaledwie 5%, a wśród tych, którzy
utrzymują się wyłącznie z pracy związanej ze sztuką – 15% osób. Pozostałe osoby łączą ze sobą tworzenie
sztuki z innymi artystycznymi i okołoartystycznymi zajęciami, które przynoszą im środki niezbędne do
życia, ale nieraz dopełniają też proces twórczy. Jeśli wziąć pod uwagę tylko osoby, które zarobkują
tworząc dzieła sztuki, prawie połowa pracuje też jednocześnie zarobkowo przy przygotowaniu swoich
wystaw i/lub uprawia pracę koncepcyjną i/lub prowadzi warsztaty i szkolenia albo uprawia inny rodzaj
pracy zarobkowej powiązanej bezpośrednio ze sztuką.
Po trzecie, artyści zdają się być również „awangardą” form zatrudnienia, które stają się dziś coraz
bardziej powszechne, a które wynikają z prekaryzacji rynku pracy. Cechą charakterystyczną dla tych form
jest wielość źródeł utrzymania, konieczność łączenia ze sobą różnych form aktywności zarobkowych, by
utrzymać się przy życiu, niemożność pozyskiwania z podstawowego źródła zatrudnienia tylu pieniędzy, by
możliwe było skoncentrowanie się tylko na jednym rodzaju pracy. Tego
typu konieczność
„kolekcjonowania” środków niezbędnych do przetrwania wskazuje, iż artystom jako kategorii społecznej
bliżej dziś do „pracującej biedoty” niż do elit.
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Sprzedaż prac jako źródło zarobkowania
Czy absolwenci i absolwentki ASP sprzedają swoje prace? Z jednej strony aż 80% spośród tworzących
sztukę, czyli 50% wszystkich ankietowanych, sprzedało w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej jedną swoją
pracę. Z drugiej strony zdecydowanej większości zdarza się to bardzo rzadko. Regularną sprzedaż prac
deklaruje 22% spośród tych, którzy w ciągu ostatnich 5 lat tworzyli, czyli 14% wszystkich ankietowanych.
Sześciu procentom osób tworzących sztukę i chcących ją sprzedawać nie udało się znaleźć dla niej
nabywców w ciągu ostatnich 5 lat, zaś najbardziej powszechnym doświadczeniem, bo dotyczącym prawie
60% ankietowanych, jest to, iż kupuje się ich prace, ale bardzo rzadko. Dane te pokazują, iż rynek sztuki
w Polsce jest bardzo płytki, zaś oferowane przez artystów prace znajdują swoich nabywców raczej
sporadycznie. Tego rodzaju prawidłowość trudno jest wyjaśnić tylko poprzez wskazanie na brak
wystarczającej profesjonalizacji procesu sprzedaży sztuk, słabo rozwiniętej sieci galerii prywatnych czy
dojrzałego systemu aukcyjnego. Dużo bardziej przekonującym wyjaśnieniem jest wskazanie na stopień
zainteresowania Polaków sztuką, charakterystyczne dla nich praktyki kulturowe czy gusta, o których
pisaliśmy w raporcie zdającym relację z badań ankietowych prowadzonych na ogólnopolskiej próbie
dorosłych Polaków i Polek.
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Wykres 47. Rozkład odpowiedzi na pytanie o sprzedawanie swoich prac w trakcie ostatnich pięciu lat (A16)

Kto jest nabywcą prac? Aż 84% sprzedających prace przynajmniej sporadycznie sprzedaje je osobom
fizycznym w Polsce, a aż 54% – osobom zza granicy. Ta druga informacja jest niezwykle istotna, bo
wskazuje ona, iż szansą dla artystów w Polsce jest właśnie znajdowanie kupców ich prac poza granicami
Polski. Poszukiwanie ich w naszym kraju, biorąc pod uwagę ustalenia dotyczące stopnia zainteresowania
sztuką Polaków, jest bardzo trudne i wymagałoby nie tyle bardziej intensywnego rozwoju instytucji
składających się na rynek sztuki, co raczej rozwiniętych działań edukacyjnych oraz generalnego
podniesienia poziomu życia. Ponieważ jednak te dwa rodzaje działań przekraczają znacząco możliwości
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samych artystów, to nie dziwi fakt, iż poszukują oni nabywców swoich prac poza naszym krajem.
Dodatkowo, biorąc pod uwagę globalizację rynku sztuki, sprzedawanie dzieł na międzynarodowych
rynkach sztuki jest warunkiem zdobycia wysokiej pozycji w rodzimym świecie artystycznym, czego
najlepszą ilustracją jest casus takich osób, jak Wilhelm Sasnal, Piotr Uklański czy Mirosław Bałka.
Instytucje publiczne to nabywcy prac zaledwie 20% spośród sprzedających, 9% osób sprzedaje swoje
dzieła prywatnym galeriom działającym w Polsce, a 7% podobnym instytucjom działającym poza
granicami naszego kraju. Tym, co musi więc uderzać w tych danych jest fakt, iż sprzedaż prac dokonuje
się w dużej mierze z pominięciem instytucji i przyjmuje postać prostej relacji artysta-osoba fizyczna, która
kupuje prace lub sprzedaży prac osobom fizycznym za pośrednictwem lokalnej galerii. Oznacza to, iż
procesy związane z handlem sztuka przypominają raczej najprostsze formy ekonomicznej wymiany niż
dojrzałe rynki z ogromną masą instytucji pośredniczących charakterystyczne dla świata zachodniego. Z
jednej strony to zjawisko pozytywne, bo wszystkie benefity płynące ze sprzedaży prac pozostają przy ich
twórcach, z drugiej zaś strony trudno nie zauważyć, iż znacznie ogranicza to możliwość dystrybuowania
dzieł, rozmiar i różnorodność sieci potencjalnych nabywców. Sprowadza bowiem ich zakres do tych,
których zna się bezpośrednio – często znajomych i przyjaciół oraz osób, do których dociera się za ich
pośrednictwem. Tym, co musi uderzać to również fakt, iż w ciągu minionych 5 lat zaledwie 1/5 naszych
respondentów sprzedała pracę instytucji publicznej działającej w kraju, podczas, gdy w wielu krajach
zachodnich tego rodzaju zakupy, tworzenie regionalnych kolekcji sztuki, obowiązek zakupywania prac
przez instytucje publiczne realizujące inwestycje budowlane – to jedna z najważniejszych form nie tylko
wspierania artystów, ale przede wszystkim upowszechniania zwyczaju korzystania ze sztuki, sposób na
uczynienie jej bardziej uniwersalnym aspektem codziennego doświadczenia.
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Wykres 48. Nabywcy prac sprzedawanych przez absolwentów i absolwentki ASP w trakcie ostatnich 5 lat (A16_1).

Warto jednak zauważyć, iż te pesymistyczne dane pokazują jedynie, jaki był rodzaj nabywców w
przynajmniej jednej transakcji, nie mówią natomiast, jak często i jak wiele prac sprzedawanych jest
poszczególnym typom nabywców ani za jaką kwotę. O najniższą i najwyższą kwotę sprzedaży zapytano
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ankietowanych w osobnym pytaniu, przy czym odpowiedziała jedynie nieco ponad połowa sprzedających
swoje prace, dane są więc jedynie szacunkowe.
Jeśli chodzi o najniższe kwoty, za które respondenci sprzedali którąś ze swoich prac, wahają się one od
zero złotych do ponad 5 tysięcy, a średnio wynoszą 430 złotych. Lepszym miernikiem jest jednak
mediana, wynosząca 150 złotych: połowa najtaniej sprzedanych prac nie przekroczyła tej właśnie kwoty,
a ¼ została sprzedana za nie więcej niż 50 złotych. Ponad 90% najtaniej sprzedanych prac kosztowało nie
więcej niż 1000 złotych. Wyobrażenia na temat bardzo wysokich cen dzieł sztuki w Polsce, będące często
podstawową barierą przy ich zakupie, w konfrontacji z deklaracjami na ich temat samych twórców,
zostają silnie podważone. Prace artystyczne można bowiem często nabyć za cenę obiadu w restauracji,
zaś w większości przypadków za kwotę nie wyższą niż cena dobrego odkurzacza czy średniej klasy
telefonu komórkowego. Jak się więc okazuje, to nie cena jest decydującym czynnikiem o braku obiektów
artystycznych w polskich domach, ale raczej to, że nie istnieje szczególnie rozwinięta potrzeba obcowania
z nimi, brak zainteresowania sztuką.
Z kolei cena najdrożej sprzedanych prac rozciąga się od kilku złotych, a więc traktowania ich raczej jako
rozdawanych przez siebie prezentów lub potraktowania ankietowego pytań o sprzedaż prac jako żartu,
aż do 379 tysięcy, tak że w jej wypadku średnia wynosząca ponad 15 tys. złotych jest tym bardziej
mylącym wskaźnikiem: 25% najdrożej sprzedanych prac kosztowało nie więcej niż 2 tys. złotych, połowa
– nie więcej niż 4400 złotych, ¾ – nie więcej niż 9800 złotych. Z kolei sześć najdrożej sprzedanych prac
kosztowało w sumie tyle, co najdrożej sprzedane prace pozostałych stu osób, które udzieliły odpowiedzi
na pytanie. Te bardzo interesujące dane pokazują w sposób dobitny morfologię polskiego świata
artystycznego, którą potwierdzają dane z wywiadów jakościowych z artystami. Składa się on zasadniczo z
trzech podstawowych kategorii jednostek: tych, których dochody są porównywalne z tymi uzyskiwanymi
przez przedstawicieli najwyższych szczebli kadry zarządczej (prezesi, dyrektorzy, managerowie
najwyższego szczebla); tych, którzy sprzedają swoje prace, ale uzyskują z tego faktu dochody nie
przekraczające średniej krajowej oraz tych, których można nazwać artystyczną pracującą biedotą –
oddających swoje prace często poniżej kosztów ich wytworzenia. O ile ta pierwsza kategoria jest bardzo
nieliczna, to dużo bardziej rozwinięte są dwie pozostałe, co z kolei wskazuje na fakt znacznych
nierówności dochodowych wśród artystów, przyjmujących postać tak charakterystycznego dla całego
świata rozwarstwienia na zamożną elitę i z trudem wiążących koniec z końcem pozostałych.
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Wykres 49. Rozkład cen prac najdrożej sprzedanych przez absolwentów i absolwentki ASP w ostatnich pięciu latach
(A16_3a), N=104

Zestawienie najniższych i najwyższych cen pokazuje jednocześnie, że rozpiętość tych pierwszych jest
niewielka, co oznacza, że nawet ci artyści i artystki, którym zdarza się sprzedawać swoje prace za wysokie
ceny, sprzedają je czasem podobnie tanio, jak pozostali. Ilustruje to poniższy wykres. Warto oczywiście
pamiętać też o tym, iż prace tego samego artysty, w zależności od medium ich wykonania, wielkości,
fazy, w jakiej znajduje się jego twórczość mogą być bardzo zróżnicowane, a także o tym, iż seryjnie
wykonane obiekty artystyczne (takie jak grafika czy fotografia) osiągają zazwyczaj niskie ceny.
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Wykres 50. Zestawienie prac o najniższej i najwyższej cenie dla każdej z osób, która udzieliła odpowiedzi na pytanie. Na
wykresie pominięto pracę o najwyższej cenie w całej próbie (379 tys. złotych) z uwagi na to, że wymagana wówczas skala
wykresu nie pozwalałaby ujrzeć w wystarczającym przybliżeniu pozostałych wyników (A16_3a, A16_3b)

W jaki sposób sprzedawane są prace? 22% sprzedaje prace samodzielnie przez Internet, 30%
sprzedających swoje prace korzysta z pośrednictwa galerii, a prace 9% sprzedawane są przez domy
aukcyjne. Lista sposobów dystrybucji zaoferowana respondentom okazała się jednak za krótka i ponad
1/3 wskazała na inny sposób dystrybucji prac. Taki rozkład odpowiedzi pozwala nam też doprecyzować,
co mają na myśli nasi respondenci używając określenia dzieło sztuki – jeżeli jego kanałem dystrybucyjnym
są serwisy aukcyjne, to możemy się spodziewać, iż chodzi tu przede wszystkim o obiekty użytkowe
(biżuteria, meble, ubrania, akcesoria ubraniowe) albo te czysto dekoracyjne. To z kolei sprawia, iż
odsetek osób, które utrzymują się ze sprzedaży dzieł uznawanych za takowe przez świat artystyczny, jest
jeszcze niższy niż wskazują to wcześniej przedstawione dane na ten temat.

Moje prace sprzedaje galeria, z którą
jestem związany(a)

30%

Sprzedaję je przez Internet (np.
Pakamera, Etsy, Ebay, Allegro, własna
strona www)
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Wykres 51. Rozkład odpowiedzi na pytanie o sposób sprzedawania swoich prac (A16_2)

Prawie 60% osób, które wskazały, że sprzedają swoje prace w inny sposób (a więc 20% wszystkich
sprzedających), miała na myśli to, że nabywcy sami się do nich zgłaszają, kupują pracę przychodząc do ich
mieszkania lub pracowni albo zamawiają u nich pracę. Jest to zatem sposób sprzedaży co najmniej
równie istotny jak oficjalna sprzedaż internetowa. Oto przykładowe wypowiedzi:
Niektóre osoby same mnie znajdują.
ktoś do mnie sam się zgłasza i chce coś kupić
klienci kontaktują się ze mną i zamawiają prace
klienci sami mnie znajdują – z polecenia lub artykułów w prasie
Osoby rekomendujące zakupy do kolekcji zwróciły się do mnie.
prywatni nabywcy, kolekcjonerzy sami się kontaktują
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Osoby fizyczne zapytały na Facebooku, osoba fizyczna zleciła wykonanie prac na zamówienie w stylu prac
pokazanych na Facebooku, znajomi znajomych zgłosiły się "z polecenia"
Kontakt z moim producentem lub ze mną osobiście.
Wielbiciele mojej sztuki sami mnie znajdują.

Dodatkowo 21% odpowiadających „w inny sposób” wskazuje na to, że prace kupują, dystrybuują albo
polecają ich znajomi.
wśród znajomych
znajomy znajomemu znajomej; instytucja instytucji; itd. - łańcuszek św. Antoniego; generalnie kto raz się skusił i zachwycił, wróci i przyprowadzi innych - nawet po dziesięciu latach;
Zgłaszają się do mnie nabywcy po zobaczeniu moich prac u znajomych.
Wśród pozostałych sposobów wymieniono sprzedaż lub skupowanie prac prowadzoną przez inną
instytucję niż galeria lub instytucja finansowa (np. szkoła, muzeum, wydawnictwo, fundacja), aukcje i
akcje charytatywne, sprzedaż w trakcie wystaw i po ich zakończeniu (lub jako wynagrodzenie za
wykonanie performansu), a także konkursy polegające na zaoferowaniu kupna zwycięskiej pracy i
różnego rodzaju eventy służące sprzedaży prac.

Sami się zgłaszają, sami mnie znajdują / zamawiają
pracę

49%

Znajomi kupują, polecają lub dystrybuują / znajomi
znajomych znajomych

21%
16%
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Wykres 52. Kategoryzacja innych sposobów sprzedaży swoich prac wskazanych w odpowiedziach na pytanie otwarte
(A16_2i)

Raz jeszcze więc wracamy tu do kwestii dojrzałości rynku sztuki w Polsce i raz jeszcze, biorąc pod uwagę
powyższy wykres, powinniśmy wskazać, iż jest on rynkiem nie tyle nieobecnym, co raczej rynkiem
niedojrzałym, opartym o najprostsze formy kupna i sprzedaży, w dużej mierze polegającym na
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bezpośrednim kontakcie pomiędzy artystą a nabywcą jego prac. Warto też zwrócić uwagę na to, że
pojęcie „sprzedaż pracy” obejmuje również takie formy, które mają postać barteru, darowizny, nagrody
zdobywanej w konkursie. Oznacza to, iż w rzeczywistości sprzedaje swoje prace jeszcze mniej osób niż
zostało to wyżej przedstawione.
Podstawowe wnioski, jakie płyną z tej części raportu, to po pierwsze wskazanie, iż regularne
sprzedawanie prac artystycznych jest czymś niezwykle rzadkim, dużo częściej mamy do czynienia ze
sprzedażą okazjonalną. Po drugie, zjawiskiem, który sprawia, iż polscy artyści mają problem ze sprzedażą
swoich prac, jest nie tyle brak rynku sztuki, co raczej fakt, iż znajduje się on w takiej fazie rozwoju, która
przypomina najprostsze formy wymiany ekonomicznej. Po trzecie, informacje na temat cen
pozyskiwanych ze sprzedaży prac pokazują, iż świat artystyczny w Polsce jest niezwykle rozwarstwiony
pod względem dochodowym, zaś jego struktura przypomina tę, która jest bardziej uniwersalna i obecna
też w innych sferach: niewielka grupa osób monopolizująca najważniejsze dobra oraz pozostali usiłujący
zdobywać środki na podstawową egzystencję
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Sytuacja życiowa, mieszkaniowa i dochodowa absolwentów i absolwentek ASP
W tej ostatniej raportu poświęcamy trochę miejsca na omówienie dwóch aspektów związanych z
sytuacją egzystencjalną artystek i artystów. Po pierwsze temu, jaka jest ich sytuacja mieszkaniowa, po
drugie temu, jakie uzyskują oni dochod. Wiedza na temat tych aspektów ich egzystencji pozwalając lepiej
zrozumieć omówioną wcześniej specyfikę wykonywanej przez nich profesji.
Niecałe 80% absolwentów i absolwentek pracuje zarobkowo, 14% jest na emeryturze lub rencie (z tego
jednak połowa pracuje jednocześnie zarobkowo), 12% zajmuje się domem i/lub dziećmi (z tego 87%
pracuje jednocześnie zarobkowo), a 10% pracuje społecznie lub wolontaryjnie (z tego ¾ robi to obok
pracy zarobkowej, nie zamiast niej). Warto zwrócić też uwagę na to, że zaledwie 4% osób wypełniających
ankietę to osoby bezrobotne. Nie należy jednak tego rodzaju informacji traktować jako optymistycznego
sygnału, iż artyści szczególnie dobrze radzą sobie na rynku pracy, bo istotna jest tu też forma pracy
zawodowej, z jakiej utrzymują się absolwenci uczelni artystycznych, ta zaś polega często na uprawianiu
wielu różnych zajęć jednocześnie, o czym była już mowa wcześniej
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Wykres 53. Sytuacja życiowa uczestników badania – absolwentów i absolwentek ASP (M3)

Ważnym wskaźnikiem sytuacji materialnej, ale też czynnikiem określającym stabilność sytuacji życiowej
uczestników badania, jest ich sytuacja mieszkaniowa, a dokładniej – tytuł prawny do mieszkania. W 69%
przypadków lokal jest własnością osoby uczestniczącej w badaniu lub jego/jej partnera albo lokalem
spółdzielczym. W 8% przypadków – należy do rodziny lub rodziny partnera/partnerki. W 11%
przypadków jest wynajmowany. Bardzo rzadko zdarza się, aby był to lokal służbowy, komunalny lub
socjalny, ale 7% ankietowanych uznało, że nie mieści się w żadnej z kategorii, a 2% zadeklarowało, że nie
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ma stałego miejsca zamieszkania. Taki rozkład wyników nie odbiega od tego charakterystycznego dla
polskich miast, a zwłaszcza najczęściej zamieszkiwanych przez uczestników badania dużych miast, gdy
chodzi o odsetek mieszkań własnościowych, natomiast nieco mniejszy od przeciętnej wydaje się w
przypadku artystów i artystek odsetek mieszkań najmowanych, a za to większa – liczba odpowiedzi
wskazujących na sytuacje nietypowe, różnice są jednak stosunkowo niewielkie.
Z kolei przeciętny dochód netto wśród uczestników badania, którzy udzielili informacji na ten temat, to
ponad 3500 złotych netto, ale jeśli wziąć pod uwagę tylko mieszkających w Polsce (94%), to jest to ponad
3300 złotych34. W stosunku do kwoty przeciętnego dochodu brutto podawanej przez GUS za 2015 rok35
(4150 złotych, a więc średnio ok. 3100 złotych netto) jest to zatem kwota o kilka procent wyższa od
średniej krajowej. Jeśli jednak uwzględnimy, że ponad połowa ankietowanych mieszka w mieście
liczącym powyżej 500 tys. mieszkańców (w tym prawie połowa w Warszawie), a spora część pozostałych
w takich miastach, jak Gdańsk, Katowice czy Toruń, to kwota ta wydaje się w najlepszym bliska średniej.
Przeciętny dochód netto w Warszawie można szacować na podstawie danych GUS na ponad 4100
złotych, w Katowicach – na niecałe 3900 złotych, w Poznaniu – na niecałe 3400 złotych. Ponadto zarobki
są też w Polsce pozytywnie skorelowane z wykształceniem, biorąc więc pod uwagę, że wszyscy
ankietowani legitymują się wykształceniem wyższym, ich średni dochód można już określić jako niższy od
przeciętnej wartości dla wykształconych osób z dużych miast. Tego rodzaju informacje znajdują też swoje
potwierdzenie w wypowiedziach respondentów pochodzących z wywiadów pogłębionych, gdzie
większość z nich wskazuje na to, iż artyści w Polsce zarabiają poniżej średniej krajowej. Przesadzone
natomiast wydają się być te stwierdzenia, które wskazują, iż nie ma w Polsce grupy zawodowej, której
wiedzie się gorzej niż artystom. Warto jednocześnie pamiętać, iż spora część artystów nie otrzymuje
stałych dochodów lub musi je pozyskiwać z kilku źródeł, a więc ich praca wiąże się z wysokim poziomem
niepewności, co znacznie obniża poczucie bezpieczeństwa. Warto na ten aspekt zwrócić uwagę, bo
czasami błędnie zakłada się, iż to ostatnie można określić wskazując wyłącznie na wysokość zarobków.
Z kolei przeciętny dochód netto na 1 osobę (odpowiednik dochodu rozporządzalnego GUS) podany przez
respondentów można szacować na ponad 2600 złotych na osobę, a dla respondentów mieszkających w
Polsce – na ponad 2400 złotych, a więc jako wysoki, bo leżący w czwartym kwintylu wartości
ogólnopolskich podawanych przez GUS 36, jednak ponownie trzeba brać pod uwagę, że ankietowani
mieszkają w większości w dużych miastach, a spory odsetek – w Warszawie, a także ich wyższe
wykształcenie.
Dobrym punktem odniesienia dla oceny wysokości zarobków absolwentów i absolwentek ASP jest
sondaż ogólnopolski, przeprowadzony w ramach projektu Wizualne Niewidzialne na reprezentatywnej
próbie dorosłych Polaków i Polek, ponieważ wykonano go jedynie kilka miesięcy wcześniej oraz przy
34

Część osób podała – w formie odpowiedzi na pytanie otwarte – dokładną kwotę, na którą szacują swój dochód, część zaś
dokonała wyboru jednego z podanych przedziałów. W tym drugim wypadku na potrzeby obliczeń przypisano im wartość będącą
środkiem wybranego przez nich przedziału, a w przypadku najwyższego przedziału – medianę dochodów z pytania otwartego dla
wartości leżących między dolnym progiem najwyższego przedziału z pytania zamkniętego a najwyższą kwotą z pytania
otwartego.
35
Dane z Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl [15.11.2016] Na potrzeby obliczenia kwot netto przyjęto, że
przeciętny dochód netto wynosi 74% kwoty brutto.
36
Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa,
25.05.2016.
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użyciu podobnych narzędzi37. Jeśli porównać wyniki obu badań, dochody absolwentów ASP kształtują się
na takim samym poziomie, co ogólnopolska średnia dla osób z wyższym wykształceniem magisterskim
lub równorzędnym (różnica jest nieistotna statystycznie). Oznacza to z kolei, że jako kategoria zawodowa
artyści zarabiają mniej więcej tyle samo, co inne osoby, które ukończyły studia.
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Wykres 54. Dochód respondenta netto: Polska i osoby z wykształceniem wyższym magisterskim lub ekwiwalentnym
(badanie ogólnopolskie CBOS, październik 2015) oraz absolwenci i absolwentki ASP (badanie omawiane w tym raporcie).
Metodologia obliczeń omówiona została w przypisie 34.

Z kolei jeśli w obu wykonanych przez CBOS badaniach wziąć pod uwagę dochód na osobę w
gospodarstwie domowym, to średni dochód osób kończących ASP uznamy ponownie za podobny do tego
charakteryzującego osoby z wykształceniem wyższym w Polsce (różnica jest nieistotna statystycznie) i to
mimo tego, że średnia liczba osób tworzących gospodarstwa domowe artystów i artystek z
uwzględnionych w badaniu roczników jest mniejsza niż ta dla badań ogólnopolskich: wyższy jest odsetek
żyjących we dwoje, a niższy – odsetek gospodarstw domowych liczących 4 i więcej osób. Sama w sobie
informacja ta jest istotna jako wskaźnik odnoszący się do sposobów życia artystów. Można oczywiście
potraktować tę mniejszą liczebność rodzin artystów jako skutek prowadzonego przez nich „wolnego
życia”, ogromnego znaczenia, jakie ma dla nich swoboda działania, ale istotne jest też wrócenie do wątku
niepewności, jako czynnika, który może decydować o tym, że część z nich nie zakłada rodzin.

37

Zob. Raport z III etapu badań, cz. 1. Problemem każącym zachować ostrożność w ocenie zebranych danych są braki
odpowiedzi. W obu sondażach odpowiedzi odmówiła ponad 1/3 ankietowanych.
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Ponownie trzeba jednak mieć na uwadze to, że wpływ na dochody wywiera wiele innych zmiennych niż
rodzaj wykształcenia, w tym miejsce zamieszkania. Jeśli uwzględnić to ostatnie, wówczas okaże się, że
kończący ASP zarabiają więcej niż przeciętna, także dla osób z wykształceniem wyższym, jeśli mieszkają w
mniejszych miejscowościach (co jednak zapewne wynika w dużej mierze z tego, że jest to typowe
zjawisko w przypadku osób wyprowadzających się z dużych miast do mniejszych ośrodków, podczas gdy
wśród mieszkańców mniejszych miast i wsi próbie ogólnopolskiej takie osoby wymieszane są z tymi,
którzy kształcili się na prowincji i mieszkali tam jeszcze przed zakończeniem edukacji). Natomiast w
większych miastach, w których to najczęściej zamieszkują osoby kończące ASP, rozkład ich dochodów na
osobę w przyjętych niżej kategoriach jest podobny do tego obserwowanego u innych osób z
wykształceniem wyższym magisterskim – różnice nie są istotne statystycznie, a małe liczebność kategorii
każą zachować ostrożność zwłaszcza gdy chodzi o osoby z wykształceniem wyższym magisterskim w
próbie ogólnopolskiej.

80%

76%

74%

70%

64%

62%

60%

wieś

49%

26%

miasto do 100 tys.

miasto 100-500 tys.

Do 649 złotych

Od 650 do 999 złotych

Od 1400 do 1999 złotych

2000 złotych i więcej

Polska, wykszt. wyższe mgr

Absolwenci i absolwentki ASP
mieszkający w Polsce

Polska, wykszt. wyższe

Polska, wykszt. wyższe mgr

21%
20%
19% 20%
18%
18%
18%
16%
14%
14%
13%
12% 10%
12%
12%
10%
9%
9%
6%
6%
6%
3%
Absolwenci i absolwentki ASP
mieszkający w Polsce

Absolwenci i absolwentki ASP
mieszkający w Polsce

Polska, wykszt. wyższe

Polska, wykszt. wyższe mgr

0%

Absolwenci i absolwentki ASP
mieszkający w Polsce

10%

29%
24%
24%
23% 22%
21% 20%
16%
16%
16%16%
15%
13%
13% 13%
12%
9%
7%
4%
3%
0%
Polska, wykszt. wyższe

20%

53%

34%

32%

Polska, wykszt. wyższe

40% 33%

Polska, wykszt. wyższe mgr

50%

30%

53%

48%

miasto powyżej 500
tys.

Od 1000 do 1399 złotych

142

Wykres 57. Dochód na osobę wg wielkości miejscowości w podziale na absolwentów, Polaków i Polaków z wyższym
magisterskim

Co jednak bardzo istotne, absolwenci i absolwenci ASP są kategorią wewnętrznie zróżnicowaną jeśli
chodzi o źródła i poziom zarobków. Najwyższe przeciętne dochody (ok. 4600 netto, 3100 netto na osobę
w gospodarstwie domowym) osiągają te osoby, których praca jest związana wyłączanie ze sztuką –
wyższe niż te, dla których jest to tylko jedno ze źródeł dochodów, zwłaszcza nie to najistotniejsze.
Sugerowałoby to, że tego typu praca jest szczególnie cenna nie tylko z uwagi na możliwość realizowania
swojej pasji, ale też pod względem finansowym: na te osoby, którym uda się utrzymywać się wyłącznie
pracę związaną ze sztuką i kompetencjami wyniesionymi z ASP (a jest ich w naszym badaniu nieco ponad
1/3 i jest to odsetek raczej zawyżony niż zaniżony), czeka też szansa na relatywnie dobrą sytuację
finansową38. W znacznie gorszej sytuacji finansowej są osoby, które usiłują uprawiać pracę związaną ze
sztuką, natomiast muszą uzupełniać ją inną formą zarobkowania albo też praca związana ze sztuką jest
dla nich jedynie dodatkiem do innego źródła dochodów. Można więc przypuszczać, że w ich wypadku
chęć tworzenia dzieł sztuki i/lub uprawiania pracy zarobkowej w jakiś sposób związanej ze sztuką jest
okupiona koniecznością kompilowania budżetu domowego z wielu różnych źródeł i podejmowania się
wielu różnych prac, niekoniecznie wysoce dochodowych. Tego typu informacja również znajdują swoje
potwierdzenie w wywiadach pogłębionych, gdzie często podkreślaną cechą struktury świata
artystycznego jest pękniecie pomiędzy doskonale zarabiającą elitą, osobami zatrudnionymi na etat
(najczęściej na uczelniach i w szkołach), a pozostałymi osobami, które często należałoby określić mianem
„pracującej biedoty”.
5000
4000
3000
2000
1000
0

3743

3286

3564
2642

Średnia

4100

4000 3786
2250

Mediana

wyłącznie praca związana ze sztuką jako podstawowa lub dodatkowa
(ew. inne źródła jako co najwyżej marginalne)
praca związana ze sztuką jako podstawowa, a oprócz tego inne źródło
jako podstawowe lub dodatkowe
praca związana ze sztuką jako dodatkowe, ale ważne źródło, a oprócz
tego inne źródło jako podstawowe lub dodatkowe
wyłącznie praca niezwiązana ze sztuką jako podstawowe lub
dodatkowe źródło (sztuka co najwyżej jako marginalne)
Wykres 58. Średnia i mediana dochodów absolwentów i absolwentek ASP mieszkających w Polsce w zależności od rodzaju
źródeł utrzymania – znaczenia pracy związanej ze sztuką jako źródła zarobkowania

38

Z drugiej strony – podobne zjawisko dotyczy osób, które w ogóle nie utrzymują się ze sztuki, ale ich niska liczebność i duży
odsetek odmów odpowiedzi w tej kategorii sprawiają, że są one obarczone dużym błędem, tak że nie różnią się w sposób istotny
statystycznie od pierwszej i drugiej spośród kategorii widocznych na wykresie – wynik dla tej kategorii można potraktować co
najwyżej jako pewną poszlakę.
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Na to, że utrzymywanie się znaczącej części absolwentów i absolwentek ASP z wielu różnych źródeł nie
jest sposobem na zdobycie szczególnie wysokich dochodów, lecz raczej wyrazem rozlicznych starań
mających na celu osiągnięcie dochodu wystarczającego do przeżycia lub co najwyżej przeciętnego,
wskazuje też istotna statystycznie negatywna korelacja między wysokością własnych zarobków a liczbą
źródeł, z których utrzymują się uczestnicy badania. Wśród osób, które utrzymują się z nie więcej niż 2
różnych źródeł39, więcej niż 2600 złotych netto zarabia prawie 70%; wśród czerpiących z 3-4 źródeł jest
ich już tylko nieco ponad 50%; wśród osób czerpiących z 5-6 źródeł jest ich zaledwie kilkanaście procent.
Podsumowując ten wątek naszych analiz warto wskazać na następujące wnioski.
1. Po pierwsze, średni dochód artystów i artystek jest podobny do tego, który uzyskują inne osoby z
wyższym wykształceniem w Polsce mieszkające w miejscowościach o podobnej wielkości, co
ankietowani. Jednocześnie nie oznacza to, iż twórcom wiedzie się lepiej lub tak samo, jak innym
kategoriom zawodowym o podobnym kapitale kulturowym. Przeciwnie, ich sytuację pogarszają
dwa istotne czynniki: z jednej strony nieregularność pozyskiwania dochodów, która zmniejsza
bezpieczeństwo egzystencjalne; z drugiej zaś strony fakt, iż część pieniędzy uzyskiwanych z pracy
muszą oni przeznaczyć na opłacenie środków pozwalających im tę prace wykonywać. Jak
pokazywały wześniejsze części raportu, w przypadku absolwentów i absolwentek tworzących
prace artystyczne pozyskiwane przez nich pieniądze to nie wyłącznie zasoby, które mogą oni
przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb swoich lub swoich rodzin, lecz także środki niezbędne do
pokrycia kosztów tworzenia dzieł, a czasem także ich prezentacji.
2. Drugi istotny wniosek to wskazanie, iż uprawianie sztuki może być dochodowym zajęciem, ale
staje się nim dla bardzo wąskiej grupy osób, które zajmują najwyższe pozycje w hierarchiach,
obecnych na rynku sztuki lub też którym udało się znaleźć dla siebie inne wyraźnie określone
miejsce w obszarze prac związanych ze sztuką, niekoniecznie polegających na samym tworzeniu,
które umożliwia im stały dochód na wystarczającym poziomie. Wśród osób, które parają się
sztuką, mamy jednak do czynienia z nierównomierną dystrybucją bogactwa i wiele z nich zarabia
mniej niż typowa osoba o tym poziomie wykształcenia, mieszkająca w podobnej wielkości
miejscowości, czerpiąc przy tym dochody z wielu różnych źródeł.

39

Tj. takich, które wskazały jako podstawowe lub jako dodatkowe, ale ważne źródło dochodów maksymalnie dwie pozycje z
następującego zbioru: stała praca związana ze sztuką, stała niezwiązana, dorywcza związana, dorywcza niezwiązana, pomoc
materialna bliskich, świadczenia i zasiłki, inne źródła.
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Aneks. Kwestionariusz ankiety
A1. Czym dla Pana(i) jest sztuka? Jak Pan(i) rozumie to pojęcie?
Proszę odpowiedzieć w kilku zdaniach. ________________________
A2. Czy, Pana(i) zdaniem, jest sztuką:
1) Zdecydowanie jest to sztuka
2) Raczej jest to sztuka
3) Czasami jest to sztuka, a czasami nie
4) Raczej nie jest to sztuka
5) Zdecydowanie nie jest to sztuka
6) Nie wiem co to jest, nie znam tego pojęcia
7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi
a. malarstwo
b. gotowanie
c. fotografia
d. projektowanie (mebli, budynków, przedmiotów, ubrań)
e. rzeźba
f. grafika i rysunek
g. film
h. grafika komputerowa
i. fryzjerstwo
j. tatuowanie
k. graffiti
l. performance
m. happening
n. video-art.
o. jubilerstwo
p. bio-art.
q. garncarstwo
r. tuning samochodowy
s. tworzenie gier komputerowych
t. street-art.
u. pornografia
v. komiks
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w. kuglarstwo
x. styling (kształtowanie wizerunku, wizaż)
A3. Kogo, według Pana(i), można nazwać artystą, a kogo nie? Czy można nazwać artystą każdą osobę,
która:
1)
2)
3)
4)
5)

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Częściowo tak, a częściowo nie
Raczej nie
Zdecydowanie nie
7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

tworzy wybitne dzieła sztuki
tworzy takie prace, które są pokazywane publicznie (np. w galeriach sztuki, muzeach)
tworzy obiekty artystyczne (maluje obrazy, rzeźbi itd.)
ukończyła wyższą uczelnię artystyczną
ukończyła liceum plastyczne
jest twórcza, pomysłowa
jest perfekcyjna w tym, co robi
zachowuje się nietypowo, ekscentrycznie

A4. A czy Pan(i) uważa się za artyst(k)ę?
1)
2)
3)
4)

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi

A4_1. Dlaczego uważa się Pan(i) za artyst(k)ę?
if A4=1 | A4=2
Proszę odpowiedzieć w kilku zdaniach.
________________________
A4_2. Dlaczego nie uważa się Pan(i) za artyst(k)ę?
if A4=3 | A4=4
Proszę odpowiedzieć w kilku zdaniach.
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________________________
A5. Co zadecydowało o tym, że podjął(ęła) Pan(i) studia na uczelni artystycznej?
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać wszystkie powody.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zainteresowanie sztuką
Umiejętności, predyspozycje artystyczne
Charakter lub klimat tych studiów
Łatwość dostania się na te studia
Namowa rodziców lub innych ludzi
Chęć kontynuowania tradycji rodzinnych
Chęć kontynuowania wcześniejszych etapów edukacji artystycznej (liceum plastyczne, kursy i
warsztaty, w których wcześniej uczestniczyłem(am))
8) Inspiracja ze strony nauczycieli na wcześniejszych etapach kształcenia
9) Inspiracja ze strony innych osób
10) Przypadek
11) Coś innego
97) Trudno powiedzieć
98) Odmowa odpowiedzi
A5i. Co innego zadecydowało o tym, że wybrał(a) Pan(i) studia na uczelni artystycznej?
if O5=11
________________________

A6. Czy gdyby dziś podejmował(a) Pan(i) jeszcze raz decyzję o pójściu na studia, wybrał(a)by Pan(i) studia
na uczelni artystycznej?
1)
2)
3)
4)

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi

A7. Czy Pana(i) obecna praca jest związana ze sztuką, czy wykorzystuje w niej Pan(i) kompetencje
artystyczne? Jak ocenił(a)by Pan związek między wykształceniem zdobytym na uczelni artystycznej a
Pana(i) aktualnym głównym zajęciem?
1) Silny – praca „w zawodzie” wyraźnie związana ze sztuką
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2)
3)
4)
5)

Częściowy lub pośredni – praca powiązania ze sztuką
Słaby – praca w niewielkim stopniu związana ze sztuką
Żaden – praca w ogóle niezwiązana ze sztuką
Obecnie nie pracuję
8) Odmowa odpowiedzi

A7_1. A czy w przeszłości miał(a) Pan(i) pracę bardziej związaną ze sztuką, w większym stopniu
wykorzystywał(a) w pracy kompetencje artystyczne?
if A7=3 | if A7=4
1) Tak
2) Nie
8) Odmowa odpowiedzi
A7_2. A czy w przeszłości miał(a) Pan(i) pracę związaną ze sztuką, wykorzystywał(a) w pracy kompetencje
artystyczne?
if A7=5
1) Tak
2) Nie
8) Odmowa odpowiedzi

A8. Dlaczego Pana(i) obecna praca/główne zajęcie jest słabo związane lub w ogóle nie jest związane ze
sztuką?
if A7=3 | A7=4 | A7=5
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać nie więcej niż dwa najważniejsze powody.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Niskie zarobki: chciałem(am), aby moja praca była związana ze sztuką, ale moje zarobki byłyby
wtedy zbyt niskie
Złe warunki pracy: chciałem(am), aby moja praca była związana ze sztuką, ale nie odpowiadały mi
warunki takiej pracy (inne niż finansowe)
Brak pracy: chciałem(am), aby moja praca była związana ze sztuką, ale nie udało mi się znaleźć takiej
pracy
Chciałem(am), aby moja praca była związana ze sztuką, ale życie potoczyło się inaczej
Studia na tyle zniechęciły mnie do sztuki, że nie zależało mi na pracy, która byłaby z nią związana
Z innego jeszcze powodu nie zależało mi, aby moja praca była związana ze sztuką (np. inne
istotniejsze zainteresowania, zmiana życiowych priorytetów itd.)
7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi
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A9. Co, według Pana(i), sprzyja rozwojowi kariery artystycznej? Jakie znaczenie dla rozwoju kariery ma:
1)
2)
3)
4)
5)

Ma (mają) kluczowe znaczenie
Ma (mają) duże znaczenie
Ma (mają) jakieś znaczenie
Nie ma (nie mają) większego znaczenia
Nie ma (nie mają) żadnego znaczenia
7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.

Talent i inne wrodzone predyspozycje
Warsztat (nabyte umiejętności techniczne i manualne)
Ukończenie dobrej szkoły artystycznej
Tradycje rodzinne związane z uprawianiem sztuki
Szczęście, traf, przypadek
Układy, znajomości w świecie sztuki
Układy, znajomości poza światem sztuki
Umiejętność „sprzedawania się”
Wysoka jakość prac artystycznych
Innowacyjność, progresywność, tworzenie dzieł bezprecedensowych
Pomoc ze strony państwa (stypendia, granty, opieka publicznych instytucji sztuki)
Opieka ze strony wybitnego kuratora
Prezentowanie swoich prac za granicą
Prezentowanie swoich prac w Polsce
Obecność w mediach artystycznych (recenzje wystaw, wywiady itd.)
Obecność w mediach pozaartystycznych
Bywanie (spotkania towarzyskie, wernisaże, dyskusje poświęcone sztuce)
Upór i konsekwencja
Bezkompromisowość
Zamieszkiwanie w ważnych ośrodkach artystycznych

A9i_1. Czy przychodzą Panu(i) na myśl jakieś inne czynniki (zjawiska, cechy, procesy), które mogą być
istotne dla rozwoju kariery artystycznej?
1) Tak
2) Nie
7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi
O9i_2. Jakie to czynniki?
if O9i_1=1 ________________________
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A10. Czy w Pana(i) rodzinie były lub są osoby tworzące sztukę?
1) Tak, moi przodkowie (dziadkowie, rodzice lub ich krewni, np. wujostwo)
2) Tak, inni moi krewni lub powinowaci (np. kuzynostwo, teść, szwagierka)
3) Nie
7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi
A11. A czy wśród Pana(i) znajomych są osoby tworzące sztukę?
1)
2)
3)
4)

Tak, większość moich znajomych tworzy sztukę
Tak, mniej więcej połowa moich znajomych tworzy sztukę
Tak, ale jest niewiele takich osób
Nie, wśród moich znajomych nie ma takich osób
7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi

A12. Z czego się Pan(i) utrzymuje? Proszę pomyśleć o ostatnich dwunastu miesiącach i określić z jakich
źródeł Pan(i) korzystał(a) i na ile były one dla Pana(i) istotne. Czy … [ANKIETER: ODCZYTAJ KOLEJNY
PODPUNKT PYTANIA] była w tym czasie Pana(i): ANKIETER: POKAŻ EKRAN
1) Podstawowym lub jednym z głównych źródeł utrzymania
2) Ważnym, ale dodatkowym źródłem utrzymania
3) Marginalnym źródłem utrzymania
4) Z tego się w ogóle nie utrzymywałem(am)
8) Odmowa odpowiedzi
a. stała praca związana ze sztuką
b. stała praca niezwiązana ze sztuką
c. dorywcza praca związana ze sztuką
d. dorywcza praca o charakterze umysłowym niezwiązana ze sztuką
e. dorywcza praca o charakterze fizycznym niezwiązana ze sztuką
f. pomoc materialna ze strony bliskich
g. świadczenia socjalne, zasiłki
h. inne źródła
A12i_1. A czy w ostatnich dwunastu miesiącach miał(a) Pan(i) jakieś inne źródło utrzymania?
1) Tak, i było to podstawowe lub jedno z głównych źródeł utrzymania
2) Tak, ale było to dodatkowe źródło utrzymania
3) Tak, ale było to marginalne źródło utrzymania
4) Nie
8) Odmowa odpowiedzi
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O12i_2. Jakie to źródło?
if O12i_1=1 | O12i_1=2 | O12i_1=3
________________________

A13. Jaką pracę związaną ze sztuką Pan(i) wykonywał(a), z czego dokładnie czerpał(a) Pan(i) dochody?
if (O12a=1 | O12a=2 | O12a=3) | (O12b=1 | O12b=2 | O12b=3) | (O12c=1 | O12c=2 | O12c=3)
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tworzenie dzieł sztuki
Praca koncepcyjna (zbieranie dokumentacji, tworzenie projektów, szkiców itd.)
Przygotowanie własnych wystaw
Przygotowywanie cudzych wystaw
Prowadzenie warsztatów lub szkoleń
Inny rodzaj pracy artystycznej (projektowanie, wystrój wnętrz, doradzanie, tworzenie obiektów
dekoracyjnych, biżuterii itd.)
7) Inny rodzaj pracy nieartystycznej, ale związanej ze sztuką (nauczenie plastyki, wykładanie na uczelni
artystycznej, zatrudnienie w galerii itd.)
8) Stypendia twórcze i granty
9) Coś innego
98) Odmowa odpowiedzi
A13i. Z jakiej innej pracy związanej ze sztuką wynikały Pana(i) dochody? Na czym polegała Pana(i) praca?
if A13=9
________________________
A14. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat zdarzyło się Panu(i) tworzyć sztukę (także taką, której nikomu Pan(i)
nie pokazywał(a), nieprzeznaczoną do pokazywania innym)?
1) Tak
2) Nie
8) Odmowa odpowiedzi
A14_1. Co dokładnie Pan(i) tworzył(a), jakiego rodzaju sztukę?
if A14=1
Proszę w kilku zdaniach opisać Pana(i) twórczość.
________________________
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A15. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat prezentował(a) Pan(i) swoje prace (działania, akcje) publicznie?
if A14=1
1) Tak
2) Nie – próbowałem(am), ale się nie udało
3) Nie – nie podejmowałem(am) takich starań
8) Odmowa odpowiedzi
A15_1. Czy prezentował(a) Pan(i) swoje prace (działania, akcje) w ramach wystaw (pokazów)
indywidualnych, czy zbiorowych?
if A15=1
1) Tylko w ramach wystaw (pokazów) indywidualnych
2) Tylko w ramach wystaw (pokazów) zbiorowych
3) Zarówno w ramach wystaw (pokazów) indywidualnych, jak i zbiorowych
8) Odmowa odpowiedzi
A15_2. Proszę wymienić nazwy trzech najważniejszych, Pana(i) zdaniem, instytucji lub zdarzeń
artystycznych, w ramach których prezentował(a) Pan(i) swoje prace (działania, akcje) w ostatnich pięciu
latach:
if A15=1
________________________
A15_3. Czy pokaz swoich prac (działań, akcji) musiał(a) Pan(i) sfinansować samodzielnie, czy też uczyniła
to instytucja artystyczna, w której były one prezentowane?
if A15=1

1) Tak – wszystkie koszty związane z przygotowaniem prac i organizacją wystawy musiałem(am) pokryć
samodzielnie
2) Częściowo tak – pokryłem(am) koszty produkcji prac, a instytucja artystyczna wzięła na siebie koszty
przygotowania wystawy
3) Nie – wszystkie koszty związane z produkcją prac i przygotowaniem wystawy pokryła instytucja
artystyczna
4) Prezentacja była finansowana w inny sposób
8) Odmowa odpowiedzi
A16. Czy w ostatnich pięciu latach ktoś nabył Pana(i) prace?
if A14=1
1)
2)
3)
4)

Tak, sprzedaję swoje prace regularnie
Tak, ale zdarzało się to bardzo rzadko
Nie, w tym czasie nie udało mi się sprzedać żadnej swojej pracy
Nie, nie sprzedaję swoich prac
8) Odmowa odpowiedzi
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A16_1. Kto nabywa Pana(i) prace?
if A16=1 | A16=2
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi.
1) Instytucje publiczne w Polsce
2) Instytucje publiczne za granicą
3) Prywatne instytucje artystyczne w Polsce
4) Prywatne instytucje artystyczne za granicą
5) Osoby fizyczne w Polsce
6) Osoby fizyczne za granicą
7) Ktoś inny
8) Odmowa odpowiedzi
A16_1i. Kto inny nabywa Pana(i) prace?
if A16_1=7
________________________
A16_2. W jaki sposób sprzedaje Pan(i) swoje prace?
if A16=1 | A16=2
1) Samodzielnie poszukuję potencjalnych nabywców
2) Moje prace sprzedaje galeria, z którą jestem związany(a)
3) Moje prace są sprzedawane przez domy aukcyjne
4) Moje prace są sprzedawane przez instytucje finansowe (np. art banking)
5) Przez Internet (np. Pakamera, Etsy, Ebay, Allegro, własna strona www)
6) W inny sposób
8) Odmowa odpowiedzi
A16_2i. W jaki inny sposób można nabyć Pana(i) prace?
if A16_2=7
________________________
A16_3a. Proszę o podanie najwyższej kwoty, jaką otrzymał(a) Pan(i) za swoja pracę:
if A16=1 | A16=2
__ __ __ __ __ __
7) Nie pamiętam
8) Odmowa odpowiedzi
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A16_3b. Proszę o podanie najniższej kwoty, za którą sprzedał(a) Pan(i) swoją pracę:
if A16=1 | A16=2
__ __ __ __ __ __
7)
8)

Nie pamiętam
Odmowa odpowiedzi

A17_O3. Ludzie mogą różnić się w ocenie funkcji, jakie powinna spełniać sztuka. Odczytam Panu(i) kilka
opinii na ten temat. Proszę powiedzieć czy się Pan(i) z nimi zgadza, czy nie zgadza:
1)
2)
3)
4)
5)

W pełni się zgadzam
Raczej się zgadzam
Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam
7)Trudno powiedzieć
8)Odmowa odpowiedzi
a.
b.
c.
d.
e.

Sztuka powinna wzmacniać postawy patriotyczne
Zadaniem sztuki powinno być wychowywanie
Sztuka powinna być wykorzystywana jako narzędzie społecznej zmiany
Sztuka powinna być wykorzystywana jako narzędzie rozwoju gospodarczego
Sztuka powinna być wykorzystywana jako narzędzie działań politycznych przez sprawujących
władzę
f. Sztuka powinna być narzędziem społecznego oporu wobec niesprawiedliwego systemu
g. Sztuka powinna przewidywać to, co zdarzy się w przyszłości
h. Artyści powinni tworzyć dzieła użyteczne społecznie
i. Sztuka powinna służyć Kościołowi
j. Artyści powinni angażować się w bieżące wydarzenia społeczne i polityczne
k. Sztuka powinna objaśniać rzeczywistość, pomagać zrozumieć otaczający świat
l. Sztuka powinna wzruszać
m. Sztuka powinna być piękna
n. Sztuka jest wartością samą w sobie i nie powinna niczemu ani nikomu służyć
A17_O4. Gdzie, Pana(i) zdaniem, sztuka powinna, a gdzie nie powinna być prezentowana? Czy sztuka
powinna być prezentowana:
1)
2)
3)
4)

Zdecydowanie powinna
Raczej powinna
Raczej nie powinna
Zdecydowanie nie powinna
7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi
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a.
b.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

w galeriach i muzeach sztuki
w kościołach i innych miejscach kultu
w instytucjach publicznych (np. w szpitalach, szkołach, urzędach)
w przestrzeni publicznej (np. na plakatach, billboardach, fasadach domów, w parkach i miejskich
placach)
w domach (mieszkaniach)
w radiu, telewizji, gazetach
w internecie
wszędzie, gdzie zapragnie tego artysta

A17_O4_1. Czy poza ewentualnymi miejscami wskazanymi przez Pana(ią) przed chwilą są jeszcze jakieś
inne miejsca, w których sztuka nie powinna być pokazywana?
if A17_O4g=3 | A17_O4g=4
________________________
A18_O7. Przeczytam kilka stwierdzeń dotyczących finansowania sztuki (w tym jej tworzenia,
prezentowania, opieki nad nią), proszę powiedzieć w jakim stopniu się Pan(i) z nimi zgadza.
1)
2)
3)
4)
5)

W pełni się zgadzam
Raczej się zgadzam
Częściowo się zgadzam, częściowo nie
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam
7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi
a. Państwo powinno zapewniać artystom możliwości i warunki do tworzenia sztuki i nie oczekiwać
niczego w zamian
b. Artyści powinni na siebie zarabiać i nie oczekiwać pomocy ze strony państwa i jego instytucji
c. Państwo powinno finansować tylko najwybitniejszych artystów
d. Część pieniędzy uzyskiwanych przez państwo z różnego rodzaju monopoli (alkohol, tytoń, gry
losowe) powinna być przeznaczana na finansowanie sztuki
e. Państwo powinno przeznaczać część pieniędzy pozyskiwanych z podatków na finansowanie
sztuki
f. Sztukę powinni wspierać wyłącznie prywatni sponsorzy
g. Państwo powinno finansować kształcenie artystów
h. Państwo powinno finansować budowę nowych i rozwijanie istniejących instytucji artystycznych.
i. Państwo powinno zapewniać bezpłatną edukację artystyczną obywateli
j. Sztukę powinny finansować władze centralne (Ministerstwo Kultury)
k. Sztuką powinny finansować władze samorządowe (województwa, miasta, gminy)
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A19a. Proszę wymienić trzy, Pana(i) zdaniem, najważniejsze instytucje artystyczne w Polsce, w których
prezentowana jest sztuka:
________________________
A19b. Proszę wymienić trzy, Pana(i) zdaniem, najważniejsze instytucje artystyczne na świecie, w których
prezentowana jest sztuka:
________________________
A20a. Proszę wymienić nazwiska trzech najbardziej cenionych przez Pana(ią) artystów tworzących
współcześnie w Polsce:
________________________
A20b. Proszę wymienić nazwiska trzech najbardziej cenionych przez Pana(ią) artystów tworzących
współcześnie na świecie:
________________________
A21a. Proszę wymienić nazwiska trzech najbardziej wpływowych, według Pana(i), osób polskiego świata
artystycznego:
________________________
A21b. Proszę wymienić nazwiska trzech najbardziej wpływowych, według Pana(i), osób świata
artystycznego poza Polską:
________________________
A22a. Które z ośrodków artystycznych w Polsce są według Pana(i) najważniejsze? Proszę wymienić
maksymalnie pięć:
________________________
A22b. Które z ośrodków artystycznych na świecie są według Pana(i) najważniejsze? Proszę wymienić
maksymalnie pięć:
________________________
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A23a. Proszę wskazać nie więcej niż pięć galerii prywatnych w Polsce, z którymi chciał(a)by Pan(i)
współpracować, a jeżeli nie jest Pan(i) czynnym (czynną) artystą (artystką) – te, które najchętniej by
Pan(i) odwiedził(a):
________________________
A23b Proszę wskazać nie więcej niż pięć galerii prywatnych na świecie, z którymi chciał(a)by Pan(i)
współpracować, a jeżeli nie jest Pan(i) czynnym (czynną) artystą (artystką) – te, które najchętniej by
Pan(i) odwiedził(a):
________________________
A24a. Proszę wskazać nie więcej niż pięć instytucji artystycznych w Polsce, które są według Pana(i)
przeceniane (przereklamowane, ich pozycja w polskim świecie artystycznym jest nieadekwatna do
wartości tego, co robią):
________________________
A24b. Proszę wskazać nie więcej niż pięć instytucji artystycznych na świecie, które są według Pana(i)
przeceniane:
________________________
A25_O8. Z jakimi problemami borykają się, w Pana(i) opinii, artyści we współczesnej Polsce?
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych problemów.
1)

Brak dojrzałego rynku sztuki (instytucji i mechanizmów pozwalających artystom sprzedawać swoje
prace)
2) Brak wsparcia ze strony państwa dla twórczości artystycznej
3) Słaba infrastruktura sztuki (brak galerii, sal wystawowych, pracowni)
4) Niepewność jutra, niepewność zatrudnienia
5) Zła atmosfera w obrębie środowiska artystycznego (konflikty, bezwzględna rywalizacja, nieetyczne
działania innych artystów, układy itd.)
6) Niechęć wobec sztuki ze strony publiczności
7) Brak zapotrzebowania na pracę artystów
8) Niski poziom edukacji artystycznej
9) Brak dobrej krytyki artystycznej
10) Brak mediów zajmujących się sztuką (gazet i czasopism, programów telewizyjnych)
11) Brak pieniędzy potrzebnych do tworzenia sztuki
12) Faworyzowanie artystów z dużych ośrodków
161

13)
14)
15)
16)
17)
18)

Niejasność reguł obowiązujących w świecie sztuki
Słabo rozwinięta kultura kolekcjonowania sztuki
Konserwatyzm obyczajowy polskiego społeczeństwa
Jawne lub ukryte formy cenzurowania sztuki
Zdominowanie rzeczywistości przez rynek i działania czysto komercyjne
Dostrzegam inne problemy
97) Trudno powiedzieć
98) Odmowa odpowiedzi

A25_O8i. Jakie inne problemy artystów Pan(i) dostrzega?
if A25_O8=18
________________________
A26. Proszę wybrać maksymalnie pięć najważniejszych, według Pana(i), silnych stron (wartości,
potencjałów) sztuki w Polsce:
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
1) oryginalność tworzonej sztuki
2) wysoki poziom artystyczny tworzonej sztuki
3) zintegrowane i współdziałające ze sobą środowisko
4) dobra infrastruktura pozwalająca pokazywać sztukę
5) obecność znanych na świecie instytucji artystycznych
6) wysoki poziom krytyki artystycznej
7) wysoki poziom szkolnictwa artystycznego
8) zainteresowanie sztuką ze strony władz centralnych
9) zainteresowanie sztuką ze strony władz lokalnych
10) dobrze rozwinięte systemy stypendialne i grantowe wspierające twórczość
11) dobrze rozwinięty rynek kolekcjonerski
12) obecność profesjonalnych mediów informujących o sztuce (prasa, programy telewizyjne i radiowe)
13) dobrze przygotowani do odbioru sztuki widzowie
14) wolność tworzenia
15) otwartość polskiego społeczeństwa na to, co nowe i nieznane
16) wsparcie dla sztuki ze strony biznesu
17) pluralizm modeli tworzenia i rodzajów sztuki
18) jasne reguły kariery artystycznej.
19) bogata kultura, z której mogą czerpać artyści
20) coś innego
21) Nie widzę tego rodzaju silnych stron
97) Trudno powiedzieć
98) Odmowa odpowiedzi
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A26i. Jakie inne silne strony sztuki w Polsce Pan(i) dostrzega?
if A26=20
________________________
A27_O15. Czy w Pan(i) domu znajdują się:
1) Tak
2) Nie
7) Nie jestem pewien/pewna
8) Odmowa odpowiedzi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

oryginalne dzieła sztuki dawnej (np. obrazy, rzeźby znanych artystów)
reprodukcje lub kopie dzieł sztuki dawnej (np. znanych obrazów, rzeźb)
oryginalne dzieła sztuki współczesnej (np. obrazy, rzeźby znanych artystów)
reprodukcje lub kopie dzieł sztuki współczesnej (np. znanych obrazów, rzeźb)
amatorskie prace artystyczne członków rodziny
amatorskie prace artystyczne osób spoza rodziny
fotografie rodzinne
fotografie artystyczne
obrazy drukowane, plakaty
przedmioty i dzieła sztuki o tematyce religijnej (krucyfiksy, lichtarze, „święte obrazy”, ikony itd.)
zabytkowe meble lub elementy wyposażenia domu (np. kilimy, dywany, zastawa stołowa)
przedmioty użytkowe zaprojektowane przez znanych designerów (np. naczynia, meble, lampy)
elementy aranżacji wnętrza zaprojektowane przez artystów (np. wystrój wnętrza)
albumy o sztuce
książkowe biografie znanych artystów
inne książki poświęcone sztuce
pisma o sztuce
filmy poświęcone sztuce na DVD lub innych nośnikach

A27_1_O15. Ile takich przedmiotów znajduje się w Pana(i) domu? Ile jest w domu:
1)
2)
3)
4)

1 lub 2
Kilka (3-10)
Kilkanaście
Co najmniej 20
8) Odmowa odpowiedzi

a. oryginalnych dzieł sztuki dawnej
if A27_O15a =1
b. reprodukcji lub kopii dzieł sztuki dawnej
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if A27_O15b=1
c. oryginalnych dzieł sztuki współczesnej
if A27_O15c=1
d. reprodukcji lub kopii dzieł sztuki współczesnej
if A27_O15d=1
e. amatorskich prac artystycznych członków rodziny
if A27_O15e=1
f. amatorskich prac artystycznych osób spoza rodziny
if A27_O15f=1
g. fotografii rodzinnych
if A27_O15g=1
h. fotografii artystycznych
if A27_O15h=1
i. obrazów drukowanych/plakatów
if A27_O15i=1
j. przedmiotów i dzieł sztuki o tematyce religijnej
if A27_O15j=1
k. zabytkowych mebli lub elementów wyposażenia domu
if A27_O15k=1
l. przedmiotów użytkowych zaprojektowane przez znanych artystów
if A27_O15l=1
m. elementów aranżacji wnętrza zaprojektowanych przez artystów
if A27_O15m=1
n. albumów o sztuce
if A27_O15n=1
o. książkowych biografii znanych artystów
if A27_O15o=1
p. innych książek poświęconych sztuce
if A27_O15p=1
q. pism o sztuce
if A27_O15q=1
r. filmów poświęconych sztuce na DVD lub innych nośnikach
if A27_O15r=1
A28_O15_2. Gdybym zapytał(a) Pana(ią) o wszystkie prace artystyczne, które znajdują się w Pana(i)
domu, na pewno byłaby taka praca, o której pomyślał(a)by Pan(i) w pierwszej kolejności. Czy
mógłbym/mogłabym ją zobaczyć? Czy może mi Pan(i) coś o niej opowiedzieć?
if A27_O15a=1 | A27_O15b=1 | A27_O15c=1 | A27_O15d=1 | A27_O15e=1| A27_O15f=1 | if
A27_O15i=1
WYMUSZONE NAGRYWANIE ZMIENNEJ DLA CELÓW KONTROLI PRACY ANKIETERSKIEJ
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ANKIETER: W zależności od typu pracy i wiedzy respondenta dopytaj o tytuł, nazwisko autora, rodzaj
sztuki jaką reprezentuje dzieło, jego historię. Po zanotowaniu odpowiedzi poproś respondenta o
możliwość uwiecznienia dzieła sztuki, a następnie zrób zdjęcie.
________________________
A29_O10. Ludzie mają różne upodobania jeśli chodzi o spędzanie czasu wolnego. Odczytam Panu(i) listę
różnych zajęć i czynności, które ludzie wykonują w czasie wolnym, proszę określić jak często wykonuje je
Pan(i) osobiście:
1) Bardzo często - to zdecydowanie coś dla mnie
2) Często
3) Od czasu do czasu
4) Rzadko
5) Bardzo rzadko lub nigdy – to akurat nie dla mnie
98) Odmowa odpowiedzi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Czytanie książek
Czytanie gazet, czasopism
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów w domu (poza filmami oglądanymi w telewizji)
Słuchanie radia
Słuchanie muzyki (np. w domu, samochodzie)
Chodzenie do kina
Chodzenie do teatru
Chodzenie do muzeów innych niż muzea sztuki (historycznych, etnograficznych,
technicznych)
j. Chodzenie na koncerty muzyki poważnej
k. Chodzenie na koncerty muzyki rozrywkowej
l. Chodzenie do opery
m. Granie w gry komputerowe
n. Korzystanie z dóbr kultury w internecie (np. czytanie czasopism, książek, odwiedzanie stron
instytucji artystycznych, słuchanie muzyki itd.)
o. Udział w spotkaniach organizowanych przez instytucje kultury (np. spotkania z autorami,
dyskusje)
p. Udział w warsztatach artystycznych (czyli okazjonalnych spotkaniach, w trakcie których
można nauczyć się tworzyć sztukę)
q. Udział w innego rodzaju warsztatach (kulinarnych, florystycznych itd.)
r. Turystyka kulturalna (wyjeżdżanie do innych miast/krajów po to, by uczestniczyć w
wydarzeniach kulturalnych)
s. Udział w publicznych obchodach świąt narodowych
t. Udział w publicznych obchodach świąt religijnych
u. Udział w obchodach świąt lokalnych bądź regionalnych
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v.
w.
x.
y.
z.
aa.

Udział w meczach, wydarzeniach sportowych
Chodzenie na festyny
Udział w spotkaniach politycznych i manifestacjach
Udział w wydarzeniach naukowych (pokazach, wykładach, festiwalach naukowych itp.)
Uprawianie sportu (bieganie, jazda na rowerze, rolkach, nordic walking, taniec itd.)
Udział w spotkaniach towarzyskich (imprezach urodzinowych, wspólnych wyjściach do
miasta itd.)
bb. Chodzenie do kawiarni, klubu, pubu
METRYCZKA
1.
Płeć:
1)
Kobieta
2)
Mężczyzna
3)
Inne
2.

Wiek:

3.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Jaka jest Pani/Pana sytuacja życiowa? [respondent może wybrać więcej, niż jedną możliwość]
Pracuję zarobkowo (już̇ się̨ nie uczę̨)
Pracuję zarobkowo i uczę̨ się̨ / studiuję
Wyłącznie uczę̨ się̨ / studiuję
Jestem na rencie / emeryturze
Zajmuję się̨ domem i/lub dziećmi
Jestem bezrobotny/a
Inna sytuacja – jaka?......................................................

4.
Wykształcenie: Proszę podać kierunek(i) studiów skończonych przez Pana(i)ą oraz nazwę uczelni
na której/ych Pan(i) studiował(a)
4_1. Czy ma Pan(i) za sobą jakieś inne wykształcenie artystyczne lub związane ze sztuką, poza
ukończeniem tej/tych uczelni?
Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi
1)
2)
3)
4)
5)

Szkoła podstawowa lub klasa o profilu artystycznym
Szkoła średnia lub klasa o profilu artystycznym
Studia podyplomowe dotyczące sztuki
Dodatkowe kursy dotyczące sztuki
Nie, brak innego wykształcenia artystycznego

5.
1)
2)

Miejsce zamieszkania:
Miasto powyżej 500 tysięcy mieszkańców
Miasto od 100 do 500 tysięcy mieszkańców
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3)
4)
5)
6)
6.
1)
2)
3)
4)
5)
7.

Miasto od 40 do 100 tysięcy mieszkańców
Miasto od 10 do 40 tys. mieszkańców
Miasto do 10 tysięcy mieszkańców
Wieś
Stan cywilny:
Samotny/samotna (Kawaler/ panna)
Zamężna/ żonaty
Rozwódka/rozwiedziony
Wdowa/wdowiec
Żyję w związku partnerskim
Proszę określić, ile osób składa się na Pani/Pana gospodarstwo domowe?

8.
1)
2)

Czy posiada Pan(i) dzieci?
Tak (proszę podać ile posiada Pani/Pan dzieci: )
Nie

9.
Dochody: proszę̨ P. o policzenie wszystkich miesięcznych dochodów netto („na rękę̨”)
WSZYSTKICH członków Pana(i) gospodarstwa domowego i podanie szacunkowej kwoty:
1)
Kwota:
2)
Nie wiem
3)
Odmowa odpowiedzi
10.
Sytuacja mieszkaniowa: Jaki jest status własnościowy obecnego P. lokalu –
mieszkania/pokoju/domu?
1)
własnościowy (w tym spółdzielcze własnościowe), należący do mnie lub partnera/partnerki
(żony/męża)
2)
własnościowy (w tym spółdzielcze własnościowe), należący do mojej rodziny lub rodziny
partnera/partnerki / meczą/żony (nie musimy go wynajmować́)
3)
spółdzielczy lokatorski
4)
wynajmowany (także jeśli wynajmowany od rodziny)
5)
zakładowy/służbowy
6)
komunalny/ kwaterunkowy
7)
Socjalny
8)
Inny (jaki proszę podawać)
9)
Nie mam stałego miejsca zamieszkania
11.
1)
2)
3)
4)
5)

Poglądy polityczne: swoje poglądy polityczne określił(a)by Pan(i) jako:
zdecydowanie lewicowe
raczej lewicowe
ani lewicowe ani prawicowe
raczej prawicowe
zdecydowanie prawicowe
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6)
7)
8)

Inne (proszę podać)
nie wiem
odmowa odpowiedzi

12.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Swoje postawy religijne określił(a)by Pan(i) jako:
Jestem osobą zdecydowanie religijną
Jestem osobą raczej religijną
Nie jestem osobą ani religijną ani niereligijną
Jestem raczej osobą niereligijną
Jestem zdecydowanie osobą niereligijną
Inne (proszę podać)
Nie wiem
Odmowa odpowiedzi

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych dla celów badawczych (ponowny kontakt).
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sztuki wizualne
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i znaczenie.
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WSTĘP

Czwarty i ostatni etap projektu badawczego polegał na przeprowadzeniu indywidualnych wywiadów
pogłębionych z artyst(k)ami oraz innymi osobami reprezentującymi świat artystyczny w Polsce. Jego celem
było, po pierwsze, pogłębienie wiedzy na temat świata sztuk wizualnych w Polsce, a więc uzupełnienie i
uszczegółowienie informacji pozyskanych na wcześniejszych etapach projektu badawczego. Po drugie – miał
dostarczyć tego rodzaju danych, które są trudne do pozyskania dzięki sondażom, a jednocześnie są istotne dla
odtworzenia kondycji sztuk wizualnych w Polsce.
Realizacja tego etapu badań przebiegała w oparciu o następują sekwencję działań:
•

Budowa kwestionariuszy indywidualnych wywiadów pogłębionych, z których część była podstawą
prowadzenia rozmów z artystami, część zaś z innymi osobami reprezentującymi świat artystyczny
(kuratorzy, prowadzący instytucje sztuki, decydenci).

•

Dobór ośrodków, w których będą prowadzone badania w oparciu o wyniki analizy zawartości mediów
(zob. raport z II etapu projektu). Zadecydowaliśmy, iż badania zostaną przeprowadzone w siedmiu
miejscowościach. Obok Warszawy były to dwa spośród ośrodków liczących ponad 500 tys. mieszkańców
oraz cztery liczące 200-500 tys. mieszkańców.

•

Rekrutacja i szkolenie lokalnych zespołów badawczych prowadzących wywiady.

•

Realizacja indywidualnych wywiadów pogłębionych. Przeprowadzono 70 tego rodzaju wywiadów, z
których 33 zostało zrealizowanych z artystami, 7 z kuratorami, 3 z kolekcjonerami, 8 z krytykami i
dziennikarzami, 12 z przedstawicielami galerii i muzeów sztuki (głównie dyrektorami), 2 z decydentami
zajmującymi się kulturą bliskimi obecnym lub byłym władzom centralnym i 5 z tymi reprezentującymi
władze samorządowe. Dobierając rozmówców kierowaliśmy się tym, aby reprezentowali ośrodki o różnej
randze i różnej widzialności w polu sztuk wizualnych oraz różne opcje polityczne i światopoglądowe, a
wśród artystów – by należeli do różnych pokoleń i pokrywali spektrum od osób młodych i raczej
nieznanych po najbardziej uznane nazwiska.

•

Transkrypcja wywiadów.

•

Analiza informacji pozyskanych dzięki wywiadom pogłębionym polegająca na wyodrębnieniu kategorii
obecnych w wypowiedziach respondentów, typologizowaniu tych ostatnich, rekonstrukcji wewnętrznych
zróżnicowań i identyfikacji czynników, które mogą tego rodzaju odrębności wywoływać.

•

Sporządzanie raportu cząstkowego podsumowującego najważniejsze ustalenia badawcze poczynione w IV
etapie badań.

W trakcie analiz posłużyliśmy się złożonym scenariuszem wywiadu, którego wzór przedstawiamy w aneksie do
niniejszego raportu. Wśród najważniejszych pytań badawczych, które postawiliśmy naszym respondentom
znalazły się te dotyczące:
• sytuacji materialnej i egzystencjalnej artystów;
• sposobów definiowania przez nich sztuki oraz roli artysty;
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• specyfiki środowiska artystycznego w Polsce oraz obecnych w nim podziałów i źródeł
wewnątrzśrodowiskowej solidarności;
• instytucjonalnego wymiaru funkcjonowania sztuki w Polsce, w tym finansowania sztuki, relacji
pomiędzy galeriami i muzeami a artystami oraz znaczenia, jakie dla funkcjonowania sztuki ma
wsparcie ze strony państwa oraz władz samorządowych.
W przeciwieństwie do badań sondażowych realizacja tego etapu badań przebiegała sprawnie i nie nastręczała
znaczących trudności, a te, które się pojawiały (brak czasu respondentów, trudność z umówieniem się na
wywiady, rozległość pola problemów, których dotyczył wywiad) zostały skutecznie wyeliminowane albo nie
wpłynęły szczególnie na jakość wywiadów, dzięki czemu uzyskaliśmy obfity, niezwykle wartościowy materiał
empiryczny.
W raporcie nie ujawniamy tożsamości naszych respondentów, ale stosujemy kody oznaczające poszczególne
osoby. Kody te zostały skonstruowane w sposób następujący: pierwsze dwie litery oznaczają kategorię
reprezentowaną przez respondenta (AZ – artysta znany; AM – artysta młody; AP – artysta, który porzucił
sztukę; DD – decydenci/dyrektorzy; DU – decydenci urzędnicy; KB – krytycy, badacze; KO – kolekcjonerzy),
kolejne dwie litery to losowy symbol miasta, z którego pochodzi respondent, zaś liczba wskazuje na numer
respondenta. Dla przykładu AZKR2 oznacza znanego artystę z miasta o symbolu KR, któremu nadano numer
dwa wśród badanych w tym mieście.
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NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA BADAWCZE
W tej części raportu prezentujemy najważniejsze ustalenia badawcze płynące z przeprowadzonej przez nas
analizy. Szczegółowe wnioski oraz materiał empiryczny będący podstawą ich formułowania znajdują się w
dalszych częściach raportu.
SYTUACJA MATERIALNA I EGZYSTENCJALNA ARTYSTÓW
Respondenci poproszeni o ocenę sytuacji materialnej w Polsce są nieomal jednomyślni: artystom jako kategorii
społecznej wiedzie się pod tym względem nie najlepiej. I chociaż nie dotyczy to wszystkich twórców, to jednak
niski poziom zarobków, brak pieniędzy, wydaje się być doświadczeniem dosyć powszechnym wśród parających
się sztuką. W opiniach naszych respondentów artysta to również ktoś, kto z powodu deprywacji musi
nieustannie zmagać się z rzeczywistością, by móc w niej przetrwać. Tym, co więc szczególnie doskwiera jest nie
tyle brak podstawowych środków do życia, co raczej zmęczenie świadomością, iż tego stanu nie można zmienić.
To zaś z kolei prowadzi do zmęczenia codziennością, które wydaje się być zrozumiałe z dwu powodów. Po
pierwsze jest ono niezwykle absorbujące, a poprzez to uciążliwe o ile uznamy, iż warunkiem utrzymania się przy
zdrowych zmysłach jest minimalny choćby poziom stabilności, przewidywalności. Trwała niepewność powoduje
nieustanne napięcia, a to jest niezwykle wyczerpujące. Po drugie, zmęczenie to wydaje się wynikać z napięcia
pomiędzy wyobrażonym statusem, jaki powinno się – w odczuciu wielu reprezentantów świata sztuk
wizualnych artysty – zyskiwać kończąc szkołę wyższą i wykonując tak unikalny zawód, jak artysta, a tym, jaki
status rzeczywiście się posiada. To zmęczenie, będące jednym z istotniejszych wskaźników materialnej
deprywacji, jest nie tylko uciążliwe, ale wręcz wyniszczające.
Tylko nieliczni respondenci widzą sytuację materialną twórców w bardziej optymistyczny sposób. Ta
perspektywa pojawia się jednak na skutek zmiany kontekstów porównawczych. Poczucie biedy, niedostatku
jest według tych respondentów nie tyle bowiem skutkiem deprywacji absolutnej, co względnej, wynikającej z
porównywania się z artystami pracującymi na Zachodzie albo z tymi, którzy należą do ścisłego panteonu
światowej sztuki. Kiedy jednak zaczynamy porównywać pracujących w Polsce artystów z tymi ze Wschodu
(zwłaszcza z Ukrainy, Rosji, Mołdawii), to okazuje się, że tym pierwszym żyje się dużo lepiej, a ich sytuacja jest
nieporównywalnie bardziej stabilna i przewidywalna niż tych drugich.
Część respondentów zwraca również uwagę na to, że deprywacja materialna jest rekompensowana przez
inne nagrody, które pozostają do dyspozycji artysty, takie jak kapitał symboliczny oraz możliwość robienia
tego, co się kocha i co daje spełnienie. Jest to oczywiście jedna z możliwych odpowiedzi na pytanie, dlaczego
artyści, pomimo tego, iż nie są w stanie utrzymać się dzięki sztuce, nadal i z uporem ją tworzą, dlaczego
wielu z nich nie próbuje się przekwalifikować nawet w sytuacji skrajnego niedostatku.
Respondenci podkreślali też, iż tragizm profesji artysty polega na tym, że wymaga on niezwykłego poświęcenia,
pracy, długotrwałego kształcenia, rezygnacji z normalnego życia, ale jednocześnie owoce tego rodzaju
heroicznego wysiłku konsumują nieliczni, którym uda się zdobyć wszystkie nagrody: podziw, sławę,
rozpoznawalność, pieniądze. Dopiero ich zgromadzenie razem powoduje, iż artysta cieszy się też szacunkiem
społecznym.
ROZWARSTWIENIE I NIERÓWNOŚCI
Podstawowym sposobem mówienia o sytuacji materialnej twórców jest w przypadku naszych respondentów
wskazanie, iż jest ona zróżnicowana. Jednocześnie, co charakterystyczne, tego rodzaju odrębności nie mają w
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opiniach naszych respondentów rozkładu normalnego, w tym sensie, że istnieje mała grupa bardzo zamożnych
twórców i tych, którzy są ubodzy, a pośrodku jest większość, która radzi sobie przeciętnie. Przeciwnie
dominującą narracją wydaje się być ta, która podkreśla, iż artyści jako kategoria społeczno-zawodowa jest
pęknięta na dwie nieproporcjonalne pod względem liczebności grupy. Pierwsza z nich – bardzo nieliczna to ci,
którzy są w stanie utrzymać się dzięki własnej twórczości, druga – którą tworzą pozostali artyści – to ci, którzy
nie radzą sobie zupełnie.
Tego rodzaju elitaryzacja świata sztuki skutkuje tym, że benefitami płynącymi z jej uprawiania mogą się cieszyć
nieliczni, przez respondentów określani jako układ czy kasta. Niebezpieczeństwo takiego sposobu myślenia
polega na tym samym, które niosą za sobą teorie spiskowe Wprawdzie diagnoza zgodnie, z którą mamy do
czynienia z bardzo nierównym rozkładem korzyści płynących z uprawiania sztuki oraz zdominowania tego, co
szeroko widzialne przez wąską grupę najbardziej wpływowych osób świata sztuki, wydaje się w dużej mierze
trafna – jeśli wziąć pod uwagę wyniki poprzednich etapów naszego projektu badawczego. Prawdą jest również
to, że niezwykle trudno znaleźć się twórcom w tym gronie, a także – że wydaje się wymagać to dużego wysiłku i
uporu oraz sprzyjającego splotu okoliczności zewnętrznych. Rozpoznanie takiego stanu rzeczy nie może jednak
automatycznie oznaczać zgody z narracją, zgodnie z którą taka wąska grupa osób, które osiągnęły sukces, w
pełni kontroluje świat artystyczny i że kontrola ta oparta jest na zmowie pomiędzy nimi, a także, iż promują w
ten sposób nie to, co wartościowe, lecz tylko to, co w jakiś sposób dla nich korzystne. Tego typu narracja
świetnie nadaje się na racjonalizację wyjaśniającą niepowodzenia tych, którzy podobnego statusu nie mają. Jest
więc ona w tym sensie atrakcyjna, że zdejmuje z jednostki ciężar odpowiedzialności za brak sukcesu, a
przekłada go na niesprawiedliwy system.
Problem polega jednak, po pierwsze, na tym, że mechanizm kumulowania uwagi i korzyści oraz istnienia
„ciemnej materii sztuki” wydaje się być raczej uniwersalną zasadą, na której opiera się funkcjonowanie świata
sztuki, nie zaś odstępstwem od niej. Ewentualne propozycje zmiany takiego stanu rzeczy musiałyby więc
polegać nie na wyeliminowaniu „układu”, ale raczej bardziej radykalnej zmianie zasad, na których opiera się
świat sztuki. Po drugie, mechanizm ten nie wymaga działań nieetycznych. Istnienie takich działań jest
oczywiście możliwe, ale nasze badania nie są w stanie rozstrzygać o tym, w jakim zakresie występują one w
świecie sztuki. Bez względu jednak na ich zakres samo zjawisko kumulowania kapitałów oraz potęgowego
rozkładu nierówności występuje w wielu różnych dziedzinach, a wśród jego przyczyn znajdują się rozmaite
strukturalne pęknięcia i globalne zjawiska, takie jak metropolizacja, prekaryzacja i rosnące rozwarstwienie
dochodowe, a także strukturalne uwarunkowania działalności artystycznej, takie jak brak objęcia artystów
ubezpieczeniami społecznymi. Po trzecie, taka narracja wydaje się opisywać strukturę świata artystycznego w
zbyt uproszczony sposób, zarówno jeśli chodzi o rozkład dochodów absolwentów ASP (jest on znacznie mniej
dwubiegunowy, bliższy raczej rozkładowi normalnemu), jak i pominięcie ważnych różnic określających szanse
życiowe w polu sztuki. Na tę ostatnią kwestię zwracają też uwagę niektórzy spośród naszych rozmówców w
wywiadach pogłębionych, którzy nie podzielają przekonania o istnieniu zasadniczego podziału przecinającego
świat sztuki i rozdzielającego go na dwie tylko kategorie – zamożnych i biednych; radzących sobie i
nieradzących sobie; uprzywilejowanych i wykluczonych. Preferują oni raczej myślenie intersekcjonalne
wskazujące na wielość podziałów przecinających świat artystyczny i określających sytuację artystów. Do
najważniejszych spośród nich należą w ich opinii:
•

uprawianie prawdziwej, autentycznej sztuki kontra działalności biznesowa wykorzystująca środki
artystyczne i w przeciwieństwie do tej pierwszej przynoszące znaczące dochody;

•

podział na centrum i peryferia, w polskim kontekście rozumiany przede wszystkim jako różnica
pomiędzy byciem artystą w Warszawie a byciem artystą w innym mieście;
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•

płeć, która według znacznej części respondentów, zwłaszcza kobiet w sposób znaczący różnicuje
szanse na uzyskanie sukcesu w polu sztuki, co potwierdzają wyniki poprzednich etapów badania
1
oraz innych badań ;

•

posiadanie etatu. Posiadanie stałego zatrudnienia na uczelni lub w szkole albo choćby kontraktu z
galerią jest istotną zmienną różnicującą sytuację egzystencjalną twórców, choć z drugiej strony –
przez niektórych uważaną za coś, co krępuje wolność twórczą i przez to nie jest dla nich atrakcyjne;

•

obrotność, umiejętność sprzedawania się, przedsiębiorczość. Co dosyć znaczące cecha ta nie jest
traktowana jako pozytywna umiejętność, ale raczej jako specyficzna, droga na skróty, nieuczciwa i
destrukcyjna wobec reguł, na mocy których powinna być wartościowana sztuka.

Dosyć uderzające jest to, że wśród kryteriów różnicujących sytuację artystów, na które wskazywali nasze
rozmówcy, rzadko pojawiają się takie aspekty, jak talent, umiejętności, wysoka wartość kulturowa tworzonej
sztuki. Przeciwnie – choć zwykle chcą oni, by to one decydowały o pozycji finansowej twórców, to jednocześnie
zwracają uwagę, iż ta jest zależna od zupełnie odmiennych czynników, na które rzadko mają wpływ sami
artyści.
Problemem jest ponadto nie tylko fakt, iż rozpiętość pozycji w polu sztuki w zakresie przypisanych im
dochodów, bezpieczeństwa socjalnego, widzialności i uznania jest bardzo duża, ale nieraz w większym stopniu
to, że sami twórcy zazwyczaj w słabym stopniu wiedzą, skąd się one biorą. To z kolei sprawia, iż kariera
artystyczna przypomina nieco rosyjską ruletkę, w tym sensie, że jednostka nie jest w stanie kontrolować
wszystkich warunków odpowiedzialnych za jej powodzenie z tej prostej przyczyny, iż są one nie do końca
rozpoznane. Można oczywiście zwiększyć prawdopodobieństwo, że uda się nam zająć taką pozycję w świecie
sztuki, która zapewnia minimalny poziom bezpieczeństwa egzystencjalnego (co ułatwia dziś daleko posunięta
profesjonalizacja związana z budowaniem CV, wizerunku, strategiami auto-promocyjnymi), ale nikt nie
dysponuje mapą drogi prowadzącej na szczyt. Nie sposób też podążać szlakami, które przeszli inni już tam się
znajdujący, świat artystyczny ceni przecież też oryginalność, unikalność i odrębność wobec tego wszystkiego, co
zdarzyło się wcześniej.
Z CZEGO ŻYJĄ ARTYŚCI. PODSTAWOWE ŹRÓDŁA UTRZYMANIA
Jak pokazywały informacje pozyskane w trakcie badań sondażowych, wyłącznie ze sprzedaży prac żyje nie
więcej niż 5% absolwentów ASP, nie więcej niż 1/3 żyje wyłącznie z pracy, którą uznaje za związaną ze sztuką, a
większość zmuszona jest czerpać z kilku różnych źródeł dochodów. Tego rodzaju informacje znajdują
potwierdzenie i rozwinięcie w wywiadach pogłębionych. Nieprzypadkowo więc bycie artystą oznacza przede
wszystkim konieczność utrzymywania się z działalności pozaartystycznej albo, jak pokazują bardzo liczne
przykłady, traktowania sztuki, a więc swojego podstawowego zawodu, jako hobby albo czegoś, czym zajmuje
się po wykonaniu prac pozwalających się utrzymać. Bardzo istotnym źródłem utrzymania dla są fuchy, chałtury,
krótkoterminowe zlecenia, a więc sposób zarobkowania, którego popularność wykracza w Polsce daleko poza
granice świata artystycznego.
Stereotyp na temat artystów mówi, iż utrzymują się oni dzięki wsparciu własnych rodzin, partnerów, bliskich.
Takie relacje pojawiają się też w przeprowadzonych przez nas wywiadach z artystami, obok wskazań na to, że
jednym z istotniejszych, choć jak wskazują nasi rozmówcy absolutnie niewystarczających źródeł utrzymania i
wsparcia ich twórczości są granty, stypendia, konkursy rezydencje. Wielu naszych respondentów zwracających
uwagę na tego rodzaju źródła finansowania wskazuje też na cały szereg dysfunkcji, jakie się z nim wiążą: (1)
1

Anna Gromada, Dorka Budacz, Juta Kawalerowicz, Anna Walewska, Marne szanse na awanse? Raport z badania na temat
kobiet na uczelniach artystycznych w Polsce, Fundacja Katarzyny Kozyry, Warszawa 2016.
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stypendia i granty otrzymują nie zawsze ci, którzy tworzą wartościową sztukę, lecz także ci, którzy potrafią
sporządzać wnioski, mają odpowiednio skonstruowane CV; (2) systemy stypendialne są raczej symulacją
systemowych form wspierania twórców, nie zaś rzeczywistym rozwiązaniem ich problemów; (3) część
rozmówców zwraca też uwagę na problem ageismu we wspieraniu sztuki przez systemy stypendialne, a więc
fetyszyzowania poprzez nie młodości i ograniczeniu wsparcia dla twórców wyłącznie do finansowania ludzi,
którzy nie przekroczyli 35 roku życia; (4) generalnie jednak nasi respondenci zwracają uwagę na to, iż
podstawowym problemem jest niewystarczający zakres takich form wsparcia. Oprócz wskazanych powyżej
źródeł środków pozwalających się utrzymać znalazły się też inne, czasami zaskakujące: ubezpieczenie się w
KRUS jako członek rodziny rolniczej ; spadki i darowizny otrzymywane od rodzin; wynajem domów lub mieszkań
albo ich sprzedaż itd.
Rodzajem Świętego Graala jest dla artystów etat. Wielokrotnie zwracano uwagę zwłaszcza na fakt zupełnej
odrębności sytuacji egzystencjalnej osób zatrudnionych na uczelniach wyższych. Część traktuje zresztą tę formę
zatrudnienia jako główne narzędzie łagodzenia radykalizmu artystów żyjących w sytuacji niepewności wobec
braku podstawowych środków pozwalających jednostce przetrwać: ten, jak określa go jeden z respondentów,
wentyl bezpieczeństwa, jest atrakcyjny dla artystów właśnie dlatego, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo, a
jednocześnie sprawia, iż można pozostać w zawodzie. Z kolei niektó®zy pracownicy uczelni nawet nie ukrywają,
iż praca na uczelni to nie tyle wymarzona forma zatrudnienia pozwalająca się rozwijać, mieć wpływ na to, kim
będą przyszli artyści, ale rodzaj socjalu, pozwalający łagodzić trudy prekarnej egzystencji, która jest udziałem
twórców. Pojawiły się też głosy, że popularność zatrudniania się na uczelni jako istotna alternatywę dla
borykania się z trudną, niepewną sytuacją materialną rodzi niebezpieczeństwa – nie tyle dla tych, którzy się na
nią decydują, co raczej dla systemu edukacyjnego zajmującego się szkoleniem artystycznym i jakości nauczania.
Niektórzy z naszych rozmówców zwracali również uwagę na istotną zmianę mentalności artystów, która
pojawia się w najmłodszym pokoleniu, pogłębiając naszą wiedzę o zjawisku zaobserwowanym w badaniach
sondażowych. Polega ona na tym, iż świadomość funkcjonowania w bardzo niestabilnym kontekście, którego
jedynym pewnym aspektem jest to, że pozostawia on jednostkę samej sobie i nie daje jakichkolwiek podstaw
dla bezpieczeństwa socjalnego, jest daleko posunięta profesjonalizacja, koncentracja na zdobywaniu takich
kompetencji, które są bardzo konkretne i dają się w prosty sposób zmonetaryzować. Ta fetyszyzacja konkretu,
władzy w rękach nie jest niczym zaskakującym, choć niewątpliwie jest destrukcyjna dla romantycznych mitów
artysty, który tworzy to, co niepraktyczne, ale posiadające wysoką wartość kulturową, symboliczną. Młodzi
artyści zdają się przestawać myśleć w kategoriach, które były tak oczywiste dla starszego pokolenia: że pracuje
się za darmo, że poświęca się sztuce, że jej tworzenie jest tak istotne, że należy temu podporządkować swoją
egzystencję. Przeciwnie mamy do czynienia raczej z dalece posuniętą pragmatyzacją postaw. Trudno się temu
procesowi dziwić, bo jest on racjonalną strategią adaptacji do świata, w którym podstawowym doświadczeniem
jest niepewność i w którym niespecjalnie ceni się to, co autoteliczne.
Artyści identyfikują też cały szereg źródeł niepewności, jaka jest ich udziałem. Wśród nich znajdują się: (1)
uniwersalne mechanizmy nierównomiernej dystrybucji bogactwa; (2) reguły rządzące światem sztuki, a także
ich brak, a dokładniej niemożność określenia takich, poprzez które moglibyśmy mierzyć wartość dokonań
artysty i jego sztuki; (3) zmonopolizowanie systemu dystrybucji pieniędzy przez monoideowe środowiska; (4)
brak dojrzałego rynku sztuki.
EFEKT SASNALA
Efekt Sasnala sprowadza się do tego, że nieliczni polscy artyści, którym udało się zrobić międzynarodową
karierę oraz otrzymują za swoje dzieła kwoty pieniędzy trudne do wyobrażenia przez innych twórców,
kształtują wzorce biografii zawodowej, które pozostałe osoby tworzące sztukę uznają za możliwe,
prawdopodobne, warte naśladowania. Sukces Sasnala nie jest przecież fikcyjny, a on sam jest żyjącą wśród nas
8

osobą, a przez to żywym dowodem na to, że polski artysta jest nie tylko w stanie wejść na sam szczyt
globalnego świata sztuki, ale odnieść też sukces finansowy i to bez jakichkolwiek kompromisów, jeżeli chodzi o
własną twórczość. Efekt Sasnala wypełnia niezwykle ważną i przynajmniej podwójną rolę:
po pierwsze, normalizuje i uzasadnia przekonanie o ogromnym rozwarstwieniu świata artystycznego, podziale
na wąską elitę zwycięzców oraz całą resztę twórców, którzy z trudem wiążą koniec z końcem, rzadko żyjąc przy
tym ze sztuki. Normalizuje, ponieważ pokazuje, iż (a) wszyscy mają tu równe szanse, gdyż hierarchiami
artystycznymi nie rządzą jakiekolwiek reguły, ale raczej traf, przypadek, zbiegi okoliczności oraz (b), iż wszyscy
mają to samo pragnienie – znaleźć się wśród wybrańców – nie jest ono udziałem wyłącznie wąskiej elity, ale
raczej ma charakter uniwersalny, a więc też normalny. Efekt Sasnala wytwarza tym samym zgodę na aktualną
strukturę świata artystycznego i sposób, w jaki dystrybuowane są w jego obrębie różnorodne zasoby;
po drugie, łagodzi on też skutki materialnej deprywacji, niepewności oraz wykluczenia z pełnego uczestnictwa
w życiu ekonomicznym, jakiego doświadcza większość artystów w Polsce. Łagodzi, bo (a) daje nadzieję na
odmianę tego losu oraz (b) dlatego, iż zdejmuje ciężar niepowodzenia z samego artysty i lokuje go po stronie
irracjonalności świata sztuki, niejasnych mechanizmów, które uruchamiają jego działanie i które, z definicji
znajdują się poza kontrolą samego artysty.
ŚRODOWISKO ARTYSTYCZNE
Zdania na temat istnienia w Polsce środowiska artystycznego są podzielone: konkurują ze sobą dwie skrajne
postawy, z których jedna wskazuje, iż go nie ma, druga zaś podpowiada, iż ono istnieje. Ta druga postawa jest
szczególnie interesująca, bo choć wyraża się w niej przekonanie, iż można w naszym kraju obserwować istnienie
interesującej nas tu formy uspołecznienia, to jest ono warunkowe. Zgodnie z tym sposobem myślenia
środowisko artystyczne w Polsce istnieje, ale: albo jest ono bardzo wewnętrznie zróżnicowane i podzielone,
albo obecne tylko w pewnych wąskich kręgach, nieinteresujących się wzajemnie sobą, mało licznych,
skupiających się wokół instytucji wystawienniczych, akademii artystycznych lub wokół lokalnego twórcy, albo
ma ono charakter sytuacyjny i efemeryczny. Podstawowymi czynnikami prowadzącymi do pojawienia się w
obrębie środowiska jego podrodzajów, kręgów, frakcji są: wielość obiegów sztuki, w których uczestniczą
artyści; podobieństwo uprawianej sztuki i wynikające stąd wzajemne zainteresowanie; dziedzina sztuki, którą
oni reprezentują oraz jej pozycja rynkowa, a także obecność organizacyjnych form skupiających artystów
uprawiających określony rodzaj tworzenia; sposób widzenia podstawowych ról sztuki oraz jej społecznych
funkcji. Dodatkowym czynnikiem prowadzącym do powstawania sub-środowisk jest też zdolność akademii
artystycznych oraz galerii sztuki do ich fundowania. Tego rodzaju instytucje artystyczne są traktowane przez
naszych respondentów jako rodzaj siły formującej zatomizowanych artystów w środowisko. To dzięki jej
obecności ma ono nie tylko gdzie wystawiać swoje prace, ale też spotykać się, rozmawiać, dyskutować ze sobą,
zaś dzięki temu uzyskuje wspólną tożsamość i poczucie podobieństwa. Osobną formą warunkowego
potwierdzania istnienia środowiska artystycznego jest wskazywanie na jego sytuacyjność. Chodzi tu o te
przejawy życia artystycznego o zbiorowym charakterze, które powoływane są albo poprzez siłę zewnętrzną
(kuratora lub organizatora pokazu), albo na potrzeby dużych, trwających rok-dwa wydarzeń, jak wrocławskie
ESK. Tak rozumiane środowisko istnieje tylko przez chwilę, ale wydaje się mieć też charakter formatywny – po
jego wygaśnięciu pozostaje wspomnienie bycia razem, współtworzenia, intensywnego współprzeżywania, które
sprawia, iż tym bardziej odczuwa się brak tego rodzaju wspólnotowości, na co dzień.
Analiza wywiadów prowadzi do wniosku, iż środowisko artystyczne w Polsce funkcjonuje w postaci, którą
można byłoby określić mianem dyskretnej. Jej istotą jest to, że osoby tworzące sztuki wizualne mają dosyć
podobną tożsamość (co wynika ze specyfiki profesji artysty, elitarności tej grupy, długotrwałości treningu, który
prowadzi do stawania się jej członkiem), której integralnym elementem jest indywidualizm, chęć bycia kimś
wyjątkowym, pojedynczym. Tenże indywidualizm sprawia, iż co prawda interesujemy się tym, co robią inni,
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podobni do nas ludzie, uczestniczymy w podobnej grzej, ale przede wszystkim po to, by pokonać w niej innych.
To z kolei sprawia, iż środowiskowość budzi się tylko wtedy, gdy ktoś (władza, społeczeństwo, media) próbuje w
tę grę ingerować, gdy zagrożony jest ktoś, kto w niej uczestniczy, gdy próbuje się zmienić z zewnątrz niepisane i
często niewyrażane wprost wewnątrzśrodowiskowe reguły.
Co łączy, a co dzieli środowiska artystyczne? Wśród najważniejszych czynników spajających, poza wyżej
wspomnianymi, nasi respondenci wymieniali również: wspólne interesy; specyficzne mechanizmy konwersji
interesów w wartości; wzajemne zainteresowanie tym, co się robi, a więc sztuką, którą tworzą inni artyści;
wspólny styl życia oraz podobną mentalność reprezentowaną przez twórców. Czynnikiem spajającym o
podstawowym znaczeniu jest jednak sama sztuka. Z kolei wśród najważniejszych czynników dzielących
środowisko artystów wskazywano: nierówności, jakie przenikają świat artystyczny (podział na nieliczną grupę
tych, którzy osiągnęli spektakularny sukces oraz pozostałych); próby zobiektywizowania tego, co sztuce
niepoliczalne, a mianowicie wartości artystycznej, doniosłości dzieła i pozycji jego twórcy (według naszych
respondentów tego rodzaju próby skutkują nie tylko potęgowaniem tego, co określa się mianem „ekonomii
prestiżu” czy „rankizacji”, ale też tym, że w obrębie środowiska pojawiają się nierówności; efektem „rankizacji”
jest z kolei nie tylko oparcie dystrybucji nagród o logikę monopoli czy też podążające za tym procesem
pogłębienie się nierówności w obrębie świata artystycznego, ale również nasycenie go negatywnymi rodzajami
postaw, emocji, destrukcyjnymi dla solidarności czy woli współdziałania); brak zaufania; różnice wiekowe,
pokoleniowe (są one jednak ambiwalentne o tyle, że silniejsza od nich jest identyfikacja ze sztuką i
zainteresowanie nią); odrębności postaw politycznych.
Z kolei wśród cech specyficznych środowiska artystycznego w Polsce nasi respondenci zwracali przede
wszystkim uwagę na jego warszawsko-centryczność; zamkniętość- zarówno na świat życia codziennego, jak i
na świat zachodni oraz na niezdolność do podejmowania działań zbiorowych.
W trakcie analizy fragmentów wywiadów dotyczących środowiska artystycznego w Polsce zidentyfikowaliśmy
też pewien znaczący paradoks, który wydaje się stanowić zasadę organizacyjną kręgów tworzonych przez
osoby kreujące sztukę. Polega on na tym, iż podstawową siłą spajającą artystów jest specyficzna rola, którą oni
odgrywają. Jednocześnie integralnym aspektem scenariusza tej roli jest skrajny indywidualizm, dążenie osoby,
która go realizuje do uczynienia jego wykonania maksymalnie niepowtarzalnym. Mówiąc jeszcze inaczej,
podstawową zasadą spajającą środowiska artystyczne jest różnica, co owocuje tym, iż twórcy bardzo często
dystansują się wobec wszelkich form podobieństwa wobec innych osób tworzących sztukę. Dodatkowy wymiar
tego paradoksu polega na tym, iż środowisko artystyczne wydaje się być zdezintegrowane, co jest skutkiem
stosunkowo brutalnej gry, którą toczą pomiędzy sobą jego członkowie. Jej stawką jest znalezienie się w wąskiej
grupie tych, którzy monopolizują nagrody rozdzielane przez świat artystyczny, takie jak pieniądze, sława,
rozpoznawalność, zdolność do skupiania na siebie uwagi, podziw. Jednocześnie choć taka gra tdezintegruje, to
można ją prowadzić tylko wtedy, gdy większość twórców akceptuje jej reguły. To one, a dokładniej zgoda na
nie, wydają się być istotnym czynnikiem spajającym środowisko, które choć reguły te krytykuje, to jednocześnie
(poza nielicznymi przypadkami) traktuje je jako nierozerwalnie związane ze sztuką, jako zasady określające
sposób jej funkcjonowania. Paradoks ten obecny jest też w innych aspektach, które jednocześnie łączą i dzielą,
albo dzieląc łączą: w odmiennościach pokoleniowych, w stosunku wobec sztuki czy też w postawach
politycznych obecnych w środowisku artystycznym. We wszystkich tych przypadkach tym, co łączy jest różnica,
ale różnica, która jednocześnie jest oczekiwanym elementem bycia artystą i tworzenia sztuki. Jedynym
aspektem, który tego rodzaju logice umyka jest zainteresowanie sztuką i interesowanie się tym, co robią inni
artyści. To niezwykle istotny czynnik, który pozwala nam dostrzec specyfikę omawianej tu kategorii zawodowej
– bycie jej członkiem, uprawianie profesji artysty jest jednocześnie formą samorealizacji, daje poczucie
uczestnictwa w czymś społecznie oraz kulturowo doniosłym, w czymś, na czym dobrze znają się wyłącznie
osoby praktykujące sztukę. Mówiąc jeszcze inaczej, w przeciwieństwie do wielu innych zawodów, artyści tworzą
osobne środowisko przede wszystkim ze względu na poczucie odrębności wobec innych profesji.
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Różnica, jako zasada organizacyjna świata artystycznego jest też o tyle istotna, że choć generuje ona większość
charakterystycznych dla tego środowiska problemów, to jest też źródłem jego wyjątkowości. Ponieważ
wyjątkowość ta polega również na niezdolności do podejmowania skutecznych działań zbiorowych (takich, jak
walka o poprawę bytu artystów, ich sytuacji egzystencjalnej, bezpieczeństwa socjalnego itd.), to jedynym
sposobem na eliminację tej dysfunkcji jest dobrowolne zrzeszanie się artystów w stabilnych, zdolnych do
trwania w czasie i samodoskonalenia formach organizacyjnych, zdolnych do przejęcia na siebie i roli
słyszalnej tuby, poprzez którą środowisko artykułuje swoje oczekiwania i problemy, jak i skutecznego partnera
w relacjach z władzami państwowymi i samorządowymi, ustawodawcą i instytucjami tworzącymi świat
artystyczny.
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SZCZEGÓŁOWE USTALENIA BADAWCZE
W tej części raportu prezentujemy szczegółowe ustalenia badawcze odnoszące się do poszczególnych pytań,
jakie postawiliśmy przystępując do realizacji indywidualnych wywiadów pogłębionych prowadzonych z
artystami oraz innymi osobami działającymi w obszarze świata sztuk wizualnych w Polsce.

SYTUACJA MATERIALNO-EGZYSTENCJALNA ARTYSTÓW
Przez sytuację materialno-egzystencjalną rozumiemy nie tylko dobrobyt twórców, ale również bezpieczeństwo
egzystencjalne oraz podziały i nierówności obecne w środowisku artystycznym, które niewątpliwie wpływają na
ocenę własnej sytuacji materialnej i na szacowanie możliwości jej poprawy, ale stanowią też ważny kontekst
odniesienia dla oceny własnej pozycji w świecie sztuki, szans życiowych, rozwoju kariery zawodowej.

SYTUACJA MATERIALNA ARTYSTÓW
DOMINUJĄCA NARRACJA
Poproszeni o ocenę sytuacji materialnej w Polsce nasi rozmówcy są nieomal jednomyślni: artystom jako
kategorii społecznej wiedzie się pod tym względem nie najlepiej. Jak pokazywały wyniki poprzedniego etapu
badania i na co wskazują też niektórzy uczestnicy wywiadów pogłębionych, poziom dochodów artystów jest
zróżnicowany i często nie odbiega tak bardzo od średniej krajowej, jak można by przypuszczać. Jednak
przynajmniej okresowe doświadczanie niskiego poziomu zarobków lub obserwowanie tego zjawiska u znanych
sobie artystów wydaje się być doświadczeniem na tyle powszechnym wśród parających się sztuką, że wywołuje
używanie wielkich kwantyfikatorów, np.:
To znaczy ja myślę, że sytuacja finansowa artystów w Polsce jest dramatyczna. To nie jest nawet
fatalna, tylko jest po prostu dramatyczna (AZK2).
Generalnie te środowiska artystyczne, przeciętni ludzie to jest grupa ekonomicznie wykluczona
(DDG1).
Podstawowym wymiarem tego typu deprywacji jest ten związany z brakiem dostępu do tych aspektów
codziennego życia, które większości z nas wydają się być naturalne, a przynajmniej osiągalne. Odcięcie od nich
jest tym boleśniejsze, że artyści są jednocześnie osobami dysponującymi sporym kapitałem symbolicznym, co
sprawia, iż w ich doświadczeniu pojawia się napięcie pomiędzy tym, kim być powinni a tym, kim pozwala im być
system, rzeczywistość.
Istnieje pewien paradoks w takiej sytuacji, w której ludzie o bardzo dużym potencjale kreatywnym
czy twórczym z powodów systemowych czy z powodu swojego zawodu praktycznie są wykluczeni z
takiego obiegu jakby dostępu do materialnych usług jakie np. mogą zagwarantować banki,
prawda? Myślę o możliwości wzięcia kredytu czy o założeniu... czy w związku z tym, tak, kupnie
mieszkania, takiej stabilizacji, która powodowałaby pewno, że te... właśnie, że ten potencjał
twórczy mógłby być w większym stopniu wykorzystywany (DUW1).
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Oni nie są ubezpieczeni, nie ma żadnych możliwości, żeby się ubezpieczyli, żeby… dobrze, że mają
układy z lekarzami, bo lekarze zawsze chcą mieć, wie pan, jakieś prace, no to załatwiają to w ten
sposób (DDK1).
Jak pokazywały wyniki badania sondażowego, tym, co z jednej strony charakteryzuje artystów jako
kategorię społeczno-zawodową, a z drugiej wewnętrznie ją różnicuje, jest konieczność czerpania dochodów
z wielu różnych źródeł i podejmowania się różnych prac w celu zapewnienia sobie utrzymania, a wiele z nich
to prace dorywcze. Również opowieści zebrane w wywiadach pogłębionych sugerują, że pod pojęciem złej
sytuacji materialnej twórców kryje się często nie tyle teza, że artyści nie żyją na na tyle wysokim poziomie,
który odpowiadałby ich kwalifikacjom, liczbie lat spędzonych na zdobywaniu wykształcenia czy też
unikalności predyspozycji, które trzeba posiadać, by uprawiać sztukę, ale raczej teza o braku tego, co można
byłoby nazwać minimum egzystencjalnym dającym elementarne poczucie bezpieczeństwa. Taki brak
poczucia bezpieczeństwa i trudności ze związania końca z końcem to doświadczenie, które przynajmniej na
pewnych etapach życia jest udziałem wielu artystów, ale też innych osób związanych zawodowo ze światem
sztuki, zwłaszcza
Są artyści, którzy nie mają jakby żadnych innych możliwości zarabiania nawet na ten ZUS, na to
ubezpieczenie. Więc to są często jakieś tragiczne sytuacje i w momencie, ja sama przechodziłam
przez taki czas i wiem, że taki trudny czas jakby uniemożliwia tworzenie. Bo to jest taki rodzaj
depresji, że właściwie jak musisz zapłacić czynsz, przychodzą ci jacyś komornicy, nie masz kasy, to
nie jest dobry czas na tworzenie (AZB2)
W opiniach naszych respondentów artysta to zatem ktoś, kto z powodu deprywacji musi nieustannie zmagać
się z rzeczywistością, by móc w niej przetrwać i ktoś, kto ma wystarczająco dużą determinację, upór i chęć
związania się ze sztuką, aby się tymi zmaganiami nie zniechęcić.
Tym, co więc szczególnie doskwiera jest nie tyle brak podstawowych środków do życia, co raczej zmęczenie
świadomością, iż tego stanu nie można zmienić. Warto przy tym zauważyć, iż opisy tego rodzaju zmagań
formułowane przez naszych rozmówców bliskie są relacjom osób funkcjonujących na marginesie życia
społecznego, wykluczonych i nie mogących zmienić swojego położenia.
A kryzys ekonomiczny polega na czymś zupełnie innym: po prostu w pewnym momencie, mi się
wydaje przynajmniej po sobie, że można być już zmęczonym tym ciągłym tzw. dziadowaniem, tym
ciągłym, no tak jak mówię, brakiem pieniędzy na nowe buty jak już chodzisz z dziurami, wiesz, w
podeszwie. Że też nie możesz iść do lekarza, że za wszystko musisz cały czas liczyć, ile w tym
miesiącu mogę wydać na lekarza, jak chcę zrobić jakieś badania to są, idą, wiesz, w granicach
tysiąca złotych... (…) ciągłe kombinowanie itd. itd. (AZW2)
To zmęczenie codziennością wydaje się być zrozumiałe z dwu powodów. Po pierwsze jest ono niezwykle
absorbujące, a poprzez to uciążliwe o ile uznamy, iż warunkiem utrzymania się przy zdrowych zmysłach jest
minimalny choćby poziom stabilności, przewidywalności. Niepewność wymaga więc nieustannego napięcia, a
to jest niezwykle wyczerpujące.
Planowania nie mam, bo nie mogę sobie zaplanować czegoś na dłuższą metę, bo to wszystko zależy
i wszystko jest właściwie płynne i zmienne, ale ja się bardzo łatwo dostosowuję. (…) Kiedyś
oczywiście miałam jakieś lęki, stany lękowe itd. jakieś ciężkie depresje, teraz się dopiero
dowiedziałam, że to były ciężkie depresje a to po prostu chodziło o to, że ja nie wiedziałam co ze
mną będzie (AZW3)
Po drugie, zmęczenie to wydaje się wynikać ze wspomnianego już wyżej napięcia pomiędzy wyobrażonym
statusem, jaki powinniśmy posiadać kończąc szkołę wyższą i wykonując tak unikalny zawód, jak artysta a tym,
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jaki status rzeczywiście posiadamy. To zmęczenie, będące jednym z istotniejszych wskaźników materialnej
deprywacji jest nie tylko uciążliwe, ale wręcz wyniszczające. Nieprzypadkowo więc w narracjach naszych
respondentów stosunkowo często pojawia się motyw stawiania wszystkiego na jedną kartę, radykalnego
rozwiązania, które ma przerwać egzystencjalne cierpienie i prowadzić do zmiany.
Dopóki nie dostałam z (…) tej nagrody byłam ciągle spłukana i było beznadziejnie i wtedy
powiedziałam sobie, ja dosłownie brałam kredyty na to, żeby robić projekty i żeby po prostu być
artystką. To nie było takie łatwe. Pamiętam, że pomyślałam, że jeśli nie dostanę tego cholernego
(…) tej nagrody i nie spłacę wszystkich długów to ja po prostu kończę z tym. No i dostałam. I nie
skończyłam. Więc po prostu byłam tak zmęczona tym po prostu wiesz, takim gromadzeniem wiesz
od czasu. Nie to było bardzo męczące. (AZB1)
Tam, gdzie pomimo postawienia wszystkiego na jedną kartę sukces nie nadchodzi, pojawia się nieraz
frustracja wynikającego z tego, że trzeba się zacząć utrzymywać z tego, co pozaartystyczne.
No wydaje mi się, że [wiedzie mi się] fatalnie. No bo to bezpieczeństwo ekonomiczne zdecydowanie
wpływa na takie samopoczucie ogólne i też konieczność radzenia sobie w inny sposób,
nieartystyczny, wykraczający moim zdaniem poza to, co moim zdaniem powinienem robić,
powoduje jakby taką frustrację i no i takie poczucie niepewności. Tak że to. (DDL1)
Bycie artystą w takim kontekście, który nie zapewnia minimum bezpieczeństwa socjalnego,
egzystencjalnego, a jednocześnie bardzo silnie przeciwstawia sobie to, co artystyczne i to, co nieartystyczne
(chałturę, fuchę, „zwykłą pracę”) prowadzi do różnych reakcji. Jedną z nich są różnego rodzaju racjonalizacje
oraz teorie na temat przyczyn nierównego rozdziału dochodów w polu sztuki, do których wrócimy w dalszej
części raportu, inną natomiast jest samooskarżenie: w takim wypadku nie jest winny system, brak dobrych
rozwiązań wspierających artystów, rachityczny rynek sztuki i brak zainteresowania ze strony odbiorców, ale
winny jest ten, który się poddał, zdradził sztukę dla zwykłego życia, dla tego, co przynosi pieniądze. Trudno
oprzeć się wrażeniu, iż samooskarżając się artyści usprawiedliwiają w ten sposób, a przy najmniej
normalizują taki model świata sztuki, który skazuje ich na tego rodzaju cierpienie. Traktują wówczas to, co
jest skutkiem logiki systemowej jako własną, osobistą porażkę, co wskazuje na silną internalizację reguł
rządzących światem sztuki jako rzeczywistości, do której można się dostosować, ale której nie można
zmienić. Nieprzypadkowo więc jedną z najbardziej popularnych narracji pojawiających się w wypowiedziach
naszych respondentów jest traktowanie uprawiania sztuki jako zajęcia nieomal heroicznego, wymagającego
ogromnego samozaparcia, na które stać jest niewielu.
Niestety. Nie wygląda to za dobrze. Bo trzeba jakiejś gigantycznej odwagi w tej chwili, żeby jakby
po skończeniu studiów robić swoje. Robić sztukę. Pracować. I to są heroiczne wysiłki (…) wie pani to
jakby artysta przyjmuje na siebie jakieś gigantyczne ryzyko, podchodząc do życia. I ten moment
podjęcia tej decyzji dla mnie jest chyba równoznaczny z takim, nawet kiedyś w jakimś tekście
użyłem takiej metafory, że to przypomina ten moment, w którym osadnicy na przykład w Stanach
przemieszczali się, wyruszali gdzieś w stronę zachodnią, nie wiedząc, co ich czeka (AZP1)
Heroizm ten ma swoje źródło przede wszystkim w ogromnej niepewności, jaką niesie za sobą bycie artystą,
u której podstaw leży przede wszystkim brak stabilności finansowej, nieregularność i nieprzewidywalność
przychodów ze sprzedaży prac oraz trudność z oszacowaniem szans na osiągniecie sukcesu w świecie
artystycznym. W świetle relacji uzyskanych od rozmówców, którzy wzięli udział w wywiadach
pogłębionych, podstawowym czynnikiem weryfikującym zdolność do pracy w zawodzie artysty w Polsce
oraz pozwalającym im utrzymywać się z tworzenia sztuki w pierwszej kolejności jest niekoniecznie talent
czy umiejętności, ale raczej wytrwałość, upór w mierzeniu się z codzienną egzystencją przy braku środków
pozwalających się do niej skutecznie adaptować. Świadectwem takiej selekcji są dla informatorów własne
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doświadczenia i wspomnienia dotycząc momentów zwątpienia oraz odsetek osób, z którymi wspólnie
studiowały na uczelniach artystycznych, a które dziś zajmują się sztuką.
(…) ale jeśli chodzi o artystów, ludzi, którzy też zostali w sztuce, to jestem tutaj uprzywilejowany,
czyli jakby mam tę możliwość. Ale jest opcja taka, że 2000 absolwentów wychodzi rok w rok i tylko
2 procent zostaje nazwijmy to w takim obiegu. Czyli przepaść. (…). Z czego z tych 2 procent tak
naprawdę po roku po dwóch zostaje kilka. Już nie kilka procent, ale kilka osób, które będą przez
dłuższy czas nam zadawały jakiejś radości i zaskoczeń na polu sztuki. To są smutne statystyki i teraz
możemy tylko się domyślać, jak w jaki kanał w Polsce przychodzi wpaść (AZL2)
Ale większość tych osób, które znam, które zaczynają i funkcjonują jakoś, jeden zaczyna przygodę ze
sztuką w wieku 20 lat mniej więcej, zaraz po liceum czy chwilę później i na początku jest chyba taka
zasada, że chciałoby się żyć ze sztuki. Ale weryfikacja tego przychodzi bardzo szybko, więc jak
chcemy rozmawiać o jakimś schemacie, to pierwszy etap to marzenia o życiu ze sztuki, a drugi,
trzeci, czwarty to przykre zderzenie się z rzeczywistością, że tak się nie da. I potem jest dojście do
wniosku, że jednak trzeba jakiś etat i sztuka jako zajęcie dodatkowe, co oczywiście jest trudne, bo
jeśli się robi parę rzeczy na raz, to nie wszystko da się zrobić tak, jak by się chciało. Później taka
proza życia się włącza, ta sztuka gdzieś umyka. Nie wiem, czy w ogóle się interesujecie, ile osób po
studiach funkcjonuje jako artyści. Różne są opinie na temat procentowego udziału, ale mogę
powiedzieć przykładowo: kończyłem malarstwo w 2013 i na moim roku na 23 osoby, które zaczęły
studia, obroniło się 15-16 może, a w tym momencie jakoś próbują funkcjonować z mojego roku 3
osoby chyba. Nie wiem jaki to jest procentowy udział. 3 na 23 to osoby, które próbują aktywnie
tworzyć sztukę (AMG1)
W świetle wyników badań sondażowych wśród absolwentów ASP można powiedzieć, że ich losy są nieco
bardziej złożone: obok liczącej kilka procent kategorii osób utrzymujących się z tworzenia sztuki występuje
kategoria osób utrzymujących się z pracy związanej w mniejszym lub większym stopniu ze sztuką, a tworzenie
prac mimo rzadkiego ich wystawiania lub sprzedawania jest udziałem od kilkunastu do kilkudziesięciu procent
kończących takie szkoły. Oba rodzaje danych – te pochodzące z sondażu i te z wywiadów pogłębionych –
pokazują natomiast, że zachowanie choćby częściowego związku uprawianego przez siebie zajęcia ze sztuką
wymaga najczęściej usilnych starań, podejmowania wielu różnych zajęć zarobkowych i codziennego zmagania
się z nieprzyjazną rzeczywistością. Narracja dotycząca deprywacji artystów oraz heroizacja ich wysiłku jest w
tym kontekście zrozumiała, choć można też postawić tezę, że równocześnie dobrze współgra również z
podtrzymywaniem jednego z bardziej centralnych mitów artystycznych: poświęcenia się sztuce, złożenia się
siebie na ołtarzu sztuki. Ten sposób myślenia o sztuce, wyraźnie widoczny w wynikach badan sondażowych,
pojawia się też w materiale z wywiadów pogłębionych. Wyraża się, po pierwsze, w przekonaniu, że bycie
artystą to nie zawód, lecz raczej powołanie lub pasja, pojawiające się na wczesnym etapie życia. Po drugie – w
przekonaniu, że zostanie artystą to akt odwagi wobec wielkiego ryzyka nieosiągnięcia sukcesu zawodowego i
życia w biedzie. Po trzecie – że sztuka wymaga wyłączności, że nie da się jej godzić z innymi, nieartystycznymi
zajęciami. Tylko nieliczni pozwalają sobie na deprecjonowanie tego sposobu myślenia, zarzucając mu, jak się
wydaje, elitaryzm.
Ale to znowu znam artystów na świecie w Niemczech czy no w innych krajach, w Londynie, którzy są
taksówkarzami. Znakomita artystka, która po prostu dorabia poprzez sprzątając biura, bo to jest
naturalne, znaczy to nie jest, te czynności bycia taksówkarzem, mycie okien czy malowanie ścian nie
uwłacza. (…) To w Polsce jest takie dosyć fałszywe przekonanie, że artysta – ołtarz sztuki, prawda?
(…) To jest taki rodzaj nostalgii romantycznej chyba. (AZP2)
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KONTEKSTY PORÓWNAWCZE
Dane sondażowe pokazują, że sytuacja materialna artystów jest nieco bardziej złożona niż sugerowałby to
model umieszczający wszystkich w jednej wspólnej kategorii. Zanim wrócimy do tego wątku należy zauważyć,
że w niektórych z zebranych przez nas narracji sytuacja materialna twórców widziana jest w bardziej
optymistyczny sposób. Ta perspektywa pojawia się mianowicie na skutek zmiany kontekstów porównawczych.
Poczucie biedy, niedostatku – jak zauważają niektórzy respondenci, także ci wskazujący na bardzo złą sytuację
materialną twórców – jest bowiem po części skutkiem deprywacji względnej, wynikającej z porównywania się z
artystami pracującymi na Zachodzie albo z tymi, którzy należą do ścisłego panteonu światowej sztuki. Kiedy
jednak zaczynamy porównywać pracujących w Polsce artystów z tymi ze Wschodu (zwłaszcza z Ukrainy, Rosji,
Mołdawii), to okazuje się, że tym pierwszym żyje się dużo lepiej, a ich sytuacja jest nieporównywalnie bardziej
stabilna i przewidywalna, niż tych drugich.
Ale jednak w Polsce płaci się artystom honoraria, na wschodzie się w ogóle takich honorariów nie
płaci. Na wschodzi artyści… ja nie wiem, co oni robią. Naprawdę nie potrafię odpowiedzieć na to
pytanie. To znaczy reguła jest taka, że tam żadna instytucja nie płaci honorariów za wystawę, za
spotkanie autorskie, po prostu takich sytuacji nie ma. I na wschodzie bardzo źle tez działa rynek
sztuki. Może w Moskwie trochę działa, ale poza Moskwą to już chyba nigdzie. Nasi artyści no nie…
rynek sztuki, wszyscy jesteśmy z niego niezadowoleni, ale on jednak jakoś zaczął raczkować (DDB1).
No właściwie [Polska to] chyba ta granica między Europą i Azją, dzisiaj chyba mniej więcej można ją
tak wyznaczać, czyli jest się tym nadwornym artystą, który opływa w bogactwa albo jest się
zupełnym takim wyrzutkiem prawda, który stara się coś zrobić, ale mimo wszystko prawda w
trudnych warunkach życiowych. Ta oligarchizacja jest bardzo ciekawa w Rosji, prawda, gdzie mamy
te gigantyczne kolekcje super bogatych kolekcjonerów, no ale to jest ten dwór, a cała reszta się po
prostu nie liczy (DDKR2).
Na podobnej zasadzie, gdy zaczynamy porównywać sytuację współczesnych artystów z tymi, którzy działali w
nieodległej wcale przeszłości, to okazuje się, że tym tworzącym dzisiaj żyje się niejednokrotnie lepiej.
Więc jakby to, co gdzieś tam było przed wiekami, że artysta często umierał w głodzie, tak, i w
nędzy, to może nie aż tak drastyczne (DUB1)
Generalnie tych, co poznałem artystów, tych naprawdę klasyków, to wszyscy klepali biedę (…) Jak
Janek cierpiał biedę, ale zawsze miał materiały do stworzenia nowego dzieła czy pójść do
filharmonii. Płacił za to. Dzielił kromkę na pół z małżonką i to było autentyczne. Nie oszukane.
Fijałkowski, Tarasin, no wszyscy, tak, czy Kierzkowski Bronek, wszyscy klepali biedę i mieli szacunek
do tego, co robią, do tego co się działo w Polsce (KOL1).
Trzeci tego rodzaju kontekst to porównanie sytuacji artystów z materialnym dostatkiem innych grup
zawodowych. Co prawda elementem opisanej wcześniej narracji wskazującej na ubóstwo i prekarność kondycji
artysty jest stawianie tezy, że twórcy, zwłaszcza zajmujący się sztukami wizualnymi znajdują się na samym dole
drabiny społecznej:
Na drabinie zamożności umiejscowiłabym artystów na równi z pracownikami wykonującymi bardzo
proste czynności, na przykład sprzątanie. Niżej od artystów raczej żadna grupa społeczna,
zawodowa się nie znajduje (DUP1)
Wiesz co, jakby reasumując, kilka nazwisk, które zarabiają bardzo dużo i całą pulę artystów, którzy
ledwo ledwo sobie radzą. To jakby biorąc to do jednego worka i robiąc jakąś linię, to to jest niska
średnia krajowa, jedna z niższych średnich krajowych (KUW2)
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Jednocześnie jednak niektórzy rozmówcy, zwłaszcza ci, którzy sami nie są artystami, ale raczej decydentami czy
krytykami, zwracają uwagę, iż sytuacja artystów jest bardzo podobna, a czasami nawet lepsza od tej, w której
znajdują się przedstawiciele innych profesji, przynajmniej pod tym względem, że również tam istnieje ogromne
rozwarstwienie społeczne i niepewność.
Więc to jakoś sztuka pod tym względem specjalnie nie różni od tego jak wygląda życie na przykład
no właśnie w bankowości. Niech pan sobie porówna pracownika szeregowego banku z prezesem
banku prawda? No to są podobne relacje po prostu (DDKR2)
Zauważmy, że taki artysta ma zdolności plastyczne i jeśli kończy akademię to zakładamy, że
powinien takie mieć, więc on w punkcie wyjścia, kiedy startuje na rynek pracy, póki nie będzie mógł
realizować swoich rzeczy, tak naprawdę ma takie umiejętności w ręku, w łapie, że jest mu o wiele
łatwiej znaleźć pracę i szybciej dorobić niż na przykład mi. Jeśli ja na przykład potrafię tylko pisać w
sensie, że jestem humanistą, to mam mniejsze spektrum tutaj do wyboru (KBP2)
Jak mówię, że artystom nie jest łatwo i powinno być łatwiej, to mam problem, bo bardzo często o
tej grupie artystów mówi się w taki sposób wyjątkowy w porównaniu do innej grupy, która jest mi
bliska, czyli innych osób pracujących w kulturze (DDG2).
Część respondentów zwraca również uwagę na to, co można też zaobserwować pośrednio w
wypowiedziach zebranych w sondażu oraz w wywiadach pogłębionych z artystami: deprywacja materialna
jest rekompensowana przez inne nagrody, które pozostają do dyspozycji artysty: takie, jak kapitał
symboliczny.
tutaj znowu właśnie kłania się figura prekariusza. No, prekariusz nawet jeżeli występuje w
instytucji, mówimy tutaj o marnych zarobkach, to prekariusz ma coś, czego nie mają inni, nawet
więcej zarabiający, w innych dziedzinach, czyli ten kapitał symboliczny. Jakby jest, myślę, że jest
spełniony, bo robi to, co lubi, może realizować swoje pasje. (KUP1)
Możliwość robienia tego, co się kocha, co daje spełnienie jest oczywiście jedną z możliwych odpowiedzi na
pytania, dlaczego artyści pomimo tego, iż nie są w stanie utrzymać się dzięki sztuce, nadal i z uporem ją tworzą,
dlaczego wielu z nich nie próbuje się przekwalifikować. Jednocześnie ta narracja równoważona jest przez inną,
w której artysta zostaje pozbawiony również tego rodzaju, symbolicznych benefitów, a to przede wszystkim ze
względu na to, iż szacunek społeczny towarzyszy nie wszystkim twórcom, lecz nieraz tylko tym, którzy zdobyli
również pieniądze, widzialność, medialną obecność:
(…) w ogóle artyści nie są szanowani i NIGDY nie byli tak na prawdę. Dopiero byli szanowani ci,
którzy już zrobili duże kariery. To jest też inny aspekt problemu bycia artystą, że właściwie,
ponieważ ta sztuka jest tak mało rozumiana przez świat, przez nasze społeczeństwo, to artyści są
odrzucani jako coś innego, obcego. Nie szanuje się artystów tylko się ich uważa za jakiś bzików
kompletnych. A to pijaki, a to narkomani, a to wariaci, a to tacy, siacy i owacy. (AZKR1)
W tym kontekście pojawia się też nostalgiczne spojrzenie na status artysty w PRL, który w odczuciu
niektórych miał większą znacznie wagę symboliczną, zapewniającą poczucie istotności tego, czym się
zajmuje.
To, co mi się podobało w okresie przed 89. rokiem, to było to, że władza bała się sztuki. Stąd
powołała cenzurę. Bała się literatury, bała się obrazów, w których doszukiwała się czegoś, czego
nawet w nich nie było. I sam zresztą tego doświadczyłem, gdy chodziłem do cenzury, żeby uzyskać
akceptację plakatów i zaproszeń (…). Oni się bali sztuki. A jednocześnie im imponowała sztuka, bo
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był to obszar, którego oni absolutnie nie mogli pojąć. I stąd wielu artystom żyło się lepiej w tamtym
czasie (AZP2).
Zgodnie z tym sposoboem myślenia, tragizm profesji artysty wydaje się współcześnie polegać na tym, że
wymaga on niezwykłego poświęcenia, pracy, długotrwałego kształcenia, rezygnacji z normalnego życia,
ale jednocześnie owoce tego rodzaju heroicznego wysiłku konsumują nieliczni, którym uda się zdobyć
wszystkie nagrody: podziw, sławę, rozpoznawalność, pieniądze. Dopiero ich zgromadzenie razem
powoduje, iż artysta cieszy się też szacunkiem społecznym. Ten ostatni aspekt odsyła do kolejnego, poza
wskazaniem na nędzę, w jakiej żyją artyści, sposobu opisywania sytuacji materialnej artystów. Polega on na
pokazywaniu nierówności silnie obecnych w świecie sztuki.

ROZWARSTWIENIE I NIERÓWNOŚCI
NARRACJA NA TEMAT POLARYZACJI ŚWIATA SZTUKI
Podstawowym sposobem mówienia o sytuacji materialnej twórców pojawiającym się w zebranym materiale
jest nie tylko omówione wcześniej przekonanie o tym, że artyści to najczęściej ludzie o niskim statusie
materialnym, ale jednocześnie także wskazanie, iż jest to kategoria wewnętrznie zróżnicowana. Co istotne, to
zróżnicowanie nie przyjmuje zwykle w opiniach naszych rozmówców rozkładu normalnego, tak że świat sztuki
składałby się z małej grupy bardzo zamożnych twórców, tych, którzy są ubodzy oraz szerokiego środka, w
którym znajdowałaby się większość, a więc osoby radzące sobie przeciętnie. Przeciwnie: dominującą narracją
wydaje się być ta, która podkreśla, iż kategoria społeczno-zawodowa artystów jest pęknięta na dwie grupy
nieproporcjonalne pod względem liczebności. Pierwsza i bardzo nieliczna to ci, którzy są w stanie utrzymać się
dzięki własnej twórczości; druga, którą tworzą pozostali artyści, to ci, którzy nie radzą sobie zupełnie:
Więc generalnie rzecz biorąc nie można dwoma zdaniami opisać sytuację artystów. Jest ten szczyt i
jest ten bardzo rozległy niestety obszar kompletnej biedy. Kompletnej biedy. I ta bieda z jednej
strony jest źródło naszej troski i zmartwienia, a z drugiej strony jeszcze ważniejsze jest to, że
najczęściej bieda wiąże się z takimi trudnościami w funkcjonowaniu w życiu tych artystów, którym
się nie powodzi (DUW2)
Generalnie panuje ogromna nierówność – ci dobrze sprzedający są superzamożni, ci niesprzedający
walczą o przeżycie. Ci bogaci – też walczący o równość i demokrację – często wstydzą się swojej
zamożności i zaczynają stronić od biedniejszych kolegów. Te podziały dotyczą artystów próbujących
żyć ze sztuki, czyli takich, którzy uważają, że świat ma im zapewnić pole do samorealizacji. Ten cud
dotyczy niewielu (DDKR1).
Tak w ogóle na świecie na takim absolutnym finansowym luzie to żyje w art worldzie może 40
artystów. Reszta tam mniej lub bardziej po prostu tam łapie powietrze (KUW1)
No i tutaj też pewnie na to nakładają się te kwestie rynkowe, że z samego rynku to może wyżyć około 5
procent artystów, czyli właściwie to jest ta elita, to jest ten szczyt (KBP1)
Powracająca w niejednej wypowiedzi narracja na temat struktury świata sztuki, dzieląca go na wąską,
finansową elitę, której przywilej polega na możliwości utrzymywania się dzięki uprawianiu sztuki, oraz na
resztę, która żyje biednie i pozbawiona jest tego rodzaju możliwości, wydaje się wypełniać ważne funkcje w
procesie tworzenia przez naszych rozmówców teorii na temat świata sztuk wizualnych oraz racjonalizacji
różnych jego niedomagań albo niepowodzeń swoich lub będących udziałem innych osób. Takiej wizji nie musi
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towarzyszyć samooskarżanie, lecz może ona zdejmować z jednostki ciężar odpowiedzialności za jej
niepowodzenia, a przekładać go na niesprawiedliwy system lub nieuczciwe układy. Po pierwsze, taka wizja
świata sztuki pozwala przełożyć specyficzną i unikalną sytuację artystów na język uniwersalnych procesów
dostrzegalnych na całym świecie i znanych jako problem 1%, którzy kumulują w swoich rękach większość
zasobów materialnych i posiadają ich tyle, co pozostałe 99% populacji. Jak pamiętamy rozpoznanie tego
procesu posiada ogromną zdolność mobilizacyjną i stało nie tylko za intensywnymi protestami spod znaku
Ocuppy, ale też leży u podstaw tego, co określa się mianem konserwatywnego zwrotu albo zwrotu
populistycznego obserwowanego na całym świecie. Niemniej i niezależnie od tego, jak ocenimy zasadność tego
rodzaju rozpoznania, normalizuje ono w pewnym sensie sytuację artystów, pokazując, iż problem nierówności,
którego oni doświadczają jest dużo bardziej uniwersalny
no to jest też odzwierciedlenie tej globalnej sytuacji, gdzie zwiększa się ilość środków w rękach
jakby tych najbogatszych, prawda, ale ta ilość tych posiadających się zmniejsza, więc ten procent
jest coraz bardziej, ulega kumulacji w coraz mniejszym obszarze, prawda. Tak że myślę, że w sztuce
jest, w sztuce czy w tym obszarze, o którym mówimy, bo to nie jest jakby istota sztuki, jest podobnie
(AZP1)
Drugą funkcją, której może służyć tego rodzaju narracja, jest podtrzymanie przekonania o tym, że warto się
starać, zabiegać o to, by znaleźć się w tej elicie. O nierównościach istniejących w obrębie świata sztuki mówi się
wówczas tak, jakby były one niemożliwe do zmiany, zaś jedyną drogą radzenia była próba takiego prowadzenia
swojej własnej kariery, by znaleźć się wśród tych, którzy są uprzywilejowani. Trzecia funkcja polega na czymś
zgoła przeciwnym: wzmacnianiu wizją dwubiegunowego świata swoich obserwacji lub przekonań, zgodnie z
którymi w świecie sztuki ceni się coś innego, niż powinno się cenić, a przyczyną jest celowe działanie
szczególnie wpływowej kategorii aktorów tego świata. W takim wypadku sądzi się, że rozwarstwienie nie ma
wcale u swoich źródeł abstrakcyjnych procesów, których nikt nie kontroluje, lecz raczej wyrasta z
uprzywilejowania pewnej kategorii jednostek, w szczególności oparte na preferowaniu pewnych postaw
ideowych, a wykluczeniu innych.
Czyli jest pewne przekonanie o tym, że… nawet tu już nie chodzi o konkurencję, bo to jest
zrozumiałe, że ona jest swego rodzaju, jak to w świecie ludzi twórczych, kto ma lepsze pomysły od
drugiego, ale to raczej chodzi o tą, wie pan, otwartość kanałów dostępu do tych, do tych właśnie
miejsc, które są szczególnie cenione właśnie. Do mediów, kolekcji, kolekcjonerów prywatnych. Tu
jest problem, który chyba w Polsce jest najbardziej taki brutalnie dzisiaj podnoszony. Czy na pewno
wszyscy mają równe szanse? Czy nie jest tak, że pewne postawy ideowe, pewne kontakty, pewnego
rodzaju typ sztuki nie gwarantuje niezasłużonego czasami sukcesu prawda? Tu jest zasadniczy
problem, który ja widzę, bo to że są animozje środowiskowe to jest było, jest i będzie zawsze. Dzisiaj
problemem w Polsce jaki mamy jest otwartość dostępu do tych sfer, które są szczególnie cenne. I tu
mi się wydaje, że jest problem, że te kanały nie są równie otwarte dla wszystkich (DDKR2).
Wobec tego paradoksem jest to, że tak jak antylewicowość była absolutnie pozytywem w latach 90tych, tak w tej chwili antylewicowość jest naganna, przynajmniej w tym środowisku, które uważa
się za odtrącone i odjęte od, przepraszam wszyscy to mówią, od żłobu, od koryta. W związku z tym
nagle oni są bardzo lewicowi, co oczywiście jest bzdurą. Oni są po prostu żadni. Oni nie mają żadnej
ideologii poza ideologią kasy (KBW1)
Tego rodzaju elitaryzacja świata sztuki skutkuje tym, że benefitami płynącymi z jej uprawiania mogą się
cieszyć nieliczni, przez respondentów określani jako układ czy kasta:
[Nazwisko osoby X] zaczęła od listy 100 artystów, których chciała chronić, bo jest mało pieniędzy,
tak, później to jeszcze bardziej się skurczyło i przez kilka lat w [nazwa instytucji], kiedy ona rządziła
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(…) to była ta sama garstka artystów aż do znudzenia wiesz. Ciągle ten zestaw kilkunastu nazwisk
aż strach. I teraz mam tych wielkich, ważnych artystów, czyli mamy tzw. tworzenie monopolu. (…)
Istnieje kasta ludzi uprzywilejowanych mających dostęp do pieniędzy na sztukę, do grantów,
subsydiów, zakupów itd. (…) I w Polsce to robią ci sami ludzie, którzy się zajmują funkcjami. Raz jest
kuratorem, a raz jest krytykiem, a raz jest jurorem. I w sumie to jest ta sama osoba. Tak samo jakby
policjant był sędzią i nadzorcą więziennym w jednej postaci. I ten system ekspercki powoduje to, że
sztuka funkcjonuje jako właśnie element świata sztuki. Ale znowu jako towar czy jako cena, jako
wydarzenie, jako zaangażowanie polityczne, czyli ta fikcja… I w ten sposób powstaje coś takiego jak
post-sztuka (AZL1).
Ten sposób wyjaśniania nierówności, nawet jeżeli trafnie opisuje on specyfikę funkcjonowania świata sztuki, w
2
tym sensie, że jedną z jego cech charakterystycznych, jak zauważa Bourdieu , jest walka o narzucenie innym
reguł jej uprawiania, a co za tym idzie określanie kryteriów w dostępie do rzadkich zasobów takich, jak
bogactwo, widzialność, uznanie społeczne, bardzo łatwo jest jednak przekształcić w zupełnie inną narrację,
która przekłada te własności świata sztuki w rodzaj spisku, zaś tych, którzy zajmują w obrębie świata
3
artystycznego kluczowe pozycje, zamienia w mafię . Niebezpieczeństwo takiego sposobu myślenia polega na
tym samym, które niosą za sobą teorie spiskowe. Jak wyjaśnia jedna z respondentek:
No i oczywiście jest tak, że artyści którym się powiedzmy niezbyt dobrze wiedzie albo którzy, nie
wiem, muszą pracować w innych zawodach, a zajmować się sztuką swoją okazjonalnie, nie żyją z tej
sztuki, mają z tego powodu jakiś problem. A także mają problem z tego powodu, że ponieważ ich
sztuka nie jest jakby dobrze widziana na rynku. W związku z tymi oni też, no jakby robi się błędne
koło, no nie zarabiają z tych swoich wytworów artystycznych. A widzą innych artystów, którym się
akurat powodzi lepiej, bo weszli w obieg ten rynkowy. Mają dobre galerie, które z nimi pracują i
które ich promują. No niestety potrafią sobie tłumaczyć swoje niepowodzenia nie lepszą jakby
jakością, być może, sztuki tych, którym się powiodło, tylko jakimiś… to trudne jakby nawet
dokładnego zwerbalizowania, jakimiś układami, czymś jakby nieuczciwym, nieobiektywnym,
nietransparentnym. No tutaj oczywiście piję do słynnych tekstów Moniki Małkowskiej o układzie
oraz mafii, która w sposób taki bardzo lekki wytłumaczyła wiele skomplikowanych zjawisk ze
środowiska i rynku sztuki, budząc przy tym po prostu demony u artystów, którym się właśnie nie
powiodło. I też doskonale się odnaleźli w tej teorii spiskowej i no właśnie, po prostu gdyby nie ta
mafia i gdyby nie te właśnie jakieś układy znajomościowo-osobiste, korupcyjne oczywiście w dużej
mierze, no to przecież oni by mogli doskonale funkcjonować. Tylko że ich nie dopuszczono do
czegoś. No więc oczywiście to budzi… to jest z jednej strony myślę, że właśnie jakieś tam ludzkie. Ale
też z drugiej strony no niewiele to im pomaga, jakby nikomu to nie pomaga. To budzi jakieś takie złe
emocje, ale nie poprawia sytuacji artystów, jeżeli o tym rozmawiamy (KUW3)
Mówiąc jeszcze inaczej, diagnoza zgodnie, z którą źródłem nierówności jest monopolizacja przez wąską grupę
najbardziej wpływowych osób świata sztuki jest jak najbardziej trafna, co w zakresie medialnej widzialności
dokumentowały wyniki II etapu naszego projektu badawczego. Prawdą jest również to, że twórcom niezwykle
trudno jest znaleźć się w tym elitarnym gronie, a aspirujących do sławy jest nieporównanie więcej niż tych,
którzy ją zdobywają. Jednocześnie towarzysząca temu rozpoznaniu narracja, zgodnie z którą osoby te w pełni
kontrolują świat artystyczny i że kontrola ta oparta jest na zmowie pomiędzy nimi, a także, iż promują w ten
sposób nie to, co wartościowe, ale to, co w jakiś sposób z nimi powiązane, jest nie tylko trudna do empirycznej
weryfikacji na podstawie zebranych przez nas danych, ale i z kilku powodów problematyczna. Po pierwsze,
mechanizm walki o narzucenie polu sztuki swojej wizji uprawiania tej ostatniej i kumulowanie uwagi przez
nielicznych to nie anomalia, lecz raczej uniwersalna zasada, na której opiera się funkcjonowanie świata sztuki
2
3

Pierre Bourdieu P., Reguły sztuki : geneza i struktura pola literackiego, Kraków, 2001
Monika Małkowska M., Mafia bardzo kulturalna, Rzeczpospolita, 10.01.2015.
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(doskonale zresztą opisana przez wspomnianego wyżej Bourdieu, ale też np. Howarda Beckera). Ewentualne
propozycje zmiany takiego stanu rzeczy musiałyby więc polegać nie na wyeliminowaniu „układu”, ale raczej
bardzo radykalnej zmianie zasad, na których opiera się świat sztuki. Byłoby to o tyle zaś trudne, że powiela on z
kolei bardziej uniwersalne reguły rządzące współczesnym, zglobalizowanym systemem kapitalistycznym.
Zjawisko kumulowania kapitałów oraz potęgowego rozkładu nierówności występuje w wielu różnych
dziedzinach, a wśród jego przyczyn znajdują się rozmaite strukturalne pęknięcia i globalne zjawiska, takie jak
metropolizacja, prekaryzacja i rosnące rozwarstwienie dochodowe, a także strukturalne uwarunkowania
działalności artystycznej, takie jak brak objęcia artystów ubezpieczeniami społecznymi. Być może więc jedynym
pozostającym artystom rozwiązaniem jest to, które proponuje jeden z naszych respondentów:
Ale ja podejrzewam, oczywiście to jest coś, w co ja chciałbym wierzyć dlatego, że ja sądzę, że
problemem dla mnie byłoby to, gdybym ja przyznał nagle – przyznanie jest akceptacją reguł gry – i
jakbym przyznał, że wszystko w naszym kraju, że środowisko jest tak wąskie, że wszyscy się znają i
polega to na tym, co znajduje swoje odbicie w postaci wystaw takich, jak organizowana parę lat
temu w muzeum sztuki wystawa „Co widać", że to wszystko jest kwestia relacji, polityki, układów.
Oczywiście dowodem tego jest nadmiar uprzejmości Fundacji Galerii Foksal, bo na każdej pracy była
tabliczka, na której było napisane „dzięki uprzejmości Fundacji Galerii Foksal", więc jeśli bym
założył, że wszystko gdzieś polega na pewnego rodzaju elemencie scalającym, którym jest polityka i
relacje, to bym się poddał. Dlatego ja nie uznaję polityki i nie uznaję tej sytuacji, uważam, że skoro
nie mam tylu wystaw, ilu bym chciał mieć i w tylu miejscach, do ilu aspiruję, to chciałbym wierzyć,
że to nie jest kwestia układów tylko tego, że jestem za mało zdolny i że może powinienem więcej
nad tym pracować. I że propozycje, które mam do zaoferowania nie są jeszcze takie dobre –
chciałbym w to wierzyć. Programowo odrzucam politykę, mimo że mam ją przed sobą (AZG1)
Po drugie, narracja bipolarna wydaje się opisywać strukturę świata artystycznego w zbyt uproszczony sposób,
zarówno jeśli chodzi o rozkład dochodów absolwentów ASP (zgodnie z wynikami sondaży nie jest on szczególnie
dwubiegunowy), jak i pominięcie ważnych różnic określających szanse życiowe w polu sztuki. Jeśli chodzi o
pierwszą z tych kwestii, w niektórych wywiadach zaproponowano alternatywny, trzyczłonowy model opisu
struktury społecznej świata artystycznego.
Czyli jak ktoś ma sukces taki światowy o jakim wspomniałem, chociażby Althamer czy Macuga, od
razu się znajduje w takim jakby zglobalizowanym, takiej elicie ale nie elicie polskiej, tylko takiej
światowej.(…) Znaczy chodzi nawet nie o kwoty tylko o pewien jakby sposób funkcjonowania, tak.
Jakby nie ma granic czyli jednak można naprawdę jakby inaczej myśleć o rzeczywistości, o świecie. A
z drugiej strony są, to jest oczywiście jakiś 1% czy jakiś promil tego jednego procenta ale też są w
przeważającej większości artyści, którzy nie mają nic, tak, albo prawie nic albo mają jakąś nadzieję
na coś i wtedy jest już dużo gorzej. Oczywiście jest też cały szereg czyli taka znikająca klasa średnia
artystów, którzy gdzieś tam dorabiają, coś sprzedają, coś próbują, artystów komercyjnych, młodych
malarzy, którzy wystawiają swoje obrazy na aukcje po 500 złotych itd. (KBW2)
(…) rozpiętość zarobków pomiędzy artystami, którzy są w dobrej sytuacji finansowej i którzy w jakiś
sposób przebili się na, czy do takiego obiegu międzynarodowego to, na rynki międzynarodowe, to to
jest ogromna rozpiętość między tymi, o których mówię, którzy muszą być wspomagani przez swoich
rodziców, tak. I to właśnie z jednej strony mówimy o tych najlepiej zarabiających, potem są ci,
którzy są związani z instytucjami, o których mówiłam. Myślę, że ich sytuacja materialna nie jest tak
naprawdę jakąś złą sytuacją. Po pierwsze jest stabilna, po drugie to są zarobki na poziomie jakieś
tam średnie, ale jest jeszcze szansa na dorobienie, na sprzedaż do kolekcji. No i jest ten taki
prekariat artystyczny, o którym wspominałam. Tu by trzeba było pamiętać o tym podziale na grupy
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wśród samych artystów i dlatego myślę że nie można tak jednoznacznie ocenić jaka jest sytuacja
artystów w Polsce. (KBP1)
Zasadność modelu podziału na wąską elitę, zasobną w pieniądze i całą resztę twórców osłabia też paradoks,
polegający na tym, że niejednokrotnie najbardziej znani artyści, z pierwszych stron gazet, zajmujący też
wysoką pozycję w świecie sztuki i z niej się utrzymujący, żyją na przeciętnym poziomie:
(…) dobrzy artyści jak (…) po prostu oni żyją, żyją ze sztuki, żyją z tego. Nie jakoś nie wiadomo jak,
ale żyją przyzwoicie. To też jest dosyć fascynujące, no bo (…) jest w tej chwili naprawdę bardzo
mocno rozpoznawalną na świecie artystką. Znaczy poziom jej życia jest bardzo bardzo przeciętny
(KOW1)
Znaczy paradoksalnie jest tak, że nawet kiedy mówimy o artystach o bardzo dobrych nazwiskach,
takich którzy… znaczy jeżeli mówimy o artystach, którzy odnieśli sukces, zrobili karierę typu, nie
wiem (…) – artysta, który odniósł sukces, jest rozpoznawalny, jest znany itd. Przecież przędzie
bardzo cienko. To że on tam raz w roku sprzeda jakąś pracę albo i nie sprzeda, to to jest w zasadzie
łatanie dziur i spłacanie długów (DDB1)
Oznacza to, iż uzyskanie wysokiej pozycji w obrębie świata sztuki nie musi wcale gwarantować materialnego
dostatku, co z kolei nieco podważa podstawową narrację uzasadniającą konkurowanie ze sobą: walka o
dostanie się na szczyt, na którym mają czekać na artystę wszelkiego rodzaju dobra, będące nagrodą za
poświęcenie życia sztuce, okazuje się być tylko połowicznie warta jej podjęcia. Po zwycięstwie w niej artyści
mogą bowiem liczyć na splendor, uznanie, ale już nie zawsze na bogactwo i stabilizację. Powodów tego stanu
rzeczy jest pewnie kilka, a wśród najważniejszych należy wskazać: stosunkowo niskie stawki, o jakie się gra,
uszczuplane dodatkowo przez marże nakładane przez galerie handlujące sztuką; zależność od publicznych
źródeł finansowania, a więc też od relatywnie niewielkich nakładów na kulturę i niskich budżetów
państwowych lub samorządowych instytucji kultury oraz zmian politycznych; brak zapotrzebowania na sztukę i
niewielkie grono osób, które jest zainteresowane jej kupowaniem, o kolekcjonowaniu już nie wspominając; a w
końcu też labilność pozycji artysty znajdującego się na szczycie:
Na początku są pierwsze 2 lata, czy kogoś uda się tym zainteresować. Potem nawet jeżeli ta osoba,
artysta miał parę wystaw jako taki młody, zdolny, początkujący, to jeszcze następnych 5-7 lat to jest
takie potwierdzenie czy był wyłącznie młodą krwią, której system potrzebuje. Czy też ma na tyle
determinacji, że zostanie nawet jak już skończy te 36 lat, już nie będzie tym młodym zdolnym. No i
pewnie takie, wydaje mi się, że takie przewartościowania są co 10-15 lat. No bo żaden artysta nie
jest… Powiem tak: zapotrzebowanie na sztukę żadnego artysty nie jest cały czas takie same,
prawda (DDW1).

INNE CZYNNIKI GENERUJĄCE NIERÓWNOŚCI
Niektórzy spośród naszych rozmówców nie podzielają przekonania o istnieniu zasadniczego podziału
przecinającego świat sztuki i rozdzielającego go na dwie tylko kategorie – zamożnych i biednych; radzących
sobie i nieradzących sobie; uprzywilejowanych i wykluczonych. Preferują oni raczej myślenie intersekcjonalne
wskazujące na wielość podziałów przecinających świat artystyczny i określających sytuację artystów. W ich
opowieściach, a pośrednio także w informacjach uzyskanych od wielu spośród pozostałych rozmówców, można
zidentyfikować następujące czynniki odpowiedzialne za nierównomierną dystrybucję zamożności wśród osób
tworzących sztukę.:
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•

uprawianie prawdziwej, autentycznej sztuki, która w przeciwieństwie do działalności biznesowej
wykorzystującej środki artystyczne nie przynosi znaczących dochodów.
Jeden jest przy kościele, no to ma ciągle zlecenia i ma dużo pieniędzy. A drugi jest przy biznesie i
powiedzmy np. że przy takiej sferze reklamowej, wizualnej, parareklamowej itd., obsługując eventy
różne i… polityczne itd. i tej jest w dobrej kondycji. To też jest dobry kąsek. To po prostu jest
zwyczajny biznes. To przynosi po prostu profity. Natomiast jeżeli chodzi o tych artystów
autonomicznie niezależnych, którzy po prostu… pracują nie oglądając się na ten kontekst
komercyjny czy merkantylny, no to… raczej cienko, mówiąc kolokwialnie (DDW2).

Identyfikacja tego czynnika jako różnicującego szanse na sukces materialny wpisuje się w modernistyczny
dyskurs uzasadniający autonomię sztuki: zgodnie z nim sensem jej uprawiania jest zaprzeczenie, iż
działalność artystyczna może przynosić korzyści materialne. Prawdziwa sztuka to taka, która się nie
sprzedaje.
•

Drugi czynnik różnicujący szanse życiowe i zarobkowe to podział na centrum i peryferia, w polskim
kontekście rozumiany w pierwszej kolejności jako różnica pomiędzy byciem artystą w Warszawie a
byciem artystą w innym mieście.
mamy taką warszawską elitę artystyczną, która żyje krótko mówiąc bardzo dobrze. Są artyści,
którzy zarabiają lub zarabiali krocie i są to rzeczy kompletnie nieosiągalne dla przeciętnych zjadaczy
chleba (DUW2)

Ta odrębność jako czynnik różnicujący szanse na sukces finansowych nie tylko wielokrotnie pojawiała się w
wypowiedziach naszych rozmówców, ale jest ona też przecież silnie widoczna w intensywnej migracji
zarówno artystów, jak i instytucji w kierunku stolicy. Ze względu na kumulację wszystkich kapitałów
potrzebnych do osiągnięcia sukcesu oraz podpięcie do globalnych sieci obiegu dóbr kulturowych
zamieszkanie lub przynajmniej intensywny kontakt z Warszawą jawi się jako warunek niemal konieczny na
drodze do artystycznej kariery. Ta konieczność powoduje z kolei pustynnienie ośrodków bardziej
prowincjonalnych, co z kolei jeszcze bardziej osłabia szanse artystów w nich pracujących na osiągnięcie
sukcesu
Myślę, że niestety środowisko artystyczne jest bardzo warszawskocentryczne. Czyli co jest plusem i
minusem. Dlatego że ono jest bardzo chłonne, cały czas się zmienia. Dokooptowują się nowe osoby
z innych miast, więc to powoduje, że jest to środowisko przynajmniej z pozoru na wierzchu bardzo
żywe. Natomiast to robi się kosztem wysysania właśnie artystów, nie wiem, z Poznania, Krakowa
(DDW1).
Do wątku centralizacji polskiego świata wrócimy, gdy będzie mowa o tym, jak skonstruowane jest
środowisko artystyczne w naszym kraju.
•

Trzeci często wspominany czynnik to płeć, który według znacznej części respondentów, zwłaszcza
kobiet w sposób znaczący różnicuje szanse na uzyskanie sukcesu finansowego.
Ja myślę, że kobiety generalnie mają gorzej. (…) No że nie dostają tej najprostszej opieki, po co brać
ich na uczelnie i zapewniać im minimum, bo przecież to mąż o nie zadba. (…) Natomiast w
większości asystentami zostają mężczyźni i powielają ten schemat. Myślę też, że bardzo często no
taki moment pewnie urodzenia dziecka, macierzyństwa jest takim chwilowym wyłączeniem się z
zawodu. I niektórzy, niektóre potrafią jakby to pogodzić, czy też twórczo to przekuć. A niektóre
artystki na moment znikają z obiegu (DDW1).
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Na znaczenie płci wskazują też częściej wypowiedzi tych osób, które szczególnie mocno cierpią z powodu
niestabilności i niepewności wynikających z braku środków pozwalających na utrzymanie się. Nie oznacza
to, że kobiety, które częściej mówią o takim właśnie doświadczeniu, są mniej odporne od mężczyzn, ale
raczej, iż to one czują się bardziej odpowiedzialne za los swoich bliskich, rodzin, dzieci.
•

Czwarty czynnik różnicujący to posiadanie stałego etatu, zwłaszcza na uczelni wyższej lub w
instytucji wystawienniczej. Do tego wątku jeszcze wrócimy omawiając najważniejsze źródła
utrzymywania się artystów.
W przypadku hierarchii środowiskowych no to jeśli mówimy o tych hierarchiach w środowisku to
artyści, którzy mają stałą pracę, którzy pracują na akademiach, to są w lepszej sytuacji (…)
Pokrewnym rodzajem zasobu jest inny, mniej sformalizowany rodzaj relacji z instytucją,
materializujący się w postaci umów czasowych, zwiększający szanse na wystawianie w nich,
dodatkowe źródła zarobkowania (np. prowadzenie zajęć edukacyjnych) oraz będący formą kapitału
społecznego: platformą nawiązywania kontaktu z kolejnymi ogniwami świata artystycznego, w
przypadku najsilniejszych instytucji – także tego międzynarodowego.
(…) pytanie z jakimi galeriami są artyści związani i jeśli artyści są związani z bardziej prestiżowymi
galeriami takimi jak galeria fundacji Foksal czy galeria Rastra to znowu są w lepszej sytuacji, bo
znowu mają większą możliwość zafunkcjonowania w tym środowisku międzynarodowym (KBP1)

Etat oraz stopień związania z instytucją są szczególnie ważnymi zasobami strukturyzującymi pole
artystyczne, ponieważ tym, co różnicuje artystów są nieraz nie tyle albo nie tylko dochody, co stopień
bezpieczeństwa egzystencjalnego i to, jak wieloma różnymi zajęciami muszą się parać, aby się utrzymać
– jak pokazywały wyniki badania sondażowego.
•

Piąty i ostatni czynnik różnicujący szanse na sukces finansowy, albo przynajmniej
uprawdopodabniający, iż jednostka będzie zdolna do przezwyciężenia podstawowego lęku i
niepewności co do swoich losów, to obrotność, umiejętność sprzedawania się, przedsiębiorczość.
Co dosyć znaczące, cecha ta nie jest traktowana jako pozytywna umiejętność, ale raczej jako
specyficzna, droga na skróty, nieuczciwa i destrukcyjna wobec reguł na mocy których powinna być
wartościowana sztuka.
Natomiast obserwuję wielu bardzo dobrych artystów, którzy nie mają z czego żyć. I to jest dla mnie
trudne. I wsparcia wymagają ci ludzie, którzy no naprawdę żyją niezwykle skromnie i nie umią się,
kolokwializując po raz kolejny, sprzedać. Nie umią. Po prostu nie mają tych zdolności. I ja widzę
takich designerskich artystów, którzy robią na moich oczach wielkie kariery, i w ogóle są jakimiś
takimi bohaterami dnia, no ale nie zawsze to co robią jest dla mnie ważne, interesujące,
przekonywujące. A często ci ludzie, którzy rzeczywiście mają trudną sytuację, nie umią się sprzedać,
a robią naprawdę dobrą sztukę. I to jest moje cierpienie (AZK2).

Tego rodzaju cecha różnicująca twórców pojawia się szczególnie silnie w relacjach dojrzałych artystów
opisujących strategie życiowe młodych twórców, którzy dużo lepiej niż oni radzą sobie we współczesnych
systemach stypendialnych, grantowych, posiadają umiejętności autopromocji i nie mają problemów z tym,
żeby oprócz sztuki zajmować się zupełnie innymi formami aktywności. Pomimo tego, że większość naszych
rozmówców ubolewa nad tym, że reguły określające dostęp do środków uległy ekonomizacji i stały się
podobne do tych obowiązujących również poza światem artystycznym, to czasami tego rodzaju opisy
prezentujące strategie młodego pokolenia, pełne są nieukrywanego podziwu:
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Ponieważ mam z nimi kontakt, z tymi młodymi – imają się różnych prac. Albo coś projektują i to
albo się zatrudniają po prostu w jakichś innych firmach, to głównie dotyczy przypadków, kiedy
pracują w reklamie, albo się zatrudniają jako pracownicy firm reklamowych. Czasem zakładają
własne firmy – kiedyś to było bardziej popularne, teraz mniej, ponieważ większe sieci, większe firmy
przejęły cały rynek, więc teraz jest to bardzo trudno samemu zrobić. Ale powiedzmy, że cały czas się
to zdarza. Zajmują, zakładają inne, otwierają knajpy, prowadzą antykwariat własny albo cudzy,
jakieś takie niszowe firmy projektowe, są na przykład… niszową biżuterię ktoś tam projektuje. Tak
że różnie (AZK2)
Dosyć uderzające jest to, że wśród kryteriów różnicujących sytuację artystów wskazywanych przez naszych
rozmówców niewiele miejsca zajmują takie aspekty, jak talent, umiejętności, wysoka wartość kulturowa
tworzonej sztuki. Choć osoby z pola świat sztuk wizualnych chcą, by to one decydowały o pozycji finansowej
twórców, to jednocześnie wydają się być przekonani, iż ta jest zależna od zupełnie odmiennych czynników,
na które rzadko mają wpływ.
(…) sztuki wizualne są takim obszarem, gdzie w najmniejszym stopniu obowiązują tak zwane
„reguły”, jeżeli porównamy artystów wizualnych na przykład z muzykami, gdzie jednak sama natura
zjawiska, jakim jest muzyka, powoduje, że tam rządzą pewne reguły. Na ogół jest tak, że jeżeli ktoś
zaczyna tak traktować muzykę, jak artyści wizualni traktują to, co robią, to ktoś taki jest artystą
awangardowym. I przypadek Cage’a, oczywiście w stanach, jest takim najbardziej sztandarowym.
Gdzie eksperymentując na polu muzyki, te eksperymenty powodują, że ten artysta wchodzi w
obszar tak zwanych sztuk wizualnych czy sztuk w ogóle, tego co nazywamy sztuką. To co się
pokazuje w muzeach, to co funkcjonuje w obiegu sztuki. Tak że to powoduje ten brak, to idzie z
założenia, brak jakichkolwiek reguł, norm, prawie żadnych powoduje to, że to ryzyko znacząco
wzrasta. To niesie ze sobą czasem spore konsekwencje (AZK2).
Ten ostatni cytat, jak się wydaje, dobrze określa specyfikę doświadczanie przez artystów uprawiających
sztuki wizualne zróżnicowania w zakresie sukcesu finansowego, który jej ich udziałem. Problemem nie jest
tylko fakt, iż zakres rozpiętości dochodowych jest w tym polu bardzo duży (albo też – takie przynajmniej
jest przekonanie wielu działających w nim aktorów, zestawiających ze sobą najbardziej skrajne
przypadki). Równie istotne jest też to, że nie bardzo wiadomo, skąd te różnice się biorą. To z kolei
sprawia, iż kariera artystyczna przypomina nieco rosyjską ruletkę, w tym sensie, że jednostka nie jest w
stanie kontrolować wszystkich warunków odpowiedzialnych za jej powodzenie z tej prostej przyczyny, iż są
one nie do końca rozpoznane. Można oczywiście zwiększyć prawdopodobieństwo, że uda się nam zająć taką
pozycję w świecie sztuki, która zapewnia minimalny poziom bezpieczeństwa egzystencjalnego (co ułatwia
dziś daleko posunięta profesjonalizacja związana z budowaniem CV, wizerunku, strategiami autopromocyjnymi), ale nikt nie dysponuje mapą drogi prowadzącej na szczyt, nie sposób też podążać szlakami,
które przeszli inni już tam się znajdujący. Świat artystyczny ceni przecież też oryginalność, unikalność i
odrębność wobec tego wszystkiego, co zdarzyło się wcześniej.

Z CZEGO ŻYJĄ ARTYŚCI. PODSTAWOWE ŹRÓDŁA UTRZYMANIA
SZTUKA JAKO DODATEK: ZNACZENIE POZAARTYSTYCZNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW
W tej części naszego opracowania, pozostając przy wątku sytuacji ekonomicznej twórców, chcielibyśmy trochę
miejsca poświęcić wskazaniu na ich źródła utrzymywania się. Jak pokazywały informacje pozyskane w trakcie
badań sondażowych, wyłącznie ze sprzedaży prac żyje nie więcej niż 5% absolwentów ASP, nie więcej niż 1/3
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żyje wyłącznie z pracy, którą uznaje za związaną ze sztuką, a większość musi czerpać z kilku różnych źródeł
dochodów. Tego rodzaju informacje znajdują potwierdzenie i rozwinięcie w wywiadach pogłębionych. Jak mówi
jeden ze znanych artystów:
typowo ze sprzedaży, ze sztuki, to to nie. Praktycznie nikt [z tego] nie żyje, sam nie byłbym w stanie
wyżyć z własnej sztuki mimo, że czasem coś tam sprzedaję. Ale tak z miesiąca na miesiąc byłoby to
pewnie niemożliwe (AZK2).
To przy tej sytuacji rynku to jakby możliwość sprzedaży i dystrybucji swoich dzieł jest no bardzo
ograniczona. To dotyczy bardzo wąskiego kręgu artystów, którzy zrobili w cudzysłowie karierę (DDP2).
Nieprzypadkowo więc bycie artystą oznacza więc przede wszystkim konieczność utrzymywania się z
działalności pozaartystycznej albo wręcz traktowania sztuki jako hobby albo czegoś, co robi się po wykonaniu
prac pozwalających się utrzymać.
Ale prawdę mówiąc, utrzymują się, moim zdaniem, głównie z innej działalności. (…) Tak mi się wydaje.
Bo działalność artystyczna, wydaje mi się, że w większości artystów przynosi… znaczy ogólnie znowu, bo
znowu wydaje mi się, że część artystów sobie z tym radzi, że działalność artystyczna przynosi jakby zysk i
dochód, ale bardzo często jest nieregularny. I wydaje mi się, że jest potrzeba zarabiania równocześnie w
jakiś inny sposób, który powoduje, że się jest bardziej stabilnym, albo się te luki wypełnia czymś (AMK1)
Ja nie, nie mogę żyć ze sztuki. W sensie od czasu do czasu sprzedaję swoje prac, ale to jest raczej
przyjemny bonus niż co miesięczna wypłata, a muszę płacić za mieszkanie (…) Natomiast jakby sztuka
jest czymś takim, co raczej nie można nazwać pracą. Bo to nie jest praca. To jest raczej hobby, jeśli już.
(AMW1)
Jak się okazuje do tego rodzaju sytuacji, czyli pogodzenia się z tym, że nie da się żyć ze sztuki, ale jest ona
zajęciem dodatkowym przygotowują już uczelnie artystyczne, by choć trochę chronić rozpoczynających dopiero
karierę artystyczną młodych ludzi przed rozczarowaniami.
To jest mój rocznik i jak patrzę na roczniki, to mniej więcej ta zasada jest taka, że to jest 10% osób, albo
nawet mniej, które później... wWadomo, że z biegiem lat te osoby się wykruszają i te pierwsze dwa lata
to jest kompletny odsiew, a później jedna, czy dwie osoby z roku zostają w tym na stałe. (…) są marzenia,
a później jest przykra weryfikacja. Może już nawet bez marzeń o utrzymywaniu się ze sztuki, wszyscy idą
w tym kierunku etatu i sztuki jako dodatkowego zajęcia. (…) B: A dzisiaj może młodzi artyści są...(…) R: ...
w ten sposób ukierunkowani, że liczą na jakiś etat i sztukę jako zajęcie dodatkowe (AMG1)
4

Bardzo istotnym źródłem utrzymania dla artystów, i wydaje się być to dosyć uniwersalny sposób zarobkowania
w Polsce, są fuchy, chałtury, krótkoterminowe zlecenia.
Wiesz co, chyba zarabiają we wszystkie możliwe sposoby. Od malowania ścian i bycia budowlańcem w
momencie, kiedy nie masz nic, poprzez wynajmowanie się do różnych fuch typu scenografia, jakieś na
eventach nawet, fotografia, wiesz, jakaś komercyjna czy robienie, wiesz, jakichś... no każda po prostu
rzecz jest tutaj dopuszczalna (AZW2).
Czekamy aż coś wpadnie, czasami coś wpadnie i… Czasami jakiś remont się zrobi, coś no- Aha, chałtury
jakieś tam takie? No i potem trzeba kupić za to farby, no i siedzieć tam i malować. (…) Chałtury, to znaczy
no- Obrazów takich, jakichś tam pejzaży na sprzedaż nie malujemy, no raczej, raczej jakiś remont. (…)
Raczej wyburzanie ścian. (…) Wyburzanie ścian [śmieje się]. (AML1)
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Dosyć znaczące w powyższym cytacie jest też sprowadzenie zawodu artysty do oczekiwania „aż coś wpadnie”,
które jest jeszcze jednym przykładem przygodności egzystencji artysty przynajmniej w sferze ekonomicznej.
Stereotyp na temat artystów mówi, iż utrzymują się oni dzięki wsparciu własnych rodzin, partnerów, bliskich.
Zgodnie z wynikami badania sondażowego pomoc materialna ze strony bliskich jest jednym ze źródeł dochodu
dla ok. 30% absolwentów i absolwentek ASP (choć tylko dla 5% - podstawowym lub jednym z głównych źródeł
utrzymania). Co istotne, odsetek osób, dla których jest to podstawowe, jedno z głównych lub istotne, ale
dodatkowe źródło utrzymania jest każdorazowo dość podobny bez względu na to, które roczniki absolwentów
weźmiemy pod uwagę. Inaczej mówiąc – wsparcie bliskich jest istotnym źródłem utrzymania nie tylko dla
znaczącej części świeżo upieczonych absolwentów, ale i sporego odsetka osób, które już dawno skończyły
studia. Istnienie tego zjawiska ilustrują historie zebrane w wywiadach pogłębionych.
To są kobiety, które mają około 40 lat a cały czas są wspomagane przez ich rodziców, przez ich mamy,
więc to jest gdzieś takie dramatyczne, że w przypadku tych artystów freelancerów ta sytuacja materialna
jest zła. (KBP1)
(…) są też takie przypadki, że ktoś tam ma bogatych rodziców i na tyle wyrozumiałych, że wspierają go
(AZK2).
Jednocześnie tego typu przypadki nie są raczej traktowane jako normalne, lecz albo służą rozmówcom albo jako
dowód na to, że artyści cierpią z powodu skrajnej deprywacji, albo pozwalają ponownie wskazać na prekarność
sytuacji artysty i występowanie w jego karierze sytuacji awaryjnych, w których trzeba uciekać się do takiej
właśnie szczególnej formy „rodzinnego socjalu”:
po studiach (…) musiałam wrócić do mojego domu rodzinnego (…), no nie miałam pieniędzy, byłam
spłukaną absolwentką Akademii Sztuk Pięknych i to była już taka decyzja, że albo pójdę do pracy i kończę
ze sztuką, gdzie ta sztuka będzie, że tak powiem na boku, albo wracam do domu rodzinnego gdzie mam
warsztat po dziadku, gdzie moja mama może mnie przygarnąć i nie będę musiała po prostu zarabiać
pieniądze na czynsz, na drugi czynsz na przykład w Warszawie czy w Poznaniu tylko będę po prostu na
produkcję przeznaczać, na kolejne wystawy (AZB1).
Część ma na przykład partnerów zamożnych, którzy im pomagają właśnie w sytuacji, gdy nie ma
pieniędzy. Obawiam się, że to jest też ratunek, gdy właśnie partner, partnerka tam w jakiś sposób może
wesprzeć finansowo właśnie w sytuacji, gdy, no, gdy akurat jest gorszy okres (AMP1).
Część z naszych rozmówców traktuje jednak wskazanie na tego rodzaju źródło finansowania jako niszczący
stereotyp, bo pokazujący artystę jako kogoś, kto może tworzyć sztukę tylko i wyłącznie dzięki pomocy innych, a
nie dlatego, że uznaje jej kreowanie za bezdyskusyjnie istotne, ważne, godne tego, by poświęcić temu swoje
życie. Jak utyskuje znana artystka:
Nie. To jest okropne. Zmieńmy siebie, zmieńmy czasy, zmieńmy naszą mentalność. A nie wchodźmy dalej
w ten cały system, że jak chcesz być artystką to musisz mieć bogatego męża, bo nie ma szans, żeby taka
artystka, która ma bogatego męża była dobrą artystką. Musi być pewnego rodzaju prawda, jak jej nie
doświadczysz w swoim życiu, to zaczniesz robić ładne torebki i zrobisz karierę na produkcji torebek, bo
masz bogatego męża, który cię sponsoruje. Nie, jakby ja w to zupełnie nie wierzę i bardzo bym chciała,
żeby to się zmieniło w naszej mentalności, społeczeństwa. (AZKR1)
Tego typu wypowiedzi wydają się jednak reakcją na figurę artysty jako kogoś, kto uprawia sztukę jako formę
luksusowego dodatku – osoby z wyższych sfer albo właśnie „żonę bogatego męża” – podczas gdy wsparcie
rodziny dotyczy wielokrotnie osób słabiej sytuowanych oraz polega na uprawianiu swojej pasji dzięki
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mieszkaniu, warsztatowi lub pracowni odziedziczonej po dziadku czy uzyskaniu ubezpieczenia w KRUS z tytułu
bycia członkiem rodziny rolniczej.
R: Po prostu ubezpieczenie społeczne, tak, takie dedykowane szczególnie artystom – to jest absolutnie
(…) [powszechne] w całej Europie. (…) A u nas po prostu jest to beznadziejne, bo wszyscy muszą po
prostu wiesz KRUSach, na dziwnych umowach być, albo nie mają ubezpieczenia i uważam, że to jest
jakby podstawowy problem w dyskryminowaniu artystów. Absolutnie. Ja też sobie radzę no najchętniej
byłabym po prostu jako artystka, a nie jako rolnik. (…) No wiesz, ja mam KRUS (…). Jako członek rodziny
rolniczej. (…) Mogę chodzić do lekarza, jakby wiesz, przejechał mnie samochód to po prostu mam tą
opiekę zdrowotną.
ŻYCIE OD DO: STYPENDIA, GRANTY, KONKURSY I ICH OGRANICZENIA
Jednym z istotniejszych, choć jak wskazują nasi rozmówcy absolutnie niewystarczających źródeł utrzymania i
wsparcia ich twórczości są granty, stypendia, konkursy, rezydencje.
Właściwie artyści żyją od projektu do projektu moim zdaniem. A mianowicie gdzieś próbują zdobyć
pieniądze na jakieś duże przedsięwzięcie. (…) Inna grupa artystów żyje od rezydencji do rezydencji,
które na podobnej zasadzie się odbywają (KBW2).
Wypowiedź ta, choć jest podobna do wielu innych pojawiających się w wywiadach i wskazujących na to
właśnie źródło finansowania jest o tyle symptomatyczna, iż pozwala raz jeszcze dostrzec, jak bardzo
niepewny jest los artysty, jak bardzo zależy od zewnętrznych źródeł finansowania, na które nie ma on
wpływu. To życie „od do” jest chyba najlepszym sposobem na wyrażenie tego, iż biografia artysty to rodzaj
falowania, którego warunków w dużej mierze się nie kontroluje, nie określa się ich samodzielnie. Omawiane
tu źródło finansowania pełnią jednak różną rolę w biografiach różnych twórców. Dla niektórych jest
podstawą egzystencji czy punktem przełomowym.
Dopóki nie dostałam (…) tej nagrody byłam ciągle spłukana i było beznadziejnie i wtedy
powiedziałam sobie, ja dosłownie brałam kredyty na to, żeby robić projekty i żeby po prostu być
artystką. To nie było takie łatwe. Pamiętam, że pomyślałam, że jeśli nie dostanę tego cholernego
(…), tej nagrody i nie spłacę wszystkich długów to ja po prostu kończę z tym. No i dostałam. I nie
skończyłam (AZB1).
Dla innych – pełni rolę podpórki i dodatkowego źródła dochodów, które od czasu do czasu uda się uzyskać.
Dla jeszcze innych staje się natomiast permanentnym sposobem funkcjonowania, polegającym na
zszywaniu ze sobą kolejnych projektów, grantów i stypendiów w długi ciąg, w którym przeskakuje się od
jednego działania projektowego do kolejnego. Jak opowiada młody artysta:
(…) mój status jest dosyć specyficzny. (…) raczej poświęcam się teraz większym projektom raz na
jakiś czas. To nie jest taki status artysty, który jest ciągle na świeczniku powiedzmy i którego osoba
też jest istotna. (…) Ja się teraz raczej zacząłem zajmować takimi bardziej projektowymi, no
projektowymi realizacjami. Tak, żeby mieć porównanie: artysta, który buduje swoją kreację siedzi w
pracowni, maluje, tworzy, ma materiał do sprzedaży – (…) to ja tak nie mam. Ja biorę udział w
projekcie, czasem jestem pomysłodawcą, czasem kuratorem, czasem współrealizatorem. I tak dalej.
I po projekcie ewentualnie zostaje jakaś publikacja, wystawa, coś w czym może uczestniczyć
odbiorca, a niekoniecznie jest coś, co może po tym zafunkcjonować na rynku [sztuki] (AMB1).
Wielu naszych respondentów dobrze znających źródła finansowania wskazuje też na cały szereg dysfunkcji,
jakie się z nimi wiążą i które nie wydają się ograniczać do świata artystycznego. Pierwsza wiąże się z pytaniem o
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kryteria przyznawania tego typu form wsparcia i ryzyko, że otrzymają je nie zawsze ci, którzy tworzą
wartościową sztukę, ale nieraz raczej ci, którzy potrafią sporządzać wnioski, mają odpowiednio skonstruowane
CV. Druga i znacznie bardziej zasadnicza obawa głosi, iż systemy stypendialne są raczej symulacją systemowych
form wspierania twórców, nie zaś rzeczywistym rozwiązaniem ich problemów. Ten symulacyjny charakter
wynika z dwóch cech systemu stypendialnego. Pierwsza – to zakres grantowo-stypendialnych form pomocy, a
więc objęcie przez nią niewielkiego odsetka twórców.
Mamy ileś tam instytucji sztuki w każdym regionie, patrząc przez różne dziedziny. Niektóre oferują
jakieś stypendia, np. marszałkowskie, ale można policzyć na palcach, że to będzie 10-20 stypendiów
na rok, a będzie 500 ofert złożonych. Taki to mniej więcej obraz daje, że to nie załatwi sprawy –
choć dobrze, że istnieje. Raptem może kilka miast, na Śląsku chyba żadne miasto nie daje
stypendiów artystycznych, najbliżej z tego, co mi jest wiadomo to w Krakowie są, albo były, nie
wiem czy dalej są (DDK2).
Druga cecha skazująca te formy finansowania na pełnienie roli symulacji i koła ratunkowego to ich doraźny,
ograniczony w czasie, niesystemowy charakter.
Na świecie to jest trochę inaczej, bo są na przykład bezpłatne pracownie dla artystów – takie
przypadki znam z Düsseldorfu. Są systemy stypendiów dla artystów znanych, są różne emerytury.
Jest ten program we Francji „La Culture” – 1% podatku dla artystów. Są różnego typu fundacje,
które wspierają grupy twórcze, a nie jakieś idiotyczne stypendia, gdzie trzeba grant napisać (AZK2).
W podobnym duchu wypowiada się inny rozmówca wskazujący na fikcyjność tego rodzaju programów jako
czynników mających wspierać rozwój artystycznych. Według niego, w rzeczywistości są to bowiem ukryte
formy zapomogi, a ich efektem nie zawsze jest tworzenie dobrej sztuki.
artyści ci młodzi i tak dalej, są te systemy, w Polsce jest ta moda, która na zachodzie już odchodzi do
tego, żeby dawać pieniądze tylko na najmłodszych, ładować pieniądze. są też te programy unijne,
gdzie są te rezydencje, które według mnie to są totalne nieporozumienia. To jest rodzaj zapomogi
dla ludzi, a w rzeczywistości, w rzeczywistości to jeżdżenie, robienie jakichś sztucznych programów,
w rzeczywistości niewiele to ma wspólnego ze sztuką (DDK1).
Przytoczona wyżej wypowiedź przedstawiciela instytucji wystawienniczej wskazuje na ogólniejszy rodzaj
krytyki systemu grantowo-stypendialnego w postaci programów wymagających w zamian za otrzymanie
honorarium tworzenie określonych tematycznie lub ideowo dzieł jako formy ograniczania swobody
działania artysty, a więc też narzędzia kontroli jego poczynań i zewnętrznego sterowania kierunkami
rozwoju twórczości, nieczułymi na zainteresowania i typ potencjału poszczególnych artystów. W
sugestywny sposób przypomina o tym poniższy fragment wywiadu:
(…) Mówisz mi „finanse”… ale umówmy się, sztuka która jest tworzona z finansowania jest
gówniana.
B: Bo jest na zlecenie?
R: Bo jest na zlecenie. Masz termin, musisz wykonać i trudno jest coś stworzyć. Masz kwotę, w
której się musisz zmieścić, a masz swoje życie i swoje problemy. Musisz napisać wniosek, który tak
naprawdę nie zawsze przejdzie. Piszesz wnioski nagminnie, ale WIESZ, że to nie przejdzie, bo jest
„rok czegoś tam” na przykład Chopina. Ty masz w dupie Chopina, ale napiszesz ten wniosek, bo jest
duży budżet, wszyscy mówią „napisz”, po czym musisz zrobić coś o Chopinie a twoje
zainteresowanie Chopinem jest ŻADNE. To jest problem, bo chcesz ŻYĆ, chcesz się dofinansowywać.
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Dlatego mówię, że głównym problemem jest brak mecenatu, który przyjdzie i kupi całą wystawę i
powie: „daję ci już ryczałtem, nie musisz oddawać, 7 tysięcy na przyszłą wystawę” (KUKR1).
Jeszcze jedno istotne pytanie dotyczące systemów stypendialnych dotyczy ich funkcjonowania w roli „skoczni
narciarskiej”, z której trzeba się zdążyć odpowiednio wybić albo spektakularnie upaść, ponieważ po 35. roku
życia tego typu „kroplówka” zostaje odcięta. Jak opowiada młody artysta na podstawie własnych doświadczeń i
obserwacji swojego otoczenia:
Są takie osoby, które przez wiele lat ciągną na tych konkursach. Niekoniecznie z dobrym skutkiem dla
nich, bo się stają tak zwanymi artystami konkursowymi, a ta formuła się wyczerpuje. Kończy się 35 lat i
konkursy się kończą. Bo to jest zwykle do, no tak maksymalnie do 35 roku życia. Też stypendia, w
których już się brało udział, często dyskwalifikują w przyszłości. Znaczy kolejny raz nie mogę. (…). Więc
jakby te możliwości się kończą. Ja dużo tych możliwości wykorzystałem. Można powiedzieć, że byłem
obrotny w tej kwestii, no i to teraz się kończy. Znaczy tamte opcje dawały mi szansę na utrzymanie
przez kilka lat.
W dłuższym okresie czasu powoduje to, że osoby, które przekroczą barierę młodego wieku, a nie udało im się
osiągnąć spektakularnego sukcesu, stają się nieraz coraz mniej widzialne i bezskutecznie szukają konkursów,
grantów czy rezydencji skierowanych do osób starszych.
To jest jedna z rzeczy, która jakby wyklucza też część artystek, druga część to jest też związana
jakby z takim, no niewątpliwie jednak fetyszyzacją młodości i nowości w środowisku artystycznym,
poszukiwaniu nowych nazwisk, to jest rzeczywiście, to jest rzecz, która też, wydaje mi się jakby
warta rozregulowania, przekalibrowania... (…) No cały ten system, system też stypendialnokonkursowo-dotacyjny... (…) jest tak ustawiony w Polsce, no wiadomo Młodą Polskę można
otrzymywać do 35 roku życia. (…) Wszystkie, znaczy większość rezydencji też jest do określonego
tam trzydziestego któregoś roku życia. Konkursów, których jest bezliku w Polsce, no to są wszystko
[dla młodych]: albo to jest Rybie Oko albo tam Spojrzenia też do trzydziestego szóstego, bodajże
piątego czy szóstego, nie wiem Młode Wilki w Szczecinie, no tego jest mnóstwo, ale to jest wszystko
dla... (…) młodych. Nie ma takiego czegoś właśnie, jak Stara Polska czy tam znowu Polska w
Średnim Wieku – takiego programu. I to jest rzeczywiście bardzo bardzo trudne KUW4.
Opisane wyżej zjawisko wiąże się z istnieniem dwóch istotnych kategorii artystów: po pierwsze takich,
którzy zyskali uznanie, ale nie są już obiektem na tyle dużego zainteresowania ani nie uzyskali w
międzyczasie innych szczególnych zasobów (np. etat, kapitał społeczny), aby uzyskiwać znaczące dochody ze
swojej działalności artystycznej. O tej kategorii była już mowa wcześniej, kiedy wskazywaliśmy na to, że
samo uzyskanie widzialności, rozpoznawalności nie gwarantuje osiągnięcia i przede wszystkim zachowania
sukcesu finansowego. Druga kategoria, której powstawanie potęgowane jest przez opisane wyżej zjawisko
„skoczni narciarskiej" albo „odcinania kroplówki” to artyści tworzący sztukę uznawaną przez znaczącą część
środowiska albo duże autorytety za wybitną, ale kompletnie zapomniani i wegetujący na marginesie lub
poza granicami świata artystycznego. Powrócimy do tego tematu we fragmencie poświęconym
środowiskom artystycznym.
NAUCZAĆ W SZTUCE: ETAT UCZELNIANY JAKO SOCJALNE MARZENIE
Na koniec jednak tego wątku warto wspomnieć o tym, iż rodzajem Świętego Graala jest dla artystów etat w
pracy związanej ze sztuką, a w szczególności – etat na uczelni wyższej: wszyscy słyszeli wiele o jego istnieniu i
poszukiwaniach, ale dla większości jego znalezienie to raczej sfera legend i bajek. Fakt zupełnej odrębności
sytuacji egzystencjalnej osób zatrudnionych na uczelniach wyższych powraca w narracjach osób zajmujących
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bardzo różne pozycje w świecie artystycznym, od artystów, przez kuratorów, po decydentów, reprezentujących
różne światopoglądy. Obok najbardziej cenionych etatów uczelnianych funkcjonują też inne, mniej atrakcyjne,
np. polegające na uczeniu sztuki w szkole.
(…) najlepszą sytuacją, tak mi się wydaje, jest sytuacja, kiedy artysta jest jednocześnie profesorem
akademii. Bo to daje taką stabilność też, w sensie … no etat, emerytura itd. To jest dosyć dobra
sytuacja (DDB1).
jakoś sobie radzę i to miejsce, w którym uczę, czyli liceum plastyczne też daje mi taką możliwość nie
bycia nauczycielką tylko artystką, która się spotyka z młodzieżą. Jakby nie czuję bólu jak jadę do
pracy do szkoły. (…) Ale wydaje mi się, że wielu artystów jednak pracuje, z tych, co znam, w
zawodzie nauczyciela. Czy to jest średnia szkoła czy to jest uczelnia, właściwie większość, którą
znam w ten sposób zarabia na te takie podstawowe utrzymanie. A może i nawet nie na takie
podstawowe (AZB2).
Część naszych rozmówców wprost traktuje tę formę zatrudnienia jako główne narzędzie łagodzenia
radykalizmu artystów żyjących w sytuacji permanentnej niepewności. Ten, jak określa go niżej cytowany
respondent, wentyl bezpieczeństwa, jest atrakcyjny, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo, a jednocześnie
sprawia, iż można pozostać w zawodzie.
Tak naprawdę od zawsze wiadomo, że głównym takim wentylem bezpieczeństwa dla artysty jest
posada na uczelni artystycznej, która jakby daje mu pewną gwarancję podstawowego bytu,
opłacany ZUS, et cetera. (…) chyba w tej chwili najlepsza forma utrzymania się w tym fachu, bo
gwarantowana. Pewnie niezbyt wygórowana, ale pewna (DDP2).
Młodzi artyści nawet nie ukrywają, iż praca na uczelni to często nie tyle wymarzona forma zatrudnienia
pozwalająca się rozwijać, mieć wpływ na to, kim będą przyszli artyści, ale rodzaj socjalu, pozwalający łagodzić
trudy prekarnej egzystencji, która jest udziałem twórców.
Gdzieś jakimś takim, bo nie ukrywajmy tego – właściwie takim socjalnym zbawieniem i taką
sytuacją, do której prędzej czy później większość artystów dąży, jest jakiś etat. Czy w szkole, czy na
uczelni - przeważnie jest to związane z nauczaniem (AMG1).
Ja po prostu żyję na marchewkach, no co mam ci powiedzieć [śmieje się]. (…) A teraz jest lepiej, bo
jestem na studiach doktoranckich i z tego co wiem, co słyszę ogólnie, no to raczej większość
artystów chciałaby się dostać na uczelnię, mieć stałą posadę (AMP2).
Jak zauważają niektórzy, taka popularność zatrudniania się na uczelni jako istotna alternatywa dla borykania się
z trudną, niepewną sytuacją materialną może być niebezpieczna – nie tyle dla tych, którzy się na nią decydują,
co raczej dla systemu edukacyjnego zajmującego się szkoleniem artystycznym.
Ludzie, którzy są tego już świadomi, bo są, nikt nie jest w ciemię bity, jeśli żyje, wiedzą, że jedyne co
można zrobić to mieć etat. Wobec powyższego artyści masowo idą na belferkę, w stronę belferki nie
mając ku temu ani żadnych kwalifikacji ani żadnych zapędów ani w ogóle umiejętności kształcenia,
bo sami są niedokształceni w większości (KBW1).
Ja… za moich czasów kadra była dużo mniejsza, teraz widzę, że moi koledzy z lat tam troszeczkę
wyższych są w tej kadrze. Są ciałem pedagogicznym, tak, są jego częścią. No więc oni muszą jakieś
pensum wyrobić i to jest też to co mnie do studiów doktoranckich zniechęciło, bo ja wiedziałam, że
nie chcę brać udziału w takiej fikcji (KBP2).
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Na zakończenie tego wątku warto też oddać głos osobie, która w obrębie tego systemu funkcjonuje:
Mam stałe źródło dochodu, tytuł profesora, więc od tej strony jestem zabezpieczony, natomiast jak
porównuję, no bo nie unikniemy porównań, prawda. Bo jesteśmy w takiej jakiejś sytuacji, w której
musimy używać porównań (…). (…) jak porównuję na przykład nasze gaże z, mówię o
proporcjonalnym odniesieniu do rzeczywistości, z moimi niemieckimi kolegami, których mam kilku,
no to (…) to są jakieś śmieszne sumy (AZP1).
Paradoks polega więc na tym, że atrakcyjność pracy na uczelni artystycznej nie polega na tym, iż wykonując
ją zaczyna się opływać w dostatek, ale raczej na tym, iż zostaje dzięki niej zostaje wyeliminowane bardzo
podstawowe źródło niepewności i lęku – brak zabezpieczeń socjalnych oraz polisy ubezpieczeniowej na
trudniejsze, mniej dochodowe okresy w swojej karierze artystycznej. Jeżeli uświadomimy sobie, iż motyw
ten może decydować o wybraniu pracy na uczelni, to trudno sobie wyobrazić bardziej dobitny wskaźnik
tego, z powodu jak bardzo podstawowych deficytów cierpią w Polsce artyści.
Warto jednocześnie zaznaczyć, że etat uczelniany nie jest przedmiotem marzeń dla wszystkich twórców, co
wynika nie tylko z indywidualnych preferencji, ale też dostrzegania nieelastyczności tej instytucji, która
może być krępująca.
No więc powiedzmy, jeśli decyduję się na wejście w ten system szkolnictwa wyższego, no to to (…) w
wielu przypadkach tak to wygląda, że to jest decyzja na całe życie. No, bo jeśli poświęciłem się
uczelni, mam te powiedzmy 50 lat, no to trudno żebym teraz rezygnował z uczelni, żeby ktoś inny
mógł wejść na mój kontrakt. A są takie modele uczelni zagranicznych, gdzie co 5 lat zmieniają się
prowadzący. I oni nie są na uczelni po to, żeby wiązać swoje życie z tą uczelnią, tylko po to, żeby
przez 5 lat prowadzić grupę warsztatową, z którą realizują jakieś tam kilka projektów. No i nie
myślą o tym, że będą robić na tej doktorat. Nie przychodzą po to, żeby robić doktorat, tylko żeby
realizować projekt. Więc to jest taka różnica i to jest w Polsce trudne do przyjęcia (AMB1).
Etat to z jednej strony ostoja bezpieczeństwa, a z drugiej – pewnego rodzaju balast, niepotrzebny tym,
którzy znaleźli sobie inny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i zarobkowanie.
B: A chciałabyś być zatrudniona na umowę o pracę?
R: Na umowę o pracę?
B: Tak na przykład, nie wiem, być na uczelni albo, no nie wiem, może gdzieś mieć jakieś mieć umowę?
Tak jakby czy poza ubezpieczeniem marzysz też o tym, żeby być zatrudniona na umowę o pracę, gdzie
masz jakąś pensję co miesiąc?
R: Nie. (…) Ale to nawet nie o to chodzi, czy mam umowę czy nie. Ja po prostu chciałabym robić to co
chcę, co lubię. (…) osobiście w tej chwili nie zależy mi na takiej umowie, ale wiem, że dla wielu ludzi to
jest coś to jest taki rodzaj balastu takiego jakiegoś zakotwiczenia. Jakiegoś takiego poczucia, no nawet
nie zarabiają zbyt dużo, to mają jakiś tam pewnie ubezpieczenie czy coś w tym rodzaju. I to o to chodzi
im. O to takie wiesz, taką namiastkę bezpieczeństwa.
W omawianym tu względzie zjawiska zachodzące w świecie sztuk wizualnych i dylematy będące udziałem
jego aktorów nie wydają się znacząco odmienne od tych, które można zaobserwować w innych obszarach,
w których na większą skalę pojawia się praca w roli freelancera, praca w domu, telepraca, praca zdalna itp.
Fraza „biedny, ale spełniony” przyjmuje tu postać „zapracowany, ale z ciekawym życiem”
Natomiast wydaje mi się, że to życie jest ciekawsze, bo nie ma w nim nudy. Nie ma pracy od nie
wiem 8 do 15. tylko właściwie pracuje się 24 na dobę (AZB2).
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Niektórzy z naszych rozmówców zwracali również uwagę na istotną zmianę mentalności artystów, która
pojawia się w najmłodszym pokoleniu. Polega ona na tym, iż świadomość funkcjonowania w bardzo
niestabilnym kontekście, którego jedynym pewnym aspektem jest to, że pozostawia on jednostkę samej
sobie i nie daje jakichkolwiek podstaw dla bezpieczeństwa socjalnego jest daleko posunięta
profesjonalizacja, koncentracja na zdobywaniu takich kompetencji, które są bardzo konkretne i dają się w
prosty sposób zmonetaryzować.
Czyli na przykład ludzie się profesjonalizują, mogą robić pomniki, scenografię, rzeczy perfekcyjne,
dobre. Czy są fotografami i pracują dla innych na zlecenia, mogą mieć całkiem dobry zawód z tego,
zwłaszcza myślę, że w branży filmowej dużo ludzi może mieć normalną, dobrą pracę. I w grafice
komputerowej. To są kierunki studiów, które są oblegane. Design, projektowanie graficzne, a na
malarstwie są pustki obecnie. Nie ma sensu iść na te ściśle artystyczne kierunki, bo ludzie nie widzą
takiej przyszłości. A dużo ludzi idzie na projektowe kierunki, bo kończą się dobrym zawodem
(AZKR2).
Ta fetyszyzacja konkretu, władzy w rękach nie jest niczym zaskakującym, choć niewątpliwie jest destrukcyjna
dla romantycznych mitów artysty, który tworzy to, co niepraktyczne, ale posiadające wysoką wartość
kulturową, symboliczną. Młodzi artyści, jak sugerowały też wyniki badań sondażowych, zdają się rzadziej myśleć
w kategoriach, które były tak oczywiste dla starszego pokolenia: że pracuje się za darmo, że poświęca się
sztuce, że jej tworzenie jest tak istotne, że należy temu podporządkować swoją egzystencję, a przynajmniej – że
tworzenie sztuki przez duże S musi się wykluczać z pracą przynoszącą zysk finansowy. Przeciwnie mamy do
czynienia raczej pragmatyzacją postaw. Trudno się temu procesowi dziwić, bo jest on racjonalną strategią
adaptacji do świata, w którym podstawowym doświadczeniem jest niepewność i w który niespecjalnie ceni się
to, co autoteliczne.
Na zakończenie tej części, poświęconej podstawowym źródłom utrzymania artystów, chcielibyśmy jeszcze
wskazać na rozpoznawane przez twórców źródła niepewności, jaka jest ich udziałem. O niektórych z nich
wspomnieliśmy już wcześniej. Są nimi niewątpliwie: uniwersalne mechanizmy nierównomiernej dystrybucji
bogactwa; reguły rządzące światem sztuki albo ich brak lub dokładniej – niemożność określenia takich, poprzez
które moglibyśmy mierzyć wartość dokonań artysty i jego sztuki; zmonopolizowanie systemu dystrybucji
pieniędzy przez mono-ideowe środowiska i inne. W tym miejscu warto jednak wskazać, iż jako najbardziej
uniwersalny powód trudnej sytuacji artystów w Polsce wskazuje się brak dojrzałego rynku sztuki. Tego rodzaju
konstatacja jest bardzo powszechna, pojawia się w każdym prawie z przeprowadzonych przez nas wywiadów,
szczególnie zaś zwraca się uwagę na to, iż bardzo słabo rozwinięty jest system prywatnych galerii, które byłyby
zdolne w sposób skuteczny dystrybuować sztukę na rynku, stanowiąc jego istotną część:
W Polsce galerie prywatne nie istnieją, bo nawet te, co pamiętam, na przełomie lat 80. i 90.
ambitnie wystartowały i rynek je zweryfikował, albo stały się sklepikami z gadżetami dla bogatych,
albo upadły, chyba że ktoś miał firmę i zostawił to dla obniżania sobie podatku, bo galeria zawsze
była na minusie (DDG1).
Przyczyn tego stanu rzeczy nasi respondenci poszukują, jak się wydaje – trafnie, nie tyle w braku wiedzy na
temat tego, jak sprzedawać sztukę czy w niedostatku tego rodzaju prób, co raczej w zjawiskach bardziej
uniwersalnych, wśród których najważniejsze zdają się być dwa. Pierwszym z nich jest niski poziom życia w
Polsce, który sprawia, iż osoby tu żyjące nie kupują sztuki, gdyż nie jest ona towarem pierwszej potrzeby:
Bo to wszystko jest trudne z tym mówieniem o sytuacji materialnej artystów w Polsce, bo ekonomia
w Polsce jest do dupy, więc o czym my mówimy. Bo ja nie wiem, czy sztuka jest takim artykułem
pierwszej potrzeby. ARTYŚCI wiedzą, że tak jest (APKR1).
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Po drugie jednak zwraca się również uwagę na kwestie kulturowych kompetencji Polaków, których to deficyty
sprawiają, iż praktycznie nie istnieje u nas zwyczaj nabywania dzieł sztuki, nie mówiąc już o jej
kolekcjonowaniu.
Najogólniej rzecz ujmując z kompetencjami społeczeństwa danego kraju, bo Polska niestety jest
dosyć uboga w tej materii, ponieważ po prostu nie ma tradycji, kulturowych tradycji uczestniczenia
w sztuce na, na… na różnych poziomach. Nie mam na myśli tylko kolekcjonowania czy kupowania
sztuki, co by się bardzo wprost przełożyło na sytuację materialną artystów, ale nawet na takim
poziomie odbierania sztuki, uczestniczenia. Tak że tutaj tak jak mamy po prostu poziom, standard
życia w danym kraju, to się przekłada na proporcjonalnie do standardu życia materialnego artystów
(AZK2).
Dodatkowym problemem, jaki stwarza ta rachityczność rynku sztuki w Polsce, jest również wysoki poziom jej
zależności od państwa. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o to, że środki, jakie dystrybuują władze państwowe i
samorządowe są bardzo mizerne, ale również o to, że zmniejsza to niezależność artystów, rodzi kompromisy i
prowokuje akty autocenzury, sprawia, iż jest się silnie zależnym od tego rodzaju monopolu.
(…) problem polskiej sztuki jest taki, że ona jest praktycznie utrzymywana z budżetu - jak nie jest
utrzymywana z budżetu, to umiera i ludzie nie potrafią sobie radzić. I to jest jakby generalny ból
środowiska, brak środków pozabudżetowych (…) Jednak cała polska sztuka to jest budżet
państwowy, miejski, czyli pieniądze z podatków (…) Ta sytuacja, że zostały pieniądze ulokowane do
kolekcji sztuki współczesnej i nagle jest afera – [ale] nie masz tej drugiej strony, czysto
kolekcjonersko-sponsorskiej, która by się tym zajęła. Największe kolekcje są tak naprawdę w rękach
państwowych w Polsce, tak mi się wydaje (AZG3).
Opisane wyżej zjawisko nie prowokuje raczej środowiskowej samoorganizacji (a jeśli już to jej przykłady są
bardzo nieliczne), ale przeciwnie – wytwarza podziały w obrębie środowiska i bardzo silną konkurencję w
staraniu się o te ograniczone środki. To z kolei sprawia, iż, jak pokażemy w części poświęconej środowisku
artystycznemu, nie są grupą specjalnie solidarną, lecz wręcz podzieloną i wewnętrznie skonfliktowaną, zdolną
do wspólnej walki tylko tam, gdzie nie narusza ona jednostkowych interesów.

EFEKT SASNALA
Jednym z ciekawszych spostrzeżeń, które pojawiły się w trakcie wywiadów jest, to, co jedna z respondentek,
kuratorka i krytyczka sztuki określiła mianem efektu Sasnala. Został on przez nią scharakteryzowany w sposób
następujący:
(…) przytoczę ogólnie takie zjawisko, które się nazywa efektem Sasnala. W tym sensie, że artyści (…)
współcześni [są w stanie] już myślę od jakichś dobrych parunastu lat, no, jednak wchodzić w ten
międzynarodowy obieg sprzedaży dzieł sztuki, rynku sztuki, galerii międzynarodowych. Gdzie po
prostu ceny na dzieła sztuki są bardzo, bardzo wysokie. To znaczy one są nieporównywalne p.. z
takim średnim dochodem krajowym brutto w Polsce, tak, jeżeli już musimy do czegoś to odnosić.
Czyli jakieś tam 3 000 z groszami brutto. (…) oczywiście to nie ma żadnej gwarancji. To znaczy to nie
jest tak, że jak artysta raz się na ten pułap wespnie, to on później ma gwarancję, że do końca życia
będzie jakby na tym pułapie się znajdował. Ale mimo wszystko jest to jakaś też szansa no
umiejętnego operowania dochodami, zyskami, tak żeby wypracować sobie też pewną pozycję
materialną, nawet niezależną już potem od późniejszych sukcesów czy też nie. Tak że są takie jakby
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ekstremalne sytuacje, że jest grupa, oczywiście mikroskopijna, ale ona w jakiś sposób też stwarza,
jakby rzutuje na myślenie o sytuacji artystów. (KUW3)
Efekt Sasnala sprowadza się do tego, że nieliczni polscy artyści, którym udało się zrobić międzynarodową
karierę oraz otrzymują za swoje dzieła trudne do wyobrażenia przez innych twórców kwoty pieniędzy,
kształtują wzorce biografii zawodowej, które uznają za możliwe pozostałe osoby tworzące sztukę. Sukces
Sasnala nie jest przecież fikcyjny, a on sam jest żyjącą wśród nas osobą, a przez to żywym dowodem na to, że
polski artysta jest nie tylko w stanie wejść na sam szczyt globalnego świata sztuki, ale odnieść też sukces
finansowy i to bez jakichkolwiek kompromisów, jeżeli chodzi o własną twórczość. To z kolei przekształca go w
i
„wartość żywą” , bohatera zbiorowej wyobraźni mającego niezwykłą moc jej organizowania. Warto też zwrócić
uwagę na to, że sukces takich artystów, jak Sasnal jest opisywany przez niektórych naszych rozmówców, jak
rodzaj trafu czy przypadku, jako coś, co zostało im dane, zdarzyło się, a nie jako coś, co wynika wyłącznie z
przymiotów osoby, która tego sukcesu doświadczyła.
A to też jest tak, że to tylko parę osób robi to co tak na prawdę chce. Na przykład właśnie jak taki Sasnal
czy Maciejowski, od początku do końca. I że to tylko paru osobom jest dane, żeby żyć tak konsekwentnie
ze swojej sztuki, żeby się nią zajmować (APKR1).
Czasami ta przygodność sukcesu jest dodatkowo wzmacniana poprzez wręcz zakwestionowanie wyjątkowości
tego, który go odniósł albo poprzez wskazanie na irracjonalność rynku, jawiącego się jako emergentny i
podporządkowany swojej własnej logice twór, którym nikt nie kieruje.
(…) to nie znaczy, że Willy Sasnal, który świetnie maluje i jest uznanym artystą na świecie, tak bardzo
odstaje od innych artystów... że znacznie lepiej maluje niż Bartek Materka. Nie, to są obaj świetni
malarze. Tylko trafił na ten rynek, który jest irracjonalny i który wchłonie tyle, ile potrzebuje. Nikt nim
osobowo nie zarządza, nie stoi za tym żadna mafia. To jest trochę tak, jak z językiem, który...
wypuszczamy go tak jak dżina z butelki i te dyskursy na nim pracują. I ze światem sztuki jest trochę
podobnie i z tym rynkiem też (DDK2)
Można postawić hipotezę, że efekt Sasnala wypełnia niezwykle ważną i przynajmniej podwójną rolę w
kontekście zrekonstruowanej wcześniej struktury świata artystycznego.
Po pierwsze, normalizuje on wizję ogromnego rozwarstwienia świata artystycznego, podziału na wąską elitę
zwycięzców oraz całą resztę twórców, którzy z trudem wiążą koniec z końcem, rzadko żyjąc przy tym ze sztuki.
Normalizuje, ponieważ pokazuje, iż: (a) wszyscy mają tu równe szanse, albo dlatego, że hierarchiami
artystycznymi nie rządzą jakiekolwiek reguły, ale raczej traf, przypadek, zbiegi okoliczności, albo dlatego, że
każdemu, nawet jednemu z nas, może udać się w którymś momencie zabłysnąć; (b) wszyscy mają to samo
pragnienie: znaleźć się wśród wybrańców, tak żę nie jest ono udziałem wyłącznie wąskiej elity, ale raczej ma
charakter uniwersalny, a więc też normalny. Efekt Sasnala wytwarza tym samym zgodę na aktualną strukturę
świata artystycznego i sposób, w jaki dystrybuowane są w jego obrębie różnorodne zasoby.
Po drugie, łagodzi on też skutki materialnej deprywacji, niepewności oraz wykluczenia z pełnego uczestnictwa
w życiu ekonomicznym, jakiego doświadcza większość artystów w Polsce. Łagodzi, bo (a) daje nadzieję na
odmianę tego losu oraz (b) dlatego, iż zdejmuje ciężar niepowodzenia z samego artysty i lokuje go po stronie
irracjonalności świata sztuki, niejasnych mechanizmów, które uruchamiają jego działanie i które, z definicji
znajdują się poza kontrolą samego artysty.
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ŚRODOWISKO ARTYSTYCZNE
W tej części raportu chcielibyśmy, na podstawie analizy informacji pozyskanych dzięki przeprowadzeniu
wywiadów pogłębionych, spróbować odpowiedzieć na pytanie czy w Polsce istnieje coś, co można byłoby
nazwać środowiskiem artystycznym. Odpowiedź na nie wydaje się być o tyle istotna, że w zależności od tego
czy jest ona przecząca czy też twierdząca, mamy do czynienia z odmienną sytuacją i sztuki i artystów
działających w naszym kraju. Istnienie silnego środowiska oznacza przecież jego zdolność do działań
zbiorowych, funkcjonowanie mechanizmów weryfikacji wartości tego, co tworzą artyści oraz jednoznacznych i
niepodważalnych hierarchii doniosłości dzieł i rangi ich twórców. Co więcej, silne środowisko artystyczne to
również wiarygodny partner w relacjach z władzą i ze społeczeństwem, mówiący jednym głosem, a przez to
skuteczny w walce o swoje interesy. Brak takiego środowiska albo jego słabość pociąga za sobą z kolei anomię –
rozkład norm i wartości regulujących pracę twórców, groźbę narzucania im kryteriów oceny ich pracy
zewnętrznych wobec świata sztuki, nieskuteczność w podejmowaniu działań mających na celu poprawę sytuacji
artystów. Co więcej, brak środowiska lub jego słabość powodują też pojawienie się bardzo silnego
rywalizacyjnego indywidualizmu, deficytów zawodowej solidarności i przedkładania nad nią skłonności do
bezwzględnego konkurowania o ograniczone zasoby z innymi. Dlatego też określenie czy w Polsce istnieje
środowisko artystyczne jest dla nas jednym ze sposobów poszukiwania odpowiedzi na pytanie o kondycję sztuk
wizualnych w Polsce i o warunki pracy osób, które zajmują się ich uprawianiem.
CZY W POLSCE ISTNIEJE ŚRODOWISKO ARTYSTYCZNE?
ATOMIZACJA, RYWALIZACJA, EGO LUB BALON ODCIĘTY OD ŚWIATA
W przypadku środowiska artystycznego mamy do czynienia ze znaczącym paradoksem. Z jednej strony artyści
zdają się mieć bardzo podobną, silną tożsamość i poczucie odrębności (której źródłem jest niewielka liczba osób
tworzących sztukę, długotrwały trening pozwalający ją uprawiać, specyficzny styl życia artystów oraz stereotypy
na temat tego kim oni są). Z drugiej jednak strony, w sztuce liczą się przede wszystkim silne, wyraziste
osobowości, które posiadają zdolność przyciągania uwagi i koncentrowania jej na sobie i na swojej twórczości.
Mówiąc jeszcze inaczej, ponieważ sukces artysty lub artystki zależy w dużej mierze od tego, jak bardzo
innowacyjne jest wykonywanie przez niego lub nią roli artysty, to z jednej strony, środowisko artystyczne musi
być przynajmniej do jakiegoś stopnia podzielone, zatomizowane, z drugiej zaś – zgadzać się, co do stawki w
grze, która toczy się w jego obrębie. Zasadą spajającą środowisko artystyczne z definicji zdaje się być w
związku z tym nie tyle podobieństwo, ale różnica właśnie, zaś zwyczajowe sposoby rozumienia kategorii
środowisko w odniesieniu do tego tworzonego przez twórców muszą być bardzo ostrożnie aplikowane. Nie
zawsze tam, gdzie jest rywalizacja nie ma zgody oraz nie zawsze tam, gdzie mamy do czynienia ze zbiorem
skrajnie odmiennych indywidualności, nie istnieje poczucie podobieństwa.
Pierwszy z możliwych do wyodrębnienia typów odpowiedzi na tytułowe pytanie tego podrozdziału, który
reprezentuje znaczna część naszych rozmówców, sprowadza się do stwierdzenia, iż w Polsce środowisko
artystyczne nie istnieje. Zamiast niego istnieją wąskie kręgi, zamknięte „bańki” o przede wszystkim
towarzyskiej proweniencji lub wyrastające wokół instytucji, lokalne kulty miejscowego artysty, prowizoryczne
sojusze o charakterze taktycznym silnie ze sobą rywalizujące o ograniczone zasoby:
Znaczy nie, nie, to w ogóle jako całe środowisko to nie, ale tworzą pewnego rodzaju jakby bańki
takie, że są różnego rodzaju sojusze, są różnego rodzaju grupy, to jest bardzo spolaryzowane
środowisko i ono jest spolaryzowane nawet w poszczególnych miastach czy regionach... (…) Tak, to
bardzo często związane to jest z różnego rodzaju konfliktami też personalnymi, jakimiś
36

ambicjonalnymi czy zawodowymi. Moglibyśmy myślę, że takim podręcznikowym przykładem jest
sytuacja np. środowiska artystycznego w [nazwa miasta X] (…), które jest podzielone na szereg
różnych gangów właśnie, które w jakiś sposób tam konkurują, oczerniają się, zabiegają o różne, nie
wiem, granty, względy, budynki itd. Często prowadzi do jakiegoś po prostu autokanibalizmu (…)
(KUW4).
Z licznych relacji podobnych to tej zaprezentowanej powyżej wynika, iż tym, co jest cechą specyficzną
środowiska artystycznego w Polsce jest jego głęboka atomizacja, której źródłem jest trudna sytuacja, w jakiej
znajdują się twórcy. Ograniczone zasoby, o które toczy się gra, zmusza do tego, by współdziałać w mniejszych,
rywalizujących ze sobą grupach, które toczą ze sobą walki o dostęp do warunków umożliwiających tworzenie.
Dodatkowo skutkiem takiego skonstruowania pola sztuki w Polsce jest to, co określono wyżej mianem
autokanibalizmu: brak współpracy prowadzi do tego, że zasoby się kurczą, pogłębia się zaś wzajemna niechęć
rywalizujących ze sobą kręgów. Niektórzy z respondentów próbują relatywizować tego rodzaju cechę, jako
czynnik bardziej uniwersalny, występujący również poza środowiskiem artystycznym, przy okazji jednak
wskazując, iż źródłem podziałów jest to, co można byłoby nazwać działaniami zakulisowymi, podwójność gry,
jaka toczy się w tym polu:
Bywają tak jak wszędzie, jak wspomniałem, takie pęknięcia, błoto, jakieś brudy, które się pojawiają
natychmiast są widoczne, no nie tak, że nagle po latach człowiek się coś dowie, co za jego plecami
było ustanawiane. (…) Dochodzi do takich różnych przetasowań, takich nieładnych też zachowań
czysto administracyjno-kadrowych, ale to tak jak mówię, no przez to, że nie ma uśmiechu
sztucznego, że niby się nic nie dzieje i wszystko jest w porządku (AZL2).
Inni rozmówcy stawiają natomiast tezę, że silna atomizacja i brak zdolności do solidarnego działania dotyczą
świata sztuk wizualnych w sposób ponadprzeciętny, także na tle innych obszarów sztuki, np.:
(…) mam takie wrażenie, że w ogóle artyści sztuk wizualnych są o wiele bardziej egocentryczni i
zapatrzeni w siebie aniżeli… Trochę inaczej też funkcjonują (…) inaczej jakby odbywają się
produkcje w ogóle ich prac aniżeli nie wiem, w teatrze, kiedy jest cały zespół pod nim, inaczej
pracuje. Tak ze trudno być może im się solidaryzować ze względu na charakter wykonywanej pracy
(…) porównując to do sfery muzyki, nawet muzyki popularnej, czy do środowiska perfomatywnego,
jakby sztuki plastyczne totalnie są zatomizowane. Nie wiem, więc zdaje się, że może przez to
medium, w którym działają, są takie rozproszone. Jakby te osoby są takie rozproszone i właśnie
niesolidarne (KUP1)
Autorka tej wypowiedzi wskazuje, iż jednym z możliwych źródeł tej atomizacji jest specyfika medium - o ile
produkcja filmów czy wykonywanie muzyki, taniec zmuszają do kooperacji, to rysować, malować, rzeźbić i
fotografować można w pojedynkę, a efekt pracy jest zwykle silnie przypisany do pojedynczego artysty, nie do
grupy, kolektywu czy instytucji. Inny rozmówca zwraca uwagę na to, iż atomizacja oraz brak solidarności w
obrębie środowiska artystycznego ma też inne źródło:
Natomiast no mam poczucie, że to jest jak gdyby zbiór silnych osobowości, silnych
indywidualności i to nigdy nie będzie jakby team tak. Bo jakby z racji tego, że są czasem
rozbieżne interesy, poczucie tego, kto jest dobry, kto jest zły, właśnie rozbuchane ego, ma
wrażenie, że to jest trudniejsze do osiągnięcia niż w normalnej grupie społecznej (KOW1)
Niezdolność do gry zespołowej jest tu wyjaśniana przez specyficzną tożsamość osób tworzących sztuki
wizualne: są one silnymi osobowościami, co musi powodować, iż mają one też rozbieżne interesy, które
zderzając się ze sobą sprawiają, iż środowisko to nie może być solidarne, ale przeciwnie jest wewnętrznie
popękane, poprzecinane podziałami, niezdolne do zbiorowego działania. Interesującym wyjaśnieniem braku
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środowiska artystycznego w Polsce, a w szczególności środowiska sztuk wizualnych, jest też wskazanie na brak
jego instytucjonalnej osnowy:
Myślę, że się to odbywa raczej kręgami czysto prywatno-towarzyskimi, natomiast
zinstytucjonalizowanych takich chyba nie ma. Absolutnie swoją rolę straciło ZPAP, w (…) no jeden z
ładniejszych budynków przedwojennych, budynek ZPAP, wie Pani, artyści wybudowali z własnych
składek, a oni w tej chwili nie są w stanie tego utrzymać, bo tam już nawet na wódkę nikt nie
chodzi. Wygląda na to, że oni nie potrzebują się spotykać, ja mówię… sytuacja ZPAP i tego budynku
świadczy o tym, że oni tego nie potrzebują (KOKR1).
Wątek upadku Związku Polskiego Artystów Plastyków przewija się w licznych wywiadach, czasem stając się
przyczyną, a czasem raczej efektem i symbolem rozpadu środowiska artystycznego. Związek nie tylko wpierał
artystów i artystki, dawał im pewnego rodzaju przywileje, ale również dawał im poczucie tożsamości, grupowej
przynależności. Czyni to zresztą to dziś, ale problemem jest to, że ponieważ przynależność do niego już nie
uprzywilejowuje, to i chęć bycia jego członkiem się zmniejsza, co z kolei sprawia, iż ZPAP staje się coraz słabsze i
coraz mniej ma wspólnego z żywym światem sztuki, stając się raczej jednym z lokalnych aktorów,
rywalizujących o zasoby z innymi aktorami.
(…) on miał zupełnie inną rangę w PRL-u, wtedy ktoś, kto nie miał legitymacji związkowej, nawet nie
mógł… bo tak to wyglądało, że trzeba było mieć legitymację, były wydzielone te sklepy, no i tam
można było sobie kupić farbę. Pod sklepem stali tacy, co mieli legitymacje i prosili, ale też był limit,
za bardzo nie można było. Tam trzy brązowe farby udało się zdobyć albo co: Tak to wyglądało, no.
Tak, w każdym mieście takie lokale uprzywilejowane, gdzie tylko artyści mogli tam wejść i coś kupić,
a teraz to już tak nie funkcjonuje to wszystko. Legitymacje nie uprawniają praktycznie do niczego,
no poza tym, że, że ma artysta świadomość, że jest w jakiejś grupie (APL1).
Drugi rodzaj narracji posługujący się sformułowaniem „środowisko artystyczne nie istnieje” wprowadza
zupełnie nowe jego rozumienie. Stawia się tu tezę, że środowisko to jest bardzo niewielkie, składa się ze stałej,
wąskiej grupy jednostek, która wyklucza poza swój zakres innych artystów, monopolizuje dostęp do rzadkich
nagród i adoruje siebie nawzajem. Konsekwencją tej zamkniętości w wąskiej, elitarnej grupie są nie tylko
przywileje i prestiż, ale również zawiść twórców wykluczonych z tego kręgu oraz alienacja, brak
zainteresowania ze strony publiczności, klaustrofobiczność i przewidywalność. Zgodnie z proponowanym tu
sposobem myślenia środowiska sztuk wizualnych nie ma w tym sensie, że jest martwe, niezdolne do
mówienia rzeczy istotnych dla jednostek usytuowanych poza nim:
(…) uważam, że niestety to jest cały czas środowisko, które można zmieścić, jak na otwarciu [nazwa
instytucji]. Pamiętam to otwarcie parę lat temu, przyszedł [nazwisko] i powiedział: „normalnie
wszyscy przyjechali”. Zdałem sobie sprawę z tego, że żyjemy w kraju, w którym niemożliwe to jest w
miejscach, gdzie publika jest większa, zainteresowanie jest większe, żeby zmieścić w jednej
przestrzeni wszystkich. Ja uważam, że można ich zmieścić, w jakimś tam sensie (AZG1).
Podobną konstatację zdaje się też wyrażać inna respondentka:
W zasadzie w większości ci sami artyści pojawiają się przy większości dużych wystaw
instytucjonalnych. I my się znamy, prawie wszyscy się znają i troszeczkę reszta społeczeństwa się
tym nie interesuje. To jest taka trochę zamknięta historia (AZKR2).
W opisywanym tutaj sensie środowisko sztuk wizualnych z jednej strony okazuje się tworzyć autonomiczne pole
– na tyle autonomiczne, że samo decyduje o tym, o co toczy się w nim gra i posługuje kodem niezrozumiałym
dla niewtajemniczonych. Z drugiej strony oznacza to, że jest odseparowane od otoczenia, w dużej mierze
zamknięte na to, czym żyją „zwykli ludzie” i wytwarz własną, wąską zakreśloną publicznosć (co pokazywały też
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wyniki ogólnopolskich badań sondażowych). W tym kontekście w środowisku sztuk wizualnych mówi się
czasem o „oderwaniu od rzeczywistości”. Można tę frazę rozumieć jako wskazanie, iż problemy artystów nie
mają nic wspólnego z tym, co jako problem jest definiowane przez tzw. normalsów (w tym wypadku
„oderwanie” to oznaczałoby nieżyciowość, bujanie w obłokach, poświęcanie się sprawom, z perspektywy
większości osób, marginalnym). Można ją jednak również potraktować jako istotny czynnik spajający artystów i
wskazujący, że żyją oni kwestiami, które wyrastają ponad rzeczywistość, są bardziej wzniosłe i ponadczasowe
niż proza codziennej egzystencji.
O, myślę, że tworzą bardzo zamknięte środowisko generalnie. Czy w ogóle cały świat sztuki tworzy
bardzo zamknięte środowisko, które żyje trochę w oderwaniu od rzeczywistości, myślę że to jest
jakby naturalne, tak. Ale żyje trochę w oderwaniu od rzeczywistości (KOW1)
Jeszcze inny sposób rozumienia poruszanej tu kwestii to wskazanie, iż określeniem „środowisko artystyczne”
posługuje się przede wszystkim establishment, osoby należące do najbardziej rozpoznawalnych kręgów
artystycznych, spojonych wspólnymi interesami, uzurpujące sobie przy tym prawo do wyłączności na
posługiwanie się interesującą nas tu kategorią. W takim wypadku środowisko artystyczne nie istnieje nawet w
szerokim sensie, ale najwyżej jako desygnat i autodeskrypcja wąskiej grupy interesów.
Ci, którzy są w establishmencie albo ci, którzy są z establishmentem jakoś związani, powiedzmy całe
to środowisko z konferencji lublińskiej albo ci, którzy teraz się spotkają na kongresie kultury w
Warszawie. Myślę, że oni są bardzo skuteczni i mają poczucie solidarności. (…) bo to też są ludzie,
którzy krzyczą w obronie demokracji, a chodzi o utrzymanie interesów własnej grupy i to jest nawet
expressis verbis powiedziane, że chodzi na przykład o podtrzymanie zakupów danej instytucji, żeby
miały dużo pieniędzy, żeby zakupywały prace do kolekcji. Chodzi o interesy (KBP2).
Pomijając kwestię tego czy motywacje, jakie „establishmentowi” przypisuje autorka powyższej wypowiedzi są
prawdziwe czy też są one sposobem na deprecjonowanie środowiska, do którego ona sama nie należy, warto
zwrócić uwagę na to, iż definiuje ona przy okazji na jeden z istotnych aspektów środowisk w ogóle – to krąg
osób, które mają wspólne interesy i solidarnie o nie walczą. Takie rozumienie interesującej nas tu kategorii nie
ma jednak w tym przypadku charakteru opisowego. Przeciwnie: jest środkiem do pokazania, iż środowisko to
nie jest autentyczne, nie trzyma się razem dlatego, że spajają je wspólne wartości, wrażliwość, postrzeganie
rzeczywistości, a więc to, co wzniosłe. Tym, co łączy establishment, są kwestie raczej prozaiczne i w pewien
sposób sprzeczne z naturą sztuki, a więc interesy. Elitaryzacja, w optyce proponowanej przez autorkę powyższej
wypowiedzi, jest więc raczej uzurpacją niż zasłużoną nagrodą za dokonania. Osoby, którym tego typu narracje
są bliskie, proponują zwykle dwie różne odpowiedzi na pytanie o to, co ich zdaniem powinno spajać
środowisko. Pierwsze odwołuje się do wartości (często bliskich światopoglądowi konserwatywnemu lub
uznawanych za ponadczasowe – zakłada się tu na przykład, że dobro czy piękno to pojęcia uniwersalne) albo do
wspólnych standardów oceny jakości dzieła, których powinno się przestrzegać (przy czym odpowiedzi na
pytanie, czym są te standardy są szalenie zróżnicowane), Druga odpowiedź jest radykalnie inna i odwołuje się
do takich sposobów rozumienia środowiska artystycznego, które utożsamiają je z bohemą, cyganerią, w których
oczekiwaną od twórcy postawą było zaprzeczanie, iż to, co robi ma jakikolwiek merkantylny wymiar. Pogląd
ten, choć coraz rzadszy, nadal jest silnie obecny i wydaje się stanowić istotny aspekt autoidentyfikacji wieku
artystów.
WARUNKOWY CHARAKTER ISTNIENIA ŚRODOWISKA
Drugi typ odpowiedzi na tytułowe pytanie tego podrozdziału głosi, że środowisko artystyczne jednak w Polsce
istnieje, ale ta twierdząca odpowiedź ma zawsze charakter warunkowy. Środowisko artystyczne istnieje, ale:
albo jest ono bardzo wewnętrznie zróżnicowane i podzielone; albo obecne tylko w pewnych wąskich kręgach
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nie interesujących się wzajemnie sobą, mało licznych, skupiających się wokół instytucji wystawienniczych,
akademii artystycznych lub wokół lokalnego twórcy; albo ma ono charakter sytuacyjny i efemeryczny.
Zacznijmy od tych warunkowych odpowiedzi potwierdzających istnienie środowiska, w których uwaga
respondentów skupiona jest na zaprezentowaniu jego wewnętrznego zróżnicowania, wielości obiegów sztuki
oraz postaw wobec niej, które reprezentują osoby doń należące. Część osób wypowiadających się w tym duchu
podkreśla, iż:
• Podstawowym podziałem różnicującym środowisko artystyczne jest wielość obiegów sztuki, w których
uczestniczą artyści. Dosyć interesujące jest to, że już sama identyfikacja tych różnych obiegów sztuki
sprawia respondentom problemy, a poszczególne osoby dostrzegają odmienne kręgi cyrkulacji sztuki
mające potencjał środowisko-twórczy. Niektórzy z nich zwracają uwagę, iż nie ma czegoś takiego, jak
jeden świat sztuki, środowisko, ale raczej pęknięte na tysiące kawałków lustro:
(…) ten świat jest złożony z wielu światów sztuki jak mu się przyjrzymy. Świat sztuki, który związany
jest ze środowiskiem ZPAP-u to jest inny świat niż świat warszawskich instytucji sztuki współczesnej
a świat, który jest, nie wiem, zgromadzony wokół p.. poznańskiego środowiska i magazynu Arteon
to jest jeszcze inny świat sztuki, a jeszcze do tego istnieje… my mówimy tutaj, że świetnie: „w
Warszawie jest dwadzieścia kilka galerii zajmujących się sztuką współczesną, nowych”, ale to
nieprawda – tych galerii jest kilkaset, galerii zajmujących się sprzedażą sztuki tworzonej przez
współcześnie żyjących artystów jest kilkaset (…). To są rozproszone... to jest rozbite lustro, to się
kompletnie ze sobą nie skleja i nigdy się nie sklei i nie ma powodu też żeby się skleiło. (KUW4)
Tę konstatację dotyczącą wielości obiegów sztuki, z których każdy generuje osobne środowisko jeszcze
bardziej dobitnie wyraża inny respondent:
(…) czy istnieje środowisko? – istnieją różne obiegi sztuki, nie istnieje jeden obieg sztuki i różne
środowiska. I tak, mamy obieg, z jednej strony, powiedzmy sobie ten topowy – kilkunastu, może
dwudziestu galerii i centrów sztuki i muzeów w Polsce. Jeszcze inny będzie ten obieg artystyczny,
jeszcze inny będzie ten obieg ZPAP, jeszcze inny będzie kult lokalnego artysty, który sobie wychodził
drogę do proboszcza czy prezydenta, czy burmistrza miasta, robiąc różne lokalne fuchy. Więc mamy
różne obiegi sztuki (…) Będą też środowiska lokalne, które będą się mienić, że są tym jedynym
środowiskiem i przecież oni chodzą do prezydenta czy burmistrza, czy proboszcza, i zawsze tu byli, i
ojciec tutaj robił witraże w kościele, a ja wszystkie święta miasta szarfami obwoływałem i teraz
chcę mieć tutaj wystawę. A jeszcze innym środowiskiem będą środowiska alternatywne, w tym
samym mieście, bądź w tym samy regionie, które gdzieś powstaną od postaw (DDK2).
• Istnieje też inny czynnik dzielący środowisko artystyczne na występujące w jego obrębie kręgi. Jest nim
podobieństwo uprawianej sztuki i wynikające stąd wzajemne zainteresowanie artystów, którzy ją
tworzą. To podobieństwo medium albo postaw wobec sztuki pociąga za sobą powstawanie
specyficznych sub-środowisk, bardzo solidarnych wewnętrznie, ale obojętnie albo wrogo nastawionych
wobec twórców reprezentujących inne formy tworzenia, systemy wartości.
Czasem podziały przebiegają po linii medium, w którym artyści się wypowiadają – jest zakon
malarzy, zakon fotografików – prawdziwych (AZK2).
Ten sam respondent podkreśla, iż tego rodzaju dziedzinowe podziały wzmacniane są instytucjonalnie
poprzez tak prozaiczne rzeczy, jak lepsza lub gorsza pozycja rynkowa poszczególnych dziedzin tworzenia, za
którą idzie wielość okazji do interakcji, konkurowania czy spotykania. Taka wielość ma niewątpliwe potencje
więziotwórcze:
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(…) szczególnie dotyczy to grafików – jest dużo na świecie wystaw czy konkursów dedykowanych tej
grupie wizualnej i oni funkcjonując w tym obiegu konkursowym, to jest bardzo charakterystyczne
właśnie w tym przypadku, siłą rzeczy wszyscy się znają i jak gdyby tworzą to, to środowisko (AZK2).
Co więcej specyficzna pozycja, w jakiej znajduje się określony rodzaj tworzenia sprawia też, iż albo ta
odrębność zostaje zinstytucjonalizowana, albo rodzą się jej organizacyjne rdzenie, wokół których narastają
środowiskowe relacje:
(…) na przykład zrzeszają się graficy, powstaje, powstała, powstaje stowarzyszenie Igrafi w
Akademii Krakowskiej i pojawia się pismo i Ci graficy, z całej Polski, się zrzeszają, w związku z tym to
jest ponad uczelniami, ponad miejscem. I ponad też, czy obok działań inicjowanych przez konkretny
projekt (KBK1).
Jak zauważa jednak jedna z respondentek, tego rodzaju wielość środowisk skupionych wokół różnych form
tworzenia, choć pozwala realizować zawodowe interesy malarzy, grafików czy architektów, wpiera ich
działania i niewątpliwie prowadzi też do profesjonalizacji, ma też pewną negatywną konsekwencję:
Tak że wydaje mi się, że to jest strata społeczna, że artyści nie współpracują ze sobą. Jest
wydzielone środowisko architektów, muzyków, literatów, artystów wizualnych – te środowiska w
ogóle się nie znają. Nie znają nawet nazwisk najważniejszych, które są w danym okresie, a
nieznajomość sztuki współczesnej, jak mawiał pan profesor Żygulski, szkodzi. I po prostu wydaje mi
się to chore, bo przecież to jest pewna intensywność zakresów różnych zjawisk i to wszystko idzie
jakby jednym frontem w pewnej różnorodności (AZK2).
• Dodatkowym czynnikiem różnicującym środowiska i dzielącym je na sub-grupy jest też sposób widzenia
podstawowych ról sztuki, jej społecznych funkcji. Jedna z respondentek sugeruje, iż w obrębie sztuk
plastycznych mamy do czynienia ze specyficznym dwupartyjnym systemem, w obrębie którego jedna
strona kontestuje drugą, sprawiając, iż tkwią one w dialektycznym związku, paradoksalnie wzajemnie się
potrzebując.
Dzieli się przede wszystkim na artystów „zmieniających świat” i na artystów „uprawiających
piękno”. Ci pierwsi są progresywni, ci drudzy konserwatywni. Ci pierwsi próbują się przebić jako
nauczyciele na akademie, ci drudzy akademie blokują. (DDKR1)
Taką tezę wspierają poglądy przedstawione przez wielu spośród naszych rozmówców oraz zjawiska
obserwowane przez nich na co dzień. Omawianą tu dwupartyjność, wynikającą z odmiennych postaw
wobec społecznego posłannictwa sztuki, opisuje się na przykład następująco:
Ja myślę, że są… jest takich osi wiele. Te, które są takie najbardziej ewidentne, to z jednej strony
artyści, którzy uważają, że sztuka jest tym narzędziem zmiany społecznej i ma prowokować, ma
właśnie pewne ideologiczne treści przekazywać i ci, którzy szukają w niej tej enklawy na przykład
formalistycznego, formalnego piękna, prawda? (DDKR2)
Odmiennym typem warunkowego potwierdzania obecności środowiska artystycznego w Polsce są wszystkie te
odpowiedzi, które wskazują albo na jego istnienie, ale tylko wokół określonych rodzajów instytucji (akademie,
galerie, muzea), albo na jego efemeryczność, sytuacyjny charakter.
Ten pierwszy rodzaj spojrzenia na środowisko artystyczne podkreśla ogromną rolę uczelni artystycznych
jako podmiotów zdolnych do formowania lokalnych jego odmian:
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Każda uczelnia ma swoje bardzo wyraźne środowisko (…) Więc to jest potężne środowisko i też
potężne lobby o czym się często zapomina p.. wobec Ministerstwa Kultury czy wobec Ministerstwa
Nauki to są, wiesz, jak jesteś profesorem czy jesteś rektorem to jesteś kimś, tak, jakby masz coś do
powiedzenia i to jest poważna sprawa, jesteś establishmentem na dobre i na złe (KBW2).
Jak można zauważyć w powyższym cytacie – rola uczelni polega przede wszystkim na tym, iż są one rodzajem
medium, poprzez które osoby skupione wokół uczelni mogą negocjować warunki tworzenia i egzystencji, z
tymi, którzy odpowiadają za ich funkcjonowanie- urzędnikami Ministerstwa Kultury czy Nauki. Jeżeli
wspomnimy tu o, o czym była mowa, w innych częściach raportu, a mianowicie, iż praca na uczelni jest dla
artystów rodzajem Świętego Graala, zapewniającego bezpieczeństwo egzystencji, to analizowana tu rola
akademii ulega jeszcze wzmocnieniu. Nie tylko eliminuje ona to, co artyści uznają za najbardziej uciążliwe w ich
profesji, a więc niepewność egzystencji, ale daje też poczucie sprawstwa i władzy.
Innym rodzajem środowiskotwórczych instytucji są galerie, skupiające wokół siebie nie tylko artystów, ale też
krytyków, kolekcjonerów oraz wierną i zazwyczaj stałą w swoim składzie publiczność. Czasami ta rola instytucji
traktowana jest jako remedium na atomizację oraz na uczynienie podstawową zasadą organizującą świat sztukrywalizacji. I choć dziś, jak zauważają respondenci, tak rozumiana rola instytucji nie jest już tak skuteczna, jak
dawniej, to nadal jest ona realizowana:
To jest ta sama tradycja tworzenia środowiska, myślę, że [ona] jest zakorzeniona w Polsce fajnie,
nawet bardziej niż gdziekolwiek w świecie, gdzie był rynek i konkurencja. U nas tego nie było, więc
to środowisko było taką grupą zorganizowaną. To tak dalej działa, coraz bardziej jest
zatomizowane co prawda, ale to może jest więcej możliwości – dawniej taka instytucja integrująca
w mieście była jedna, teraz jest kilka. Niektórzy działają na rzecz tego, specjalnie zakładają
instytucje, żeby działać na rzecz środowiska (KBG1).
Podobnego zdania jest też inny respondent zwracający uwagę na to, że ta środowisko-twórcza rola instytucji
artystycznych polega nie tylko na tym, iż wspierają one skupionych wokół nich artystów, ale też na tym, iż dają
im one możliwość prowadzenia życia charakterystycznego dla twórców:
(…) życie artystyczne, wydaje mi się, że w Polsce kręci się wokół galerii. Galerie, poszczególne
galerie mają swoich artystów i one im dają możliwość życia artystycznego lub pomagają w jakimś
sensie. No tak to wygląda (APL1).
Jeszcze dokładniej tę rolę instytucji precyzuje osoba prowadząca od ponad 30 lat galerię w jednym z miast
usytuowanych poza centrum:
Środowisko galerii, galeria zresztą powstawała w 85 roku jako przede wszystkim próba określenia
środowiska, a nie ściągnięcia artystów z zewnątrz, tylko stworzenia tutaj środowiska, i wydaje się,
że to środowisko się jakoś tutaj udało utworzyć. Ono funkcjonuje przecież, galeria istnieje. Ale
oprócz galerii przecież powstało mnóstwo, szereg innych inicjatyw, innych instytucji, kolekcji i
myślę, że takim jestem trochę świadkiem, ale jeszcze też chyba no zasługa (…), bo być może jakby
była tylko jedna galeria w tym mieście, czyli galeria (…) preferowała tylko swoją opcję (KUL1).
Instytucja artystyczna zostaje tu zdefiniowana jako rodzaj siły formującej zatomizowanych artystów w
środowisko: to dzięki jej obecności ma ono nie tylko gdzie wystawiać swoje prace, ale też spotykać się,
rozmawiać, dyskutować ze sobą, zaś dzięki temu uzyskuje wspólną tożsamość i poczucie podobieństwa.
Oczywiście, co warto podkreślić, odgrywanie przez instytucje tego rodzaju roli, zwłaszcza w dużych ośrodkach
ma też swoją drugą stronę, jaką jest stwarzanie podziałów pomiędzy wytworzonymi przez galerie subśrodowiskami.
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Wiesz co, i tak i nie bo (…) artyści zwykle są dosyć, wiesz, jakby bardzo brutalnie traktowani przez
rzeczywistość i też bywają brutalni wobec samych siebie i wobec swoich kolegów i koleżanek, żp.np.
przychodzą na własne wernisaże i wernisaże znajomych, ale na innych już nie i to ich kompletnie nie
interesuje bardzo często. Czy przychodzą np. do galerii na wystawy na wernisaż, który poprzedza ich
wernisaż, żeby zobaczyć w ogóle jak to wygląda, ja to obserwuję też jako kurator. Więc pod tym
względem nie ma takiego środowiska, żeby oni byli sobą bardzo zainteresowani nawzajem, np.
moje czy redaktorów zainteresowanie innymi artystami jest zawsze zdumiewające, bo oni się
interesują sami sobą, swoimi kręgami, ale już innymi nie (KBW2).
Mówiąc jeszcze inaczej – instytucje artystyczne w taki samym stopniu łączą, co dzielą, co dodatkowo
wzmacnianie jest jeszcze poprzez reprezentowane przez nie sprzeczne interesy. W efekcie o tej samej lokalnej
instytucji wystawienniczej możemy usłyszeć tak sprzeczne relacje, jak te zaprezentowane poniżej.
(…) ja już tak wielokrotnie tam miałam wystawy i to jest dla mnie taka sytuacja, o której zawsze będę
mile wspominać, że są ludzie, którzy zawsze mnie wspierali i mogę z dużym przekonaniem powiedzieć,
że dzięki nim i takiej wierze lokalnej we mnie, jestem w tym miejscu, w którym jestem (AZB1).
A teraz weźmy (…) wszelkiego rodzaju BWA. Mają ogromne dotacje. I oni właśnie proszę panią
zatrudniają ogrom pracowników. Natomiast (…) [inni mają] kilka tych galerii, które, wie pani, galerie
padają jak muchy, prawda. (…) i szły na to potężne pieniążki proszę panią, takie jak na BWA, Ośrodek
Kultury, (…) natomiast związek nie otrzymywał nic. Ani grosza (ANB1).
Osoby związane z instytucjami są świadome tego zjawiska, jak pokazuje np. następująca relacja:
Ale jest jeszcze równoległy do tego obszar artystów, np. w warunkach [naszego miasta] są to
członkowie ZPAP albo absolwenci ASP, którzy mają dokument, dyplom, który potwierdza, że są
artystami i którzy uważają, że to jest strasznie krzywdzące, ponieważ robię wystawę jakimś innym nie
wiadomo przez kogo namaszczonym artystom. A z nimi nie chcę współpracować i nie robię wystaw
środowiskowych, które są oczywiście najsłuszniejsze na świecie. I tu już masz przykłady takich dwóch
wyraźnie środowisk, których relacje wyglądają tak, że to pierwsze po prostu ignoruje obecność
drugiego. (…) Wiesz, ja jako dyrektorka galerii prowincjonalnej, ja takich rozmów niestety prowadzę
dziesiątki. Że przychodzi mi rzeźbiarz i mówi, że jego prace na wystawie dyplomowej stały obok Bałki i
teraz ja robię trzecią wystawę Bałki a on jeszcze ani razu nie pokazywał w galerii. Wiesz to też jest
pewna jakaś rzeczywistość (DDB1).
Dostrzegany wyżej problem trudno rozwiązać z dwóch powodów. Po pierwsze – linii programowej instytucji,
która nie chce funkcjonować jak przestrzeń wynajmowana pod wszelkie wydarzenia, lecz stosować pewnego
rodzaju kryteria określające jakość sztuki. Po drugie – z powodu bardzo ograniczonych zasobów:
jest bardzo wielu bardzo wielu artystów, których byśmy chcieli pokazywać, chcielibyśmy zapraszać, ale
mamy określone możliwości. Czyli możemy tam zrobić ileś tam wystaw rocznie. Nie możemy zrobić 50
wystaw rocznie, możemy zrobić 15 (DDB1).
W efekcie istnienia konkurencji o ograniczoną przestrzeń, czas i uwagę instytucji i preferencje jej decydentów
formują się z jednej strony grupy osób, które wielokrotnie wystawiały w nich sztukę czy współpracowały z nimi
na innej płaszczyźnie (np. edukacyjnej), a z drugiej – przepełnione resentymentem środowiska tych, którzy mają
poczucie wykluczenia z pewnego obiegu.
Środowiska sytuacyjne to z kolei według naszych respondentów takie formy uspołecznienia, które powoływane
są albo poprzez siłę zewnętrzną (kuratora lub organizatora pokazu), albo na potrzeby dużych, trwających rokdwa wydarzeń, jak wrocławskie ESK. Tak rozumiane środowisko istnieje tylko przez chwilę, ale wydaje się mieć
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też charakter formatywny: po jego wygaśnięciu pozostaje wspomnienie bycia razem, współtworzenia,
intensywnego współprzeżywania, które sprawia, iż tym bardziej odczuwa się brak tego rodzaju wspólnotowości,
na co dzień:
Euforia twórczego, wspólnego działania. Uczestniczenia w czymś ważnym, w czymś co powoduje, że
przynależysz właśnie do środowiska, które tworzy rzeczy wartościowe i możesz się tym podzielić i
jesteś jakby równorzędnym partnerem z tymi do których nie masz dostępu na co dzień. Że galeria,
która… jakby są bardzo wysoko i bardzo nisko, nagle w jednym wydarzeniu są na tym samym
poziomie, na tej samej kartce wymienionej, na tej samej mapce i tak samo są ważni. I to chyba
powoduje, że w ten jeden moment wszyscy stają się nagle, wszystkim zależy na jednym – żeby
pokazać to co mają najlepszego i podzielić się tym nad czym pracują przez długi czas,
zasygnalizować swoją obecność tym, że trwają, tym że mają program czy też go nie mają, czy też
realizują różne pomysły (KUW2)
Inną formą sytuacyjnego istnienia środowisk są te wszystkie momenty, w których skupia się, by realizować
wspólny interes lub by przeciwstawić się komuś/czemuś, co tego rodzaju interesom zagraża:
Przecież ile razy były apele, petycje, że jeżeli chodziło o (…) czy każdą inną sytuację, gdzie ktoś był
zagrożony czy miejsce było zagrożone czy była zagrożona sytuacja projektu artystycznego czy było…
Tych petycji jest bardzo dużo prawda i wtedy środowisko niezależnie od swojej różnorodności jest
solidarne i popiera te wnioski. Bo wie, że to jest ważne, żeby właśnie sygnalizować swój udział w
tym. Właśnie w takich momentach, kiedy widzimy, że zewnętrzna siła chce nam tylko pokazać, że
jest silniejsza, bo ma władzę i jakby nie liczy się z konsekwencjami. Bo nikt się nie liczy z
konsekwencjami tych decyzji. Zabrania pieniędzy na kolekcje, przecież zabranie pieniędzy
instytucjom na zakup prac, kolekcji to nie jest tylko to, że nie będzie ładnych prac w muzeach, tylko
to będzie to, że nie będą mieć artyści, których prace miały być zakupione, pieniędzy na życie
chociażby, prawda (KUW2).
Czasami jest to związane z… ze wspieraniem jakichś instytucji publicznych, z którymi nie utożsamia
się środowisko artystyczne, kiedy na przykład, nie wiem, dochodzi do przypadku, że taka instytucja,
która finansowana, nie wiem, z budżetu miejskiego czy centralnego, zostaje zagrożona, lub
krytykowana, bądź podana w wątpliwość, nie wiem, kompetencja takiej czy innej osoby
odpowiedzialnej za kształt tej instytucji, za jej program, to zdarza się, że środowisko solidarnie staje
za daną instytucją, daną osobą, do której ma zaufanie (AZK2).
Te ostatnie wypowiedzi są o tyle istotne, że wskazują, iż środowisko artystyczne w Polsce funkcjonuje w
postaci, którą można byłoby określić mianem dyskretnej. Jej istotą jest to, że osoby tworzące sztuki wizualne
mają dosyć podobną tożsamość (co wynika, jak wspomnieliśmy ze specyfiki profesji artysty, elitarności tej
grupy, długotrwałości treningu, który prowadzi do stawania się jej członkiem), której integralnym elementem
jest indywidualizm, chęć bycia kimś wyjątkowym, pojedynczym. Ten indywidualizm sprawia, iż co prawda
interesujemy się tym, co robią inni, podobni do nas ludzie, uczestniczymy w podobnej grze, ale przede
wszystkim po to, by ich w niej pokonać i utwierdzić się w wyznawanej przez siebie wizji świata. To z kolei
sprawia, iż środowiskowość budzi się głównie lub wyłącznie wtedy, gdy ktoś (władza, społeczeństwo, media)
próbuje w tę grę ingerować, gdy zagrożony jest jej uczestnik, gdy próbuje się zmienić z zewnątrz niepisane i
często niewyrażane wprost wewnątrzśrodowiskowe reguły.
CO ŁĄCZY I CO DZIELI ŚRODOWISKO ARTYSTYCZNE?
W tej części rozdziału poświęconego środowisku artystycznemu chcielibyśmy spróbować zidentyfikować
wartości, czynniki, zjawiska, które, z jednej strony łączą, z drugiej zaś dzielą i różnicują środowisko artystów.
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Warto oczywiście pamiętać o tym, iż każdy z wyróżnionych tu (jako łączący lub dzielący) czynników może
zmieniać swoją polaryzację ze względu na to, kto dokonuje jego oceny. Mówiąc jeszcze inaczej: zasoby
posiadane przez określoną kategorię artystów czy artystyczny establishment z perspektywy tej kategorii są
podstawą jej solidarności, ale w szerszym kontekście są jednocześnie czynnikiem odpowiedzialnym za
pogłębiające się antagonizmy między tą kategorią a innymi kategoriami twórców. Na podobnej zasadzie –
odrębność dziedzinowa wiąże w osobne środowiska malarzy, rzeźbiarzy czy grafików, ale też różnicuje samo
środowisko artystyczne, dzieląc je na rywalizujące ze sobą i wrogie plemiona.
CO ŁĄCZY ARTYSTÓW?
Co więc łączy artystów w środowiska? O części tego rodzaju lepiszczy pisaliśmy już wyżej, Są nimi między
innymi: wspólny stosunek wobec sztuki lub w ogóle szerzej rozumiany światopogląd; uprawianie podobnego
rodzaju sztuki; praca w małej lokalnej zbiorowości, w której istnieje jedna lub zaledwie kilka instytucji
artystycznych albo skupienie się wokół tej instytucji lub w kontrze do niej; posiadanie tych samych wrogów.
Bardzo często nasi respondenci powracają też do wątku zasygnalizowanego wcześniej, a mianowicie do
wspólnoty interesów jako podstawowego czynnika integrującego. Niektórzy podkreślają jednak, iż środowisko
spaja nie tyle skuteczność w realizacji wspólnych interesów, co raczej samo ich artykułowanie, a więc działanie,
które przypomina nieco rodzaj artystycznej gry:
Solidarność w takiej grupie pojawia się od czasu do czasu w sposób spontaniczny. I najczęściej
można odnieść wrażenie, że bardziej chodzi o sukces w grze niż o wartość. Wprawdzie w Polsce
pojawiło się Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej z bardzo szlachetnymi postulatami i
żądaniami, ale niestety przyjęło retorykę związków zawodowych. Występują w imieniu
nieokreślonej grupy, domagając się świadczeń, które nie wiadomo komu miałby być przyznawane.
Poza tym to Forum ma w sobie więcej artystyczności niż praktyczności. To jest społeczne pokłosie
sztuki krytycznej. Momentami więcej w tym walki niż uzasadnień. A szkoda dobrej energii (DDKR1)
Dla autorki powyższej wypowiedzi tym, co spaja artystów, a przynajmniej tę ich część, która skupia się w
inicjatywach typu OFSW, tylko pozornie są wspólne interesy. W rzeczywistości bowiem łączą ich wartości,
wśród których najważniejszą są: krytycyzm, wyczulenie na niesprawiedliwości, niezgoda na istniejący porządek,
istotność buntu i oporu. Tego rodzaju aksjologiczna podstawa działania artystów sprawia, iż nie tyle walczą oni
o realizację swoich postulatów, co raczej konstruują rodzaj totalnego dzieła sztuki, w którym mogą wyrażać się
powyższe wartości. Liczy się więc opór, bunt i jego styl czy zdolność przyciągania przezeń uwagi, nie zaś jej
skuteczność albo też w sytuacji, gdy skuteczne działanie okazuje się trudne, tym ważniejszą wartością
współdziałania jest satysfakcja z samej wspólnej inicjatywy i współbycia z ludźmi o podobnym sposobie
myślenia. Taka relacja pomiędzy walką o prawa socjalne a sztuką niekoniecznie musi zatem oznaczać, iż ta
pierwsza ma charakter pozorny, że jest wyłącznie jeszcze jednym dziełem. Przeciwnie, jak wyraża to kolejny
respondent tego rodzaju inicjatywy, które niektórzy nasi rozmówcy uznają za działania pozorne, są w istocie
środkami przekładu interesów w wartości, zaś ich celem jest nie tylko „załatwienie” spraw środowiskowych,
skuteczny lobbing czy rozwiązywanie problemów środowiskowych, ale również wzmacnianie więzi, a co za tym
idzie również solidarności:
Wie pan, na pewno to Forum Obywatelskie było (…) taką potrzebą stworzenia właśnie takiej
solidarnej platformy. Znaczy platformy, na której środowisko sztuk wizualnych mogłoby się jakby
solidarnie wspierać, no jakby np. w tych sprawach socjalnych. (…) Ale też w pewnego rodzaju
monitorowaniach procesów, które się odbywają, powiedzmy, w takiej bardziej administracji tego
pola sztuki. Czyli sprawdzania, czy np. konkursy na stanowiska w instytucjach sztuki, w instytucjach
kultury są prawidłowo prowadzone. Bo były takie sytuacje, kiedy Obywatelskie Forum reagowało na
pewnego rodzaju informacje z tych miejsc, że jest coś nie tak, że należałoby coś sprawdzić albo
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zadać jakieś pytania albo poprosić o wyjaśnienia. Czyli no gdzieś to Forum wydaje mi się być taką
płaszczyzną, gdzie artyści jakby solidarnie mogą się upominać o jakieś swoje prawa albo dbać o to,
żeby pole, na którym działają funkcjonowało na uczciwych zasadach (KUW3)
Jak więc widzimy, choć celem zawiązywania tego rodzaju inicjatyw, jak Ogólnopolskie Forum Sztuki
Współczesnej jest walka o prawa artystów, o transparentność zasad rządzących światem artystycznym, o
zabezpieczenie socjalne twórców, to interesy te mogą zostać zrealizowane, o ile artyści dostrzegą, iż są do
siebie podobni, że spajają ich wspólne wartości, o ile zaistnieje platforma, na której mogą zobaczyć siebie jako
osobną zbiorowość. W podobny sposób rozumie też inicjatywy środowiskowe o instrumentalnym charakterze
kolejny respondent. Według niego to właśnie walka o to, wobec czego artyści stereotypowo wyrażają dystans
(warunki bytowe, ubezpieczenia społeczne, zakupy do kolekcji) uświadamia im, że tworzą środowisko, że
znajdują się w podobnej sytuacji, że ich indywidualizm może realizować się właśnie dzięki temu, że tworzą
sztukę, a więc wykonują specyficzną rolę społeczną, w którą silnie wpisane jest bycie kimś unikalnym.
Pozornie jest to grupa skończonych indywidualistów, z którymi nie potrafią się dogadać, bla, bla
bla... ale tylko pozornie. Bo jak np. pokazują niektóre sprawy środowiskowe, chociażby jak ten
strajk artystów, to pokazuje, że jest to grupa, której trudniej się dogadać do wspólnego
przedsięwzięcia, ale jest to możliwe, bo to są jednak ludzie, którzy są (przynajmniej w dużej mierze)
inteligentni. Czyli potrafią sobie zracjonalizować, że stawka jest większa niż tylko zasklepienie
własnego ego (DDK2).
Tego rodzaju spojrzenie na wspólnotę interesów wydaje się być niezwykle trafne. Niekoniecznie musi ona
prowadzić do destrukcji środowiska, które rozpada się na rywalizujące ze sobą grupy reprezentujące sprzeczne
ze sobą interesy, ale może być również czynnikiem, który buduje poczucie podobieństwa, wyzwala
solidarność, uświadamia przynależność do osobnej kategorii społecznej. To właśnie w tym sensie interesy mogą
przekształcać się w wartości, a to, co wydaje się być zaprzeczeniem stereotypowego etosu artysty, jest w
stanie uruchamiać pracę na rzecz jego budowania. Wspólnota interesów nie musi więc koniecznie prowadzić,
jak sugerowała jedna z wcześniej cytowanych respondentek, do powstanie establishmentu – przeciwnie
wyzwala ona też działania zbiorowe na rzecz samego środowiska.
Innym spoidłem środowiska artystycznego, na które zwracają uwagę nasi rozmówcy, jest czynnik na pierwszy
rzut oka prozaiczny, a mianowicie – wzajemne zainteresowanie tym, co się robi, a więc sztuką, którą tworzą
inni artyści.
Co może spajać? Nie wiem. (…) Znaczy, no, nie. Myślę, że taka ciekawość zobaczenia, co robią inni,
jakiegoś wspólnego spotkania i też takiego wspólnego frontu (AZB2).
Jeszcze mocniej obecność tego rodzaju czynnika więziotwórczego wyraża kolejny respondent:
(…) środowisko artystyczne, wydaje mi się, że ono jest jakby ciekawe innych osób z tego świata
artystycznego i jakby ta ciekawość powoduje to, że jeśli się robi jakieś fajne rzeczy, albo gdzieś kogoś
się pozna i kogoś się zainteresuje swoją twórczością, to jest bardzo łatwo. I wydaje mi się, że jakby
pierwszą rzeczą, która w jakiś sposób spaja, to jest jakby ten, jakby to powiedzieć, no ten główny
obieg zainteresowania, jakby obiekt zainteresowania, czyli sztuka, którą wykonują artyści nawzajem
(AMK1).
Dodatkowo wskazuje on, iż ten najbardziej podstawowy rodzaj lepiszcza spajającego środowisko, a więc fakt, iż
wszyscy artyści uprawiają sztukę i się nią interesują, sprawia, iż zaczynają się interesować też osobami, które ją
tworzą. Stąd zaś tylko krok do tego, by zainteresowanie to stało się podstawą relacji o charakterze
towarzyskim, czasami zresztą niezwykle zażyłych:
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I wydaje mi się, że tak i że jakby to powoduje to, że później te relacje między artystami się gdzieś
tam zacieśniają na gruncie towarzyskim. I później tak naprawdę to, co chyba najbardziej spaja część
środowiska, to jest jakby taki dosyć dobry kontakt towarzyski, nawet mniej artystyczny, bo, tak mi
się wydaje przynajmniej. Oczywiście, jasne, cała ta działalność wystawiennicza, artystyczna,
robienia projektów – ona też jest taka, że zacieśnia więzy i tak dalej, ale ona jest jakby częścią
działalności artystycznej ogólnie rzecz biorąc. I wydaje mi się, że tak, ta ciekawość i jakby chęć… ja
jakoś nie wiem z czego ona wynika, ale wydaje mi się, że ona jest jak najbardziej, taka chęć
poznania jakby: ta osoba, która zrobiła to coś fajnego, dajmy na to, albo ta osoba, o której ktoś
dosyć fajnie napisał, albo nie napisał.
Zarysowany model wyłaniania się środowiska, dla którego punktem wyjścia jest zainteresowanie sztuką, za
którym idzie ciekawość tego, kto ją tworzy, następnie przeobrażająca się w relacje o charakterze towarzyskim,
zostaje uprawdopodobniony przez, jak sugerują to nasi respondenci, wspólną dla sporej części artystów
mentalność, stosunek wobec rzeczywistości:
Jeżeli środowisko to lojalna społeczność o wspólnych interesach i wzajemnej pomocy – to nie. Jeżeli
środowisko to „grupa mentalnościowa” – w tym przypadku ludzie czujący atrakcyjność marginesu,
ceniący wolność egzystencjalną, bezkompromisowi, zapatrzeni w swój punkt widzenia, wyzwoleni –
to tak (…). Alkohol i „chuligańskie” spojrzenie na świat. Artyście z definicji – poza zabijaniem i
łamaniem prawa – wszystko wolno. Ograniczenia są nałożone dopiero na artworld, który decyduje
o tym, co jest warte prezentacji publicznej. Ta swoboda spojrzenia, myśli i komentarza jest pewnym
spoiwem środowiskowym. Pod tym względem inne środowiska twórcze – literaci, muzycy – są dużo
bardziej „sztywne” (DDKR1).
Choć autorka tej wypowiedzi podkreśla istotność alkoholu i niepokorności jako czynników, które łączą ze sobą
artystów, to nie próbuje ona jednocześnie ani romantyzować ani egzotyzować twórców. Przeciwnie: zwraca
ona raczej uwagę na to, iż tym, co łączy twórców jest rola, którą odgrywają i przyznane im społecznie prawo
do autonomii, swobody w wyrażaniu siebie. Prawo, które co prawda jest czasem limitowane przez instytucje
artystyczne, a szerzej - przez społeczeństwo, ale jednocześnie stanowi rdzeń autoidentyfikacji siebie jako
członka pewnej specyficznej zbiorowości. W podobnym duchu wyraża się inny rozmówca wskazujący, iż rola ta
realizuje się też w braku sformalizowania relacji, podziałów wynikających z różnicy wieku czy pozycji, jaką się
zajmuje. Jak się więc wydaje, bycie artystą, rozumiane jako specyficzna rola społeczna, polega w tym ujęciu
również na niechęci wobec konwencji i konwenansów, nad które przedkłada się wartość samej sztuki, dzielenie
się wiedzą i doświadczeniami:
W sztuce nie ma tego podziału, ja myślę, że właśnie tutaj jest taka, tu jest ta wspólnota, że młody
człowiek, który ma dwadzieścia lat, może se spokojnie usiąść na przykład z Warpechowskim czy z
Robakowskim, to ludzie o bardziej znanych nazwiskach i nie ma jakieś różnicy pokoleniowej. Tak jak
Tomasz Ciecierski, no który siedemdziesiątki dobija, a może już ma siedemdziesiąt, cholera.
Siedemdziesiąt ma, ma, ma siedemdziesiąt. No więc on zupełnie nie robi różnicy, nie patrzy, czy ile
kto ma lat, czy ma dwadzieścia, czy trzydzieści, tylko jakim jest twórcą, jak jest dobry, to
rozmawiają jak koledzy, prawda. Tak że to tak wygląda, zresztą na uczelni podobnie. Nie ma tak,
że- U nas na przykład, że profesor i na przykład, nie wiem, asystent, tutaj „panie magistrze, panie
docencie, panie tam”. Nie, nie, „słuchaj, wiesz tam”, takie tam (APL1).
Wypowiedź ta pozwala nam jeszcze raz wrócić do, być może, banalnego wniosku, który pojawił się już w tej
części raportu. Tym, co łączy artystów i stanowi istotny czynnik więziotwórczy jest sama sztuka. Nie chodzi
przy tym tylko o to, że artyści tworzą środowiska, bo zajmują się podobnymi rzeczami, ale raczej o to, że
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uprawianie sztuki, w przeciwieństwie do innych form działalności zawodowej, wiąże się również z
wykonywaniem bardzo wyrazistej roli – roli artysty. Jej rdzeniem jest obowiązek kontestowania zarówno jej
samej, jak i rzeczywistości społecznej. Mówiąc jeszcze inaczej – podstawowym oczekiwaniem kierowanym
wobec artystów jest to, że będą oni kimś innym niż reszta społeczeństwa, przede wszystkim w tym sensie, że o
ile większość z nas to konformiści, to oni powinni być nonkonformistyczni; że o ile większość z nas chce
prowadzić „normalne życie”, to oni mają obowiązek uczynić swoją egzystencję unikalną; o ile większość z nas
funkcjonuje w ścisłych reżimach obyczajowych, to oni powinni obyczaje kontestować itd. Jak się wydaje fakt
wypełniania tak wyjątkowej roli musi za sobą pociągać poczucie podobieństwa, a co za tym idzie stanowi
osnowę dla zawiązywania się specyficznego środowiska – złożonego z podobnych w swojej unikalności
indywidualności, które zaprzeczają, iż to środowisko tworzą.
CO DZIELI ARTYSTÓW?

Przejdźmy teraz do tych aspektów, które według naszych respondentów dzielą środowisko artystyczne i
utrudniają jego wyłanianie, przynajmniej w tym rozumieniu, które zwykliśmy zazwyczaj przyjmować. Podobnie,
jak w przypadku opisanych wyżej czynników integrujących środowisko artystyczne, część z nich została już
zasygnalizowana wcześniej – tam, gdzie opisywaliśmy środowisko artystyczne jako specyficzną konfigurację
sub-środowisk, pomiędzy którymi istnieją liczne podziały. W tym miejscu chcieliśmy zwrócić uwagę na kilka
dodatkowych aspektów różnicujących, które wcześniej nie były analizowane.
Pierwszym z nich jest diagnozowana przez niektórych z respondentów, ale też silnie obecna w dyskursie na
temat sztuki generalna nierówność, jaka przenika świat artystyczny – podział na nieliczną grupę tych, którzy
osiągnęli spektakularny sukces oraz pozostałych. Niektórzy z naszych respondentów opisując ten podział
5
posuwają się do porównania go z systemem kastowym oraz wyjaśniają wskazując na efekt Św. Mateusza .
Zgodnie z tym ostatnim, ci, którzy mają dużo, będą mieć jeszcze więcej, bo monopolizacja dostępu do pewnych
zasobów, sukces, widzialność powodują, iż osoby, którym się to udało, zaczynają tworzyć osobną kastę, silnie
odrębną od reszty środowiska artystycznego:
Oczywiście że są bardzo zróżnicowaną [kategorią] i te różnice są chyba takie jak w Indiach. Że jest
niewielka grupa artystów, którzy dobrze funkcjonują i wielka masa nędzarzy. (…) To jest naturalne.
Bo to jest tak, że im wyżej ktoś jest, tym będzie miał więcej. Bo im jest bardziej widoczny, tym
większa jest ta jego popularność, tym większa sprzedajność. Im wyżej jest artysta, tym więcej ma
propozycji wystaw, tym więcej ma no możliwości. Tak że to jest zupełnie naturalne zjawisko. Tu nie
ma żadnych knowań, oszustw (DDL1).
Niektórzy z respondentów, w przeciwieństwie do tego, którego wypowiedź została przytoczona powyżej, nie
widzą w tej formie nierówności ani niczego naturalnego, ani też efektu działania układów, spisku czy zmowy.
Przeciwnie jako przyczynę wskazują oni próbę zobiektywizowania tego, co sztuce niepoliczalne, a mianowicie
wartości artystycznej, doniosłości dzieła i pozycji jego twórcy. Według tych respondentów tego rodzaju próby
6
skutkują nie tylko tym, co określa się mianem „ekonomii prestiżu”, rankizacji, ale też tym, że w obrębie
środowiska pojawiają się nierówności. Ranking, który usiłuje zobiektywizować wartość sztuki, okazuje się
bowiem mieć ogromną moc dystynktywną: osoby zajmujące w nim wysokie pozycje stają się widzialne i
zaczynają monopolizować wszelkie nagrody dystrybuowane w obrębie świata artystycznego, tym samym
pozbawiając ich innych.

5
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Zob. Robert K. The Matthew Effect in Science, Science, 159/1968.
J.F. English, Ekonomia prestiżu, Warszawa, 2013.
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(…) ja nie wiem, czy to jest podział, ja myślę, że to jest ta drapieżność taka, wynikająca z
pozycjonowania, że ona jakby niszczy te kontakty. Kiedyś w jakimś tekście też, napisałem o takiej
sytuacji, którą widziałem w jakimś dokumentalnym filmie, w którym żona Pollocka Lee Krasner (…)
opowiada o takiej sytuacji, kiedy w latach 50 Rauschenberg dostał nagrodę główną na Biennale w
Wenecji i opowiadała o takich spotkaniach, które odbywały się w pracowniach artystów.
Powiedziała takim gorzkim tonem, że kiedy Rauschenberg dostał tą nagrodę, wszyscy przestali
mówić o sztuce i zaczęli mówić o galeriach i o muzeach, więc to też wydaje mi się że to jest
symptomatyczne i chyba podobna sytuacja jest u nas, czy w ogóle w świecie. (…) w jakimś sensie to
jest problemem „rankizacji” (AZP1).
Efektem rankizacji jest więc nie tylko oparcie dystrybucji nagród o logikę monopoli czy też podążające za tym
procesem pogłębienie się nierówności w obrębie świata artystycznego, ale również nasycenie go negatywnymi
rodzajami postaw, emocji, destrukcyjnymi dla solidarności, woli współdziałania. Jak wyraża to jedna z
respondentek:
A więc tak, środowisko artystyczne ISTNIEJE, ale jest ono wykąpane prostu, NASĄCZONE, nie
wykąpane, nasączone jest po prostu zazdrością, zawiścią, brakiem możliwości, brakiem wspierania
się. To jest oczywiście znowu dramatycznie przedstawiona sytuacja, ale właśnie tak jakiś, nie wiem,
rok temu nagle do mnie to doszło, gdzieś chyba usłyszałam i tak stwierdziłam: „to jest prawda”.
Nie, dlaczego ja się tak źle czuję, dlaczego ja nie rozmawiam z innymi artystami, dlaczego ja nie
[myśli]… nie współpracuję z innymi artystami i dlaczego się wstydzę czasami chwalić czymś z innymi
artystami? Dlaczego, dlaczego mam wrażenie, że artyści czekają, aż się mi noga jakby potknie?
(AMP2)
Tego rodzaju negatywne więzi, oparte na zazdrości i niechęci obserwuje też wielu innych naszych rozmówców.
Interesujące jest jednak to, że choć dostrzegają oni to zjawisko i podobnie je opisują, to już nie ma pomiędzy
nimi zgody, co jest jego źródłem. Część osób, wyjaśniając je, sięgać do stereotypowego wyobrażenia na temat
mentalności Polaków. Jej podstawowym rysem ma być zazdrość i chorobliwa niechęć do sukcesów osiąganych
przez innych:
Wydaje mi się, że środowisko jest zazdrosne, ale jak każdy człowiek. Wydaje mi się, że akurat nie
musi to być środowiskowe. Po prostu Polacy tak mają. [śmiech] I wiesz, to mówię już jakby
[dlatego], bo, wiesz, bo ja ciągle jeżdżę w tą i z powrotem. Mój mąż jest Amerykaninem, więc też
tak różne rzeczy, wiesz, różne rzeczy zauważa. Kiedyś ktoś mi powiedział, że ja na pewno robię
karierę dzięki niemu.(,,,) coś takiego istnieje jak środowisko artystyczne, które gdzieś tam no nie
wiem ma taką jakąś samoświadomość, jakieś może wspólne działania, nie wiem.
Tego rodzaju konstatacje, jak powyższa, zdają się normalizować zazdrość i negatywne emocje obecne w
środowisku artystycznym, poprzez wskazanie, iż są one dużo powszechniejsze i charakterystyczne dla szerszej
zbiorowości, której twórcy są częścią. Inni respondenci, choć zgadzają się ze wskazaniem na powszechność tego
rodzaju postaw, nie próbują udowadniać, iż są one normalne, ale raczej definiują je jako problem, z którym
boryka się polskie społeczeństwo i którego obecność odróżnia je od zachodnich zbiorowości:
(…) widać wyraźnie, jak się porówna tą sytuację w Polsce nawet z sytuacją państw anglosaskich, że
jest dużo mniejszy jakby taki poziom wzajemnego zaufania pomiędzy artystami. To moim zdaniem,
wiesz, ale to jest hipoteza, wynika z bardzo takiej trudnej transformacji, która tutaj się dokonała w
tym kraju. [Ona] oznacza, że ten dziki kapitalizm wytworzył taką meganieufność, takie
zatomizowanie tych artystów w związku z czym np. nie ma takiego fenomenu, czy jest bardzo mało
takich zjawisk kolektywnych nawet wśród studentów, jest bardzo ciężko sprawić, żeby zrozumieli, że
w grupie coś jest im łatwiej zrobić (KBW2).
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Brak zaufania, jako generalna cecha opisująca relacje w obrębie polskiego społeczeństwa, nie tylko utrudnia
współpracę i uniemożliwia podejmowanie zachowań zbiorowych, ale prowadzi również do pojawienia się
bardzo niepokojących zjawisk wewnątrz środowiska artystycznego, które w wyczerpujący sposób wyjaśnia
poniższa wypowiedź:
Ponieważ to już tak, abstrahując trochę od środowiska artystów, wydaje mi się, że no niestety
człowiek jest trochę istotą ułomną i jakby bardzo często się posługuje takimi niskimi instynktami. A
szczególnie lubi sobie też wytłumaczyć swoje jakieś niepowodzenia czy brak sukcesu, wytłumaczyć
jakby zewnętrznymi okolicznościami czy bardziej obiektywnymi niż szukać w sobie pewnych
wytłumaczeń, czemu tak jest. No i oczywiście jest tak, że artyści którym się powiedzmy niezbyt
dobrze wiedzie albo którzy nie wiem muszą pracować w innych zawodach, a zajmować się sztuką
swoją okazjonalnie, nie żyją z tej sztuki, mają z tego powodu jakiś problem. A także mają problem z
tego powodu, że ponieważ ich sztuka nie jest jakby dobrze widziana na rynku. W związku z tymi oni
też, no jakby robi się błędne koło, no nie zarabiają z tych swoich wytworów artystycznych. A widząc
innych artystów, którym się akurat powodzi lepiej, bo weszli w obieg ten rynkowy. Mają dobre
galerie, które z nimi pracują i które ich promują. No niestety potrafią sobie tłumaczyć swoje
niepowodzenia nie lepszą jakby jakością być może sztuki tych, którym się powiodło, tylko jakimiś …
trudno jakby nawet dokładnego zwerbalizowania, jakimiś układami, czymś jakby nieuczciwym,
nieobiektywnym, nietransparentnym. No tutaj oczywiście piję do słynnych tekstów Moniki
Małkowskiej o układzie oraz mafii, która w sposób taki bardzo lekki wytłumaczyła wiele
skomplikowanych zjawisk ze środowiska i rynku sztuki, budząc przy tym po prostu demony u
artystów, którym się właśnie nie powiodło. I też doskonale się odnaleźli w tej teorii spiskowej i no
właśnie, po prostu gdyby nie ta mafia i gdyby nie te właśnie jakieś układy znajomościowo-osobiste,
korupcyjne oczywiście w dużej mierze, no to przecież oni by mogli doskonale funkcjonować. Tylko że
ich nie dopuszczono do czegoś. No więc oczywiście to budzi … to jest z jednej strony myślę, że
właśnie jakieś tam ludzkie. Ale też z drugiej strony no nie wiele to im pomaga, jakby nikomu to nie
pomaga. To budzi jakieś takie złe emocje, ale nie poprawia sytuacji artystów, jeżeli o tym
rozmawiamy (KUW3).
Kiedy przypomnimy sobie szeroki społeczny respons, który wywołał wspomniany w powyższej wypowiedzi
7
artykuł , to zaczynamy zdawać sobie lepiej sprawę z tego, jak powszechny jest brak zaufania w obrębie
środowiska artystycznego i jak silną jest on pożywką dla takich narracji wyjaśniających rzeczywistość, które
destruują resztki tego niezbędnego dla istnienia spoistych zbiorowości zasobu.
Drugie źródło podziałów w obrębie środowiska artystycznego, na które wskazują nasi respondenci, a któremu
poświęcamy sporo miejsca w części dotyczącej sytuacji materialnej artystów, to różnice wiekowe,
pokoleniowe. Jak pokazaliśmy w tym rozdziale raportu, silniejsza od nich jest sama sztuka i zainteresowanie
nią, ale mimo to wiek jest jednocześnie jednym z istotniejszych czynników prowadzących do poróżnienia
artystów:
Jedną jest na pewno różnica pokoleniowa, dlatego, że starsi artyści, oczywiście obecni na rynku
sztuki zwłaszcza w tak płytkim rynku jak rynek polski, niespecjalnie dobrze spoglądają na tych
młodych, którzy wciąż napływają na rynek sztuki. Zwłaszcza w kontekście tego, że jednak
kolekcjonerzy i w ogóle środowisko artystyczne, środowisko krytyków, uwielbia wciąż nowe, świeże,
w związku z czym wciąż istnieje moda na odkrywanie kolejnych, młodych nazwisk. Zanim one się
ugruntują i zobaczymy, w co się rozwiną, już następuje oczywiście odkrywanie kolejnych, kolejnych i
kolejnych (KBG1).
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Chodzi tu o tekst: Małkowska M. Mafia bardzo kulturalna, Rzeczpospolita, 10.01.15.
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W tym ujęci wiek okazuje się dziś dzielić nie dlatego, że poszczególne generacje reprezentują inne postawy
artystyczne czy też dlatego, że młodzi kontestują sztukę uprawianą przez dojrzalszych twórców i muszą
dokonać swoistego ojcobójstwa na swoich mistrzach, by stać się kimś samodzielnym. To rynek, eksplorujący
świat sztuki w poszukiwaniu tego, co nowe, świeże, młode, prowadzi do skonfliktowania ze sobą
poszczególnych generacji. Pod wpływem jego działań stają się one konkurentami zabiegającymi o ograniczoną
w swoim zakresie uwagę krytyków, kuratorów i kolekcjonerów, uwagę dającą im dostęp do instytucji
wystawienniczych, a poprzez to również do rynku sztuki.
Bardzo interesującą interpretację podziałów generacyjnych formułuje kolejna respondentka, jedna z
założycielek, wspomnianej już wyżej inicjatywy, a więc Ogólnopolskiego Forum Sztuki Współczesnej. Artystka ta
zwraca uwagę na fakt, iż różnice pokoleniowe dzielą, bo wiążą się nie tyle z odmiennymi doświadczeniami
związanymi ze sztuką, co raczej z odmiennym doświadczeniem dotyczącym szerszego systemu społecznopolitycznego:
Ja bym powiedziała tak – ze względu na to, że działalność Forum ostatnio ograniczyła się do
nazwisk artystów (.) gdzieś mniej więcej w moim wieku, [są to] osoby świadome, które
wychowywały się w PRL-u i znają korzyści płynące z tego, że ma się stabilną sytuację (…) Że była
możliwość korzystania z lekarza, bo był darmowy – te osoby są świadome tego, że może istnieć taki
system. I myślę, że w tej grupie udało nam się uzyskać taką solidarność środowiskową, (…)
Natomiast jeśli chodzi o młodszych artystów, którzy do 30-tki dobiegają – niektórzy to negowali, ale
jednocześnie się przekonali, że te problemy istnieją, jak [Nazwisko] – on rzeczywiście, nie chciał się
w to zaangażować.
To bardzo ważna wypowiedź, ponieważ wskazuje ona, iż artyści nie żyją z oderwaniu od rzeczywistości, ale ich
postawy wobec środowiska są często określone przez szersze doświadczenia biograficzne. W tym wypadku
niechęć do angażowania się najmłodszego pokolenia w zbiorowe działania, których beneficjentem mają być
wszyscy twórcy, wydaje się wynikać z tego, że w ich doświadczeniu biograficznym brakuje życia w systemie,
który miał charakter opiekuńczy, naturalne zaś wydają się być takie jego formy, w których jednostka zostaje
pozostawiona samej sobie.
Ostatnim czynnikiem prowokującym pojawienie się podziałów wewnątrz-środowiskowych są odrębności
postaw politycznych. Z jednej strony, wśród uczestników tej części badania wydaje się dominować przekonanie
czy przypuszczenie, że artyści są lewicowi. Nie chodzi przy tym o ich preferencje wyborcze czy o polityczność w
wąskim słowa tego rozumieniu (wyrażającą się np. w przynależności partyjnej), ale raczej o obyczajowość,
światopogląd, generalną wizję życia społecznego, którą reprezentują twórcy. Tego rodzaju postawa jest zgodna
ze zrekonstruowanym wcześniej modelem roli artysty – jeżeli jej rdzeniem jest nonkonformizm, świętość prawa
do nieograniczonej niczym samorealizacji, wolność jednostki i jej zobowiązanie do niezgody na istniejący
porządek, to oczywiste jest to, że artystom bliżej do postaw lewicowych, wolnościowych, niż do tych o
charakterze konserwatywnym czy prawicowym, choć wielu obawia się przypisania temu środowisku
jednoznacznych sympatii politycznych:
(…) środowisko jest raczej lewicujące, ale w takim stopniu, w jakim było lewicujące powiedzmy na
początku 2000 roku. Czyli jeszcze wiesz bez takiego zacietrzewienia, że lewicujące oznacza kontra
PIS (DDKR2).
Z drugiej strony, lewicowość artystów to dla części środowiska komplement, a dla innej części jeden z zarzutów
kierowanych pod adresem artystycznego establishmentu, a w szczególności silnego środowiska definiującego
się poprzez sztukę krytyczną, wrażliwą na problemy społeczne, podejmującą kwestie społecznej
sprawiedliwości:
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Większość artystów, którzy w tej chwili wystawiają, są czynnymi artystami, którzy pokazują się w
instytucjach publicznych w Polsce i zagranicą, (…) są artystami o poglądach właśnie bardziej
lewicowych. To może ich scala, że mają podobną wrażliwość społeczną, że mają jednak... na tyle
mają w sobie dużo tej wrażliwości i umiejętności krytycznego spojrzenia, że umieją ocenić tą
sytuację i nawet jak się sami nie nazwą lewakami (…) ich dążenie do pewnej równości, do pewnej
sprawiedliwości społecznej jest zauważalne nawet w pracach których robią (AZW2).
Tego rodzaju polityczne nacechowanie świata sztuki podkreślają zatem również ci respondenci, którzy
reprezentują odmienne postawy i którzy wobec artystów posiadających lewicowe poglądy mają bardzo
pogardliwy stosunek. Co interesujące, te same osoby wskazują jednocześnie, że u podstaw siły sztuki krytycznej
leży słabość tych środowisk artystycznych, które reprezentują zupełnie odmienny, prawicowy albo
konserwatywny, światopogląd. Mówiąc jeszcze inaczej, krytyka opcji politycznej dominującej w środowisku
artystycznym prowadzi nie tylko do przypomnienia, iż nie jest ono pod tym względem homogeniczne, ale
również wskazania, iż osoby reprezentujące poglądy prawicowe wydają się niezdolne do sformowania zwartej
formacji, która może odgrywać znaczącą rolę w obrębie świata sztuki:
Więc u nas jest środowisko artystyczne i u nas jest [ono] takie lewicowo-liberalne. A ja bym nawet
powiedziała, że jest, tak jak była ta konferencja w Lublinie dotycząca demokracji w sztuce, no to
[nazwisko] nazwał, że to jest taki KOD środowiska artystycznego. No i to jest nie większość może,
ale widoczna część tego środowiska. Natomiast są takie środowiska powiedzmy na prawicy i to już
jest kompletny mętlik, ja nie potrafię zupełnie się z nikim utożsamić i mam… jeszcze nie zaczęłam
swojej krucjaty przeciwko temu środowisku bardzo zróżnicowanemu, ale to są takie dziwne, małe
środowiska. Niektóre po prostu aspirują do tego, żeby być w mainstreamie, to banda takich
nieudaczników szczerze mówiąc i to każdy widzi, że tak jest (KBP2).
Niektórzy z naszych rozmówców widzą podziały o charakterze politycznym obecne w środowisku artystycznym
jeszcze w inny sposób, wskazując przede wszystkim na ich pozorność:
Więc nawet widać po tych aktywistach tych nowo lewicowych czy takich pseudo… Ja nie wierzę w
takie podziały lewica – prawica. To jest dla mnie pic na wodę, to jest fikcja, to jest czysta sztampa i
hucpa zakrywająca jedynie interesowność dosyć nikczemną. (…) Czyli ta różnorodność jest po prostu
fikcyjna. A no więc to jest ten problem, że ci ludzie grają, oni chcą osiągnąć sukces. I są
zakładnikami sukcesu (…). A ja chcę pluralizmu. Powtarzam cały czas, jedynym wyjściem dla sztuki
jest pluralizm, autentyczny pluralizm i różnorodność. Ale autentyczna różnorodność a nie
mistyfikowana i symulowana i redukowana do jakichś haseł (AZL1).
Autor powyżej wypowiedzi wskazuje na koniunkturalizm artystów reprezentując lewicowe poglądy, na to, że
ich postawa społecznego zaangażowania, wrażliwości nie ma autentycznego charakteru, ale jest raczej
rodzajem biletu wstępu do gry, która toczy się w obrębie świata artystycznego. Ponieważ ten ostatni preferuje
sztukę krytyczną, zaangażowaną, a przynamniej progresywną w sensie obyczajowym, to artysta, który chce
osiągnąć tu sukces, musi być osobą, której lewicowość jest dostrzegalna dla osób, które decydują o hierarchiach
w obrębie tego pola. Tym, czego brakuje cytowanemu wyżej respondentowi jest brak autentycznego
pluralizmu. Nie dowiadujemy się, co prawda, jak miałby on wyglądać, ale wołanie o niego sugeruje, iż
rozmówca używa tej kategorii, by zaznaczyć nie tyle silne podziały polityczne w obrębie środowiska, ale raczej
zbytnią jego homogeniczność. Na inny problem lewicowości środowiska artystycznego zwraca uwagę kolejny
respondent:
(…) jak świat światem, jak istniała sztuka współczesna i współczesny świat, tak artyści byli zawsze
lewicujący, prawda. Nie chcę używać słowa „lewaccy”, bo to… nawet tak się zdarzało. W związku z
czym wokół Krytyki Politycznej istnieje środowisko artystyczne tak, jak w stanie wojennym, pani nie
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pamięta, w związku z bojkotami istniało środowisko artystyczne wokół kościoła. A teraz niestety
zaczyna istnieć środowisko artystyczne wokół polityki, no to już jest przerażające, bo to się zawsze
bardzo źle dla sztuki kończy (KOKR1).
Wypowiedź ta, z jednej strony, wskazuje na uniwersalny charakter lewicowości jako integralnego aspektu
tożsamości artystów, ale z drugiej strony na niebezpieczeństwo przekładania tego rodzaju światopoglądu na
bezpośrednie zaangażowanie w politykę. Raz jeszcze więc lewicowość jako postawa zostaje sprowadzona do
wrażliwości, krytycyzmu, niezgody na istniejący porządek, zaś jako jej zaprzeczenie prezentowane jest tu
zaangażowanie w wąsko rozumianą działalność polityczną.
Podsumowując część poświęconą czynnikom, które łączą artystów w środowiska oraz tych, które
środowiska te dzielą, warto raz jeszcze podkreślić sygnalizowany już paradoks, który wydaje się stanowić
zasadę organizacyjną kręgów tworzonych przez osoby kreujące sztukę. Polega on na tym, iż podstawową
siłą spajającą artystów jest specyficzna rola, którą oni odgrywają, ale jednocześnie integralnym aspektem
scenariusza tej roli jest skrajny indywidualizm, dążenie osoby, która go realizuje do uczynienia jego
wykonania maksymalnie niepowtarzalnym. Mówiąc jeszcze inaczej, podstawową zasadą spajającą
środowiska artystyczne jest różnica, co owocuje tym, iż twórcy bardzo często dystansują się wobec
wszelkich form podobieństwa wobec innych osób tworzących sztukę. Dodatkowy wymiar tego paradoksu
polega na tym, iż środowisko artystyczne wydaje się być zdezintegrowane, co jest skutkiem stosunkowo
brutalnej gry, którą pomiędzy sobą toczą jego członkowie, a której stawką jest znalezienie się w wąskiej
grupie tych, którzy monopolizują nagrody rozdzielane przez świat artystyczny, takie jak pieniądze, sława,
rozpoznawalność, zdolność do skupiania na siebie uwagi, podziw. Jednocześnie, choć gra ta dezintegruje, to
można ją prowadzić tylko wtedy, gdy większość twórców akceptuje jej reguły. To one, a dokładniej zgoda na
nie, wydają się być istotnym czynnikiem spajającym środowisko, które choć reguły te krytykuje, to
jednocześnie (poza nielicznymi przypadkami) traktuje je jako nierozerwalnie związane ze sztuką, jako zasady
określające jej istotę. Paradoks ten obecny jest też w innych czynnikach omówionch w tej części
opracowania, które jednocześnie łączą i dzielą, albo dzieląc łączą – w odmiennościach pokoleniowych, w
stosunku wobec sztuki czy też w postawach politycznych obecnych w środowisku artystycznym. We
wszystkich tych przypadkach tym, co łączy jest różnica, ale różnica, która jednocześnie jest oczekiwanym
elementem bycia artystą i tworzenia sztuki. Jedynym aspektem, który tego rodzaju logice umyka jest
zainteresowanie sztuką i wzajemne interesowanie się tym, co robią inni artyści. To niezwykle istotny
czynnik, który pozwala nam dostrzec specyfikę omawianej tu kategorii zawodowej – bycie jej członkiem,
uprawianie profesji artysty jest jednocześnie formą samorealizacji, daje poczucie uczestnictwa w czymś
społecznie oraz kulturowo doniosłym, w czymś, na czym dobrze znają się wyłącznie osoby praktykujące
sztukę. Mówiąc jeszcze inaczej, w przeciwieństwie do wielu innych zawodów, artyści tworzą osobne
środowisko ze względu na poczucie odrębności wobec innych, odrębności specyficznej, bo wymuszającej
zainteresowanie tym, co robią inne osoby uprawiające sztukę.
JAKIE CECHY POSIADA ŚRODOWISKO ARTYSTYCZNE W POLSCE?
Ostatnim aspektem, który chcielibyśmy poruszyć w części poświęconej środowisku artystycznemu, jest
wskazanie na kilka jego dodatkowych cech. Warto oczywiście pamiętać o tym, że dwa fragmenty poprzedzające
tę część dostarczyły już złożonych charakterystyk środowiska artystycznego w naszym kraju, a zwłaszcza
pozwoliły dostrzec paradoksy, na których opiera się jego istnienie. Dlatego też w tym miejscu zwracamy uwagę
na te własności środowiska artystycznego, które nasi respondenci wskazywali w sposób spontaniczny,
dopełniając jego charakterystyki tworzonej w odpowiedziach na pytania zadawane przez osoby prowadzące
wywiady. Wśród nich najważniejsze wydają się być trzy aspekty: warszawsko-centryczność, wsobność oraz
niezdolność do podejmowania zbiorowych działań. Tym, co je łączy jest opieranie się każdego z nich na
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jakiegoś rodzaju zamkniętości albo prowincjonalności świata sztuki lub jego niezdolności do artykulacji
własnych zasad, mówienia własnym językiem.
Zacznijmy od tej pierwszej kwestii, która wydaje się dosyć oczywista i osadzona w bardziej uniwersalnych
mechanizmach obecnych na całym świecie, a mianowicie w metropolizacji oraz pustynnieniu. Oba te zjawiska
są silnie ze sobą powiązane, bo o ile pierwsze oznacza zasysanie przez największe ośrodki miejskie
najważniejszych dziś zasobów (ludzi, kompetencji, umiejętności, sieci społecznych, a nawet całych instytucji), to
to drugie jest jego konsekwencją i polega na destruowaniu w ten sposób lokalnych zbiorowości poprzez
pozbawianie ich tego, co niezbędne jest dla ich funkcjonowania. Istotnym efektem tych dwu procesów jest
również zdefiniowanie metropolii jako jedynych miejsc, w których można odnieść sukces i w pełni się
realizować, natomiast prowincjonalnych miast jako przestrzeni, z których należy uciekać, o ile nie chce się
funkcjonować na marginesie określonych profesjonalnych światów. W polskim kontekście metropolizacja
oznacza przede wszystkim warszawsko-centryczność – to właśnie stolica naszego kraju jest głównym
magnesem przyciągającym artystów, ale czasami również całe grupy artystyczne i galerie przeprowadzające się
do tego miasta. Wyjaśnienie tego fenomenu jest dosyć proste i nie chodzi w nim o wskazanie, iż Warszawa
przyciąga niezwykle bogatym życiem artystycznym, ale raczej o to, że istnieje tu szczególnie silnie rozwinięty
system instytucji artystycznych, posiadających dodatkowo i bardzo często, połączenia ze światem zachodnim.
Chodzi więc raczej o poszerzenie możliwości działania, nie zaś o inspiracje; o uprawdopodobnienie sukcesu
artystycznego, nie zaś o doskonalenie własnej sztuki:
Natomiast kiedy mówimy o środowisku, też by trzeba było pamiętać o tej kwestii centralizacji i
prowincji, że najwięcej do powiedzenia, największe szanse zaistnienia mają artyści, którzy są z
centrum, z Warszawy (KBP1).
Tego rodzaju przekonanie wyraża też inny respondent, wskazujący na bezpośredni związek pomiędzy szansami
życiowymi twórców reprezentowanych przez warszawskie instytucje artystyczne a tymi, którzy takiego
wsparcia nie posiadają:
Myślę, że artyści, którzy nie są reprezentowani przez galerie warszawskie, no mają bardzo trudne
życie, tak bym powiedział. Mogą żyć oczywiście jako nauczyciele akademiccy w szkołach i wielu z
nich to robi (KOW1).
Warto zwrócić jednak uwagę na to, że zasysanie przez Warszawę artystów z prowincji, z mniejszych ośrodków
pociąga za sobą znaczące konsekwencje także dla funkcjonowania środowiska artystycznego w tym mieście. Z
jednej strony, daje to większe możliwości wyboru, a więc sprawia, iż artysta nie jest zależny od jakiejś
pojedynczej instytucji, lokalnego środowiska, a więc dzięki funkcjonowaniu w stolicy staje się bardziej wolny. Z
drugiej zaś strony prowadzi do zaostrzenia konkurencji w Warszawie oraz do atomizacji środowiska
artystycznego w tym mieście. Dodatkowo, jak wskazuje poniższy cytat, atomizacja ta jest konsekwencją tego, że
by skutecznie konkurować z innymi w Warszawie, osoby tworzące środowisko artystyczne, kreują swoje własne
instytucje – galerie, ale też organizacje pozarządowe. W rezultacie: z jednej strony, wzmocnione zostają
instytucjonalne podstawy tworzenia sztuki, zwiększają się możliwości działania, ale ceną za to, z drugiej strony,
jest rozpad środowiska artystycznego na szereg kręgów i grup, skupionych wokół licznych i wewnętrznie
zróżnicowanych instytucji.
To też jakaś kwestia funkcjonowania rynku, gdzie jest on bardziej rozwinięty – oczywiście w
Warszawie. Tam są instytucje, tam wiadomo, gdzie wychodzi grant, najwięcej wystaw, najwięcej
galerii. (…) Jest takie zatomizowanie środowiska wynikające z tej rzeczywistości. Ta ilość możliwości
powoduje, że niewielkie grupy tam szukają swoich możliwości organizując się w jakieś organizacje,
fundacje, stowarzyszenia. (…). W tym sensie to środowisko jest zatomizowane, ale w takim sensie,
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że organizuje się na wiele sposobów. A kiedyś jeden związek był i wszyscy do niego należeli, chciał,
nie chciał (KBG1).
Istotnym aspektem środowiska warszawskiego jest także intensyfikacja w jego obrębie zjawisk obecnych też w
innych, lokalnych kręgach tego rodzaju. Chodzi tu zwłaszcza o rywalizację, konkurowanie ze sobą, o
antagonizmy:
Tak. Te antagonizmy, które się rodzą na różnych płaszczyznach właśnie lokalności, tych
kompleksów, miejsca pochodzenia, możliwości. Co powoduje, że to środowisko nie jest jednorodne i
jest takie właśnie wobec siebie, czasami stanowi zagrożenie (…) eliminowania siebie na różnych
płaszczyznach: publiczne, prywatne (…) bardzo dużo konfliktów takich wewnętrznej natury
związanej po prostu albo ideologicznymi, albo finansowymi kwestiami, które powoduje te tarcia
(KUW2).
Innym negatywnym skutkiem, jaki niesie za sobą metropolizacja, jest oczywiście zjawisko pustynnienia
mniejszych ośrodków, z których wysysani są najbardziej obiecujący, innowacyjni twórcy:
Myślę, że niestety środowisko artystyczne jest bardzo warszawskocentryczne. Czyli co jest plusem i
minusem. Dlatego że ono jest bardzo chłonne, cały czas się zmienia. Dokooptowują się nowe osoby
z innych miast, więc to powoduje, że jest to środowisko przynajmniej z pozoru na wierzchu bardzo
żywe. Natomiast to robi się kosztem wysysania właśnie artystów z, nie wiem, Poznania, Krakowa
(DDW1).
Warszawa to także jedno z głównych „okien na świat” lub trampolin pozwalających przeskoczyć do
międzynarodowego obiegu sztuki. Międzynarodowe dostrzeżenie artysty, a ogólniej – polskiej sztuki, to z jednej
strony bardzo silna waluta, twardy certyfikat jakiegoś rodzaju sukcesu artystycznego. Wynika to z obecności
sposobu myślenia wykraczającego daleko poza świat artystyczny, które jest charakterystyczny dla zbiorowości
swojej pozycji lub mają kompleksy wobec innych, uważanych za bardziej rozwinięte – w tym wypadku:
„zachodnich”.
(…) faktycznie jednym w Polsce z kryteriów szacunku do człowieka jest jego umiędzynarodowienie.
To jest bardzo dobra kategoria trochę wynikająca z naszego takiego przekonania o generalnie
zapóźnieniu, więc jeżeli coś, ktoś za granicą jest znany to oczywiście jest lepszy. To jest oczywiście
bzdurą kompletną, ale to funkcjonuje. (DDKR2)
Przejawem tego typu kompleksu jest z drugiej strony, po pierwsze, zawężanie aspiracji wielu polskich artystów
do osiągnięcia sukcesu w kraju, a z drugiej – zamkniętość i wsobność polskiego świata artystycznego. Jak
formułuje to jeden ze znanych artystów, funkcjonowanie w warszawskim obiegu instytucjonalnym jest dla
wielu osób, zwłaszcza z mniejszych ośrodków, rodzajem pułapu, określającego granice sukcesu możliwego do
osiągnięcia przez artystę działającego w naszym kraju, a sukcesu międzynarodowego – jako zjawiska o
charakterze legendy lub wygranej w totolotka:
Mamy rodzaj takiego wyraźnego podziału, bo jeśli mamy sukces międzynarodowy, to on trochę
wygląda jakby wyszedł przez jakąś śluzę i został wypracowany tylko i wyłącznie przez parę osób, a
nie przez coś, co by było bardziej powszechne. Bo ja wierzę w to, biorąc pod uwagę też moich
studentów, że mamy więcej artystów, którzy mogliby funkcjonować w obszarze międzynarodowym,
a nie tylko ogólnopolskim. A większość sztuki polskiej aspiruje do istnienia w obszarze środowiska
ogólnopolskiego i jeśli się zdarzają jakieś – jeśli ktoś ma za granicą wystawę, to to jest jakiś wyjątek,
że jest opisany przez międzynarodową prasę dotyczącą sztuki. (…) Ja nie wiem, czy pan się ze mną
zgodzi, ale ja ciągle się zastanawiam, dlaczego ciągle jest tak niewielu polskich artystów na
międzynarodowym rynku sztuki? Dlaczego takie jest to mimo wszystko hermetyczne, polskich
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nazwisk jest tak mało, to są ułamki, że ktoś ma wystawę dalej niż w Warszawie. Dlaczego polscy
kolekcjonerzy nie kolekcjonują międzynarodowych artystów, tylko polskich? (AZG1)
Paradoks polega na tym, że reakcją tych, którzy są definiowaniu jako zapóźnieni i przyjmują taką auto-definicję
jako podstawowy rys swoje pozycji w relacjach z tymi, którzy dominują, jest, z jednej strony, zamkniętość, z
drugiej zaś, przyjęcie jako własnych sposobów wartościowania zjawisk kulturowych obowiązujących w tych
bardziej rozwiniętych zbiorowościach. Mówiąc jeszcze inaczej, skutkiem zgody na zajmowanie
podporządkowanej pozycji jest nie tylko samoograniczenie, ale też autodeprecjacja własnych systemów
wartości.
Ostatnią z cech, na które chcieliśmy zwrócić uwagę jest brak solidarności w obrębie środowiska artystycznego.
(…) wydaje mi się, że artystom, nie tylko wizualnym, brakuje silnego głosu. Poza tym Forum – ja
tylko o dwóch postulatach słyszałam. Generalnie tak, wydaje mi się, że za mało jest takiej
artystycznej solidarności między indywidualnymi artystami i prób wywalczania sobie jako
zbiorowość pewnych rzeczy (DDG2).
Deficyt ten jest dosyć oczywistą konsekwencją zjawisk opisywanych już wcześniej: specyfiki roli artysty
akceptowanej jako normalnej; rywalizacyjnego charakteru świata artystycznego; rankizacji i innych prób
obiektywizowania kryteriów oceny zjawisk artystycznych; nierówności, które wydają się być nieeliminowanym
aspektem funkcjonowania sztuki td.. Być może więc, jak sugeruje poniższej zamieszczona wypowiedź, zasadą
spajającą świat artystyczny jest nie tylko, jak pisaliśmy wyżej, różnica, ale raczej właśnie konflikt oraz
antagonizm:
Prawda, że mamy przeciwników w ministerstwie, czujemy się po prostu niekochanymi dziećmi,
musimy się zintegrować. Ale tak naprawdę najlepiej, co nam wychodzi w takich sytuacjach, to jest
pokłócić się 15 razy i sobie nawzajem wypomnieć wszystkie sytuacje, które wydają się nam
niewłaściwe. Myślę też, że ten nadchodzący kongres będzie takim jakby kolejną historią. Gdzieś tam
na Fejsie widzę zdjęcie organizatorów kongresu i taki komunikat „Właśnie żeśmy się zorganizowali,
mamy wybrane stoliki, już wszystko jest gotowe. Głosowaliście super” Nie. Jest super i pod tym jest
podpis [nazwisko], który mówi „No widzę wielką reprezentację artystów”. I zaraz jest odpowiedź, że
artyści z jakichś przyczyn nie chcieli uczestniczyć w rozmowach. I po prostu wiesz, jeszcze nie
usiedliśmy do tych stolików, żeby porozmawiać, a już jest mnóstwo antagonizmów. My jesteśmy
takim środowiskiem, które po prostu fantastycznie się sprawdza w braniu za łby (DDB1).
Nieco inne spojrzenie na brak solidarności i na wynikającą zeń niezdolność środowiska artystycznego do
podejmowania działań zbiorowych proponuje kolejny rozmówca:
Ja sądzę, że pomimo tego rozbuchanego ego (…) nie są w stanie niczego załatwić tak naprawdę. Że
artyści to powinni mieć, nie wiem, prawników, nie wiem czy związek, ale nie, żaden związek [nie
działa]. Ale że właśnie tak, jak nie byli w stanie załatwić spraw pracowni, nie załatwili, no, tak jak
nie są w stanie właśnie, jak mówiłem… Nie wiem, czy są te Zachęty czy nie, nie mam pojęcia, więc
jeśli ich nie ma, to powinni zamówić, tzn. te Zachęty załatwić, że powinni te… (AZW1)
Jak się wydaje cytowany tu respondent wyraża istotę problemu, z jakim boryka się środowisko artystyczne w
Polsce. Ponieważ w jego obrębie, jak wielokrotnie podkreślaliśmy, nie ma zbyt dużych szans na zgodę,
porozumienie, solidarność, a jednocześnie i bezdyskusyjnie potrzebuje ono jakiejś formy współdziałania,
choćby po to, by rozwiązywać trapiące je problemy, to jednym rozwiązaniem jest zawiązywanie w jego obrębie
silnych inicjatyw o charakterze profesjonalnym, które komunikują potrzeby artystów za pośrednictwem osób,
które się tym profesjonalnie zajmują. Mówiąc jeszcze inaczej, jedyną drogą skutecznego zbiorowego działania
nie są tylko okazjonalne gesty solidarności czy protesty, ale również, a może przede wszystkim, dążenie do
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konstruowania sprawnie działających podmiotów instytucjonalnych zdolnych do reprezentowania interesów
środowiska. W ten sposób bowiem uzyskuje ono głos mówiący tym samym językiem, co władza, a jednocześnie
nie musi rezygnować ze swojej wyjątkowości polegającej między innymi na dystansie wobec spraw
codziennych, prozy życia.
Podsumowując ten rozdział raportu warto raz jeszcze zwrócić uwagę na specyficzną zasadę organizacyjną
świata artystycznego w Polsce, jaką jest różnica. Jest ona o tyle istotna, że generuje większość
charakterystycznych dla tego środowiska problemów, ale też jest źródłem jego wyjątkowości. Ponieważ
wyjątkowość ta polega również na niezdolności do podejmowania skutecznych działań zbiorowych (na rzecz
poprawy bytu artystów, ich sytuacji egzystencjalnej, bezpieczeństwa socjalnego td..), to jedynym sposobem na
eliminację tej dysfunkcji jest dobrowolne zrzeszanie się artystów w stabilnych, zdolnych do trwania w czasie i
samodoskonalenia formach organizacyjnych, które przejmują na siebie rolę słyszalnej tuby, poprzez którą
artykułuje ono swoje oczekiwania i problemy, jak i skutecznego partnera w relacjach z władzami państwowymi
i samorządowymi, ustawodawcą i instytucjami tworzącymi świat artystyczny.
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ANEKS

INSTRUKCJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH WYWIADY

I.

DOBÓR UCZESTNIKÓW BADANIA

Osoby, z którymi należy przeprowadzić wywiad, podzielone na kilka kategorii, są wskazane w tabeli wiszącej w
Internecie, do której link powinien widnieć w emailu, w którym znajdowała się niniejsza instrukcja.
W pojedynczych przypadkach nazwisko respondenta/respondentki może nie być podane w tabeli, lecz należy je
uzyskać w trakcie jednej z wcześniejszych rozmów, od osoby mającej dobrą orientację w świecie sztuk
wizualnych w danym mieście. Jest to wówczas zaznaczone w tabeli.
W pierwszej kolejności należy dotrzeć do osób oznaczonych w kolumnie B jako „Pierwszy wybór”. Tylko
wówczas, gdy nie uda się przeprowadzić rozmowy z którąś z takich osób, należy wybrać inną, należącą do tej
samej kategorii, oznaczoną w kolumnie B jako „Rezerwa”. Jeśli brak takiej osoby – należy skontaktować się z
koordynatorką badania, Joanną Kiliszek, pod adresem joanna.kiliszek@gmail.com.
II. SPOSÓB PROWADZENIA WYWIADU – ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE W BADANIU
Scenariusz zawiera tematy i wiodące pytania, które nas interesują oraz dodatkowe pytania do każdego z nich,
służące ich pogłębianiu. Prosimy jednak o to, aby w trakcie wywiadu być elastycznym: najważniejsze jest dla
nas, aby rozmowa była naturalna i podążała za tokiem myślenia rozmówcy i rodzajem informacji, które posiada
oraz nie zatrzymywała się na powierzchownych informacjach. Może się więc okazać, że kolejność bloków
będzie inna niż w scenariuszu. Może być również tak, że na któryś z tematów porozmawiamy tylko chwilę,
ponieważ respondent/ka nie będzie miał/a tu wiele do powiedzenia, ale za to sporo czasu zajmie nam
pogłębienie interesujących wątków w innym bloku.
Wywiad powinien mieć formę rozmowy. Po zadaniu pytania słuchamy uważnie, co mówi osoba uczestnicząca w
badaniu, dajemy jej czas, nie boimy się ciszy i chwili na zastanowienie, nie przerywamy (chyba że
respondent/ka brnie dłuższą chwilę w odpowiedzi nie na temat i chcemy powrócić na ścieżkę). Następnie
dopytujemy o wątki i sprawy w wypowiedzi rozmówcy, które wydają się warte pogłębienia – „Na czym to
polegało?” „Z czego to wynika?” „To bardzo ciekawe, co mówi Pan/i o…”. Prosimy o wyjaśnienia, rozwinięcie i
przykłady. Zadajemy pytania tak, by cały czas otwierały i rozwijały rozmowę – W jaki sposób…? Jak
wyglądało…? Proszę opowiedzieć o…? Itp. Unikamy pytań typu „Czy…?” (Czy to były udane warsztaty?”) i
„Czyli…” („Czyli nie była pani zadowolona”) oraz innych zamykających rozmowę, ucinających wątek,
podsumowujących lub wymagających odpowiedzi TAK/NIE. Jeśli natomiast musimy je zadać, zaraz potem
formułujemy otwierające dopytanie.
Unikamy też oczywiście sugerowania odpowiedzi, a także oceniania czy dziwienia się.
III. EFEKTY WYWIADU
Po wywiadzie należy dokonać jego transkrypcji (chyba że w danym wypadku ustalono inaczej z koordynatorką
projektu) oraz sporządzić notatkę, a następnie trzy pliki – nagranie wywiadu, transkrypcję oraz notatkę –
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przesłać razem za pomocą strony wetransfer.com na adres schmidt.filip@gmail.com. Prosimy o przesyłanie
takich trzyplikowych pakietów plików na bieżąco, bez czekania aż przeprowadzone zostaną wszystkie wywiady.
Bardzo prosimy, aby każdy plik z transkrypcją i każdy z notatką tak samo nazywać i formatować.
• Format: DOC, DOCX, ODT lub RTF, Calibri, rozmiar czcionki 11, odstępy co 1,15.
• Nazwa: Miasto, Imię i nazwisko osoby, z którą przeprowadzono wywiad, imię i nazwisko osoby
prowadzącej wywiad, T. Przykład: Kraków, Wilhelm Sasnal, Jan Badacz, T. Podobnie z plikami z
notatkami: Miasto, Imię i nazwisko osoby, z którą przeprowadzono wywiad, imię i nazwisko osoby
prowadzącej wywiad, N. Przykład: Kraków, Wilhelm Sasnal, Jan Badacz, N.
Wytyczne do transkrypcji:
• Na górze dokumentu umieszczamy te same informacje, co w nazwie pliku (miasto, imiona i nazwiska
oraz symbol T lub N), a także datę wywiadu oraz dane metryczkowe (zob. scenariusz).
• Każde pytanie i odpowiedź zaczynamy od nowego akapitu, wypowiedzi osoby prowadzącej wywiad
zaczynając od „B:”, a respondenta/respondentki od „R:”
• Zachowania niewerbalne oraz własne komentarze i informacje o zdarzeniach zapamiętanych z
wywiadu lub słyszalnych na nagraniu, istotnych dla zrozumienia wywiadu zapisujemy [w nawiasach
kwadratowych]
• Słowa lub fragmenty wypowiedziane ze szczególnym naciskiem: WIELKIMI LITERAMI, a ucięcie
wypowiedzi znakiem „-”
Przykład fragmentu transkrypcji:
R: Na czym polegają problemy artystów, o których Pani wspomniała?
B: Bycie artystą oznacza WYŁĄCZNIE problemy. Zaczynając od tego, że artystów się w naszym mieście zupełnie
nie ceni. A to dlate- Właśnie! Był nawet taki performans w zeszłym roku, Zaraz, jak to się nazywało… [myśli].
Mniejsza o to, w każdym razie chodziło o to, że artysta to ostatnie ogniwo łańcucha pokarmowego [śmieje się].
Tam chodziło też o zestawienie pracy artysty z innymi rodzajami pracy.
R: Co ma Pani na myśli? Jak artysta wypada w takim zestawieniu?
Wytyczne do notatek. Każdy plik z notatką powinien zawierać:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miasto i miejsce wywiadu
Imię i nazwisko osoby z którą przeprowadzono wywiad
Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad
Data wywiadu
Informacje o przebiegu wywiadu – atmosferze, stosunku rozmówcy/rozmówczyni do wywiadu,
istotnych elementach pozawerbalnych rozmowy, ewentualnych problemach
Informacje pomocne w interpretacji wywiadu, spostrzeżenia, komentarze osoby prowadzącej wywiad.
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SCENARIUSZ WYWIADU
Kształt scenariusza wywiadu zależy od tego, z kim rozmawiamy. Dla każdej z trzech kategorii osób
wymienionych w tabeli (artyści, osoby związane ze światem sztuki, urzędnicy i władze) przeznaczony jest nieco
inny zestaw tematów i pytań. Niektóre fragmenty wywiadu są w każdym wypadku identyczne – te, które
przebiegają w poprzek wszystkich trzech kolumn.
Wizualne niewidzialne, badania jakościowe
Kategorie osób – kształt scenariusza zależy od kategorii, do której należy rozmówca/rozmówczyni
1. Artyści i artystki

2. Osoby związane ze światem
sztuki (kuratorzy, pracownicy
instytucji,
krytycy,
kolekcjonerzy, badacze i krytycy
sztuki)

3. Urzędnicy i urzędniczki oraz
władze samorządowe i centralne

Preambuła: nazywam się… . Prowadzę, wspólnie z warszawską Akademią Sztuk Pięknych i Instytutem Socjologii
UAM w Poznaniu, badania na temat statusu, kondycji oraz roli sztuk wizualnych w naszym kraju. Badania
realizowane są w ramach grantu „Wizualne niewidzialne. Sztuki wizualne w Polsce. Stan, rola i znaczenie”
finansowanego w Programie MKiDN „Obserwatorium kultury”. Badania składają się z pięciu etapów, w trakcie
których analizujemy to, jak sztuki wizualne prezentowane są w mediach, jak korzystają z nich odbiorcy i co myślą
o nich artyści. W tej części badań prowadzimy indywidualne rozmowy z osobami związanymi ze sztuką (artystami,
kuratorami, decydentami). Chciałem(am) zapewnić, iż informacje pozyskane podczas wywiadu zostaną
wykorzystane wyłącznie w celach badawczych, a jeśli tylko sobie Pan/i tego życzy – zapewniamy też pełną
anonimowość (wszystkie wypowiedzi z naszej rozmowy, które znajdą się w opracowaniu z badań, zostaną
wówczas poddane anonimizacji).
Wstęp: Na początek, chciał(a)bym poprosić, aby Pan/Pani powiedział(a) kilka słów o sobie.
Dopytania: (+) czym się Pan/Pani zajmuje? (+) Od jak dawna? (+) Czy wcześniej zajmował(a) się Pan/Pani czymś
innym? (+) Gdzie Pan/Pani mieszka i pracuje? (+) Czy wcześniej były to jakieś inne miejsca? (+) Jakie jest
Pana/Pani wykształcenie? (+) Czy pracuje Pan/Pani w swoim zawodzie czy też w innym?
Czym jest sztuka? Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani spróbować powiedzieć, czym jest sztuka?
Dopytania: (+) czym sztuka różni się od innych rodzajów aktywności? (+) Na czym polega jej tworzenie? (+) Czy
tworzenie sztuki jest czymś odmiennym od innych form twórczości, np. nauki? (+) Czy każdy może tworzyć
sztukę? (+) Czy też potrzebne są jakieś specjalne rodzaje umiejętności, predyspozycje? (+) Czy sztuka istniała
zawsze? (+) Czy jej współczesna postać jakoś znacząco różni się od tych istniejących wcześniej? (+) Jeżeli tak to
pod jakim względem (nowe media, nowy społeczny status i rola, inny rodzaj obiegu, tworzenia)? Jakie zmiany
zachodzą w polu współczesnych sztuk wizualnych?
Kim jest artysta? Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani spróbować powiedzieć, kto to jest artysta?
Dopytania: (+)czy można wskazać jakieś wspólne dla wszystkich artystów cechy? (+) Na czym dokładnie polega
bycie artystą? Czym zajmują się artyści? (+) Czy ich życie różni się od życia tych, którzy artystami nie są?] (+)
Dlaczego niektórych ludzi, którzy nie tworzą sztuki, nazywa się artystami? (+) Czy żeby być artystą trzeba znać się
na sztuce / potrafić ją tworzyć? (+) Kto lub co decyduje o tym, że ktoś jest artystą?
Jak Pan Pani/Pan
artyst(k)ą?

stał(a)

się
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Dopytania: (+) Na ile była to
świadoma
decyzja?
(+)
Co
zadecydowało o wyborze takiej
właśnie drogi życiowej? (+) Czy w
Pana/Pani rodzinie istniały tradycje
artystyczne? (+) Jaką rolę odegrała
edukacja na poziomie podstawowym
i licealnym?
(+) Jakie trudności musiał(a)
Pan/Pani pokonać by stać się
artyst(k)ą? (+) Czy istnieją/istniały
jakieś osoby, które inspirowały
Panią/Pana do tego, by być
artyst(k)ą? (+) Czy istnieją(ły) jakieś
osoby, które to odradzały lub
stawały na drodze stawania się
artyst(k)ą? (+) Czy szkoła artystyczna
pomagała czy przeszkadzała w
stawaniu się artystą?
(+) Czy zna Pan/Pani jakieś osoby,
który były artystami (zamierzały nimi
być), ale przestały nimi być? (+) Co o
tym zadecydowało? Jakiego rodzaju
czynniki?
(+) Jak Pan/Pani godzi ze sobą bycie
artyst(k)ą z wykonywaniem innych
ról? (np. rodzica, nauczyciela,
sąsiada itd.)
Jaka jest sytuacja materialna artystów w Polsce? Jak ocenia Pan/Pani sytuację materialną artystów w Polsce?
Dopytania: (+) Gdzie na drabinie dochodów/ zamożności ulokowałby Pan/Pani artystów? (+) Dlaczego właśnie w
tym miejscu? (+) Od jakich grup/kategorii społecznych artystom wiedzie się lepiej, a od jakich gorzej?
(+) Jaka jest sytuacja artystów pracujących w Polsce, w porównaniu z sytuacją twórców zachodnich, innych krajów
Europy środowej i wschodniej? (+) Z czego utrzymują się artyści w Polsce? (+) Jakie są ich główne źródła
dochodów?
(+) Czy artyści są grupą zróżnicowaną pod względem zamożności? (+) Co jest przyczyną tego rodzaju podziałów?
(+) Czy tego rodzaju różnice są przyczyną konfliktów/niechęci w obrębie środowiska artystycznego?
(+) Jaka jest sytuacja materialna artystów sztuk wizualnych w porównaniu do artystów zajmujących się innego
rodzaju sztuką? (+) Czy wśród artystów sztuk wizualnych istnieją podziały pod względem zamożności? Czy są one
podstawą konfliktów/niechęci w obrębie środowiska?
(+) A jak wygląda sytuacja materialna artystów w… [nazwa miejscowości, w której mieszka i pracuje osoba
uczestnicząca w badaniu]? Czy różni się od sytuacji w innych miastach?
(+) Czy według Pana/Pani państwo lub władze samorządowe powinny w jakiś sposób zapewniać artystom
podstawowe bezpieczeństwo materialne? (+) Jeżeli tak, to w jaki sposób powinny to robić?
Jaka jest sytuacja egzystencjalna artystów i artystek / jakość życia artystów i artystek w Polsce?
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(Nie chodzi tu już o zamożność, ale raczej o stopień bezpieczeństwa egzystencjalnego, o możliwość planowania
przyszłości i poczucie wpływu na nią, o możliwości samorealizowania się w tym, co się lubi, o zadowolenia z życia,
które się prowadzi.)
Dopytania:
(+) Czy artyści sztuk wizualnych różnią się w tym względzie od innych artystów?
(+) Czy artyści są osobami bardziej spełnionymi niż osoby wykonujące inne zawody? (+) Czy prowadzą ciekawe
życie?
Chciał(a)bym teraz przejść do
pytania o Pana/Pani sytuację
materialną
i
egzystencjalną.
Dopytania:
(+) W jaki sposób określił(a)by
Pan/Pani swoją sytuację materialną?
(+) Czy ma Pan/Pani stałe źródło
dochodów? (+) Czy jest Pan/Pani
zatrudniona(y) w oparciu o umowę o
pracę? Jeżeli nie: czy chciał/a/by
Pan/i być zatrudniona na umowę o
pracę? Dlaczego tak/nie?
(+) Czy pozyskiwane dochody
pozwalają
Panu/Pani
na
zaspokojenie wszystkich potrzeb? (+)
Jeżeli tak nie jest, to gdzie leży
przyczyna
problemów
ze
zdobywaniem środków do życia?
(+) Czy sprzedaje Pan/Pani swoje
prace? (+) Jeżeli tak, to czy dzieje się
to w miarę regularnie? (+) Komu / w
jaki sposób sprzedaje Pan/Pani
swoje prace? (+) Czy poza sprzedażą
prac ma Pan/Pani jakieś inne źródła
dochodów – zarówno te związane ze
sztuką, jak i te pozaartystyczne?
Jakie?
(+) Czy ma Pan/Pani na utrzymaniu
inne osoby? (+) Czy inne osoby
(rodzina lub znajomi) finansują
Pani/Pana
przedsięwzięcia
artystyczne
lub
wspierają
Pana/Panią finansowo?
(+) W jaki sposób finansuje Pan/Pani
swoje przedsięwzięcia artystyczne?
(+) Czy zdarza się Pani/Panu, że
musiał(a) Pan/Pani pokrywać koszty
organizacji własnych wystaw? (+)
Czy miał(a) Pan/Pani kiedykolwiek
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problemy
ze
sfinansowaniem
Pana/Pani
przedsięwzięć
artystycznych?
(+)
Czy
brak
pieniędzy
był
czynnikiem
decydującym o ich porzuceniu?
(+) Gdzie zazwyczaj Pan/Pani pracuje
tworząc sztukę? (+) Czy ma Pan/Pani
stałe miejsce tego rodzaju pracy? (+)
Czy należy ono do Pana/Pani czy też
wynajmuje jest Pan/Pani?
Czy w Polsce istnieje środowisko artystyczne? Czy według Pani/Pana
artyści w Polsce tworzą osobną kategorię, zbiorowość (w tym sensie, że
czują się do siebie podobni, mają poczucie podobieństwa sytuacji, w
jakiej się znajdują)? (+) Czy artyści są solidarni jako środowisko? (+) Czy
podejmują jakieś wspólne działania na jego rzecz?

Czy artyści sztuk wizualnych tworzą taką osobną zbiorowość? Czy są
solidarni jako środowisko? (+) Czy podejmują jakieś wspólne działania na
jego rzecz?
Dopytania:
(+) Jeżeli nie – na czym polega brak takiej odrębności? Z czego wynika?
(+) Jeżeli artyści sztuk wizualnych tworzą osobną kategorię, to, co ją
najbardziej spaja? (+) Co jest najistotniejszym czynnikiem ją spajającym?
(+) Czy artyści sztuk wizualnych ze sobą współdziałają? (+) Jeżeli tak, to
na czym ta współpraca polega?
(+) Czy kategoria artystów sztuk wizualnych jest jakoś wewnętrznie
podzielona? (+) Co ją różnicuje? [pokolenia, miejsce pracy, rodzaj
uprawianej sztuki, poglądy polityczne itd.] (+) Czy w Polsce istnieją
środowiska artystyczne? (+) Jeżeli tak, to czy mogłaby Pani/mógłby Pan
wskazać te zdaniem Pana najważniejsze? (+) Czym te środowiska się
różnią? (+) Co stanowi o ich specyfice? (+) W ostatnich latach pojawia się
coraz mniej grup/formacji artystycznych. Czy zgadza się Pan/Pani z tą
obserwacją? (+) Czym to może być spowodowane?
(+) Czy pomiędzy artystami sztuk wizualnych istnieją jakieś hierarchie?
(+) Jeżeli tak, to na czym są one oparte / do czego się one odnoszą
(jakość sztuki, poziom umiędzynarodowienia, wpływy, zamożność,
charyzma, inne czynniki?)? (+) Czy istnienie tego rodzaju hierarchii niesie
jakieś obiektywne skutki dla uprawiania sztuki (np. uprzywilejowuje
jakieś osoby w dostępie do publicznych środków, instytucji, sprawia, iż
czyjeś prace są chętniej kupowane)?
(+) A jak wygląda sytuacja w… [nazwa miejscowości, w której mieszka i
pracuje osoba uczestnicząca w badaniu]? (+) Czy tu istnieją środowiska
lub hierarchie wśród artystów sztuk wizualnych? (+) Czy artyści z tego
miasta tworzą wspólne środowiska z artystami z innych miast? A może
zazdroszczą czegoś artystom z innych miast, żartują sobie z nich?
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(+) Jaką rolę odgrywają w świecie polskich sztuk wizualnych kuratorzy?
Jaką rolę odgrywają krytycy? Jaką rolę odgrywają osoby handlujące
sztuką? Gdyby miał/a Pan/i wskazać najważniejsze nazwiska dla świata
sztuk wizualnych w Polsce – kogo by Pan/i wymienił/a? A w tym
mieście? Dlaczego te właśnie osoby?

Chciał(a)bym teraz przejść do ostatniego bloku pytań, poświęconego instytucjom artystycznym oraz
finansowaniu sztuki przez państwo/władze samorządowe.
Na początek chciał(a)bym zapytać o to, jak Pan/Pani ocenia infrastrukturę potrzebną dla tworzenia,
prezentowania i popularyzacji sztuki istniejącą w naszym kraju?
Dopytania: (+) czy jest ona wystarczająco rozwinięta? (+) Czy jest ona właściwie wyposażona, czy posiada
kompetentną kadrę? (+) Jakiego rodzaju infrastruktury brakuje? (+) Co można uznać za najważniejszą słabość
infrastrukturalną?
Jak Pan/Pani ocenia jakość kształcenia artystycznego w naszym kraju
(chodzi tu zarówno o obecność różnych form edukacji
artystycznej/kulturalnej, o liczbę i poziom szkół artystycznych, o kierunki,
w jakich kształci się artystów)?
(+) Czym różnią się od siebie ASP/UA w różnych miastach? A w czym są
podobne? (+) Jeżeli wywiad prowadzimy w mieście, w którym jest
ASP/UA: czym wyróżnia się uczelnia w tym mieście od innych ASP?
(+) Czego polskiej uczelnie artystyczne uczą dobrze, a czego słabo? Czego
nie uczą, a powinny?
(+) Czy mogł(a)by Pan/Pani spróbować porównać polskie szkolnictwo
artystyczne z tym, w innych krajach? (+) Na czym polegają zasadnicze
różnice pomiędzy nimi?
Proszę teraz o ocenę instytucji artystycznych działających w Polsce w obszarze sztuk wizualnych – muzeów,
galerii i innych podmiotów.
Dopytania:
(+) Jaką rolę powinny spełniać i czy spełniają?
(+) Które z nich uznaje Pan/Pani za wiodące? A które należą do wiodących instytucji w tym mieście?
(+) Jakich instytucji jest w Polsce zbyt wiele, a jakich zbyt mało?
(+) Czy instytucje artystyczne działające w Polsce mają jakąś specyfikę w porównaniu do tych w innych krajach?
Na czym ona polega? Czy istniejące w Polsce instytucje współdziałają z podobnymi do nich podmiotami za
granicą? Czy powinny współdziałać w większym albo w mniejszym stopniu?
(+) Gdyby miał(a) Pani/Pan spróbować określić komu/ czemu służą tego rodzaju instytucje – artystom,
publiczności, samym sobie, sztuce? A jak to wygląda w tym mieście?
(+) Co jest najważniejszą bolączką tego typu instytucji? (+) Z jakiego rodzaju trudnościami borykają się one we
współczesnej Polsce? (+) A co można uznać za ich mocną stronę?

64

Przejdźmy do relacji pomiędzy
instytucjami
artystycznymi
a
państwem
(władzami
samorządowymi).
Jaki
według
Pana/Pani charakter mają tego
rodzaju relacje?
Dopytania: (+) Jaką rolę powinny
odgrywać tego rodzaju instytucje z
perspektywy władz? (+) Jakie zadania
mają one do wypełnienia?
(+) Jaki jest zakres ich autonomii – o
czym powinny, a o czym nie mogą
decydować samodzielnie? (+) Czy i w
jaki sposób organizator może
wpływać na sposób funkcjonowania
tego typu instytucji?
(+) Czy pomiędzy instytucjami a
organizatorami (władzami) zdarzają
się sytuacje konfliktowe? (+) Czego
one dotyczą? (+) Co jest przedmiotem
takich sporów?
Wiele osób wskazuje, iż jedną z najważniejszych bolączek instytucji
artystycznych w Polsce są deficyty oraz nieprzewidywalność wysokości
dotacji, jakie otrzymują one od państwa / władz samorządowych? Co
Pan/Pani myśli o tym problemie?
Dopytania: (+) Jeżeli uznaje go Pan/Pani za istotny, to, co może być jego
źródłem? (+) Jak instytucje sobie z nim radzą? (+) Jakie może on pociągać
za sobą skutki?
Na zakończenie wywiadu chciał(a)bym zapytać o preferowany przez Pana/Panią model finansowanie sztuki,
działalności artystów
Dopytania:
(+) Jak, przez kogo, w jaki sposób powinna być finansowana sztuka?
(+) Czy ze środków publicznych powinny korzystać tylko instytucje czy też również artyści, prywatne podmioty,
takie jak galerie i organizacje pozarządowe wspierające sztukę?
(+) Jakie inne źródła finansowania sztuki, poza tymi pochodzącymi z podatków czy sponsoringu, przychodzą
Panu/Pani do głowy?
(+) Czy finansowanie sztuki w z publicznych pieniędzy powinno być bezwarunkowe, czy też mecenas (państwo/
samorząd/ podmiot prywatny) ma prawo czegoś w zamian oczekiwać? Czego?
Metryczka. Prosił(a)bym jeszcze o kilka podstawowych informacji o Pani/Panu:
1. Proszę podać rok Pana/Pani urodzenia
2. Gdzie mieszkał/a Pan/i w trakcie nauki w szkole podstawowej? Gdzie się Pan/Pani kształcił/a? Gdzie mieszka
Pan/Pani obecnie?
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3. Jakie jest Pana/Pani wykształcenie?
4. Jaki jest Pana/Pani zawód wyuczony?
5. Jaki jest Pana/Pani zawód wykonywany?

Bardzo dziękuję za wzięcie udziału w naszym badaniu!
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Podstawowe informacje o projekcie badawczym
Celem projektu WIZUALNE NIEWIDZIALNE. Sztuki wizualne w Polsce – stan,
rola i znaczenie była rekonstrukcja statusu sztuk wizualnych we współczesnej
Polsce. Przedsięwzięcie to wydało się nam istotne, dlatego że w naszym kraju
od lat nie są prowadzone kompleksowe badania na temat współczesnej sztuki,
zaś wiedza na jej temat ma charakter szczątkowy i fragmentaryczny. Inspiracją
dla autorów badań jest publikacja z 1964 roku Artyści-plastycy. Zawód i środo-
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wisko Aleksandra Wallisa, opierająca się na całościowych badaniach obszaru
sztuk wizualnych w Polsce, a jednocześnie stanowiąca inspirację dla rozwoju
socjologii sztuki w naszym kraju. Nie mamy oczywiście ambicji, by porównywać
nasz projekt z tym przedsięwzięciem, ale liczymy na to, iż przeprowadzone
przez nas badania nie tylko pozwolą spojrzeć na sytuację sztuk wizualnych
w Polsce w sposób szeroki, ale także okażą się użyteczne.
W trakcie prowadzonych przez nas analiz przyglądaliśmy się sztukom wizualnym w Polsce z trzech perspektyw: po pierwsze – z tej będącej udziałem
odbiorców sztuki (a często raczej potencjalnych odbiorców), czyli osób niezajmujących się profesjonalnie sztuką; po drugie – z tej reprezentowanej przez
ogólnopolską prasę niespecjalistyczną; po trzecie – z tej praktykowanej przez
artystki i artystów oraz inne osoby działające w obrębie świata sztuki (kuratorki
i kuratorzy, krytyczki i krytycy, decydentki i decydenci odpowiedzialni za politykę kulturalną, osoby prowadzące instytucje artystyczne lub w nich pracujące).
Zakładamy, że sytuacji sztuk wizualnych w Polsce nie da się określić, biorąc pod
uwagę tylko jeden z tych trzech kontekstów. Pomimo że świat artystyczny jest
niezwykle autonomiczny i zdolny do określania warunków profesjonalizacji,
kształcenia, kryteriów oceny jakości pracy artystycznej, to autonomia ta nie
sprawia, iż przestaje być częścią świata społecznego, który go współokreśla,
decyduje o jego kondycji i kierunkach zmian, jakim on podlega. Co więcej, jak
staramy się pokazywać w naszych raportach, ogromną rolę w kształtowaniu
statusu sztuk wizualnych mają właśnie odbiorcy, ich kompetencje, potrzeby
związane z obcowaniem ze sztuką. To właśnie te czynniki, o czym często się
zapomina, decydują przecież o tym, czy sztuka jest komukolwiek potrzebna, czy
się ją kupuje i kolekcjonuje, a co za tym idzie – jak wiedzie się osobom, które ją
tworzą, i czy tworzą one kategorię uznawaną za istotną w polityce kulturalnej
państwa oraz samorządów. Jeżeli tak ogromną rolę w kształtowaniu świata sztuk
wizualnych mają odbiorcy, a jednocześnie założymy, iż ich wiedza o świecie jest
kształtowana przez media, to musimy też przyjąć, iż dla poznania statusu sztuk
wizualnych w Polsce niezbędne jest zrekonstruowanie tego, jak informuje się
o nich w przekazach medialnych, jakie są powody i konteksty pojawiania się tego
typu informacji, jak publikatory oceniają i hierarchizują zjawiska artystyczne.

Wśród najważniejszych pytań, jakie sobie postawiliśmy i na które znaleźliśmy choć
częściową odpowiedź, znalazły się następujące:
• Czym jest sztuka i sztuki wizualne? Jak określa się jej/ich granice, istotę, sens?
• W jakim zakresie sztuka przenika do ogólnopolskiej prasy, w jakim zaś do życia
codziennego – na ile jest obecna w naszych praktykach i domach? Jaką sztukę
lubimy, a jakiej niekoniecznie?
• Jakie są rola i funkcje sztuki w świadomości Polek i Polaków, jakie zaś – w świadomości osób kończących uczelnie artystyczne i związanych ze sztukami wizualnymi? Gdzie powinno się ją, ich zdaniem, pokazywać i jak powinno się ją
finansować?
• Co to znaczy być artyst(k)ą? Jakie są wyobrażenia na temat artystek i artystów?
W jaki sposób zostaje się artyst(k)ą? Jaka jest sytuacja zawodowa absolwentek
i absolwentów ASP, w jaki sposób zarabiają na życie, gdzie i jak często wystawiają
swoje prace oraz je sprzedają?
• Jacy aktorzy tworzą świat sztuk wizualnych w Polsce i jakie hierarchie są w nim
obecne? Jakie pokolenia i środowiska twórców? Kto i dlaczego jest w nim mniej,
kto zaś bardziej dostrzegany – widzialny?
• Jakie są potencjały, a jakie problemy i bolączki świata artystycznego, a zwłaszcza
artystek i artystów?
Prowadzona przez nas analiza świata sztuki w Polsce miała przede wszystkim charakter deskryptywny – staraliśmy się przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie
„co i jak istnieje?”, ale nie mniej istotnym jej celem było rozumienie uchwyconych
w trakcie badań zależności, a także wymiar aplikacyjny naszego przedsięwzięcia.
Mamy nadzieję, że jego wyniki będą pomocne w planowaniu polityki kulturalnej
państwa, wskażą najważniejsze problemy, z jakimi boryka się środowisko artystyczne,
przyniosą istotne informacje na temat funkcjonowania systemu edukacji artystycznej
w naszym kraju.
Przeprowadzone przez nas badania składały się z następujących etapów:
1. analiza danych zastanych (desk research), której przedmiotem były wszystkie zidentyfikowane przez nas raporty z badań nad sztuką prowadzonych w ostatnich
latach w Polsce;
2. ilościowo-jakościowa analiza zawartości przekazów prasowych (badaniu poddana
została losowa próba ponad 3000 artykułów prasowych opublikowanych między
czerwcem 2010 a czerwcem 2015 na łamach „Polityki”, „Gościa Niedzielnego”,
„Gazety Wyborczej” oraz „Rzeczpospolitej”, zawierających słowa kluczowe, mogące wskazywać na obecność sztuk wizualnych);
3. badania sondażowe prowadzone w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz
ankiety na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=930);

4. badania sondażowe prowadzone w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz ankiety na próbie 318 osób, które ukończyły Akademie Sztuk
Pięknych w Polsce w latach 1975–2012;
5. indywidualne wywiady pogłębione (N=70), prowadzone z artyst(k)ami,
przedstawiciel(k)ami świata sztuki oraz z decydent(k)ami.
Szczegółowe ustalenia badawcze oraz informacje na temat przebiegu badań
prezentujemy w pięciu raportach podsumowujących prace w każdym z powyższych etapów. W niniejszym dokumencie przedstawiamy zaś podstawowe
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Teza 1:
Sztuki nie da się zdefiniować,
ale raczej wiemy, co nią jest, co zaś nie.
Pomimo iż istnieją ogromne różnice w sposobach kwalifikowania różnych form
twórczości jako przejawów działań artystycznych oraz pomimo że twórcy często
Teza 1: Sztuki nie da się zdefiniować, ale raczej wiemy, co nią jest, co zaś nie.
podkreślają, iż sztuki zdefiniować się nie da, to zarówno oni, jak i odbiorcy oraz
się, iż
paradygmatycznymi
przykładami
sztukijako
są przejawów
malarstwo, rzeźba
Pomimo iżmedia
istnieją zgadzają
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form twórczości

tezy skonstruowane w oparciu o analizę zgromadzonego materiału badawczego. Tezy te są więc próbą syntezy ogromnego zbioru informacji pozyskanych w trakcie badań, ale nie mogą zostać potraktowane jako wyczerpujące
sprawozdanie z ich przebiegu oraz ustaleń poczynionych w ich trakcie. Mają
one przedstawiać najważniejsze wnioski płynące z badań oraz zachęcać do
zapoznania się z bardziej szczegółowymi ustaleniami przedstawionymi w raportach zamieszczonych na stronie internetowej www.wizualneniewidzialne.pl.
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się je konteoni, jak i odbiorcy oraz media zgadzają się, iż paradygmatycznymi przykładami sztuki są malarstwo, rzeźba oraz
stuje w twórczości artystycznej, są rodzajem „prototypu”, do którego odnoszą się
grafika i rysunek. Te trzy dziedziny sztuk wizualnych, nawet jeśli się je kontestuje w twórczości artystycznej, są
jak
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Projekt został zrealizowany w ramach Programu Obserwatorium Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Akademię Sztuk Pięknych
w Warszawie we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej.

czym jest sztuka, przyniosła wskazanie na następujące sposoby jej rozumienia:

Postawienie takiej tezy uzasadniają następujące ustalenia badawcze:

Postawienie takiej tezy uzasadniają następujące ustalenia badawcze:
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47%

Środkiem komunikacji z innymi ludźmi, ze światem
Sposobem i stylem życia, częścią życia, najważniejszym
aspektem życia, najważniejszą rzeczą w życiu
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pytanie otwarte, w którym proszono ich o określenie, czym jest sztuka, przyniosła wskazanie na
Analiza odpowiedzi na pytanie otwarte, w którym proszono ich o określenie,
następujące sposoby jej rozumienia:

31%

Działaniem twórczym, kreacją, transformacją, stwarzaniem
czegoś nowego, nowych rzeczywistości

Skład zespołu badawczego: dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP (ASP
w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie), prof. dr hab. Marek
Krajewski (UAM w Poznaniu), prof. Paweł Nowak (ASP w Warszawie), dr Filip
Schmidt (UAM w Poznaniu), Joanna Kiliszek (ASP w Warszawie – koordynacja),
Katarzyna Urbańska (ASP w Warszawie), Grażyna Wielicka (ASP w Warszawie),
dr Natalia Hipsz (CBOS), Zbigniew Marczewski (CBOS).

16%

Brak odpowiedzi / nie da się zdefiniować / zbyt ogólne lub
szczegółowe pytanie / nie ma jednej definicji itp.

W opracowaniu posługujemy się pojęciem artystki/artyści – na określenie absolwentów i absolwentek ASP, a więc uczestników czwartego z wymienionych
wcześniej etapów badania, natomiast pojęciem odbiorcy – na określenie Polek
i Polaków niezajmujących się zwykle profesjonalnie sztuką, a więc uczestników
trzeciego etapu badania.

13%

Unikalną ludzką umiejętnością, dorobkiem cywilizacyjnym,
różnicą wobec zwierząt, czynnikiem rozwoju ludzkości

10%

Środkiem komunikacji ze sobą, doświadczania siebie

10%

Wszystkim, co mnie otacza, czymś bardzo ważnym,
potrzebnym, czymś, co nadaje życiu ludzi sens

5%

Umiejętnością, warsztatem, techniką, mistrzostwem,
znajomością zasad

5%

Wolnością, przestrzenią wolności

4%

Etykietą, o której użycie się zabiega i walczy, przemysłem
walczącym o podtrzymanie martwego pojęcia

1%
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tegorie odpowiedzi utworzone przez analizujących zgromadzony materiał]. Badanie wśród absolwentek
i absolwentów ASP
Z kolei w odpowiedzi na pytanie zamknięte dotyczące tego, które z wymienionych w nim przejawów
praktyk twórczych można uznać za sztukę, od 64 do 67% artystek i artystów nie ma wątpliwości, iż
• Z kolei w odpowiedzi na pytanie zamknięte dotyczące tego, które z wymieniosztuką są malarstwo, rzeźba oraz rysunek i grafika, zaś w przypadku innych form tworzenia taką
nych
nim przejawów
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twórczych
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pewność
ma w
za każdym
razem mniej niż
50% twórców.
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tego zbioru fotografię oraz film (aż 80% respondentów uważa, iż są one sztuką).
rysunek i grafika, zaś w przypadku innych form tworzenia taką pewność ma za
Artyści i odbiorcy znacznie różnią się w gotowości przyznania miana sztuki innym rodzajom twórczości
niż malarstwo, grafika, rzeźba (takim jak fotografia, film, performans i wiele innych). Ci pierwsi częściej
sięgają po kontekstualne sposoby definiowania zjawisk artystycznych, rezerwując sobie prawo do

każdym razem mniej niż 50% twórców. W przypadku odbiorców tego rodzaju pewność w kwalifikowaniu tych trzech form twórczości jako sztuki
jest jeszcze silniejsza, ale dołączają oni do tego zbioru fotografię oraz film
(aż 80% respondentów uważa, iż są one sztuką).
• Artyści i odbiorcy znacznie różnią się w gotowości przyznania miana sztuki
innym rodzajom twórczości niż malarstwo, grafika, rzeźba (takim jak fotografia, film, performans i wiele innych). Ci pierwsi częściej sięgają po kontekstualne sposoby definiowania zjawisk artystycznych, rezerwując sobie
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Wykres 2. Odsetek twórców uprawiających dany rodzaj sztuk wizualnych wśród wszystkich osób tworzących sztuki
tworzących sztuki wizualne, które pojawiły się w analizowanej prasie między czerwcem 2010
wizualne, które pojawiły się w analizowanej prasie między czerwcem 2010 a czerwcem 2015. Dane uzyskano dla
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formy twórczości, a jest bardzo nikła w odniesieniu do sztuki współczesnej; znają oni
nielicznych artystów oraz ich twórczość – raczej tych należących do tradycyjnego
panteonu, ale już nie współczesnych; bardzo rzadko lub wcale bywają w instytucjach
prezentujących sztukę i często nie pamiętają ich nazw oraz mylą je z innymi rodzajami instytucji kultury; bardzo niewielu Polaków posiada w swoich domach dzieła
sztuki lub ich reprodukcje, a jeżeli już takowe mają, to są one skrajnie odmienne od
tych, które znajdują się w domach twórców. Z drugiej strony, i w przeciwieństwie
do innych niszowych oraz silnie wyspecjalizowanych praktyk (nauka, unikalne hobby
i zainteresowania), większość jednostek ma na temat sztuki jakieś zdanie, wyobrażenie dotyczące tego, kto ją tworzy i gdzie się ją pokazuje, a nawet wyraźne opinie
na temat tego, gdzie się ją powinno pokazywać oraz jaka sztuka jest dobra, a jaka
nie; dla części Polek i Polaków (szacujemy, iż jest to około 3% dorosłej populacji)
kontakt z nią stanowi jeden z najistotniejszych aspektów ich stylu życia, zaś około
20% czuje się zobowiązane do korzystania z niej; Polki i Polacy obarczają sztukę też
licznymi zadaniami-funkcjami, tym samym uznając, iż jest ona potencjalnie istotna.
najistotniejszych aspektów ich stylu życia, zaś około 20% czuje się zobowiązane do korzystania z niej; Polki i

8%

Ilustracja

Społeczny status sztuki jest co najmniej dwuznaczny. Z jednej strony, wydaje się ona
niezwykle marginalnym aspektem rzeczywistości: Polacy wiedzą mniej więcej, czym
jest sztuka, ale ich wiedza ogranicza się do najbardziej kanonicznych przykładów tej
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Teza 2: Sztuka jest zjawiskiem społecznym o kłopotliwym statusie, jednocześnie czymś marginalnym i
doniosłym.
Społeczny status sztuki jest co najmniej dwuznaczny. Z jednej strony, wydaje się ona niezwykle marginalnym
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Wykres 3. Czy zna Pan(i), choćby ze słyszenia, jakichś artystów działających obecnie w Polsce? Rozkład odpowiedzi
na pytanie dotyczące znajomości artystów

• Ci, którzy deklarują, iż znają jakichś artystów, wskazują, iż dowiedzieli się
o nich za pośrednictwem mediów i to najczęściej tych starych, nie zaś za
sprawą bezpośredniego kontaktu ze sztuką.
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15%

Odsetek uczestników badania deklarujących znajomość jakiegokolwiek artysty lub artystki przynajmniej ze
słyszenia
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21%

Tak, od czasu do czasu

22%

Odsetek wszystkich uczestników badania
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25%

Tak, byłem(am) tam raz czy dwa
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Nie, nigdy nie byłem(am) w takim miejscu

18%

Usłyszałem(am) o nich w audycji radiowej lub telewizyjnej

była w tego rodzaju instytucjach co piąta osoba, a regularną obecność w galeriach
i muzeach sztuki deklaruje około 1% rodaków.

Poproszeni o wskazanie nazwisk znanych sobie artystek i artystów Polki i Polacy wskazują bardzo wiele
nazwisk spoza głównych obiegów sztuki, głównie znajomych lub członków rodziny tworzących sztukę.
• Poproszeni o wskazanie nazwisk znanych sobie artystek i artystów Polki
Drugą najczęściej pojawiającą się kategorią twórców znanych odbiorcom byli nieżyjący mistrzowie i
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Gracz, Świerzy, Abakanowicz, Mitoraj, Starowieyski czy Beksiński. Niemal nie pojawiły się natomiast
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alnych
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artystyczny), jak Nowosielski, Duda-Gracz, Świerzy, Abakanowicz, Mitoraj,
Starowieyski czy Beksiński. Niemal nie pojawiły się natomiast nazwiska
artystów reprezentujących progresywne nurty w sztuce współczesnej i tych
dopiero rozpoczynających twórczą aktywność.
• Ponad połowa Polek i Polaków deklaruje, iż nie była w galerii lub muzeum
sztuki nigdy w ciągu całego swojego życia. Więcej niż raz czy dwa w życiu
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14%9%
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wydarzeń
kulturalnych).
Jeszcze
rzadziej rozmawia się z samymi artyst(k)ami (deNa marginalność
sztuki
w
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codzienności
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przeciwieństwie do tak
klaruje to zaledwie 9% spośród tych respondentów,
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nie
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przedmiotem
tzw. small talk,
dyskusje o zjawiskach artystycznych).
rozmów,
których podstawowym
celem jest
podtrzymywanie
kontaktu:
sztuce
przypadkowo
• Na marginalność
sztuki w porządku
codzienności
wskazuje
równieżoto,
że wzprzespotkanymi osobami rozmawia 7% Polek i Polaków, a tylko dla 5% staje się ona obiektem dyskusji
ciwieństwie do takich zjawisk jak polityka, popkultura, religia, światopogląd nie
toczonych w Internecie, a więc w obrębie podstawowej platformy, gdzie rozgrywają się dziś debaty
jest ona przedmiotem tzw. small talk, rozmów, których podstawowym celem jest
dotyczące tego, co uznawane za istotne i warte dyskusji.
podtrzymywanie kontaktu: o sztuce z przypadkowo spotkanymi osobami rozmaInnym wskaźnikiem obecności sztuki w porządku codzienności jest to, jakie obiekty artystyczne
wia 7% Polek i Polaków, a tylko dla 5% staje się ona obiektem dyskusji toczonych
posiadamy w domach:
w Internecie, a więc w obrębie podstawowej platformy, gdzie rozgrywają się dziś
debaty dotyczące tego, co uznawane za istotne i warte dyskusji.
• Innym wskaźnikiem obecności sztuki w porządku codzienności jest to, jakie obiekty artystyczne posiadamy w domach (zob. Wykres 6).
• Wskaźnikiem miejsca sztuki w życiu codziennym jest również gotowość do przeznaczania na kontakt z nią pieniędzy, które miałoby się do dyspozycji na cele
kulturalne. Wśród prawie dwudziestu różnych praktyk i obiektów kulturowych,
pośród których mieli wybierać uczestnicy ogólnopolskiego sondażu, najmniej
chętnie wskazywali właśnie te związane z wystawami i albumami sztuki. Każdy
z tego typu wydatków zmieścił się na liście pięciu najbardziej pożądanych zakupów kulturalnych w przypadku 6–7% Polek i Polaków, przy czym zazwyczaj
wybierano jednocześnie tylko jeden z nich.
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O potencjalnie wysokim statusie sztuki świadczy z kolei to, iż:
• Polki i Polacy przypisują jej ważne funkcje i społeczne role: 68% ankietowanych
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2010–2015 dotycząca, w choć minimalnym stopniu, sztuk wizualnych lub wzmiankująca któregoś z artystów z pola sztuk wizualnych w „Gościu Niedzielnym”,
„Polityce” i „Rzeczpospolitej” mieści się każdorazowo między 300 a 500, czyli
między 5 a 8 tekstów miesięcznie. W „Gazecie Wyborczej” jest ona natomiast
co najmniej dwukrotnie wyższa.
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intensywnie
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intensywnie•i naSztuki
różne sposoby.
wizualne nie budzą specjalnego zainteresowania mediów. W uka 12
Sztuki wizualne nie budzą specjalnego zainteresowania mediów. W ukazujących się w Polsce gazetach
zujących się w Polsce gazetach codziennych i tygodnikach nie informucodziennych i tygodnikach nie informuje się o nich szczególnie często. Szacujemy, iż łączna liczba
je się o nich szczególnie często. Szacujemy, iż łączna liczba tekstów z lat
13
tekstów z lat 2010–2015 dotycząca, w choć minimalnym stopniu, sztuk wizualnych lub wzmiankująca
któregoś z artystów z pola sztuk wizualnych w „Gościu Niedzielnym”, „Polityce” i „Rzeczpospolitej”

•
•

uważa, że sztuka powinna pomagać zrozumieć otaczający nas świat, 63% – że
powinna wychowywać, 56% – że powinna być użyteczna społecznie, a 49% – że
powinna wzmacniać postawy patriotyczne. Rzadziej, ale również często, widzi się
w niej narzędzie zmiany społecznej (41%), rozwoju gospodarczego (37%), oporu
wobec niesprawiedliwego systemu (35%), oczekuje, że będzie służyć Kościołowi
(33%) lub przewidywaniu, co zdarzy się w przyszłości (25%).
Respondenci widzą w niej na tyle istotny aspekt życia społecznego, że powinien
być on wspierany przez państwo i władze samorządowe. Większość Polaków
uważa, iż państwo powinno wspierać rozwój instytucji artystycznych (70%);
zapewniać bezpłatną edukację artystyczną obywateli (67%); finansować kształcenie artystów (65%), zaś tylko 27% uważa, iż sztukę powinni wspierać wyłącznie
prywatni sponsorzy.
Ci, którzy mają kontakt ze sztukami wizualnymi, widzą w nich ważną część swojego życia, wypełniającą w nim istotną rolę. Osoby, które zadeklarowały odwiedzanie galerii lub muzeów sztuki przynajmniej od czasu do czasu, zapytano
dodatkowo, dlaczego udają się do takich miejsc. Pięć tego typu motywacji okazało
się absolutnie dominować i bardzo często współwystępować ze sobą. Każdą
z nich wybrało od 40 do 60% osób bywających w galeriach i muzeach sztuki.
• Można się tam czegoś ciekawego dowiedzieć (poznawcze aspekty sztuki);
• Pokazywane są tam rzeczy, których nie można zobaczyć na co dzień (sztuka
jako dystraktor, rozrywka);
• Staram się poznawać ważne miejsca kultury w swojej okolicy (sztuka jako
element lokalnej tożsamości);
• To jedna z atrakcji turystycznych, które odwiedzam podczas dalszych wyjazdów (sztuka jako atrakcja turystyczna);
• Są to piękne miejsca (sztuka jako źródło doświadczeń estetycznych).
Dla ¼ osób muzea i galerie to również miejsca dospołeczniające, w których mogą
się realizować lub wzmacniać międzyludzkie relacje.
Choć więc istnieje ogromna rzesza ludzi, w których świecie sztuk wizualnych zupełnie lub niemal zupełnie nie ma, to jest też wąska grupa takich, którzy doświadczają jej istnienia na różne sposoby. Jeśli mają już kontakt ze sztuką, to często
opiera się on na kilku różnych kanałach lub wyraża na kilka różnych sposobów.



Dla przykładu: wśród często rozmawiających o sztuce prawie nie ma osób,
które nigdy nie były w muzeum lub galerii (7%), a miażdżąca większość
bywa tam przynajmniej od czasu do czasu (79%).
• Sztukę tworzy się też amatorsko i próbuje się ją na własną rękę poznawać.
Prawie 30% mieszkańców Polski ma w domu amatorskie prace artystyczne
wykonane przez członków rodziny (zapewne są to najczęściej prace dzieci),
a dwukrotnie mniej osób – amatorskie prace osób niebędących ich rodziną.

Teza 1
Teza 2
Teza 3
Teza 4
Teza 5
Teza 6
Teza 7
Teza 8
Teza 9
Teza 10

14
15

Teza 3:
Sztuka posiada nadal zdolność
dystynktywną, ale istnieją kategorie
jednostek, które jej umykają.
Sztuka jest co prawda praktyką kulturową ważną dla stosunkowo niewielkiego
grona osób, ale jednocześnie stanowi ona integralną cześć stylów życia charakterystycznych dla osób najlepiej wykształconych. Co więcej, korzystanie
z niej przynależy do kanonu praktyk składających się na silnie dystynktywny,
klasyczny wzór uczestnictwa w kulturze. Jednocześnie istnieje stosunkowo
szeroka kategoria jednostek, które nie widzą w korzystaniu ze sztuki rodzaju
społecznego zobowiązania, ale raczej jeden z wielu dostępnych środków realizacji potrzeb społecznych, kontaktu z innymi, podtrzymywania więzi. Oznacza
to, że sztuka ma nadal zdolność do różnicowania jednostek przynależących do
różnych kategorii społecznych, ale nie różnicuje ich tylko zgodnie z podziałami
klasowymi, lecz przede wszystkim podkreśla odrębność warstw dających się
wydzielić w obrębie tego podstawowego podziału strukturalnego, głównie na
podstawie różnic kapitału kulturowego, którym dysponuje jednostka.
Tezę tę wspierają następujące ustalenia badawcze:
• Zdecydowanie najsilniejszym korelatem kontaktu ze sztukami wizualnymi
jest wykształcenie. Znacznie słabszy i w dużej mierze zapośredniczony przez
wykształcenie jest związek kontaktu ze sztuką z wielkością miejscowości
oraz dochodami, jeszcze słabszy – z religijnością (im większa, tym mniejsza
intensywność kontaktu ze sztuką).
• Korzystanie ze sztuki należy do szerszego repertuaru praktyk kulturowych
składających się na klasycznie rozumiany i silnie dystynktywny model uczestnictwa w kulturze, w którym najważniejszą rolę odgrywa korzystanie z oferty
instytucji kultury (takich jak teatr, opera, filharmonie, muzea itd.). Dla przykładu:
• wśród osób, które deklarują, że nigdy nie były w teatrze ani na wydarzeniu naukowym (55% Polek i Polaków), 71% nigdy nie było także w galerii



intensywność kontaktu ze sztuką).
Korzystanie ze sztuki należy do szerszego repertuaru praktyk kulturowych składających się na
klasycznie rozumiany i silnie dystynktywny model uczestnictwa w kulturze, w którym najważniejszą
lub muzeum sztuki, a tylko 8% chodzi tam od czasu do czasu; natomiast wśród
rolę odgrywa korzystanie z oferty instytucji kultury (takich jak teatr, opera, filharmonie, muzea itd.).
osób, które deklarują, że od czasu do czasu bywają zarówno w teatrze, jak
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takich prac.
• Biorąc pod uwagę deklaracje dotyczące znajomości sztuki, kontaktu z nią, ale
Biorąc pod uwagę deklaracje dotyczące znajomości sztuki, kontaktu z nią, ale też szerzej rozumianych
też szerzej rozumianych form uczestnictwa w kulturze, wyodrębniliśmy cztery
form uczestnictwa w kulturze, wyodrębniliśmy cztery kategorie odbiorców sztuki:
kategorie odbiorców sztuki:
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→ Osoby obojętne kulturalnie
Osoby obojętne kulturalnie

Tabela 1. Kulturalnie obojętni – charakterystyka kategorii użytkowników kultury i sztuki

Osoby obojętne kulturalnie cechuje nikłe zainteresowanie klasycznie rozumianymi
dobrami kultury. W grupie tej powszechny jest brak jakiegokolwiek
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kiem zainteresowania innymi zjawiskami kulturowymi. Badani z omawianej grupy
Polsce
najczęściej nie są zainteresowani grami komputerowymi (80%), nie bywają w kinie
(63%) czy w pubach (58%), rzadziej niż inni czytają książki i uprawiają sport. Jedynym
obszarem, w którym tego rodzaju osoby są aktywne, a nawet prześcigają przedstawicieli pozostałych kategorii odbiorców sztuki, jest oglądanie telewizji. Uzyskiwanie

Tabela 1. Kulturalnie obojętni – charakterystyka kategorii użytkowników kultury i sztuki

Teza 1
Teza 2
Teza 3
Teza 4
Teza 5

Rodzaj praktyki kulturowej / pytanie ankietowe

Odpowiedzi charakterystyczne dla kulturalnie
wyłączonych

Posiadanie oryginału lub kopii dzieła sztuki dawnej bądź współczesnej

Nie

97%

Udział w warsztatach artystycznych

Bardzo rzadko lub nigdy

Tworzenie sztuki zawodowo lub amatorsko

Procent
wskazań*

Teza 8
Teza 9
Teza 10

16
17

Tabela 2. Popkulturowi normalsi – charakterystyka kategorii użytkowników kultury i sztuki

Rodzaj praktyki kulturowej / pytanie ankietowe

Odpowiedzi charakterystyczne
dla popkulturowych normalsów

93%

Posiadanie oryginału lub kopii dzieła sztuki dawnej bądź współczesnej

Nie

96%

Nie

90%

Tworzenie sztuki zawodowo lub amatorsko

Nie

76%

Chodzenie na koncerty muzyki poważnej

Bardzo rzadko lub nigdy

88%

Chodzenie na koncerty muzyki poważnej

Bardzo rzadko lub nigdy

76%

Znajomość artystek i artystów działających obecnie w Polsce

Nie

82%

Znajomość artystek i artystów działających
obecnie w Polsce

Nie

59%

Oglądanie telewizji

Bardzo często lub często

80%

Granie w gry komputerowe

Bardzo często lub często

17%

Granie w gry komputerowe

Bardzo rzadko lub nigdy

80%

Rozmawianie o sztuce lub o artystach

Raczej nie, bardzo rzadko

41%

Chodzenie do galerii lub do muzeów sztuki

Nie, nigdy

74%

Chodzenie do galerii lub do muzeów sztuki

Tak, raz czy dwa

41%

Chodzenie do kina

Bardzo rzadko lub nigdy

63%

Korzystanie z dóbr kultury w Internecie

Bardzo często lub często

39%

Rozmawianie o sztuce lub o artyst(k)ach

Nie

60%

Chodzenie do kawiarni, klubu, pubu

Bardzo często lub często

31%

Chodzenie do kawiarni, klubu, pubu

Bardzo rzadko lub nigdy

58%

Oglądanie filmów w domu (poza filmami oglądanymi w telewizji)

Bardzo rzadko lub nigdy

47%

* Kolor zielony symbolizuje obszar relatywnie dużej aktywności, zaś kolor czerwony – obszar
relatywnie małej aktywności

Teza 6
Teza 7

Popkulturowi normalsi

niskich dochodów, słabsze wykształcenie, życie poza miastem oraz starszy wiek
uprawdopodabniają kulturalną obojętność. ¾ osób z tej grupy osiąga dochody
per capita w wysokości nieprzekraczającej 1400 zł (76%), ⅔ legitymuje się
wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub zasadniczym zawodowym
(68%), połowa mieszka na wsi (50%) i ma ukończone 55 lat (48%). Co znamienne, aż ⅓ respondentów kulturalnie wyłączonych stanowią emeryci (31%).

Procent
wskazań*

*Kolor zielony symbolizuje obszar relatywnie dużej aktywności, kolor niebieski – obszar aktywności
relatywnie umiarkowanej, zaś kolor czerwony – obszar relatywnie małej aktywności

Przedstawiciele popkulturowych normalsów sięgają po dobra kultury oferowane przez
instytucje i artystów sporadycznie, przede wszystkim za pośrednictwem starych i nowych mediów i po to, by podtrzymywać kontakt z innymi. Choć sami nie posiadają
(96%), a najczęściej również nie tworzą prac artystycznych (76%) i nie biorą udziału
w zajęciach, które mogłyby ich do tego zainspirować (80%), to jednocześnie nad
wyraz sprawnie posługują się nowymi technologiami, przodując w intensywności
kontaktów z kulturą zapośredniczonych przez Internet. Osoby z tej grupy relatywnie
częściej niż inne grają w gry komputerowe, są także ponadprzeciętnie bardzo towarzyskie. Popkulturowi normalsi, choć na ogół nie są w sile wieku, mogą pochwalić
się relatywnie dobrym wykształceniem i względnie korzystną sytuacją materialną.
Przedstawiciele tej grupy ponadprzeciętnie często rekrutują się z młodszych kohort
demograficznych – dominująca ich część ma mniej niż 35 lat (56%). Jednocześnie
aż ¾ normalsów posiada dyplom szkoły średniej lub wyższej (76%), a blisko połowa
uzyskuje dochody w wysokości co najmniej 1400 zł w przeliczeniu na jednego członka
gospodarstwa domowego (48%).

Koneserzy sztuki

życia. Owa szczególna „ciekawość świata” częściej jest domeną kobiet, osób o wyższych kwalifikacjach i ludzi względnie młodych.

Tabela 3. Koneserzy sztuki – charakterystyka kategorii użytkowników kultury i sztuki
Tabela 4. Ciekawi świata artyści – charakterystyka kategorii użytkowników kultury i sztuki
Rodzaj praktyki kulturowej / pytanie ankietowe

Teza 1
Teza 2
Teza 3
Teza 4
Teza 5
Teza 6
Teza 7
Teza 8
Teza 9
Teza 10

18
19

Odpowiedzi charakterystyczne dla koneserów sztuki

Procent
wskazań*
Rodzaj praktyki kulturowej / pytanie ankietowe

Odpowiedzi charakterystyczne dla ciekawych
świata artystów

Tworzenie sztuki zawodowo lub amatorsko

Tak, obecnie lub kiedyś

75%

Udział w warsztatach artystycznych

Tak

70%

Procent
wskazań*

Posiadanie oryginału lub kopii dzieła sztuki dawnej
bądź współczesnej

Tak

76%

Udział w warsztatach artystycznych

Bardzo rzadko lub nigdy

72%

Tworzenie sztuki zawodowo lub amatorsko

Nie

61%

Rozmawianie o sztuce lub o artyst(k)ach

Tak, od czasu do czasu

50%

Posiadanie oryginału lub kopii dzieła sztuki dawnej bądź współczesnej

Nie

54%

Znajomość artystów działających obecnie w Polsce

Tak, ze słyszenia

50%

Rozmawianie o sztuce lub o artyst(k)ach

Tak, często

49%

Chodzenie na koncerty muzyki poważnej

Bardzo rzadko lub nigdy

45%

Znajomość artystów i artystek działających obecnie w Polsce

Tak, osobiście

48%

Chodzenie na koncerty muzyki poważnej

Od czasu do czasu

41%

* Kolor zielony symbolizuje obszar relatywnie dużej aktywności, kolor niebieski – obszar aktywności relatywnie umiarkowanej, zaś kolor czerwony – obszar relatywnie małej aktywności

Aktywność przedstawicieli trzeciej grupy (około 16% respondentów) koncentruje się wokół wyszukiwania i kolekcjonowania dóbr sztuki materialnej. Ci
dość bierni koneserzy sztuki obracają się w kręgach, w których dużo mówi się
o sztuce, w ogromnej większości rozpoznają współczesnych artystów, niejednokrotnie pozostając z nimi w prywatnych relacjach. Na tle pozostałych kategorii
odbiorców osoby te są relatywnie najlepiej sytuowane, dobrze wykształcone
i zaawansowane wiekiem: przeważająca ich część uzyskuje dochody per capita
powyżej 1399 zł (63%), blisko połowa legitymuje się wykształceniem wyższym
(47%) i ma ukończone 55 lat (46%).
Ciekawi świata artyści
Grupa czwarta, ciekawi świata artyści, stanowiący około 3% respondentów,
charakteryzuje się znaczną proaktywność i otwartością wobec zjawisk artystycznych. Osoby te nie tylko interesują się sztuką czy w nią inwestują, lecz
również refleksyjnie z nią obcują, niejednokrotnie włączając się w sam proces twórczy. Obracają się oni w kręgach, w których dużo mówi się o sztuce,
w ogromnej większości rozpoznają współczesnych artystów, niejednokrotnie
pozostając z nimi w prywatnych relacjach. Ciekawi świata artyści zazwyczaj
nie wchodzą w posiadanie prestiżowych prac, za to w ogromnej większości
sami je tworzą (lub tworzyli), częściej niż koneserzy sztuki poszukują nowych
bodźców, biorąc udział w różnego rodzaju spotkaniach i warsztatach, oraz
obcują ze sztuką w zróżnicowanych jej formach. Ciekawi świata artyści to
ludzie, dla których sztuka jest nie tyle przedmiotem wyboru, kalkulacji czy
efemerycznej fascynacji, ile istotną determinantą szerzej pojmowanego stylu

* Kolor zielony symbolizuje obszar relatywnie dużej aktywności, zaś kolor czerwony – obszar
relatywnie małej aktywności
* Prezentowane w tabeli wartości procentowe służą celom poglądowym. Ze względu na nieduży
udział ciekawych świata artystów w populacji i związaną z tym małą ich liczbę w próbie badawczej,
przy generalizowaniu wyników na tę kategorię należy zachować dużą ostrożność.

Jeśli rozumieć uczestnictwo w kulturze w tradycyjny sposób, prosty podział na tych
„kulturalnych” i tych „niekulturalnych”, nakładający się na inne dystynkcje (wykształceni/niewykształceni; dobrze sytuowani/źle sytuowani materialnie; miasto/wieś),
nadal istnieje oraz organizuje relacje jednostek ze zinstytucjonalizowaną i profesjonalną kulturą, do której należą też interesujące nas sztuki wizualne. Jednocześnie,
co warto podkreślić, ostrość tego podziału nieco niweluje ten typ odbiorców, który
określiliśmy mianem popkulturowych normalsów (30% respondentów). Charakterystyczne dla tej grupy jest, z jednej strony, to, że pozostaje ona dosyć obojętna wobec
sztuki rozumianej jako sfera prawie sakralna, którą należy praktykować w instytucjach
kultury i w oparciu o pewien kanon wiedzy, z drugiej zaś to, że jest ona stosunkowo
aktywnym uczestnikiem kultury i chętnie wykorzystuje sztukę jako medium nawiązywania i wzmacniania międzyludzkich relacji. Ta trzecia możliwość wydaje się
nam dosyć istotna, bo otwiera ona sztukę na inne możliwości korzystania z tego,
co artystyczne, niż proponowane przez wiele instytucji, ale też dlatego, że redukuje
ona wysoki stopień przemocy symbolicznej wpisanej w zjawiska artystyczne w sytuacji, gdy podkreśla się ich niedostępność dla tych, którzy nie posiadają ku temu
wystarczających kompetencji.

Teza 4:
Polacy lubią sztukę konsensualną:
budzącą pozytywne odczucia,
urefleksyjniającą, estetyczną.
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będzie ona wypełniać rzeczywistość albo tym, co niesie pozytywne emocje,
albo nowymi spostrzeżeniami prowokującymi refleksję. Dobra sztuka to również ta, która zostaje przez nich zapamiętana, oraz taka, która czemuś służy.
Mówiąc inaczej – to sztuka, która jest ważna, przydatna oraz funkcjonalna
wobec porządku społecznego. Uczestnicy ogólnopolskiego sondażu zdecydowanie odrzucają zaś takie rodzaje sztuki, które budzą negatywne emocje,
sprzeciw czy opór, a także te, które niczemu nie służą. Dodatkowym kryterium pozwalającym Polkom i Polakom oddzielić dobrą sztukę od złej, jest jej
przedstawiający charakter – większość prac znajdujących się w ich domach
ma taki właśnie charakter.
Taką tezę wspierają następujące ustalenia badawcze:
• Jeśli zapytać Polki i Polaków o to, czym charakteryzuje się dobra sztuka,
to dominują dwa rodzaje odpowiedzi: dobra sztuka ma budzić dużo pozytywnych emocji (67% wskazań) oraz skłaniać do myślenia i dyskusji (65%
wskazań) (zob. Wykres 8).
• Grupując poszczególne odpowiedzi na temat dobrej sztuki w szersze kategorie, możemy powiedzieć, że dla Polek i Polaków dobra sztuka to sztuka
pozytywnie urefleksyjniająca (budząca zachwyt, wzruszenie, ale też pozwalająca lepiej rozumieć świat i samego siebie).
• Polki i Polacy mają w swoich domach przede wszystkim sztukę realistyczną,
przedstawiającą. Wśród 400 opisów sformułowanych przez respondentów, a odnoszących się do prac obecnych w ich mieszkaniach, dominują
deskrypcje pejzaży (co trzecia z prac), jak np. Ręczny malunek drewnianego zabytkowego młyna, syberyjskie widoki, dwie wiejskie kobiety na tle łąki,
odlatujące żurawie, krajobraz górski, szum wodospadu, wieś albo po prostu
pejzaż czy krajobraz. Na drugim miejscu (co szósta z prac) znalazły się opisy
przedstawień sakralnych, a wśród nich m.in. Matka Boska z Dzieciątkiem
Jezus, Portret Madonny jakiejś świętej, wizerunek papieża, Ikona Matki Boskiej
Kalwaryjskiej, obraz Jana Pawła II, aniołek z masy solnej na choinkę, Pan Jezus
frasobliwy, świątynia w Paryżu, ostatnia wieczerza czy po prostu – tematyka
religijna. Również co szósta opisywana praca to portret, np. portret męski,
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do myślenia
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Dla większości Polek i Polaków dobra sztuka to taka, która jest piękna, zdolna
do pełnienia funkcji estetyzacyjnych, a także taka, która niesie ze sobą pozytywne wzruszenia. Oznacza to, iż oczekują oni od sztuki przede wszystkim, iż
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Teza 5:
Artyści i odbiorcy
odmiennie postrzegają zjawiska artystyczne.
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gdzie powinna i może być ona pokazywana i jakie role powinna wypełniać.
Dodatkowo odmiennie widzą też strukturę problemów, z jakimi borykają się
twórcy w naszym kraju oraz mają nieco odmienne poglądy na temat wspierania
sztuki przez państwo.
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Osoby tworzące sztukę oraz te, które są potencjalnymi odbiorcami ich prac,
choć zgadzają się w kwestii uznania za prototyp sztuki malarstwa, rysunku
i grafiki oraz rzeźby, to znacznie różnią się pod względem sposobu postrzegania
zjawisk artystycznych. Obie te kategorie inaczej definiują, czym jest sztuka,
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gnie tego jej twórca, zaś zdanie obiorców jest dokładnie odwrotne – na takie stwierdzenie godzi
lko 22% spośród nich, zaś przeważająca większość z nich uważa, iż miejscem pokazywania sztuki
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• O ile odbiorcy nie znają niektórych rodzajów twórczości, o które pytaliśmy
w trakcie badań (zwłaszcza tych typowych dla sztuki współczesnej), to tego
rodzaju przypadki nie zdarzają się w zasadzie wśród artystek i artystów,
z wyjątkiem bio artu (takiej formy tworzenia nie zna 18% absolwentek
i absolwentów ASP).
• Istnieją znaczące różnice pomiędzy artyst(k)ami i odbiorcami sztuki na temat
ról, jakie powinna ona pełnić (zob. Wykres 9).
• 78% ankietowanych artystek i artystów jest zdania, że sztukę można prezentować wszędzie, gdzie zapragnie tego jej twórca, zaś zdanie obiorców
jest dokładnie odwrotne – na takie stwierdzenie godzi się tylko 22% spośród nich, zaś przeważająca większość z nich uważa, iż miejscem pokazywania sztuki są przede wszystkim muzea i galerie.
• Polki i Polacy akceptują opiekuńczą rolę państwa w odniesieniu do sztuki,
ale rozumianej jako dobro wspólne, dane przez instytucje publiczne, będące
częścią kultury i dziedzictwa oraz wspomagające procesy edukacyjne. Mają
natomiast problem z zaakceptowaniem faktu, iż państwo mogłoby wspierać
same artystki i artystów: prawie połowa uważa, że artystki i artyści powinni sami na siebie zarabiać, nie oczekując państwowego wsparcia, a tylko
kilkanaście procent nie zgadza się z taką tezą; spora część częściowo lub
całkowicie zgadza się też, że finansować powinno się tylko twórców uznanych za najwybitniejszych, podczas gdy przeciwnego zdania jest większość
artystek i artystów (zob. Wykres 10).

z ogromnej liczby artystek i artystów, zarówno ekspertom, jak i laikom znani są
nieliczni. To samo zjawisko dotyczy również instytucji oraz uczelni artystycznych.
• Rozkład częstości występowania nazwisk artystek i artystów w analizowanych
tytułach prasowych ma wyraźny charakter potęgowy: istnieje wąska kategoria
artystów, którzy pojawiają się w tekstach prasowych o wiele częściej niż pozostali,
następnie nieco większa liczba tych, którzy występują w przekazach medialnych
rzadziej, ale regularnie, oraz bardzo szerokie grono tych, którzy pojawiają się
sporadycznie, często jednorazowo. W sumie w analizowanych 3000 tekstów
można odnaleźć blisko 1300 nazwisk artystów, jednak prawie połowa pojawia
się w tylko jednym tekście, co czwarty – w więcej niż trzech tekstach, tylko 100 –
w więcej niż dziesięciu. Jedenastu artystów pojawia się natomiast ponad 50 razy.
Tabela 5. Zestawienie 50 artystek i artystów, o których najczęściej informowano w analizowanej prasie codziennej i tygodnikach między czerwcem 2010 a czerwcem 20151

Imię i nazwisko artystki/
artysty

Teza 6
Teza 7
Teza 8
Teza 9
Teza 10
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Teza 6:
Pole sztuk wizualnych
jest ogromnie zróżnicowane,
zaś część przecinających je różnic
ma charakter nierówności.
Cechą charakterystyczną polskiego świata artystycznego jest to, iż jest on
ogromnie zróżnicowany, poprzecinany podziałami, które mają swoje źródło
w bardzo wielu rodzajach różnic. Część z tego rodzaju podziałów sprawia, iż
twórcy mają nierówny dostęp do różnorodnych kapitałów, co z kolei różnicuje
ich szanse życiowe i pozycję społeczną.
Postawienie takiej tezy uzasadniają następujące ustalenia badawcze:
• Podstawowym rodzajem różnicy przecinającej pole sztuk wizualnych jest
widzialność. To ona różnicuje dostęp do innych zasobów (pieniędzy, zainteresowania, prestiżu) i to różnicuje w sposób potęgowy, sprawiając, iż

1

Liczba artykułów,
w których pojawia
się nazwisko
artystki/artysty1

Częstość pojawiania się nazwiska
na 1000 tekstów, w których pojawia
się choć jedno nazwisko artystki/
artysty z pola sztuk wizualnych

1

Tadeusz Kantor

82

64

2

Jan Matejko

79

62

3

Jacek Malczewski

67

53

4

Wilhelm Sasnal

65

51

5

Mirosław Bałka

62

49

6

Zbigniew Libera

60

47

7

Katarzyna Kozyra

57

45

8

Jerzy Nowosielski

57

45

9

Paweł Althamer

56

44

10

Stanisław Ignacy Witkiewicz

56

44

11

Artur Żmijewski

47

37

12

Alina Szapocznikow

46

36

13

Stanisław Wyspiański

41

32

14

Edward Dwurnik

37

29

15

Magdalena Abakanowicz

36

28

16

Wojciech Fangor

36

28

17

Zdzisław Beksiński

35

27

18

Piotr Uklański

35

27

19

Julita Wójcik

35

27

W próbie 3000 artykułów, po 750 z każdego z tytułu, w tym około 1250 dotyczących sztuk wizualnych i zawierających nazwisko przynajmniej jednego artysty z tej dziedziny
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Teza 4
Teza 5
Teza 6
Teza 7
Teza 8
Teza 9
Teza 10

20

Joanna Rajkowska

34

27

21

Aleksander Gierymski

34

27

22

Henryk Stażewski

33

26

23

Władysław Strzemiński

32

25

24

Andrzej Wróblewski

31

24

25

Wojciech Bąkowski

31

24

26

Katarzyna Kobro

29

23

27

Dorota Nieznalska

28

22

28

Leon Wyczółkowski

28

22

29

Józef Robakowski

27

21

30

Natalia LL

26

20

31

Józef Mehoffer

26

20

32

Henryk Tomaszewski

26

20

33

Henryk Siemiradzki

25

20

34

Olga Boznańska

23

18

35

Robert Kuśmirowski

23

18

36

Roman Opałka

23

18

37

Lech Majewski

22

17

38

Oskar Dawicki

22

17

39

Zofia Kulik

21

16

40

Wojciech Kossak

21

16

41

Franciszek Starowieyski

20

16

42

Marcin Maciejowski

20

16

43

Grzegorz Kowalski

19

15

44

Leon Tarasewicz

19

15

45

Władysław Hasior

19

15

46

Karol Radziszewski

19

15

47

Nikifor Krynicki

18

14

48

Waldemar Świerzy

18

14

49

Juliusz Kossak

18

14

50

Jakub Julian Ziółkowski

18

14

•
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Podobnie nierówny, potęgowy rozkład dotyczy instytucji wystawiających
sztukę. W analizowanej prasie przynajmniej raz padła nazwa 300 różnych
tego typu placówek i ponad 2500 wzmianek na ich temat, jednak prawie połowa tych wzmianek przypadła na dziesięć instytucji najczęściej
pojawiających się na łamach ogólnopolskiej prasy. Najczęściej pisze się
o Zachęcie oraz Muzeum Narodowym w Warszawie (każda z tych instytucji wspominana jest w prawie 200 tekstach, czyli w co szóstym tekście

dotyczącym sztuk wizualnych). Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
obecne jest w 141 tekstach, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
w 107 tekstach. W pierwszej piątce najczęściej przywoływanych instytucji obecny jest tylko jeden podmiot spoza Warszawy, którym jest Muzeum Narodowe
w Krakowie (116 tekstów). Z punktu widzenia uwagi poświęcanej w prasie
w czołówce lokują się też trzy instytucje z dużych polskich miast: ms2 w Łodzi
(55 tekstów), MOCAK (51 tekstów) i Muzeum Narodowe we Wrocławiu (45
tekstów). Prawie 150 galerii i muzeów (a więc połowa wszystkich) pojawiło się
w analizowanej prasie zaledwie raz lub dwa razy.
• W trakcie analizy zidentyfikowano dziewięć uczelni artystycznych, których
widzialność w dyskursie prasowym jest niezwykle zróżnicowana. Uczelnia
pierwsza na liście, a więc warszawska ASP, pojawiała się w analizowanej przez
nas prasie codziennej i tygodnikach ponad 20 razy częściej (w 128 tekstach
na około 1200 dotyczące sztuk wizualnych) niż ostatnia na liście Akademia
Sztuki w Szczecinie (sześć tekstów).
• Tylko co dziewiątej osobie spośród wystawiających swoje prace absolwentek
i absolwentów ASP udało się zaistnieć w jednej z najbardziej znanych polskich
instytucji wystawienniczych, co szesnastej – w trakcie któregoś z najbardziej
rozpoznawalnych w Polsce wydarzeń cyklicznych, co setnej – na podobnym
wydarzeniu za granicą, również co setnej – w którejś z najbardziej znanych
zagranicznych instytucji wystawienniczych.
• Ważnym czynnikiem różnicującym pole sztuk wizualnych jest płeć.
• ¾ spośród prawie 1300 artystek i artystów sztuk wizualnych obecnych w materiałach medialnych, które zostały poddane analizie, to mężczyźni. Ich liczebna przewaga jest tym większa, z im bardziej popularnymi artystami mamy
do czynienia. Wśród dziesięciu najczęściej obecnych w prasie nazwisk tylko
jedno należy do kobiety (Katarzyna Kozyra), wśród 25 najczęściej wzmiankowanych kobiet jest już pięć (a więc 20%), podobnie wśród pierwszych 100
(19%). Wśród wszystkich artystów wspomnianych choć raz w „Gościu Niedzielnym” tylko 15% to kobiety. W „Rzeczpospolitej” udział artystek wynosi
20%, a w „Polityce” i „Gazecie Wyborczej” po 25%.
• Jeszcze mniej kobiet, bo tylko 18%, znalazło się wśród nazwisk wskazanych
przez absolwentki i absolwentów ASP w odpowiedzi na pytanie o najważniejsze osoby tworzące współcześnie sztukę w Polsce.
• W trakcie wywiadów pogłębionych często pojawiał się też wątek niedoreprezentowania kobiet jako pedagogów zatrudnionych na uczelniach wyższych
i to pomimo że dominują one jako studentki tych uczelni, np.:
Ja myślę, że kobiety generalnie mają gorzej. (…) No, że nie dostają tej najprostszej opieki, po co brać je na uczelnie i zapewniać im minimum, bo przecież to
mąż o nie zadba. (…) Natomiast w większości asystentami zostają mężczyźni

•

i powielają ten schemat. Myślę też, że bardzo często, no, taki moment
pewnie urodzenia dziecka, macierzyństwa jest takim chwilowym wyłączeniem się z zawodu. I niektórzy, niektóre potrafią jakby to pogodzić,
czy też twórczo to przekuć. A niektóre artystki na moment znikają
z obiegu. (DDW1)
Problem płci pojawia się również często w wypowiedziach tych osób,
które szczególnie mocno cierpią z powodu niestabilności i niepewności
wynikających z braku środków pozwalających na utrzymanie się przy
życiu. Nie oznacza to, że kobiety, które częściej mówią o takim właśnie
doświadczeniu, są mniej odporne od mężczyzn, ale raczej, iż to one
czują się bardziej odpowiedzialne za los swoich bliskich, rodzin, dzieci.

Teza 1
Teza 2
Teza 3
Teza 4
Teza 5
Teza 6
Teza 7
Teza 8
Teza 9
Teza 10
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• Innym istotnym czynnikiem różnicującym artystów jest stabilność i bezpieczeństwo życia. Na ten problem szczególnie mocno zwraca się uwagę
w trakcie wywiadów pogłębionych, ale jest on widoczny też w informacjach
pozyskanych w trakcie obu sondaży (zob. Teza 7).
• Jedną z najczęstszych narracji opisujących strukturę świata artystycznego jest ta, zgodnie z którą jest on podzielony na niewielką grupę osób
żyjących w sposób dostatni i resztę, która cierpi z powodu niedostatku
i braku bezpieczeństwa
Więc generalnie rzecz biorąc, nie można dwoma zdaniami opisać
sytuację artystów. Jest ten szczyt i jest ten bardzo rozległy niestety obszar kompletnej biedy. Kompletnej biedy. I ta bieda z jednej
strony to jest źródło naszej troski i zmartwienia, a z drugiej strony
jeszcze ważniejsze jest to, że najczęściej bieda wiąże się z takimi
trudnościami w funkcjonowaniu w życiu tych artystów, którym się
nie powodzi. (DUW2)
• Inni dostrzegając tego rodzaju nierówności, wskazują, iż struktura ta
jest nieco bardziej złożona:
(…) rozpiętość zarobków pomiędzy artystami, którzy są w dobrej sytuacji finansowej i którzy w jakiś sposób przebili się na czy do takiego obiegu międzynarodowego, na rynki międzynarodowe – to to jest
ogromna rozpiętość między tymi, o których mówię, którzy muszą być
wspomagani przez swoich rodziców, tak. I to właśnie z jednej strony
mówimy o tych najlepiej zarabiających, potem są ci, którzy są związani
z instytucjami, o których mówiłam. Myślę, że ich sytuacja materialna
nie jest tak naprawdę jakąś złą sytuacją. Po pierwsze jest stabilna, po
drugie to są zarobki na poziomie jakieś tam średniej, ale jest jeszcze
szansa na dorobienie, na sprzedaż do kolekcji. No i jest ten taki prekariat
artystyczny, o którym wspominałam. Tu by trzeba było pamiętać o tym

podziale na grupy wśród samych artystów i dlatego myślę, że nie można tak
jednoznacznie ocenić, jaka jest sytuacja artystów w Polsce. (KBP1)
• Rozwarstwienie to jest widoczne, gdy przyjrzymy się cenom, jakie artyści
jeszcze szansa na dorobienie, na sprzedaż do kolekcji. No i jest ten taki prekariat
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→ W trakcie analiz zawartości artykułów, badając współwystępowanie w tym samym artykule
nazwisk artystek i artystów, udało się nam zidentyfikować trzy wyraziste formacje, rozpoznawane
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W trakcie analiz zawartości artykułów, badając współwystępowanie
w tym samym artykule nazwisk artystek i artystów, udało się nam zidentyfikować trzy wyraziste formacje, rozpoznawane jako całości przez
dziennikarzy:
–– Pierwsza to głównie malarze tworzący między drugą połową XIX
wieku a dwudziestoleciem międzywojennym, jego trzon stanowią
ikoniczne postacie malarstwa historycznego, na czele z Matejko i Malczewskim, a uzupełniają je ponadprzeciętnie często pojawiający się
w tych samych tekstach bracia Gierymscy, Mehoffer, Wyczółkowski,
Fałat, Axentowicz, Siemiradzki, Kossak czy Pankiewicz.
–– Druga grupa autorów często pojawiających się obok siebie skupiona
jest wokół prekursorów i twórców awangardy międzywojennej i powojennej oraz wokół Grupy Krakowskiej, obejmuje zatem z jednej
strony Władysława Strzemińskiego, Katarzynę Kobro i Henryka Stażewskiego, a z drugiej – Tadeusza Kantora i Jerzego Nowosielskiego; dość często pojawiają się z nimi oraz obok siebie także Andrzej
Wróblewski, Alina Szapocznikow, Magdalena Abakanowicz, Roman
Opałka i Wojciech Fangor.
–– Trzecią grupę twórców ponadprzeciętnie często występujących
w tych samych tekstach prasowych można określić jako uprawiających sztukę krytyczną. Trzon tej grupy stanowią twórcy urodzeni
w latach 1955–1970, jak Katarzyna Kozyra, Zbigniew Libera, Paweł
Althamer i Artur Żmijewski oraz Julita Wójcik, Dorota Nieznalska
i Joanna Rajkowska, a w podobnych kontekstach jest też nieraz mowa
o Natalii LL i Zofii Kulik.
Najbardziej krytyczne wobec przypisywaniu sztuce funkcji społecznych (wychowywanie, zmienianie świata, angażowanie się w bieżące
zjawiska społeczno-polityczne) są osoby należące do pokoleń, których
wchodzenie w dorosłość przypadło na okres PRL-u, ale w szczególności ci, którzy osiągali dojrzałość na przełomie lat 70. i 80. Jest to
o tyle interesujące, iż ówczesny system państwowy pozwalał na wszelki
eksperyment artystyczny, ale pod warunkiem, iż nie dotykał on kwestii
politycznych i społecznych, ale jednocześnie sztuka bardzo często była
wykorzystywana do celów propagandowych. Niechęć do wypełniania
przez nią funkcji społecznych może być więc, z jednej strony, rezultatem przyswojenia normy braku zaangażowania politycznego jako
warunku tworzenia, z drugiej zaś skutkiem niechęci do bycia używanym
w roli propagandowej tuby. Z kolei roczniki urodzone między połową lat
60. a początkiem 70. wchodziły w dorosłość w drugiej połowie lat 80.
i pierwszej 90., a więc w czasie, który uniemożliwiał bycie osobą nieza-
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•

angażowaną i w którym w Polsce i na świecie tryumfy święciła sztuka silnie
upolityczniona, krytyczna, intensywnie odwołująca się do dorobku studiów
kulturowych, niechętna kapitalizmowi oraz celebrująca jednostkową wolność
jako najważniejszą z wartości. Nie dziwi więc zgoda wśród tego pokolenia na
pełnienie przez sztukę funkcji społecznych.
Roczniki urodzone od połowy lat 70. cechuje, z jednej strony, większy krytycyzm wobec prawie wszystkich wskazanych wcześniej funkcji sztuki, a więc
zarówno sztuki wychowującej, jak i zaangażowanej społecznie, a także wreszcie sztuki jako dostarczycielki tego, co piękne, z drugiej – spory odsetek odpowiedzi ambiwalentnych. Może to być skutkiem wysokiego stopnia społecznej
indywidualizacji, przyswojenia reguł forsowanych przez neoliberalny porządek,
może też być wyrazem postmodernistycznego dystansu wobec wielkich narracji. Być może to właśnie te czynniki każą temu pokoleniu częściej widzieć
w sztuce fenomen otwarty na każdy rodzaj użyć, a poprzez to bardzo niejednoznaczny, będący raczej narzędziem w rękach artysty niż czymś, co ma
z góry opisane role oraz funkcje.
W badaniu sondażowym młodzi artyści (kończący ASP w latach 2002–
2011) znacznie częściej niż starsi jako istotne źródło swojego utrzymania wskazują „inny rodzaj prac artystycznych (np. projektowanie, wystrój
wnętrz, biżuterii itp.)”, tj. pracę związaną z kompetencjami wyniesionymi ze
studiów, ale niepolegającą na tworzeniu dzieł sztuki, pracy koncepcyjnej,
przygotowaniu wystaw, prowadzeniu warsztatów lub w inny sposób bezpośrednio związaną ze sztuką. Wśród młodych jest ona źródłem zarobkowania dla około 50% osób utrzymujących się z pracy związanej ze sztuką,
podczas gdy w innych pokoleniach przez około 30% osób. Oznaczać to
może dwie rzeczy: po pierwsze, iż to właśnie młodzi, startujący dopiero artyści utrzymują się z fuch i chałtur albo, po drugie, na co wskazują informacje pozyskane w trakcie wywiadów pogłębionych, iż wśród najmłodszego
pokolenia mamy do czynienia ze zwrotem ku konkretowi – a więc ku takim
formom pracy wykorzystującej umiejętności artystyczne, które łatwo można skomercjalizować (chodzi przede wszystkim o projektowanie graficzne,
projektowanie wnętrz i ubrań, o tworzenie i edycję filmów, design itd.).
Niektórzy z naszych rozmówców w trakcie wywiadów pogłębionych zwracali
również uwagę na istotną zmianę mentalności artystów, która pojawia się
w najmłodszym pokoleniu. Polega ona na tym, iż świadomość funkcjonowania
w bardzo niestabilnym kontekście, którego jedynym pewnym aspektem jest
to, że pozostawia on jednostkę samej sobie i nie daje jakichkolwiek podstaw
dla bezpieczeństwa socjalnego, jest daleko posunięta profesjonalizacja, koncentracja na zdobywaniu takich kompetencji, które są bardzo konkretne i dają
się w prosty sposób zmonetaryzować.
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Czyli na przykład ludzie się profesjonalizują, mogą robić pomniki, scenografię, rzeczy perfekcyjne, dobre. Czy są fotografami i pracują dla innych
na zlecenia, mogą mieć całkiem dobry zawód z tego, zwłaszcza myślę,
że w branży filmowej dużo ludzi może mieć normalną, dobrą pracę.
I w grafice komputerowej. To są kierunki studiów, które są oblegane.
Design, projektowanie graficzne, a na malarstwie są pustki obecnie.
Nie ma sensu iść na te ściśle artystyczne kierunki, bo ludzie nie widzą
takiej przyszłości. A dużo ludzi idzie na projektowe kierunki, bo kończą

• Kolejny rodzaj różnicy przecinający pole sztuk wizualnych to ośrodek, w którym
się działa i tworzy.
• Instytucje warszawskie i krakowskie stanowią w pierwszej dwudziestce i trzydziestce najczęściej wymienianych przez prasę podmiotów prezentujących
sztukę ponad połowę, a w pierwszej pięćdziesiątce – niemal połowę wszystkich placówek tego rodzaju zidentyfikowanych w trakcie analiz instytucji. Z kolei wśród muzeów i galerii uznanych za najważniejsze miejsca prezentowania
sztuki przez samych artystów i artystki w pierwszej dziesiątce aż dziewięć

się dobrym zawodem. (AZKR2)
Ta fetyszyzacja konkretu, władzy w rękach nie jest niczym zaskakującym,
choć niewątpliwie jest destrukcyjna dla romantycznych mitów artysty,
który tworzy to, co niepraktyczne, ale posiadające wysoką wartość
kulturową, symboliczną. Młodzi artyści zdają się przestawać myśleć
w kategoriach, które były tak oczywiste dla starszego pokolenia: że
pracuje się za darmo, że poświęca się sztuce, że jej tworzenie jest tak
istotne, że należy temu podporządkować swoją egzystencję. Przeciwnie, u coraz szerszej kategorii młodych ludzi mamy do czynienia raczej
z dalece posuniętą pragmatyzacją postaw. Trudno się temu procesowi
dziwić, bo jest on racjonalną strategią adaptacji do świata, w którym
podstawowym doświadczeniem jest niepewność i w którym niespecjalnie ceni się to, co autoteliczne.
Część rozmówców zwraca też uwagę na problem ageizmu we wspieraniu
sztuki przez systemy stypendialne, a więc fetyszyzowania poprzez nie
młodości i ograniczenie wsparcia dla twórców wyłącznie do finansowania ludzi, którzy nie przekroczyli 35. roku życia.
To jest jedna z rzeczy, która jakby wyklucza też część artystek, druga
część to jest też związana jakby z takim, no niewątpliwie jednak fetyszyzacją młodości i nowości w środowisku artystycznym, poszukiwaniu
nowych nazwisk, to jest rzeczywiście (…) rzecz, która też wydaje mi
się jakby warta rozregulowania, przekalibrowania... (…) No cały ten
system, system też stypendialno-konkursowo-dotacyjny... (…) jest tak
ustawiony w Polsce, no wiadomo „Młodą Polskę” można otrzymywać
do 35. roku życia. (…) Wszystkie, znaczy większość rezydencji, też jest
do określonego tam 30. któregoś roku życia. Konkursów, których jest
bezliku w Polsce, no to są wszystko (…) też do 36. (…) nie wiem, „Młode
Wilki” w Szczecinie, no tego jest mnóstwo, ale to jest wszystko dla...
(…) młodych. Nie ma takiej właśnie [rzeczy, jak] „Stara Polska” czy tam
znowu „Polska w Średnim Wieku”, takiego programu. I to jest rzeczywiście bardzo bardzo trudne. (KUW4).

znajduje się w Warszawie lub Krakowie, a wśród wszystkich 85 choć raz
wymienionych placówek w jednym z tych miast znajduje się połowa z nich.
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Wykres 12. Suma wzmianek w analizowanej prasie dotyczących 50 najczęściej wskazywanych w prasie
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→ W Polsce mamy do czynienia z procesem metropolizacji, którego centrum jest Warszawa.
Wyniki badań sondażowych pokazują, iż po ukończeniu studiów w zasadzie nie wyjeżdża się z
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Wykres 13. Odsetek osób pozostających w mieście, w którym studiowały na uczelni wyższej.
Sondaż wśród absolwentek i absolwentów ASP2
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Nasi rozmówcy w trakcie wywiadów pogłębionych podkreślają też silne
uprzywilejowanie Warszawy:
Mamy taką warszawską elitę artystyczną, która żyje, krótko mówiąc,
bardzo dobrze. Są artyści, którzy zarabiają lub zarabiali krocie i są
to rzeczy kompletnie nieosiągalne dla przeciętnych zjadaczy chleba.
(DUW2)
ale również to, iż metropolizacja jest procesem co najmniej ambiwalentnym:
Myślę, że niestety środowisko artystyczne jest bardzo warszawskocentryczne. Czyli co jest plusem i minusem. Dlatego że ono jest bardzo
chłonne, cały czas się zmienia. Dokooptowują się nowe osoby z innych
miast, więc to powoduje, że jest to środowisko przynajmniej z pozoru
na wierzchu bardzo żywe. Natomiast to robi się kosztem wysysania
właśnie artystów z, nie wiem, Poznania, Krakowa. (DDW1)

Teza 10

• Środowisko różnicują również poglądy polityczne.
• Większość naszych respondentów uważa, iż artyści tworzący sztukę
mają poglądy lewicowe i to nie ze względu na to, iż sympatyzują z jakąś
2

34
35

Na wykresie nie podano danych dla Krakowa (60%), ponieważ są one mylące: na niski odsetek osób
pozostających po studiach w województwie, którego miasto to jest stolicą, rzutuje fakt, że część osób
biorących udział w badaniu studiowało w filii krakowskiej ASP w Katowicach, która dopiero od 2001
roku stała się samodzielną uczelnią. Jej absolwenci podają więc nieraz Kraków jako miejsce studiowania, podczas gdy w rzeczywistości uczyli się w Katowicach (z tego powodu okazuje się, że 20% absolwentów krakowskich mieszka w województwie śląskim). Rzadko zdarza się natomiast, aby absolwenci
krakowscy przeprowadzali się po studiach do Warszawy. Nie podano też danych dla Torunia (67%),
ponieważ liczba uczestników badania jest zbyt niska, aby traktować ten wynik jako wystarczająco rzetelny.

•

partią polityczną, która je wyraża, ale z tej prostej przyczyny, iż uznają siebie
za osoby wrażliwe społecznie, czułe na niesprawiedliwości, krytyczne.
Potwierdzają to również wyodrębnione w trakcie analiz dwie podstawowe
narracje na temat powinności sztuki: krytyczną i zaangażowaną (sztuka powinna zmienić świat, pomagać w jego rozumieniu, być formą oporu) oraz
konserwatywną (sztuka powinna być piękna, wzmacniać uczucia patriotyczne,
służyć Kościołowi). Pierwsza z nich jest mianowicie dużo częstsza niż druga, ale warto też podkreślić, iż nasi respondenci boją się wpisywania sztuki
w jakąkolwiek jednoznaczną narrację, ponieważ ograniczałoby to swobodę
tworzenia i przekształcało ją w coś, czym ona nie jest.
W trakcie wywiadów pogłębionych zwraca się dodatkowo uwagę na słabość
konserwatywnych środowisk w Polsce i, co istotne, czynią to rozmówcy, którzy
sami do nich należą:
Tyle tylko, że artyści to są ludzie, którzy chcą być wolni, dlatego siłą rzeczy jest
im bliższej do takiej liberalno-lewicowej [narracji], takiego dyskursu bliżej niż
do konserwatywnego, zwłaszcza, że u nas ten konserwatyzm w sferze publicznej jest niezrozumiały, zwłaszcza z faszyzmem kojarzony. U nas nie ma takiej
tradycji kon… nie ma takiego środowiska intelektualnego konserwatywnego,
które byłoby atrakcyjne dla artystów. (…) są takie środowiska powiedzmy na
prawicy i to już jest kompletny mętlik, jak nie potrafię zupełnie z nikim utożsamić i mam… (…) to są takie dziwne, małe środowiska. Niektóre po prostu
aspirują do tego, żeby być w mainstreamie, to banda takich nieudaczników,
szczerze mówiąc, i to każdy widzi, że tak jest. (KBP2)
Warto podkreślić, że nie wszyscy zgadzają się z optyką przedstawioną powyżej.
Jednak, co charakterystyczne, są to głosy bardzo odosobnione:
(…) świat sztuki jest zideologizowany do szczętu przez tą neomarksistowskie
czy postmarksistowskie myślenie (…) jedna z ważnych artystek wygłosiła tekst,
powtórzyła to dwa czy trzy razy, nikt nie zaoponował, ja nie byłem w stanie,
bo mi kopara opadła po sam pas, wyobraź sobie, tak powiedziała dosłownie:
„Dobrzy artyści, czyli ci, którzy realizują hasła lewicy klasowej”, wyobrażasz
sobie? A słabi artyści to są ci, którzy z sobą pracują, np. na akademiach, tak
to powiedziała. Dobrzy artyści to są wyłącznie ci, którzy realizują idee lewicy
klasowej, natomiast słabi artyści, dosłownie cytat: „słabi artyści nie realizują
tych idei”. Wyobrażasz sobie? To ma być elita? Przecież to jest kołtuneria
intelektualna po prostu. (…) (AZL1)

Teza 7:
Podstawowy problem, z jakim borykają się
artyści w Polsce, to nie tyle ubóstwo, co raczej brak
poczucia bezpieczeństwa egzystencjalnego.
Pomimo że wydaje się to problemem uniwersalnym, dotykającym też inne kategorie społeczno-zawodowe i najbardziej znanym pod pojęciem prekaryzacji,
to w przypadku twórców ma on specyficzny charakter. Ta szczególność sytuacji
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artystów polega na tym, że (a) jako kategoria społeczna uzyskują oni przychody
sięgające średniej krajowej, ale jednocześnie są to dochody nieregularne i pochodzące z wielu różnych źródeł; (b) ta wielość źródeł wynika często z faktu, że nie
będąc w stanie utrzymać się z uprawiania sztuki, a nie chcąc z tego rezygnować,
tworzą, ale traktują to jako jedno ze źródeł dochodu; (c) jest to grupa zawodowa
rozwarstwiona pod względem wysokości uzyskiwanych dochodów, ale też liczby
źródeł uzyskiwania dochodu i ich stabilności oraz stopnia, w jakim utrzymują
się z tworzenia sztuki, innej pracy związanej ze sztuką oraz pracy niezwiązanej z nią; (d) wielu z nich wskazuje na to, iż brakuje im podstawowego źródła
bezpieczeństwa egzystencjalnego, jakim są ubezpieczenia społeczne; (e) ich
kariera zawodowa poddana jest silnemu falowaniu, wynikającemu z rosnącego
lub malejącego zapotrzebowania na ich pracę; (f) niejasne są dla nich zazwyczaj
czynniki określające popularność niektórych twórców, a więc nie kontrolują oni
warunków, które decydują o tym, że wiedzie im się lepiej lub gorzej; (g) poddani
są silnej presji konkurowania z innymi twórcami, zaś ich aspiracje rozbudzone
przez zjawiska takie jak efekt Sasnala bardzo rzadko zostają zaspokojone, co
rodzi nie tylko frustrację, ale też rywalizację, zazdrość, a czasem też skłonność
do myślenia w kategoriach spiskowych.
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Postawienie takiej tezy uzasadniają następujące ustalenia badawcze:
• Przeciętny miesięczny dochód netto wśród absolwentek i absolwentów ASP
uczestniczących w badaniu, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie, to ponad 3500 złotych netto3. W stosunku do kwoty przeciętnego dochodu brutto
podawanej przez Główny Urząd Statystyczny za 2015 rok4 (4150 złotych
brutto) jest to zatem kwota o kilkanaście procent wyższa od średniej krajowej.
Jeśli jednak uwzględnimy, że ankietowani mają wyższe wykształcenie, a po3

Część osób podała – w formie odpowiedzi na pytanie otwarte – dokładną kwotę, na którą szacują
swój dochód, część zaś dokonała wyboru jednego z podanych przedziałów, odpowiadając na pytanie
metryczkowe. W tym drugim wypadku na potrzeby obliczeń przypisano im wartość będącą środkiem
wybranego przez nich przedziału, a w przypadku najwyższego przedziału – medianę dochodów z pytania otwartego dla wartości leżących między dolnym progiem najwyższego przedziału z pytania zamkniętego a najwyższą kwotą z pytania otwartego.

4

Wszystkie dane z GUS podawane w tej części opracowania pochodzą z Banku Danych Lokalnych
https://bdl.stat.gov.pl [dostęp: 15.11.2016]. Na potrzeby obliczenia kwot netto przyjęto, że przeciętny
dochód netto wynosi 74% kwoty brutto.

nad połowa z nich mieszka w mieście liczącym powyżej 500 000 mieszkańców, to
kwota ta jest bliska typowej dla innych wykształconych mieszkańców dużych miast
lub nawet od niej niższa. Jednocześnie porównanie wyników obu sondaży pokazuje,
że wśród absolwentów ASP nieco więcej jest osób o niskich dochodach (mniej niż
1000 złotych miesięcznie zarabia 17% z nich wobec 7% osób z wykształceniem
wyższym na poziomie kraju). Oznacza to z kolei, że choć jako kategoria zawodowa
artyści zarabiają mniej więcej tyle samo, co inne osoby, które ukończyły studia
wyższe, to jednocześnie jest to też grupa ponadprzeciętnie rozwarstwiona pod
względem zamożności, co potwierdzają też wywiady pogłębione.
• Dochody z pracy związanej ze sztuką są często uzupełniane o te pochodzące z zajęć z nią niezwiązanych. Niewielki odsetek kończących ASP może sobie pozwolić
na utrzymywanie się z tylko jednego źródła, większość ma kilka źródeł dochodów,
co trzecia osoba – więcej niż trzy. Zaledwie 4% ankietowanych utrzymuje się
tylko z jednego źródła dochodów.
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Wiesz co, chyba zarabiają we wszystkie możliwe sposoby. Od malowania ścian i bycia budowlańcem w momencie, kiedy nie masz nic,
poprzez wynajmowanie się do różnych fuch typu scenografia, jakieś
na eventach nawet, fotografia, wiesz, jakaś komercyjna czy robienie,

wiesz, jakichś... no każda po prostu rzecz jest tutaj dopuszczalna. (AZW2)
Czekamy aż coś wpadnie, czasami coś wpadnie i… Czasami jakiś remont się
zrobi, coś, no. Aha, chałtury, jakieś tam takie. No i potem trzeba kupić za to
farby, no i siedzieć tam i malować. (…) Chałtury, to znaczy no – obrazów takich, jakichś tam pejzaży na sprzedaż, nie malujemy, no raczej, raczej jakiś remont. (…) Raczej wyburzanie ścian. (…) Wyburzanie ścian [śmieje się]. (AML1)
• Bardzo silnie podkreślanym problemem jest brak tego, co można byłoby nazwać
minimum egzystencjalnym dającym elementarne poczucie bezpieczeństwa.
Są artyści, którzy nie mają jakby żadnych innych możliwości zarabiania nawet
na ten ZUS, na to ubezpieczenie. Więc to są często jakieś tragiczne sytuacje
i w [takim] momencie, [bo] ja sama przechodziłam przez taki czas i wiem, że
taki trudny czas jakby uniemożliwia tworzenie. Bo to jest taki rodzaj depresji,
że właściwie jak musisz zapłacić czynsz, przychodzą ci jacyś komornicy, nie
masz kasy, to nie jest dobry czas na tworzenie. (AZB2)
• Innym wymiarem deprywacji jest ten związany z brakiem dostępu do tych aspektów codziennego życia, które większości z nas wydają się być naturalne, a przynajmniej osiągalne. Odcięcie od nich jest tym boleśniejsze, że artyści są jednocześnie
osobami dysponującymi sporym kapitałem symbolicznym, co sprawia, iż w ich
doświadczeniu pojawia się napięcie pomiędzy tym, kim być powinni, a tym, kim
pozwala im być system.
Istnieje pewien paradoks w takiej sytuacji, w której ludzie o bardzo dużym
potencjale kreatywnym czy twórczym z powodów systemowych czy z powodu
swojego zawodu praktycznie są wykluczeni z takiego obiegu, jakby dostępu
do materialnych usług, jakie np. mogą zagwarantować banki, prawda? Myślę
o możliwości wzięcia kredytu czy o założeniu... czy w związku z tym, tak,
kupnie mieszkania, takiej stabilizacji, która powodowałaby pewno, że te...
właśnie, że ten potencjał twórczy mógłby być w większym stopniu wykorzystywany. (DUW1)
Oni nie są ubezpieczeni, nie ma żadnych możliwości, żeby się ubezpieczyli,
żeby… Dobrze, że mają układy z lekarzami, bo lekarze zawsze chcą mieć, wie
pan, jakieś prace, no to załatwiają to w ten sposób. (DDK1)
• W opiniach naszych respondentów artyst(k)a to również ktoś, kto z powodu
deprywacji musi nieustannie zmagać się z rzeczywistością, by móc w niej przetrwać. Tym, co szczególnie jej/jemu doskwiera, jest nie tyle brak podstawowych
środków do życia, co raczej zmęczenie świadomością, iż tego stanu nie można
zmienić. Warto przy tym zauważyć, iż opisy tego rodzaju zmagań formułowane
przez naszych rozmówców bliskie są relacjom osób funkcjonujących na marginesie
życia społecznego, wykluczonych i niemogących zmienić swojego położenia.
A kryzys ekonomiczny polega na czymś zupełnie innym: po prostu w pewnym
momencie, mi się wydaje przynajmniej po sobie, że można być już zmęczo-
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nym tym ciągłym tzw. dziadowaniem, tym ciągłym, no tak jak mówię,
brakiem pieniędzy na nowe buty jak już chodzisz z dziurami, wiesz,
w podeszwie. Że też nie możesz iść do lekarza, że za wszystko musisz
cały czas liczyć, ile w tym miesiącu mogę wydać na lekarza, jak chcę
zrobić jakieś badania to są, idą, wiesz, w granicach tysiąca złotych...
(…) ciągłe kombinowanie itd. itd. (AZW2)
Planowania nie mam, bo nie mogę sobie zaplanować czegoś na dłuższą
metę, bo to wszystko zależy i wszystko jest właściwie płynne i zmienne,

• Rodzajem Świętego Graala jest wśród artystów etat uczelniany – dla wielu przedmiot legend i marzeń, niemożliwy do odnalezienia. Większość naszych rozmówców zwraca uwagę zwłaszcza na fakt zupełnej odrębności sytuacji egzystencjalnej
osób zatrudnionych na uczelniach wyższych.
(…) najlepszą sytuacją, tak mi się wydaje, jest sytuacja, kiedy artysta jest
jednocześnie profesorem akademii. Bo to daje taką stabilność też, w sensie…
no etat, emerytura itd. To jest dosyć dobra sytuacja. (DDB1)
Ja po prostu żyję na marchewkach, no co mam ci powiedzieć [śmieje się].

ale ja się bardzo łatwo dostosowuję. (…) Kiedyś oczywiście miałam
jakieś lęki, stany lękowe itd. jakieś ciężkie depresje, teraz się dopiero
dowiedziałam, że to były ciężkie depresje, a to po prostu chodziło o to,
że ja nie wiedziałam, co ze mną będzie. (AZW3)
• Zgodnie ze sposobem myślenia preferowanym przez naszych respondentów
tragizm profesji artysty polega więc na tym, że wymaga ona niezwykłego
poświęcenia, pracy, długotrwałego kształcenia, rezygnacji z normalnego
życia, ale jednocześnie owoce tego rodzaju heroicznego wysiłku konsumują
nieliczni, którym uda się zdobyć wszystkie nagrody: podziw, sławę, rozpoznawalność, pieniądze. Dopiero ich zgromadzenie powoduje, iż artysta
cieszy się też szacunkiem społecznym.
• Ten ostatni aspekt odsyła do kolejnego sposobu opisywania sytuacji materialnej artystów poza wskazaniem na nędzę, w jakiej część z nich żyje.
Polega on na pokazywaniu nierówności silnie obecnych w świecie sztuki.
Warto zwrócić uwagę na pewien znaczący paradoks charakterystyczny dla
jego polskiej odmiany: opisywany przez naszych respondentów podział na
wąską elitę, zasobną w pieniądze, i całą resztę twórców okazuje się nie do
końca zasadny w tym sensie, iż inną ważną cechą tego rozwarstwienia jest
to, że nawet ci najbardziej znani artyści, z pierwszych stron gazet, zajmujący też wysoką pozycję w świecie sztuki i z niej się utrzymujący, żyją na
przeciętnym poziomie:
(…) dobrzy artyści jak (…) po prostu oni żyją, żyją ze sztuki, żyją z tego.
Nie jakoś nie wiadomo jak, ale żyją przyzwoicie. To też jest dosyć fascynujące, no bo (…) jest w tej chwili naprawdę bardzo mocno rozpoznawalną na świecie artystką. Znaczy poziom jej życia jest bardzo bardzo
przeciętny. (KOW1)
Znaczy paradoksalnie jest tak, że nawet kiedy mówimy o artystach o bardzo dobrych nazwiskach, takich, którzy… Znaczy jeżeli mówimy o artystach, którzy odnieśli sukces, zrobili karierę typu, nie wiem (…) – artysta,
który odniósł sukces, jest rozpoznawalny, jest znany itd. Przecież przędzie
bardzo cienko. To że on tam raz w roku sprzeda jakąś pracę albo i nie
sprzeda, to to jest w zasadzie łatanie dziur i spłacanie długów. (DDB1)

(…) A teraz jest lepiej, bo jestem na studiach doktoranckich i z tego co wiem,
co słyszę ogólnie, no to raczej większość artystów chciałaby się dostać na
uczelnię, mieć stałą posadę. (AMP2)
• Jednym z ciekawszych spostrzeżeń, które pojawiły się w trakcie wywiadów jest
to, co jedna z respondentek, kuratorka i krytyczka sztuki, określiła mianem efektu
Sasnala. Został on przez nią scharakteryzowanych w sposób następujący:
No nie chciałabym nazwisk wymieniać, bo to też nie o to chodzi. Zdaje się,
że są takie sytuacje, nie wiem, że tak przytoczę ogólnie takie zjawisko, które
się nazywa efektem Sasnala. W tym sensie, że artyści współcześni no są
w stanie robić – już, myślę, od jakichś dobrych parunastu lat – no jednak
wchodzić w ten międzynarodowy obieg sprzedaży dzieł sztuki, rynku sztuki,
galerii międzynarodowych. Gdzie po prostu ceny na dzieła sztuki są bardzo,
bardzo wysokie. Tzn. one są nieporównywalne np. z takim średnim dochodem
krajowym brutto w Polsce tak, jeżeli już musimy do czegoś to odnosić. Czyli
jakieś tam 3000 z groszami brutto. No to są, oczywiście to nie ma żadnej
gwarancji. Tzn. to nie jest tak, że jak artysta raz się na ten pułap wespnie,
to on później ma gwarancję, że do końca życia będzie jakby na tym pułapie
się znajdował. Ale mimo wszystko jest to jakaś też szansa no umiejętnego
operowania dochodami, zyskami, tak żeby wypracować sobie też pewną pozycję materialną, nawet niezależną już potem od późniejszych sukcesów czy
też nie. Także są takie jakby ekstremalne sytuacje, że jest grupa, oczywiście
mikroskopijna, ale ona w jakiś sposób też stwarza, jakby rzutuje na myślenie
o sytuacji artystów, tak. (KUW3)
• Efekt Sasnala pełni niezwykle ważną i przynajmniej podwójną rolę.
• Po pierwsze, normalizuje on ogromne rozwarstwienie świata artystycznego,
podział na wąską elitę zwycięzców oraz całą resztę twórców, którzy z trudem wiążą koniec z końcem, rzadko żyjąc przy tym ze sztuki. Normalizuje,
ponieważ pokazuje, iż (a) wszyscy mają tu równe szanse, gdyż hierarchiami
artystycznymi nie rządzą jakiekolwiek reguły, ale raczej traf, przypadek, zbiegi
okoliczności, oraz (b) iż wszyscy mają to samo pragnienie – znaleźć się wśród
wybrańców, ponieważ nie jest ono udziałem wyłącznie wąskiej elity, ale raczej
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irracjonalności świata sztuki, niejasnych mechanizmów, które napędzają
jego działanie i które z definicji znajdują się poza kontrolą samego artysty.

Nie, w tym czasie nie udało mi się sprzedać żadnej
swojej pracy
% wszystkich ankietowanych
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Postawienie takiej tezy uzasadniają następujące ustalenia badawcze:
• Zdecydowanie najważniejszym problemem, z jakim borykają się artyści
w Polsce, jest według nich brak dojrzałego rynku sztuki. Na ten problem
wskazało aż 71% ankietowanych. Innym, wskazywanym przez 32% ankietowanych, jest słabo rozwinięta kultura kolekcjonowania sztuki. Takie
przekonanie pojawia się też w wywiadach pogłębionych z artystami:
W Polsce galerie prywatne nie istnieją, bo nawet te, co pamiętam, na
przełomie lat 80. i 90. ambitnie wystartowały i rynek je zweryfikował,
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Teza 8:
Rynek sztuki w Polsce nie tyle nie istnieje,
co raczej najczęściej objawia się w najprostszej
do pomyślenia postaci, jaką jest bezpośrednia
transakcja pomiędzy odbiorcą i nabywcą,
z całkowitym pominięciem jakichkolwiek
pośredników.
W przeciwieństwie do popularnej tezy mówiącej, że w Polsce nie istnieje
rynek sztuki, nasze badania pokazują, iż jest on stosunkowo rozwinięty, ale
jednocześnie tylko w niewielkim stopniu przypomina dojrzałe formy obrotu dziełami sztuki istniejące w krajach zachodnich. W Polsce najczęściej
sprzedaje się dzieła sztuki znajomym i znajomym znajomych, w trakcie aukcji
charytatywnych, za pośrednictwem internetowych portali aukcyjnych stron
handlujących rękodziełem i wyrobami DIY, a także w bezpośredni sposób
instytucjom publicznym i prywatnym. Mówiąc jeszcze inaczej, duża część
lokalnego rynku sztuki to najprostsze formy bezpośredniej wymiany pomiędzy artystą a nabywcą jego pracy, z pominięciem zinstytucjonalizowanych
form pośrednictwa.

Teza 5

8%

ma charakter uniwersalny, a więc też normalny. Efekt Sasnala wytwarza
tym samym zgodę na aktualną strukturę świata artystycznego i sposób,
w jaki dystrybuowane są w jego obrębie różnorodne zasoby.
Po drugie, łagodzi on też skutki materialnej deprywacji, niepewności
oraz wykluczenia z pełnego uczestnictwa w życiu ekonomicznym, jakiego doświadcza większość artystów w Polsce. Łagodzi dlatego, bo (a)
daje nadzieję na odmianę tego losu, oraz dlatego, (b) iż zdejmuje ciężar
ewentualnego niepowodzenia z samego artysty i lokuje go po stronie
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Wykres 17. W jaki sposób sprzedajesz swoje prace? Rozkład odpowiedzi na pytanie o sposoby sprzedaży dzieł sztuki
przez artystki i artystów. Sondaż wśród absolwentek i absolwentów ASP

Teza 9:
Sztuka zajmuje centralną pozycję w tożsamości artystów.

jednej osobie fizycznej zza granicy. Instytucje publiczne to nabywcy prac
w przypadku zaledwie 20% od sprzedających je artystek/artystów, 9%
osób sprzedało w tym czasie jakieś ze swoich dzieł prywatnym galeriom
działającym w Polsce, a 7% – podobnym instytucjom działającym poza
granicami naszego kraju
• 30% artystów sprzedających swoje prace korzysta z pośrednictwa galerii,
22% artystów sprzedaje je samodzielnie przez Internet, a dzieła 9% sprzedawane są przez domy aukcyjne (zob. Wykres 17).
• Prawie 60% osób, które wskazały, że sprzedają swoje prace w inny sposób

Sztuka nie jest traktowana przez twórców jako zawód, ale raczej jako powołanie,
misja, sens egzystencji, jest ona również podstawowym czynnikiem spajającym środowisko, zaś zainteresowanie tym, co robią inni artyści – podstawą więzi. Artyści mówią
o swojej pracy z ogromną pasją i zaangażowaniem, ale też w sposób, który sugeruje,
iż ich działania jest w stanie zrozumieć tylko inna osoba wykonująca tę profesję.
Oznacza to, iż środowisko artystyczne jest w pewnym sensie samowystarczalne,
nie potrzebuje zewnętrznych uzasadnień dla tego, co robią jego członkowie, często
też nie akceptuje zewnętrznych kryteriów oceny wartości własnych dokonań. Tego
rodzaju postawa sprawia, iż jego członkowie posiadają silne poczucie odrębności,
ale też alienuje, rodzi poczucie niezrozumienia, a czasem też odrzucenia.

(a więc 20% wszystkich sprzedających), miało na myśli następujące formy
kontaktu z kupującymi:
Sami się zgłaszają, sami mnie znajdują /
zamawiają pracę

Teza 1
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Wykres 18. Kategoryzacja „innych sposobów sprzedaży swoich prac” wskazanych w odpowiedziach na dodatkowe
Wykres 18. Kategoryzacja „innych sposobów sprzedaży swoich prac” wskazanych w odpowiedziach
pytanie otwarte. Sondaż wśród absolwentek i absolwentów ASP
na dodatkowe pytanie otwarte. Sondaż wśród absolwentek i absolwentów ASP
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mocno upowszechnionym, co z kolei prowadzi do pytania o to, jaka jest
rola instytucji artystycznych w tym procesie, skoro wszystkie lub większość
Teza 9: Sztuka zajmuje centralną pozycję w tożsamości artystów.
44
kosztów wprowadzenia dzieła do obiegu musi pokrywać artysta.

45
Sztuka nie jest traktowana przez twórców jako zawód, ale raczej jako powołanie, misja, sens egzystencji, jest
ona również podstawowym czynnikiem spajającym środowisko, zaś zainteresowanie tym, co robią inni artyści –
podstawą więzi. Artyści mówią o swojej pracy z ogromną pasją i zaangażowaniem, ale też w sposób, który

Postawienie takiej tezy uzasadniają następujące ustalenia badawcze:
• Ponad ⅓ respondentów (31%) wskazała wprost, iż sztuka to sposób, treść i/lub
sens ich życia.
• Spora liczba wypowiedzi ujmuje to bardzo lapidarnie, sztuka jest mianowicie
życiem, treścią życia, prawie całym życiem, sposobem na życie, moim życiem – powietrzem, którym oddycham, sztuka – sposób na życie. Wiele wskazuje z kolei na
bycie całkowicie zaabsorbowanym przez sztukę, obejmowanie przez nią większości czynności i czasu życia codziennego lub biografii albo zaliczają sztukę do
zjawisk o najwyższej wartości w życiu i stanowiących o jego sensie np.:
(…) sztuka to jak życie, potrzeba codzienności, żyjąc nie można się uwolnić
od tego (…)
To czym ja żyję, od początku mojej drogi. To się mieści moje życie.
Sztuka od pewnego momentu to jest od rozpoczęcia studiów na ASP stała
się nie tylko moją pasją, ale po prostu moim życiem. (…)
Sztuka jest dla mnie mną. Moim życiem. Najprościej jest sklasyfikować to
do pojęć pasja, hobby, zajęcie. Ale tak naprawdę jest to sposób, w jaki widzę
świat, jak piszę swoją historię. To jestem ja, to również możesz być i Ty. Codzienność, detal i horyzont. (…)
Sztuka jest dla mnie życiem. Wypełnia prawie całe moje dnie. (…)
Sztuka jest podstawą. Jest – wraz z miłością – sensem życia.
Jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Zaraz po rodzinie. Sztuka nie naśladuje życia, ale je dopełnia, czasem tłumaczy, zmusza do myślenia, wzbogaca.
• Wskazywane przez artystów powody podjęcia decyzji o studiowaniu na uczelni
artystycznej sugerują, iż dokonano jej ze względu na zainteresowanie sztuką
oraz umiejętności i predyspozycje artystyczne, nie zaś ze względu na zewnętrzne
okoliczności (zob. Wykres 19).

zaś ze względu na zewnętrzne okoliczności.
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udzielonych przez artystki i artystów w badaniu sondażowym. Sondaż wśród absolwentek i absolwentów
ASP zdecydowanie wybrałoby ponownie uczelnię artystyczną, a 23% spośród nich –
65%
respondentów
raczej tak.
• 65%
respondentów
wybrałoby
ponownie
uczelnię artyJedną
z najbardziej
popularnychzdecydowanie
narracji pojawiających
się w wypowiedziach
naszych
respondentów
traktowanie
uprawiania
jako
zajęcia nieomal heroicznego, wymagającego
styczną, jest
a 23%
spośród
nich – sztuki
raczej
tak.
ogromnego
które stać jest niewielu.
• Jedną samozaparcia,
z najbardziejnapopularnych
narracji pojawiających się w wypowiedziach

naszych respondentów jest traktowanie uprawiania sztuki jako zajęcia
nieomal heroicznego, wymagającego ogromnego samozaparcia, na które
stać jest niewielu.
Niestety. Nie wygląda to za dobrze. Bo trzeba jakiejś gigantycznej odwagi w tej chwili, żeby jakby po skończeniu studiów robić swoje. Robić
sztukę. Pracować. I to są heroiczne wysiłki (…) wie pani to jakby artysta
przyjmuje na siebie jakieś gigantyczne ryzyko, podchodząc do życia.
I ten moment podjęcia tej decyzji dla mnie jest chyba równoznaczny
z takim, nawet kiedyś w jakimś tekście użyłem takiej metafory, że to
przypomina ten moment, w którym osadnicy na przykład w Stanach
przemieszczali się, wyruszali gdzieś w stronę zachodnią, nie wiedząc,
co ich czeka. (AZP1)
• Zwraca się również uwagę na to, iż jest to profesja ogromnie wymagająca,
co powoduje, iż niewiele osób jest w stanie w niej wytrwać:
(…) ale jeśli chodzi o artystów, ludzi, którzy też zostali w sztuce to
jestem tutaj uprzywilejowany, czyli jakby mam tę możliwość. Ale jest
opcja taka, że 2000 absolwentów wychodzi rok w rok i tylko 2 procent

zostaje nazwijmy to w takim obiegu. Czyli przepaść. (…). Z czego z tych 2
procent tak naprawdę po roku, po dwóch zostaje kilka. Już nie kilka procent,
ale kilka osób, które będą przez dłuższy czas nam zadawały jakiejś radości
i zaskoczeń na polu sztuki. To są smutne statystyki i teraz możemy tylko się
domyślać, jak, w jaki kanał w Polsce przychodzi wpaść. (AZL2)
• Nietrudno jest zauważyć, iż próba heroizacji profesji artysty to nie tylko opis
rzeczywistości, codziennych zmagań z nieprzyjazną rzeczywistością, ale również
podtrzymywanie jednego z bardziej centralnych mitów artystycznych – poświęcenia się sztuce, złożenia się siebie na ołtarzu sztuki. Jak się wydaje, większość
naszych rozmówców zgadza się z tym, iż sztuka wymaga wyłączności, że nie
da się jej godzić z innymi, nieartystycznymi zajęciami, a przynajmniej chciałaby
wierzyć w taką narrację (mimo że zdecydowana mniejszość kończących ASP
i utrzymujących związek ze sztuką może pozwolić sobie na utrzymywanie się
wyłącznie ze sztuki). Tylko nieliczni pozwalają sobie na deprecjonowanie tego
sposobu myślenia, zarzucając mu, jak się wydaje, elitaryzm:
Ale to znowu znam artystów na świecie w Niemczech czy no w innych krajach,
w Londynie, którzy są taksówkarzami. Znakomita artystka, która po prostu
dorabia poprzez sprzątając biura, bo to jest naturalne, znaczy to nie jest, te
czynności bycia taksówkarzem, mycie okien czy malowanie ścian nie uwłacza.
(…) To w Polsce jest takie dosyć fałszywe przekonanie, że artysta – ołtarz
sztuki, prawda? (…) To jest taki rodzaj nostalgii romantycznej chyba. (AZP2)
• Bardzo często podkreślanym aspektem, wskazującym na ogromną wartość sztuki,
jest fakt, że pomimo wszystkich podziałów przecinających środowisko, to ona
właśnie jest podstawowym czynnikiem, który je spaja:
Euforia twórczego, wspólnego działania. Uczestniczenia w czymś ważnym,
w czymś, co powoduje, że przynależysz właśnie do środowiska, które tworzy
rzeczy wartościowe i możesz się tym podzielić i jesteś jakby równorzędnym
partnerem z tymi, do których nie masz dostępu na co dzień. (KUW2)
Wydaje mi się (…), że to środowisko, które ja znam w jakiś sposób (…), że
ono jest jakby ciekawe innych osób z tego świata artystycznego i jakby, i ta
ciekawość powoduje to, że jeśli się robi jakieś fajne rzeczy, albo gdzieś kogoś
się pozna i kogoś się zainteresuje swoją twórczością, to jest bardzo łatwo.
I wydaje mi się, że jakby pierwszą rzeczą, która w jakiś sposób spaja, to jest
jakby ten, jakby to powiedzieć, no ten główny obieg zainteresowania, jakby obiekt zainteresowania, czyli sztuka, którą wykonują artyści nawzajem.
I wydaje mi się, że tak, i że jakby to powoduje to, że później te relacje między
artystami się gdzieś tam zacieśniają na gruncie towarzyskim. I później tak
naprawdę to co chyba najbardziej spaja część środowiska, to jest jakby taki
dosyć dobry kontakt towarzyski, nawet mniej artystyczny, bo, tak mi się wydaje przynajmniej. (AMK1)
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z nich podstawowych potrzeb egzystencjalnych skutkują brakiem zapotrzebowania na sztukę, brakiem zwyczaju obcowania z nią czy kupowania
jej. Oznacza to, iż nie można poprawić sytuacji artystów w inny sposób niż
poprzez intensywne inwestowanie w działania edukacyjne oraz poprzez
przeciwdziałanie społecznemu rozwarstwieniu. Inne formy rozwiązywania
problemów, z którymi się ona boryka, bardziej skupione na samej sztuce,
będą leczyć raczej skutki niż przyczyny. Inne problemy, z jakimi borykają się
artyści, takie jak brak rozwiniętego rynku sztuki; brak wsparcia ze strony
państwa i samorządu; słabo rozwinięta infrastruktura wystawiennicza i brak
mediów oraz kompetentnych krytyków wydają się być pochodną tych dwu
podstawowych deficytów.
Postawienie takiej tezy uzasadniają następujące ustalenia badawcze:
• Polacy zapytani o najważniejsze problemy, z jakimi borykają się twórcy
w Polsce, wskazują, iż są to przede wszystkim problemy socjalne, ale również na brak zapotrzebowania na prace artystek i artystów (33%), niski
poziom edukacji artystycznej (22%), niechęć wobec sztuki ze strony publiczności (15%) (zob. Wykres 20).
• 48% uczestników badania prowadzonego wśród artystek i artystów uznaje,
iż istotnym problemem określającym sytuację sztuki w Polsce jest niski
poziom edukacji artystycznej odbiorców, zaś 32% za taki uznaje brak zapotrzebowania na pracę twórców.
Edukacja w tym kierunku od przedszkola. W Polsce sytuacja pod tym
względem jest zła. Ludzie nie znają się na sztuce, nie mają potrzeby
posiadania sztuki (wypowiedź z wywiadu kwestionariuszowego).
• Wiele artystek i artystów wskazuje, iż rozwój kariery osoby uprawiającej
sztukę nie zależy tylko od jej/jego talentu, umiejętności czy tworzenia innowacyjnych prac, ale od sprzyjającego kontekstu społecznego, który tworzy
nie tylko odpowiednia polityka państwa, ale również zainteresowanie sztuką
ze strony społeczeństwa (zob. Wykres 21).
• Tego rodzaju konstatacje pojawiają się też w trakcie wywiadów pogłębionych z artystkami i artystami:
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czenia. Tak że tutaj taki jaki mamy po prostu poziom, standard życia
w danym kraju, to się przekłada proporcjonalnie do standardu życia
materialnego artystów. (AZK2)
• Część respondentów wskazywała również, że istotnym czynnikiem hamującym rozwój sztuki jest niezaspokojenie bardziej podstawowych potrzeb
Polaków niż uczestnictwo w kulturze, na zasobność ich portfeli:
Zasobność portfela przeciętnego Kowalskiego. Jeżeli ja maluję obraz
miesiąc i nie ociągam się, maluję we własnej pracowni, za którą płacę,
korzystam z własnych materiałów, to chciałabym zarobić chociażby
średnią krajową. Niewielu Polaków kupi za tę cenę obraz (3000). I wcale
mnie to nie dziwi. (wypowiedź z wywiadu kwestionariuszowego)

80%

WIZUALNE NIEWIDZIALNE.
Sztuki wizualne w Polsce –
stan, rola i znaczenie.
Kilka refleksji w polu badań
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Dorota Folga-Januszewska
Joanna Kiliszek
Paweł Nowak

Drugim sporym zaskoczeniem jest to, że największe problemy ze znalezieniem pracy
wskazują studenci po Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.
Innym zaskoczeniem wynikającym z przeprowadzonych badań jest fakt, że:
(…) Polki i Polacy, zapytani o to, co decyduje o tym, iż ktoś jest artystą/artystką wydają się przypisywać większą wagę umiejętności zaprezentowania
i wykorzystywania kompetencji twórczych niż ich formalnej certyfikacji.
Jest to jeden z ważniejszych wniosków, który sugeruje, że artysta jako „osoba”
odzyskuje status, który był jego udziałem przed pięciuset laty. Ten niepewny drogi

W 1964 roku, czyli już prawie 53 lata temu, wydana została książka prof. Aleksandra Wallisa zatytułowana Artyści – plastycy: zawód i środowisko, która jest
punktem odniesienia do obecnych badań. Publikacja ta jest o tyle ważna,
że traktowała artystę oraz jego otoczenie, jako przykład rozwoju i przemian
polskiej inteligencji.
Jaki okres i jakie zjawiska badał Wallis? Był to czas po głębokiej, blisko 20-letniej przemianie, jaka dokonała się w Polsce po 1945 roku. Poza przemianami
w wielu innych aspektach życia społecznego i politycznego nastąpiła przemiana
mentalności polskich elit artystycznych. Od renesansu do okresu nowoczesności w latach 1945–1948 przez epizod socrealistyczny lat 1949–1955 aż po
powrót do sztuki awangardowej, w tym abstrakcyjnej, do instytucji publicznych
w latach 60. XX wieku – Wallis badał sytuację artystów w Polsce w momencie,
gdy przypomniano awangardę przedwojenną i rozpoczął się okres, w którym państwo finansowo i dogmatycznie zaangażowało się we wspieranie
lewicujących nurtów artystycznej awangardy (plenery, zakupy muzealne oraz
muzyka nowoczesna – Warszawska Jesień). W Europie Zachodniej i Stanach
Zjednoczonych w tym samym okresie obserwowany jest zmierzch awangard,
pojawiają się nowe ruchy i tendencje, nazwane postmodernizmem. Badania
Wallisa publikowane są zatem w momencie „brzegowym” – między dwoma
intelektualnymi epokami sztuki XX wieku.
Kiedy dzisiaj sporządzany jest raport z naszych właśnie przeprowadzonych
badań, można mieć podobne wrażenie. I tym razem badaniu poddane zostały
zjawiska na krawędzi epok. Z tego punktu widzenia warto zestawić te dwa
badania i wyciągnąć wnioski.
Jesteśmy obserwatorami przemian. Dla przykładu – przejrzenie aktualnej
ankiety absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dostarcza zaskakujących i nieoczekiwanych informacji. Na pytanie, jak młodzi ludzie po
ukończeniu wydziałów artystycznych oceniają swoje położenie – znajdujemy
odpowiedź, że oceniają je bardzo optymistycznie. Tymczasem do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do bardzo negatywnej oceny, a nieoczekiwanie okazuje się,
że najbardziej optymistyczni respondenci studiowali na Wydziale Malarstwa.

artysta uświadamia sobie, że jest Twórcą, może nim być w każdym obszarze życia,
w zarządzaniu, działaniu, podróżowaniu. Może być artystą w każdym wykonywanym
zawodzie.
Zaskoczenie wywołał także pewien fragment badania statystycznego, odnoszący
się do uczestnictwa ludzi w kulturze. Czytamy, że: 1% Polaków chodzi do muzeów albo
był w jakimś konkretnym muzeum, które można określić. Jak nałożyć na to dane GUS-u,
które mówią, że w 2015 roku muzea w Polsce odwiedziło 34,5 miliona osób? Ten
fragment uświadamia, że być może ów moment brzegowy, który obserwujemy i o którym wspomnieliśmy – polega na głębokim odkształceniu „odczuwania uczestnictwa”.
Oto przykład. W minionym roku akademickim zapytano studentów V roku Wydziału
Grafiki ASP w Warszawie (grupa dyplomantów na seminarium), jak często (ile razy
w miesiącu) bywają na wystawach sztuki współczesnej lub uczestniczą w innych
wydarzeniach kulturalnych. 15 z 20 osób odpowiedziało, że 1–2 razy w miesiącu,
3 osoby, że nie chodzą na wystawy w ogóle, ponieważ pracują i nie mają czasu,
a 2 osoby, że chodzą często, 4–6 razy w miesiącu. Ale w dalszej części rozmowy,
kiedy zadano pytania o konkretne wystawy, zdarzenia, wernisaże, koncerty, okazało
się, że 9 osób miało dobrą wiedzą o niemal wszystkich wspominanych wydarzeniach (maj 2016), a kolejne 6 osób o ponad połowie. Pojawia się więc pytanie: skąd
pochodziła ich wiedza i opinie, w wielu wypadkach konkretne i szczegółowe, skoro
w tych wydarzeniach nie uczestniczyli. Okazało się, że z uczestnictwa poprzez sieć.
Rzeczywistość istotnie przyspieszyła. W przypadku młodych ludzi bardzo wiele
wydarzeń ma miejsce w mediach społecznych, w mediach internetowych. Czy zatem możemy zamknąć badania poświęcone statusowi artysty w społeczeństwie, nie
analizując uczestnictwa w sieci?
W refleksji po przeczytaniu raportów WIZUALNE NIEWIDZIALNE, z pierwszego tak
komplementarnego badania nad pozycją sztuk wizualnych i roli artysty w społeczeństwie w Polsce, pojawia się inne ważne pytanie: co stanowi barierę w relacjach między
artystami a społeczeństwem? Czy jest to brak wykształconej grupy dziennikarzy lub
twórców mediów, którzy potrafią kształtować język rozmowy o sztuce? Czy też brak
edukacji kulturowej na wszystkich poziomach wykształcenia – od przedszkola po
wyższe uczelnie? A może jest nią postkomunistyczny brak nawyków kolekcjonerskich
obejmujących obiekty sztuki wszystkich rodzajów i o różnej wartości? Inna teza mówi,

że przyczyną może być brak potrzeby „zaprojektowanego otoczenia”, a więc
takiego, w którym istnieją pewne reguły, rozumienie i sprawdzanie faktów, poszanowanie dla różnorodności, przekładające się na system odpowiedzialnego
współfunkcjonowania i planowania przyszłości w sferze społecznej. Oddając
Państwu tę publikację, mamy nadzieję, że badania nad sztukami wizualnymi
w Polsce i pozycją artysty zostaną powtórzone za kilka lat i że będzie można
znaleźć odpowiedzi także na te pytania.
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WSTĘP: INFORMACJE O CELACH ORAZ PRZEBIEGU BADAŃ
Celem projektu Wizualne Niewidzialne. Sztuki wizualne w Polsce – stan, rola i znaczenie była rekonstrukcja
statusu sztuk wizualnych we współczesnej Polsce. Przedsięwzięcie to wydało nam się istotne dlatego, że w
naszym kraju od lat nie są prowadzone kompleksowe badania na temat współczesnej sztuki, zaś wiedza na jej
temat ma charakter szczątkowy i fragmentaryczny. Inspiracją dla autorów była publikacja Aleksandra Wallisa
Artyści-plastycy. Zawód i środowisko (1964), opierająca się na całościowych badaniach obszaru sztuk
wizualnych w Polsce, stanowiąca inspirację dla rozwoju socjologii sztuki w naszym kraju. Nie mamy ambicji, by
porównywać nasz projekt z tym przedsięwzięciem, ale liczymy na to, iż przeprowadzone przez nas badania nie
tylko pozwolą spojrzeć na sytuację sztuk wizualnych w Polsce w sposób szeroki i empirycznie ugruntowany, ale
także okażą się użyteczne.
W trakcie prowadzonych analiz przyglądaliśmy się sztukom wizualnym w Polsce z trzech perspektyw: po
pierwsze – odbiorców sztuki (a często raczej potencjalnych odbiorców), czyli osób niezajmujących się
profesjonalnie sztuką; po drugie – ogólnopolskiej prasy niespecjalistycznej; po trzecie – samych artystek i
artystów oraz innych osób działających w świecie sztuki (kuratorek i kuratorów, krytyków i krytyczek,
decydentek i decydentów odpowiedzialnych za politykę kulturalną, osób prowadzących instytucje artystyczne
lub w nich pracujących). Zakładamy, że sytuacji sztuk wizualnych w Polsce nie da się określić, biorąc pod uwagę
tylko jeden z tych trzech kontekstów. Pomimo że świat artystyczny jest niezwykle autonomiczny i zdolny do
określania warunków profesjonalizacji, kształcenia, kryteriów oceny jakości pracy artystycznej, autonomia ta
nie sprawia, iż przestaje być on częścią świata społecznego, który go współokreśla, decyduje o jego kondycji i
kierunkach zmian, jakim on podlega. Co więcej, jak staramy się pokazywać w naszych raportach, ogromną rolę
w kształtowaniu statusu sztuk wizualnych mają właśnie odbiorcy, ich kompetencje, potrzeby związane z
obcowaniem ze sztuką. To właśnie te czynniki, o czym często się zapomina, decydują przecież o tym, czy sztuka
jest komukolwiek potrzebna, czy się ją kupuje i kolekcjonuje, a co za tym idzie – jak wiedzie się osobom, które
ją tworzą, i czy stanowią one kategorię uznawaną za istotną w polityce kulturalnej państwa oraz samorządów.
Jeżeli tak ogromną rolę w kształtowaniu świata sztuk wizualnych mają odbiorcy, a jednocześnie założymy, że ich
wiedza o świecie jest kształtowana przez media, to musimy także przyjąć, iż dla poznania statusu sztuk
wizualnych w Polsce niezbędne jest zrekonstruowanie sposobów informowania o nich w przekazach
medialnych, powodów i kontekstów pojawiania się tego typu informacji oraz ocen i hierarchizacji zjawisk
artystycznych.
Wśród najważniejszych pytań, jakie sobie postawiliśmy i na które znaleźliśmy częściową choćby odpowiedź,
znalazły się następujące:
•
•
•

•

•

Czym jest sztuka i sztuki wizualne? Jak określa się jej/ich granice, istotę, sens?
W jakim zakresie sztuka przenika do ogólnopolskiej prasy, w jakim zaś do życia codziennego – na ile
jest obecna w naszych praktykach i domach? Jaką sztukę lubimy, a jaką niekoniecznie?
Jakie są rola i funkcje sztuki w świadomości Polek i Polaków, jakie zaś – w świadomości osób
kończących uczelnie artystyczne i związanych ze sztukami wizualnymi? Gdzie powinno się ją, ich
zdaniem, pokazywać i jak powinno się ją finansować?
Co to znaczy być artyst(k)ą? Jakie są wyobrażenia na temat artystek i artystów? W jaki sposób zostaje
się artyst(k)ą? Jaka jest sytuacja zawodowa absolwentek i absolwentów ASP; w jaki sposób zarabiają
na życie, gdzie i jak często wystawiają swoje prace oraz je sprzedają?
Jacy aktorzy tworzą świat sztuk wizualnych w Polsce i jakie hierarchie są w nim obecne? Jakie
pokolenia i środowiska twórców? Kto i dlaczego jest w nim mniej, kto zaś bardziej dostrzegany –
widzialny?
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•

Jakie są możliwości, a jakie problemy i bolączki świata artystycznego, a zwłaszcza artystek i artystów?

Prowadzona przez nas analiza świata sztuki w Polsce miała przede wszystkim charakter deskryptywny –
staraliśmy się odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie „co i jak istnieje?”, ale nie mniej istotnym jej celem
było zrozumienie uchwyconych w trakcie badań zależności, a także wymiar aplikacyjny naszego
przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że przedstawione wyniki będą pomocne w planowaniu polityki kulturalnej
państwa, wskażą najważniejsze problemy, z jakimi boryka się środowisko artystyczne oraz przyniosą istotne
informacje o funkcjonowaniu systemu edukacji artystycznej w naszym kraju.
Badania składały się z następujących etapów:
1.
2.

3.
4.
5.

analiza danych zastanych (desk research), której przedmiotem były najważniejsze raporty z badań nad
sztuką prowadzonych w ostatnich latach w Polsce;
ilościowo-jakościowa analiza zawartości przekazów prasowych (badaniu poddana została losowa
próba ponad 3000 artykułów prasowych opublikowanych między czerwcem 2010 a czerwcem 2015 na
łamach „Polityki”, „Gościa Niedzielnego”, „Gazety Wyborczej” oraz „Rzeczpospolitej”, zawierających
słowa kluczowe mogące wskazywać na obecność sztuk wizualnych);
ogólnopolskie badania sondażowe prowadzone w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz ankiety
na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=930);
badania sondażowe prowadzone w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz ankiety na próbie 318
osób, które ukończyły Akademie Sztuk Pięknych w Polsce w latach 1975–2012;
indywidualne wywiady pogłębione (N=70) prowadzone z artyst(k)ami, przedstawiciel(k)ami świata
sztuki oraz z decydent(k)ami.

Szczegółowe ustalenia badawcze oraz informacje na temat przebiegu badań prezentujemy w czterech
raportach podsumowujących prace w każdym z etapów (od 2 do 5). W niniejszym dokumencie przedstawiamy
zaś podstawowe tezy skonstruowane w oparciu o analizę zgromadzonego materiału badawczego oraz
najważniejsze ustalenia płynące z analizy informacji pozyskanych w trakcie poszczególnych etapów badań.
Raport końcowy ma być więc próbą syntezy ogromnego zbioru informacji pozyskanych w trakcie badań, ale nie
może zostać potraktowany jako wyczerpujące sprawozdanie z ich przebiegu oraz ustaleń poczynionych w ich
trakcie. Ma on przedstawiać najważniejsze wnioski, które płyną z badań oraz zachęcać do zapoznania się z
bardziej szczegółowymi ustaleniami przedstawionymi w raportach cząstkowych zamieszczonych na stronie
internetowej: http://wizualneniewidzialne.pl Każdy z raportów cząstkowych zawiera również streszczenie
najważniejszych ustaleń pochodzących z danego etapu projektu.
Projekt został zrealizowany w ramach Programu Obserwatorium Kultury MKiDN przez Akademię Sztuk
Pięknych w Warszawie, we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu oraz Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).
Skład zespołu badawczego: dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP (ASP w Warszawie, Muzeum Pałacu
Króla Jana III w Wilanowie), prof. Marek Krajewski (UAM w Poznaniu), prof. Paweł Nowak (ASP w Warszawie),
dr Filip Schmidt (UAM w Poznaniu), Joanna Kiliszek (ASP w Warszawie – koordynacja), Katarzyna Urbańska (ASP
w Warszawie), Grażyna Wielicka (ASP w Warszawie), dr Natalia Hipsz (CBOS), Zbigniew Marczewski (CBOS).
W opracowaniu posługujemy się pojęciem artystki/artyści – na określenie absolwentek i absolwentów ASP, a
więc przede wszystkim uczestników czwartego z wymienionych wcześniej etapów badania, natomiast
określenie odbiorcy dotyczy Polek i Polaków niezajmujących się zwykle profesjonalnie sztuką, a więc przede
wszystkim uczestników trzeciego etapu badania.
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INFORMACJE O PRZEBIEGU BADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH JEGO ETAPACH
W tej części raportu prezentujemy informacje o przebiegu badań w każdym z pięciu jego etapów.
DESK RESEARCH
Pierwszym etapem realizacji badania Wizualne Niewidzialne. Sztuki wizualne w Polsce – stan, rola, znaczenie
była analiza materiałów zastanych. Istotą tej fazy analiz było przestudiowanie raportów badawczych
dotyczących sztuk wizualnych w Polsce, które powstały w ostatniej dekadzie. Pod uwagę wzięliśmy 30 tego
rodzaju opracowań, zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i lokalnym.
Zgromadzone materiały miały pomóc nam w określeniu, jaki jest stan badań nad sztukami wizualnymi w Polsce,
w jaki sposób w tego rodzaju analizach definiuje się sztukę i artystę, a także jaki jest ogólny obraz sztuk
wizualnych oraz jakiego rodzaju problemy ich dotyczące zidentyfikowano w badaniach. Ważnym aspektem desk
research było również sprawdzenie, jakiego rodzaju metody stosowano w trakcie badań oraz jakiego rodzaju
zagadnienia są w tego rodzaju analizach nadreprezentowane, jakie zaś pomijane i marginalizowane.
Dodatkowo analiza materiałów zastanych miała pomóc w doprecyzowaniu problematyki naszych badań, a
także w dookreśleniu tego, w jakiego rodzaju ośrodkach powinna toczyć się ich część jakościowa.
Jak więc łatwo dostrzec, podstawowym zamiarem stojącym za dokonaniem przeglądu istniejących opracowań
badawczych na temat sztuk wizualnych w Polsce było nie tylko określenie stanu wiedzy o tej sferze życia, ale
również doprecyzowanie naszych własnych zamiarów badawczych w taki sposób, by korzystając z
dotychczasowych analiz świata artystycznego w naszym kraju, nie prowadzić jednocześnie do ich dublowania,
nadpisywania, ale raczej by je wzbogacać, uzupełniać, czynić bardziej kompletnymi.
Materiały badawcze poddane analizie pozyskiwaliśmy od instytucji, które je realizowały, z ogólnodostępnych,
publicznych domen oraz platform sieciowych. Sama zaś analiza podporządkowana została próbie odpowiedzi
na następujące pytania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Czego dowiadujemy się z analizowanych raportów o artystach działających współcześnie w Polsce?
Czego dowiadujemy się z analizowanych raportów o kształceniu artystów we współczesnej Polsce?
Czego dowiadujemy się z analizowanych raportów o instytucjach prezentujących sztukę we
współczesnej Polsce?
Czego dowiadujemy się z analizowanych raportów o rynku sztuki we współczesnej Polsce?
Czego dowiadujemy się z analizowanych raportów o recepcji sztuki we współczesnej Polsce?
Czego dowiadujemy się z analizowanych raportów o polityce kulturalnej we współczesnej Polsce w
odniesieniu do sztuk plastycznych/wizualnych?

ANALIZA MEDIALNA
Istotą II etapu badań w projekcie Wizualne niewidzialne. Sztuki wizualne w Polsce – stan, rola i znaczenie była
analiza zawartości czterech tytułów prasowych pod kątem obecności informacji na temat polskiego świata
sztuk wizualnych. Zależało nam przede wszystkim na tym, by:
•

po pierwsze, odtworzyć to, w jaki sposób sztuki wizualne są prezentowane w opiniotwórczej prasie
codziennej i tygodnikach, spolaryzowanych pod względem ideowym i światopoglądowym;
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•

po drugie, pomóc w zidentyfikowaniu osób oraz instytucji centralnych dla polskiego świata sztuk
wizualnych, po to by określić respondentów, z którymi chcielibyśmy rozmawiać podczas wywiadów
pogłębionych (etap IV badań), oraz wskazać miejsca, w których będą prowadzone tego rodzaju
wywiady.

Przeanalizowaliśmy artykuły opublikowane w dwu ogólnopolskich dziennikach („Gazeta Wyborcza” oraz
„Rzeczpospolita”) oraz w dwu ogólnopolskich tygodnikach („Polityka” oraz „Gość Niedzielny”) w ciągu pięciu lat
poprzedzających badanie (czerwiec 2010 – czerwiec 2015). Analiza miała charakter ilościowo-jakościowy, z
naciskiem na ilościowy. Raport z tego etapu badań zawiera najważniejsze ustalenia, ilustrowane fragmentami
materiału badawczego i analiz powstałych w oparciu o ten materiał, natomiast na stronie internetowej
projektu znajdują się interaktywne zestawienia, obejmujące często szerszy zakres danych i umożliwiające
przeglądanie ich także na inne sposoby niż te wykorzystane w raporcie.
Głównym celem II etapu badań była odpowiedź na pytanie, jak polskie sztuki wizualne prezentowane są w
przestrzeni medialnej. Zdecydowaliśmy się na badanie zawartości gazet codziennych i tygodników z trzech
powodów: po pierwsze, są one podstawowym medium informującym o sztuce, mającym wpływ na sposób jej
prezentowania w telewizji i radiu; po drugie, większość z nich, w tym tytuły analizowane przez nas, ma swoje
wersje internetowe, w których również ukazywały się analizowane artykuły i których zawartość jest szeroko
udostępniana i komentowana, co wpływa na obecność sztuki w sieci; po trzecie, tytuły prasowe dysponują
archiwami cyfrowymi, co znacznie ułatwia dostęp do poszukiwanych materiałów. Wybierając tytuły prasowe,
których zawartość miała zostać poddana analizie, braliśmy pod uwagę trzy kryteria. Po pierwsze – ciągłość
ukazywania się tytułu w latach 2010–2015. Po drugie – nakład, zależało nam bowiem na analizie gazet
codziennych i tygodników należących do grona dominujących na rynku, a poprzez to mających duży wpływ na
kształtowanie opinii publicznej. Po trzecie – chcieliśmy, aby tytuły wybrane do analizy reprezentowały
spolaryzowane poglądy i postawy ideologiczne, a tym samym, by wyniki badania odzwierciedlały zróżnicowane
postawy wobec sztuki i jej obecności w życiu społecznym. Uwzględniając te kryteria, zdecydowaliśmy się na
analizę zawartości dwu dzienników („Gazeta Wyborcza” oraz „Rzeczpospolita”) oraz dwu tygodników
(„Polityka” oraz „Gość Niedzielny”). Wzięliśmy pod uwagę artykuły prasowe, które ukazały się w tych tytułach w
ciągu pięciu lat poprzedzających badanie, tj. od czerwca 2010 do czerwca 2015.
W celu zidentyfikowania materiałów prasowych, w których jest mowa o sztuce, został opracowany zbiór słów
kluczowych, umożliwiających ich wyszukiwanie. Zbiór ten tworzyły następujące kategorie (znak „+” oznacza, że
w tym samym dokumencie przynajmniej raz pojawiły się oba pojęcia): art world; artysta. ASP; aukcja + sztuka;
biennale; bio art; body art; edukacja; festiwal + sztuka; fotograf; galeria sztuki; grafika; historia + sztuka;
instalacja + sztuka; kolekcja + sztuka; kurator + sztuka; malarstwo; mecenat; muzeum + sztuka; plastyka;
pracownia + sztuka; rynek + sztuka; rzeźba; street art; sztuka współczesna; świat sztuki; wystawa sztuki.
Poszukiwanie materiałów prasowych w oparciu o ten zestaw słów kluczowych zlecono firmie Newton Media,
zajmującej się monitoringiem mediów. Dla każdego ze słów lub kombinacji słów wylosowano liczbę artykułów
proporcjonalną do liczby tekstów, które można przy jego pomocy odnaleźć w danym tytule prasowym w
analizowanym pięcioletnim okresie, tak by w sumie uzyskać zbiór liczący 3000 artykułów, po 750 z każdego z
tytułów. Następnie przeprowadzone zostały następujące czynności:
1.

Analiza ilościowa całego zbioru (N=3000) – wspierana programami Maxqda, Microsoft Excel,
Gephi i Tableau, polegająca na identyfikacji występowania w nim określonych postaci, instytucji i
zjawisk, w tym przede wszystkim nazwisk artystów oraz nazw szkół wyższych, muzeów i galerii
sztuki – składająca się z czterech etapów:
a.

lektura zgromadzonych tekstów prasowych oraz internetowych baz danych i stworzenie
zbioru nazwisk i nazw, których częstość występowania należy sprawdzić;
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b.
c.
d.

e.

2.

3.

4.

zautomatyzowane wyszukiwanie nazwisk i nazw oraz zliczanie częstości ich wstępowania;
sprawdzenie poprawności wyszukanego materiału i eliminacja fragmentów błędnie
zaklasyfikowanych;
zebranie podstawowych informacji o wszystkich artystach odnalezionych w prasie (rok
urodzenia, płeć, uprawiane dziedziny sztuki) i wszystkich instytucji odnalezionych w
prasie (typ miejscowości, forma organizacyjna);
analiza częstości występowania zidentyfikowanych nazw i nazwisk oraz wzorów ich
współwystępowania.

Dobór losowy podpróby 1000 tekstów, po 250 z każdego z analizowanych tytułów, w celu
wyselekcjonowania do pogłębionej analizy tekstów dotyczących polskich sztuk wizualnych po
1800 roku.
Lektura tekstów, które znalazły się w podpróbie, i odrzucenie tych, w których słowa kluczowe
zostały użyte w znaczeniach metaforycznych i dotyczyły sfer niezwiązanych ze sztukami
wizualnymi, oraz tych, w których słowa kluczowe nie dotyczyły polskich sztuk wizualnych albo
odnosiły się do sztuki epoki przednowoczesnej.
Pogłębiona ilościowo-jakościowa analiza artykułów uzyskanych w wyniku omówionej wyżej
selekcji.

Taki model postępowania badawczego pozwolił nam na połączenie analizy ilościowej z jakościową, bowiem
zarówno dysponowaliśmy wystarczająco liczną próbą, aby oszacować częstość pojawiania się określonych
nazwisk, instytucji czy zjawisk w prasie, jak i mogliśmy znaleźć wystarczającą liczbę tekstów, które dotyczyły
różnych kontekstów pojawiania się sztuk wizualnych, dzięki czemu można było poddać je głębszej analizie,
obejmującej znaczenia nadawane sztuce.
Podobnie jak przy lekturze innych opracowań powstałych w projekcie trzeba mieć na uwadze ograniczenia,
które wyznaczają przyjęta metodologia i zakres uwzględnionego materiału. Po pierwsze, nasze analizy
wprawdzie dotyczą czterech tytułów prasowych liczących się w procesach formowania opinii w Polsce, ale nie
obejmują pełnego spektrum prasy (w tym specjalistycznej), a tym bardziej całej przestrzeni medialnej. Po
drugie, reprezentatywność uzyskanych wyników jest na tyle trafna, na ile trafny jest opisany wyżej dobór słów
kluczowych, przy których pomocy zostały wyselekcjonowane artykuły prasowe. Dzięki temu, że nie losowaliśmy
poszczególnych numerów gazet i czasopism lub artykułów z pełnej ich puli, lecz raczej wyłącznie spośród tych,
w których występowały określone pojęcia, uzyskaliśmy znacznie mniejszą liczbę tekstów, które w ogóle nie
dotyczą sztuk wizualnych. Oznacza to jednak, że nasze wnioskowanie odnosi się do określonego rodzaju
artykułów i nie zawsze możemy dokonać oszacowania wszystkich treści opublikowanych w czterech tytułach
prasowych w ostatnich pięciu latach (na przykład, ściśle rzecz biorąc nie określaliśmy, jak często dany artysta
lub sposób myślenia o sztuce występują w danym tygodniku, lecz raczej – jak często pojawiają się w tekstach
poświęconych sztukom wizualnym, rozumianym jako teksty zawierające wskazane wcześniej słowa kluczowe).
O tym, że mimo to prezentowane w tym raporcie wyniki są trafne, świadczą dodatkowe analizy porównawcze,
które wykonaliśmy, a polegające na pełnotekstowym przeszukiwaniu całych archiwów „Gazety Wyborczej”,
„Rzeczpospolitej”, „Polityki” oraz „Gościa Niedzielnego” z lat 2010–2015 pod kątem częstości występowania w
nich nazwisk niektórych twórców. Pokazały one na przykład podobną względną częstość występowania nazwisk
wybranych artystów (Kantor, Matejko, Kozyra, Nieznalska, Dwurnik, Boznańska, Bodzianowski, Gierymski) we
wszystkich tekstach z tego okresu (widniejących w internetowych archiwach tych gazet/czasopism) oraz w tych,
które znalazły się w naszej próbie.
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OGÓLNOPOLSKI SONDAŻ WŚRÓD ODBIORCÓW
Podstawowym celem III etapu badań realizowanych w ramach projektu Wizualne Niewidzialne. Sztuki wizualne
w Polsce – stan, rola i znaczenie było odtworzenie tego, jak sztuki wizualne obecne są w życiu Polek i Polaków
oraz zrekonstruowanie ich wyobrażeń oraz przekonań na temat sztuki. Tego rodzaju rekonstrukcja wydała się
nam niezbędna, ponieważ o tym, czym jest sztuka, decydują nie tylko artyści czy osoby działające w ramach
świata sztuki, ale także zakres i forma jej obecności w życiu codziennym i w świadomości różnych warstw oraz
środowisk społecznych. Zakładamy więc, że status sztuki, role, które ona wypełnia, jej miejsce w życiu
jednostkowym i zbiorowym, są efektem negocjacji, sporów, interakcji podejmowanych przez zróżnicowanych
aktorów społecznych, w tym osoby, które potocznie określamy mianem odbiorców sztuki. Tym samym
zakładamy, iż sztuka, pomimo jej wielowymiarowej specyfiki, jest jednym z wielu zjawisk składających się na
społeczny świat, a więc podlega podobnym procesom jak inne jego obszary, w tym interpretacji jej znaczeń
przez członków określonej zbiorowości.
Dlatego też w trakcie III etapu badań uczestnikami byli właśnie potencjalni odbiorcy czy użytkownicy sztuki,
którzy znaleźli się w reprezentatywnej dla Polski, dobranej losowo próbie dorosłych. Obecność sztuki w ich
życiu i świadomości rozumieliśmy w trakcie tych badań wielowymiarowo:
•
•
•
•

po pierwsze, jako wyobrażenia o sztuce, jej cechach i granicach, pozwalające na odróżnienie jej od
innych zjawisk społecznych;
po drugie, jako wyobrażenia o artyst(k)ach, specyfice ich pracy oraz problemach, z jakimi się borykają;
po trzecie, jako różne formy kontaktu ze sztuką (od uczestnictwa w wystawach przez rozmowy o
sztuce do posiadania dzieł sztuki w domu czy jej samodzielnego uprawiania);
po czwarte, jako miejsce sztuk wizualnych wśród innych praktyk kulturowych i zjawisk społecznych,
funkcje i role przypisywane przez Polki i Polaków sztuce oraz preferencje odbiorców co do ulubionych i
cenionych form sztuki.

Te cztery kwestie można uporządkować jeszcze inaczej, jako z jednej strony pytania o to, co Polki i Polacy
wiedzą i myślą o sztuce, z drugiej zaś, jako pytania o formy obecności sztuki w ich działaniach. To właśnie taki
podział strukturyzuje raport cząstkowy z tego etapu. Pierwsza z jego dwóch zasadniczych części odpowiada na
pytanie o zakres i formę obecności sztuki w świadomości Polek i Polaków, druga rekonstruuje formy obecności
sztuki w ich życiu codziennym. Obie części poprzedza zestawienie najważniejszych ustaleń badawczych, zaś
zamykają dwa rozdziały poświęcone z jednej strony próbie wskazania miejsca relacji ze sztuką wśród innych
praktyk kulturowych, z drugiej zaś wyodrębnieniu kilku typów odbiorców sztuki.
1

Kwestionariusz ankiety użyty w badaniu i dotyczący problemów wskazanych powyżej składał się z części
zasadniczej, zawierającej piętnaście głównych pytań, z których część była rozwijana przez dodatkowe pytania
uszczegółowiające, oraz metryczkę. Pytania dotyczyły: sposobów rozumienia pojęcia „sztuka” (O1) oraz
„artyst(k)a” (O2); funkcji, jakie powinna spełniać sztuka (O3); miejsc, w których powinno się ją prezentować (O4
i O5) i kryteriów oceniania sztuki (O6); finansowania sztuki (O7) i problemów, z którymi borykają się artyści
(O8); znajomości nazwisk artystek i artystów oraz źródeł tej wiedzy (O9); praktyk kulturowych czy szeregu zajęć
wykonywanych w czasie wolnym (O10) oraz preferencji wobec nich (O11), a także odwiedzania muzeów i galerii
sztuki (O13), rozmów o sztuce, w tym ich częstotliwości, tematów i rozmówców (O12); samodzielnego
1

Omawiamy tu w zasadzie fragment kwestionariusza, który dotyczył projektu Wizualne Niewidzialne, ponieważ wywiad
zrealizowany przez CBOS nie obejmował jedynie sztuk wizualnych – służył większej liczbie zadań i projektów. Również w
aneksie zamieszczamy tę właśnie część kwestionariusza.
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uprawiania sztuki oraz jego formy i motywacji (O14); posiadanych w domu obiektów związanych ze sztuką i
innymi praktykami kulturowymi (O15). Metryczka obejmowała informacje o: sytuacji finansowej osoby
uczestniczącej w badaniu (dochody oraz autoocena i prognoza dotycząca tej sytuacji) oraz jej wykształceniu;
zainteresowaniu polityką, autoocenie usytuowania na osi prawicalewica oraz ocenie i prognozie dotyczącej
sytuacji gospodarczej w Polsce; autoocenie stopnia własnej religijności oraz częstości uczestniczenia w
praktykach religijnych; stanie cywilnym, płci, wieku i miejscu zamieszkania; przynależności do grup społecznozawodowych i sektorze gospodarki, w którym jest się zatrudnionym. W większości pytań respondenci
otrzymywali zamknięte listy odpowiedzi, spośród których albo wybierali określoną ich liczbę, albo odnosili się
kolejno do każdej z nich. W raporcie cząstkowym, zwłaszcza w podpisach pod wykresami, posługujemy się
użytymi wyżej symbolami pytań, których dokładne brzmienie można znaleźć w kwestionariuszu umieszczonym
w aneksie.
Badanie odbiorców sztuki zostało przeprowadzone przez CBOS na próbie losowej dorosłych mieszkańców
Polski. Zrealizowano 930 wywiadów (z wylosowanej próby 2970 osób). Jako operat doboru próby wykorzystano
dane z rejestru PESEL należącego do Ministerstwa Cyfryzacji. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 7–14
października 2015 roku, a w jego realizację było zaangażowanych 151 ankieterów w całej Polsce.
Procedura doboru uczestników badania miała charakter losowania warstwowego (ograniczonego w ramach
każdej wyróżnionej subpopulacji) i trójstopniowego. Kryteriami podziału populacji generalnej na warstwy były
województwo oraz klasa miejscowości zamieszkania osób należących do badanej zbiorowości. Ze względu na
rodzaj miejscowości zamieszkania wyróżniono 6 zbiorowości:
•
•
•
•
•
•

mieszkańcy wsi;
mieszkańcy miast liczących do 19 999 mieszkańców;
mieszkańcy miast liczących od 20 tys. do 49 999 mieszkańców;
mieszkańcy miast liczących od 50 tys. do 99 999. mieszkańców;
mieszkańcy miast liczących od 100 tys. do 499 999 mieszkańców;
mieszkańcy miast liczących 500 tys. i więcej mieszkańców.

Po uwzględnieniu zróżnicowania gęstości zaludnienia w niektórych województwach połączono grupy
mieszkańców miast w ten sposób, że ostatecznie było ich mniej niż 6. Łącznie dla całej populacji generalnej
wyróżniono około 80 warstw. Próba została alokowana między warstwy proporcjonalnie do ich wielkości z
jednoczesnym uwzględnieniem charakterystycznych dla nich poziomów realizacji próby.
Procedura doboru wymagała wyznaczenia trzech rodzajów jednostek losowania. Pierwszym z nich były
jednostki terytorialne zdefiniowane zgodnie ze standardami Głównego Urzędu Statystycznego, z
uwzględnieniem podziału obszarów gmin wiejsko-miejskich na obszary wiejskie i miejskie, a także z
wyróżnieniem dzielnic miast w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Jednostkami losowania drugiego
stopnia były małe obszary zdefiniowane w operacie jako pojedyncze ulice, grupy sąsiadujących ze sobą ulic lub
wsie. Jednostkami losowania trzeciego stopnia były osoby należące do badanej populacji. W przypadku dużych
miast stanowiących odrębne warstwy losowanie składało się z dwóch etapów. Jednostkami losowania
pierwszego stopnia były małe obszary, a drugiego – respondenci.
W każdej warstwie dobór został przeprowadzony niezależnie. Jego wstępnym etapem było losowanie jednostek
pierwszego stopnia w sposób bezzwrotny z prawdopodobieństwami proporcjonalnymi do ich szacowanej
wielkości. Z każdej jednostki terytorialnej dobranej w pierwszym kroku losowano następnie bezzwrotnie
dokładnie jedną jednostkę losowania drugiego stopnia, czyli jeden mały obszar, z prawdopodobieństwem
proporcjonalnym do jego wielkości. Na koniec z każdej jednostki drugiego stopnia, w drodze losowania
prostego bezzwrotnego, dobierano dokładnie dziewięciu respondentów. W przypadku dużych miast
stanowiących odrębne warstwy w pierwszym etapie losowano małe obszary bezzwrotnie z
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prawdopodobieństwami proporcjonalnymi do ich wielkości, a następnie z każdego małego obszaru, w sposób
prosty bezzwrotny – dziewięciu respondentów.
W celu zachowania reprezentatywności próby uzyskany zbiór danych został po zakończeniu badania poddany
dwustopniowej procedurze ważenia. Pierwszym etapem było wyznaczenie wag przywracających pierwotną
strukturę próby, zakłóconą przez odmowy odpowiedzi. W tym celu badana zbiorowość została podzielona na
podgrupy ze względu na klasy miejscowości zamieszkania (wyróżniono 6 klas miejscowości, podobnie jak w
procesie wyznaczania warstw). Następnie dla każdej z nich wyznaczono poziom realizacji próby. Poszczególnym
obserwacjom nadano wagi początkowe stanowiące odwrotność wyżej wymienionego wskaźnika dla właściwych
im klas miejscowości. Dodatkowo zastosowano procedurę ważenia zbioru danych ze względu na odchylenie od
struktury demograficznej badanej zbiorowości. Wykorzystano do tego celu aktualne dane Głównego Urzędu
Statystycznego oraz dane pochodzące z rejestru PESEL. Wagi początkowe skorygowano przy użyciu iteracyjnej
procedury ważenia wieńcowego (rim weighting), w której uwzględniono rozkłady następujących zmiennych:
•
•
•
•
•

województwo zamieszkania (16 kategorii);
typ obszaru zamieszkania (obszar wiejski i obszar miejski);
płeć;
grupa wiekowa (6 kategorii);
wykształcenie (6 kategorii).

W niniejszym raporcie, podobnie jak w raporcie cząstkowym, posługujemy się wynikami uzyskanymi po
przeprowadzeniu opisanej wyżej procedury ważenia.
OGÓLNOPOLSKI SONDAŻ WŚRÓD ARTYSTÓW
Podstawowym celem drugiej części III etapu badań realizowanych w ramach projektu Wizualne Niewidzialne.
Sztuki wizualne w Polsce – stan, rola i znaczenie było udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób definiuje
się, uprawia i upowszechnia sztukę w obrębie polskiego świata artystycznego. Interesowało nas również to, jak
definiuje się sztukę, kto tworzy sztukę w Polsce, jakie ma wykształcenie, w jaki sposób stał się artyst(k)ą, z
czego żyje i czy, a jeśli tak, to gdzie i w jaki sposób, wystawia oraz sprzedaje swoje dzieła. Chcieliśmy również
spróbować odtworzyć to, z jakiego rodzaju hierarchiami mamy do czynienia w obrębie polskiego świata
artystycznego. Nie mniej istotne było rozpoznanie podstawowych barier dla tworzenia sztuki w Polsce oraz
tego, co sprzyja jej kreowaniu lub jest traktowane jako potencjał polskich sztuk wizualnych. Postawienie sobie
tego rodzaju celów sprawiło, iż w trakcie tego etapu badań, a więc ogólnopolskiego sondażu prowadzonego
wśród osób, które ukończyły szkoły artystyczne, staraliśmy się zrealizować następujące zadania:
•
•
•
•
•

•
•

zrekonstruowanie podstawowych profili społeczno-demograficznych osób zajmujących się w naszym
kraju sztukami wizualnymi;
określenie tego, jak rozumieją one sztukę i co to znaczy według nich być artyst(k)ą;
zrekonstruowanie postaw twórców wobec kwestii finansowania sztuki oraz miejsc jej prezentowania i
instytucji artystycznych;
odtworzenie wyobrażeń artystów na temat hierarchii twórców oraz instytucji istniejących w Polsce;
identyfikacja czynników, które, z jednej strony, zdecydowały, iż osoby będące naszymi
respondent(k)ami stały się artyst(k)ami, z drugiej zaś strony tych, które sprzyjają lub przeszkadzają w
uprawianiu sztuki oraz rozwoju kariery artystycznej;
wskazanie na najważniejsze problemy, z którymi borykają się artyści w Polsce;
sprawdzenie, w jakim stopniu tworzenie sztuki jest środkiem utrzymania osób, które się nią parają,
oraz szerzej – zrekonstruowanie sytuacji materialnej oraz bytowej artystów Polsce.
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Badania miały charakter sondażowy, zaś użyty w ich trakcie kwestionariusz ankiety dotyczący problemów
wskazanych powyżej składał się z części zasadniczej, obejmującej 29 głównych pytań, z których część była
rozwijana przez dodatkowe pytania uszczegółowiające, oraz z metryczki. Pytania dotyczyły kolejno: sposobów
rozumienia pojęcia „sztuka” (A1, A2) oraz „artyst(k)a” (A3, A4); powodów, które zadecydowały, iż podjęło się
decyzję o studiowaniu na uczelni artystycznej i jej oceny z dzisiejszej perspektywy (A5, A6); związków pomiędzy
aktualnie wykonywaną pracą a zdobytym wykształceniem artystycznym (A7, A8); czynników sprzyjających
rozwojowi kariery artystycznej lub ją utrudniających (A9, A10, A11); podstawowych źródeł utrzymania (A12,
A13); miejsc, w których pokazuje się swoją sztukę oraz sprzedaży prac (A14, A15, A16); funkcji, jakie powinna
spełniać sztuka, oraz miejsc, w których powinno się ją prezentować (A17); finansowania sztuki (A18);
najważniejszych instytucji artystycznych w Polsce i na świecie (A19); najważniejszych twórców w Polsce i na
świecie (A20, A21); najważniejszych ośrodków artystycznych w Polsce i na świecie (O22, 023), instytucji
artystycznych, z którymi respondent(ka) chciał(a)by pracować (A24) oraz tych najbardziej według niej/niego
przereklamowanych (O25); problemów, z którymi borykają się artyści (A26); posiadanych w domu obiektów
związanych ze sztuką i praktyk kulturalnych (A27, A28) oraz sposobów spędzania czasu wolnego (A29).
Metryczka obejmowała informacje o sytuacji finansowej i mieszkaniowej osoby uczestniczącej w badaniu, jej
wykształceniu, stanie cywilnym, płci, wieku i miejscu zamieszkania, posiadaniu dzieci – a także autoocenę
usytuowania na osi prawica-lewica oraz stopnia religijności i częstości wypełniania praktyk religijnych. W
większości pytań respondenci otrzymywali zamknięte listy odpowiedzi, z których wybierali określoną ich liczbę
lub też oceniali kolejno każdą z nich. Część pytań użytych w kwestionariuszu została użyta również w trakcie
ogólnopolskiego sondażu odbiorców sztuki. Nie stało się tak przypadkowo, bo interesowało nas też zestawienie
wyników obu badań, a w szczególności porównanie tego, jak rozumieją sztukę osoby się nią parające, a jak
osoby z niej tylko korzystające; jaka jest autodefinicja artysty, jak zaś widzą go odbiorcy; jak różnią się
wyobrażenia obu tych kategorii społecznych na temat problemów świata artystycznego oraz finansowania
sztuki przez państwo. Tego rodzaju porównanie jest o tyle istotne, że jak podkreślamy w tym oraz innych
raportach z badań, sztuką jest zawsze to, co zostanie jako sztuka wynegocjowane pomiędzy różnorodnymi
grupami społecznymi.
Badanie zostało przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej między marcem a sierpniem 2016
na próbie 318 absolwentów ośmiu uczelni: Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Warszawie
i Wrocławiu, Uniwersytetu Artystycznego (dawniej ASP) w Poznaniu, Akademii Sztuki w Szczecinie oraz
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wzięto przy tym pod uwagę następujące
roczniki absolwentów: 1975–1983, 1988–1993; 1998–2003; 2004–2011. Pierwotnie planowano, aby przedziały
te były węższe i koncentrowały się wokół punktów oddalonych od siebie o dekadę, jednak trudności z
wysyceniem próby zmusiły CBOS do skorzystania także z absolwentów innych roczników. Zdecydowaliśmy się
na badanie absolwentów uczelni, a nie tylko czynnych artystek i artystów, mając nadzieję, że w ten sposób uda
się między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące trajektorii biograficznych osób z wykształceniem
artystycznym. Na potrzeby badania przygotowano operat doboru próby obejmujący 8383 osób, które w latach
1975–2011 ukończyły jedną z dziewięciu Akademii Sztuk Pięknych w Polsce. Operat powstał na podstawie bazy
Indeks artystów, obejmującej absolwentów szkół artystycznych do roku 2006 oraz baz absolwentów dziewięciu
Akademii Sztuk Pięknych w Polsce udostępnionych przez uczelnie (od roku 2007). Operat poddano stratyfikacji,
przyjmując za kryteria: (1) uczelnię, (2) kierunek, w podziale na cztery – malarstwo, rzeźba, grafika, multimedia.
Następnie dokonywano alokacji proporcjonalnie do wielkości warstwy, która, ze względu na dużą trudność z
ustaleniem danych kontaktowych dla sporej części absolwentów oraz małe zainteresowanie badaniem (dużą
liczbę odmów), okazała się jednak niemożliwa. Pierwszy ze wskazanych problemów wynikał z tego, że operat
zawierał jedynie imię i nazwisko, rok urodzenia, uczelnię (miasto), kierunek i rok uzyskania dyplomu, ale nie
zawierał żadnych danych kontaktowych respondenta. Każdy ankieter zmuszony był go samodzielnie odnaleźć
oraz skutecznie zachęcić do wzięcia udziału w badaniu. Podstawowym źródłem wiedzy był Internet, a
uzupełniającym – kontakt z galeriami, uczelniami artystycznymi oraz związkami artystów plastyków. Podmioty
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te jednak zasłaniały się zwykle ustawą o ochronie danych osobowych. W około 30% przypadków udało się
znaleźć kontakt bezpośredni (adres mailowy, nr telefonu). Drugi z problemów polegał na tym, że jedynie około
15% respondentów z którymi nawiązano kontakt, mimo ponawiania prośby o udział, wykazało zainteresowanie
projektem i dokonało rejestracji celem pobrania ankiety, a z kolei tylko część z nich zrealizowała ankietę. Wśród
przyczyn odmów podawano między innymi długość kwestionariusza lub jego monotonię, brak umiejętności
udzielenia odpowiedzi (pojawiły się uwagi, wedle których pytania były zbyt ogólnikowe, niedoprecyzowane,
pozbawione sensu lub tendencyjne), wtłaczanie respondenta w rzeczywistość stworzoną przez autora
kwestionariusza, wysiłek wymagany przy pytaniach otwartych i wreszcie – ingerowanie przez kwestionariusz w
sferę prywatną.
Ostatecznie przyjęto więc za podstawę do rekrutacji uczestników cały liczący ponad 8300 nazwisk operat, a
dodatkowo zezwolono na pozyskiwanie kolejnych respondentów za pośrednictwem osób, które wzięły już
udział w badaniu. Udało się ustalić kontakt do ponad 2500 osób, z których zainteresowanie projektem wykazało
około 450 osób, a kwestionariusz wypełniło 318. W rezultacie wskazanych problemów rozkład cech w operacie
i próbie nie jest identyczny. Wśród kierunków studiów nadreprezentowane były te związane z multimediami, a
niedoreprezentowane – te związane z rzeźbą, natomiast w przypadku dwóch największych kierunków
(malarstwo i grafika) różnice były minimalne – próba dobrze odzwierciedla udział absolwentów tych kierunków
wśród wszystkich kończących akademie. W celu zwiększenia reprezentatywności i zniwelowania opisanych
wyżej różnic między rozkładem cech w operacie a rozkładem cech w próbie uzyskany zbiór danych został
poddany procedurze ważenia. Jej celem było przywrócenie próbie zgodnej z obserwowaną w populacji
struktury demograficznej. Każdej ankiecie w bazie danych przypisano wagę, którą przygotowano przy użyciu
iteracyjnej procedury ważenia wieńcowego (rim weighting), z uwzględnieniem rozkładów następujących
zmiennych: wiek, płeć, uczelnia ukończenia studiów, kierunek ukończonych studiów, rok ukończenia studiów.
Inaczej mówiąc, w trakcie ustalania procentowanych rozkładów odpowiedzi wyniki tych kategorii osób, które są
reprezentowane w próbie w zbyt małym stopniu, były mnożone przez współczynnik większy od 1, podnoszący
ich znaczenie, podczas gdy wyniki kategorii osób nadreprezentowanych były mnożone przez współczynnik
mniejszy od 1, obniżający ich znaczenie.
Czy próbę można uznać za reprezentatywną? Ściśle rzecz biorąc – nie. Trzeba podchodzić do niej z dużą
ostrożnością z kilku powodów. Po pierwsze, sam operat, stworzony na podstawie Indeksu artystów, a dla
2
najnowszych roczników – na podstawie zestawień udostępnionych przez uczelnie , był najlepszym dostępnym,
ale nie kompletnym wykazem osób kończących takie uczelnie, na co wskazują też przytaczane wcześniej
rozkłady cech (np. dla Łodzi dysponowaliśmy jedynie bazą absolwentów grafiki). Po drugie, próba nie ma
charakteru w pełni losowego, a stopa zwrotów ankiet – odsetek osób, które wzięły udział w badaniu spośród
tych, które o to poproszono – jest niska. Aby zapobiec negatywnym efektom tego drugiego zjawiska
zastosowano opisaną przed chwilą procedurę ważenia, nie jest ona jednak w stanie w pełni zrekompensować
opisanych niedoskonałości, zwłaszcza gdy chodzi o te roczniki absolwentów niektórych uczelni, z których nie
pozyskano do badania ani jednej osoby. Wysoki odsetek odmów na prośbę o udział w badaniu pozwala także
przypuszczać, że większe szanse na znalezienie się w próbie miały osoby ponadprzeciętnie identyfikujące się ze
światem sztuki, które były gotowe poświęcić swój czas na wypełnienie ankiety. Nadreprezentowane mogą być
ponadto osoby posługujące się sprawnie komputerem, jeśli wziąć pod uwagę, jak duży jest udział ankiet
wypełnionych online, a z kolei niedoreprezentowane te osoby, które są kompletnie niewidoczne w przestrzeni
2

INDEKS artystów plastyków absolwentów i pedagogów wyższych uczelni plastycznych oraz członków ZPAP działających w
latach 1939–1996, Wyd. II + Suplement 1996–1999, Wrocław 2000. Indeks został opracowany na podstawie danych z
archiwów uczelni plastycznych, archiwum ZPAP, zbiorów dokumentacji Instytutu Sztuki PAN w Warszawie oraz ze zbioru
dokumentacji innych instytucji wchodzących w skład Komitetu Leksykonu, bądź współpracujących z Komitetem. Oczywiście
nie mamy gwarancji, że Indeks, uzupełniony danymi uzyskanymi bezpośrednio z uczelni, stanowi kompletną listę
absolwentek i absolwentów ASP dla każdej szkoły i rocznika, jest to jednak – wedle naszej wiedzy – najbardziej
wyczerpująca i być może jedyna taka lista w Polsce.
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Internetu (który był głównym narzędziem poszukiwania kontaktu z osobami wylosowanymi lub dodatkowo
dobranymi do badania). Nie jest to zatem próba, która formalnie uprawniałaby do rozciągania omówionych w
tym raporcie wyników badania na wszystkich absolwentów ASP. Zakładamy jednak, że dostarcza ona na tyle
dobrego przybliżenia sposobu życia i myślenia takich osób, że wyniki mają dużą wartość poznawczą. Dla
komunikatywności w raporcie cząstkowym z tego etapu badań oraz w tezach zawartych w niniejszym raporcie
stosujemy zamiennie pojęcia absolwentów oraz artystek i artystów na oznaczenie osób ankietowanych i
populacji, którą reprezentują, przy milczącym zastrzeżeniu, że są to określenia umowne, nie mamy natomiast
pewności co do zakresu reprezentatywności próby.
JAKOŚCIOWE BADANIA WŚRÓD ARTYSTÓW
Podstawowym celem IV etapu badań realizowanych w ramach projektu Wizualne Niewidzialne. Sztuki wizualne
w Polsce – stan, rola i znaczenie było, po pierwsze, pogłębienie wiedzy na temat świata sztuk wizualnych w
Polsce, a więc uzupełnienie i uszczegółowienie informacji pozyskanych na wcześniejszych etapach projektu
badawczego. Po drugie – miał dostarczyć rodzaju danych, które są trudne do pozyskania za pomocą sondaży, a
jednocześnie są istotne dla odtworzenia kondycji sztuk wizualnych w Polsce.
Realizacja tego etapu badań przebiegała w oparciu o następują sekwencję działań:
•

•

•
•

•
•

•

Budowa kwestionariuszy indywidualnych wywiadów pogłębionych, z których część była podstawą
prowadzenia rozmów z artystami, część zaś z innymi osobami reprezentującymi świat artystyczny
(kuratorzy, prowadzący instytucje sztuki, decydenci).
Dobór ośrodków, w których będą prowadzone badania w oparciu o wyniki analizy zawartości mediów
(zob. raport z II etapu projektu). Zadecydowaliśmy, iż badania zostaną przeprowadzone w siedmiu
miejscowościach. Obok Warszawy były to dwa spośród ośrodków liczących ponad 500 tys.
mieszkańców oraz cztery liczące 200–500 tys. mieszkańców.
Rekrutacja i szkolenie lokalnych zespołów badawczych prowadzących wywiady.
Realizacja indywidualnych wywiadów pogłębionych. Przeprowadzono 70 tego rodzaju wywiadów, z
których 33 zostały zrealizowane z artystami, 7 z kuratorami, 3 z kolekcjonerami, 8 z krytykami i
dziennikarzami, 12 z przedstawicielami muzeów i galerii sztuki (głównie dyrektorami), 2 z decydentami
zajmującymi się kulturą, bliskimi obecnym lub byłym władzom centralnym, i 5 z reprezentantami władz
samorządowych. Dobierając rozmówców, kierowaliśmy się tym, aby reprezentowali ośrodki o różnej
randze i różnej widzialności w polu sztuk wizualnych oraz różne opcje polityczne i światopoglądowe, a
wśród artystów – by należeli do różnych pokoleń i byli w różnym stopniu rozpoznawalni, od osób
młodych i raczej nieznanych po najbardziej uznane nazwiska.
Transkrypcja wywiadów.
Analiza informacji pozyskanych dzięki wywiadom pogłębionym, polegająca na wyodrębnieniu kategorii
obecnych w wypowiedziach respondentów, typologizowaniu wypowiedzi, rekonstrukcji wewnętrznych
zróżnicowań i identyfikacji czynników, które mogą tego rodzaju odrębności wywoływać.
Sporządzenie raportu cząstkowego podsumowującego najważniejsze ustalenia badawcze poczynione
w IV etapie badań.

W trakcie analiz posłużyliśmy się złożonym scenariuszem wywiadu, którego wzór przedstawiamy w aneksie do
niniejszego raportu. Najważniejsze pytania badawcze, które postawiliśmy naszym respondentom, dotyczyły:
•
•
•

sytuacji materialnej i egzystencjalnej artystów;
sposobów definiowania przez nich sztuki oraz roli artysty;
specyfiki środowiska artystycznego w Polsce oraz obecnych w nim podziałów i źródeł
wewnątrzśrodowiskowej solidarności;
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•

instytucjonalnego wymiaru funkcjonowania sztuki w Polsce, w tym finansowania sztuki, relacji
pomiędzy galeriami i muzeami a artystami oraz znaczenia, jakie dla funkcjonowania sztuki ma
wsparcie ze strony państwa oraz władz samorządowych.

W przeciwieństwie do badań sondażowych realizacja tego etapu badań przebiegała sprawnie i nie nastręczała
znaczących trudności, a te, które się pojawiały (brak czasu respondentów, trudność z umówieniem się na
wywiady, rozległość pola problemów, których dotyczył wywiad), zostały skutecznie wyeliminowane albo nie
wpłynęły szczególnie na jakość wywiadów, dzięki czemu uzyskaliśmy obfity, niezwykle wartościowy materiał
empiryczny.
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PODSTAWOWE TEZY BADAŃ
Teza 1: Sztuki nie da się zdefiniować, ale raczej wiemy, co nią jest, co zaś nie.
Mimo że istnieją ogromne różnice w sposobach kwalifikowania różnych form twórczości jako przejawów
działań artystycznych oraz mimo że twórcy często podkreślają, iż sztuki zdefiniować się nie da, zarówno oni, jak
i odbiorcy oraz media zgadzają się, że paradygmatycznymi przykładami sztuki są malarstwo, rzeźba oraz grafika
i rysunek. Te trzy dziedziny sztuk wizualnych, nawet jeśli się je kontestuje w twórczości artystycznej, są
rodzajem „prototypu”, do którego odnoszą się zarówno twórcy, jak i odbiorcy, gdy mają określić, czym jest
sztuka jako specyficzny rodzaj ekspresji kulturowej.
Postawienie takiej tezy uzasadniają następujące ustalenia badawcze:
•

Szczególne trudności z określeniem, czym jest sztuka, mają osoby ją tworzące. Analiza odpowiedzi na
pytanie otwarte, w którym proszono ich o zdefiniowanie sztuki, przyniosła wskazanie na następujące
sposoby jej rozumienia.
Sztuka jest:

47%

środkiem komunikacji z innymi ludźmi, ze światem
sposobem i stylem życia, częścią życia,
najważniejszym aspektem życia, najważniejszą
rzeczą wkreacją,
życiu transformacją,
działaniem twórczym,
stwarzaniem czegoś nowego, nowych
brak odpowiedzi /rzeczywistości
nie da się zdefiniować / zbyt
ogólne lub szczegółowe pytanie / nie ma jednej
definicji itp. dorobkiem
unikalną ludzką umiejętnością,
cywilizacyjnym, różnicą wobec zwierząt, czynnikiem
rozwoju ludzkości
środkiem komunikacji
ze sobą, doświadczania
siebie
wszystkim, co mnie otacza, czymś bardzo ważnym,
potrzebnym, czymś, co nadaje życiu ludzi sens
umiejętnością, warsztatem, techniką, mistrzostwem,
znajomością zasad

31%
16%
13%
10%
10%
5%
5%
4%

eolnością, przestrzenią wolności
etykietą, o której użycie się zabiega i walczy,
przemysłem walczącym o podtrzymanie martwego
pojęcia

1%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Wykres 1. Czym jest sztuka? Rozkład odpowiedzi na pytanie otwarte zadane artystkom i artystom
[kategorie odpowiedzi utworzone przez analizujących zgromadzony materiał]. Badanie wśród
absolwentek i absolwentów ASP

•

Z kolei w odpowiedzi na pytanie zamknięte dotyczące tego, które z wymienionych w nim przejawów
praktyk twórczych można uznać za sztukę, od 64 do 67% artystek i artystów nie ma wątpliwości, iż
sztuką są malarstwo, rzeźba oraz rysunek i grafika, zaś w przypadku innych form tworzenia taką
pewność ma za każdym razem mniej niż 50% twórców. W przypadku odbiorców tego rodzaju pewność
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•

•

w kwalifikowaniu tych trzech form twórczości jako sztuki jest jeszcze silniejsza, ale dołączają oni do
tego zbioru fotografię oraz film (aż 80% respondentów uważa, iż są one sztuką).
Artyści i odbiorcy znacznie różnią się w gotowości przyznania miana sztuki innym rodzajom twórczości
niż malarstwo, grafika, rzeźba (takim jak fotografia, film, performans i wiele innych). Artyści częściej
sięgają po kontekstualne sposoby definiowania zjawisk artystycznych, rezerwując sobie prawo do
każdorazowego określenia, czy coś jest, czy też nie jest sztuką, lub rezygnując z takiego definiowania.
Odbiorcy zaś częściej sięgają po esencjalistyczne rozumienie sztuki, wyraźnie wskazując, które praktyki
kulturowe zasługują na miano sztuki, a które nie. Artyści wyrzucają poza obszar sztuki te formy działań
kreatywnych, które związane są z codziennością, a które z kolei odbiorcy za sztukę często uznają.
W podobny sposób zdają się też rozumieć sztukę ogólnopolskie gazety i czasopisma, co widać w
częstości, z jaką informują one o artystach uprawiających poszczególne formy twórczości (choć
jednocześnie jest to w dużej mierze wyraz tego, jak często artystki i artyści uprawiają twórczość
danego rodzaju):

53%

Malarstwo

22%
18%
16%
15%
15%
15%

Grafika
Fotografia
Rysunek
Rzeźba
Wideo, animacja, film, nowe media
Instalacja

8%
7%
5%
4%
4%
3%
3%
5%

Performans
Ilustracja
Akcje społeczne, sztuka publiczna
Street art
Komiks
Scenografia
Plakat
Inne (architektura, tkanina, kolaż, happening)

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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Wykres 2. Odsetek twórców uprawiających dany rodzaj sztuk wizualnych wśród wszystkich osób
tworzących sztuki wizualne, które pojawiły się w analizowanej prasie między czerwcem 2010 a
czerwcem 2015. Dane uzyskano dla 1265 spośród 1286 osób
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Teza 2: Sztuka jest zjawiskiem społecznym o kłopotliwym statusie, czymś jednocześnie marginalnym i
doniosłym.
Społeczny status sztuki jest co najmniej dwuznaczny. Z jednej strony, wydaje się ona marginalnym aspektem
rzeczywistości: Polacy wiedzą mniej więcej, czym jest sztuka, ale ich wiedza ogranicza się do najbardziej
kanonicznych przykładów , a jest bardzo nikła w odniesieniu do sztuki współczesnej; znają oni nielicznych
artystów oraz ich twórczość – raczej tych należących do kanonu, ale już nie współczesnych; w instytucjach
prezentujących sztukę bywają bardzo rzadko lub nie bywają wcale i często nie pamiętają ich nazw oraz mylą je z
innymi rodzajami instytucji kultury; bardzo niewielu Polaków posiada w swoich domach dzieła sztuki lub ich
reprodukcje, a jeżeli już takowe mają, to są one skrajnie odmienne od tych, które znajdują się w domach
twórców. Z drugiej strony, i w przeciwieństwie do innych niszowych oraz silnie wyspecjalizowanych praktyk
(nauka, unikalne hobby i zainteresowania), większość osób ma na temat sztuki jakieś zdanie, wyobrażenie
dotyczące tego, kto ją tworzy i gdzie się ją pokazuje, a nawet wyraźne opinie na temat tego, gdzie się ją
powinno pokazywać oraz jaka sztuka jest dobra, a jaka nie; dla części Polek i Polaków (szacujemy, iż jest to
około 3% dorosłej populacji) kontakt z nią stanowi jeden z najistotniejszych aspektów ich stylu życia, zaś około
20% czuje się w obowiązku korzystać z niej; Polki i Polacy obarczają sztukę też licznymi zadaniami-funkcjami,
tym samym uznając, iż jest ona potencjalnie istotna.
Postawienie takiej tezy uzasadniają następujące ustalenia badawcze:
O marginalności sztuki jako zjawiska społecznego świadczy to, iż:
•

Prawie 60% ankietowanych deklaruje, że nie zna żadnego działającego w Polsce artysty.

Tak, miałem(am) okazję poznać
osobiście

9%

Tak, znam ze słyszenia

28%

Nie, nie znam

59%

Trudno powiedzieć

4%

Odmowa odpowiedzi

1%
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Wykres 3. Czy zna Pan(i), choćby ze słyszenia, artystów działających obecnie w Polsce? Rozkład
odpowiedzi na pytanie dotyczące znajomości artystów

•

Ci, którzy deklarują, iż znają artystów, wskazują, iż dowiedzieli się o nich za pośrednictwem mediów i
to najczęściej tych starych, nie zaś za sprawą bezpośredniego kontaktu ze sztuką.
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Wykres 4. Źródła wiedzy o artyst(k)ach. Rozkład odpowiedzi na pytanie, skąd ankietowani znają artystki
i artystów. Sondaż ogólnopolski

•

•

Poproszeni o wskazanie nazwisk znanych sobie artystek i artystów Polki i Polacy wskazują bardzo wiele
nazwisk spoza głównych obiegów sztuki, głównie znajomych lub członków rodziny tworzących sztukę.
Drugą najczęściej pojawiającą się kategorią twórców znanych odbiorcom byli nieżyjący mistrzowie i
postacie należące już do kanonu sztuki, takie jak Matejko, Kossak, Fangor, Kantor, Hasior, Wróblewski,
Boznańska. Nieco mniej licznie wskazywane są nazwiska współczesnych gwiazd sztuk wizualnych (z
których część niekoniecznie jest uznawana za takie przez świat artystyczny), jak Nowosielski, DudaGracz, Świerzy, Abakanowicz, Mitoraj, Starowieyski czy Beksiński. Niemal nie pojawiły się natomiast
nazwiska artystów reprezentujących progresywne nurty w sztuce współczesnej i tych dopiero
rozpoczynających twórczą aktywność.
Ponad połowa Polek i Polaków deklaruje, iż nigdy nie była w muzeum lub galerii sztuki. Więcej niż raz
czy dwa w życiu była w tego rodzaju instytucjach co piąta osoba, a regularną obecność w muzeach i
galeriach sztuki deklaruje około 1% rodaków.

17

53%

Nie, nigdy nie byłem(am) w takim miejscu

25%

Tak, byłem(am) tam raz czy dwa

21%

Tak, od czasu do czasu
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1%
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Wykres 5. Rozkład odpowiedzi na pytanie o odwiedzanie muzeów i galerii sztuki. Sondaż ogólnopolski

•
•

•

•

23% osób z wykształceniem wyższym deklaruje, iż nigdy nie było w muzeum lub galerii sztuki.
70% Polek i Polaków nie rozmawia nigdy o sztuce, zaś ci, którzy to robią, niezwykle rzadko prowadzą
tego rodzaju dysputy w kontekście wydarzeń, które są właśnie po to organizowane (tylko 14%
deklaruje, iż rozmawia o sztuce w trakcie wydarzeń kulturalnych). Jeszcze rzadziej rozmawia się z
samymi artyst(k)ami (deklaruje to zaledwie 9% spośród tych respondentów, którzy twierdzą, że
prowadzą dyskusje o zjawiskach artystycznych).
Na marginalność sztuki w porządku codzienności wskazuje również to, że w przeciwieństwie do takich
zjawisk, jak polityka, popkultura, religia, światopogląd, nie jest ona przedmiotem small talk, rozmów,
których podstawowym celem jest podtrzymywanie kontaktu: o sztuce z przypadkowo spotkanymi
osobami rozmawia 7% Polek i Polaków, a tylko dla 5% staje się ona obiektem dyskusji toczonych w
Internecie, a więc w obrębie podstawowej platformy, gdzie debatuje się dziś nad tym, co jest
uznawane za istotne i warte dyskusji.
Innym wskaźnikiem obecności sztuki w porządku codzienności jest to, jakie obiekty artystyczne
posiadamy w domach:
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93%

fotografie rodzinne
przedmioty i dzieła sztuki o tematyce religijnej (krucyfiksy,
lichtarze, „święte obrazy”, ikony itd.)

62%
28%

amatorskie prace artystyczne członków rodziny

26%

inne książki poświęcone sztuce
obrazy drukowane, plakaty

23%
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Wykres 6. Ile sztuki w naszych domach? Rozkład odpowiedzi na pytanie o obiekty znajdujące się
domach uczestników badania. Sondaż ogólnopolski

•

•

•

Wskaźnikiem miejsca sztuki w życiu codziennym jest również gotowość do przeznaczania na nią
pieniędzy, które miałoby się do dyspozycji na cele kulturalne. Wśród prawie dwudziestu różnych
praktyk i obiektów kulturowych, spośród których mieli wybierać uczestnicy ogólnopolskiego sondażu,
najmniej chętnie wskazywali właśnie te związane z wystawami i albumami sztuki. Każdy z tego typu
wydatków zmieścił się na liście pięciu najbardziej pożądanych zakupów kulturalnych w przypadku 6–
7% Polek i Polaków, przy czym zazwyczaj wybierano jednocześnie tylko jeden z nich.
Większość wskaźników użytych do mierzenia kontaktu ze sztuką i zainteresowania nią (od
wspomnianego wyżej odwiedzania muzeów i galerii sztuki oraz korzystania z oferty instytucji kultury,
poprzez samodzielne uprawianie sztuki, posiadanie w domu sztuki lub opracowań na jej temat aż po
uwzględnienie albumów o sztuce lub biletu na wystawę sztuki na liście preferowanych przez siebie
wydatków kulturalnych) jest silnie powiązana. Ich skorelowanie wskazuje, iż ogromna rzesza Polek i
Polaków (około połowa) nigdy nie zetknęła się ze światem sztuk wizualnych w ogóle lub prawie w
ogóle, dla około 20–30% kontakt z tym obszarem kultury jest bardzo ograniczony i/lub sporadyczny, a
maksymalnie 25% styka się z nimi od czasu do czasu, zaś wśród nich wyróżnić można wąską grupę
osób (szacujemy, iż jest to około 3% dorosłej populacji) interesujących się sztukami wizualnymi
intensywnie i na różne sposoby.
Sztuki wizualne nie budzą szczególnego zainteresowania mediów. W ukazujących się w Polsce
gazetach codziennych i tygodnikach nie informuje się o nich często. Szacujemy, iż łączna liczba tekstów
z lat 2010–2015 dotycząca, choćby w minimalnym stopniu, sztuk wizualnych lub wzmiankująca
któregoś z artystów z pola sztuk wizualnych w „Gościu Niedzielnym”, „Polityce” i „Rzeczpospolitej”
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mieści się każdorazowo między 300 a 500, czyli między 5 a 8 tekstów miesięcznie. W „Gazecie
Wyborczej” jest ona co najmniej dwukrotnie wyższa.
O potencjalnie wysokim statusie sztuki świadczy z kolei to, iż:
•

•

•

Polki i Polacy przypisują jej ważne funkcje i społeczne role: 68% ankietowanych uważa, że sztuka
powinna pomagać zrozumieć otaczający nas świat, 63% – że powinna wychowywać, 56% – że powinna
być użyteczna społecznie, a 49% – że powinna wzmacniać postawy patriotyczne. Rzadziej, ale również
często, widzi się w niej narzędzie zmiany społecznej (41%), rozwoju gospodarczego (37%), oporu
wobec niesprawiedliwego systemu (35%), oczekuje, że będzie służyć Kościołowi (33%) lub
przewidywaniu, co zdarzy się w przyszłości (25%).
Respondenci widzą w niej na tyle istotny aspekt życia społecznego, że powinien być on wspierany
przez państwo i władze samorządowe. Większość Polaków uważa, iż państwo powinno wspierać
rozwój instytucji artystycznych (70%); zapewniać bezpłatną edukację artystyczną obywateli (67%);
finansować kształcenie artystów (65%), zaś tylko 27% uważa, iż sztukę powinni wspierać wyłącznie
prywatni sponsorzy.
Osoby, które mają kontakt ze sztukami wizualnymi, widzą w nich ważną część swojego życia,
wypełniającą w nim istotną rolę. Deklarujacych odwiedzanie muzeów lub galerii sztuki przynajmniej od
czasu do czasu, zapytano dodatkowo, dlaczego udają się do takich miejsc. Pięć tego typu motywacji
okazało się absolutnie dominować i bardzo często współwystępować ze sobą. Każdą z nich wybrało do
40 do 60% osób bywających w muzeach i galeriach sztuki.

→ Można się tam czegoś ciekawego dowiedzieć (poznawcze aspekty sztuki);
→ Pokazywane są tam rzeczy, których nie można zobaczyć na co dzień (sztuka jako dystraktor, rozrywka);
→ Staram się poznawać ważne miejsca kultury w swojej okolicy (sztuka jako element lokalnej
tożsamości);
→ To jedna z atrakcji turystycznych, które odwiedzam podczas dalszych wyjazdów (sztuka jako atrakcja
turystyczna);
→ Są to piękne miejsca (sztuka jako źródło doświadczeń estetycznych).
Dla ¼ osób muzea i galerie to również miejsca dospołeczniające, w których mogą się
realizować lub wzmacniać międzyludzkie relacje.
Choć więc istnieje ogromna rzesza ludzi, w których życiu sztuk wizualnych zupełnie lub niemal zupełnie
nie ma, to jest też wąska grupa, doświadczająca jej istnienia na różne sposoby. Jeśli już ma się kontakt
ze sztuką, to często opiera się on na kilku różnych kanałach lub wyraża na kilka różnych sposobów. Dla
przykładu: wśród często rozmawiających o sztuce prawie nie ma osób, które nigdy nie były w muzeum
lub galerii (7%), a miażdżąca większość bywa tam przynajmniej od czasu do czasu (79%).
Sztukę tworzy się także amatorsko i próbuje się ją na własną rękę poznawać. Prawie 30% mieszkańców
Polski ma w domu amatorskie prace artystyczne wykonane przez członków rodziny (są to najczęściej
zapewne prace dzieci), a dwukrotnie mniej osób – amatorskie prace osób niebędących ich rodziną.
•

•

•
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Teza 3: Sztuka posiada nadal zdolność dystynktywną, ale istnieją kategorie jednostek, które jej umykają.
Sztuka jest co prawda praktyką kulturową ważną dla stosunkowo niewielkiego grona osób, ale jednocześnie
stanowi ona integralną część stylów życia charakterystycznych dla osób najlepiej wykształconych. Co więcej,
korzystanie z niej przynależy do kanonu praktyk składających się na silnie dystynktywny, klasyczny wzór
uczestnictwa w kulturze. Jednocześnie istnieje stosunkowo szeroka kategoria jednostek, które nie widzą w
korzystaniu ze sztuki rodzaju społecznego zobowiązania, ale raczej jeden z wielu dostępnych środków realizacji
potrzeb społecznych, kontaktu z innymi, podtrzymywania więzi. Oznacza to, że sztuka ma nadal zdolność do
różnicowania jednostek przynależących do różnych kategorii społecznych, ale nie różnicuje ich tylko zgodnie z
podziałami klasowymi, lecz przede wszystkim podkreśla odrębność warstw dających się wydzielić w obrębie
tego podstawowego podziału strukturalnego, głównie na podstawie różnic kapitału kulturowego, którym
dysponuje jednostka.
Tezę tę wspierają następujące ustalenia badawcze:
•

•

Zdecydowanie najsilniejszym korelatem kontaktu ze sztukami wizualnymi jest wykształcenie. Znacznie
słabszy i w dużej mierze zapośredniczony przez wykształcenie jest związek kontaktu ze sztuką z
wielkością miejscowości oraz dochodami, jeszcze słabszy – z religijnością (im większa, tym mniejsza
intensywność kontaktu ze sztuką).
Korzystanie ze sztuki należy do szerszego repertuaru praktyk kulturowych składających się na
klasycznie rozumiany i silnie dystynktywny model uczestnictwa w kulturze, w którym najważniejszą
rolę odgrywa korzystanie z oferty instytucji kultury (takich jak teatr, opera, filharmonie, muzea itd.).
Dla przykładu:
→ wśród osób, które deklarują, że nigdy nie były w teatrze ani na wydarzeniu naukowym (55%
Polek i Polaków), 71% nigdy nie było także w galerii lub muzeum sztuki, a tylko 8% chodzi tam
od czasu do czasu; natomiast wśród osób, które deklarują, że od czasu do czasu bywają
zarówno w teatrze, jak i na wydarzeniu naukowym prawie nie ma takich, które nigdy nie
zetknęły się z wystawą sztuki (4%);
→ wśród osób, które deklarują, że w ogóle nie czytają książek ani nie chodzą do teatru (prawie
co piąta) – 85% nie ma też żadnego rodzaju prac o sztuce w domu; natomiast wśród osób,
które deklarują, że bardzo często czytają książki i przynajmniej od czasu do czasu chodzą do
teatru – nieposiadających w domu żadnych prac o sztuce jest tylko 25%, a 60% ma
przynajmniej trzy rodzaje takich prac.

•

Biorąc pod uwagę deklaracje dotyczące znajomości sztuki, kontaktu z nią, ale też szerzej rozumianych
form uczestnictwa w kulturze, wyodrębniliśmy cztery kategorie odbiorców sztuki:
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Wykres 7. Częstość występowania czterech stylów użytkowania kultury i sztuki wyodrębnionych przy
pomocy analizy skupień. Sondaż ogólnopolski

→ Osoby obojętne kulturalnie
Tabela 1. Kulturalnie obojętni – charakterystyka kategorii użytkowników kultury i sztuki

Rodzaj praktyki kulturowej / pytanie ankietowe
Posiadanie oryginału lub kopii dzieła sztuki dawnej bądź
współczesnej
Udział w warsztatach artystycznych
Tworzenie sztuki zawodowo lub amatorsko
Chodzenie na koncerty muzyki poważnej
Znajomość artystek i artystów działających obecnie w
Polsce
Oglądanie telewizji
Granie w gry komputerowe
Chodzenie do galerii lub muzeów sztuki
Chodzenie do kina
Rozmawianie o sztuce lub artyst(k)ach
Chodzenie do kawiarni, klubu, pubu
Oglądanie filmów w domu (poza filmami oglądanymi w
telewizji)

Odpowiedzi
charakterystyczne
dla
kulturalnie wyłączonych

Procent
wskazań*

Nie

97%

Bardzo rzadko lub nigdy
Nie
Bardzo rzadko lub nigdy

93%
90%
88%

Nie

82%

Bardzo często lub często
Bardzo rzadko lub nigdy
Nie, nigdy
Bardzo rzadko lub nigdy
Nie
Bardzo rzadko lub nigdy

80%
80%
74%
63%
60%
58%

Bardzo rzadko lub nigdy

47%

* Kolor zielony symbolizuje obszar relatywnie dużej aktywności, zaś kolor czerwony – obszar relatywnie małej aktywności

→ Osoby obojętne kulturalnie cechuje nikłe zainteresowanie klasycznie rozumianymi dobrami kultury. W
grupie tej powszechny jest brak jakiegokolwiek kontaktu ze sztuką. Tego rodzaju absencja wykracza
poza sferę materialną, przenikając znacznie głębiej – do sfery świadomości. Wyrazem obojętności tej
kategorii ankietowanych wobec sztuki jest nieznajomość artystek i artystów działających w Polsce
(82%) i znikoma obecność tematu sztuki w rozmowach (77% badanych zakwalifikowanych do tej
kategorii twierdzi, że porusza go sporadycznie lub nie porusza wcale). Co znamienne, ta obojętność
wobec zjawisk artystycznych współwystępuje z brakiem zainteresowania innymi zjawiskami
kulturowymi. Badani z omawianej grupy najczęściej nie są zainteresowani grami komputerowymi
(80%), nie bywają w kinie (63%) czy w pubach (58%), rzadziej niż inni czytają książki i uprawiają sport.
Jedynym obszarem, w którym tego rodzaju osoby są aktywne, a nawet prześcigają przedstawicieli
pozostałych kategorii odbiorców sztuki, jest oglądanie telewizji. Uzyskiwanie niskich dochodów,
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słabsze wykształcenie, życie poza miastem oraz podeszły wiek uprawdopodabniają kulturalną
obojętność. ¾ osób z tej grupy osiąga dochody per capita w wysokości nieprzekraczającej 1400 zł
(76%), ⅔ legitymuje się wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub zasadniczym zawodowym
(68%), połowa mieszka na wsi (50%) i ma ukończone 55 lat (48%). Co znamienne, aż ⅓ respondentów
kulturalnie wyłączonych stanowią emeryci (31%).
→ Popkulturowi normalsi
Tabela 2. Popkulturowi normalsi – charakterystyka kategorii użytkowników kultury i sztuki

Rodzaj praktyki kulturowej / pytanie ankietowe
Posiadanie oryginału lub kopii dzieła sztuki dawnej
bądź współczesnej
Tworzenie sztuki zawodowo lub amatorsko
Chodzenie na koncerty muzyki poważnej
Znajomość artystek i artystów działających obecnie w
Polsce
Granie w gry komputerowe
Rozmawianie o sztuce lub o artystach
Chodzenie do galerii lub muzeów sztuki
Korzystanie z dóbr kultury w Internecie
Chodzenie do kawiarni, klubu, pubu

Odpowiedzi
charakterystyczne
dla
popkulturowych normalsów

Procent
wskazań*

Nie

96%

Nie
Bardzo rzadko lub nigdy

76%
76%

Nie

59%

Bardzo często lub często
Raczej nie, bardzo rzadko
Tak, raz czy dwa
Bardzo często lub często
Bardzo często lub często

17%
41%
41%
39%
31%

*Kolor zielony symbolizuje obszar relatywnie dużej aktywności, kolor niebieski – obszar aktywności relatywnie umiarkowanej,
zaś kolor czerwony – obszar relatywnie małej aktywności.

→ Przedstawiciele popkulturowych normalsów sięgają po dobra kultury oferowane przez instytucje i
artystów sporadycznie, przede wszystkim za pośrednictwem starych i nowych mediów i po to, by
podtrzymywać kontakt z innymi. Choć sami nie posiadają (96%), a najczęściej również nie tworzą prac
artystycznych (76%) i nie biorą udziału w zajęciach, które mogłyby ich do tego zainspirować (80%), to
jednocześnie nad wyraz sprawnie posługują się nowymi technologiami, przodując w intensywności
kontaktów z kulturą zapośredniczonych przez Internet. Osoby z tej grupy relatywnie częściej niż inne
grają w gry komputerowe, są także ponadprzeciętnie towarzyskie. Popkulturowi normalsi, choć na
ogół nie są w sile wieku, mogą pochwalić się relatywnie dobrym wykształceniem i względnie korzystną
sytuacją materialną. Przedstawiciele tej grupy ponadprzeciętnie często rekrutują się z młodszych
kohort demograficznych – dominująca ich część ma mniej niż 35 lat (56%). Jednocześnie aż ¾
normalsów posiada dyplom szkoły średniej lub wyższej (76%), a blisko połowa uzyskuje dochody w
wysokości co najmniej 1400 zł w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego (48%).
→ Koneserzy sztuki
Tabela 3. Koneserzy sztuki – charakterystyka kategorii użytkowników kultury i sztuki

Rodzaj praktyki kulturowej / pytanie ankietowe

Odpowiedzi
charakterystyczne
koneserów sztuki

Posiadanie oryginału lub kopii dzieła sztuki dawnej bądź
współczesnej

Tak

Udział w warsztatach artystycznych

Bardzo rzadko lub nigdy

Tworzenie sztuki zawodowo lub amatorsko

Nie

dla

Procent
wskazań*
76%
72%
61%
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Rozmawianie o sztuce lub o artyst(k)ach

Tak, od czasu do czasu

Znajomość artystów działających obecnie w Polsce

Tak, ze słyszenia

Chodzenie na koncerty muzyki poważnej

Bardzo rzadko lub nigdy

50%
50%
45%

* Kolor zielony symbolizuje obszar relatywnie dużej aktywności, kolor niebieski – obszar aktywności
relatywnie umiarkowanej, zaś kolor czerwony – obszar relatywnie małej aktywności
→ Aktywność przedstawicieli trzeciej grupy (około 16% respondentów) koncentruje się wokół
wyszukiwania i kolekcjonowania dóbr sztuki materialnej. Ci dość bierni koneserzy sztuki, obracają się w
kręgach, w których dużo mówi się o sztuce, w ogromnej większości rozpoznają współczesnych
artystów, niejednokrotnie pozostając z nimi w prywatnych relacjach. Na tle pozostałych kategorii
odbiorców osoby te są relatywnie najlepiej sytuowane, dobrze wykształcone i zaawansowane
wiekiem: przeważająca ich część uzyskuje dochody per capita powyżej 1399 zł (63%), blisko połowa
legitymuje się wykształceniem wyższym (47%) i ma ukończone 55 lat (46%).
→ Ciekawi świata artyści
Tabela 4. Ciekawi świata artyści – charakterystyka kategorii użytkowników kultury i sztuki

Rodzaj praktyki kulturowej / pytanie ankietowe

Odpowiedzi charakterystyczne
dla ciekawych świata artystów

Tworzenie sztuki zawodowo lub amatorsko

Tak, obecnie lub kiedyś

Udział w warsztatach artystycznych

Tak

Posiadanie oryginału lub kopii dzieła sztuki dawnej
bądź współczesnej

Nie

Rozmawianie o sztuce lub o artyst(k)ach

Tak, często

Znajomość artystek i artystów działających obecnie
w Polsce

Tak, osobiście

Chodzenie na koncerty muzyki poważnej

Od czasu do czasu

Procent
wskazań*
75%
70%
54%
49%
48%
41%

* Kolor zielony symbolizuje obszar relatywnie dużej aktywności, zaś kolor czerwony – obszar relatywnie małej aktywności.

→ Grupa czwarta, ciekawi świata artyści, stanowiący około 3% respondentów, charakteryzuje się znaczną
proaktywność i otwartością wobec zjawisk artystycznych. Osoby te nie tylko interesują się sztuką czy w
nią inwestują, lecz również refleksyjnie z nią obcują, niejednokrotnie włączając się w sam proces
twórczy. Obracają się oni w kręgach, w których dużo mówi się o sztuce, w ogromnej większości
rozpoznają współczesnych artystki i artyści, niejednokrotnie pozostając z nimi w prywatnych relacjach.
Ciekawi świata artyści zazwyczaj nie wchodzą w posiadanie prestiżowych prac, za to w ogromnej
większości sami je tworzą (lub tworzyli), częściej niż koneserzy sztuki poszukują nowych bodźców,
biorąc udział w różnego rodzaju spotkaniach i warsztatach oraz obcują ze sztuką w zróżnicowanych jej
formach. Ciekawi świata artyści to ludzie, dla których sztuka jest nie tyle przedmiotem wyboru,
kalkulacji czy efemerycznej fascynacji, ile istotną determinantą szerzej pojmowanego stylu życia. Owa
szczególna „ciekawość świata” częściej jest domeną kobiet, osób o wyższych kwalifikacjach i ludzi
względnie młodych.
• Jeśli rozumieć uczestnictwo w kulturze w tradycyjny sposób, prosty podział na „kulturalnych” i
„niekulturalnych”, nakładający się na inne dystynkcje (wykształceni/niewykształceni; dobrze/źle
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sytuowani materialnie; miasto/wieś), nadal istnieje oraz organizuje relacje jednostek ze
zinstytucjonalizowaną i profesjonalną kulturą, do której należą także interesujące nas sztuki wizualne.
Jednocześnie, co warto podkreślić, ostrość tego podziału nieco niweluje ten typ odbiorców, który
określiliśmy mianem popkulturowych normalsów (30% respondentów). Charakterystyczne dla tej
grupy są, z jednej strony, pewna obojętność wobec sztuki rozumianej jako sfera prawie sakralna, którą
należy praktykować w instytucjach kultury i w oparciu o pewien kanon wiedzy, z drugiej zaś
stosunkowo aktywne uczestnictwo w kulturze i wykorzystywanie sztuki jako medium nawiązywania i
wzmacniania międzyludzkich relacji. Ta druga cecha wydaje się nam dosyć istotna, bo otwiera ona
sztukę na inne możliwości korzystania z tego, co artystyczne, niż proponowane przez wiele instytucji,
ale także dlatego, że redukuje ona wysoki stopień przemocy symbolicznej wpisanej w zjawiska
artystyczne w sytuacji, gdy podkreśla się ich niedostępność dla tych, którzy nie posiadają ku temu
wystarczających kompetencji.

Teza 4: Polacy lubią sztukę konsensualną: budzącą pozytywne odczucia, urefleksyjniającą, estetyczną.
Dla większości Polek i Polaków dobra sztuka to taka, która jest piękna, zdolna do pełnienia funkcji
estetyzacyjnych, a także taka, która niesie za sobą pozytywne wzruszenia i zmusza do myślenia. Oznacza to, iż
oczekują oni od sztuki przede wszystkim, iż będzie ona wypełniać rzeczywistość albo tym, co niesie pozytywne
emocje, albo nowymi spostrzeżeniami prowokującymi refleksję. Dobra sztuka to również ta, która zostaje przez
nich zapamiętana, oraz taka, która czemuś służy. Mówiąc inaczej – to sztuka, która jest ważna, przydatna oraz
funkcjonalna wobec porządku społecznego. Uczestnicy ogólnopolskiego sondażu zdecydowanie odrzucają zaś
takie rodzaje sztuki, które budzą negatywne emocje, budzą sprzeciw czy opór, a także te, które niczemu nie
służą. Dodatkowym kryterium pozwalającym Polkom i Polakom oddzielić dobrą sztukę od złej jest jej
przedstawiający charakter.
Taką tezę wspierają następujące ustalenia badawcze:
•

Jeśli zapytać Polki i Polaków o to, czym charakteryzuje się dobra sztuka, to dominują dwa rodzaje
odpowiedzi: dobra sztuka ma budzić dużo pozytywnych emocji (67% wskazań) oraz skłaniać do
myślenia i dyskusji (65% wskazań).
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Budzi dużo pozytywnych emocji (np. wywołuje
zachwyt, wzrusza)

67%
65%

Skłania do myślenia i dyskusji

52%

Zostaje zauważona i zapamiętana
Jest użyteczna, służy czemuś konkretnemu (np.
upiększeniu otoczenia)

39%
36%

Mówi coś nowego o świecie

29%

Prowokuje do działania

25%

Wzmacnia tożsamość narodową, patriotyzm

22%

Jest zrozumiała dla każdego
Podoba się wszystkim

21%

Jest realistyczna, naśladuje rzeczywistość

20%

Budzi dużo negatywnych emocji (np. rodzi sprzeciw i
opór wielu ludzi)

19%

Dobrze się sprzedaje

18%

Wzmacnia religijność

17%
9%

Niczemu nie służy, jest wartością samą w sobie

6%

Trudno powiedzieć

0%

Odmowa odpowiedzi
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Wykres 8. Po czym poznać dobrą sztukę? Rozkład odpowiedzi na pytanie o kryteria rozpoznawania
dobrej sztuki; można było wskazać dowolną liczbę odpowiedzi. Sondaż ogólnopolski

•

•

Grupując poszczególne odpowiedzi na temat dobrej sztuki w szersze kategorie, możemy powiedzieć,
że dla Polek i Polaków dobra sztuka to sztuka pozytywnie urefleksyjniająca (budząca zachwyt,
wzruszenie, ale też pozwalająca lepiej rozumieć świat i samego siebie).
Polki i Polacy mają w swoich domach przede wszystkim sztukę realistyczną, przedstawiającą. Wśród
400 opisów sformułowanych przez respondentów, a odnoszących się do prac obecnych w ich
mieszkaniach, dominują deskrypcje pejzaży (co trzecia z prac), jak np. Ręczny malunek drewnianego
zabytkowego młyna, syberyjskie widoki, dwie wiejskie kobiety na tle łąki, odlatujące żurawie, krajobraz
górski, szum wodospadu, wieś albo po prostu pejzaż czy krajobraz. Na drugim miejscu (co szósta z
prac) znalazły się opisy przedstawień sakralnych, a wśród nich m.in. Matka Boska z Dzieciątkiem
Jezus, Portret Madonny, portret jakiejś świętej, wizerunek papieża, Ikona Matki Boskiej Kalwaryjskiej,
obraz Jana Pawła II, aniołek z masy solnej na choinkę, Pan Jezus frasobliwy, świątynia w Paryżu,
ostatnia wieczerza czy po prostu – tematyka religijna. Również co szósta opisywana praca to portret,
np. portret męski, twarz faraona z podkreśleniem objawów choroby Marfana, piłkarze, postać Roberta
Kubicy, zdjęcie rodzinne, artystyczne zdjęcie pary, twarz młodej kobiety na tle jesiennych liści, Józef
Piłsudski, portret mojego przodka czy po prostu portret albo rodzina. Wśród prac zaklasyfikowanych
26

•

przez nas do innych typów zwraca uwagę bardzo niewielka liczba dzieł nieprzedstawiających,
abstrakcyjnych.
Refleksyjno-emocjonalne nastawienie do sztuki jest bardziej typowe dla osób z wyższym
wykształceniem: aż 88% z nich uważa, że dobrą sztuką jest taka, która skłania do myślenia i dyskusji, a
84% – że jest nią sztuka budząca dużo pozytywnych emocji. Jednocześnie to także wśród osób z
wyższym wykształceniem znajdziemy zdecydowanie najwięcej takich, które od dobrej sztuki oczekują
budzenia emocji negatywnych, oporu, sprzeciwu.
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Teza 5: Artyści i odbiorcy odmiennie postrzegają zjawiska artystyczne.
Osoby tworzące sztukę oraz te, które są potencjalnymi odbiorcami ich prac, choć zgadzają się w kwestii uznania
za prototyp sztuki malarstwa, rysunku i grafiki oraz rzeźby, to znacznie różnią się pod względem sposobu
postrzegania zjawisk artystycznych. Twórcy i odbiorcy inaczej definiują, czym jest sztuka, gdzie powinna i może
być ona pokazywana i jakie role powinna wypełniać. Dodatkowo odmiennie widzą też strukturę problemów, z
jakimi borykają się twórcy w naszym kraju oraz mają nieco odmienne poglądy na temat wspierania sztuki przez
państwo.
Postawienie takiej tezy uzasadniają następujące ustalenia badawcze:
•

•

•

•

Artystki i artyści częściej niż odbiorcy używają kontekstualnego rozumienia sztuki. To, czy coś jest, a
coś nie jest sztuką, często nie jest więc dla nich kwestią właściwości określonego obiektu czy użytych
dla jego stworzenia narzędzi, ale raczej kontekstu, w jakim zostaje on ulokowany i motywów
twórczych. W przeciwieństwie do odbiorców dużo rzadziej sięgają oni po esencjalistyczne sposoby
rozumienia sztuki czy wyrażają przekonanie, iż ma ona swoją (zwłaszcza niezmienną) istotę.
Artystki i artyści dużo częściej niż odbiorcy włączają w obręb sztuki jej współczesne przejawy
(performans, video art, street art itd.), ale też częściej niż odbiorcy lokują poza nią to, co potocznie
często nazywa się sztuką (np. fryzjerstwo, styling, gotowanie).
O ile odbiorcy nie znają niektórych rodzajów twórczości, o które pytaliśmy w trakcie badań (zwłaszcza
tych typowych dla sztuki współczesnej), to tego rodzaju przypadki nie zdarzają się w zasadzie wśród
artystek i artystów, z wyjątkiem bio artu (takiej formy tworzenia nie zna 18% absolwentek i
absolwentów ASP).
Istnieją znaczące różnice pomiędzy artyst(k)ami i odbiorcami sztuki na temat ról, jakie powinna ona
pełnić.

Sztuka powinna być piękna
Sztuka powinna wzmacniać postawy patriotyczne

3.40

2.19

Artyści powinni tworzyć dzieła użyteczne społecznie

3.58

2.55

Sztuka powinna służyć Kościołowi

2.91

1.93

Zadaniem sztuki powinno być wychowywanie

3.72

2.78

Sztuka powinna być wykorzystywana jako narzędzie
działań politycznych przez sprawujących władzę
Sztuka powinna być wykorzystywana jako narzędzie
społecznej zmiany
Sztuka powinna być wykorzystywana jako narzędzie
rozwoju gospodarczego
Sztuka powinna objaśniać rzeczywistość, pomagać
zrozumieć otaczający świat

2.04

1.36

3.25

2.63
2.49

3.06
3.34

Sztuka powinna wzruszać

Polki i Polacy

4.48

3.22

3.89
3.69

1.0

2.0

3.0

4.15

4.0

5.0

Absolwentki i absolwenci ASP
Zupełnie się

Raczej się

Częściowo

Raczej się

W pełni się

nie

nie

tak, częściowo

zgadzam

zgadzam

zgadzam

zgadzam

nie
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Wykres 9. Opinie na temat funkcji sztuki wśród osób, które ukończyły ASP, oraz wśród odbiorców –
różnica średnich wyników (im wyższy wynik, tym większa zgoda z danym twierdzeniem). Na wykresie
pokazano tylko te funkcje, dla których wystąpiły różnice istotne statystycznie. Sondaż ogólnopolski oraz
sondaż wśród absolwentek i absolwentów ASP

•

•

78% ankietowanych artystek i artystów jest zdania, że sztukę można prezentować wszędzie, gdzie
zapragnie tego jej twórca, zaś zdanie obiorców jest dokładnie odwrotne – na takie stwierdzenie godzi
się tylko 22% spośród nich, zaś przeważająca większość uważa, iż miejscem pokazywania sztuki są
przede wszystkim muzea i galerie.
Polki i Polacy akceptują opiekuńczą rolę państwa w odniesieniu do sztuki, ale rozumianej jako dobro
wspólne, dane przez instytucje publiczne, będące częścią kultury i dziedzictwa oraz wspomagające
procesy edukacyjne. Mają natomiast wątpliwości, czy państwo powinno wspierać artystów: prawie
połowa uważa, że artystki i artyści powinni sami na siebie zarabiać, nie oczekując takiego wsparcia, a
tylko kilkanaście procent nie zgadza się z taką tezą; spora grupa częściowo lub całkowicie zgadza się
też, że finansować powinno się tylko twórców uznanych za najwybitniejszych, podczas gdy
przeciwnego zdania jest większość artystek i artystów.

Sztukę powinni wspierać wyłącznie prywatni sponsorzy
Państwo powinno finansować tylko najwybitniejszych
artystów
Artyści powinni na siebie zarabiać i nie oczekiwać
pomocy ze strony państwa i jego instytucji
Państwo powinno finansować kształcenie artystów
Sztukę powinny finansować władze samorządowe
(województwa, miasta, gminy)
Państwo powinno finansować budowę nowych i
rozwijanie istniejących instytucji artystycznych
Państwo powinno zapewniać bezpłatną edukację
artystyczną obywateli
Część pieniędzy uzyskiwanych przez państwo z różnego
rodzaju monopoli powinna być przeznaczana na
finansowanie sztuki
Państwo powinno przeznaczać część pieniędzy
pozyskiwanych z podatków na finansowanie sztuki

1.0
Polki i Polacy

2.0

3.0

4.0

5.0

Częściowo tak,

Raczej się

W pełni się

częściowo nie

zgadzam

zgadzam

Absolwentki i absolwenci ASP
Zupełnie się

Raczej się

nie zgadzam nie zgadzam
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Wykres 10. Opinie na temat finansowania sztuki wśród osób, które ukończyły ASP, oraz wśród
odbiorców – różnica średnich wyników (im wyższy wynik, tym większa zgoda z danym twierdzeniem). Na
wykresie pokazano tylko te funkcje, dla których wystąpiły różnice istotne statystycznie. Sondaż
ogólnopolski oraz sondaż wśród absolwentek i absolwentów ASP

Teza 6: Pole sztuk wizualnych jest ogromnie zróżnicowane, zaś część przecinających je różnic ma charakter
nierówności.
Cechą charakterystyczną polskiego świata artystycznego jest jego ogromne zróżnicowanie. Do szczególnie
istotnych wymiarów różnic należą stopień widzialności (rozpoznawalności, uznania, obecności w obiegu sztuki i
mediach) oraz stopień stabilności sytuacji życiowej. Tę podstawową różnicę po części determinują, a po części
uzupełniają takie wymiary różnic, jak płeć, pokolenie, miejsce ukończenia studiów i zamieszkiwania oraz
poglądy polityczne.
Postawienie takiej tezy uzasadniają następujące ustalenia badawcze:
•

•

Podstawowym rodzajem różnic dzielących pole sztuk wizualnych jest widzialność. To ona różnicuje
dostęp do innych zasobów (pieniędzy, zainteresowania, prestiżu), i to różnicuje w sposób potęgowy,
sprawiając, iż z ogromnej liczby artystek i artystów zarówno ekspertom, jak i laikom znani są nieliczni.
To samo zjawisko dotyczy również instytucji oraz uczelni artystycznych.
Rozkład częstości występowania nazwisk artystek i artystów w analizowanych tytułach prasowych ma
charakter wyraźnie potęgowy: istnieje wąska kategoria artystów, którzy pojawiają się w tekstach
prasowych o wiele częściej niż pozostali, następnie nieco większa liczba tych, którzy występują w
przekazach medialnych rzadziej, ale regularnie oraz bardzo szerokie grono tych, którzy pojawiają się
sporadycznie, często jednorazowo. W sumie w analizowanych 3000 tekstów można odnaleźć blisko
1300 nazwisk artystek i artystów, jednak prawie połowa pojawia się tylko w jednym tekście, co czwarty
– w więcej niż trzech tekstach, tylko 100 – w więcej niż dziesięciu. Jedenastu artystów pojawia się
natomiast ponad 50 razy.
Tabela 5. Zestawienie 50 artystek i artystów, o których najczęściej informowano w analizowanej prasie
codziennej i tygodnikach między czerwcem 2010 a czerwcem 2015
Imię
i
artystki/artysty

nazwisko

Liczba artykułów, w
których pojawia się
nazwisko
3
artystki/artysty

Częstość pojawiania się nazwiska na
1000 tekstów, w których pojawia się
choć jedno nazwisko artystki/artysty z
pola sztuk wizualnych

1

Tadeusz Kantor

82

64

2

Jan Matejko

79

62

3

Jacek Malczewski

67

53

4

Wilhelm Sasnal

65

51

5

Mirosław Bałka

62

49

6

Zbigniew Libera

60

47

3

W próbie 3000 artykułów, po 750 z każdego z tytułu, w tym około 1250 dotyczących sztuk wizualnych i zawierających nazwisko
przynajmniej jednego artysty z tej dziedziny.

30

7

Katarzyna Kozyra

57

45

8

Jerzy Nowosielski

57

45

9

Paweł Althamer

56

44

10

Stanisław Ignacy Witkiewicz

56

44

11

Artur Żmijewski

47

37

12

Alina Szapocznikow

46

36

13

Stanisław Wyspiański

41

32

14

Edward Dwurnik

37

29

15

Magdalena Abakanowicz

36

28

16

Wojciech Fangor

36

28

17

Zdzisław Beksiński

35

27

18

Piotr Uklański

35

27

19

Julita Wójcik

35

27

20

Joanna Rajkowska

34

27

21

Aleksander Gierymski

34

27

22

Henryk Stażewski

33

26

23

Władysław Strzemiński

32

25

24

Andrzej Wróblewski

31

24

25

Wojciech Bąkowski

31

24

26

Katarzyna Kobro

29

23

27

Dorota Nieznalska

28

22

28

Leon Wyczółkowski

28

22

29

Józef Robakowski

27

21

30

Natalia LL

26

20

31

Józef Mehoffer

26

20

32

Henryk Tomaszewski

26

20

33

Henryk Siemiradzki

25

20

34

Olga Boznańska

23

18

35

Robert Kuśmirowski

23

18

31

36

Roman Opałka

23

18

37

Lech Majewski

22

17

38

Oskar Dawicki

22

17

39

Zofia Kulik

21

16

40

Wojciech Kossak

21

16

41

Franciszek Starowieyski

20

16

42

Marcin Maciejowski

20

16

43

Grzegorz Kowalski

19

15

44

Leon Tarasewicz

19

15

45

Władysław Hasior

19

15

46

Karol Radziszewski

19

15

47

Nikifor Krynicki

18

14

48

Waldemar Świerzy

18

14

49

Juliusz Kossak

18

14

50

Jakub Julian Ziółkowski

18

14

→ Podobnie nierówny, potęgowy rozkład dotyczy instytucji wystawiających sztukę. W analizowanej
prasie pojawiło się ponad 2500 wzmianek na ich temat, w których przynajmniej raz padła nazwa 300
różnych tego typu placówek. Jednakże prawie połowa tych wzmianek przypadła na dziesięć instytucji
najczęściej pojawiających się na łamach ogólnopolskiej prasy. Najczęściej pisze się o Zachęcie oraz
Muzeum Narodowym w Warszawie (każda z tych instytucji wspominana jest w prawie 200 tekstach,
czyli w co szóstym tekście dotyczącym sztuk wizualnych). Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
obecne jest w 141 tekstach, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w 107 tekstach. W
pierwszej piątce najczęściej przywoływanych instytucji obecny jest tylko jeden podmiot spoza
Warszawy, którym jest Muzeum Narodowe w Krakowie (116 tekstów). Z punktu widzenia uwagi
poświęcanej w prasie w czołówce lokują się także trzy instytucje z dużych polskich miast: ms2 w Łodzi
(55 tekstów), MOCAK (51 tekstów) i Muzeum Narodowe we Wrocławiu (45 tekstów). Prawie 150
muzeów i galerii (a więc połowa wszystkich) pojawiło się w analizowanej prasie zaledwie raz lub dwa
razy.
→ W trakcie analizy zidentyfikowano dziewięć uczelni artystycznych, których widzialność w dyskursie
prasowym jest niezwykle zróżnicowana. Uczelnia pierwsza na liście, a więc warszawska ASP, pojawiała
się w analizowanej przez nas prasie codziennej i tygodnikach ponad 20 razy częściej (w 128 tekstach na
około 1200 dotyczących sztuk wizualnych) niż ostatnia na liście Akademia Sztuki w Szczecinie (sześć
tekstów).
→ Tylko co dziewiątej osobie spośród wystawiających swoje prace absolwentek i absolwentów ASP udało
się zaistnieć w jednej z najbardziej znanych polskich instytucji wystawienniczych, co szesnastej – w
trakcie któregoś z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce wydarzeń cyklicznych, co setnej – podczas
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•

podobnego wydarzenia za granicą, również co setnej – w którejś z najbardziej znanych zagranicznych
instytucji wystawienniczych.
Ważnym czynnikiem różnicującym pole sztuk wizualnych jest płeć.
→ ¾ spośród prawie 1300 artystek i artystów sztuk wizualnych obecnych w materiałach
medialnych, które zostały poddane analizie, to mężczyźni. Ich liczebna przewaga jest tym
większa, z im bardziej popularnymi artystami mamy do czynienia. Wśród dziesięciu najczęściej
obecnych w prasie nazwisk tylko jedno należy do kobiety (Katarzyna Kozyra), wśród 25
najczęściej wzmiankowanych kobiet jest już pięć (a więc 20%), podobnie wśród pierwszych
100 (19%). Wśród wszystkich artystów wspomnianych choć raz w „Gościu Niedzielnym” tylko
15% to kobiety. W „Rzeczpospolitej” udział artystek wynosi 20%, a w „Polityce” i „Gazecie
Wyborczej” po 25%.
→ Jeszcze mniej kobiet, bo tylko 18%, znalazło się wśród nazwisk wskazanych przez absolwentki
i absolwentów ASP w odpowiedzi na pytanie o najważniejsze osoby tworzące współcześnie
sztukę w Polsce.
→ W trakcie wywiadów pogłębionych często pojawiał się też wątek niedoreprezentowania
kobiet jako pedagogów zatrudnionych na uczelniach wyższych i to pomimo że dominują one
jako studentki tych uczelni, na przykład:
Ja myślę, że kobiety generalnie mają gorzej. (…) No, że nie dostają tej najprostszej opieki, po
co brać je na uczelnie i zapewniać im minimum, bo przecież to mąż o nie zadba. (…) Natomiast
w większości asystentami zostają mężczyźni i powielają ten schemat. Myślę też, że bardzo
często, no, taki moment pewnie urodzenia dziecka, macierzyństwa jest takim chwilowym
wyłączeniem się z zawodu. I niektórzy, niektóre potrafią jakby to pogodzić, czy też twórczo to
przekuć. A niektóre artystki na moment znikają z obiegu.
→ Problem płci pojawia się również często w wypowiedziach osób, które szczególnie mocno
cierpią z powodu niestabilności i niepewności wynikających z braku środków utrzymania.

•

Innym istotnym czynnikiem różnicującym artystów jest stabilność i bezpieczeństwo życia. Na ten
problem szczególnie mocno zwraca się uwagę w trakcie wywiadów pogłębionych, ale jest on widoczny
także w informacjach pozyskanych z obu sondaży (zob. teza 7).
→ Jedną z najczęstszych narracji opisujących strukturę świata artystycznego jest ta, zgodnie z
którą jest on podzielony na niewielką grupę osób żyjących w sposób dostatni i resztę, która
cierpi z powodu niedostatku i braku bezpieczeństwa:
Więc generalnie rzecz biorąc, nie można dwoma zdaniami opisać sytuację artystów. Jest ten
szczyt i jest ten bardzo rozległy niestety obszar kompletnej biedy. Kompletnej biedy. I ta bieda z
jednej strony to jest źródło naszej troski i zmartwienia, a z drugiej strony jeszcze ważniejsze jest
to, że najczęściej bieda wiąże się z takimi trudnościami w funkcjonowaniu w życiu tych artystów,
którym się nie powodzi.
→ Inni, dostrzegając tego rodzaju nierówności, wskazują, iż struktura ta jest nieco bardziej
złożona:
(…) rozpiętość zarobków pomiędzy artystami, którzy są w dobrej sytuacji finansowej i którzy w
jakiś sposób przebili się na czy do takiego obiegu międzynarodowego, na rynki
międzynarodowe – to jest ogromna rozpiętość między tymi, o których mówię, którzy muszą
być wspomagani przez swoich rodziców, tak. I to właśnie z jednej strony mówimy o tych
33

najlepiej zarabiających, potem są ci, którzy są związani z instytucjami, o których mówiłam.
Myślę, że ich sytuacja materialna nie jest tak naprawdę jakąś złą sytuacją. Po pierwsze jest
stabilna, po drugie to są zarobki na poziomie jakieś tam średniej, ale jest jeszcze szansa na
dorobienie, na sprzedaż do kolekcji. No i jest ten taki prekariat artystyczny, o którym
wspominałam. Tu by trzeba było pamiętać o tym podziale na grupy wśród samych artystów i
dlatego myślę, że nie można tak jednoznacznie ocenić, jaka jest sytuacja artystów w Polsce.
→ Rozwarstwienie to jest widoczne, gdy przyjrzymy się cenom, jakie artyści uzyskują ze
sprzedaży swoich prac:
˃

˃

•

Jeśli chodzi o najniższe kwoty, za które respondenci sprzedali którąś ze swoich prac, wahają
się one od kilku złotych do ponad 5000, a średnio wynoszą 430 złotych. Lepszym miernikiem
jest jednak mediana, wynosząca 150 złotych: połowa sprzedanych prac nie przekroczyła tej
właśnie kwoty, a ¼ została sprzedana za nie więcej niż 50 złotych. Ponad 90% najtaniej
sprzedanych prac kosztowało nie więcej niż 1000 złotych.
Z kolei cena najdrożej sprzedanych prac rozciąga się od 3 złotych aż do 379 000, tak że w jej
wypadku średnia wynosząca ponad 15 000 złotych jest tym bardziej mylącym wskaźnikiem:
25% najdrożej sprzedanych prac kosztowało nie więcej niż 2000 złotych, połowa – nie więcej
niż 4400 złotych, ¾ – nie więcej niż 9800 złotych. Z kolei sześć najdrożej sprzedanych prac
kosztowało w sumie tyle, co najdrożej sprzedane prace pozostałych stu osób, które udzieliły
odpowiedzi na pytanie.

Istotnym czynnikiem różnicującym pole sztuk wizualnych jest także wiek artystki/artysty albo inaczej –
przynależność pokoleniowa:
→ Różnice te są widoczne, jeżeli chodzi o datę urodzenia artystek i artystów, o których
informuje się w prasie codziennej i tygodnikach:

15%
30%
do 35 lat
36–45 lat
18%

46–55 lat
56–65 lat
powyżej 65 lat
nie żyje

9%

16%
12%

Wykres 11. Wiek artystek i artystów wizualnych żyjących w XIX i XX wieku, obecnych choć raz na

łamach analizowanej prasy między czerwcem 2010 a czerwcem 2015. Dane uzyskano dla 1210 spośród
1286 osób
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→ W trakcie analiz zawartości artykułów, badając współwystępowanie w tym samym artykule
nazwisk artystek i artystów, udało się nam zidentyfikować trzy wyraziste formacje,
rozpoznawane jako całości przez dziennikarzy:
˃

˃

˃

Pierwsza to głównie malarze tworzący między drugą połową XIX wieku a dwudziestoleciem
międzywojennym, jej trzon stanowią ikoniczne postacie malarstwa historycznego, na czele z
Matejką i Malczewskim, a uzupełniają ją ponadprzeciętnie często pojawiający się w tych
samych tekstach bracia Gierymscy, Mehoffer, Wyczółkowski, Fałat, Axentowicz, Siemiradzki,
Kossak czy Pankiewicz.
Druga grupa autorów często pojawiających się obok siebie skupiona jest wokół prekursorów i
twórców awangardy międzywojennej i powojennej oraz wokół Grupy Krakowskiej, obejmuje
zatem z jednej strony Władysława Strzemińskiego, Katarzynę Kobro i Henryka Stażewskiego, a
z drugiej – Tadeusza Kantora i Jerzego Nowosielskiego; dość często pojawiają się z nimi oraz
obok siebie także Andrzej Wróblewski, Alina Szapocznikow, Magdalena Abakanowicz, Roman
Opałka i Wojciech Fangor.
Trzecią grupę twórców ponadprzeciętnie często występujących w tych samych tekstach
prasowych można określić jako uprawiających sztukę krytyczną. Trzon tej grupy stanowią
twórcy urodzeni w latach 1955–1970, jak Katarzyna Kozyra, Zbigniew Libera, Paweł Althamer i
Artur Żmijewski oraz Julita Wójcik, Dorota Nieznalska i Joanna Rajkowska, a w podobnych
kontekstach jest też nieraz mowa o Natalii LL i Zofii Kulik.

→ Najbardziej krytyczne wobec przypisywaniu sztuce funkcji społecznych (wychowywanie,
zmienianie świata, angażowanie się w bieżące zjawiska społeczno-polityczne) są osoby
należące do pokoleń, których wchodzenie w dorosłość przypadło na okres PRL-u, ale w
szczególności ci, którzy osiągali dojrzałość na przełomie lat 70. i 80. Jest to o tyle interesujące,
iż ówczesny system państwowy pozwalał na wszelki eksperyment artystyczny, ale pod
warunkiem, iż nie dotykał on kwestii politycznych i społecznych, ale jednocześnie sztuka
bardzo często była wykorzystywana do celów propagandowych. Niechęć do wypełniania
przez nią funkcji społecznych może być więc, z jednej strony, rezultatem przyswojenia normy
braku zaangażowania politycznego jako warunku tworzenia, z drugiej zaś skutkiem niechęci
do bycia używanym w roli propagandowej tuby. Z kolei roczniki urodzone między połową lat
60. a początkiem 70. wchodziły w dorosłość w drugiej połowie lat 80. i pierwszej 90., a więc w
okresie sprzyjającym społecznemu zaangażowaniu, w którym w Polsce i na świecie tryumfy
święciła sztuka silnie upolityczniona, krytyczna, intensywnie odwołująca się do dorobku
studiów kulturowych, niechętna kapitalizmowi oraz celebrująca jednostkową wolność jako
najważniejszą z wartości. Nie dziwi więc zgoda wśród tego pokolenia na pełnienie przez
sztukę funkcji społecznych.
→ Roczniki urodzone od połowy lat 70. cechuje, z jednej strony, większy krytycyzm wobec
prawie wszystkich wskazanych wcześniej funkcji sztuki, a więc zarówno sztuki wychowującej,
jak i zaangażowanej społecznie, a także wreszcie sztuki jako dostarczycielki tego, co piękne, z
drugiej – spory odsetek odpowiedzi ambiwalentnych. Może to być skutkiem wysokiego
stopnia społecznej indywidualizacji, przyswojenia reguł forsowanych przez neoliberalny
porządek, może też być wyrazem postmodernistycznego dystansu wobec wielkich narracji.
Być może to właśnie te czynniki każą temu pokoleniu częściej widzieć w sztuce fenomen
otwarty na każdy rodzaj użyć, a poprzez to bardzo niejednoznaczny, będący raczej narzędziem
w rękach artysty niż czymś, co ma z góry opisane role oraz funkcje.
→ W badaniu sondażowym młodzi artyści (kończący ASP w latach 2002–2011) znacznie częściej
niż starsi jako istotne źródło swojego utrzymania wskazują „inny rodzaj prac artystycznych
(np. projektowanie, wystrój wnętrz, biżuterii itp.)”, tj. pracę związaną z kompetencjami
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wyniesionymi ze studiów, ale niepolegającą na tworzeniu dzieł sztuki, pracy koncepcyjnej,
przygotowaniu wystaw, prowadzeniu warsztatów lub w inny sposób bezpośrednio związaną
ze sztuką. Wśród młodych jest ona źródłem zarobkowania dla ok. 50% osób utrzymujących się
z pracy związanej ze sztuką, podczas gdy w innych pokoleniach dla ok. 30% osób. Oznaczać to
może dwie rzeczy: po pierwsze, iż to właśnie młodzi, startujący dopiero artyści, utrzymują się
z fuch i chałtur albo, po drugie, na co wskazują informacje pozyskane w trakcie wywiadów
pogłębionych, iż wśród najmłodszego pokolenia mamy do czynienia ze zwrotem ku
konkretowi – a więc ku takim formom pracy wykorzystującej umiejętności artystyczne, które
łatwo można skomercjalizować (chodzi przede wszystkim o projektowanie graficzne,
projektowanie wnętrz i ubrań, tworzenie i edycję filmów, design itd.).
→ Niektórzy z naszych rozmówców w trakcie wywiadów pogłębionych zwracali również uwagę
na istotną zmianę mentalności artystów, która pojawia się w najmłodszym pokoleniu. Polega
ona na tym, iż świadomość funkcjonowania w bardzo niestabilnym kontekście, którego
jedynym pewnym aspektem jest to, że pozostawia on jednostkę samej sobie i nie daje
jakichkolwiek podstaw bezpieczeństwa socjalnego, jest daleko posunięta profesjonalizacja,
koncentracja na zdobywaniu takich kompetencji, które są bardzo konkretne i dają się w
prosty sposób zmonetaryzować.
Czyli na przykład ludzie się profesjonalizują, mogą robić pomniki, scenografię, rzeczy
perfekcyjne, dobre. Czy są fotografami i pracują dla innych na zlecenia, mogą mieć całkiem
dobry zawód z tego, zwłaszcza myślę, że w branży filmowej dużo ludzi może mieć
normalną, dobrą pracę. I w grafice komputerowej. To są kierunki studiów, które są
oblegane. Design, projektowanie graficzne, a na malarstwie są pustki obecnie. Nie ma
sensu iść na te ściśle artystyczne kierunki, bo ludzie nie widzą takiej przyszłości. A dużo
ludzi idzie na projektowe kierunki, bo kończą się dobrym zawodem.
→ Ta fetyszyzacja konkretu, władzy w rękach, nie jest niczym zaskakującym, choć
niewątpliwie jest destrukcyjna dla romantycznych mitów artysty, który tworzy to, co
niepraktyczne, ale posiadające wysoką wartość kulturową, symboliczną. Młodzi artyści
zdają się przestawać myśleć w kategoriach, które były tak oczywiste dla starszego
pokolenia: że pracuje się za darmo, że poświęca się sztuce, że jej tworzenie jest tak
istotne, że należy temu podporządkować swoją egzystencję. Przeciwnie, w coraz
liczniejszej grupie młodych ludzi mamy do czynienia raczej z daleko posuniętą
pragmatyzacją postaw. Trudno się temu procesowi dziwić, bo jest on racjonalną
strategią adaptacji do świata, w którym podstawowym doświadczeniem jest niepewność
i w którym niespecjalnie ceni się to, co autoteliczne.
→ Część rozmówców zwraca też uwagę na problem ageizmu we wspieraniu sztuki przez systemy
stypendialne, a więc fetyszyzowania poprzez nie młodości i ograniczenie wsparcia dla twórców
wyłącznie do finansowania ludzi, którzy nie przekroczyli 35. roku życia.
To jest jedna z rzeczy, która jakby wyklucza też część artystek, druga część to jest też
związana jakby z takim, no niewątpliwie jednak fetyszyzacją młodości i nowości w
środowisku artystycznym, poszukiwaniu nowych nazwisk, to jest rzeczywiście (…) rzecz,
która też wydaje mi się jakby warta rozregulowania, przekalibrowania... (…) No cały
ten system, system też stypendialno-konkursowo-dotacyjny... (…) jest tak ustawiony w
Polsce, no wiadomo „Młodą Polskę” można otrzymywać do 35. roku życia. (…)
Wszystkie, znaczy większość rezydencji, też jest do określonego tam 30. któregoś roku
życia. Konkursów, których jest bezliku w Polsce, no to są wszystko (…) też do 36. (…) nie
wiem, „Młode Wilki” w Szczecinie, no tego jest mnóstwo, ale to jest wszystko dla... (…)
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młodych. Nie ma takiej właśnie [rzeczy, jak] „Stara Polska” czy tam znowu „Polska w
Średnim Wieku”, takiego programu. I to jest rzeczywiście bardzo bardzo trudne.
•

Kolejny rodzaj różnicy znaczący pole sztuk wizualnych to ośrodek, w którym się działa i tworzy.
→ W pierwszej dwudziestce i trzydziestce najczęściej wymienianych przez prasę podmiotów
prezentujących sztukę instytucje warszawskie i krakowskie stanowią ponad połowę, a w
pierwszej pięćdziesiątce – niemal połowę wszystkich placówek tego rodzaju
zidentyfikowanych w trakcie analiz instytucji. Z kolei wśród muzeów i galerii uznanych za
najważniejsze miejsca prezentowania sztuki przez samych artystów w pierwszej dziesiątce aż
dziewięć znajduje się w Warszawie lub Krakowie, a wśród wszystkich 85 choć raz
wymienionych placówek w jednym z tych miast znajduje się połowa z nich.
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Wykres 12. Suma wzmianek w analizowanej prasie dotyczących 50 najczęściej wskazywanych
w prasie podmiotów wystawiających sztuki wizualne w podziale na miasta. Liczby powstały w
wyniku zsumowania liczb tekstów dla poszczególnych instytucji, dlatego rzeczywista liczba
tekstów dla poszczególnych miast jest nieco mniejsza (jeśli tekst zawiera wzmianki o kilku
różnych podmiotach z danego miasta – jest liczony kilkakrotnie)

→ W Polsce mamy do czynienia z procesem metropolizacji, którego centrum jest Warszawa.
Wyniki badań sondażowych pokazują, iż po ukończeniu studiów w zasadzie nie wyjeżdża się z
tego miasta, migrują do niego natomiast osoby, które są absolwentami w innych, mniejszych
ośrodkach. Największy odpływ tego rodzaju notuje Poznań, ale też Wrocław.
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Wykres 13. Odsetek osób pozostających w mieście, w którym studiowało na uczelni wyższej.
Sondaż wśród absolwentek i absolwentów ASP4

→ Nasi rozmówcy w trakcie wywiadów pogłębionych podkreślają też silne uprzywilejowanie
Warszawy:
Mamy taką warszawską elitę artystyczną, która żyje, krótko mówiąc, bardzo dobrze. Są
artyści, którzy zarabiają lub zarabiali krocie i są to rzeczy kompletnie nieosiągalne dla
przeciętnych zjadaczy chleba.
→ ale również to, iż metropolizacja jest procesem co najmniej ambiwalentnym:
Myślę, że niestety środowisko artystyczne jest bardzo warszawskocentryczne. Czyli co jest
plusem i minusem. Dlatego że ono jest bardzo chłonne, cały czas się zmienia. Dokooptowują
się nowe osoby z innych miast, więc to powoduje, że jest to środowisko przynajmniej z pozoru
na wierzchu bardzo żywe. Natomiast to robi się kosztem wysysania właśnie artystów z, nie
wiem, Poznania, Krakowa.
•

Środowisko różnicują również poglądy polityczne.
→ Większość naszych respondentów uważa, iż artyści tworzący sztukę mają poglądy lewicowe i
to nie ze względu na to, że sympatyzują z jakąś partią polityczną, która je wyraża, ale z tej
prostej przyczyny, iż uznają siebie za osoby wrażliwe społecznie, czułe na niesprawiedliwość,
krytyczne.
→ Potwierdzają to również wyodrębnione w trakcie analiz dwie podstawowe narracje na temat
powinności sztuki: krytyczną i zaangażowaną (sztuka powinna zmieniać świat, pomagać w
jego rozumieniu, być formą oporu) oraz konserwatywną (sztuka powinna być piękna,
wzmacniać uczucia patriotyczne, służyć Kościołowi). Pierwsza z nich jest mianowicie dużo
częstsza niż druga, ale warto też podkreślić, iż nasi respondenci boją się wpisywania sztuki w
jakąkolwiek jednoznaczną narrację, ponieważ ograniczałoby to swobodę tworzenia i
przekształcało ją w coś, czym ona nie jest.

4

Na wykresie nie podano danych dla Krakowa (60%), ponieważ są one mylące: na niski odsetek osób pozostających po studiach w
województwie, którego miasto to jest stolicą rzutuje fakt, że część osób biorących udział w badaniu studiowało w fili krakowskiej ASP w
Katowicach, która dopiero od 2001 roku stała się samodzielną uczelnią. Jej absolwenci podają więc nieraz Kraków jako miejsce studiowania,
podczas gdy w rzeczywistości uczyli się w Katowicach (z tego powodu 20% absolwentów krakowskich okazuje się mieszkać w województwie
śląskim). Rzadko zdarza się natomiast, aby absolwenci krakowscy przeprowadzali się po studiach do Warszawy. Nie podano też danych dla
Torunia (67%), ponieważ liczba uczestników badania jest zbyt niska, aby traktować ten wynik jako wystarczająco rzetelny.
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→ W trakcie wywiadów pogłębionych zwraca się dodatkowo uwagę na słabość
konserwatywnych środowisk w Polsce i, co istotne, czynią to rozmówcy, którzy sami do nich
należą:
Tyle tylko, że artyści to są ludzie, którzy chcą być wolni, dlatego siłą rzeczy jest im bliższej
do takiej liberalno-lewicowej [narracji], takiego dyskursu bliżej niż do konserwatywnego,
zwłaszcza, że u nas ten konserwatyzm w sferze publicznej jest niezrozumiały, zwłaszcza z
faszyzmem kojarzony. U nas nie ma takiej tradycji kon… nie ma takiego środowiska
intelektualnego konserwatywnego, które byłoby atrakcyjne dla artystów. (…) są takie
środowiska powiedzmy na prawicy i to już jest kompletny mętlik, jak nie potrafię zupełnie z
nikim utożsamić i mam… (…) to są takie dziwne, małe środowiska. Niektóre po prostu
aspirują do tego, żeby być w mainstreamie, to banda takich nieudaczników, szczerze
mówiąc, i to każdy widzi, że tak jest.
→ Warto podkreślić, że nie wszyscy zgadzają się z optyką przedstawioną powyżej, choć są to
raczej głosy odosobnione:
(…) świat sztuki jest zideologizowany do szczętu przez to neomarksistowskie czy
postmarksistowskie myślenie (…) jedna z ważnych artystek wygłosiła tekst, powtórzyła to
dwa czy trzy razy, nikt nie zaoponował, ja nie byłem w stanie, bo mi kopara opadła po sam
pas, wyobraź sobie, tak powiedziała dosłownie: „Dobrzy artyści, czyli ci, którzy realizują
hasła lewicy klasowej”, wyobrażasz sobie? A słabi artyści to są ci, którzy z sobą pracują, np.
na akademiach, tak to powiedziała. Dobrzy artyści to są wyłącznie ci, którzy realizują idee
lewicy klasowej, natomiast słabi artyści, dosłownie cytat: „słabi artyści nie realizują tych
idei”. Wyobrażasz sobie? To ma być elita? Przecież to jest kołtuneria intelektualna po
prostu. (…)
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Teza 7: Podstawowy problem, z jakim borykają się artyści w Polsce, to nie tyle ubóstwo, co raczej brak
poczucia bezpieczeństwa egzystencjalnego.
Pomimo że wydaje się to problemem uniwersalnym, dotykającym także innych kategorii społecznozawodowych, i najlepiej znanym pod pojęciem prekaryzacji, w przypadku twórców ma on specyficzny
charakter. Szczególność sytuacji artystów polega na tym, że: (a) jako kategoria społeczna uzyskują oni
przychody sięgające średniej krajowej, ale jednocześnie są to dochody nieregularne i pochodzące z wielu
różnych źródeł; (b) ta wielość źródeł wynika często z faktu, że nie będąc w stanie utrzymać się z uprawiania
sztuki, a nie chcąc z tego rezygnować, tworzą, ale traktują to jako jedno ze źródeł dochodu; (c) jest to grupa
zawodowa rozwarstwiona pod względem wysokości uzyskiwanych dochodów, ale też liczby źródeł uzyskiwania
dochodu i ich stabilności oraz stopnia, w jakim utrzymują się z tworzenia sztuki, innej pracy związanej ze sztuką
oraz pracy z nią niezwiązanej; (d) wielu z nich wskazuje na brak podstawowego źródła bezpieczeństwa
egzystencjalnego, jakim są ubezpieczenia społeczne; (e) ich kariera zawodowa poddana jest silnemu falowaniu,
wynikającemu z rosnącego lub malejącego zapotrzebowania na ich pracę; (f) niejasne są dla nich zazwyczaj
czynniki określające popularność niektórych twórców, a więc nie kontrolują oni warunków, które decydują o
tym, że wiedzie im się lepiej lub gorzej; (g) poddani są silnej presji konkurowania z innymi twórcami, zaś ich
aspiracje rozbudzone przez zjawiska takie jak „efekt Sasnala” bardzo rzadko zostają zaspokojone, co rodzi nie
tylko frustrację, ale też rywalizację, zazdrość, a czasem także skłonność do myślenia w kategoriach spiskowych.
Postawienie takiej tezy uzasadniają następujące ustalenia badawcze:
•

Przeciętny miesięczny dochód netto wśród absolwentek i absolwentów ASP uczestniczących w
5
badaniu, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie, to ponad 3500 złotych netto . W stosunku do kwoty
6
przeciętnego dochodu brutto podawanej przez Główny Urząd Statystyczny za 2015 rok (4150 złotych
brutto) jest to zatem kwota o kilkanaście procent wyższa od średniej krajowej. Jeśli jednak
uwzględnimy, że ankietowani mają wyższe wykształcenie, a ponad połowa z nich mieszka w mieście
liczącym powyżej 500 000 mieszkańców, to kwota ta jest bliska typowej dla innych wykształconych
mieszkańców dużych miast lub nawet od niej niższa. Jednocześnie porównanie wyników obu sondaży
pokazuje, że wśród absolwentów ASP nieco więcej jest osób o niskich dochodach (mniej niż 1000
złotych miesięcznie zarabia 17% z nich wobec 7% osób z wykształceniem wyższym na poziomie kraju).
Oznacza to z kolei, że choć jako kategoria zawodowa artyści zarabiają mniej więcej tyle samo, co inne
osoby, które ukończyły studia wyższe, to jednocześnie jest to grupa ponadprzeciętnie rozwarstwiona
pod względem zamożności, co potwierdzają też wywiady pogłębione.
• Dochody z pracy związanej ze sztuką są często uzupełniane o te pochodzące z zajęć z nią
niezwiązanych. Niewielki odsetek absolwentów ASP może sobie pozwolić na
utrzymywanie się z tylko jednego źródła, większość ma kilka źródeł dochodów, co trzecia
osoba – więcej niż trzy. Zaledwie 4% ankietowanych utrzymuje się tylko z jednego źródła
dochodów.

5

Część osób podała – w formie odpowiedzi na pytanie otwarte – dokładną kwotę, na którą szacują swój dochód, część zaś dokonała
wyboru jednego z podanych przedziałów, odpowiadając na pytanie metryczkowe. W tym drugim wypadku na potrzeby obliczeń przypisano
im wartość będącą środkiem wybranego przez nich przedziału, a w przypadku najwyższego przedziału – medianę dochodów z pytania
otwartego dla wartości leżących między dolnym progiem najwyższego przedziału z pytania zamkniętego a najwyższą kwotą z pytania
otwartego.
6
Wszystkie dane z GUS podawane w tej części opracowania pochodzą z Banku Danych Lokalnych https://bdl.stat.gov.pl [dostęp:
15.11.2016]. Na potrzeby obliczenia kwot netto przyjęto, że przeciętny dochód netto wynosi 74% kwoty brutto.
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Wykres 14. Liczba źródeł dochodów uznanych za podstawowe lub za dodatkowe, ale ważne. Wybierano spośród zbioru:
stała praca związana ze sztuką, stała niezwiązana, dorywcza związana, dorywcza niezwiązana, pomoc materialna bliskich,
świadczenia i zasiłki, inne źródła. Sondaż wśród absolwentek i absolwentów ASP

•

Czynnikiem silnie różnicującym artystki i artystów jest to, w jakim stopniu utrzymują się z
pracy związanej ze sztuką. Dla ponad połowy stała praca związana ze sztuką to
podstawowe lub jedno z podstawowych źródeł utrzymania, a dla ⅕ – stała praca związana
ze sztuką to ważne, choć uzupełniające źródło dochodów. Prawie połowa ma też związane
ze sztuką zajęcie dorywcze, którego rola zarobkowa jest uzupełniająca.
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Wykres 15. Rodzaje źródeł dochodów pozyskiwanych przez artystki i artystów. Sondaż wśród
absolwentek i absolwentów ASP

•

•

•

•

Jeśli wziąć pod uwagę tylko tę pracę wykonywaną przez osoby kończące ASP, którą uznają
oni za związaną ze sztuką, to zaledwie ¼ stanowi tworzenie dzieł sztuki i to pomimo że
67% ankietowanych deklarujących, iż utrzymuje się z pracy związanej ze sztuką, wskazuje,
iż pozyskuje także dochody z jej kreowania.
Prawie połowa absolwentów uzyskuje przychody z prac wymagających kompetencji
artystycznych, ale niezwiązanych ze sztuką (chodzi tu prawdopodobnie o te rodzaje
działań, które w wywiadach pogłębionych określane są mianem chałtury albo fuchy).
Ważnym źródłem utrzymania jest też prowadzenie działalności edukacyjnej, a także
tworzenie obiektów użytkowych lub projektowanie (wnętrz lub graficzne).
Około 14% artystów utrzymuje się także, zazwyczaj częściowo, ze stypendiów i grantów,
co wskazuje z kolei na to, iż ich rynek jest dziś stosunkowo wąski i obejmuje niewielki
odsetek twórców.
Artyści często wskazują też na takie źródła utrzymania, jak w poniższych cytatach
wywiadów pogłębionych:

Wiesz co, chyba zarabiają na wszystkie możliwe sposoby. Od malowania ścian i bycia
budowlańcem w momencie, kiedy nie masz nic, poprzez wynajmowanie się do różnych fuch typu
scenografia, jakieś na eventach nawet, fotografia, wiesz, jakaś komercyjna czy robienie, wiesz,
jakichś... no każda po prostu rzecz jest tutaj dopuszczalna.
Czekamy aż coś wpadnie, czasami coś wpadnie i… Czasami jakiś remont się zrobi, coś, no. Aha,
chałtury, jakieś tam takie. No i potem trzeba kupić za to farby, no i siedzieć tam i malować. (…)
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Chałtury, to znaczy no – obrazów takich, jakichś tam pejzaży na sprzedaż, nie malujemy, no
raczej, raczej jakiś remont. (…) Raczej wyburzanie ścian. (…) Wyburzanie ścian [śmieje się].
•

Bardzo silnie podkreślanym problemem jest brak tego, co można byłoby nazwać minimum
egzystencjalnym dającym elementarne poczucie bezpieczeństwa.

Są artyści, którzy nie mają jakby żadnych innych możliwości zarabiania nawet na ten ZUS, na to
ubezpieczenie. Więc to są często jakieś tragiczne sytuacje i w [takim] momencie, [bo] ja sama
przechodziłam przez taki czas i wiem, że taki trudny czas jakby uniemożliwia tworzenie. Bo to
jest taki rodzaj depresji, że właściwie jak musisz zapłacić czynsz, przychodzą ci jacyś komornicy,
nie masz kasy, to nie jest dobry czas na tworzenie.
•

Innym wymiarem deprywacji jest ten związany z brakiem dostępu do tych aspektów
codziennego życia, które większości z nas wydają się naturalne, a przynajmniej osiągalne.
Odcięcie od nich jest tym boleśniejsze, że artyści są jednocześnie osobami dysponującymi
sporym kapitałem symbolicznym, co sprawia, iż w ich doświadczeniu pojawia się napięcie
pomiędzy tym, kim być powinni, a tym, kim pozwala im być system.

Istnieje pewien paradoks w takiej sytuacji, w której ludzie o bardzo dużym potencjale
kreatywnym czy twórczym z powodów systemowych czy z powodu swojego zawodu praktycznie
są wykluczeni z takiego obiegu, jakby dostępu do materialnych usług, jakie np. mogą
zagwarantować banki, prawda? Myślę o możliwości wzięcia kredytu czy o założeniu... czy w
związku z tym, tak, kupnie mieszkania, takiej stabilizacji, która powodowałaby pewno, że te...
właśnie, że ten potencjał twórczy mógłby być w większym stopniu wykorzystywany.
Oni nie są ubezpieczeni, nie ma żadnych możliwości, żeby się ubezpieczyli, żeby… Dobrze, że
mają układy z lekarzami, bo lekarze zawsze chcą mieć, wie pan, jakieś prace, no to załatwiają to
w ten sposób.
•

W opiniach naszych respondentów artyst(k)a to również ktoś, kto z powodu deprywacji
musi nieustannie zmagać się z rzeczywistością, by móc w niej przetrwać. Tym, co
szczególnie jej/mu doskwiera, jest nie tyle brak podstawowych środków do życia, co raczej
zmęczenie świadomością, iż tego stanu nie można zmienić. Warto przy tym zauważyć, iż
opisy tego rodzaju zmagań formułowane przez naszych rozmówców bliskie są relacjom
osób funkcjonujących na marginesie życia społecznego, wykluczonych i niemogących
zmienić swojego położenia.

A kryzys ekonomiczny polega na czymś zupełnie innym: po prostu w pewnym momencie, mi się
wydaje przynajmniej po sobie, że można być już zmęczonym tym ciągłym tzw. dziadowaniem,
tym ciągłym, no tak jak mówię, brakiem pieniędzy na nowe buty jak już chodzisz z dziurami,
wiesz, w podeszwie. Że też nie możesz iść do lekarza, że za wszystko musisz cały czas liczyć, ile w
tym miesiącu mogę wydać na lekarza, jak chcę zrobić jakieś badania to są, idą, wiesz, w
granicach tysiąca złotych... (…) ciągłe kombinowanie itd. itd.
Planowania nie mam, bo nie mogę sobie zaplanować czegoś na dłuższą metę, bo to wszystko
zależy i wszystko jest właściwie płynne i zmienne, ale ja się bardzo łatwo dostosowuję. (…)
Kiedyś oczywiście miałam jakieś lęki, stany lękowe itd. jakieś ciężkie depresje, teraz się dopiero
dowiedziałam, że to były ciężkie depresje, a to po prostu chodziło o to, że ja nie wiedziałam, co
ze mną będzie.
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•

•

Zgodnie ze sposobem myślenia preferowanym przez naszych respondentów tragizm
profesji artysty polega więc na tym, że wymaga ona niezwykłego poświęcenia, pracy,
długotrwałego kształcenia, rezygnacji z normalnego życia, ale jednocześnie owoce tego
rodzaju heroicznego wysiłku konsumują nieliczni, którym uda się zdobyć wszystkie
nagrody: podziw, sławę, rozpoznawalność, pieniądze. Dopiero ich zgromadzenie
powoduje, iż artysta cieszy się też szacunkiem społecznym.
Ten ostatni aspekt odsyła do kolejnego sposobu opisywania sytuacji materialnej artystów
poza wskazaniem na nędzę, w jakiej część z nich żyje. Polega on na pokazywaniu
nierówności silnie obecnych w świecie sztuki. Warto jednak zwrócić uwagę na pewien
znaczący paradoks charakterystyczny dla jego polskiej odmiany: opisywany przez naszych
respondentów podział na wąską elitę, zasobną w pieniądze, i całą resztę twórców okazuje
się niezupełnie zasadny, ponieważ inną ważną cechą tego rozwarstwienia jest to, że nawet
najbardziej znani artyści, z pierwszych stron gazet, zajmujący też wysoką pozycję w świecie
sztuki i z niej się utrzymujący, żyją zazwyczaj na przeciętnym poziomie:

(…) dobrzy artyści jak (…) po prostu oni żyją, żyją ze sztuki, żyją z tego. Nie jakoś nie wiadomo
jak, ale żyją przyzwoicie. To też jest dosyć fascynujące, no bo (…) jest w tej chwili naprawdę
bardzo mocno rozpoznawalną na świecie artystką. Znaczy poziom jej życia jest bardzo bardzo
przeciętny.
Znaczy paradoksalnie jest tak, że nawet kiedy mówimy o artystach o bardzo dobrych
nazwiskach, takich, którzy… Znaczy jeżeli mówimy o artystach, którzy odnieśli sukces, zrobili
karierę typu, nie wiem (…) – artysta, który odniósł sukces, jest rozpoznawalny, jest znany itd.
Przecież przędzie bardzo cienko. To że on tam raz w roku sprzeda jakąś pracę albo i nie sprzeda,
to to jest w zasadzie łatanie dziur i spłacanie długów.
•

Rodzajem Świętego Graala jest wśród artystów etat uczelniany – dla wielu przedmiot legend i marzeń,
niemożliwy do odnalezienia. Większość naszych rozmówców zwraca uwagę zwłaszcza na fakt zupełnej
odrębności sytuacji egzystencjalnej osób zatrudnionych na uczelniach wyższych.
(…) najlepszą sytuacją, tak mi się wydaje, jest sytuacja, kiedy artysta jest jednocześnie
profesorem akademii. Bo to daje taką stabilność też, w sensie… no etat, emerytura itd. To jest
dosyć dobra sytuacja.
Ja po prostu żyję na marchewkach, no co mam ci powiedzieć [śmieje się]. (…) A teraz jest lepiej,
bo jestem na studiach doktoranckich i z tego co wiem, co słyszę ogólnie, no to raczej większość
artystów chciałaby się dostać na uczelnię, mieć stałą posadę.

•

Jednym z ciekawszych spostrzeżeń, które pojawiły się w trakcie wywiadów jest to, co jedna z
respondentek, kuratorka i krytyczka sztuki określiła mianem efektu Sasnala. Został on przez nią
scharakteryzowanych w sposób następujący:
No nie chciałabym nazwisk wymieniać, bo to też nie o to chodzi. Zdaje się, że są takie sytuacje,
nie wiem, że tak przytoczę ogólnie takie zjawisko, które się nazywa efektem Sasnala. W tym
sensie, że artyści współcześni no są w stanie robić – już, myślę, od jakichś dobrych parunastu lat
– no jednak wchodzić w ten międzynarodowy obieg sprzedaży dzieł sztuki, rynku sztuki, galerii
międzynarodowych. Gdzie po prostu ceny na dzieła sztuki są bardzo, bardzo wysokie. Tzn. one
są nieporównywalne np. z takim średnim dochodem krajowym brutto w Polsce tak, jeżeli już
musimy do czegoś to odnosić. Czyli jakieś tam 3000 z groszami brutto. No to są, oczywiście to
nie ma żadnej gwarancji. Tzn. to nie jest tak, że jak artysta raz się na ten pułap wespnie, to on
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później ma gwarancję, że do końca życia będzie jakby na tym pułapie się znajdował. Ale mimo
wszystko jest to jakaś też szansa no umiejętnego operowania dochodami, zyskami, tak żeby
wypracować sobie też pewną pozycję materialną, nawet niezależną już potem od późniejszych
sukcesów czy też nie. Tak że są takie jakby ekstremalne sytuacje, że jest grupa, oczywiście
mikroskopijna, ale ona w jakiś sposób też stwarza, jakby rzutuje na myślenie o sytuacji artystów,
tak.
Efekt Sasnala pełni niezwykle ważną i przynajmniej podwójną rolę.
→ Po pierwsze, normalizuje on ogromne rozwarstwienie świata artystycznego, podział na wąską
elitę zwycięzców oraz całą resztę twórców, którzy z trudem wiążą koniec z końcem, rzadko
żyjąc przy tym ze sztuki. Normalizuje, ponieważ pokazuje, iż (a) wszyscy mają tu równe
szanse, gdyż hierarchiami artystycznymi nie rządzą żadne reguły, ale raczej traf, przypadek,
zbiegi okoliczności oraz (b) iż wszyscy mają to samo pragnienie – znaleźć się wśród
wybrańców, ponieważ nie jest ono udziałem wyłącznie wąskiej elity, ale raczej ma charakter
uniwersalny, a więc też normalny. Efekt Sasnala wytwarza tym samym zgodę na aktualną
strukturę świata artystycznego i sposób, w jaki dystrybuowane są w jego obrębie różnorodne
zasoby.
→ Po drugie, łagodzi on też skutki materialnej deprywacji, niepewności oraz wykluczenia z
pełnego uczestnictwa w życiu ekonomicznym, jakiego doświadcza większość artystów w
Polsce. Łagodzi dlatego, bo (a) daje nadzieję na odmianę tego losu oraz (b) zdejmuje ciężar
ewentualnego niepowodzenia z samego artysty i lokuje go po stronie irracjonalności świata
sztuki, niejasnych mechanizmów, które napędzają jego działanie i które z definicji znajdują się
poza kontrolą samego artysty.
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Teza 8: Rynek sztuki w Polsce nie tyle nie istnieje, co raczej najczęściej objawia się w najprostszej do
pomyślenia postaci, jaką jest bezpośrednia transakcja pomiędzy odbiorcą i nabywcą, z pominięciem
jakichkolwiek pośredników.
W przeciwieństwie do popularnej tezy mówiącej, że w Polsce nie istnieje rynek sztuki, nasze badania pokazują,
iż jest on stosunkowo rozwinięty, ale jednocześnie tylko w niewielkim stopniu przypomina dojrzałe formy
obrotu dziełami sztuki istniejące w krajach zachodnich. W Polsce najczęściej sprzedaje się dzieła sztuki
znajomym i znajomym znajomych, w trakcie aukcji charytatywnych, za pośrednictwem internetowych portali
aukcyjnych, stron handlujących rękodziełem i wyrobami DIY, a także bezpośrednio instytucjom publicznym i
prywatnym. Mówiąc jeszcze inaczej, duża część lokalnego rynku sztuki to najprostsze formy bezpośredniej
wymiany pomiędzy artystą a nabywcą jego pracy, a z pominięciem zinstytucjonalizowanych form pośrednictwa.
Postawienie takiej tezy uzasadniają następujące ustalenia badawcze:
•

Zdecydowanie najważniejszym problemem, z jakim borykają się artyści w Polsce, jest według nich brak
dojrzałego rynku sztuki. Na ten problem wskazało aż 71% ankietowanych. Innym, wskazywanym przez
32% ankietowanych, jest słabo rozwinięta kultura kolekcjonowania sztuki. Takie przekonanie pojawia
się też w wywiadach pogłębionych z artystami:
W Polsce galerie prywatne nie istnieją, bo nawet te, co pamiętam, na przełomie lat 80. i 90.
ambitnie wystartowały i rynek je zweryfikował, albo stały się sklepikami z gadżetami dla
bogatych, albo upadły, chyba że ktoś miał firmę i zostawił to dla obniżania sobie podatku, bo
galeria zawsze była na minusie.

•

Odpowiedzi na pytanie o regularność sprzedawania prac przez artystki i artystów w ostatnich 5 latach
rozkładają się następująco:

8%

Nie, nie sprzedaję swoich prac
Nie, w tym czasie nie udało mi się sprzedać
żadnej swojej pracy

13%

4%
6%
37%

Tak, ale zdarzało się to bardzo rzadko
14%

Tak, sprzedaję swoje prace regularnie
0%
% wszystkich ankietowanych

10%

20%

58%

22%
30%

40%

50%

60%

70%

% uprawiających sztukę w ostatnich 5 latach

Wykres 16. Czy, a jeśli tak, to jak często sprzedajesz swoje prace? Rozkład odpowiedzi wśród
wszystkich ankietowanych i wśród tych, którzy zadeklarowali, iż w ostatnich 5 latach uprawiali sztukę.
Sondaż wśród absolwentek i absolwentów ASP

•

Aż 84% artystek i artystów, których pracę ktoś kupił w ostatnich 5 lat, sprzedało ją przynajmniej jednej
osobie fizycznej w Polsce, a aż 54% – przynajmniej jednej osobie fizycznej z zagranicy. Instytucje
publiczne to nabywcy prac w przypadku zaledwie 20% sprzedających je artystów/artystek, 9% osób
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•

sprzedało w tym czasie jakieś swoje dzieła prywatnym galeriom działającym w Polsce, a 7% –
podobnym instytucjom działającym poza granicami naszego kraju.
30% artystów sprzedających swoje prace korzysta z pośrednictwa galerii, 22% artystów sprzedaje je
samodzielnie przez Internet, a dzieła 9% sprzedawane są przez domy aukcyjne.

Moje prace sprzedaje galeria, z którą
jestem związany(a)

30%

Sprzedaję je przez Internet (np.
Pakamera, Etsy, Ebay, Allegro, własna
strona www)

22%

Moje prace są sprzedawane przez domy
aukcyjne

9%

Moje prace są sprzedawane przez
1%
instytucje finansowe (np. art banking)
W inny sposób

36%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Wykres 17. W jaki sposób sprzedajesz swoje prace? Rozkład odpowiedzi na pytanie o sposoby
sprzedaży dzieł sztuki przez artystki i artystów. Sondaż wśród absolwentek i absolwentów ASP

•

Prawie 60% osób, które wskazały, że sprzedają swoje prace w inny sposób (a więc 20% wszystkich

Sami się zgłaszają, sami mnie znajdują /
zamawiają pracę

49%

Znajomi kupują, polecają lub dystrybuują /
znajomi znajomych znajomych

21%

Aukcje i akcje charytatywne

16%

Sprzedaje je za artystę lub sama skupuje od
niego inna instytucja niż ww. (np. szkoła,
wydawnictwo, muzeum, fundacja)

14%

Na i po wystawach lub w formie wynagrodzenia
za wykonanie (performans)

14%

Można je nabywać w mojej pracowni, w moim
mieszkaniu, także w ramach specjalnie w tym
celu organizowanych wydarzeń
Inne przypadki (np. nagroda w konkursie,
eventy sprzedażowe)

9%

15%

sprzedających), miało na myśli następujące formy kontaktu z kupującymi:
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Wykres 18. Kategoryzacja „innych sposobów sprzedaży swoich prac” wskazanych w odpowiedziach na
dodatkowe pytanie otwarte. Sondaż wśród absolwentek i absolwentów ASP

•

Deficyt instytucji pośredniczących w obrocie sztuką objawia się także tym, że 25% osób, które w
ostatnich 5 latach wystawiały swoje prace, pokrywało z prywatnych funduszy wszelkie koszty z tym
związane – zarówno dotyczące produkcji prac, jak i zorganizowania wystawy, natomiast 61% musiało
pokryć przynajmniej koszty produkcji prac. Oznacza to, iż swoisty „self-publishing” jest zjawiskiem
stosunkowo mocno upowszechnionym, co z kolei prowadzi do pytania o rolę instytucji artystycznych w
tym procesie, skoro wszystkie lub większość kosztów wprowadzenia dzieła do obiegu musi pokrywać
artysta.
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Teza 9: Sztuka zajmuje centralną pozycję w tożsamości artystów.
Sztuka nie jest traktowana przez twórców jako zawód, raczej jako powołanie, misja, sens egzystencji, jest ona
również podstawowym czynnikiem spajającym środowisko, zaś zainteresowanie tym, co robią inni artyści –
podstawą więzi. Artyści mówią o swojej pracy z ogromną pasją i zaangażowaniem, ale też w sposób, który
sugeruje, iż ich działania jest w stanie zrozumieć tylko inna osoba wykonująca tę profesję. Oznacza to, iż
środowisko artystyczne jest w pewnym sensie samowystarczalne, nie potrzebuje zewnętrznych uzasadnień dla
tego, co robią jego członkowie, często też nie akceptuje zewnętrznych kryteriów oceny wartości własnych
dokonań. Tego rodzaju postawa sprawia, iż środowisko posiada silne poczucie odrębności, ale też alienuje,
rodzi poczucie niezrozumienia, a czasem odrzucenia.
Postawienie takiej tezy uzasadniają następujące ustalenia badawcze:
•
•

Ponad ⅓ respondentów (31%) wskazała wprost, iż sztuka to sposób, treść i/lub sens ich życia.
Spora liczba wypowiedzi ujmuje to bardzo lapidarnie, sztuka jest mianowicie życiem, treścią życia,
prawie całym życiem, sposobem na życie, moim życiem – powietrzem, którym oddycham. Wiele
wskazuje z kolei na bycie całkowicie zaabsorbowanym przez sztukę, obejmowanie przez nią większości
czynności i czasu życia codziennego lub biografii albo zalicza sztukę do zjawisk o najwyższej wartości w
życiu i stanowiących o jego sensie, na przykład:
(…) sztuka to jak życie, potrzeba codzienności, żyjąc nie można się uwolnić od tego (…)
To czym ja żyję, od początku mojej drogi. To się mieści moje życie.
Sztuka od pewnego momentu to jest od rozpoczęcia studiów na ASP stała się nie tylko moją pasją,
ale po prostu moim życiem. (…)
Sztuka jest dla mnie mną. Moim życiem. Najprościej jest sklasyfikować to do pojęć pasja, hobby,
zajęcie. Ale tak naprawdę jest to sposób, w jaki widzę świat, jak piszę swoją historię. To jestem ja,
to również możesz być i Ty. Codzienność, detal i horyzont. (…)
Sztuka jest dla mnie życiem. Wypełnia prawie całe moje dnie. (…)
Sztuka jest podstawą. Jest – wraz z miłością – sensem życia.
Jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Zaraz po rodzinie. Sztuka nie naśladuje życia, ale je
dopełnia, czasem tłumaczy, zmusza do myślenia, wzbogaca.
•

Wskazywane przez artystów powody podjęcia decyzji o studiowaniu na uczelni
artystycznej sugerują, iż wybrali takie studia ze względu na zainteresowanie sztuką oraz
umiejętności i predyspozycje artystyczne, nie zaś ze względu na zewnętrzne okoliczności.

49

Zainteresowanie sztuką

83%

Umiejętności, predyspozycje artystyczne

82%

Chęć kontynuowania wcześniejszych etapów
edukacji artystycznej

35%

Charakter lub klimat tych studiów

25%

Inspiracja ze strony nauczycieli na
wcześniejszych etapach kształcenia

21%

Inspiracja ze strony innych osób
Chęć kontynuowania tradycji rodzinnych

18%
7%

Namowa rodziców lub innych ludzi 5%
Przypadek 4%
Łatwość dostania się na te studia 1%
Coś innego

9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Wykres 19. Dlaczego podjęłaś/podjąłeś studia na uczelni artystycznej? Rozkład odpowiedzi udzielonych
przez artystki i artystów w badaniu sondażowym. Sondaż wśród absolwentek i absolwentów ASP

•
•

65% respondentów zdecydowanie wybrałoby ponownie uczelnię artystyczną, a 23% spośród nich –
raczej tak.
Jedną z najbardziej popularnych narracji pojawiających się w wypowiedziach naszych respondentów
jest traktowanie uprawiania sztuki jako zajęcia nieomal heroicznego, wymagającego ogromnego
samozaparcia, na które stać jest niewielu.
Niestety. Nie wygląda to za dobrze. Bo trzeba jakiejś gigantycznej odwagi w tej chwili, żeby
jakby po skończeniu studiów robić swoje. Robić sztukę. Pracować. I to są heroiczne wysiłki (…)
wie pani to jakby artysta przyjmuje na siebie jakieś gigantyczne ryzyko, podchodząc do życia. I
ten moment podjęcia tej decyzji dla mnie jest chyba równoznaczny z takim, nawet kiedyś w
jakimś tekście użyłem takiej metafory, że to przypomina ten moment, w którym osadnicy na
przykład w Stanach przemieszczali się, wyruszali gdzieś w stronę zachodnią nie wiedząc co ich
czeka.

•

Zwraca się również uwagę na to, iż jest to profesja ogromnie wymagająca, co powoduje, iż niewiele
osób jest w stanie w niej wytrwać:
(…) ale jeśli chodzi o artystów, ludzi, którzy też zostali w sztuce to jestem tutaj
uprzywilejowany, czyli jakby mam tę możliwość. Ale jest opcja taka, że 2000 absolwentów
wychodzi rok w rok i tylko 2 procent zostaje nazwijmy to w takim obiegu. Czyli przepaść. (…). Z
czego z tych 2 procent tak naprawdę po roku, po dwóch zostaje kilka. Już nie kilka procent, ale
kilka osób, które będą przez dłuższy czas nam zadawały jakiejś radości i zaskoczeń na polu
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sztuki. To są smutne statystyki i teraz możemy tylko się domyślać, jak, w jaki kanał w Polsce
przychodzi wpaść.
•

Nietrudno zauważyć, iż próba heroizacji profesji artysty to nie tylko opis rzeczywistości, codziennych
zmagań z nieprzyjazną rzeczywistością, ale również podtrzymywanie jednego z najbardziej
rozpowszechnionych mitów artystycznych – poświęcenia się sztuce, złożenia siebie na ołtarzu sztuki.
Jak się wydaje, większość naszych rozmówców zgadza się z tym, iż sztuka wymaga wyłączności, że nie
da się jej godzić z innymi, nieartystycznymi zajęciami, a przynajmniej chciałaby wierzyć w taką narrację
(mimo że zdecydowana mniejszość absolwentów ASP utrzymujących związek ze sztuką może pozwolić
sobie na utrzymywanie się wyłącznie ze sztuki). Tylko nieliczni pozwalają sobie na deprecjonowanie
tego sposobu myślenia, zarzucając mu, jak się wydaje, elitaryzm:
Ale to znowu znam artystów na świecie w Niemczech czy no w innych krajach, w Londynie,
którzy są taksówkarzami. Znakomita artystka, która po prostu dorabia sprzątając biura, bo to
jest naturalne, znaczy to nie jest, te czynności bycia taksówkarzem, mycie okien czy malowanie
ścian nie uwłacza. (…) To w Polsce jest takie dosyć fałszywe przekonanie, że artysta – ołtarz
sztuki, prawda? (…) To jest taki rodzaj nostalgii romantycznej chyba.

•

Bardzo często podkreślanym aspektem, wskazującym na ogromną wartość sztuki, jest fakt, że pomimo
wszystkich podziałów przecinających środowisko, to ona właśnie jest podstawowym czynnikiem, który
je spaja:
Euforia twórczego, wspólnego działania. Uczestniczenia w czymś ważnym, w czymś, co powoduje,
że przynależysz właśnie do środowiska, które tworzy rzeczy wartościowe i możesz się tym
podzielić i jesteś jakby równorzędnym partnerem z tymi, do których nie masz dostępu na co dzień.
Wydaje mi się (…), że to środowisko, które ja znam w jakiś sposób (…), że ono jest jakby ciekawe
innych osób z tego świata artystycznego i jakby, i ta ciekawość powoduje to, że jeśli się robi jakieś
fajne rzeczy, albo gdzieś kogoś się pozna i kogoś się zainteresuje swoją twórczością, to jest bardzo
łatwo. I wydaje mi się, że jakby pierwszą rzeczą, która w jakiś sposób spaja, to jest jakby ten,
jakby to powiedzieć, no ten główny obieg zainteresowania, jakby obiekt zainteresowania, czyli
sztuka, którą wykonują artyści nawzajem. I wydaje mi się, że tak, i że jakby to powoduje to, że
później te relacje między artystami się gdzieś tam zacieśniają na gruncie towarzyskim. I później
tak naprawdę to co chyba najbardziej spaja część środowiska, to jest jakby taki dosyć dobry
kontakt towarzyski, nawet mniej artystyczny, bo, tak mi się wydaje przynajmniej.
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Teza 10: Podstawowym czynnikiem ograniczającym rozwój sztuki, w tym poprawę sytuacji artystów, jest
niski poziom edukacji artystycznej oraz zaspokojenia przez Polaków podstawowych potrzeb
egzystencjalnych.
Niski poziom edukacji artystycznej Polek i Polaków oraz niezaspokojenie przez część z nich podstawowych
potrzeb egzystencjalnych skutkują brakiem zapotrzebowania na sztukę, brakiem zwyczaju obcowania z nią czy
kupowania jej. Oznacza to, iż nie można poprawić sytuacji artystów w inny sposób niż poprzez intensywne
inwestowanie w działania edukacyjne oraz poprzez przeciwdziałanie społecznemu rozwarstwieniu. Inne formy
rozwiązywania problemów, z którymi borykają się artyści, bardziej skupione na samej sztuce, będą leczyć raczej
skutki niż przyczyny. Takie zjawiska, jak: brak rozwiniętego rynku sztuki; brak wsparcia ze strony państwa i
samorządu; słabo rozwinięta infrastruktura wystawiennicza i brak mediów oraz kompetentnych krytyków –
wydają się bowiem pochodną tych dwu podstawowych deficytów.
Postawienie takiej tezy uzasadniają następujące ustalenia badawcze:
•

Polacy zapytani o najważniejsze problemy, z jakimi borykają się twórcy w Polsce, wskazują, iż są to
przede wszystkim problemy socjalne, ale również brak zapotrzebowania na prace artystek i artystów
(33%), niski poziom edukacji artystycznej (22%), niechęć wobec sztuki ze strony publiczności (15%):
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43%

Niepewność jutra, niepewność zatrudnienia

34%

Brak pieniędzy potrzebnych do tworzenia sztuki
Brak wsparcia ze strony państwa dla twórczości artystycznej

33%

Brak zapotrzebowania na pracę artystów

33%

Brak dojrzałego rynku sztuki (instytucji i mechanizmów
pozwalających artystom sprzedawać swoje prace)

26%

Słaba infrastruktura sztuki (brak galerii, sal wystawowych,
pracowni)

22%

Niski poziom edukacji artystycznej

22%

Faworyzowanie artystów z dużych ośrodków

15%

Niechęć wobec sztuki ze strony publiczności

15%

Zła atmosfera w obrębie środowiska artystycznego

15%

Zdominowanie rzeczywistości przez rynek i działania czysto
komercyjne

13%

Brak mediów zajmujących się sztuką (gazet i czasopism,
programów telewizyjnych)

11%

Słabo rozwinięta kultura kolekcjonowania sztuki

9%

Niejasność reguł obowiązujących w świecie sztuki

8%

Konserwatyzm obyczajowy polskiego społeczeństwa

7%

Brak dobrej krytyki artystycznej

7%

Jawne lub ukryte formy cenzurowania sztuki

6%

Dostrzegam inne problemy
Trudno powiedzieć

1%
16%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Wykres 20. Co jest najważniejszym problemem artystek i artystów? Można było wskazać maksymalnie
pięć odpowiedzi. Sondaż ogólnopolski

•

48% uczestników badania prowadzonego wśród artystek i artystów uznaje, iż istotnym problemem
określającym sytuację sztuki w Polsce jest niski poziom edukacji artystycznej odbiorców, 32% za taki
uznaje brak zapotrzebowania na pracę twórców.
Edukacja w tym kierunku od przedszkola. W Polsce sytuacja pod tym względem jest zła. Ludzie nie
znają się na sztuce, nie mają potrzeby posiadania sztuki (wypowiedź z wywiadu
kwestionariuszowego).

•

Wiele artystek i artystów wskazuje, iż rozwój kariery osoby uprawiającej sztukę nie zależy tylko od
talentu, umiejętności czy tworzenia innowacyjnych prac, ale od sprzyjającego kontekstu społecznego,
który tworzy nie tylko odpowiednia polityka państwa, ale również zainteresowanie sztuką ze strony
społeczeństwa.
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Brak dojrzałego rynku sztuki (instytucji i mechanizmów
pozwalających artystom sprzedawać swoje prace)

71%

Niski poziom edukacji artystycznej

48%

Niepewność jutra, niepewność zatrudnienia

47%

Brak wsparcia ze strony państwa dla twórczości
artystycznej

40%

Słabo rozwinięta kultura kolekcjonowania sztuki

33%

Brak zapotrzebowania na pracę artystów

32%

Słaba infrastruktura sztuki (brak galerii, sal wystawowych,
pracowni)
Zdominowanie rzeczywistości przez rynek i działania
czysto komercyjne

27%
23%

Zła atmosfera w obrębie środowiska artystycznego

23%

Brak dobrej krytyki artystycznej

22%

Brak pieniędzy potrzebnych do tworzenia sztuki

21%
19%

Konserwatyzm obyczajowy polskiego społeczeństwa
Niejasność reguł obowiązujących w świecie sztuki

16%

Brak mediów zajmujących się sztuką (gazet i czasopism,
programów telewizyjnych)

15%

Niechęć wobec sztuki ze strony publiczności

14%

Faworyzowanie artystów z dużych ośrodków

10%

Jawne lub ukryte formy cenzurowania sztuki

8%

Dostrzegam inne problemy 2%

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Wykres 21. Co jest najważniejszym problemem artystek i artystów? Można było wskazać maksymalnie
pięć odpowiedzi. Sondaż wśród absolwentek i absolwentów ASP

•

Tego rodzaju konstatacje pojawiają się też w trakcie wywiadów pogłębionych z artystkami i artystami:

Otwartość (faktyczna, a nie deklarowana) społeczeństwa na sztukę. Dyskurs artystyczny poza
specyficznymi kręgami w naszym kraju nie istnieje. Z jednej strony uważa się współczesną sztukę za
niezrozumiałą i trudną w odbiorze, z drugiej strony uważa się, że każdy może ją uprawiać bez
szczególnego wysiłku (wypowiedź z wywiadu kwestionariuszowego).
Najogólniej rzecz ujmując: [to się wiąże] z kompetencjami społeczeństwa danego kraju, bo
Polska niestety jest dosyć uboga w tej materii, ponieważ po prostu nie ma tradycji, kulturowych
tradycji uczestniczenia w sztuce na, na… na różnych poziomach. Nie mam na myśli tylko
kolekcjonowania czy kupowania sztuki, co by się bardzo wprost przełożyło na sytuację
materialną artystów, ale nawet na takim poziomie odbierania sztuki, uczestniczenia. Tak że
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tutaj taki jaki mamy po prostu poziom, standard życia w danym kraju, to się przekłada
proporcjonalnie do standardu życia materialnego artystów.
•

Część respondentów wskazywała również, że istotnym czynnikiem hamującym rozwój sztuki jest
niezaspokojenie bardziej podstawowych potrzeb Polaków niż uczestnictwo w kulturze, czyli na
zasobność ich portfeli:
Zasobność portfela przeciętnego Kowalskiego. Jeżeli ja maluję obraz miesiąc i nie ociągam się,
maluję we własnej pracowni, za którą płacę, korzystam z własnych materiałów, to chciałabym
zarobić chociażby średnią krajową. Niewielu Polaków kupi za tę cenę obraz (3000). I wcale mnie to
nie dziwi. (wypowiedź z wywiadu kwestionariuszowego)
Bo to wszystko jest trudne z tym mówieniem o sytuacji materialnej artystów w Polsce, bo
ekonomia w Polsce jest do dupy, więc o czym my mówimy. Bo ja nie wiem, czy sztuka jest takim
artykułem pierwszej potrzeby. ARTYŚCI wiedzą, że tak jest.
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NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA Z POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW BADAŃ
W tej części raportu prezentujemy najważniejsze ustalenia badawcze poczynione w poszczególnych etapach
badań. Zachęcamy jednocześnie do zapoznawania się z pełnymi raportami z każdej części przeprowadzonych
przez nas analiz zgromadzonego materiału.
DESK RESEARCH – NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA BADAWCZE
Dokonana przez nas analiza materiałów prowadzi do następujących wniosków:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Po zapoznaniu się z zawartością 30 raportów można stwierdzić, iż w Polsce nie prowadzi się badań,
które w sposób kompleksowy rekonstruowałaby sytuację, w jakiej znajdują się sztuki wizualne. Mamy
raczej do czynienia ze studiami dotyczącymi wybranych ich aspektów (praca i sytuacja zawodowa, płeć
jako czynnik różnicujący sytuację twórców, sztuka jako jeden z przemysłów kreatywnych) albo z
analizami dotyczącymi wybranych regionów Polski.
Przejrzenie materiałów badawczych dotyczących sztuki, które powstały w ostatniej dekadzie, prowadzi
do wniosku, iż ogromną trudność sprawia określenie, kim jest artysta, a dokładniej, konkurują ze sobą
trzy spojrzenia na osoby uprawiające sztukę. Tego rodzaju jednostki traktowane są jako twórcy, artyści
i rzemieślnicy, zaś o określonej kategoryzacji decyduje talent, powiązania, kreatywność lub
umiejętności techniczne. Definiując profesję artysty, najczęściej przyjmuje się perspektywę
ekonomiczną lub związaną z wykształceniem (ukończenie uczelni artystycznej) czy formalnie
wykonywanym zajęciem.
Nie istnieją żadne wiarygodne dane dotyczące Iiczby artystów, tym bardziej artystów wizualnych w
Polsce. Nie istnieje obowiązek rejestracji działalności artystycznej, zaś Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego nie prowadzi bazy danych i nie dysponuje potwierdzonymi danymi
statystycznymi odnoszącymi się do liczby osób parających się sztuką. Z kolei związki zawodowe czy
zrzeszenia twórcze skupiają ograniczoną ilość artystów. Ze względu na przepisy dotyczące ochrony
danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) i sposób ich interpretacji uczelnie artystyczne najczęściej
nie udzielają informacji o swoich absolwentach.
Artyści są w dużej mierze niedostrzegani przez system wytworzony po 1989 roku. Poza nielicznymi
stypendiami, nagrodami czy innymi formami doraźnego wsparcia pomija się ich w dystrybucji
publicznych środków, chociaż to oni są sensem i podstawą tworzenia kultury. Podpisane zaledwie z
kilkoma instytucjami w 2014 roku w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta Porozumienie w sprawie
minimalnych wynagrodzeń dla artystek i artystów jest pierwszą inicjatywą wskazującą na konieczność
wypłacania artystom honorariów za wystawy.
Na podstawie analizy materiałów zastanych można stwierdzić, iż żaden z artystów nie utrzymuje się
wyłącznie lub na stałe z przyznawanych stypendiów, nagród czy rezydencji, tym bardziej że są one
nieregularne, bardzo skromne, a w ostatnich latach coraz bardziej zbiurokratyzowany i restrykcyjny
jest tryb ich przyznawania. System grantów nieraz zmusza artystów do zakładania własnych firm lub
fundacji. Poza tym nie istnieje system wspierania pracowni dla artystów. Artyści są mylnie postrzegani
jako przedsiębiorcy, a ich sztuka jako towar. Ignorowanie specyfiki zawodu artysty wyraża się między
innymi w nieuwzględnianiu zawodów artystycznych w regularnie przeprowadzanych przez
ogólnopolskie instytuty badawcze analizach prestiżu zawodów.
W konsekwencji nie istnieją wiarygodne dane dotyczące średnich zarobków artystów. Jedyne dane
pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to średnie wynagrodzenie w
publicznych instytucjach kultury, co może być o tyle mylące, że większość pracowników tego typu
podmiotów nie jest artystami. Analiza raportów (zob. zwłaszcza Czarna Księga Polskich Artystów, 2015
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i Fabryka Sztuki: Podział pracy oraz dystrybucja kapitałów społecznych w polu sztuk wizualnych we
współczesnej Polsce. Raport z badań Wolnego Uniwersytetu Warszawy, 2014) pokazuje, że:
•
•
•
•
•

•

7.

8.

•

•

•

w zawodzie pozostają ci, którzy utrzymują się z wielu prac i zleceń;
praca na etacie jest wyjątkiem, zwłaszcza jeśli chodzi o etat związany z działalnością
artystyczną;
większość artystów pracuje w systemie projektowym;
zaledwie 20 % posiada rodziny, duża część żyje z oszczędności poprzednich pokoleń (np.
w miarę wysoki stan posiadania mieszkań);
członkowie tej kategorii społecznej funkcjonują w warunkach stałej, rzadko natomiast w
sytuacji skrajnej biedy, a jej dochody są zróżnicowane, tak że część zarabia niewiele,
część natomiast więcej niż wynosi średnia krajowa;
niski poziom zarobków i zlikwidowanie świadczeń zdrowotnych i emerytalnych dla
artystów w 1991 roku powoduje, że wielu z nich, aby nie płacić składek ZUS, nie
rejestruje się jako wykonawcy wolnych zawodów. Aby uzyskać świadczenia i
ubezpieczenie społeczne podejmują oni pracę na choć ułamkowy etat, rejestrują się jako
bezrobotni, a niektórzy dokonują rejestracji w KRUS.

Pomimo tych przeciwności artyści deklarują, że ich twórczość i praca mają charakter wyjątkowego
powołania i są źródłem społecznego wyróżnienia. Według raportu Rynek pracy artystów i twórców w
Polsce, 2013 aż 97,1 % badanych artystów nie chce rezygnować z zawodu. Są dumni z możliwości
tworzenia sztuki i posiadania unikalnego wykształcenia. Kreatywność uznają za najważniejszą i wciąż
niedostatecznie wynagradzaną cechę. Są gotowi do największych poświęceń. Twórcy wspomnianego
wyżej raportu Fabryka Sztuki opisują tę gotowość dowcipnie, powołując się na artyzol – tajemniczą
substancję, która wyzwala się w twórczych procesach i która sprawia, że pracownicy sztuki z
entuzjazmem angażują się w projekty artystyczne, pomimo swojej obiektywnej pauperyzacji i
prekaryzacji.
Kształcenie artystów w Polsce ma status uprzywilejowany, bowiem Polska – obok Niemiec, krajów
skandynawskich, Francji i Austrii – w systemie edukacji ma wydzielone szkolnictwo artystyczne.
Odnośne dane przedstawiają się następująco:
istnieje siedem uczelni plastycznych, do których należą: sześć Akademii Sztuk Pięknych (w Gdańsku,
Katowicach, Krakowie, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu) i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, a
kształceniem w zakresie sztuk wizualnych zajmują się też Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu i
wydziały plastyczne (Wydział Malarstwa i Nowych Mediów oraz Wydział Sztuk Wizualnych) Akademii
Sztuki w Szczecinie. Ponad 1100 osób kończy corocznie uczelnie plastyczne (dane z 2010 roku). Na
siedmiu uczelniach plastycznych studiuje ponad 50% (7 149) wszystkich studentów uczelni
artystycznych, w tym blisko 60% na studiach stacjonarnych (4 225) i ponad 40% (2 924) na studiach
niestacjonarnych.
W obszarze sztuk plastycznych tytuł magistra sztuki można uzyskać tylko na wspomnianych 9
uczelniach po ukończeniu kierunków: architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, malarstwo, rzeźba, scenografia,
wzornictwo. Na programy innych szkół, kadrę nauczycielską czy poziom kształcenia minister właściwy
dla kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie ma wpływu, podlegają one bowiem ministrowi
właściwemu do spraw nauki.
W latach 2007–2013 poczyniono wiele inwestycji, zwłaszcza infrastrukturalnych (nowe budynki w
ramach funduszy europejskich), co nie zawsze przekłada się na sytuację związaną z poziomem kadry
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oraz wysoką jakością nauczania. Inwestycje europejskie w budynki lub rozbudowę ASP w Warszawie,
Łodzi, Gdańsku Wrocławiu i Krakowie oraz UA w Poznaniu wynosiły 178,1 mln zł przy ogólnej wartości
tych inwestycji wynoszącej 236,9 mln zł. Rozbudowa infrastruktury nie zmienia faktu, że kształcenie
artystów w Polsce jest w wielu przypadkach przestarzałe, skierowane na model nauki mistrz-uczeń,
przy czym większość wykładowców nie może wykazać się dorobkiem artystycznym wysokiej jakości, a
kadra profesorska jest silnie zmaskulinizowana. Obszary charakterystyczne dla tej problematyki można
opisać na podstawie analizy materiałów następująco:
→ praca w ramach dydaktycznego modelu mistrz-uczeń uznawana jest za siłę systemu albo, przeciwnie,
za przejaw obecności przestarzałego trybu przekazywania wiedzy. Zwraca się uwagę na deficyt
kształcenia w zakresie „sztuk czystych” i nadmierny rozwój sztuk stosowanych;
→ kształcenie artystyczne w Polsce jest najbardziej elitarną i najdroższą formą kształcenia, obejmującą
wysoki stopień bezpośredniości kontaktów z edukatorami. Jak podają autorki raportu Marne szanse na
awanse? Raport z badania obecności kobiet na uczelniach artystycznych (Warszawa 2015): Na
uczelniach artystycznych na jednego pracownika naukowego przypada zaledwie 4,2 studenta, zaś w
podgrupie uczelni plastycznych – 4,7. Aby zrozumieć, jak wyjątkowa jest to sytuacja, wystarczy
porównać ją do średniej krajowej (16 studentów na pracownika naukowego) bądź do uczelni z
drugiego krańca spektrum: uczelni ekonomicznych, gdzie jeden pracownik naukowy przypada na 27
studentów. Oznacza to, że edukacja artystyczna jest najdroższą formą kształcenia w Polsce – droższą
nawet od studiów medycznych. W 2013 roku kształcenie jednego studenta uczelni publicznej w Polsce
kosztowało średnio 17,6 tys. zł. W wyższych szkołach artystycznych kwota ta wynosi trzy razy więcej:
37,8 tys. zł.
→ Brakuje systemu właściwej oceny losów absolwentów oraz praktycznej oceny pozyskanej wiedzy i
umiejętności, która mogłaby spowodować modyfikację programów nauczania. Uczelnie nastawione są
głównie na kształcenie wielkich artystów, nie zastanawiają się nad praktyczną stroną zawodu, którego
uczą. Jak deklarują absolwenci w analizowanych raportach, w trakcie ich edukacji brakowało
konkretnych zajęć, które w polskiej rzeczywistości ułatwiłyby studentom samodzielne funkcjonowanie.
Problemem jest nieprzygotowywanie absolwentów do samodzielnej pracy zawodowej – tym bardziej
że polskie prawo premiuje zatrudnienie etatowe. Studenci nie dowiadują się, jak działać na rynku, jak
wyceniać swoją pracę, jak konstruować umowy. Dodatkowo brakuje programów wspierających
młodych artystów. Działający w latach 2004–2007 program pod nazwą „Talent”, który był wariantem
programu rządowego „Pierwsza praca”, aktywizującego zawodowo absolwentów, został zlikwidowany.
→ Występuje dysproporcja pomiędzy okresem studiowania na uczelniach plastycznych, gdzie 77 %
studentów stanowią kobiety, a etapem kariery akademickiej, gdzie zaledwie 22 % kadry profesorskiej
to kobiety. Według raportu (dane z 2015 roku) najwięcej kobiet pracuje na stanowiskach akademickich
w Toruniu (52%), najmniej – w Warszawie i Poznaniu (31%). Również w Toruniu odsetek kobiet wśród
profesorów (27%) jest trzy razy wyższy niż w Katowicach, gdzie stanowią one zaledwie 8% profesorów
(w tym 0 z 17 profesorów zwyczajnych).

9.

W obszarze funkcjonowania instytucji pokazujących w Polsce sztukę współczesną istnieje zatrważający
7
rozdźwięk pomiędzy podmiotami tego rodzaju prowadzonymi przez MKiDN a analogicznymi
7

Instytucje prowadzone (3) i współprowadzone (3) przez MKIDN to: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Centrum
Sztuki Współczesnej — Zamek Ujazdowski, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej
„Znaki Czasu" w Toruniu (współprowadzone), Muzeum Sztuki Nowoczesnej (współprowadzone), Muzeum Sztuki
w Łodzi (współprowadzone). W 2014 roku istniało 339 galerii prezentujących sztuki wizualne, z czego instytucje
państwowe to ok. 2%, instytucje samorządowe – ok. 60% (w tym rozwinięty system — dawniej prowadzonych
centralnie — Biur Wystaw Artystycznych w mniejszych miastach), galerie prywatne, komercyjne — ok. 35%.
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podmiotami prowadzonymi przez jednostki samorządów terytorialnych, wyrażający się w
dysproporcjach merytorycznych, kadrowych, finansowych i generalnie kompetencjach do
podejmowania decyzji m.in. urzędniczych. Sieć instytucji prezentujących sztukę nie jest w Polsce ani
gęsta, ani bogata, a najdotkliwiej odczuwane, zwłaszcza na poziomie lokalnym i samorządowym, są
pozamerytoryczne kryteria finansowania działań kulturalnych. Największa różnorodność instytucji
kultury i bogactwo oferty artystycznej reprezentowana jest w dużych miastach, przy czym takie
ośrodki jak Warszawa i Kraków mają wyjątkowo uprzywilejowany status. Dla przykładu ok. 70–75 %
środków finansowych z Programów Ministra Kultury przeznaczanych jest na instytucje warszawskie.
Nowo powstające muzea (2013 – dzisiaj) mają przeważnie charakter historyczny, a od 2011 roku
według statystyk GUS liczba muzeów i miejsc prezentacji sztuki współczesnej spada w skali roku o ok.
5%. Inne problemy instytucji sztuki, na które wskazują autorzy analizowanych raportów to między
innymi:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

niemożliwość długoterminowego planowania i utrzymania ciągłości działania spowodowana
funkcjonowaniem w logice projektowej;
przestarzała infrastruktura;
kwestie kadrowe – niewystarczająca liczba pracowników lub niskie płace i brak narzędzi
motywowania kadry;
relacje z mediami – brak zainteresowania mediów sztuką współczesną i działalnością̨
placówek ją wystawiających, a także ignorowanie przez media ogólnopolskie wydarzeń spoza
Warszawy;
niedostosowanie sytuacji prawnej, która reguluje działalność́ sektora publicznego, do realiów
działalności placówek kulturalnych, połączona z nadmierną i nasilającą się biurokracją;
lokalne konflikty, brak otwartości środowiska i problemy związane z odbiorem sztuki
współczesnej;
nierówne traktowanie instytucji III sektora (fundacje, stowarzyszenia) w porównaniu z
instytucjami publicznymi, zwłaszcza w kwestii dotacji i grantów;
instytucje zmuszone są do pogoni za sukcesem finansowym, frekwencyjnym, medialnym, a
jednocześnie do funkcjonowania w ścisłym biurokratycznym gorsecie. Na tej sytuacji
najczęściej traci artysta, ponieważ instytucje unikają wynagradzania artystów za pracę, a
pomimo że honoraria artystów są wpisywane do budżetu, w ramach oszczędności najczęściej
skreślane są jako pierwsze.
odrębną kwestią jest nieproporcjonalnie wyższa pozycja kuratora niż artysty w hierarchii
instytucji.

10. W Polsce, według przeanalizowanych raportów z badań, zaledwie ok. 10% artystów utrzymuje się ze
sprzedaży dzieł. Raport Fabryka sztuki podaje następujące dane:
•
•
•

jedynie 14% budżetów artystów pochodzi ze sprzedaży prac i jest to mniej niż wynosi odsetek ich
budżetów pochodzący z pomocy ze strony rodziny i partnerów;
75% badanych nie otrzymuje z rynku sztuki żadnych przychodów albo ich zyski są marginalne;
przeważają przychody z tytułu honorariów autorskich na poziomie ok. 16% wśród artystów, ale
często nie są to dzieła sztuki, lecz publikowane teksty lub warsztaty;
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•
•

istnieje nierówność w dochodach ze sprzedaży prac pomiędzy mężczyznami – 12%, a kobietami –
7% domowego budżetu;
2% badanych wskazało, że utrzymuje się tylko i wyłącznie ze sprzedaży prac na rynku sztuki (od
90% do 100% całego budżetu).

11. Na scenie międzynarodowej znanych jest zaledwie kilkanaście nazwisk polskich twórców, a część
młodszego pokolenia rozpoczęła karierę międzynarodową na fali zainteresowania Polską w momencie
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Dodatkowo brak odpowiedniej edukacji w
obszarze sztuk wizualnych już na poziomie szkoły podstawowej oraz brak finansowej stabilizacji
Polaków przyczyniają się do braku zainteresowania kupnem dzieł sztuki. Jak formułuje to jedna z
artystek, przywoływanych w omawianym tu raporcie: Obrazy czy grafiki nie są̨ artykułem pierwszej
potrzeby. Najczęściej zakupów dokonują: państwo – MKiDN w ramach programu „Kolekcje” oraz
prywatni kolekcjonerzy, w dużym stopniu z zagranicy.
12. Zainteresowanie sztuką współczesną pozostaje na poziomie ok. 1% w skali społeczeństwa i jest
zróżnicowane ze względu na wykształcenie, wiek, miejsce zamieszkania i dostępność sztuki.
Największą grupą zainteresowaną sztuką stanowią mieszkańcy większych miast, w wieku od 25 do 35
lat, z niepełnym wykształceniem wyższym. Konsumpcja współczesnej sztuki odbywa się na poziomie
odwiedzania wystaw, najchętniej znanych lub lokalnych artystów, ekspozycji tematycznych lub
mówiących o miejscu, w którym się odbywają, oraz pokazów interdyscyplinarnych. Dużą rolę w
odbiorze sztuki zaczyna odgrywać Internet.
13. Artyści, teoretycy, krytycy oraz społeczni aktywiści wskazują w analizowanych raportach na
konieczność zrewidowania wizji polityki kulturalnej, która dotychczas prowadzona jest
niekonsekwentnie, bez kompleksowego oglądu sytuacji, a także z pozycji konserwatywnych lub
rynkowego traktowania kultury. Jak twierdzą oni w Manifeście Komitetu na Rzecz Radykalnych Zmian
w Kulturze, kultura jest jednym z pól sporu o bardziej demokratyczne, egalitarne i wolne
społeczeństwo. Na tym polu przeprowadzana jest aktualnie transformacja, która – jeśli nie poddamy
jej społecznym konsultacjom, radykalnej krytyce i zmianom – przynieść może katastrofalne skutki
zarówno dla wytwórców kultury, jak i dla całego społeczeństwa (zakładając, że kulturę postrzegamy
8
jako publiczne dobro, a nie przywilej wąskiej grupy obywateli) .
14. W zakresie polityki kulturalnej obserwowane są:
•
•
•
•

dominacja punktu widzenia biurokratów i ekonomistów, co skutkuje odpowiednimi
regulacjami prawnymi;
komercjalizacja kultury;
instrumentalizacja kultury;
likwidacja i osłabianie sektora publicznego w kulturze.

15. Proponowana zmiana polityki kulturalnej powinna polegać na:
•
•
•

likwidacji centralnego, biurokratycznego modelu zarządzania kulturą i utworzeniu
społecznych rad do spraw kultury i sztuki;
prawnym zrównaniu różnorodnych form własności intelektualnej;
rozwiązaniu problemu bezpieczeństwa zdrowotnego i socjalnego twórców kultury i szerzej –
pracowników sektora kultury;

8

Komitet Rewolucji Kulturalnej: R. Dziadkiewicz, G. Jankowicz, Z. Libera, E. Majewska, L. Makowska, N. Romik, J. Simon, J.
Sowa, K. Szreder, B. Świątkowska, Manifest Komitetu na Rzecz Radykalnych Zmian w Kulturze. 20.10.2009;
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/488104.html [dostęp 20.12.2015].
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•

położeniu akcentu na elementarną edukację w dziedzinie kultury współczesnej.

16. Ministerstwo powinno – mając ogólnopolski przegląd sytuacji oraz dostęp do danych – odgrywać rolę
pionierską, także wobec samorządów, we wprowadzaniu standardów polegających na wdrażaniu
nowatorskich propozycji, transparentności i dbaniu o szeroką popularyzację sztuki współczesnej.
ANALIZA ZAWARTOŚCI PRASY – NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA BADAWCZE
W trakcie analizy zawartości czterech tytułów prasowych zidentyfikowano wiele prawidłowości określających,
w jaki sposób informuje się w nich o sztuce. Najważniejsze z nich prezentujemy poniżej:
1.

2.

3.

Prasa codzienna i tygodniki informując o sztuce wzmacniają taką strukturę polskiego świata
artystycznego, której istotą jest widzialność stosunkowo niewielkiej liczby podmiotów (artystów,
instytucji artystycznych i uczelni). Tego rodzaju zasada, określona mianem długiego ogona, prowadzi
zarówno do zmonopolizowania podstawowych zasobów (takich jak zdolność do przyciągania uwagi i
zainteresowania, prestiż, kapitał finansowych i społeczny) przez stosunkowo niewielką liczbę
podmiotów, jak i wytwarza to, co Gregory Sholette określa mianem ciemnej masy świata sztuki,
ogromną masę artystów i instytucji, które rywalizują o dostanie się do tej pierwszej grupy i są w
większości przypadków skazani na porażkę.
Analizowane dzienniki i tygodniki w ostatnich pięciu latach najczęściej informowały o następujących
artystach: Tadeusz Kantor; Jan Matejko; Jacek Malczewski; Stanisław Ignacy Witkiewicz; Wilhelm
Sasnal; Stanisław Wyspiański; Mirosław Bałka; Zbigniew Libera; Jerzy Nowosielski; Katarzyna Kozyra.
Starając się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w prasie codziennej i tygodnikach pojawiają się
nazwiska właśnie tych, a nie innych osób, zidentyfikowaliśmy siedem najważniejszych powodów:
•

•

Pierwszy z nich można określić mianem kanonicznej wielokontekstowości. To w szczególności
przypadek takich twórców, jak Tadeusz Kantor i Jan Matejko, ale też na przykład takich jak Jacek
Malczewski. Pojawiają się oni w prasie nie tylko przy okazji dotyczących ich wprost wystaw, ale w
licznych i różnorodnych kontekstach, co wynika z ich długotrwałej przynależności do panteonu
polskich twórców oraz z tego, że ich twórczość jest wiązana ze współczesnymi zjawiskami
artystycznymi, a to sprawia, iż pisze się o nich przy okazji przywoływania innych twórców, wystaw
i tematów.
Drugi czynnik intensyfikujący obecność określonego artysty w prasie to polskość: związanie
artystki lub artysty i ich twórczości z polską tożsamością i historią oraz dyskusjami na ich temat.
Jest to oczywiście widoczne, szczególnie silnie w przypadku takich artystów, jak Malczewski czy
Matejko. Należy też podkreślić, że współtworzenie narodowego kanonu w sztuce jako powód
pojawiania się artystek i artystów na łamach prasy nie ogranicza się do szczytu naszego
zestawienia, lecz obejmuje wielu twórców, którzy są uznawani za typowo polskich, bo odnosząc
się w swoich pracach do ważnych wydarzeń historycznych, portretując, w sposób przedstawiający
i zrozumiały dla wszystkich otaczającą nas rzeczywistość – zostali uznani w przeszłości za
reprezentantów tego, co specyficzne dla polskiej sztuki, a co jednocześnie dobrze reprezentuje
nas jako naród na zewnątrz (np. polska szkoła plakatu). Mówiąc inaczej, chodzi o założenie, iż
interesujące dla czytelnika jest przywołanie tego, co można byłoby nazwać popularną sztuką
narodową, czasem archaicznej formalnie, ale jednocześnie zrozumiałej dla wszystkich, dotyczącej
tego, co jest naszym wspólnym doświadczeniem (albo przynajmniej tego, co duża grupa Polaków
uznaje za wspólne doświadczenie wspólnoty narodowej).
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•

•

•

•

•

4.

Trzecim zasadniczym powodem obecności w prasie jest wiązanie postaci ze sobą: zaliczanie
artystki lub artysty do jakiejś kategorii twórców, zwłaszcza wybitnych. Pisząc o jednym z nich
przypomina się drugiego, wymieniając kanoniczne postacie polskiej sztuki lub któregoś jej okresu
wymienia się często cały szereg nazwisk, a w wywiadach z artystami – pyta się ich o twórczość
innych artystów. Wysoką widzialność w prasie uzyskują też artyści, którym uda się zaistnieć jako
środowisko czy pokolenie, bo wówczas przywołanie jednego z nich zwykle skutkuje przywołaniem
także pozostałych.
Czwarty zasadniczy powód częstszego lub rzadszego pojawiania się artystek i artystów na łamach
prasy – to polityka muzeów i galerii i wynikający z niej zakres obecności poszczególnych artystów
na wystawach, innych wydarzeniach artystycznych, ale też pozaartystycznych (np. remont
muzeum, renowacja obrazu, zmiana ekspozycji, darowanie dzieł galerii). Najważniejszym
kontekstem pojawiania się w prasie sztuk wizualnych są wystawy oraz inne szczególne
wydarzenia, w których sztuka staje się obiektem widocznym w przestrzeni lub debacie publicznej.
Istotnym powodem informowania o sztuce jest zatem obecność dużych, skoncentrowanych w
czasie, wyraźnie wyodrębnionych wydarzeń, zwłaszcza wpisujących się w zasadę spektakularności
i widzialności, której podporządkowane jest pole kultury.
Powód piąty: wartość rynkowa i „lajfstajlowa” oraz międzynarodowe uznanie. Niemal wszyscy
autorzy dotąd wymienieni pojawiają się także w artykułach dotyczących rynkowej wartości sztuki
– zazwyczaj aukcji, sporadycznie tych charytatywnych, a także wywiadów z kolekcjonerami oraz
dywagacji na temat wysokiej lub niskiej wartości polskiej sztuki (mierzonej najczęściej jej
uznaniem na Zachodzie i/lub cenami rynkowymi). W przypadku niektórych autorów, takich jak
Witkacy czy Roman Opałka, tak mierzona wartość ich prac stanowi wręcz jeden z kilku
dominujących kontekstów, w których się o nich pisze.
Szósty zasadniczy czynnik, który wydaje się zwiększać obecność określonych nazwisk w prasie to
inny rodzaj sukcesów lub inny rodzaj wyjątkowości sztuki i jej twórcy niż wymienione powyżej, w
tym przede wszystkim: młody wiek, nietypowy charakter twórczości lub znaczenie dla rozwoju
polskiej sztuki. Znacząca część tekstów podkreśla, że omawiane przez nie wystawy i prace są
efektem sukcesów młodych twórców (wśród których również większość uwagi skupia na sobie
kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt nazwisk): powodem informowania o sztuce są tu
prezentacje lokalnych odkryć albo przedstawienie kandydatów do sławy.
Wreszcie, po siódme, należy wskazać na dwa zupełnie inne powody, sprawiające, iż w
popularnym dyskursie informuje się o sztuce – które są bardziej uniwersalne i obecne również w
każdej innej sferze życia społecznego. Mamy tu na myśli, z jednej strony, śmierć kogoś, kto jest
dobrze znany i ceniony (w analizowanym przez nas okresie z tego powodu ponadprzeciętnie
często informowano o Wojciechu Fangorze, Jerzym Nowosielskim, Romanie Opałce, Franciszku
Starowieyskim czy, na fali pojawiających się książek, artykułów i filmów, o zmarłym w 2005 roku
Zdzisławie Beksińskim i okolicznościach jego śmierci), z drugiej zaś – skandale lub gorące
społeczne dyskusje i spory, które wywołuje sztuka.

Taka struktura widzialności twórców oraz powodów, dla których stają się oni widzialni, wynika w dużej
mierze z pretekstów, które sprawiają, iż w prasie codziennej w ogóle pojawiają się informacje o sztuce.
Wśród najważniejszych powodów zainteresowania sztuką ze strony dzienników oraz tygodników
należy wymienić: jubileusze i rocznice, za którymi idą duże, spektakularne wystawy; międzynarodowe
sukcesy polskich twórców; lokalne odkrycia, a więc nowi kandydaci do zajęcia wysokiego miejsca w
obrębie świata sztuki; duże monograficzne wystawy albo ich cykle, które przypominają ważną, często
już nieżyjącą postać polskiej sztuki, nieraz dokonując przy okazji przewartościowania jej twórczości;
śmierć kogoś, kto jest dobrze znany i ceniony; skandale lub gorące społecznych dyskusje i spory, które
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5.

6.

7.

8.

9.

wywołuje sztuka; wyjątkowość, unikalność twórcy; narodowy kanon w sztuce i jego przypominanie;
istotność generowana poprzez własną twórczość albo działalność pedagogiczną. Jak więc można
dostrzec, bardzo wiele powodów, dla których informuje się o sztuce, ma charakter pozaartystyczny, co
oznacza, iż ta pierwsza jest interesująca dla odbiorców przede wszystkim wówczas, gdy wytwarza
zjawiska o charakterze uniwersalnym, zrozumiałe nawet dla tych, którzy się nią zupełnie nie interesują.
W polskiej prasie codziennej i tygodnikach dużo chętniej niż o osobach młodych pisze się o artystach
mających już ugruntowaną pozycję w polu sztuki. W przypadku najmłodszych artystów (do 35 roku
życia) jest to zjawisko tym silniejsze, że tylko 10% z nich pojawiło się w naszej próbie w więcej niż
trzech tekstach, a żadna z tych osób nie znalazła się wśród pięćdziesięciu najczęściej wymienianych w
prasie artystów. Sytuacja zmienia się, jeśli chodzi o nieco starszych twórców, liczących sobie obecnie
między 36 a 45 lat, wśród których co najmniej ⅓ pojawiała się w prasie regularnie, a dziewięcioro z
nich znalazło się wśród pięćdziesięciu najczęściej wymienianych twórców, na czele z Wilhelmem
Sasnalem. Nie zmienia to jednak faktu, że nieżyjący artyści wizualni nie tylko reprezentowani są liczniej
(prawie co trzecie spośród prawie 1300 nazwisk artystów pojawiających się choć raz w próbie to
nazwisko osoby zmarłej), ale też rekrutuje się spośród nich szczególnie dużo twórców najczęściej
przywoływanych w analizowanych tytułach. Wśród najczęściej dostrzeganych przez prasę dziesięciu,
dwudziestu, trzydziestu i pięćdziesięciu artystek i artystów sztuk wizualnych każdorazowo połowa to
osoby nieżyjące
Pod względem liczby dostrzeganych przez prasę nazwisk najsłabiej reprezentowane w tekstach jest
pokolenie artystów liczących sobie obecnie 45–65 lat, a więc twórców, którzy przestali być już
młodymi obiecującymi, ale nie zdążyli stać się artystami klasycznymi. W połączeniu z przytoczonymi
wcześniej obserwacjami dotyczącymi artystów młodszych od nich oraz tych starszych i nieżyjących
można by stwierdzić, że prasa codzienna i tygodniki stosunkowo intensywnie informują o
„nowościach” pojawiających się w polu sztuki, ale nowości te mają stosunkowo krótki czas zdolności
do przyciągania uwagi – następnie w polu uwagi pozostają nieliczni, zasilający sukcesywnie to, co
można byłoby nazwać panteonem polskiej sztuki.
Trzy czwarte spośród prawie 1300 artystek i artystów sztuk wizualnych obecnych w mediach to
mężczyźni. Ich liczebna przewaga jest tym większa, z im bardziej popularnymi artystami mamy do
czynienia. Wśród 10 najczęściej obecnych w prasie nazwisk tylko jedno należy do kobiety (Katarzyna
Kozyra), wśród 25 najczęściej wzmiankowanych – kobiet jest już 5 (a więc 20%), podobnie wśród
pierwszych stu (19%). Wśród wszystkich artystów wspomnianych choć raz w „Gościu Niedzielnym”
tylko 15% to kobiety. W „Rzeczpospolitej” udział kobiet wynosi 20%, a w „Polityce” i „Gazecie
Wyborczej” po 25%.
Ponad połowa twórców, o których pisze się w dziennikach i tygodnikach to malarze i malarki, co piąta
osoba zajmuje się lub zajmowała grafiką, niewiele mniej – fotografią, co szósta – rysunkiem, rzeźbą,
instalacją lub wideo, animacją, filmem albo nowymi mediami. Znacznie mniej wzmianek i artykułów w
prasie dotyczyło artystek i artystów zajmujących się ilustracją, akcjami społecznymi, sztuką publiczną,
street artem, scenografią lub plakatem. W artykułach prasowych dominują zatem przedstawiciele tych
rodzajów sztuk wizualnych, które traktowane są jako ich paradygmatyczne przypadki.
Analiza powiązań pomiędzy artystami, dla której wskaźnikiem było współwystępowanie ich nazwisk w
artykułach prasowych, wykazała trzy główne, wielkie środowiska twórców, między którymi istnieją
różnice wynikające zarówno z przynależności pokoleniowej, jak i rodzaju tworzonej sztuki:

•

Pierwsze tworzą głównie malarze tworzący między drugą połową XIX wieku a
dwudziestoleciem międzywojennym, jego trzon stanowią ikoniczne postacie malarstwa
historycznego, na czele z Janem Matejką i Jackem Malczewskim, a uzupełniają je
ponadprzeciętnie często pojawiający się w tych samych tekstach bracia Gierymscy, Józef
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•

Mehoffer, Leon Wyczółkowski, Julian Fałat, Teodor Axentowicz, Henryk Siemiradzki, Wojciech
Kossak czy Józef Pankiewicz.
Druga grupa autorów często pojawiających się obok siebie skupiona jest wokół prekursorów i
twórców awangardy międzywojennej i powojennej oraz wokół Grupy Krakowskiej, obejmuje
zatem z jednej strony Władysława Strzemińskiego, Katarzynę Kobro i Henryka Stażewskiego, a
z drugiej – Tadeusza Kantora i Jerzego Nowosielskiego, a dość często pojawiają się z nimi oraz
ze sobą także Andrzej Wróblewski, Alina Szapocznikow, Magdalena Abakanowicz, Roman
Opałka i Wojciech Fangor.
Trzecią grupę twórców ponadprzeciętnie często występujących w tych samych tekstach
prasowych można określić jako sztukę krytyczną, a jej trzon tworzą artyści urodzeni w latach
1955–1970, tacy jak Katarzyna Kozyra, Zbigniew Libera, Paweł Althamer i Artur Żmijewski
oraz Julita Wójcik, Dorota Nieznalska i Joanna Rajkowska

10. Do najczęściej przywoływanych w dziennikach i tygodnikach instytucji artystycznych należą:

•

•

•

•

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki oraz Muzeum Narodowe w Warszawie, z których każde obecne jest
w analizowanym przez nas zbiorze w prawie 200 tekstach. Inaczej mówiąc, można szacować, że w co
szóstym tekście dotyczącym sztuk wizualnych przynajmniej wspomina się o Zachęcie. Interpretując
wynik MNW, trzeba mieć natomiast na względzie, że artykuły, w których się pojawia, nie zawsze
poświęcone są współczesnym sztukom wizualnym lub wyłącznie im, a także to, że w ostatnich latach
muzeum przeszło gruntowny remont i reorganizację, co było pretekstem do powstania licznych
artykułów prasowych dotyczących tej właśnie instytucji.
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (obecne w 141 tekstach) i CSW Zamek Ujazdowski (107
tekstów). Na wynik tego pierwszego ponownie miały jednak wpływ kwestie organizacyjne –
wielokrotnie opisywane w prasie problemy, jakich nastręcza budowa siedziby muzeum, a także obecne
kłopoty z siedzibą, z jakimi boryka się ta instytucja. Nieco podobny charakter ma silna obecność w
dyskursie prasowym CSW – w ostatnim czasie dużo mniej niż o wystawach w tej instytucji pisało się o
turbulencjach związanych z obsadą stanowisk kierowniczych czy też o kontrowersjach, jakie budziło
sprawowanie funkcji dyrektorskiej przez Fabio Cavallucciego. Warto jednak zauważyć, iż
zainteresowanie tymi pozaartystycznymi aspektami funkcjonowania obu instytucji jest też dobrą miarą
wagi, jaką mają one w świecie artystycznym – nie podejmowano by raczej kwestii problemów, z jakimi
się one borykają, gdyby nie to, że są ważnymi punktami na mapie polskiej sztuki.
W pierwszej piątce obecny jest tylko jeden podmiot spoza Warszawy, którym jest Muzeum Narodowe
w Krakowie (116 tekstów), przy czym podobnie jak w przypadku MNW liczba ta obejmuje także teksty
niedotyczące współczesnych sztuk wizualnych, a na dodatek uległa podwyższeniu za sprawą remontu i
ponownego otwarcia Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, wielokrotnie komentowanych w
prasie.
Z punktu widzenia uwagi poświęcanej w prasie w czołówce lokują się też trzy instytucje z dużych
polskich miast: ms2 w Łodzi (55 tekstów), MOCAK (51 tekstów) i Muzeum Narodowe we Wrocławiu
(45 tekstów). To pierwsze prawie samotnie reprezentuje Łódź, jako że jedyną inną instytucją z tego
miasta dostrzeganą jeszcze w analizowanych tytułach jest Atlas Sztuki w Łodzi (17 tekstów), co
potwierdza tezę wyrażaną w jednym z tekstów poświęconych ms2, zgodnie z którą „Muzeum Sztuki w
Łodzi nie ma w mieście żadnej konkurencji”. Dużą przewagę nad innymi instytucjami ze swojego
miasta, należącymi już do drugiej ligi, ma też Muzeum Narodowe we Wrocławiu, we wszystkich
tytułach poza „Gościem Niedzielnym” dostrzegane są jednak także Muzeum Współczesne (13 tekstów)
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i Centrum Sztuki WRO (6 tekstów), a we wszystkich poza „Polityką” – BWA Awangarda (7 tekstów). Z
kolei MOCAK jest najczęściej po Muzeum Narodowym wskazywaną, ale tylko jedną z wielu instytucji
krakowskich dostrzeganych w prasie, przed Bunkrem Sztuki (27 tekstów), Galerią Zderzak (19), Galerią
Międzynarodowego Centrum Kultury (19), Galerią Starmach (12) oraz występującą wyłącznie w
„Rzeczpospolitej” Galerią i Antykwariatem Nautilus (12).
Czołówkę drugiej ligi instytucji artystycznych współtworzą, po pierwsze, silne podmioty z miast
średniej wielkości: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, CSW Znaki Czasu w Toruniu i Galeria Arsenał
w Białymstoku, a w dalszej kolejności – CSW Łaźnia w Gdańsku; po drugie – Muzea Narodowe z dużych
miast (Poznań i Gdańsk), po trzecie – silne podmioty krakowskie i warszawskie, takie jak Raster,
Zderzak, Bochenska, Foksal czy Starmach, uzupełnione o wspomniany już Atlas Sztuki w Łodzi; po
czwarte – instytucje o szczególnym charakterze, takie jak Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

11. Warto zauważyć, iż częste pojawianie się informacji o danym podmiocie nie wynika z jakości
propozycji artystycznej określonej instytucji, a z problemów, z jakimi się ona boryka. Oczywiście sam
fakt podejmowania tej ostatniej kwestii przez media może zostać potraktowany jako wskaźnik
wysokiego miejsca zajmowanego przez tego rodzaju instytucję w obrębie świata artystycznego.
12. Centralną, w zasadzie monopolistyczną, pozycję w polskim świecie artystycznym, zajmują podmioty
działające w Warszawie. To tu znajduje się centrum tego lokalnego pola sztuki, które oprócz tego, że
monopolizuje cały szereg istotnych kapitałów, to ma jeszcze (i w związku z tym), ogromną moc ich
zasysania z lokalnych kontekstów. To z kolei sprawia, iż polski świat artystyczny jest niezwykle
scentralizowany, ale też prowadzi do pustynnienia lokalnych pól sztuki.
13. Z analizy prasy codziennej oraz tygodników wyłania się również ambiwalentny sposób skonstruowania
polskiego świata sztuki pod względem jego formuły organizacyjnej. Dominującą rolę odgrywają w nim
bowiem instytucje publiczne– a więc zależne od struktur państwowych i samorządowych. Wśród 20
najpopularniejszych w prasie instytucji aż 12 (60%) to narodowe instytucje kultury lub instytucje
współprowadzone przez MKiDN, 7 (35%) – to podmioty w całości lub w części samorządowe, a tylko 3
(15%) – podmioty prywatne. Natomiast wśród najczęściej wymienianych w prasie 50 instytucji te
proporcje znacząco się zmieniają na korzyść instytucji samorządowych, w zdecydowanej większości
miejskich, bo to one tworzą większą część drugiej ligi galerii, centrów i muzeów sztuki. Taka struktura
świata sztuki widzialnego dla mediów dowodzi, iż sztuka w Polsce może liczyć na znaczące wsparcie ze
strony instytucji publicznych, ale też, z drugiej strony – że jest ona od nich bardzo silnie zależna.
14. W trakcie analizy zidentyfikowano 7 uczelni plastycznych i dwa wydziały, których widzialność w
dyskursie prasowym jest niezwykle zróżnicowana. Uczelnia pierwsza na liście, a więc warszawska ASP,
pojawiała się w analizowanej przez nas prasie codziennej i tygodnikach opublikowanych w ostatnich
pięciu latach ponad 20 razy częściej (w 128 tekstach na ok. 1200 dotyczących sztuk wizualnych) niż
ostatnia na liście Akademia Sztuki w Szczecinie (6 tekstów). Warszawska uczelnia pojawiała się
dodatkowo prawie dwukrotnie częściej w artykułach dziennikarskich niż druga na liście krakowska ASP
(74 teksty). Tak wysokie miejsce i absolutną dominację stołecznej uczelni można tłumaczyć nie tylko
tym, że jest ona najbliżej ogólnopolskich komunikatorów, a więc o jej inicjatywach informuje się
częściej, ale też tym, że opuszczający ją absolwenci mają również dużo większe szanse na stawanie się
obiektem zainteresowania ze strony mediów niż ci, którzy kończą bardziej prowincjonalne artystyczne
szkoły wyższe. Dodatkowo warszawska ASP funkcjonuje nie tylko w administracyjnej stolicy polski, ale
też w stolicy polskiego świata artystycznego – to tu działają najważniejsze dla sztuki instytucje
publiczne, najbardziej wpływowe galerie prywatne, to tu również funkcjonują centralne podmioty
odpowiedzialne za politykę kulturalną i wspieranie rozwoju kultury w naszym kraju
15. Analizowane tytuły prasowe w trzech przypadkach („Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Polityka”)
w sposób zbieżny informują o sztuce. Różnice pomiędzy nimi wydają się zaś wynikać z (a) osobnych
upodobań i gustów dziennikarzy piszących w nich o sztuce oraz (b) z mniej lub bardziej rozwiniętej
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sieci lokalnych oddziałów. W zupełnie inny sposób informuje o sztuce natomiast czwarty z tytułów–
„Gość Niedzielny”. Ta odrębność przejawia się w tym, iż skoncentrowany jest on na bardzo wąskim
wycinku pola sztuki, w którym mieszczą się przede wszystkim tradycyjne rodzaje twórczości
(malarstwo, rysunek i rzeźba) i to dodatkowo o jawnie narodowym charakterze. Tygodnik ten w
zasadzie ignoruje istnienie sztuki współczesnej.
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OGÓLNOPOLSKI SONDAŻ WŚRÓD ODBIORCÓW – NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA BADAWCZE
W tej części raportu prezentujemy najważniejsze ustalenia badawcze, których interpretacje przedstawiamy w
dalszych częściach raportu.
1.

Czym według Polek i Polaków jest sztuka?

Ustalenia badawcze
•

•

•

•

Zdaniem Polek i Polaków bezdyskusyjnymi przejawami sztuk wizualnych są malarstwo (zaliczane do
sztuki przez 92% respondentów), rzeźba (97%), grafika i rysunek (85%). Można więc powiedzieć, iż to
9
właśnie te formy tworzenia są prototypami sztuki , wobec których określa się przynależność do tej
formy ludzkiej twórczości innych jej przejawów. Dosyć często zalicza się też do sztuki fotografię (za
sztukę uważa ją 79% ankietowanych), film (71%), jubilerstwo (71%) i projektowanie (69%). Zdania są
bardzo podzielone, po pierwsze jeśli chodzi o grafikę komputerową (uznawaną za sztukę przez 53%
uczestników badania), graffiti (44%), komiks (42%) i tatuowanie (42%), a więc w ujęciu historycznym
zjawiska stosunkowo nowe i nadal często lokowane w sferze rozrywki. Po drugie, duże zróżnicowanie
opinii dotyczy praktyk kulturowych bliższych codzienności, a więc garncarstwa (uznawanego za sztukę
przez 63% Polek i Polaków), gotowania (57%), fryzjerstwa (40%), tworzenia gier komputerowych –
35%.
W granicach sztuki rzadko natomiast lokowane są te formy twórczości, które są typowe dla sztuki
współczesnej. Głównym powodem tego zjawiska jest to, iż Polki i Polacy po prostu nie znają takich jej
przejawów jak bio art (¾ ankietowanych nie zna tego pojęcia, nie potrafi się do niego odnieść lub
odmawia odpowiedzi), performans (60% respondentów), street art (60%), happening (51%) i video art
(50%). Ponadto deklarujący znajomość tych form twórczości wahają się, czy uznać je za sztukę: do
zjawisk artystycznych zaliczyłaby je mniej więcej co druga z takich osób, a w przypadku happeningu –
co czwarta.
Ankietowani nie boją się dokonywać podziałów polegających na odróżnianiu sztuki od tego, co nią nie
jest. Dosyć rzadko wybierano odpowiedź wskazującą na kontekstualny charakter sztuki („Czasami jest
to sztuka, a czasami nie”), uniemożliwiający dokonania jednoznacznego podziału na formy twórczości,
które do niej należą, i formy z niej wykluczone. Taka odpowiedź była szczególnie rzadka, gdy chodzi o
malarstwo, (1%), rzeźbę (4%) czy grafikę i rysunek (8%), ale nie występowała często także w przypadku
innych praktyk kulturowych, nawet takich jak gotowanie (22%) czy fryzjerstwo (24%). Częstość
wybierania odpowiedzi „Czasami jest to sztuka, a czasami nie”, co istotne i znaczące, rośnie wraz z
poziomem wykształcenia.
W przypadku takich zjawisk jak malarstwo, rzeźba, grafika i rysunek oraz film wraz z rosnącym
wykształceniem rośnie nieco odsetek osób, które uważają te formy za sztukę, w tym osób niemających
co do tego wątpliwości. Odwrotna zależność dotyczy form tworzenia bliższych życiu codziennemu,
czyli fryzjerstwa, garncarstwa i gotowania: im wyższe wykształcenie, tym mniejsza gotowość do
zaliczenia ich do sztuki lub przynajmniej pewność dotycząca takiego sądu.

Wnioski i tropy interpretacyjne
•

Osoby posiadające wyższe wykształcenie nie znają zjawisk charakterystycznych dla sztuki
współczesnej, w przeciwieństwie do wspomnianych prototypów sztuki. Oznacza to, iż znanie się na

9

Na temat kategorii prototypów i ich roli w procesach kategoryzacji zob. Z. Kövecses, Język, umysł, kultura. Praktyczne
wprowadzenie, Kraków 2011, s. 53–57.
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2.

sztuce współczesnej nie należy do repertuaru zobowiązań, jakie nakłada wyższe wykształcenie, inaczej
niż znajomość bardziej kanonicznych form sztuki, jak rzeźba czy malarstwo. Podobnie jak w przypadku
każdej innej formy praktyk kulturowych również w sztuce mamy do czynienia z takimi jej przejawami,
które są na tyle nowatorskie, że znane tylko osobom profesjonalnie zajmującym się jej tworzeniem lub
interpretowaniem. To z kolei może wskazywać, iż świat sztuki uległ procesowi daleko idącej
autonomizacji, jeżeli chodzi o określanie tego, co jest, a co nie jest sztuką, ale nie pociąga to za sobą
automatycznego kwalifikowania tego rodzaju zjawisk jako artystycznych poza tym światem.
Polki i Polacy mają skłonność do esencjalistycznego rozumienia sztuki, a więc są przekonani, iż ma ona
swoją istotę i kilka zaledwie bezdyskusyjnych przejawów. Wyraźne sądy na temat sztuki wydają się
oparte nie tyle na jej dobrej znajomości, co raczej na skłonności do przyjęcia, iż ma ona swoje
prawomocne formy (malarstwo, rzeźba, rysunek), zaś inne rodzaje twórczości można uznać za sztukę,
jeśli są w jakiś sposób podobne do tych kanonicznych, prototypowych. Tego rodzaju prawidłowość
wskazuje również, że podstawą sądów kategoryzujących są podziały popularyzowane przez główne
instytucje legitymizujące określone formy kultury jako właściwe i prawomocne (szkoła i muzeum). To
zapewne dlatego za sztukę nie uznaje się powszechnie form tworzenia o charakterze użytkowym,
bliskich codzienności albo najnowszych, często bardzo progresywnych rodzajów działań artystycznych
(np. street art czy bio art).
W polu kultury w Polsce toczy się walka o uznanie pewnych zjawisk za prawomocne jej elementy.
Najprostszym sposobem uzyskania takiego statusu jest nazwanie czegoś sztuką, bo kojarzy się nam
ona z mistrzostwem, biegłością, sprawnością manualną, znawstwem (taka strategia jest obecna w
przypadku prób legitymizowania jako form twórczości takich aktywności jak fryzjerstwo, gotowanie
czy grafika komputerowa). Z drugiej strony walka ta dotyka także zjawisk artystycznych, które są na
tyle odmienne od tradycyjnie rozumianej sztuki, że próbuje się im odmówić takiego miana, mimo że są
one za takie uznawane przez świat artystyczny. Zestawienie ze sobą tych dwu procesów wskazuje, że
sztuka, pomimo pozornie marginalnego znaczenia, nadal jest istotną monetą w grach o władzę w polu
kulturowym, a co za tym idzie, że nadal funkcjonuje jako medium ustalania społecznych hierarchii
wartości. Nadal więc najbardziej wartościowe formy tworzenia jesteśmy skłonni określać mianem
sztuki.
Do czego służy sztuka i czym jest dobra sztuka?

Ustalenia badawcze
•

•

Zdaniem Polek i Polaków sztuka powinna być przede wszystkim piękna (88% odpowiedzi twierdzących)
oraz powinna wzruszać (76%). 68% ankietowanych uważa, że sztuka powinna pomagać zrozumieć
otaczający nas świat, 63% – że powinna wychowywać, 56% – że powinna być użyteczna społecznie, a
49% – że powinna wzmacniać postawy patriotyczne. Rzadziej widzi się w niej narzędzie zmiany
społecznej (41%), rozwoju gospodarczego (37%), oporu wobec niesprawiedliwego systemu (35%),
oczekuje, że będzie służyć Kościołowi (33%) lub przewidywaniu, co zdarzy się w przyszłości (25%). Mało
który z badanych zgadza się na wykorzystywanie sztuki w roli narzędzia działań politycznych przez
sprawujących władzę (14%). Połowa ankietowanych uważa, że sztuka nie powinna niczemu i nikomu
służyć, choć większość z nich jest niekonsekwentna i przypisuje jednocześnie sztuce pewne zadania
wymienione powyżej.
Grupując poszczególne odpowiedzi na temat roli sztuki w szersze kategorie, możemy powiedzieć, że
Polki i Polacy zgadzają się co do traktowania sztuki jako narzędzia estetyzacji i doświadczania świata
(powinna być piękna i powinna wzruszać), są podzieleni jeśli chodzi o stosowanie jej jako narzędzia
władzy i wychowania oraz oczekiwania od niej użyteczności społecznej, a rzadko oczekują od niej
angażowania się w spory, walkę polityczną, opór wobec niesprawiedliwego systemu lub
przewidywanie przyszłości. Istnieje silna korelacja między poparciem dla idei społecznej użyteczności
68

•

•

sztuki a poparciem dla sztuki wychowującej, propatriotycznej i prokościelnej. Użyteczność sztuki jest
najczęściej utożsamiana właśnie z zaprzęgnięciem jej w służbę realizacji wartości bliskich
światopoglądom konserwatywnym.
Jeśli zapytać Polki i Polaków, czym charakteryzuje się dobra sztuka, uzyskamy dwa rodzaje odpowiedzi:
dobra sztuka ma budzić dużo pozytywnych emocji (67% wskazań) oraz skłaniać do myślenia i dyskusji
(65% wskazań). Ponad połowa z nas uważa także, że dobra sztuka wyróżnia się tym, iż zostaje
zauważona i zapamiętana. Nieco mniej ankietowanych jest zdania, że dobra sztuka jest użyteczna
(39%), mówi coś nowego o świecie (36%), prowokuje do działania (29%) albo wzmacnia tożsamość
narodową i patriotyzm (25%). Dość rzadkie jest oczekiwanie, że dobra sztuka będzie zrozumiała dla
każdego (22%), realistyczna (21%) i będzie się wszystkim podobać (21%), a także – że będzie się dobrze
sprzedawać. Rzadko oczekuje się również, że będzie budzić negatywne emocje (19%) lub wzmacniać
religijność (17%).
Grupując poszczególne odpowiedzi na temat dobrej sztuki w szersze kategorie, możemy powiedzieć,
że dla Polek i Polaków dobra sztuka to sztuka pozytywnie urefleksyjniająca (budząca zachwyt,
wzruszenie, ale też pozwalająca lepiej rozumieć świat i samego siebie). Dość często oczekują również,
że będzie mówić coś nowego, prowokując do działania i będąc użyteczną. Tylko w niektórych
środowiskach oczekuje się natomiast częściej, że będzie to sztuka patriotyczno-narodowa albo też – że
będzie budzić negatywne emocje, aby zwrócić uwagę na istotne kwestie społeczne.

Wnioski i tropy interpretacyjne
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•
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Polki i Polacy widzą miejsce i rolę sztuki w społecznym świecie w podwójnej perspektywie. Po
pierwsze, traktują ją jako zjawisko odnoszące się do sfery doświadczeń i przeżyć, które ją wzbogaca.
Tym samym odtwarzają sposób traktowania sztuki w szkolnych programach nauczania oraz
prawomocnej kulturze – jako coś, co nie powinno niczemu służyć, ale być raczej ulokowane poza prozą
codzienności, tam gdzie przechowywane są szczególnie cenne wartości. W tej perspektywie sztuka,
choć jest integralną częścią porządku, postrzegana jest jednocześnie jako coś, co poza ten porządek
wykracza, ale po to, by go wzbogacać, upiększać, urefleksyjniać. Po drugie, spora część z nas uznaje
głównie te role sztuki, które sprawiają, iż jest ona funkcjonalnym elementem systemu, służącym jego
reprodukcji, integracji, wprowadzaniu aksjologicznego ładu. To drugie spojrzenie bardzo różnicuje
jednak Polaków, a częściej preferują je słabiej wykształceni, osoby religijne i deklarujące prawicowe
poglądy.
Od sztuki oczekuje się przede wszystkim, iż będzie na nas oddziaływać, na naszą pamięć, wiedzę,
sposób myślenia oraz działania. Lecz jest jeden wyjątek od tej reguły: sztuka ma budzić emocje, ale nie
te o charakterze negatywnym, które rodzą sprzeciw i opór wielu ludzi. Wprawdzie tylko co trzeci z
ankietowanych uważa, że dobra sztuka to taka, która podoba się wszystkim i/lub jest zrozumiała dla
każdego, ale jednocześnie zdecydowana większość wyznacza sztuce granicę w postaci zakazu
wzbudzania negatywnych emocji. Ujawnia się tutaj niechęć wobec takiej sztuki, która oddziałuje
poprzez wzbudzanie kontrowersji oraz pracę z trudnymi emocjami.
Instytucjonalne ulokowanie i finansowanie sztuki w opinii Polek i Polaków

Ustalenia badawcze
•

•

Miejscem sztuki według respondentów są przede wszystkim muzea i galerie, a w dalszej kolejności –
media. Istnieją natomiast różnice zdań i liczne wątpliwości co do tego, czy sztuka powinna się
znajdować w przestrzeni publicznej, a zwłaszcza w instytucjach publicznych.
Przypisywaniu sztuce zadań wychowawczych, patriotycznych, religijnych i oczekiwaniu od niej
użyteczności częściej towarzyszy poparcie dla prezentowania prac artystów w kościołach, a także
instytucjach publicznych; odpowiedziom przypisującym sztuce funkcję estetyczną (sztuka jako coś, co
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powinno być piękne oraz wzruszać) częściej towarzyszy poparcie dla prezentowania jej w galeriach i w
Internecie; wraz z poparciem dla idei sztuki jako przestrzeni oporu lub przeciwnie – jako narzędzia
władzy, rośnie też akceptacja dla uznania, iż jej miejscem mogą być instytucje publiczne.
W kwestii finansowania sztuki wśród uczestników badania przeważają dwa sposoby myślenia. Pierwszy
z nich można nazwać modelem neoliberalnym: artyści powinni na siebie zarabiać, nie oczekiwać
niczego od państwa, mogą ich finansować prywatni sponsorzy, zaś państwo może ewentualnie
wspierać najwybitniejszych artystów i artystki. Drugi model, który można nazwać opiekuńczym, polega
na wspieraniu sztuki z podatków na poziomie centralnym i samorządowym, finansowaniu przez
państwo kształcenia artystek i artystów oraz budowy i rozwijania instytucji artystycznych,
wzmacnianiu przez nie bezpłatnej edukacji artystycznej. Oba modele mają licznych zwolenników i
przeciwników, choć nieznacznie większym poparciem cieszy się model państwowego finansowania
sztuki.
Stosunek do wyżej wskazanych modeli wiąże się przede wszystkim z wykształceniem oraz
intensywnością kontaktu ze sztuką, a w mniejszym stopniu – z dochodami oraz wiekiem i religijnością.
Wykształcenie, ponadprzeciętne dochody oraz kontakt ze sztuką silnie zmniejszają
prawdopodobieństwo wyrażenia poparcia dla tez składających się na model neoliberalny, choć nie
oznaczają akceptacji modelu opiekuńczego (zdania takich osób są podzielone). Z kolei poparciu dla
finansowania sztuki z prywatnych środków sprzyja zajmowanie niższych pozycji w społecznych
hierarchiach (czy też – przynależność do klasy ludowej i niższej średniej). Gdyby o finansowaniu sztuki
mieli decydować robotnicy, rolnicy, emeryci i renciści, bezrobotni i gospodynie domowe, wówczas
artyści musieliby w pełni na siebie zarabiać i nie oczekiwać wsparcia państwa lub też mieliby je
otrzymywać jedynie najwybitniejsi.

Wnioski i tropy interpretacyjne
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Polki i Polacy są silnie przywiązani do przekonania, iż miejscem sztuki są instytucje artystyczne.
Oznacza to, iż postrzegają sztukę jako enklawę, która powinna być oddzielona od rzeczywistości
jednoznacznymi granicami. Ich niejednoznaczność dopuszczają tylko te osoby, które widzą w sztuce
funkcjonalny element porządku społecznego, wzmacniający jego integrację wokół konserwatywnych
wartości, oraz te, które widzą w niej narzędzie krytyki oraz oporu, a więc również dostrzegają
możliwość instrumentalizowania sztuki. Dla pozostałych sztuka ma swoje ustalone miejsce, którego
zmienianie nie jest w pełni akceptowane – być może dlatego, że przysparza to kłopotów poznawczych i
podważa prawomocną wiedzę o sztuce.
Opisane prawidłowości dotyczące społecznego poparcia dla różnych modeli finansowania sztuki i
opieki na nią można zinterpretować jako wypadkową dwu czynników. Po pierwsze, artyści mogą być
traktowani przez osoby zajmujące niższe pozycje społeczne jako przedstawiciele elity, a ta nie tyle
zasługuje na wsparcie ze strony państwa, co raczej zobowiązana jest do pomagania innym, gorzej
usytuowanym jednostkom. Po drugie, można przypuszczać, że sztuka jest przez takie osoby częściej
traktowana jako zbytek, którego finansowanie jest możliwe wówczas, gdy zostaną zaspokojone
bardziej podstawowe potrzeby. Innymi słowy, w tym drugim wypadku artyści postrzegani są jako
dodatkowe podmioty konsumujące publiczne środki, które powinno się przeznaczyć na inny cel.
Polki i Polacy akceptują opiekuńczą rolę państwa w odniesieniu do sztuki, ale rozumianej jako dobro
wspólne, dystrybuowane i wspierane przez instytucje publiczne, będące częścią kultury i dziedzictwa
oraz wspomagające procesy edukacyjne. Mają jednak problem z zaakceptowaniem wspierania przez
państwo samych artystek i artystów. Ten specyficzny splot dwu ideologii: etatyzmu i neoliberalizmu,
wydaje się oparty nie tylko na silnym rozdzielaniu tego, co publiczne i prywatne, ale też na obecności
w świadomości Polek i Polaków przekonania o konieczności praktykowania rywalizacyjnego
indywidualizmu. Istotnym aspektem tego przekonania jest założenie, że trzeba radzić sobie samemu, a
więc że państwo nie powinno nikogo uprzywilejowywać i to nawet wtedy, gdy tworzy on(a) to, z czego
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wszyscy potem korzystamy. Tego typu postawa prowadzi też do wniosku, iż Polki i Polacy widzą sztukę
przede wszystkim przez pryzmat jej wytworów, a ignorują wytwórców – artystów i artystki. Dlatego też
łatwiej o akceptację dla stwierdzenia, iż państwo powinno wspierać sztukę, niż innego – że powinno
ono wspierać artystów i artystki oraz ich kształcenie.
4.

Co Polki i Polacy myślą o artyst(k)ach?

Ustalenia badawcze
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•
•

•

•

•

Dla przeważającej części Polek i Polaków artyst(k)a to każda osoba tworząca obiekty artystyczne. W ich
oczach statusu artysty nie gwarantuje ukończenie uczelni artystycznej, a tym bardziej – liceum
plastycznego. Co ciekawe, większy odsetek mieszkańców Polski jest skłonny uznać, że artyst(k)ą można
nazwać osobę, która jest pomysłowa i twórcza (49%) lub perfekcyjna w tym, co robi (40%), niż taką,
która ukończyła wyższą szkołę artystyczną (35%).
Prawie 60% ankietowanych deklaruje, że nie zna żadnego artysty, niecałe 30% – zna taką osobę ze
słyszenia, a niecałe 10% osobiście.
40% uczestników badania, którzy deklarują, że znają, przynajmniej ze słyszenia, jakąś artystkę lub
jakiegoś artystę, jako źródło tej wiedzy wskazuje audycje radiowe i telewizyjne (48% takich osób),
Internet (23%) i gazety (22%). Zaledwie 22% spośród tych osób (a więc 8% Polek i Polaków) zetknęło
się z twórczością osoby, której znajomość deklaruje, w trakcie jej występu/wystawy.
Poproszeni o wskazanie nazwisk znanych sobie artystek i artystów Polki i Polacy wskazują jednak
bardzo wiele nazwisk spoza głównych obiegów sztuki, przede wszystkim znajomych lub członków
rodziny, tworzących sztukę. Drugą najczęściej pojawiającą się kategorią byli nieżyjący mistrzowie i
postacie należące już do kanonu sztuki, jak Matejko, Kossak, Fangor, Kantor, Hasior, Wróblewski,
Boznańska. Nieco mniej liczne okazały się nazwiska współczesnych gwiazd sztuk wizualnych (w tym
niektórych paradoksalnie uznawanych za takie raczej poza światem artystycznym niż w jego obrębie),
jak Nowosielski, Duda-Gracz, Świerzy, Abakanowicz, Mitoraj, Starowiejski czy Beksiński. Niemal nie
pojawiały się natomiast nazwiska twórców reprezentujących progresywne nurty w sztuce
współczesnej ani tych dopiero rozpoczynających swoją twórczą aktywność.
W oczach Polek i Polaków najważniejsze bolączki artystek i artystów dotyczą sfery egzystencjalnofinansowej: niepewność jutra (43% ankietowanych), brak pieniędzy potrzebnych do tworzenia sztuki
(34%), brak wystarczającego wsparcia dla twórczości artystycznej ze strony państwa (33%) oraz
zapotrzebowanie na pracę artystyczną (33%).
Dla większości respondentów zupełnie nieistotne są kwestie związane z ograniczaniem swobody
wypowiedzi artystycznej, jak cenzura, na którą jako źródło kłopotów artystów wskazuje 6%
respondentów, czy też konserwatyzm polskiego społeczeństwa, który za istotny problem dla artystów
uważa tylko 7% Polek i Polaków.

Wnioski i tropy interpretacyjne
•

Zapytani o kryteria uznania kogoś za artyst(k)ę Polki i Polacy wydają się przypisywać większą wagę
umiejętności zaprezentowania i wykorzystywania kompetencji twórczych niż ich formalnej certyfikacji.
Pierwsza interpretacja sugeruje, że oznacza to bardzo niskie zaufanie do instytucji edukacyjnych,
poświadczających dyplomem posiadanie umiejętności dających prawo do posługiwania się mianem
artysty/artystki. To dopiero kompetencje, poświadczone wysoką jakością prac, pozwalają na ubieganie
się o status twórcy. Mówiąc jeszcze inaczej, Polki i Polacy ignorują proces formalizacji kompetencji,
„kulturę certyfikatu”, tak charakterystyczne dla nowoczesnego państwa, i podstawą swoich sądów
kwalifikujących jednostkę do określonej kategorii czynią jej faktyczne umiejętności. Można w tym
zjawisku widzieć przejaw charakterystycznego dla polskiego społeczeństwa braku zaufania do
instytucji publicznych, w tym państwa, ale można też postrzegać je raczej w kontekście umasowienia
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kształcenia oraz perturbacji i gwałtowanych zmian, jakim ulega system edukacyjny, w tym ten
związany z kształceniem artystów. Jak się wydaje, zwłaszcza w ostatnich latach, jego prawo do
potwierdzenia statusu artysty uległo znacznej delegitymizacji. W świetle takiej interpretacji opinia,
zgodnie z którą ukończenie akademii nie oznacza zostania artyst(k)ą, wynikałaby raczej z gorzkiej
konstatacji dotyczącej rozmijania się obszaru ukończonych studiów z obszarem faktycznie
uprawianego zajęcia.
Znajomość dzieł artystek i artystów wśród Polaków jest bardzo ograniczona, a wiedza na ich temat –
silnie zapośredniczona poprzez przekazy medialne. Oznacza to, iż jeżeli znamy czyjąś twórczość, to
raczej nie bezpośrednio (np. dzięki obejrzanej wystawie), ale dzięki relacjom medialnym i szkolnemu
nauczaniu. Wiedza o sztuce rzadko jest zatem zdobywana w sposób intencjonalny, częściej zaś przy
okazji innych aktywności, jak korzystanie z mediów czy zdobywanie ogólnego wykształcenia.
Jednocześnie wiele Polek i Polaków zna osobę tworzącą sztukę w swoim otoczeniu. Potwierdza to tezę
Gregory’ego Sholette, iż poza bardzo wąskim kręgiem gwiazd sztuki istnieje rozległa „ciemna materia”,
składająca się z co najmniej kilku tysięcy twórców znanych wyłącznie bardzo wąskiemu kręgowi
odbiorców, często wyłącznie znajomym czy członkom ich rodzin.
Polki i Polacy dość trafnie rozpoznają bolączki artystek i artystów, które są artykułowane przez samo
środowisko twórców. Tego rodzaju specyficzna empatia zdaje się wynikać z jednej strony z tego, iż
problemy socjalne należą do kwestii, z którymi boryka się też bardzo wiele Polek i Polaków, z drugiej
zaś paradoksalnie może uzasadniać dosyć powszechną nieznajomość i niechęć wobec sztuki. Ten drugi
aspekt całkiem wyraźnie widoczny jest we wskazaniu przez 33% respondentów na brak
zapotrzebowania na prace artystów, przez 22% – na niski poziom edukacji artystycznej, przez 15% – na
niechęć wobec sztuki ze strony publiczności, jako najważniejsze problemy, z którymi borykają się
artyści. Paradoksalność tych wskazań polega na tym, że gdyby były one eksponowane przez artystów,
stanowiłyby opis niechcianego kształtu relacji pomiędzy sztuką a innymi aspektami życia społecznego,
gdy zaś mówią o nich odbiorcy – przekształcają się one w rejestr czynników uzasadniających
odrzucenie sztuki, zwłaszcza współczesnej, jako tej formy praktyk, którą powinniśmy się interesować.
Miejsce sztuki w życiu codziennym

Ustalenia badawcze
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Ponad połowa Polek i Polaków deklaruje, iż nie była ani w galerii, ani w muzeum sztuki nigdy w ciągu
całego życia. Więcej niż raz czy dwa razy w życiu była w tego rodzaju instytucjach co piąta osoba, a
regularną obecność w muzeach i galeriach sztuki deklaruje ok. 1% rodaków. Powyższe deklaracje
wydają się dodatkowo zawyżone, bo gdy poprosiliśmy o podanie nazw galerii lub muzeów, zaledwie
połowa osób, które twierdziły, że były w takim miejscu, faktycznie podała nazwę jednej z tego typu
instytucji. Uczestnicy badania deklarujący odwiedzanie muzeów i galerii sztuki bardzo często mieli
bowiem na myśli również inne instytucje, takie jak Muzeum Porcelany i Techniki (Niemcy), Muzeum
Narodowe, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią,
Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Muzeum Sztuki Browarniczej w Żywcu, Muzeum Powstania Warszawskiego
czy Panoramę Racławicką, a także skanseny, domy i centra kultury czy zamkowe podziemia.
Najsilniej różnicują częstość bywania w muzeach i galeriach sztuki wykształcenie oraz pozycja
zawodowa, w drugiej kolejności – wielkość miejscowości zamieszkania, a tylko w słabym stopniu –
dochody. Jednocześnie aż 23% osób z wykształceniem wyższym również deklaruje, iż nigdy nie było w
muzeum lub galerii sztuki.
Wśród najważniejszych motywacji do odwiedzania muzeów i galerii sztuki Polki i Polacy wskazują na
poszerzanie wiedzy (59% osób bywających w tego typu miejscach), chęć zobaczenia tego, czego nie
można zobaczyć na co dzień (56%), atrakcyjność turystyczną (49%), piękno tego typu miejsc oraz to, że

72

•

•

•

•

•

•

•

starają się poznawać ważne miejsca kultury w swojej okolicy. Żadna z pozostałych odpowiedzi nie
uzyskała więcej niż ok. ¼ wskazań.
¾ osób deklarujących bywanie w galeriach i/lub muzeach sztuki wśród najważniejszych przyczyn
wskazało przynajmniej jedną odpowiedź z następującego zbioru: atrakcja turystyczna (w trakcie
dalszych wyjazdów), poznawanie ważnych miejsc kultury w swojej okolicy, szczególne wydarzenia typu
„Noc Muzeów”.
Sztuka jest dosyć słabo obecna w życiu codziennym Polek i Polaków. Dla zaledwie ¼ osób muzea i
galerie to miejsca dospołeczniające, w których mogą się realizować lub wzmacniać międzyludzkie
relacje. Instytucje tego rodzaju usytuowane są w odległej pozycji od porządku codzienności i traktuje
się je jako miejsca, w których można się od niego oderwać.
Aż 70% Polek i Polaków nie rozmawia nigdy o sztuce, zaś ci, którzy to robią, niezwykle rzadko
prowadzą tego rodzaju dysputy w kontekście wydarzeń, które są właśnie po to organizowane (14% z
nich deklaruje, iż rozmawia o sztuce w trakcie wydarzeń kulturalnych). Jeszcze rzadziej rozmawia się z
samymi artyst(k)ami (deklaruje to 9% respondentów, którzy twierdzą, że prowadzą dyskusje o
zjawiskach artystycznych).
Na marginalność sztuki w porządku codzienności wskazuje również to, że w przeciwieństwie do takich
zjawisk jak polityka, popkultura, religia, światopogląd nie jest ona przedmiotem tzw. small talk,
rozmów, których podstawowym celem jest podtrzymywanie kontaktu: o sztuce z przypadkowo
spotkanymi osobami rozmawia 7% Polek i Polaków, a tylko dla 5% staje się ona obiektem dyskusji
toczonych w Internecie, a więc w obrębie podstawowej platformy, gdzie rozgrywają się dziś debaty
dotyczące spraw istotnych i wartych dyskusji.
Innym wskaźnikiem obecności sztuki w porządku codzienności jest posiadanie obiektów artystycznych
w domach. Zapytani o to, prawie wszyscy respondenci wskazali na fotografie rodzinne, dwie trzecie na
przedmioty i dzieła sztuki o tematyce religijnej; 30% na amatorskie prace artystyczne wykonane przez
członków rodziny, a dwukrotnie mniej osób – na amatorskie prace osób niebędących ich rodziną; ¼
badanych deklaruje, że w ich domach znajdują się książki o sztuce (albumy, biografie i/lub inne). Do
najrzadziej występujących w polskich domach obiektów artystycznych należą, po pierwsze, prace
artystów (zarówno dawnych, jak i współczesnych) i ich reprodukcje, a po drugie – elementy aranżacji
wnętrza i przedmioty zaprojektowane przez profesjonalnych twórców.
Polki i Polacy mają w swoich domach przede wszystkim sztukę realistyczną, przedstawiającą. Wśród
400 opisów sformułowanych przez respondentów, a odnoszących się do prac obecnych w ich
mieszkaniach, dominują deskrypcje pejzaży (co trzecia z prac), takie jak: Ręczny malunek drewnianego
zabytkowego młyna, syberyjskie widoki, dwie wiejskie kobiety na tle łąki, odlatujące żurawie, krajobraz
górski, szum wodospadu, wieś albo po prostu pejzaż czy krajobraz. Na drugim miejscu (co szósta z
prac) znalazły się opisy przedstawień sakralnych, a wśród nich: Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus,
Portret Madonny, jakiejś świętej, wizerunek papieża, ikona Matki Boskiej Kalwaryjskiej, obraz Jana
Pawła II, aniołek z masy solnej na choinkę, Pan Jezus frasobliwy, świątynia w Paryżu, ostatnia
wieczerza czy po prostu – tematyka religijna. Również co szósta opisywana praca to portret, jak:
portret męski, twarz faraona z podkreśleniem objawów choroby Marfana, piłkarze, postać Roberta
Kubicy, zdjęcie rodzinne, artystyczne zdjęcie pary, twarz młodej kobiety na tle jesiennych liści, Józef
Piłsudski, portret mojego przodka czy po prostu portret albo rodzina. Wśród prac zaklasyfikowanych
przez nas do innych typów zwraca uwagę bardzo niewielka liczba dzieł nieprzedstawiających,
abstrakcyjnych.
Jeszcze jednym wskaźnikiem obecności sztuki w życiu Polek i Polaków jest to, czy sami zajmują się oni
jej uprawianiem (choćby jako hobby). Również w tym wypadku sztuka nie jest silnie obecna w życiu
naszych respondentów. Tylko 5% ankietowanych deklaruje, że uprawia sztukę, a 11% – że uprawiało ją
w przeszłości. Ponad ¾ naszych rozmówców jest przekonanych, że nie uprawia i nigdy nie uprawiało
sztuki.
73

•

•

Wskaźnikiem miejsca sztuki w życiu codziennym jest również określanie przez respondentów, w jakim
stopniu byliby skłonni do przeznaczania na kontakt z nią pieniędzy, które mieliby do dyspozycji na cele
kulturalne. Wśród prawie dwudziestu różnych praktyk kulturowych i obiektów kultury, spośród
których mieli wybierać, najmniej chętnie wskazywali właśnie te związane z wystawami i albumami
sztuki. Każdy z tego typu wydatków zmieścił się na liście pięciu najbardziej pożądanych zakupów
kulturalnych w przypadku 6–7% Polek i Polaków, przy czym zazwyczaj wybierano jednocześnie tylko
jeden z nich.
Analiza czynnikowa odpowiedzi dotyczących częstości praktyk kulturowych i preferencji w tym
zakresie pozwala wyróżnić cztery kategorie skorelowanych ze sobą praktyk:
o

o

o

o

„klasyka i elitarność”, obejmująca takie formy uczestniczenia w kulturze, jak teatr, muzyka
poważna, spotkania organizowane przez instytucje kultury, muzea inne niż muzea sztuki,
opera, muzea i galerie sztuki, warsztaty artystyczne, turystyka kulturalna, czytanie książek,
warsztaty innego rodzaju niż artystyczne;
„nowoczesność, towarzyskość, ruch”, obejmująca chodzenie do kawiarni / klubu / pubu,
korzystanie z dóbr kultury w Internecie, kino, gry komputerowe, spotkania towarzyskie,
koncerty muzyki rozrywkowej, filmy i seriale oglądane w sieci (ale już nie w telewizji),
uprawianie sportu i słuchanie muzyki;
„tradycja, wspólnota, gromadzenie się”, na którą składa się udział w publicznych obchodach
świąt lokalnych, regionalnych, religijnych i/lub narodowych, w festynach, wydarzeniach
sportowych oraz spotkaniach politycznych i manifestacjach;
„kultura jako tło”, objemująca słuchanie radia, muzyki, czytanie gazet i czasopism i oglądanie
telewizji.

Sztuki wizualne, jeśli mierzyć kontakt z nimi poprzez częstość bywania w muzeach i galeriach sztuki
oraz udziału w warsztatach artystycznych i wydarzeniach w instytucjach kultury, należą do pierwszej z
wymienionych wyżej kategorii. Oznacza to dla przykładu, iż osoby, które w ogóle nie chodzą do teatru,
zazwyczaj nigdy nie były też w galerii sztuki lub były tam raz w życiu. Sztuki wizualne są zatem częścią
klasycznie rozumianego i silnie dystynktywnego modelu uczestnictwa w kulturze, w którym
najważniejszą rolę odgrywa korzystanie z oferty instytucji kultury oraz profesjonalnych wytworów
artystek i artystów.
•

•

•

Większość wskaźników użytych do mierzenia kontaktu ze sztuką i zainteresowania sztuką (od
wspomnianego wyżej odwiedzania muzeów i galerii sztuki oraz korzystania z oferty instytucji kultury
poprzez samodzielne uprawianie sztuki, posiadanie w domu sztuki lub opracowań na jej temat aż po
uwzględnienie albumów o sztuce lub biletu na wystawę sztuki na liście preferowanych wydatków
kulturalnych) jest ze sobą silnie skorelowana. W rezultacie ogromna rzesza Polek i Polaków (około
połowa) nigdy nie zetknęła się ze światem sztuk wizualnych w ogóle lub prawie w ogóle, a dla 20–30%
kontakt z tym obszarem kultury jest bardzo ograniczony i/lub sporadyczny. Maksymalnie 25% styka się
ze sztukami wizualnymi od czasu do czasu, a wśród nich – wąska grupa osób interesuje się sztukami
wizualnymi intensywnie i na różne sposoby.
Najsilniejszym korelatem stopnia kontaktu ze sztukami wizualnymi są inne praktyki kulturowe,
zwłaszcza te należące do profilu „klasyka i elitarność”, oraz wykształcenie, a następnie – wielkość
miejscowości zamieszkania. Mając wiedzę o zakresie kontaktu respondneta z teatrem, książką i kinem
oraz jego wykształceniu i miejscu zamieszkania, można z bardzo dużym prawdopodobieństwem
określić zakres jego kontaktu ze sztukami wizualnymi i ich obecności w jego życiu codziennym i
mieszkaniu.
Uwzględniając omówione wyżej zróżnicowania w zakresie praktyk kulturowych, a także znajomości
dzieł artystek i artystów działających aktualnie w Polsce, posiadania w domu dzieł sztuki dawnej lub
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współczesnej, oryginałów albo kopii, oraz w zakresie znajomości pojęć odnoszących się do
specjalistycznych form działalności artystycznej, wyodrębniliśmy również cztery kategorie
użytkowników sztuki, do których należą Polki i Polacy.
o

o

Najliczniejsza, to osoby obojętne kulturalnie (jeżeli uczestnictwo w kulturze
rozumiemy w sposób klasyczny, jako korzystanie z oferty instytucji kultury i
profesjonalnych twórców). Cechuje je nikłe zainteresowanie klasycznie rozumianymi
dobrami kultury. W grupie tej powszechny jest brak jakiegokolwiek kontaktu ze
sztuką. Tego rodzaju absencja wykracza poza sferę materialną, przenikając znacznie
głębiej – do sfery świadomości. Wyrazem obojętności tej kategorii ankietowanych
wobec sztuki jest nieznajomość artystek i artystów działających w Polsce (82%) i
znikoma obecność tematu sztuki w rozmowach (77% badanych zakwalifikowanych
do tej kategorii porusza go sporadycznie lub nie porusza wcale). Co znamienne, ta
obojętność wobec zjawisk artystycznych współwystępuje z brakiem zainteresowania
innymi zjawiskami kulturowymi. Badani z omawianej grupy najczęściej nie są
zainteresowani grami komputerowymi (80%), nie bywają w kinie (63%) czy w pubach
(58%), rzadziej niż inni czytują książki i uprawiają sport. Jedynym obszarem, w
którym tego rodzaju osoby są aktywne, a nawet prześcigają przedstawicieli
pozostałych kategorii odbiorców sztuki, jest oglądanie telewizji. Uzyskiwanie niskich
dochodów, słabsze wykształcenie, życie poza miastem oraz zaawansowany wiek
uprawdopodabniają kulturalną obojętność. ¾ osób z tej grupy osiąga dochody per
capita w wysokości nieprzekraczającej 1400 zł (76%), ⅔ legitymuje się
wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub zasadniczym zawodowym (68%),
połowa mieszka na wsi (50%) i ma ukończone 55 lat (48%). Co znamienne, aż ⅓
respondentów kulturalnie wyłączonych stanowią emeryci (31%).
Około ⅓ Polek i Polaków, których nazwaliśmy popkulturowymi normalsami,
sporadycznie sięga po dobra kultury (rozumiane jako to, co jest oferowane przez
instytucje i artystów) sporadycznie, przede wszystkim za pośrednictwem starych i
nowych mediów i aby podtrzymywać kontakt z innymi. Choć sami nie posiadają
(96%), a najczęściej również nie tworzą prac artystycznych (76%) i nie biorą udziału w
zajęciach, które mogłyby ich do tego zainspirować (80%), to jednocześnie nad wyraz
sprawnie posługują się nowymi technologiami, przodując w intensywności
kontaktów z kulturą, zapośredniczonych przez Internet. Osoby z tej grupy relatywnie
częściej niż inne grają w gry komputerowe, są także ponadprzeciętnie towarzyskie.
We wszystkich pozostałych aspektach normalsi reprezentują poziom „mocnej
średniej ogólnopolskiej” – z jednej strony są znacznie bardziej aktywni niż
„kulturalnie obojętni”, z drugiej jednak bodaj pod każdym względem, w
szczególności zaś w dziedzinach utożsamianych z kulturą prawomocną, ich
aktywność ustępuje aktywności dwóch kategorii opisanych poniżej: koneserów sztuki
i ciekawych świata artystów. W odróżnieniu od osób obojętnych wobec
profesjonalnej kultury instytucjonalnej, u których użytkownie jej dóbr jest
utrudnione przez obiektywnie temu niesprzyjającą sytuację życiową, nieco bardziej
aktywni popkulturowi normalsi, choć na ogół nie są w sile wieku, mogą pochwalić się
relatywnie dobrym wykształceniem i względnie korzystną sytuacją materialną.
Przedstawiciele tej grupy ponadprzeciętnie często rekrutują się z młodszych kohort
demograficznych – dominująca ich część ma mniej niż 35 lat (56%). Jednocześnie aż
¾ normalsów posiada dyplom szkoły średniej lub wyższej (76%), a blisko połowa
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o

o

uzyskuje dochody w wysokości co najmniej 1400 zł w przeliczeniu na jednego członka
gospodarstwa domowego (48%).
Około ⅕ społeczeństwa stanowią pasjonaci sztuki, przy czym ogromna większość z
nich (83%, co stanowi 16% ogółu respondentów) sprawia wrażenie raczej biernych
„koneserów” i kolekcjonerów. Inwestowanie w sztukę wymaga zgromadzenia
pewnego kapitału. Na tle pozostałych kategorii odbiorców pasjonaci sztuki są
relatywnie najlepiej sytuowani, dobrze wykształceni i zaawansowani wiekiem:
przeważająca ich część uzyskuje dochody per capita powyżej 1399 zł (63%), blisko
połowa legitymuje się wykształceniem wyższym (47%) i ma ukończone 55 lat (46%).
Odpowiedzi 3% respondentów wskazują na znaczną proaktywność i otwartość
wobec zjawisk artystycznych – osoby te nie tylko interesują się sztuką czy w nią
inwestują, lecz również refleksyjnie z nią obcują, niejednokrotnie włączając się w
sam proces twórczy. Tę grupę określiliśmy jako ciekawych świata artystów.
Obracają się oni w kręgach, w których dużo mówi się o sztuce, w ogromnej
większości rozpoznają współczesnych artystów i artystki, niejednokrotnie pozostając
z nimi w prywatnych relacjach. Ciekawi świata artyści zazwyczaj nie wchodzą w
posiadanie prestiżowych prac, za to w ogromnej większości sami je tworzą (lub
tworzyli), częściej niż pasjonaci sztuki poszukują nowych bodźców, biorąc udział w
różnego rodzaju spotkaniach i warsztatach, oraz obcują ze sztuką w zróżnicowanych
jej formach. Ciekawi świata artyści to ludzie, dla których sztuka jest nie tyle
przedmiotem wyboru, kalkulacji czy efemerycznej fascynacji, ile istotną
determinantą szerzej pojmowanego stylu życia. Owa szczególna „ciekawość świata”
częściej jest domeną kobiet, osób o wyższych kwalifikacjach i ludzi względnie
młodych.

Wnioski i tropy interpretacyjne
•

•

•

•

Krąg osób przejawiających jakąkolwiek formę zainteresowania sztuką jest nie tylko wąski, ale też
zamknięty. Kontakt ze sztukami wizualnymi stanowi najczęściej element ogólniejszego typu zachowań,
polegającego na uczestniczeniu w wydarzeniach proponowanych przez instytucje kultury, czytaniu
książek i aspirowaniu do przynależności do elity kulturalnej.
Motywacją do kontaktu ze sztuką jest dla wielu Polek i Polaków realizacja ideału człowieka
kulturalnego, poszerzającego swoją wiedzę, obeznanego z tym, co go otacza i co dzieje się w kulturze
(choć stosunkowo nieliczna grupa wprost deklaruje, że bywanie w galeriach czy muzeach to obowiązek
osoby kulturalnej albo sposób na wychowywanie dzieci, tak aby dysponowały one wysokim poziomem
kapitału kulturowego), a ważną okazją do bywania w miejscach wystawiania sztuki są wakacje i
turystyka.
Sztuka nie traci swojej mocy dystynktywnej, a kontakt z nią jest nadal przede wszystkim wskaźnikiem
poziomu kapitału kulturowego, którym dysponuje jednostka. Jednocześnie nie jest ona uniwersalnym
zobowiązaniem, z którego w sposób zdyscyplinowany wywiązują się wszystkie osoby dysponujące
wysokim kapitałem kulturowym. Odwiedzanie instytucji artystycznych jest tylko jedną z wielu praktyk
składających się na współczesny repertuar zachowań charakterystycznych dla najlepiej
wykształconych, w dodatku o dosyć fakultatywnym charakterze.
Prosty podział na „kulturalnych” i „niekulturalnych”, nakładający się na inne rozróżnienia
(wykształceni/niewykształceni; dobrze sytuowani/źle sytuowani materialnie; miasto/wieś), nadal
istnieje i organizuje relacje jednostek z instytucjonalną i profesjonalną kulturą, do której należą też
interesujące nas sztuki wizualne. Jednocześnie, co warto podkreślić, ostrość tego podziału do pewnego
stopnia niweluje typ odbiorców, który określiliśmy mianem popkulturowych normalsów (30%
respondentów). Charakterystyczna dla tej grupy jest z jednej strony pewna obojętność wobec sztuki
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rozumianej jako sfera niemal sakralna, którą należy praktykować w instytucjach kultury i w oparciu o
pewien kanon wiedzy, z drugiej zaś – stosunkowo aktywne uczestnictwo w kulturze i skłonność do
wykorzystywania sztuki jako medium nawiązywania i wzmacniania międzyludzkich relacji. Ta trzecia
możliwość wydaje się nam dosyć istotna, bo otwiera sztukę na inne niż proponowane przez instytucje
możliwości korzystania z tego, co artystyczne, ale również dlatego, że redukuje ona wysoki stopień
przemocy symbolicznej, wpisanej w zjawiska artystyczne w sytuacji, gdy podkreśla się ich
niedostępność dla tych, którzy nie posiadają wystarczających kompetencji.
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OGÓLNOPOLSKI SONDAŻ WŚRÓD ARTYSTÓW – NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA BADAWCZE
W tej części raportu prezentujemy najważniejsze ustalenia poczynione w trakcie badań sondażowych
prowadzonych wśród artystek i artystów oraz wnioski i tropy interpretacyjne, które się w ich trakcie pojawiły.
Zachęcamy jednocześnie do zapoznawania się z treścią raportu dotyczącego tego etapu badań, ponieważ
dopiero lektura całości daje wgląd w bogactwo i złożoność informacji pozyskanych podczas badań.
.
1. Czym według artystów jest sztuka?
•

Istnieją znaczące różnice pomiędzy sposobem, w jaki artyści rozumieją sztukę a tym, w jaki sposób jest
ona pojmowana przez odbiorców. Chociaż w obu grupach jako prawie bezdyskusyjne prototypy sztuki
traktuje się malarstwo, rzeźbę oraz rysunek i grafikę, to w przypadku osób ją tworzących mamy do
czynienia z następującymi formami odrębności w definiowaniu sztuki w porównaniu z tym, jak czynią
to jej odbiorcy:

a.

Artyści częściej niż odbiorcy używają kontekstualnego rozumienia sztuki. To czy coś jest, a coś nie jest
sztuką często nie jest dla nich kwestią własności określonego obiektu czy użytych dla jego stworzenia
narzędzi, ale raczej kontekstu, w jakim zostaje ulokowany ten pierwszy i motywów stojących za
użyciem tych drugich. W przeciwieństwie do odbiorców dużo rzadziej sięgają oni po esencjalistyczne
sposoby rozumienia sztuki czy wyrażają przekonanie, iż ma ona swoją (zwłaszcza niezmienną) istotę.
Artyści dużo częściej niż odbiorcy zaliczają do sztuki jej współczesne przejawy (performance, video art.,
street art itd.), ale też częściej lokują poza nią to, co potocznie często nazywa się sztuką (fryzjerstwo,
styling, gotowanie, pornografia itd.).
O ile odbiorcy nie znają niektórych rodzajów tworzenia, to tego rodzaju przypadki nie zdarzają się w
zasadzie wśród artystów. Mają oni jedynie dosyć duży problem z rozstrzygnięciem pytania o
przynależenie do świata sztuki takich form działalności jak bio art, a więc forma twórczości bardzo
hybrydyczna i wywołująca ogromne kontrowersje, łącząca sztuki i naukę oraz wykorzystująca jako
medium żywą materię.

b.

c.

•

•

•

Odpowiedzi artystów oraz odbiorców są bardziej podobne do odpowiedzi tych odbiorców, którzy
legitymują się wyższym wykształceniem. Dla sposobu definiowania sztuki istotne jest nie tylko
kierunkowe wykształcenie, ale też w dużej mierze – ogólny poziom wyksztalcenia.
Pomimo opisywanych wcześniej odrębności twórcy oraz odbiorcy posługują się bardzo podobnymi
narzędziami kategoryzowania rzeczywistości, czego skutkiem jest grupowanie zjawisk kulturowych w
podobne podzbiory, ale jednocześnie różnią się tym, w jakim zakresie zaliczają poszczególne podzbiory
sztuki, a w jakim nie. Oznacza to, że obie grupy postrzegają rzeczywistość w podobny sposób, ale
jednocześnie odmiennie ją waloryzują, posługują się innymi systemami wartości, wrażliwościami,
zwłaszcza wówczas, gdy chodzi o oddzielanie sztuki od tego, czym ona nie jest.
Analiza odpowiedzi na pytanie otwarte, w którym proszono artystki i artystów o określenie, czym jest
sztuka, przyniosła wskazanie na następujące sposoby jej rozumienia: najczęściej definiowano sztukę
poprzez wskazanie, iż jest ona środkiem komunikacji, medium, sposobem na porozumienie się z
odbiorcą i światem (47% osób wskazywało tę odpowiedź), ale też z samym sobą (dodatkowe 10%);
jedna trzecia respondentów (31%) wskazała, iż sztuka to sposób, treść i/lub sens życia; 16% osób widzi
w sztuce przede wszystkim działanie twórcze, a więc kreację, transformację, stwarzanie czegoś
nowego, tworzenie nowych rzeczywistości, zaś 10% unikalną ludzką formę działalności, coś, co

78

odróżnia nas od zwierząt, czyni nas ludźmi. Dosyć znaczące jest również to, iż ponad 13%
respondentów wskazało, iż nie da się zdefiniować sztuki.
Wnioski i tropy interpretacyjne
•

•

Artyści i artystki mają skłonność do definiowania sztuki jako wyjątkowej formy ludzkiej aktywności.
Nawet wówczas, gdy widzą ją oni jako środek komunikacji, wyrażania siebie, to wskazują też na to, iż
medium to jest wyjątkowe, zdolne do powiedzenia tego, czego nie da się inaczej wyrazić. To myślenie
o sztuce jako czymś wyjątkowym najwyraźniej widać, z jednej strony tam, gdzie wskazuje się na jej
silny splot z życiem, na jej zdolność kreowania tego, czego nie ma, na integrację w trakcie tworzenia
wszystkich dostępnych człowiekowi potencji, a z drugiej strony tam, gdzie mówi się o tym, że nie da się
jej zdefiniować, bo umyka ona wszelkim formom kategoryzacji. Dosyć symptomatyczne jest także to,
że stosunkowo niewiele osób (1%) wskazuje, iż sztuka to pojęcie pozbawione dziś sensu i wartości,
etykieta, która raczej utrudnia niż ułatwia tworzenie. Oznacza to, że dominujące sposoby definiowania
sztuki przez artystów opierają się na przekonaniu, iż to, co robią, jest często niezrozumiałe dla innych,
ale pomimo że nie przynosi szczególnych benefitów i splendoru, ma jednak wartość i sens, które
podkreśla właśnie unikalność i wyjątkowość uprawiania sztuki jako czegoś dostępnego nielicznym,
wyjątkowo wartościowego sposobu doświadczania życia i świata.
Porównanie odpowiedzi artystów oraz odbiorców na pytanie, jakiego rodzaju zjawiska można
potraktować jako sztukę, dowodzi, iż sztuka, zwłaszcza współczesna, wymaga specyficznych
kompetencji kulturowych, zarówno jeżeli chodzi o jej tworzenie, jak i odbiór. Nie chodzi przy tym o to,
że w przypadku odbioru takie kompetencje są niezbędne do zrozumienia czy interpretacji dzieła sztuki,
ale o to, że są one konieczne na poziomie bardziej podstawowym, dotyczącym kategoryzowania
poszczególnych zjawisk składających się na rzeczywistość – otwartości na ich potencjalną
wieloznaczność. To z kolei wskazuje, iż kompetencje artystów oraz odbiorców często nie spotykają się
ze sobą oraz przeobrażają się z różną dynamiką, czego skutkiem jest bardzo często doświadczane przez
artystów poczucie niezrozumienia przez odbiorcę oraz odrzucania przez niego pewnych propozycji
twórcy jako nienależących do sztuki. Ten problem braku korespondencji jest z pewnością skutkiem
profesjonalizacji i autonomizacji świata sztuki, który na skutek tych procesów staje się
samowystarczalny również pod względem recepcji sztuki, produkując profesjonalnych odbiorców w
postaci teoretyków i krytyków sztuki, kolekcjonerów oraz samych artystów.

2. Do czego służy sztuka i czym jest dobra sztuka?
•

Według prawie 57% naszych respondentów sztuka nie powinna niczemu ani nikomu służyć. Drugie
najpopularniejsze twierdzenie (akceptowane przez 56% wypełniających ankietę) głosi, że sztuka
powinna wzruszać, co należy rozumieć jako jej zdolność do uruchamiania różnorodnych emocji. Wśród
kolejnych nieco częściej wybieranych twierdzeń są jeszcze trzy, z którymi zgadza się przynajmniej co
trzecia osoba uczestnicząca w badaniu: sztuka powinna objaśniać rzeczywistość i pomagać ją
zrozumieć (44% pozytywnych wskazań), być piękna (38%) oraz służyć jako narzędzie oporu wobec
niesprawiedliwego systemu (33%). Ankietowani są natomiast niemal jednomyślni, że sztuka nie
powinna być wykorzystywana jako narzędzie przez sprawujących władzę (zaledwie 2% pozytywnych
wskazań), służyć Kościołowi (8%) ani wzmacniać postaw patriotycznych (12%). Bardzo duży odsetek
negatywnych wskazań ma również czynienie sztuki dźwignią lub narzędziem rozwoju gospodarczego –
aż 52% respondentów albo raczej, albo zupełnie nie zgadza się na tego rodzaju formę
instrumentalizacji sztuki. Wszystkie pozostałe twierdzenia na temat roli sztuki podzieliły uczestników
badania, przy czym zgodziło się z każdym z nich jedynie od 19 do 25%, podczas gdy pozostali je
negowali lub częściowo się zgadzali, a częściowo nie.
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•

•

•

Choć w trakcie analiz wyodrębniono dwie podstawowe narracje na temat powinności sztuki: krytyczną
i zaangażowaną (sztuka powinna zmienić świat, pomagać w jego rozumieniu, być formą oporu) oraz
konserwatywną (sztuka powinna być piękna, wzmacniać uczucia patriotyczne, służyć Kościołowi,
wychowywać), to żadna z nich nie jest reprezentowana w sposób ściśle konsekwentny, bez przenikania
się elementów obu nastawień. Być może oznacza to, iż nasi respondenci boją się wpisywać sztukę w
jakąkolwiek jednoznaczną narrację, ponieważ ograniczałoby to swobodę tworzenia i przekształcało ją
w coś, czym ona nie jest.
Poglądy na temat ról i powinności sztuki skorelowane są z dwiema zmiennymi niezależnymi: wiekiem
respondentów (dekadą, w której się urodzili i kończyli uczelnię artystyczną) oraz z tym, czy wierzą oraz
uczestniczą w praktykach religijnych. Najbardziej krytyczne wobec przypisywaniu sztuce funkcji
społecznych (wychowywanie, zmienianie świata, angażowanie się w bieżące zjawiska społecznopolityczne itd.) są osoby urodzone w latach 40., 50. i na początku lat 60., a więc należące do tych
pokoleń, których wchodzenie w dorosłość przypadło na okres PRL-u. Najbardziej skłonne do
przypisywania tego rodzaju ról są z kolei osoby urodzone w drugiej dekadzie lat 60., zaś najbardziej
ambiwalentne wobec nich zdanie mają osoby urodzone w latach 70. i później. Jeżeli chodzi z kolei o
drugi czynnik, to analiza wskazuje, że im częstszy udział respondenta w praktykach religijnych, tym
większe poparcie dla wzmacniania przez sztukę postaw patriotycznych, służeniu przez nią Kościołowi
oraz wychowaniu (ale też dla tego, aby była piękna oraz wzruszała).
Warto podkreślić, iż istnieją znaczące różnice pomiędzy artystami i odbiorcami sztuki na temat ról,
jakie powinna ona pełnić. Przykładowo, sztuka powinna wzmacniać postawy patriotyczne zdaniem
50% Polek i Polaków, ale tylko 12% absolwentek i absolwentów ASP; powinna być piękna zdaniem 89%
Polek i Polaków, ale tylko 38% absolwentek i absolwentów; powinna służyć Kościołowi zdaniem 34%
Polek i Polaków, ale tylko 8% absolwentek i absolwentów.

Wnioski i tropy interpretacyjne
•

•

•

Generalny wniosek to wskazanie, iż według artystów sztuka powinna być zasadniczo wolna od
wszelkich zobowiązań. Nie oznacza to jednak, iż artyści nie dostrzegają tego rodzaju potencjalnych
użytków ze sztuki, ale kiedy je wskazują, są to te funkcje, które zdają się wynikać z przypisywanych
sztuce własności, a nie z jakichkolwiek jej zobowiązań wobec świata i sposobu działania innych
systemów społecznych niż sztuka. Oznacza to, iż według naszych respondentów sztuka ma sens, o ile
pozostaje sztuką, gdy zaś zaczyna angażować się w zjawiska pozaartystyczne czy wypełniać czyjeś
oczekiwania traci swoje podstawowe własności. Przede wszystkim zaś przestaje być ona przestrzenią,
o której regułach i przeznaczeniu decyduje sam artysta.
Paradoks polega na tym, że ta odmowa rozumienia sztuki jako czegoś, co ma swoją rolę do odegrania
w świecie, oraz rozumienie jej jako przestrzeni wolności, w której realizuje się artysta, jak wskazują
nasze ustalenia, jest wytworem historycznym oraz różnicuje twórców należących do różnych pokoleń.
Najsilniej więc tego rodzaju postawa jest obecna tam, gdzie system zmuszał artystów do pełnienia
określonych ról służebnych wobec niego, najsłabiej zaś tam, gdzie sami mogli oni zadecydować o
zaangażowaniu społecznym i gdzie było ono rodzajem zobowiązania wewnątrzśrodowiskowego.
Mówiąc jeszcze inaczej, to nie sami artyści zdają się decydować, co jest traktowane jako wolność w
sztuce i wolność sztuki, bo to nie oni tworzą ramy, w których określone przekonania tego typu się
rodzą. Nie oznacza to, że na tego rodzaju ramy nie mają wpływu. Wręcz przeciwnie. jak pokazuje
pokoleniowe zróżnicowanie postaw wobec społecznego zaangażowania sztuki, przyjmują oni wobec
tego rodzaju zewnętrznych kontekstów postawę aktywną i dopiero z interakcji pomiędzy tymi dwoma
elementami rodzi się określony stosunek do ról, jakie powinna odgrywać sztuka.
Twórcy i odbiorcy, patrząc na to samo, znów widzą coś innego: tym razem tam, gdzie artyści widzą
zobowiązania wobec sztuki, odbiorcy widzą raczej zobowiązania społeczne; tam, gdzie ci pierwsi
wskazują na swobodę działania jako konieczny warunek istnienia sztuki, ci drudzy – na zobowiązania,
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jakie powinna sztuka wypełniać, by mieć prawo do bycia częścią systemu. Paradoksalnie tego rodzaju
postawy nie muszą się ze sobą kłócić, bo zwolnienie sztuki ze społecznych zobowiązań to, jak się
wydaje, konieczny warunek, by była ona użyteczna społecznie.
3. Gdzie powinna / gdzie może być pokazywana sztuka?
•

W przeciwieństwie do odbiorców sztuki artyści uważają, iż sztuka może być pokazywana wszędzie –
twierdzi tak aż 78% ankietowanych, z tego ponad połowa nie ma co do tego wątpliwości. Uczestników
badania podzieliła jedynie w małym stopniu kwestia prezentowania sztuki w instytucjach publicznych,
a w większym stopniu – w kościołach i innych miejscach kultu. Pod tym ostatnim względem wyniki są
niemal identyczne jak te dla próby ogólnopolskiej.

Wnioski i tropy interpretacyjne:
•

Wskazanie przez artystów, iż sztuka może być obecna w każdym kontekście, jest w pełni zrozumiałe,
zwłaszcza że w ostatnim stuleciu bardzo wiele strategii artystycznych było nakierowanych na
kontestowanie instytucji artystycznych jako podstawowych miejsc prezentacji sztuki i poszukiwanie
miejsc, które dawały możliwość silniejszego stopienia się jej z życiem. Jednocześnie dosyć interesujące
są wątpliwości co do możliwości wystawiania sztuki w instytucjach publicznych i miejscach kultu. Jak
się wydaje, wynikają one przede wszystkim z tego, że obecność w tego rodzaju kontekście traktowana
jest jako potencjalnie niebezpieczna dla swobody działania twórcy, bo grożąca wykorzystywaniem
efektów jego pracy do celów, których on sam nie chciałby swoją sztuką wspierać.

4. Kto i jak powinien finansować sztukę?
•

•

•

•

Uczestnicy badania wskazują, że państwo powinno wspierać budowę nowych i rozwijanie istniejących
instytucji artystycznych (89% pozytywnych wskazań) oraz zapewniać edukację artystyczną (również
89%), a także finansować kształcenie artystów (74%), zaś z podatków i dochodów z monopoli sztukę
powinny finansować zarówno władze centralne (65%), jak i samorządowe (66%).
Małym poparciem cieszą się stwierdzenia bliskie neoliberalnemu myśleniu o finansowaniu sztuki:
nieco ponad połowa ankietowanych nie zgadza się z tezą, że państwo powinno finansować tylko
najwybitniejszych artystów, a 68% – że sztukę powinni wspierać wyłącznie prywatni sponsorzy.
Jednocześnie zwraca uwagę spory odsetek odpowiedzi ambiwalentnych: ¼ absolwentek i
absolwentów częściowo zgadza się, a częściowo nie z tym, że sztukę powinni wspierać wyłącznie
prywatni sponsorzy, 35% nie ma jednoznacznej opinii na temat tego, czy państwo powinno finansować
tylko najwybitniejszych, a ponad połowa udziela niejednoznacznej odpowiedzi zapytana, czy artyści
powinni na siebie zarabiać i nie oczekiwać pomocy ze strony państwa i jego instytucji.
W stosunku do wyników ogólnopolskiego sondażu prowadzonego wśród odbiorców różnica w
poglądach dotyczących finansowania sztuki, reprezentowanych przez artystki i artystów polega, po
pierwsze i przede wszystkim, na znacznie niższym odsetku osób zgadzających się z twierdzeniami
neoliberalnymi, po drugie zaś na nieco wyższym odsetku godzących się z tezami o przeciwnym
charakterze, a więc preferujących etatystyczny model finansowania sztuki.
Wśród absolwentów z lat 1975–1981 finansowanie sztuki z dochodów z monopoli popiera 79%
ankietowanych, a z podatków – 86%. Wśród absolwentów z lat 2002–2011 odsetki te wynoszą 59% i
62%. Wśród najstarszych twórców 82% jest za finansowaniem przez państwo kształcenia artystów,
wśród najmłodszych – 66%. Jednocześnie jednak to wśród najmłodszych artystek i artystów występuje
największy opór przeciwko przerzuceniu finansowania sztuki na prywatnych sponsorów (81%
odpowiedzi negatywnych wobec 58% wśród dyplomujących się w latach 1992–2001 i 65% wśród
najstarszych).
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Wnioski i tropy interpretacyjne:
•

•

Powyżej przedstawione rozkłady odpowiedzi można interpretować w sposób dwojaki. Z jednej strony
– jako deklarację w sprawie tego, jak powinna być finansowana sztuka, ale z drugiej strony również
jako wyraz osobistych doświadczeń związanych z tym procesem oraz jako rejestr potencjalnych
zagrożeń, jakie on niesie. Opierając się na takiej podwójnej ramie rozumienia wskazań artystek i
artystów, da się wyjaśnić wyraźne preferowanie modelu, w którym państwo czy władze samorządowe
wspierają kształcenie artystów i obywateli, rozwój infrastruktury pozwalającej tworzyć i pokazywać
sztukę, ale już słabsze popieranie takiego modelu finansowania, w którym państwo zapewnia twórcom
możliwość uprawiania sztuki, nie oczekując niczego w zamian.
Najmłodsze pokolenie artystów boi się zarówno przeładowanego funkcjami opiekuńczymi państwa, jak
i w pełni wolnego rynku – być może dlatego, że w obu tych rozwiązaniach dostrzega zagrożenia: albo
zbytniego obciążenia podatkami lub zobowiązaniami wobec rządzących, albo konieczności liczenia na
samych siebie. Z jednej więc strony obawia się systemu, z drugiej zaś skutków, jakie niesie
pozostawienie jednostki samej sobie.

5.

Kogo można uznać za artyst(k)ę?

•

Aż 90% respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, iż artyst(k)a to osoba, która tworzy wybitne dzieła
sztuki (przy czym większość wyraża taką opinię w sposób zdecydowany), natomiast tylko 42% (wobec
90% w sondażu ogólnopolskim) takim mianem określiłaby każdą osobę, która tworzy obiekty
artystyczne, podczas gdy 24% jest przeciwnego zdania, a pozostali mają mieszane uczucia. Podobny
odsetek absolwentek i absolwentów ASP – 38% (wobec 83% w sondażu ogólnopolskim) – za kryterium
definiujące artyst(k)ę uznaje wystawianie prac publicznie (np. w muzeach lub galeriach sztuki), a
jedynie ¼ jest zdania, że do posługiwania się mianem artysty wystarczy ukończenie wyższej uczelni
artystycznej (wobec 35% w sondażu ogólnopolskim) lub bycie pomysłowym i twórczym (wobec 49% w
sondażu ogólnopolskim). Do zupełnej rzadkości należą ankietowani, którzy określiliby artystą osobę
kończącą liceum plastyczne, cechującą się perfekcjonizmem w tym, co robi, lub zachowującą się
nietypowo i ekscentrycznie.

Wnioski i tropy interpretacyjne
•

•

Osoby legitymujące się wyższym wykształceniem artystycznym słowo artysta traktują często nie jako
nazwę profesji, ale raczej jako rodzaj nagrody, na którą zasługują tylko najwybitniejsi jej
przedstawiciele. To z kolei wskazuje, iż pojęcie to nieco przypomina inne słowa, takie jak bohater,
mistrz, autorytet, zwycięzca, a więc kategorie, którymi posługujemy się, by podkreślić zasługi lub
dokonania jakiejś osoby, pokazać, iż jest ona kimś odmiennym, zasługującym na uznanie bardziej niż
reszta społeczeństwa. To traktowanie słowa artysta jako rodzaju nagrody, którą mogą otrzymać tylko
niektórzy twórcy, wskazuje na dwie własności ich profesji. Pierwszą z nich jest konieczność ciągłego
doskonalenia warsztatu – stąd trudno powiedzieć aktywnym twórcom, czy już są artystami czy też
jeszcze nie. Drugą jest silnie hierarchiczny i rywalizacyjny charakter pola, w którym tworzą – zgodnie z
preferowanym przez większość respondentów kryterium oddzielającym artystów od tych, którzy nimi
nie są, w świecie sztuki mamy do czynienia z niewielką garstką tych pierwszych i z ogromną masą osób,
które aspirują do tego miana.
Twórcy próbują domykać pojęcie artysty w taki sposób, by zbiór osób nim objętych był dosyć wąski.
To domknięcie polega na wyrzuceniu poza niego osób, (a) które nazywamy artystami potocznie
(jednostki zachowujące się nietypowo lub ekscentrycznie, perfekcyjne w tym, co robią, pomysłowe i
twórcze) oraz (b) które spełniają wyłącznie instytucjonalne kryteria (ukończyły szkołę artystyczną i
wystawiają swoje prace publicznie).
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6.

Kto uważa się za artystę?

•

Za artystę uważa się ogromna większość naszych badanych, bo 84% ankietowanych (z tego połowa nie
ma co do tego żadnych wątpliwości), raczej przeciwnego zdania jest 12%, a tylko 1% zdecydowanie nie
określiłby się tym mianem; pozostali (3%) nie potrafią udzielić odpowiedzi.
W trakcie analiz odpowiedzi na pytanie otwarte zawierające prośbę o uzasadnienie, dlaczego
respondent(ka) uważa się za artyst(k)ę zidentyfikowaliśmy sześć podstaw tego rodzaju
autokwalifikacji: (1) tworzenie dzieł (40% ); (2) spełnianie kryteriów zawodowych (37% ); (3)
podporządkowanie życia sztuce (19%); (4) takie specyficzne cechy, jak: kreatywność, pomysłowość,
oryginalność, dostrzeganie więcej niż inni i umiejętność komunikowania tych innych wymiarów
istnienia, dar, talent, posłanie (15%); (5) komunikowanie się z innymi (pobudzania do refleksji,
wyjaśniania świata itd.) (10%); (6) tworzenie rzeczy niepraktycznych (2%).
Prawie 19% naszych respondentek i respondentów poproszone o uzasadnienie swojej odpowiedzi
waha się jednak co do tego, czy uznać siebie za artyst(k)ę. W bardzo wielu wypowiedziach
uzasadniających tę niepewność widać, iż bycie artyst(k)ą uznawane jest za stan wyjątkowy –
zawieszony pomiędzy profesją potwierdzoną certyfikatem a darem, który musi być stale aktualizowany
przez życie podporządkowane tworzeniu. Absolwentki i absolwenci starają się nieraz wyznaczyć
granicę między kategorią artysty, do której się sami zaliczają, a innymi osobami aspirującymi do tego
miana (np. absolwentami ASP, którzy „nie pracują twórczo”) oraz innymi, nietwórczymi,
nieartystycznymi rodzajami zajęć (np. praca w banku, nauczanie, „chałturzenie”).

•

•

Wnioski i tropy interpretacyjne:
•

•

•

Fakt, iż za artystów uważa się przeważająca część naszych respondentów, którzy ukończyli uczelnie
artystyczne, może oczywiście zaskakiwać, o ile przypomnimy, iż posługują się oni bardzo restrykcyjną
definicją osoby, która może nosić takie miano (jest to ktoś, kto tworzy wybitne dzieła sztuki). Może to
oznaczać, iż definicję tę bardzo restrykcyjnie stosuje się wobec innych i jako ogólną regułę, a dużo
bardziej liberalnie wobec samych siebie. Może to również oznaczać, iż wyjątkowość objawiającą się w
tworzeniu wybitnych dzieł sztuki widzi się raczej u siebie niż u innych. Nie musi to wskazywać na
megalomanię naszych respondentów i wysoki stopień narcyzmu, raczej na świadomość, iż sensem
sztuki jest to, że nie potrafią jej tworzyć wszyscy, ale nieliczna grupa osób, która dodatkowo, by
utrzymać ten elitarny charakter swojej działalności, musi stosować bardzo restrykcyjne kryteria oceny
efektów pracy tych, którzy aspirują do miana artysty.
O ile odpowiedzi na pytanie o to, czym jest sztuka, koncentrowały się na jej aspekcie komunikacyjnym
oraz sztuce jako stylu i sensie życia, a kwestia działania twórczego i kreacji, warsztatu, a już zwłaszcza
sztuki jako zawodu, podnoszono znacznie rzadziej, o tyle w pytaniu o powody określania siebie
mianem artysty jest odwrotnie. Na pierwszym planie znalazły się tym razem właśnie twórczy i autorski
charakter działania oraz jego zawodowy i profesjonalny charakter. Wydaje się, że wynika to z napięcia,
obecnego w tożsamości twórców: ich działanie jest często z jednej strony sposobem zarobkowania,
zleceniem, z drugiej zaś czynnością ocenianą przez światek artystyczny oraz formą samorealizacji i
realizacji jakiejś idei lub wizji, albo raz jednym, raz drugim. W zależności od kontekstu raz silniej daje o
sobie znać jedno, a raz drugie z tych rozumień, a czasem wchodzą ze sobą w konflikt i zmuszają
twórców do wyznaczenia granicy między tym, co prozaiczne i w dużej mierze leżące poza zakresem ich
sprawczości (reguły świata sztuki oraz szersze reguły kulturowe, w tym przymusy ekonomiczne), a
sztuką jako obszarem kreacji, wolności, samorealizacji i niepowtarzalności, nadających sens życiu.
Uderzająca jest powszechność takiego sposobu rozumienia pojęcia artysty, które swoje korzenie ma w
romantycznych mitach leżących u podstaw procesów autonomizowania się sztuki wraz ze społeczną
modernizacją. Zgodnie z nimi artysta to ktoś niezwykły, odmienny od innych osób, zaś jego unikalność
tworzą z jednej strony przymioty, na których pozyskanie nie mamy wpływu (talent, dar widzenia
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inaczej, wyobraźnia), z drugiej zaś te wynikające z podporządkowania życia sztuce. Dodatkowe kryteria
(ukończenie uczelni artystycznej, wystawianie prac, obecność w obiegu artystycznym) wydają się
wobec nich wtórne, ale potrzebne, bo potwierdzają dysponowanie nimi. Ponadto traktowanie bycia
artystą jako unikalnego sposobu życia, sprawia, iż gdy zaczyna się kreować na zlecenie, chałturzyć, gdy
motyw zarobkowy staje się główną motywacją – pojawiają się również wątpliwości co do tego, czy nie
powoduje to automatycznie utraty statusu artysty.
7.

Jaka jest według naszych respondentów struktura świata artystycznego?
•

•

•

•

•

•

!

!

Grupa 20 najbardziej cenionych przez samych twórców polskich artystek i artystów
tworzących współcześnie to Magdalena Abakanowicz; Wilhelm Sasnal; Leon Tarasewicz;
Mirosław Bałka; Jerzy Nowosielski; Zdzisław Beksiński; Roman Opałka; Wojciech Fangor;
Katarzyna Kozyra; Paweł Althamer, Zbigniew Libera, Olaf Brzeski; Teresa Miszkin; Stefan
Gierowski; Edward Dwurnik; Jarosław Modzelewski; Robert Kuśmirowski; Igor Mitoraj;
Magdalena Moskwa; Stanisław Fijałkowski (przy czym część twórców potraktowała to pytanie
jako dotyczące wyłącznie osób żyjących, część zaś szerzej, wymieniając osoby tworzące w
okresie ostatnich stu lat; gdyby w pytaniu zawrzeć uwagę, że chodzi także o twórców już
zmarłych, na powyższej liście byłoby ich z pewnością znacznie więcej).
Warto zauważyć, iż zdania na temat wielkości czy istotności artystów tworzących aktualnie w
Polsce są bardzo podzielone, czego rezultatem jest zarówno duża liczba wskazanych przez
respondentów twórców uznawanych za wybitnych lub ważnych, z drugiej zaś strony to, że
większość tego rodzaju wskazań to typy zaledwie 1% respondentów.
Tak jak malarstwo, rzeźba oraz rysunek i grafika są paradygmatycznymi przykładami sztuki, jej
prototypami, tak paradygmatycznym przykładem galerii sztuki jest w świadomości twórców
warszawska Zachęta, którą wymieniła jako najważniejszą instytucję sztuki niemal połowa
ankietowanych. Bardzo silnie zakorzenione są w ich świadomości również CSW Zamek
Ujazdowski, MSN, MOCAK i Muzeum Narodowe.
Wśród instytucji uznawanych przez artystki i artystów za najważniejsze w Polsce niezwykle
silna jest dominacja podmiotów tego typu z Warszawy: to w tym mieście znajduje się co
trzecia ze wszystkich 85 wymienionych instytucji, w tym 4 z 5 uznanych za najważniejsze. Z
kolei aż 15 znajduje się w Krakowie, po 7 – w Poznaniu i Wrocławiu, 5 – w Łodzi, a 4 – w
Katowicach.
Na liście instytucji uznawanych za najważniejsze przez artystki i artystów całkowicie dominują
instytucje narodowe i samorządowe, z kolei na liście prywatnych galerii sztuki w Polsce, z
którymi artyści chcieliby współpracować, znajdują się przede wszystkim takie podmioty, jak:
Raster, Starmach i Zderzak, ale też Galeria Foksal i Fundacja Galerii Foksal, Atlas Sztuki,
Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej czy galeria LETO.
Porównanie odpowiedzi na pytanie o najważniejsze instytucje sztuki oraz na pytanie o
najbardziej przereklamowane podmioty tego rodzaju przynosi następujące ustalenia:
liczba wskazań pozytywnych wyraźnie przewyższa liczbę wskazań negatywnych w przypadku
Zachęty i Muzeum Narodowego w Warszawie, a w dalszej kolejności także w przypadku CSW
Zamek Ujazdowski, MSN, Muzeum Sztuki w Łodzi;
Instytucjami wzbudzającymi kontrowersje – wskazywanymi kilkakrotnie zarówno jako
najważniejsze, jak i przereklamowane miejsca prezentowania sztuki – są MOCAK i Bunkier
Sztuki, CSW Znaki Czasu i Instytut Sztuki Wyspa, a także Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu,
Galeria Raster i Galeria Foksal, przy czym niewielka liczba odpowiedzi każe zachować
ostrożność, zwłaszcza jeśli chodzi o te ostatnie trzy podmioty;
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zdecydowanie najmniej przychylna jest natomiast opinia na temat galerii należących do
związków artystycznych, np. galerii ZPAP, niemal niewymienianych wśród najważniejszych
miejsc wystawiania sztuki, a przez sporą część respondentów uznawanych za przeceniane.

Wnioski i tropy interpretacyjne:
•

•

•

•

Wielość osób, które nasi artyści uznają za najważniejszych twórców działających we współczesnej
Polsce, może oznaczać dwie rzeczy: po pierwsze bardzo trudno formułować ocenę doniosłości
twórcy, który jeszcze nie zakończył swojej kariery, zaś jego miejsce w historii sztuki nie zostało
wyraźnie zdefiniowane; po drugie – tego rodzaju zróżnicowanie może wskazywać też na podziały o
charakterze środowiskowym, co oznacza, iż poszczególni artyści mają swoje własne grona
wspierających ich sztukę osób.
Panteon najważniejszych twórców działających w Polsce sformowany przez wskazania naszych
respondentów tylko w połowie pokrywa się z tym, który skonstruowano w przekazach
medialnych. Może oznaczać to, iż świat sztuki częściowo posługuje się innym kryteriami oceny niż
te, które stosują przy ocenie zjawisk artystycznych media.
Świat instytucji artystycznych widzianych oczami artystów zdaje się odzwierciedlać istniejące w
nim hierarchie, a także ich mniejszą lub większą widzialność w dyskursie medialnym.
Jednocześnie, co warte uwagi, znacząca część respondentów ma tendencję do kontestowania
zarówno polskiego świata artystycznego (wskazując na jego liczne słabości), jak i samej idei
rangowania zjawisk w nim obecnych. Zwłaszcza ten drugi rodzaj niechęci wydaje się istotny, bo
pokazuje, jak duży opór wywołuje próba wprowadzenia zewnętrznych kryteriów oceny oraz jej
obiektywizacji do kontekstu, którego aktorzy przywykli do tego, iż sami ustalają hierarchie
istotności.
Ważnym wnioskiem płynącym z analizy odpowiedzi na pytanie o to, jakiego rodzaju instytucje
sztuki szczególnie się ceni, jest wskazanie na bardzo silną pozycję instytucji publicznych (w tym
przede wszystkim narodowych). Oznacza to, iż wypełniają one istotną funkcję legitymizacyjną,
sankcjonują obecne w sztuce hierarchie, zaś artystki i artyści uznają wystawianie w nich za
niezbędny warunek znalezienia się w centrum świata sztuki, przynależność do jej głównego nurtu.

8.

Jakie czynniki sprzyjają rozwojowi sztuki w Polsce, a jakie go utrudniają?

•

Zdecydowanie najważniejszym zmartwieniem człowieka pragnącego zostać w Polsce artyst(k)ą jest
brak dojrzałego rynku sztuki, na co wskazało aż 71% ankietowanych, następnie zaś – niski poziom
edukacji artystycznej (uznany za jeden z najważniejszych problemów przez 48% uczestników badania).
Artyści wskazują również na inne kwestie utrudniające im rozwój kariery: trudności z uprawianiem
sztuki jako sposobem zarabiania na życie, a więc niepewność jutra i zatrudnienia (47%), słabe wsparcie
dla twórczości artystycznej ze strony państwa (40%), słabo rozwiniętą kulturę kolekcjonowania sztuki
(32%), słabości infrastruktury sztuki (27%) i ogólnie – brak zapotrzebowania na pracę artystów (32%).
Takie problemy, jak: zła atmosfera w środowisku (którą dostrzega i uważa za jeden z ważniejszych
problemów 23% ankietowanych), brak wystarczająco dobrej krytyki artystycznej (22%), mediów
zajmujących się sztuką (15%) niejasność reguł obowiązujących w świecie sztuki (16%) czy
faworyzowanie osób z dużych ośrodków (10%), okazują się, zdaniem absolwentów ASP, drugorzędne.
Absolwentki i absolwenci ASP na dość odległym miejscu na liście problemów przeszkadzających w
uprawianiu sztuki umieścili konserwatyzm obyczajowy Polaków (19%), podobnie jak uczestnicy
sondażu ogólnopolskiego. Niewielu dostrzega też niechęć publiczności wobec sztuki, a przynajmniej
nie uważa tego problemu za istotny (14%), a na ostatnim miejscu – identycznie jak w sondażu
ogólnopolskim – plasują się jawne lub ukryte formy cenzurowania sztuki.

•

•
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Zdaniem ankietowanych za mocne strony polskiej sztuki można uznać przede wszystkim: jej wysoki
poziom artystyczny (twierdzi tak 44% respondentów) oraz oryginalność (46%), a także wolność
tworzenia (45%). Sporo wskazań (37%) uzyskała również teza, że potencjałem polskiej sztuki jest
bogata kultura, z której mogą czerpać artyści, a także wysoki poziom szkolnictwa artystycznego (30%).
13% respondentów nie dostrzega żadnych atutów ani potencjału w polskiej sztuce.

Wnioski i tropy interpretacyjne:
•

•

Zjawiska, które artyści postrzegają jako najważniejsze problemy (a więc brak dojrzałego rynku
sztuki, niski poziom edukacji artystycznej, niemożność utrzymania się ze sztuki czy brak różnych
form wsparcia ze strony państwa), choć na pierwszy rzut oka dotyczą osobnych kwestii, to są ze
sobą nie tylko ściśle powiązane, ale też należą do kategorii problemów, których nie można
rozwiązać natychmiast, np. poprzez zwiększenie nakładów na dotowanie sztuki czy rozwój
infrastruktury pozwalającej ją prezentować. Jak się wydaje, wszystkie one zakorzenione są w
braku społecznego zainteresowania sztuką, które powoduje brak zapotrzebowania, a w
konsekwencji sprawia, iż rynek sztuki w Polsce jest bardzo słabo rozwinięty, to zaś z kolei
powoduje, iż artyści mają ogromny problem z utrzymaniem się dzięki uprawianiu sztuki. W
naszym przekonaniu podstawowym sposobem rozwiązywania tych problemów są więc
długotrwałe i systemowe działania mające na celu zwiększenie zainteresowania sztuką, którym
towarzyszyłby systematyczny wzrost nakładów na wspieranie działań artystów oraz rozwój
infrastruktury.
Bilans słabych i mocnych stron sztuk wizualnych w Polsce dokonany przez absolwentki i
absolwentów ASP prowadzi do wniosku, iż ma się ona dobrze, jeżeli chodzi o jej poziom, a także
poziom kształcenia artystów, oryginalność, swobodę, jaką cieszą się artyści, zaś dużo gorzej, jeżeli
chodzi o zainteresowanie nią oraz warunki umożliwiające tworzenie oraz utrzymywanie się z
kreowania sztuki. Oznacza to, iż prawdopodobną zgeneralizowaną postawą artystów wobec tego,
co robią, musi być poczucie niedowartościowania czy wręcz frustracji. Z jednej strony bowiem
rozpoznają oni wartość swoich możliwości, oryginalność, umiejętności i talenty, z drugiej zaś
widzą, iż ani nie są one pożytkowane przez system, ani wspierane na tyle, by można było z nich
uczynić podstawę bezpiecznego życia.

9.

Co zadecydowało o wyborze kształcenia na uczelni artystycznej?

•

Do najważniejszych motywów decydujących o podjęciu studiów artystycznych należą: zainteresowanie
sztuką (83%) oraz umiejętności i predyspozycje artystyczne (82%), a trzeci w kolejności czynnik to chęć
kontynuowania wcześniejszych etapów edukacji artystycznej (35%).
Dość niewiele osób (25%) wskazało, iż czynnikiem decydującym o podjęciu studiów artystycznych był
charakter lub klimat tych studiów; inspiracje ze strony nauczycieli (21%) lub innych osób (18%),
rodzinne tradycje (7) czy namowa rodziny lub innych osób (5%). Tylko 4% ankietowanych uważa, że
wybór ich studiów był kwestią przypadku.
Prawie połowa osób, które ukończyły uczelnie artystyczne, ma osoby tworzące sztukę w rodzinie,
najczęściej – wśród przodków.
Gdyby dziś jeszcze raz mieli podejmować decyzję o pójściu na studia, to 65% respondentów
zdecydowanie wybrałoby ponownie uczelnię artystyczną, a 23% spośród nich – raczej tak.
68% ankietowanych deklaruje, że związek między ich wykształceniem a aktualnym zajęciem jest silny,
28% – że jest częściowy lub pośredni, a zaledwie 3% deklaruje, że ich praca nie jest w najmniejszym
stopniu związana ze sztuką.

•

•
•
•
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Wnioski i tropy interpretacyjne:
•

•

Odpowiedzi na pytanie o powody decyzji o studiowaniu sztuki wskazują, iż wybór tej ścieżki kształcenia
jest silnie określony przez potencjał obecny w jednostce na znacznie wcześniejszych etapach jej
biografii albo przynajmniej – tak reinterpretowany po ukończeniu studiów (tym potencjałem, co
znaczące, są również tradycje rodzinne, a więc specyficzny kapitał kulturowy, którym dysponuje
jednostka). Również w tym wypadku nasi respondenci podtrzymują dominującą narrację, o której
wspomniano wyżej: sztuka to powołanie, ale sztuka to także życie, a dokładniej coś, czemu życie się
poświęca. Wybór uczelni artystycznej jest więc naturalną konsekwencją tego, że sztuka jest już
wcześniej przedmiotem zainteresowania (lub/i kształcenia) oraz predyspozycji, które wskazują, iż w
przyszłości będzie się ją tworzyć.
Bardzo wielu osobom, które ukończyły uczelnie artystyczne, trudno sobie wyobrazić, że mogłyby nie
zajmować się sztuką, przynajmniej jako uzupełnieniem ich codziennych zajęć i innych sposobów
zarobkowania. O tym, jak ważna jest ona dla artystów, najlepiej świadczy to, że pomimo, iż bardzo
niewielu twórców wchodzi do rozpoznawalnego przez szerszą publiczność panteonu, niewielu też jest
w stanie utrzymać się ze sztuki i żyje często w biedzie, to większość absolwentów szkół artystycznych
wybrałaby taką ścieżkę jeszcze raz i wykorzystuje zdobyte tu wykształcenie na co dzień, choć
niekoniecznie po to, aby tworzyć sztukę. Sztuka jest więc osią, wokół której zorganizowana zostaje
tożsamość naszych respondentek i respondentów.

10. Jakie czynniki decydują o rozwoju kariery artystycznej?
Artyści za najważniejsze czynniki rozwoju kariery artystycznej uznają: upór i konsekwencję
(96% respondentów); umiejętność sprzedawania siebie (84% respondentów); obecność w
mediach artystycznych (84% ); warsztat (80% ) i talent (78% ); wysoką jakość prac
artystycznych (74% ) oraz opiekę ze strony wybitnego kuratora (71%).
Analiza czynnikowa wskazuje, iż rozpoznawane jako istotne dla kariery artystycznej czynniki powiązane
są w dwa główne wzory myślenia, z których pierwszy akcentuje cechy jednostki oraz jej twórczości,
drugi zaś okoliczności zewnętrzne i od niej niezależne. Artyści są podzieleni, jeżeli chodzi o
rozpoznawanie mechanizmów rządzących kierunkami rozwoju ich kariery. Część z nich wierzy raczej w
to, iż są one całkowicie zależne od nich samych, jakości ich twórczości, progresywności ich prac. Część
zaś upatruje ich w okolicznościach całkowicie zewnętrznych – układach, losie, przypadku,
zamieszkiwaniu w dużym ośrodku miejskim, urodzeniu się w rodzinie z wysokim kapitałem społecznym
itd. Spora część łączy jednak oba sposoby myślenia ze sobą.
Wśród dodatkowych czynników wspierających karierę artystyczną, wymienianych spontanicznie, w
pytaniu otwartym najczęściej pojawiały się takie, które można określić mianem sprzyjającego
tworzeniu kontekstu społecznego. Składają się na niego: polityka i stopień wsparcia ze strony państwa,
polityka uczelni artystycznych, zasobność portfeli Polaków, moralna kondycja społeczeństwa i jego
otwartość na sztukę / poziom edukacji artystycznej, istnienie sponsorów oraz profesjonalnej i
bezstronnej krytyki, znajomości i nepotyzm itd.
•

•

•

Wnioski i tropy interpretacyjne:
•

Po pierwsze, bardzo silnie rywalizują ze sobą dwie koncepcje kariery artystycznej: z jednej
strony jest ona postrzegana jako konsekwencja działań samej jednostki, jej talentów,
umiejętności, starań i uporu, a więc czynników, które można określić jako sprawczość, z
drugiej zaś strony jest ona widziana jako coś, co jest niezależne od samego twórcy, ale co
stanowi rezultat oddziaływania czynników zewnętrznych – polityki państwa, układów i
znajomości, szczęścia, trafu. To pęknięcie w dyskursie wyjaśniającym, dlaczego ktoś robi
karierę, a ktoś inny nie, wskazuje z kolei na istotne podziały w obrębie samego środowiska
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artystycznego, zwłaszcza pomiędzy tymi, którym udaje się osiągnąć sukces artystyczny a tymi,
którzy nie są w stanie w pełni realizować się jako artyści.
Po drugie, tym, co może zaskakiwać jest ogromna liczba czynników, które artyści uznają za istotne dla
rozwoju ich kariery. Ich wielość wskazywać może, iż:
a.
b.

c.

kariera artystyczna, a dokładniej zdolność do jej robienia wydaje się być czymś, czego
mechanizmów artyści dobrze nie rozumieją i nie są w stanie kontrolować;
proces stawania się twórcą lub osiągania sukcesu jako twórca jest nieustannie przez
artystów urefleksyjniany, czego skutkiem jest intensywna produkcja uzasadnień
sukcesu lub porażki oraz poszukiwanie ich w każdym możliwym do pomyślenia
aspekcie rzeczywistości;
intensywność tego rodzaju pracy interpretacyjnej dowodzi z kolei, iż artyści cierpią z
powodu deficytów sprawstwa, mają poczucie, że ich los nie do końca znajduje się w
ich rękach.

11. Czy artyści wystawiają swoje prace, a jeśli tak to gdzie?
•

•

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Zaledwie połowa osób, które ukończyły uczelnie artystyczne w latach 1975–2012, w ciągu
ostatnich pięciu lat wystawiła gdzieś swoją pracę. Z kolei wśród nich 75% pokazywało prace
zarówno na wystawach indywidualnych, jak zbiorowych, 11% wyłącznie indywidualnie, a 14%
wyłącznie zbiorowo.
Poproszeni o wskazanie trzech najważniejszych miejsc prezentowania swoje sztuki absolwentki i
absolwenci ASP wskazali bardzo dużą liczbę takich instytucji lub kontekstów, w których odbywały
się wystawy lub pokazy ich prac. Uporządkowaliśmy je w sześć następujących kategorii:
Najważniejsze galerie i miejsca prezentowania sztuki, do których w Polsce zaliczyliśmy miejsca
takie, jak np. CSW Zamek Ujazdowski, Zachęta, MSN, Bunkier Sztuki, Galeria EL, Fundacja Galerii
Foksal, BWA Białystok, BWA Zielona Góra, BWA Tarnów, MOCAK.
Mniej znane miejsca prezentowania sztuki, do których w Polsce zaliczyliśmy m. in. pozostałe
galerie miejskie BWA (takie jak na przykład: Galeria Miejska w Gorzowie Wlkp., Galerię Miejską
Arsenał w Poznaniu, Kordegardę, Galerię Plakatu AMS).
Zazwyczaj mało znane lub zupełnie nieznane miejsca prezentowania sztuki (np. Plac Artystów
Kielce Tomasz Tworek; Galeria Art Nova 2 ZPAP Katowice, Galeria Uniwersytecka UŚ Cieszyn,
Galeria Szyb Wilson, Spichlerz Sztuki Wejherowo).
Istotne wydarzenia o charakterze cyklicznym (np. wrocławskie WRO, poznańskie Mediations,
Bielska Jesień, Era Nowe Horyzonty, Biennale Fotografii w Poznaniu, Fotofestiwal i
Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie itd.)
Mniej znane wydarzania o charakterze cyklicznym (np. Dwa Brzegi – Kazimierz Dolny, Biennale
Grafiki Studenckiej w Poznaniu, Festiwal Narracje w Gdańsku, Festiwal „Oko nigdy nie śpi” w
Lubostroniu itd.).
Lokalne pokazy (np. pokaz absolwentów i profesorów ASP, galerie handlowe, pokaz w liceum
plastycznym, plenery, konkurs Barwy Morza)
•

•

Osobną kategorię miejsc prezentacji sztuki tworzonej przez naszych respondentów
utworzyły też: sieć (strony internetowe, blog, platformy prezentacji sztuki), druki
(plakaty, książki, ulotki), realizacje w przestrzeni publicznej (witraże/rzeźby) oraz teatr i
telewizja (scenografia, kostiumy).
Absolwentki i absolwenci ASP zdecydowanie najczęściej wystawiają swoje prace w drugoi trzecioligowych instytucjach, a także w trakcie wydarzeń o charakterze cyklicznym, które
mają zasięg ogólnopolski lub odbywają się za granicą, lecz nie należą do najbardziej
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•

•

rozpoznawalnych miejsc prezentowania sztuk wizualnych lub też w trakcie takich, które
mają charakter lokalny.
Co dziewiątej osobie spośród wystawiających swoje prace absolwentek i absolwentów
ASP udało się zaistnieć w jednej z najbardziej znanych polskich instytucji
wystawienniczych, co szesnastej – w trakcie któregoś z najbardziej rozpoznawalnych w
Polsce wydarzeń cyklicznych, co setnej – na podobnym wydarzeniu za granicą, również co
setnej – w którejś z najbardziej znanych zagranicznych instytucji wystawienniczych.
Najczęstszy model finansowania wystaw polega na pokrywaniu przez artystkę lub artystę
kosztów produkcji prac, a przez instytucję wystawiającą – kosztów przygotowania
wystawy. Oznacza to, iż większość artystów bierze na siebie wszelkiego rodzaju koszty
związane z tworzeniem, zaś instytucje artystyczne pokrywają te, które związane są z ich
upowszechnianiem, ale i to nie jest absolutnie obowiązującą regułą. 25% spośród tych,
którzy w ostatnich pięciu latach wystawiali swoje prace, twierdzi, iż pokrywało z
prywatnych pieniędzy wszelkie koszty z tym związane – zarówno produkcji prac, jak i
zorganizowania wystawy.

Wnioski i tropy interpretacyjne:
•

•

•

Intensywność i regularność prezentowania prac przez artystów nie jest wysoka, co może świadczyć o
dwu rzeczach: po pierwsze o tym, że przygotowywanie wystawy jest działaniem bardzo
pracochłonnym, wymagającym często długoletniego wysiłku, po drugie jednak o tym, iż bardzo trudno
jest znaleźć kontekst, w którym tego rodzaju prezentacja mogłaby się odbyć. Ten drugi aspekt zdaje się
nie wynikać tylko ze słabo rozwiniętej w Polsce infrastruktury świata sztuki, ale też z tego, że istnieje
ograniczone zainteresowanie pokazami sztuki i wąska publiczność, która mogłaby w nich uczestniczyć.
Kwestia prezentowania sztuki pokazuje, jak skonstruowane jest środowisko artystyczne: składa się ono
z dosyć wąskiej, elitarnej grupy silnie obecnej w głównym obiegu sztuki, z nieco szerszej kategorii osób
wystawiającej w muzeach i galeriach o lokalnym charakterze, a co najwyżej jednorazowo
pojawiających się w najważniejszych instytucjach artystycznych, oraz z najszerszej grupy, która
pokazuje swoje prace w trakcie kameralnych pokazów, często poza kontekstem świata artystycznego.
Osobnym problemem jest kwestia finansowania pokazów i wystaw. Wiele wskazuje na to, iż proces
ten nie tylko nie jest źródłem dochodów artystów, ale raczej kosztem, jaki muszą oni samodzielnie
pokryć. Gdyby porównać to do sytuacji świata naukowego, oznaczałoby to w jego wypadku
konieczność samodzielnego finansowania badań oraz kosztów publikacji ich wyników.

12. Z czego żyją artyści?
•

•

•

Niecałe 80% uczestniczących w badaniu absolwentek i absolwentów ASP pracuje zarobkowo, 14% jest
na emeryturze lub rencie (z tego jednak połowa pracuje jednocześnie zarobkowo), 12% zajmuje się
domem i/lub dziećmi (z tego 87% pracuje jednocześnie zarobkowo), a 10% pracuje społecznie lub
wolontaryjnie (z tego ¾ robi to obok pracy zarobkowej, nie zamiast niej). Warto zwrócić też uwagę na
to, że zaledwie 4% osób wypełniających ankietę to osoby bezrobotne.
Dla ponad połowy stała praca związana ze sztuką to podstawowe źródło utrzymania, a dla jednej piątej
– stała praca związana ze sztuką to ważne, choć uzupełniające źródło dochodów. Prawie połowa ma
też związane ze sztuką zajęcie dorywcze, którego rola zarobkowa jest uzupełniająca.
Dochody z pracy związanej ze sztuką są często uzupełniane o te pochodzące z zajęć z nią
niezwiązanych: jedna trzecia ankietowanych utrzymuje się wyłącznie lub niemal wyłącznie z pracy
związanej ze sztuką; jedna czwarta utrzymuje się głównie z pracy związanej ze sztuką, ale ma też inne
ważne źródło dochodów, niezwiązane ze sztuką; jedna piąta utrzymuje się głównie z pracy
niezwiązanej ze sztuką, natomiast praca związana z nią jest uzupełniającym źródłem dochodów; jedna
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•

•

siódma utrzymuje się wyłącznie z pracy niezwiązanej ze sztuką, ewentualnie zarabia na sztuce
okazjonalnie.
30% absolwentów szkół artystycznych może sobie pozwolić na utrzymanie się wyłącznie z pracy ze
sztuki, reszta zaś musi tego rodzaju dochody uzupełniać przez inne rodzaje prac, również te
niezwiązane ze sztuką.
Zaledwie 4% ankietowanych utrzymuje się tylko z jednego źródła dochodów.

Wnioski i tropy interpretacyjne:
•

•

•

Jeśli osoba kończąca ASP ma pracę związaną ze sztuką, często polega ona na wykonywaniu większej
liczby zajęć jednocześnie lub suplementowaniu stałej pracy pracą dorywczą, w szczególności, jeśli nie
zrezygnowała ona zupełnie z uprawiania sztuki, zwłaszcza zarobkowo. Oznacza to, iż osoby parające się
sztuką zawodowo nie są w stanie utrzymać się z jej wykonywania inaczej niż podejmując inne prace
wykorzystujące artystyczne umiejętności, ale o charakterze „fuchy”, „chałtury”, pojedynczego i
nieregularnego zlecenia.
Jeżeli założymy, iż absolwenci szkół artystycznych nie mają szczególnie rozbudowanych potrzeb
konsumpcyjnych, które zmuszałyby ich do poszukiwania dodatkowej pracy, to musimy założyć, iż jak
wiele innych kategorii społecznych, dotyka ich zjawisko „pracującej biedoty” – pomimo że mają oni
pracę, to nie są w stanie utrzymywać z niej siebie i swoich rodzin, i zmuszeni są do podejmowania
dodatkowych zajęć.
Oznacza to również, iż wyłączność, jakiej wymaga tworzenie sztuki, jest dostępna niewielu osobom,
które są artystami. Przeciwnie, coraz bardziej powszechny, również w Polsce, staje się taki model pracy
artysty, w którym, by tworzyć sztukę, musi on poszukiwać innych źródeł utrzymania, bardziej
prozaicznych i często niewymagających wysokich kwalifikacji.

13. Czy artyści żyją ze sztuki?
•

•

•
•

Utrzymywanie się dzięki sztuce niekoniecznie musi oznaczać jej tworzenie, ale również
wykonywanie całego szeregu innych prac, przy których wykorzystują umiejętności zdobyte
podczas studiów, ale z których część jest tylko pośrednio związana z tym, co zwykliśmy uznawać za
sztukę. Jej tworzenie to zaledwie ¼ wszystkich prac związanych ze sztuką, którymi parają się
artyści i to pomimo że 67% ankietowanych deklarujących, iż w jakimkolwiek stopniu utrzymuje się
ze sztuki, wskazuje, iż pozyskuje również dochody z jej tworzenia.
Prawie połowa badanych uzyskuje przychody z prac wymagających kompetencji artystycznych, ale
niezwiązanych ze sztuką (chodzi tu prawdopodobnie o zajęcia, które w wywiadach pogłębionych
określane są mianem chałtury albo fuchy).
Ważnym źródłem utrzymania jest też prowadzenie działalności edukacyjnej oraz tworzenie
obiektów użytkowych lub projektowanie (wnętrz lub graficzne).
Około 14% artystów utrzymuje się też dzięki stypendiom i grantom, co wskazuje z kolei na to, iż
ich rynek jest dziś stosunkowo wąski i obejmuje swoim zasięgiem niewielki odsetek twórców.

Wnioski i tropy interpretacyjne:
•

Analiza źródeł zarobkowania osób, które ukończyły szkoły artystyczne pokazuje, że ich kompetencje
pozwalają na znalezienie zatrudnienia i to zwykle choć częściowo związanego z kompetencjami
twórczymi, ale już niekoniecznie na utrzymywanie się z twórczości, a zwłaszcza – jedynie z twórczości.
Zgromadzone przez nas informacje wskazują, iż większość artystów zmuszona jest do bardzo
aktywnego poszukiwania środków do życia w bardzo wielu miejscach, częściowo związanych ze sztuką,
a częściowo polegających na sprzedawaniu swoich umiejętności do realizacji pozaartystycznych celów.
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•

Artyści zdają się być również „awangardą” form zatrudnienia, które stają się dziś coraz bardziej
powszechne, a które wynikają z prekaryzacji rynku pracy. Cechą charakterystyczną dla tych form jest
wielość źródeł utrzymania, konieczność łączenia ze sobą różnych form aktywności zarobkowych,
niemożność pozyskiwania z podstawowego źródła zatrudnienia wynagrodzenia umożliwiającego
skoncentrowanie się tylko na jednym rodzaju pracy. Tego typu konieczność „kolekcjonowania”
środków niezbędnych do przetrwania wskazuje, iż artystom jako kategorii społecznej bliżej dziś do
„pracującej biedoty” niż do elit.

14. Czy artyści sprzedają swoje dzieła?
•
•
•

•

•

•

•

Zaledwie połowa osób, które ukończyły uczelnie artystyczne w latach 1975–2012, w ciągu ostatnich
pięciu lat pozyskała pieniądze ze sprzedaży swoich prac.
Regularną sprzedaż prac deklaruje 22% spośród tych, którzy w ciągu ostatnich 5 lat tworzyli, czyli 14%
wszystkich ankietowanych.
Aż 84% spośród artystów, od których ktoś kupił pracę w ostatnich 5 lat, sprzedała ją przynajmniej
jednej osobie fizycznej w Polsce, a aż 54% – osobie fizycznej zza granicy. Instytucje publiczne to
nabywcy prac zaledwie 20% spośród sprzedających, 9% osób sprzedaje swoje dzieła prywatnym
galeriom działającym w Polsce, a 7% podobnym instytucjom zagranicznym.
22% artystek i artystów sprzedaje prace samodzielnie przez Internet, 30% sprzedających swoje prace
korzysta z pośrednictwa galerii, a prace 9% sprzedawane są przez domy aukcyjne. Lista sposobów
dystrybucji zaoferowana respondentom okazała się jednak za krótka i ponad jedna trzecia wskazała na
inny sposób dystrybucji prac.
Wśród „innych sposobów” sprzedaży dzieł wymieniono: skupowanie prac prowadzone przez inną
instytucję niż galeria lub instytucja finansowa (np. szkoła, muzeum, wydawnictwo, fundacja), aukcje i
akcje charytatywne, sprzedaż w trakcie wystaw i po ich zakończeniu (lub wynagrodzenie otrzymywane
za wykonanie performansu), a także konkursy polegające na zaoferowaniu kupna zwycięskiej pracy i
różnego rodzaju eventy służące sprzedaży prac.
Jeśli chodzi o najniższe kwoty, za które respondenci sprzedali jedną ze swoich prac, wahają się one od
zero złotych do ponad 5 tysięcy, a średnio wynosi ona 430 złotych. Lepszym miernikiem jest jednak
mediana, wynosząca 150 złotych: połowa sprzedanych prac nie przekroczyła tej właśnie kwoty, a ¼
została sprzedana za nie więcej niż 50 złotych. Ponad 90% najtaniej sprzedanych prac kosztowało nie
więcej niż 1000 złotych.
Z kolei cena najdrożej sprzedanych prac rozciąga się od 3 złotych aż do 379 tysięcy, tak że w jej
wypadku średnia wynosząca ponad 15 tys. złotych jest tym bardziej mylącym wskaźnikiem: 25%
najdrożej sprzedanych prac kosztowało nie więcej niż 2 tys. złotych, połowa – nie więcej niż 4400
złotych, ¾ – nie więcej niż 9800 złotych. Z kolei sześć najdrożej sprzedanych prac kosztowało w sumie
tyle, co najdrożej sprzedane prace pozostałych stu osób, które udzieliły odpowiedzi na pytanie.

Wnioski i tropy interpretacyjne:
•

Tym, co musi uderzać w danych na temat podmiotów kupujących sztukę, to fakt, iż sprzedaż prac
dokonuje się w dużej mierze z pominięciem instytucji i przyjmuje postać prostej relacji artysta – osoba
fizyczna, która kupuje prace. Oznacza to, iż procesy związane z handlem sztuką przypominają raczej
najprostsze formy ekonomicznej wymiany niż dojrzałe rynki z ogromną masą instytucji
pośredniczących, charakterystyczne dla świata zachodniego. Z jednej strony to zjawisko pozytywne, bo
wszystkie benefity płynące ze sprzedaży prac pozostają przy ich twórcach, z drugiej zaś strony trudno
nie zauważyć, iż znacznie ogranicza to możliwość dystrybuowania dzieł, rozmiar i różnorodność sieci
potencjalnych nabywców. Sprowadza bowiem ich zasięg do tych, których zna się bezpośrednio –
często znajomych i przyjaciół oraz osób, do których dociera się za ich pośrednictwem.
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•

Informacje o cenach uzyskiwanych ze sprzedaży prac pozwalają odtworzyć morfologię polskiego
świata artystycznego, którą potwierdzają dane z wywiadów jakościowych z artystami oraz wyniki
analizy zawartości prasy. Składa się on zasadniczo z trzech podstawowych kategorii jednostek: tych,
których dochody są porównywalne z dochodami uzyskiwanymi przez przedstawicieli najwyższych
szczebli kadry zarządczej (prezesi, dyrektorzy, managerowie najwyższego szczebla); tych, którzy
sprzedają swoje prace, ale uzyskują dochody nieprzekraczające średniej krajowej, oraz tych, których
można nazwać artystyczną pracującą biedotą – oddających swoje prace często poniżej kosztów ich
wytworzenia. O ile ta pierwsza kategoria jest bardzo nieliczna, to dużo bardziej rozwinięte są dwie
pozostałe, co z kolei wskazuje na znaczne nierówności dochodowe wśród artystów, przyjmujące
postać tak charakterystycznego dla całego świata rozwarstwienia na zamożną elitę i z trudem
wiążących koniec z końcem pozostałych.

15. Ile zarabiają artyści?
•

Przeciętny miesięczny dochód netto wśród uczestników badania, którzy udzielili odpowiedzi na to
pytanie, to ponad 3500 złotych netto. W stosunku do kwoty przeciętnego dochodu brutto podawanej
przez GUS za 2015 rok (4150 złotych, a więc średnio ok. 3100 złotych netto) jest to zatem kwota o
kilkanaście procent wyższa od średniej krajowej. Jeśli jednak uwzględnimy, że ponad połowa
ankietowanych mieszka w mieście liczącym powyżej 500 tys. mieszkańców (w tym prawie połowa w
Warszawie), a spora część pozostałych w takich miastach, jak Gdańsk, Katowice czy Toruń, to kwota ta
wydaje się w najlepszym razie bliska średniej, jeśli nie od niej niższa. Przeciętny dochód netto w
Warszawie można szacować na podstawie danych GUS na ponad 4100 złotych, w Katowicach – na
niecałe 3900 złotych, w Poznaniu – na niecałe 3400 złotych.

•

Jeśli wziąć pod uwagę dochód na osobę w gospodarstwie domowym, to średni dochód absolwentów
ASP uznamy ponownie za podobny do tego charakteryzującego osoby z wykształceniem wyższym w
Polsce lub od niego wyższy. Wynika to z tego, że średnia liczba osób tworzących gospodarstwa
domowe artystek i artystów z uwzględnionych w badaniu roczników jest mniejsza niż ta dla badań
ogólnopolskich: wyższy jest odsetek żyjących we dwoje, a niższy – odsetek gospodarstw domowych
liczących 4 i więcej osób.
Co ciekawe, najwyższe przeciętne dochody (ok. 4600 netto, 3100 netto na osobę w gospodarstwie
domowym) w porównaniu do pozostałych osiągają te osoby, których praca jest związana wyłączanie ze
sztuką. Sugerowałoby to, że tego typu praca jest szczególnie cenna nie tylko z uwagi na możliwość
realizowania swojej pasji, ale też pod względem finansowym: na te osoby, którym uda się osiągnąć
sukces w świecie artystycznym lub utrzymywać wyłącznie z innego rodzaju pracy związanej ze sztuką
(jest ich w naszym badaniu nieco ponad jedna trzecia, a wśród wszystkich absolwentek i absolwentów
odsetek ten jest prawdopodobnie niższy), czeka też szansa na relatywnie dobrą sytuację finansową.

•

Wnioski i tropy interpretacyjne:
•

•

Średnia dochodów artystów jest podobna jak w przypadku innych osób z wyższym wykształceniem w
Polsce, zwłaszcza zamieszkujących duże miasta, ale jednocześnie nie oznacza to, iż twórcom wiedzie
się lepiej lub tak samo jak innym kategoriom zawodowym o podobnym kapitale kulturowym.
Przeciwnie, ich sytuację pogarszają dwa istotne czynniki: z jednej strony nieregularność pozyskiwania
dochodów, która zmniejsza bezpieczeństwo egzystencjalne, z drugiej zaś fakt, iż część pieniędzy
uzyskiwanych z pracy muszą oni przeznaczyć na opłacenie środków pozwalających im tę pracę
wykonywać.
Uprawianie sztuki może być niezwykle dochodowym zajęciem, ale staje się nim dla bardzo wąskiej
grupy osób, które zajmują najwyższe pozycje w hierarchiach, obecnych na rynku sztuki, regularnie
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sprzedających swoje prace lub wykonujących inną wysoce dochodową pracę opartą na wykorzystaniu
kompetencji twórczych.
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JAKOŚCIOWE BADANIA WŚRÓD ARTYSTÓW – NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA BADAWCZE
1. Sytuacja materialna i egzystencjalna artystów
Respondenci poproszeni o ocenę sytuacji materialnej w Polsce są nieomal jednomyślni: artystom jako kategorii
społecznej wiedzie się pod tym względem nie najlepiej. I chociaż nie dotyczy to wszystkich twórców, to jednak
niski poziom zarobków, brak pieniędzy, wydaje się doświadczeniem dosyć powszechnym wśród parających się
sztuką. W opiniach naszych respondentów artysta to również ktoś, kto z powodu deprywacji musi nieustannie
zmagać się z rzeczywistością, by móc w niej przetrwać. Tym, co więc szczególnie doskwiera, jest nie tyle brak
podstawowych środków do życia, co raczej zmęczenie świadomością, iż tego stanu nie można zmienić. To zaś z
kolei prowadzi do zmęczenia codziennością, które wydaje się zrozumiałe z dwu powodów. Po pierwsze jest ono
niezwykle uciążliwe, o ile uznamy, iż warunkiem utrzymania się przy zdrowych zmysłach jest minimalny choćby
poziom stabilności, przewidywalności. Trwała niepewność powoduje nieustanne napięcia, a to jest niezwykle
wyczerpujące. Po drugie, zmęczenie to wydaje się wynikać z napięcia pomiędzy wyobrażonym statusem, jaki
powinno się – w odczuciu wielu reprezentantów świata sztuk wizualnych – zyskiwać, kończąc szkołę wyższą i
wykonując tak unikalny zawód jak artysta, a tym, jaki status rzeczywiście się posiada. To zmęczenie, będące
jednym z istotniejszych wskaźników materialnej deprywacji, jest nie tylko uciążliwe, ale wręcz wyniszczające.
Tylko nieliczni respondenci widzą sytuację materialną twórców bardziej optymistycznie. Ta perspektywa
pojawia się jednak na skutek zmiany kontekstów porównawczych. Poczucie biedy, niedostatku jest według tych
respondentów nie tyle bowiem skutkiem deprywacji absolutnej, co względnej, wynikającej z porównywania się
z artystami pracującymi na Zachodzie albo z tymi, którzy należą do ścisłego panteonu światowej sztuki. Kiedy
jednak zaczynamy porównywać pracujących w Polsce artystów z tymi ze Wschodu (zwłaszcza z Ukrainy, Rosji,
Mołdawii), to okazuje się, że polskim artystom żyje się dużo lepiej, a ich sytuacja jest nieporównywalnie
bardziej stabilna i przewidywalna niż tych drugich.
Część respondentów zwraca również uwagę na to, że deprywacja materialna jest rekompensowana przez
inne nagrody, które pozostają do dyspozycji artysty, takie jak kapitał symboliczny oraz możliwość robienia
tego, co się kocha i co daje spełnienie. Jest to oczywiście jedna z możliwych odpowiedzi na pytanie, dlaczego
artyści, pomimo że nie są w stanie utrzymać się dzięki sztuce, nadal i z uporem ją tworzą; dlaczego wielu z
nich nie próbuje się przekwalifikować nawet w sytuacji skrajnego niedostatku.
Respondenci podkreślali też, iż tragizm profesji artysty polega na tym, że wymaga on niezwykłego poświęcenia,
pracy, długotrwałego kształcenia, rezygnacji z normalnego życia, ale jednocześnie owoce tego rodzaju
heroicznego wysiłku konsumują nieliczni, którym uda się zdobyć wszystkie nagrody: podziw, sławę,
rozpoznawalność, pieniądze. Dopiero ich zgromadzenie powoduje, iż artysta cieszy się także szacunkiem
społecznym.
2. Rozwarstwienie i nierówności
Podstawowym sposobem mówienia o sytuacji materialnej twórców jest w przypadku naszych respondentów
wskazanie, iż jest ona zróżnicowana. Jednocześnie, co charakterystyczne, tego rodzaju odrębności nie mają w
opiniach naszych respondentów rozkładu normalnego, w tym sensie, że istnieje mała grupa bardzo zamożnych
twórców i tych, którzy są ubodzy, a pośrodku jest większość, która radzi sobie przeciętnie. Przeciwnie
dominującą narracją wydaje się ta, która podkreśla, iż artyści jako kategoria społeczno-zawodowa jest pęknięta
na dwie nieproporcjonalne pod względem liczebności grupy. Pierwsza z nich – bardzo nieliczna – to ci, którzy są
w stanie utrzymać się dzięki własnej twórczości, druga – którą tworzą pozostali artyści – to ci, którzy nie radzą
sobie zupełnie.
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Tego rodzaju elitaryzacja świata sztuki skutkuje tym, że benefitami płynącymi z jej uprawiania mogą się cieszyć
nieliczni, przez respondentów określani jako układ czy kasta. Niebezpieczeństwo takiego sposobu myślenia
polega na tym samym, które niosą za sobą teorie spiskowe. Wprawdzie diagnoza, zgodnie z którą mamy do
czynienia z bardzo nierównym rozkładem korzyści płynących z uprawiania sztuki oraz zdominowania tego, co
szeroko widzialne przez wąską grupę najbardziej wpływowych osób świata sztuki, wydaje się w dużej mierze
trafna – jeśli wziąć pod uwagę wyniki poprzednich etapów naszego projektu badawczego. Prawdą jest również
to, że niezwykle trudno znaleźć się twórcom w tym gronie, a także – że wydaje się wymagać to dużego wysiłku i
uporu oraz sprzyjającego splotu okoliczności zewnętrznych. Rozpoznanie takiego stanu rzeczy nie może jednak
automatycznie oznaczać zgody z narracją, zgodnie z którą taka wąska grupa osób, osiągnąwszy sukces, w pełni
kontroluje świat artystyczny i że kontrola ta oparta jest na zmowie pomiędzy nimi, a także, iż promują w ten
sposób nie to, co wartościowe, lecz tylko to, co w jakiś sposób dla nich korzystne. Tego typu narracja świetnie
nadaje się na racjonalizację wyjaśniającą niepowodzenia tych, którzy podobnego statusu nie mają. Jest więc
ona w tym sensie atrakcyjna, że zdejmuje z jednostki ciężar odpowiedzialności za brak sukcesu, a przekłada go
na niesprawiedliwy system.
Problem polega jednak, po pierwsze na tym, że mechanizm kumulowania uwagi i korzyści oraz istnienia
„ciemnej materii sztuki” wydaje się raczej uniwersalną zasadą, na której opiera się funkcjonowanie świata
sztuki, nie zaś odstępstwem od niej. Ewentualne propozycje zmiany takiego stanu rzeczy musiałyby więc
polegać nie na wyeliminowaniu „układu”, lecz raczej na bardziej radykalnej zmianie zasad, na których opiera się
świat sztuki. Po drugie, mechanizm ten nie wymaga działań nieetycznych. Możliwe, że takie działania
występują, ale nasze badania nie są w stanie rozstrzygać o tym, w jakim zakresie spotykane są w świecie sztuki.
Bez względu jednak na ich zakres samo zjawisko kumulowania kapitałów oraz potęgowego rozkładu
nierówności występuje w wielu różnych dziedzinach, a wśród jego przyczyn znajdują się rozmaite strukturalne
pęknięcia i globalne zjawiska, takie jak metropolizacja, prekaryzacja i rosnące rozwarstwienie dochodowe, a
także strukturalne uwarunkowania działalności artystycznej, takie jak brak objęcia artystów ubezpieczeniami
społecznymi. Po trzecie, taka narracja wydaje się opisywać strukturę świata artystycznego w zbyt uproszczony
sposób, zarówno jeśli chodzi o rozkład dochodów absolwentów ASP (jest on znacznie mniej dwubiegunowy,
bliższy raczej rozkładowi normalnemu), jak i pominięcie ważnych różnic określających szanse życiowe w polu
sztuki. Na tę ostatnią kwestię zwracają również uwagę niektórzy spośród naszych rozmówców w wywiadach
pogłębionych – niepodzielający przekonania o istnieniu zasadniczego podziału świata sztuki, dzielącego go na
dwie tylko kategorie – zamożnych i biednych; radzących i nieradzących sobie; uprzywilejowanych i
wykluczonych. Preferują oni raczej myślenie intersekcjonalne wskazujące na wielość podziałów przecinających
świat artystyczny i określających sytuację artystów. Do najważniejszych spośród nich należą w ich opinii:
•
•
•

•

uprawianie prawdziwej sztuki kontra działalność biznesowa wykorzystująca środki artystyczne i w
przeciwieństwie do tej pierwszej przynosząca znaczące dochody;
podział na centrum i peryferia, w polskim kontekście rozumiany przede wszystkim jako różnica
pomiędzy byciem artystą w Warszawie a byciem artystą w innym mieście;
płeć, która według znacznej części respondentów, zwłaszcza kobiet, w sposób znaczący różnicuje
szanse na uzyskanie sukcesu w polu sztuki, co potwierdzają wyniki poprzednich etapów badania oraz
10
innych badań ;
posiadanie etatu. Posiadanie stałego zatrudnienia na uczelni lub w szkole albo choćby kontraktu z
galerią jest istotną zmienną różnicującą sytuację egzystencjalną twórców, choć z drugiej strony – przez
niektórych uważaną za coś, co krępuje wolność twórczą i przez to nie jest dla nich atrakcyjne;
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Anna Gromada, Dorka Budacz, Juta Kawalerowicz, Anna Walewska, Marne szanse na awanse? Raport z badania na temat
kobiet na uczelniach artystycznych w Polsce, Fundacja Katarzyny Kozyry, Warszawa 2016.
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•

obrotność, umiejętność sprzedawania się, przedsiębiorczość. Co dosyć znaczące, cecha ta nie jest
traktowana jako pozytywna umiejętność, ale raczej jako specyficzna droga na skróty, nieuczciwa i
destrukcyjna wobec reguł, na mocy których powinna być wartościowana sztuka.

Dosyć uderzające jest to, że wśród kryteriów różnicujących sytuację artystów, na które wskazywali nasi
rozmówcy, rzadko pojawiają się takie aspekty, jak talent, umiejętności, wysoka wartość kulturowa tworzonej
sztuki. Przeciwnie – choć zwykle chcą oni, by to one decydowały o pozycji finansowej twórców, to jednocześnie
zwracają uwagę, iż ta jest zależna od zupełnie odmiennych czynników, na które rzadko mają wpływ sami
artyści.
Problemem jest ponadto nie tylko fakt, iż rozpiętość pozycji w polu sztuki w zakresie przypisanych im
dochodów, bezpieczeństwa socjalnego, widzialności i uznania jest bardzo duża, ale nieraz w większym stopniu
to, że sami twórcy zazwyczaj w słabym stopniu wiedzą, skąd biorą się tego typu różnice między nimi. To z kolei
sprawia, iż kariera artystyczna przypomina nieco rosyjską ruletkę, w tym sensie, że jednostka nie jest w stanie
kontrolować wszystkich warunków odpowiedzialnych za jej powodzenie z tej prostej przyczyny, iż nie są one
dobrze rozpoznane. Można oczywiście zwiększyć prawdopodobieństwo, że uda się nam zająć taką pozycję w
świecie sztuki, która zapewnia minimalny poziom bezpieczeństwa egzystencjalnego (co ułatwia dziś daleko
posunięta profesjonalizacja związana z budowaniem CV, wizerunku, strategiami autopromocyjnymi), ale nikt
nie dysponuje mapą drogi prowadzącej na szczyt. Nie sposób też podążać szlakami, które przeszli inni już tam
się znajdujący, świat artystyczny ceni przecież oryginalność, unikalność i odrębność wobec tego wszystkiego, co
zdarzyło się wcześniej.
3. Z czego żyją artyści? Podstawowe źródła utrzymania
Jak pokazywały informacje pozyskane w trakcie badań sondażowych, wyłącznie ze sprzedaży prac żyje nie
więcej niż 5% absolwentów ASP, nie więcej niż 1/3 żyje wyłącznie z pracy, którą uznaje za związaną ze sztuką, a
większość zmuszona jest czerpać dochody z kilku różnych źródeł. Tego rodzaju informacje znajdują
potwierdzenie i rozwinięcie w wywiadach pogłębionych. Nieprzypadkowo więc bycie artystą oznacza przede
wszystkim konieczność utrzymywania się z działalności pozaartystycznej albo, jak pokazują bardzo liczne
przykłady, traktowania sztuki, a więc swojego podstawowego zawodu, jako hobby albo czegoś, czym zajmuje
się po wykonaniu prac pozwalających się utrzymać. Bardzo istotnym źródłem utrzymania są fuchy, chałtury,
krótkoterminowe zlecenia, a więc sposób zarobkowania, którego popularność wykracza w Polsce daleko poza
granice świata artystycznego.
Stereotyp na temat artystów mówi, iż utrzymują się oni dzięki wsparciu własnych rodzin, partnerów, bliskich.
Takie relacje pojawiają się także w przeprowadzonych przez nas wywiadach z artystami, obok wskazań na to, że
jednym z istotniejszych, choć jak wskazują nasi rozmówcy, absolutnie niewystarczających źródeł utrzymania i
wsparcia ich twórczości – są granty, stypendia, konkursy rezydencje. Wielu naszych respondentów
zwracających uwagę na tego rodzaju źródła finansowania wskazuje też na wiele dysfunkcji, jakie się z nim
wiążą: (1) stypendia i granty otrzymują nie zawsze ci, którzy tworzą wartościową sztukę, lecz także ci, którzy
potrafią sporządzać wnioski, mają odpowiednio skonstruowane CV; (2) systemy stypendialne są raczej
symulacją systemowych form wspierania twórców, nie zaś rzeczywistym rozwiązaniem ich problemów; (3)
część rozmówców zwraca też uwagę na problem ageizmu we wspieraniu sztuki przez systemy stypendialne, a
więc fetyszyzowanie poprzez nie młodości i ograniczenie wsparcia dla twórców wyłącznie do finansowania
ludzi, którzy nie przekroczyli 35 roku życia; (4) generalnie jednak nasi respondenci zwracają uwagę na to, iż
podstawowym problemem jest niewystarczający zakres takich form wsparcia. Oprócz wskazanych powyżej
źródeł środków pozwalających się utrzymać znalazły się też inne, czasami zaskakujące: ubezpieczenie się w
KRUS jako członek rodziny rolniczej; spadki i darowizny otrzymywane od rodzin; wynajem domów lub mieszkań
albo ich sprzedaż itd.
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Rodzajem Świętego Graala jest dla artystów etat. Wielokrotnie zwracano uwagę zwłaszcza na fakt zupełnej
odrębności sytuacji egzystencjalnej osób zatrudnionych na uczelniach wyższych. Część traktuje zresztą tę formę
zatrudnienia jako główne narzędzie łagodzenia radykalizmu artystów żyjących w sytuacji niepewności wobec
braku podstawowych środków utrzymania: ten, jak określa go jeden z respondentów, wentyl bezpieczeństwa,
jest atrakcyjny dla artystów właśnie dlatego, że zapewnia bezpieczeństwo, a jednocześnie sprawia, iż można
pozostać w zawodzie. Z kolei niektórzy pracownicy uczelni nawet nie ukrywają, iż praca tam to nie tyle
wymarzona forma zatrudnienia pozwalająca się rozwijać, mieć wpływ na to, kim będą przyszli artyści, ale rodzaj
socjalu, łagodzący trudy prekarnej egzystencji, która jest udziałem twórców. Pojawiły się również głosy, że
popularność zatrudniania się na uczelni jako istotna alternatywa dla borykania się z trudną, niepewną sytuacją
materialną rodzi niebezpieczeństwa – nie tyle dla tych, którzy się na nią decydują, co raczej dla systemu
edukacyjnego zajmującego się szkoleniem artystycznym i dla jakości nauczania.
Niektórzy z naszych rozmówców zwracali również uwagę na istotną zmianę mentalności artystów, która
pojawia się w najmłodszym pokoleniu, pogłębiając naszą wiedzę o zjawisku zaobserwowanym w badaniach
sondażowych. Polega ona na tym, iż świadomość funkcjonowania w bardzo niestabilnym kontekście, którego
jedynym pewnym aspektem jest to, że pozostawia on jednostkę samej sobie i nie daje jakichkolwiek podstaw
dla bezpieczeństwa socjalnego, jest daleko posunięta profesjonalizacja, koncentracja na zdobywaniu takich
kompetencji, które są bardzo konkretne i dają się w prosty sposób zmonetaryzować. Ta fetyszyzacja konkretu,
władzy w rękach nie jest niczym zaskakującym, choć niewątpliwie jest destrukcyjna dla romantycznych mitów
artysty, który tworzy to, co niepraktyczne, ale posiadające wysoką wartość kulturową, symboliczną. Młodzi
artyści zdają się przestawać myśleć w kategoriach, które były tak oczywiste dla starszego pokolenia: że pracuje
się za darmo, że poświęca się sztuce, że jej tworzenie jest tak istotne, że należy temu podporządkować swoją
egzystencję. Przeciwnie mamy do czynienia raczej z daleko posuniętą pragmatyzacją postaw. Trudno się temu
procesowi dziwić, bo jest on racjonalną strategią adaptacji do świata, w którym podstawowym doświadczeniem
jest niepewność i w którym nie ceni się tego, co autoteliczne.
Artyści identyfikują też bardzo wiele źródeł niepewności, jaka jest ich udziałem. Wśród nich znajdują się: (1)
uniwersalne mechanizmy nierównomiernej dystrybucji bogactwa; (2) reguły rządzące światem sztuki, a także
ich brak, a dokładniej niemożność określenia takich, poprzez które moglibyśmy mierzyć wartość dokonań
artysty i jego sztuki; (3) zmonopolizowanie systemu dystrybucji pieniędzy przez monoideowe środowiska; (4)
brak dojrzałego rynku sztuki.
4. Efekt Sasnala
Efekt Sasnala polega na tym, że nieliczni polscy artyści, którym udało się zrobić międzynarodową karierę oraz
otrzymują za swoje dzieła kwoty nieosiągalne dla innych twórców, kształtują wzorce biografii zawodowej, które
pozostali artyści uznają za możliwe, prawdopodobne, warte naśladowania. Sukces Sasnala nie jest przecież
fikcyjny, a on sam jest żywym dowodem na to, że polski artysta jest nie tylko w stanie wejść na sam szczyt
globalnego świata sztuki, ale odnieść również sukces finansowy i to bez jakichkolwiek kompromisów, jeżeli
chodzi o własną twórczość. Efekt Sasnala wypełnia niezwykle ważną i przynajmniej podwójną rolę:
•

po pierwsze, normalizuje i uzasadnia przekonanie o ogromnym rozwarstwieniu świata artystycznego,
podziale na wąską elitę zwycięzców oraz całą resztę twórców, którzy z trudem wiążą koniec z końcem,
rzadko żyjąc przy tym ze sztuki. Normalizuje, ponieważ pokazuje, iż (a) wszyscy mają tu równe szanse,
gdyż hierarchiami artystycznymi nie rządzą jakiekolwiek reguły, ale raczej traf, przypadek, zbiegi
okoliczności oraz (b), iż wszyscy mają to samo pragnienie – znaleźć się wśród wybrańców – nie jest ono
udziałem wyłącznie wąskiej elity, ma raczej charakter uniwersalny, a więc też normalny. Efekt Sasnala
wytwarza tym samym zgodę na aktualną strukturę świata artystycznego i sposób, w jaki
dystrybuowane są w jego obrębie różnorodne zasoby;
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po drugie, łagodzi on także skutki materialnej deprywacji, niepewności oraz wykluczenia z pełnego
uczestnictwa w życiu ekonomicznym, jakiego doświadcza większość artystów w Polsce. Łagodzi, bo (a)
daje nadzieję na odmianę tego losu oraz (b) dlatego że zdejmuje ciężar niepowodzenia z samego
artysty i lokuje go po stronie irracjonalności świata sztuki, niejasnych mechanizmów, które
uruchamiają jego działanie i które, z definicji znajdują się poza kontrolą samego artysty.

5. Środowisko artystyczne
Zdania na temat istnienia w Polsce środowiska artystycznego są podzielone: konkurują ze sobą dwie skrajne
postawy, z których jedna wskazuje, iż go nie ma, druga zaś podpowiada, iż ono istnieje. Ta druga postawa jest
szczególnie interesująca, bo choć wyraża się w niej przekonanie, iż można w naszym kraju obserwować istnienie
interesującej nas tu formy uspołecznienia, to jest ono warunkowe. Zgodnie z tym sposobem myślenia
środowisko artystyczne w Polsce istnieje, ale: albo jest ono bardzo wewnętrznie zróżnicowane i podzielone,
albo obecne tylko w pewnych wąskich kręgach, nieinteresujących się wzajemnie sobą, mało licznych,
skupiających się wokół instytucji wystawienniczych, akademii artystycznych lub wokół lokalnego twórcy, albo
też ma ono charakter sytuacyjny i efemeryczny. Podstawowymi czynnikami prowadzącymi do pojawienia się w
obrębie środowiska jego podrodzajów, kręgów, frakcji są: wielość obiegów sztuki, w których uczestniczą
artyści; podobieństwo uprawianej sztuki i wynikające stąd wzajemne zainteresowanie; dziedzina sztuki, którą
oni reprezentują oraz jej pozycja rynkowa, a także obecność organizacyjnych form skupiających artystów
uprawiających określony rodzaj tworzenia; sposób widzenia podstawowych ról sztuki oraz jej społecznych
funkcji. Dodatkowym czynnikiem prowadzącym do powstawania subśrodowisk jest też zdolność akademii
artystycznych oraz galerii sztuki do ich fundowania. Tego rodzaju instytucje artystyczne są traktowane przez
naszych respondentów jako rodzaj siły formującej zatomizowanych artystów w środowisko. To dzięki jej
obecności ma ono nie tylko gdzie wystawiać swoje prace, ale też spotykać się, rozmawiać, dyskutować, zaś
dzięki temu uzyskuje wspólną tożsamość i poczucie podobieństwa. Osobną formą warunkowego potwierdzania
istnienia środowiska artystycznego jest wskazywanie na jego sytuacyjność. Chodzi tu o te przejawy życia
artystycznego o zbiorowym charakterze, które powoływane są albo poprzez siłę zewnętrzną (kuratora lub
organizatora pokazu), albo na potrzeby dużych, trwających rok-dwa wydarzeń, jak wrocławskie ESK. Tak
rozumiane środowisko istnieje tylko przez chwilę, ale wydaje się mieć też charakter formatywny – po jego
wygaśnięciu pozostaje wspomnienie bycia razem, współtworzenia, intensywnego współprzeżywania, które
sprawia, iż tym bardziej odczuwa się brak tego rodzaju wspólnotowości na co dzień.
Analiza wywiadów prowadzi do wniosku, iż środowisko artystyczne w Polsce funkcjonuje w postaci, którą
można byłoby określić mianem dyskretnej. Jej istotą jest to, że osoby tworzące sztuki wizualne mają dosyć
podobną tożsamość (co wynika ze specyfiki profesji artysty, elitarności tej grupy, długotrwałości treningu, który
prowadzi do stawania się jej członkiem), której integralnym elementem jest indywidualizm, chęć bycia kimś
wyjątkowym, pojedynczym. Tenże indywidualizm sprawia, iż co prawda interesujemy się tym, co robią inni,
podobni do nas ludzie, uczestniczymy w podobnej grzej, ale przede wszystkim po to, by pokonać w niej innych.
To z kolei sprawia, iż środowiskowość budzi się tylko wtedy, gdy ktoś (władza, społeczeństwo, media) próbuje w
tę grę ingerować, gdy zagrożony jest ktoś, kto w niej uczestniczy, gdy próbuje się zmienić z zewnątrz niepisane i
często niewyrażane wprost wewnątrzśrodowiskowe reguły.
Co łączy, a co dzieli środowiska artystyczne? Wśród najważniejszych czynników spajających, poza wyżej
wspomnianymi, nasi respondenci wymieniali również: wspólne interesy; specyficzne mechanizmy konwersji
interesów w wartości; wzajemne zainteresowanie tym, co się robi, a więc sztuką, którą tworzą inni artyści;
wspólny styl życia oraz podobną mentalność reprezentowaną przez twórców. Czynnikiem spajającym o
podstawowym znaczeniu jest jednak sama sztuka. Z kolei wśród najważniejszych czynników dzielących
środowisko artystów wskazywano: nierówności, jakie przenikają świat artystyczny (podział na nieliczną grupę
tych, którzy osiągnęli spektakularny sukces oraz pozostałych); próby zobiektywizowania tego, co w sztuce
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niepoliczalne, a mianowicie wartości artystycznej, doniosłości dzieła i pozycji jego twórcy (według naszych
respondentów tego rodzaju próby skutkują nie tylko potęgowaniem tego, co określa się mianem „ekonomii
prestiżu” czy „rankizacji”, ale też tym, że w obrębie środowiska pojawiają się nierówności; efektem „rankizacji”
jest z kolei nie tylko oparcie dystrybucji nagród o logikę monopoli czy też podążające za tym procesem
pogłębienie się nierówności w obrębie świata artystycznego, ale również nasycenie go negatywnymi rodzajami
postaw, emocji, destrukcyjnymi dla solidarności czy woli współdziałania); brak zaufania; różnice wiekowe,
pokoleniowe (są one jednak ambiwalentne, dlatego że silniejsza od nich jest identyfikacja ze sztuką i
zainteresowanie nią); odrębności postaw politycznych.
Z kolei wśród cech specyficznych środowiska artystycznego w Polsce nasi respondenci zwracali przede
wszystkim uwagę na jego warszawskocentryczność; zamkniętość – zarówno na świat życia codziennego, jak i
na świat zachodni oraz na niezdolność do podejmowania działań zbiorowych.
W trakcie analizy fragmentów wywiadów dotyczących środowiska artystycznego w Polsce zidentyfikowaliśmy
też pewien znaczący paradoks, który wydaje się stanowić zasadę organizacyjną kręgów tworzonych przez
osoby kreujące sztukę. Polega on na tym, iż podstawową siłą spajającą artystów jest specyficzna rola, którą oni
odgrywają. Jednocześnie integralnym aspektem scenariusza tej roli jest skrajny indywidualizm, dążenie osoby,
która go realizuje, do uczynienia jego wykonania maksymalnie niepowtarzalnym. Mówiąc jeszcze inaczej,
podstawową zasadą spajającą środowiska artystyczne jest różnica, co owocuje tym, iż twórcy bardzo często
dystansują się wobec wszelkich form podobieństwa wobec innych osób tworzących sztukę. Dodatkowy wymiar
tego paradoksu polega na tym, iż środowisko artystyczne wydaje się być zdezintegrowane, co jest skutkiem
stosunkowo brutalnej gry, którą toczą pomiędzy sobą jego członkowie. Jej stawką jest znalezienie się w wąskiej
grupie tych, którzy monopolizują nagrody rozdzielane przez świat artystyczny, takie jak pieniądze, sława,
rozpoznawalność, zdolność do skupiania na sobie uwagi, podziw. Jednocześnie choć taka gra dezintegruje, to
można ją prowadzić tylko wtedy, gdy większość twórców akceptuje jej reguły. To one, a dokładniej zgoda na
nie, wydają się być istotnym czynnikiem spajającym środowisko, które choć reguły te krytykuje, to jednocześnie
(poza nielicznymi przypadkami) traktuje je jako nierozerwalnie związane ze sztuką, jako zasady określające
sposób jej funkcjonowania. Paradoks ten obecny jest też w innych aspektach, które jednocześnie łączą i dzielą
albo dzieląc łączą: w odmiennościach pokoleniowych, w stosunku do sztuki czy też w postawach politycznych
obecnych w środowisku artystycznym. We wszystkich tych przypadkach tym, co łączy jest różnica, ale różnica,
która jednocześnie jest oczekiwanym elementem bycia artystą i tworzenia sztuki. Jedynym aspektem, który
tego rodzaju logice umyka jest zainteresowanie sztuką i interesowanie się tym, co robią inni artyści. To
niezwykle istotny czynnik, który pozwala nam dostrzec specyfikę omawianej tu kategorii zawodowej – bycie jej
członkiem, uprawianie profesji artysty jest jednocześnie formą samorealizacji, daje poczucie uczestnictwa w
czymś społecznie oraz kulturowo doniosłym, w czymś, na czym dobrze znają się wyłącznie osoby praktykujące
sztukę. Mówiąc jeszcze inaczej, w przeciwieństwie do wielu innych zawodów, artyści tworzą osobne środowisko
przede wszystkim ze względu na poczucie odrębności wobec innych profesji.
Różnica, jako zasada organizacyjna świata artystycznego, jest też o tyle istotna, że choć generuje ona większość
charakterystycznych dla tego środowiska problemów, to jest również źródłem jego wyjątkowości. Ponieważ
wyjątkowość ta polega także na niezdolności do podejmowania skutecznych działań zbiorowych (takich jak
walka o poprawę bytu artystów, ich sytuacji egzystencjalnej, bezpieczeństwa socjalnego itd.), to jedynym
sposobem na eliminację tej dysfunkcji jest dobrowolne zrzeszanie się artystów w stabilnych, zdolnych do
trwania w czasie i samodoskonalenia formach organizacyjnych, które byłyby środkiem artykułowania swoich
oczekiwań i problemów przez środowiska, jak i pełniły rolę skutecznego partnera w relacjach z władzami
państwowymi i samorządowymi, ustawodawcą i instytucjami tworzącymi świat artystyczny.
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ANEKS: WZORY NARZĘDZI BADAWCZYCH
KWESTIONARIUSZ ANKIETY (OGÓLNOPOLSKIE BADANIA ODBIORCÓW)
Badanie ilościowe odbiorców sztuki / użytkowników kultury. Wersja do badania ogólnopolskiego. Fragment kwestionariusza
dotyczący projektu “Wizualne niewidzialne”
O1. Słowo „sztuka” można rozumieć w różny sposób. Jakie działania, formy wyrazu są, a jakie nie są sztuką? Czy, Pana(i)
zdaniem, jest sztuką:

1) Zdecydowanie jest to sztuka
2) Raczej jest to sztuka
3) Czasami jest to sztuka, a czasami nie
4) Raczej nie jest to sztuka
5) Zdecydowanie nie jest to sztuka
6) Nie wiem co to jest, nie znam tego pojęcia
7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.

malarstwo
gotowanie
fotografia
projektowanie (mebli, budynków, przedmiotów, ubrań)
rzeźba
grafika i rysunek
film
grafika komputerowa
fryzjerstwo
tatuowanie
graffiti
performance
happening
video art
jubilerstwo
bio art
garncarstwo
tuning samochodowy
tworzenie gier komputerowych
street art
pornografia
komiks
kuglarstwo
styling (kształtowanie wizerunku, wizaż)

O2. Kogo, według Pana(i), można nazwać artystą, a kogo nie? Czy można nazwać artystą każdą osobę, która:

1)
2)
3)

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Częściowo tak, a częściowo nie
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4)
5)

Raczej nie
Zdecydowanie nie

7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

tworzy wybitne dzieła sztuki
tworzy takie prace, które są pokazywane publicznie (np. w galeriach sztuki, muzeach)
tworzy obiekty artystyczne (maluje obrazy, rzeźbi itd.)
ukończyła wyższą uczelnię artystyczną
ukończyła liceum plastyczne
jest twórcza, pomysłowa
jest perfekcyjna w tym, co robi
zachowuje się nietypowo, ekscentrycznie

O3. Ludzie mogą różnić się w ocenie funkcji, jakie powinna spełniać sztuka. Odczytam Panu(i) kilka opinii na ten temat.
Proszę powiedzieć czy się Pan(i) z nimi zgadza, czy nie zgadza:

1)
2)
3)
4)
5)

W pełni się zgadzam
Raczej się zgadzam
Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam

7)Trudno powiedzieć
8)Odmowa odpowiedzi

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Sztuka powinna wzmacniać postawy patriotyczne
Zadaniem sztuki powinno być wychowywanie
Sztuka powinna być wykorzystywana jako narzędzie społecznej zmiany
Sztuka powinna być wykorzystywana jako narzędzie rozwoju gospodarczego
Sztuka powinna być wykorzystywana jako narzędzie działań politycznych przez sprawujących władzę
Sztuka powinna być narzędziem społecznego oporu wobec niesprawiedliwego systemu
Sztuka powinna przewidywać to, co zdarzy się w przyszłości
Artyści powinni tworzyć dzieła użyteczne społecznie
Sztuka powinna służyć Kościołowi
Artyści powinni angażować się w bieżące wydarzenia społeczne i polityczne
Sztuka powinna objaśniać rzeczywistość, pomagać zrozumieć otaczający świat
Sztuka powinna wzruszać
Sztuka powinna być piękna
Sztuka jest wartością samą w sobie i nie powinna niczemu ani nikomu służyć

O4. Gdzie, Pana(i) zdaniem, sztuka powinna, a gdzie nie powinna być prezentowana? Czy sztuka powinna być
prezentowana:

1)
2)
3)
4)

Zdecydowanie powinna
Raczej powinna
Raczej nie powinna
Zdecydowanie nie powinna

101

7) Trudno powiedzieć

8) Odmowa odpowiedzi

b.
c.
d.
e.
f.
g.

a. w muzeach i galeriach sztuki
b. w kościołach i innych miejscach kultu
w instytucjach publicznych (np. w szpitalach, szkołach, urzędach)
w przestrzeni publicznej (np. na plakatach, billboardach, fasadach domów, w parkach i miejskich
placach)
w domach (mieszkaniach)
w radiu, telewizji, gazetach
w Internecie
wszędzie, gdzie zapragnie tego artysta

O4_1. Czy poza ewentualnymi miejscami wskazanymi przez Pana(ią) przed chwilą są jeszcze jakieś inne miejsca, w których
sztuka nie powinna być pokazywana?
if O4g=3 | O4g=4
O5. A kto lub co, w Pana(i) opinii, decyduje o tym, jaka sztuka jest ludziom prezentowana? Czy decydują o tym:

1)
2)
3)
4)
5)

W bardzo dużym stopniu
W dużym stopniu
W umiarkowanym stopniu
W małym stopniu
W żadnym stopniu

7) Trudno powiedzieć

8) Odmowa odpowiedzi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

artyści
instytucje artystyczne
kuratorzy (osoby organizujące wystawy, wydarzenia artystyczne)
krytycy sztuki (osoby zawodowo komentujące sztukę)
rynek sztuki (kolekcjonerzy i nabywcy prac artystów)
publiczność (osoby interesujące się sztuką, oglądające prace artystów)
politycy
Kościół
media
układy i znajomości
mody i panujące trendy

O5i_1. Czy ktoś lub coś jeszcze decyduje o tym, jakiego rodzaju sztuka jest prezentowana ludziom?

1)
2)

Tak
Nie
7)
8)

Trudno powiedzieć
Odmowa odpowiedzi

O5i_2. Ktoś lub co jeszcze decyduje o tym, jakiego rodzaju sztuka jest prezentowana ludziom?
if O5i_1=1
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O6. Po czym, w Pana(i) ocenie, poznaje się dobrą sztukę? Czy po tym, że:
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

budzi dużo pozytywnych emocji (np. wywołuje zachwyt, wzrusza)
budzi dużo negatywnych emocji (np. rodzi sprzeciw i opór wielu ludzi)
skłania do myślenia i dyskusji
prowokuje do działania
mówi coś nowego o świecie
jest realistyczna, naśladuje rzeczywistość
jest użyteczna, służy czemuś konkretnemu (np. upiększeniu otoczenia)
wzmacnia tożsamość narodową, patriotyzm
wzmacnia religijność
jest zrozumiała dla każdego
podoba się wszystkim
zostaje zauważona i zapamiętana
dobrze się sprzedaje
niczemu nie służy, jest wartością samą w sobie

97) Trudno powiedzieć
98) Odmowa odpowiedzi
O7. Przeczytam kilka stwierdzeń dotyczących finansowania sztuki (w tym jej tworzenia, prezentowania, opieki nad nią),
proszę powiedzieć w jakim stopniu się Pan(i) z nimi zgadza.

1)
2)
3)
4)
5)

W pełni się zgadzam
Raczej się zgadzam
Częściowo się zgadzam, częściowo nie
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam

7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Państwo powinno zapewniać artystom możliwości i warunki do tworzenia sztuki i nie oczekiwać
niczego w zamian
Artyści powinni na siebie zarabiać i nie oczekiwać pomocy ze strony państwa i jego instytucji
Państwo powinno finansować tylko najwybitniejszych artystów
Część pieniędzy uzyskiwanych przez państwo z różnego rodzaju monopoli (alkohol, tytoń, gry losowe)
powinna być przeznaczana na finansowanie sztuki
Państwo powinno przeznaczać część pieniędzy pozyskiwanych z podatków na finansowanie sztuki
Sztukę powinni wspierać wyłącznie prywatni sponsorzy
Państwo powinno finansować kształcenie artystów
Państwo powinno finansować budowę nowych i rozwijanie istniejących instytucji artystycznych.
Państwo powinno zapewniać bezpłatną edukację artystyczną obywateli
Sztukę powinny finansować władze centralne (Ministerstwo Kultury)
Sztuką powinny finansować władze samorządowe (województwa, miasta, gminy)
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O8. Z jakimi problemami borykają się, w Pana(i) opinii, artyści we współczesnej Polsce?
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych problemów.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Brak dojrzałego rynku sztuki (instytucji i mechanizmów pozwalających artystom sprzedawać swoje
prace)
Brak wsparcia ze strony państwa dla twórczości artystycznej
Słaba infrastruktura sztuki (brak galerii, sal wystawowych, pracowni)
Niepewność jutra, niepewność zatrudnienia
Zła atmosfera w obrębie środowiska artystycznego (konflikty, bezwzględna rywalizacja, nieetyczne
działania innych artystów, układy itd.)
Niechęć wobec sztuki ze strony publiczności
Brak zapotrzebowania na pracę artystów
Niski poziom edukacji artystycznej
Brak dobrej krytyki artystycznej
Brak mediów zajmujących się sztuką (gazet i czasopism, programów telewizyjnych)
Brak pieniędzy potrzebnych do tworzenia sztuki
Faworyzowanie artystów z dużych ośrodków
Niejasność reguł obowiązujących w świecie sztuki
Słabo rozwinięta kultura kolekcjonowania sztuki
Konserwatyzm obyczajowy polskiego społeczeństwa
Jawne lub ukryte formy cenzurowania sztuki
Zdominowanie rzeczywistości przez rynek i działania czysto komercyjne
Dostrzegam inne problemy

97) Trudno powiedzieć
98) Odmowa odpowiedzi
O8i. Jakie inne problemy artystów Pan(i) dostrzega?
if O8=18
O9. Czy zna Pan(i), choćby ze słyszenia, jakichś artystów działających obecnie w Polsce?

1)
2)
3)

Tak, miałem(am) okazję poznać osobiście
Tak, znam ze słyszenia
Nie, nie znam

7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi
O9_1. Czy może Pan(i) podać ich imiona i nazwiska?
if O9=1 | O9=2
ANKIETER: Jeżeli respondent nie pamięta, dopytaj o pseudonimy artystyczne, cechy charakteryzujące ich sztukę lub o dzieła,
które stworzyli.

O9_2. Skąd Pan(i) zna tych artystów?
if O9=1 | O9=2
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Byłem(am) na ich wystawach
Dowiedziałem(am) się o nich w trakcie wydarzeń kulturalnych lub na wystawach innych artystów
Uczono mnie o nich w szkole
Usłyszałem(am) o nich w domu rodzinnym
Moi znajomi o nich mówili
Usłyszałem(am) o nich w audycji radiowej/telewizyjnej
Przeczytałem(am) o nich w gazecie
Przeczytałem(am) o nich w Internecie
Wszyscy o nich dziś mówią, są bardzo popularni
96) Dowiedziałem(am) się o nich w inny sposób
97) Nie pamiętam
98) Odmowa odpowiedzi
O9_2i. Jak się Pan(i) o nich dowiedział(a)?
if O9_2=96

O10. Ludzie mają różne upodobania, jeśli chodzi o spędzanie czasu wolnego. Odczytam Panu(i) listę różnych zajęć i
czynności, które ludzie wykonują w czasie wolnym, proszę określić jak często wykonuje je Pan(i) osobiście:

1)
2)
3)
4)
5)

Bardzo często – to zdecydowanie coś dla mnie
Często
Od czasu do czasu
Rzadko
Bardzo rzadko lub nigdy – to akurat nie dla mnie

98) Odmowa odpowiedzi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Czytanie książek
Czytanie gazet, czasopism
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów w domu (poza filmami oglądanymi w telewizji)
Słuchanie radia
Słuchanie muzyki (np. w domu, samochodzie)
Chodzenie do kina
Chodzenie do teatru
Chodzenie do muzeów innych niż muzea sztuki (historycznych, etnograficznych, technicznych)
Chodzenie na koncerty muzyki poważnej
Chodzenie na koncerty muzyki rozrywkowej
Chodzenie do opery
Granie w gry komputerowe
Korzystanie z dóbr kultury w Internecie (np. czytanie czasopism, książek, odwiedzanie stron
instytucji artystycznych, słuchanie muzyki itd.)
Udział w spotkaniach organizowanych przez instytucje kultury (np. spotkania z autorami, dyskusje)
Udział w warsztatach artystycznych (czyli okazjonalnych spotkaniach, w trakcie których można
nauczyć się tworzyć sztukę)
Udział w innego rodzaju warsztatach (kulinarnych, florystycznych itd.)
Turystyka kulturalna (wyjeżdżanie do innych miast/krajów po to, by uczestniczyć w wydarzeniach
kulturalnych)
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s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.

Udział w publicznych obchodach świąt narodowych
Udział w publicznych obchodach świąt religijnych
Udział w obchodach świąt lokalnych bądź regionalnych
Udział w meczach, wydarzeniach sportowych
Chodzenie na festyny
Udział w spotkaniach politycznych i manifestacjach
Udział w wydarzeniach naukowych (pokazach, wykładach, festiwalach naukowych itp.)
Uprawianie sportu (bieganie, jazda na rowerze, rolkach, nordic walking, taniec itd.)
Udział w spotkaniach towarzyskich (imprezach urodzinowych, wspólnych wyjściach do miasta itd.)
Chodzenie do kawiarni, klubu, pubu

O11. Gdyby dysponował(a) Pan(i) pieniędzmi na cele kulturalne, to co by Pan(i) kupił(a) w pierwszej kolejności?
Rangowanie
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę popatrzeć na listę na ekranie i wskazać nie więcej niż pięć rzeczy, zaczynając od tej, którą kupił(a)by Pan(i) w
pierwszej kolejności, a kończąc na tej, która byłaby najmniej ważna spośród wybranych.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Książka
Gazeta lub czasopismo
Album o sztuce
Płyta z muzyką
Płyta z filmem
Abonament telewizji kodowanej
Gra komputerowa
Bilet do kina
Bilet do teatru
Bilet na wystawę sztuki dawnej
Bilet na wystawę sztuki współczesnej
Bilet do muzeum historycznego
Bilet na koncert muzyki poważnej
Bilet na koncert muzyki rozrywkowej
Bilet do opery
Opłacenie udziału w warsztatach kulinarnych
Wykupienie lekcji tańca
Bilet na mecz, wydarzenie sportowe
Karnet do siłowni, fitness klubu

96) Nie chciał(a)bym żadnej z tych rzeczy
97) Trudno powiedzieć
98) Odmowa odpowiedzi
O12. Czy zdarza się Panu(i) rozmawiać z innymi o sztuce lub artystach?

1)
2)
3)
4)

Tak, często
Tak, od czasu do czasu
Raczej nie, bardzo rzadko
Nie, nigdy
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7)
8)

Trudno powiedzieć
Odmowa odpowiedzi

O12_1. Z kim rozmawia Pan(i) o sztuce lub artystach?
if O12=1 | O12=2
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Z rodziną
Z przyjaciółmi, znajomymi
Z kolegami i koleżankami z pracy/szkoły
Z artystami
Z osobami, które spotykam w trakcie wydarzeń kulturalnych
Z internautami, z osobami na forach i czatach internetowych
Z przypadkowo spotkanymi osobami (np. w pociągu, w komunikacji miejskiej itd.)
Z innymi osobami
98) Odmowa odpowiedzi
O12_1i. Z kim innym rozmawia Pan(i) o sztuce i artystach?
if O12_1=8

O12_2. O czym konkretnie Pan(i) rozmawia?
if O12=1 | O12=2
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać wszystkie tematy, które Pan(i) porusza.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Formalne aspekty dzieł sztuki (wykonanie, warsztat, kompozycja, kolorystyka itd.)
Treść dzieł sztuki (tematyka, przekaz, poruszane problemy itd.)
Wartość materialna dzieł sztuki (cena dzieł, sztuka jako inwestycja)
Odczucia i emocje, jakie wywołuje sztuka (np. dzielenie się wzruszeniami, radością albo
wzburzeniem)
Artyści (ich biografie, zachowania itd.)
Kwestie obyczajowe (skandale wywoływane przez sztukę, kwestie obrazy uczuć religijnych i
moralności)
Historia sztuki (jak zmieniała się sztuka, porównania sztuki współczesnej do dawnej itd.)
Poruszamy inne tematy

98) Odmowa odpowiedzi
O12_2i. Jakie inne tematy Pan(i) porusza?
if O12_2=8
O13. Czy zdarza się Panu(i) chodzić do galerii lub muzeów sztuki?

1)
2)
3)
4)

Tak, regularnie
Tak, od czasu do czasu
Tak, byłem(am) tam raz czy dwa
Nie, nigdy nie byłem(am) w takim miejscu
7) Nie pamiętam
8) Odmowa odpowiedzi
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O13_1a. W jakich galeriach, muzeach sztuki był(a) Pan(i) ostatnio?
Proszę podać nazwę i miejscowość.
if O13=1 | O13=2
7)
8)

Nie pamiętam
Odmowa odpowiedzi

O13_1b. W jakich galeriach, muzeach sztuki Pan(i) był(a)?
Proszę podać nazwę i miejscowość.
if O13=3
7)
8)

Nie pamiętam
Odmowa odpowiedzi

O13_2. Dlaczego odwiedza Pan(i) muzea i galerie sztuki?
if O13=1 | O13=2
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych powodów.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

To jedna z atrakcji turystycznych, które odwiedzam podczas dalszych wyjazdów (do innych
miast, za granicę)
Staram się poznawać ważne miejsca kultury w swojej okolicy
Są to piękne miejsca
Można się tam czegoś ciekawego dowiedzieć
Pokazywane są tam rzeczy, których nie można zobaczyć na co dzień
Chcę mieć kontakt z tym, co się dzieje w kulturze
Jest to dobra okazja do spotkań ze znajomymi, bycia razem z rodziną
Chcę mieć o czym opowiadać znajomym, rodzinie
Wstęp do nich jest bardzo tani lub bezpłatny
Można tam spotkać znane osoby
W ten sposób wychowuję swoje dzieci na osoby kulturalne
Każda osoba kulturalna powinna w nich bywać
Bywają tam osoby podobne do nas
Panuje tam niezwykła atmosfera (cisza, skupienie, podniosłość itd.)
Z sentymentu, po to by wracać do miłych wspomnień
Z nudy, po to by zabić czas
Było to obowiązkowe (np. podczas wycieczek szkolnych)
Ponieważ organizowane są tam szczególne wydarzenia, jak np. „Noc Muzeów”
Z innego powodu

98) Odmowa odpowiedzi

O13_2i. Jaki to powód?
if O13_2=19
O13_3. A czy zdarza się Panu(i) chodzić do galerii lub muzeów sztuki razem z innymi ludźmi (np. rodziną lub znajomymi)?
if O13=1 | O13=2

1)
2)

Tak, regularnie
Tak, od czasu do czasu
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3)
4)

Tak, byliśmy tam razem raz czy dwa
Nie, nigdy nie byłem(am) w takim miejscu z rodziną lub znajomymi

7) Nie pamiętam

8) Odmowa odpowiedzi

O14. Czy tworzył(a) Pan(i) kiedykolwiek sztukę (zawodowo lub amatorsko, dla przyjemności)?

1)
2)
3)

Tak, uprawiam sztukę
Tak, kiedyś uprawiałem(am) sztukę
Nie, nigdy nie uprawiałem(am) sztuki

7) Trudno powiedzieć

8) Odmowa odpowiedzi

O14_1. Dlaczego nie potrafi Pan(i) ocenić, czy Pana(i) twórczość jest (była) sztuką?
if O14=7
ANKIETER: W razie trudności z udzieleniem odpowiedzi dopytaj na czym dokładnie polega (polegała) twórczość
respondenta, co dokładnie robi (robił).

O14_2. Co dokładnie Pan(i) tworzy/tworzył(a)?
if O14=1 | O14=2
O14_3. A dlaczego uprawia lub uprawiał(a) Pan(i) sztukę? Uprawiam/uprawiałem(am) sztukę, ponieważ jest/był(o) to dla
mnie:

if O14=1 | O14=2
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać wszystkie powody.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Główne źródło utrzymania
Dodatkowe źródło utrzymania
Forma samorealizacji
Sposób na oderwanie się od codzienności
Sposób na zabicie nudy
Sposób na rozwijanie umiejętności manualnych
Środek do duchowego wzbogacenia
Sposób na utrzymane równowagi psychicznej
Sposób na przekazanie innym czegoś ważnego
Sposób na bycie bardziej interesującym(ą), atrakcyjnym(ą)Przyjemność
Przyzwyczajenie – w mojej rodzinie od zawsze tworzono sztukę
Z poczucia „wewnętrznego przymusu”

96) Robię/robiłem(am) to z innego powodu
97) Robię/robiłem(am) to bez specjalnego powodu
98) Odmowa odpowiedzi
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O14_3i. Jaki jest/był inny powód uprawiania przez Pana(ią) sztuki?
if O14_3=96
O15. Czy w Pan(i) domu znajdują się:

1)
2)

Tak
Nie

7) Nie jestem pewien/pewna
8) Odmowa odpowiedzi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

oryginalne dzieła sztuki dawnej (np. obrazy, rzeźby znanych artystów)
reprodukcje lub kopie dzieł sztuki dawnej (np. znanych obrazów, rzeźb)
oryginalne dzieła sztuki współczesnej (np. obrazy, rzeźby znanych artystów)
reprodukcje lub kopie dzieł sztuki współczesnej (np. znanych obrazów, rzeźb)
amatorskie prace artystyczne członków rodziny
amatorskie prace artystyczne osób spoza rodziny
fotografie rodzinne
fotografie artystyczne
obrazy drukowane, plakaty
przedmioty i dzieła sztuki o tematyce religijnej (krucyfiksy, lichtarze, „święte obrazy”, ikony
itd.)
k. zabytkowe meble lub elementy wyposażenia domu (np. kilimy, dywany, zastawa stołowa)
l. przedmioty użytkowe zaprojektowane przez znanych designerów (np. naczynia, meble,
lampy)
m. elementy aranżacji wnętrza zaprojektowane przez artystów (np. wystrój wnętrza)
n. albumy o sztuce
o. książkowe biografie znanych artystów
p. inne książki poświęcone sztuce
q. pisma o sztuce
r. filmy poświęcone sztuce na DVD lub innych nośnikach
O15_1. Ile takich przedmiotów znajduje się w Pana(i) domu? Ile jest w domu:
1)
2)
3)
4)

1 lub 2
Kilka (3–10)
Kilkanaście
Co najmniej 20
8)

a.

Odmowa odpowiedzi

oryginalnych dzieł sztuki dawnej

if O15a=1

b.

reprodukcji lub kopii dzieł sztuki dawnej

if O15b=1

c.

oryginalnych dzieł sztuki współczesnej

if O15c=1
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d.

reprodukcji lub kopii dzieł sztuki współczesnej

if O15d=1

e.

amatorskich prac artystycznych członków rodziny

if O15e=1

f.

amatorskich prac artystycznych osób spoza rodziny

if O15f=1

g.

fotografii rodzinnych

if O15g=1

h.

fotografii artystycznych

if O15h=1

i.

obrazów drukowanych/plakatów

if O15i=1

j.

przedmiotów i dzieł sztuki o tematyce religijnej

if O15j=1

k.

zabytkowych mebli lub elementów wyposażenia domu

if O15k=1

l.

przedmiotów użytkowych zaprojektowane przez znanych artystów

if O15l=1

m. elementów aranżacji wnętrza zaprojektowanych przez artystów
if O15m=1

n.

albumów o sztuce

if O15n=1

o.

książkowych biografii znanych artystów

if O15o=1

p.

innych książek poświęconych sztuce

if O15p=1

q.

pism o sztuce

if O15q=1

r.

filmów poświęconych sztuce na DVD lub innych nośnikach

if O15r=1
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O15_2. Gdybym zapytał(a) Pana(ią) o wszystkie prace artystyczne, które znajdują się w Pana(i) domu, na pewno byłaby taka
praca, o której pomyślał(a)by Pan(i) w pierwszej kolejności. Czy mógłbym/mogłabym ją zobaczyć? Czy może mi Pan(i) coś o
niej opowiedzieć?
if O15a=1 | O15b=1 | O15c=1 | O15d=1 | O15e=1| O15f=1 | if O15i=1
WYMUSZONE NAGRYWANIE ZMIENNEJ DLA CELÓW KONTROLI PRACY ANKIETERSKIEJ
ANKIETER: W zależności od typu pracy i wiedzy respondenta dopytaj o tytuł, nazwisko autora, rodzaj sztuki jaką
reprezentuje dzieło, jego historię. Po zanotowaniu odpowiedzi poproś respondenta o możliwość uwiecznienia dzieła sztuki,
a następnie zrób zdjęcie. ________________________
METRYCZKA

1. Płeć:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

a.
b.

Kobieta
Mężczyzna

2.
3.

Wiek:
Wykształcenie:

Wyższe magisterskie lub lekarskie
Wyższe licencjackie lub inżynierskie
Średnie – liceum
Średnie – technikum lub inne zawodowe
Zasadnicze zawodowe
Gimnazjalne
Podstawowe

3_1. Czy ma Pan(i) wykształcenie artystyczne, np. ukończył(a) Pan(i) studia na kierunku związanym ze sztuką, kurs
dotyczący sztuki itp.?

Kod 7 wyklucza odpowiedzi 1–6
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi.

Szkoła podstawowa lub klasa o profilu artystycznym
Szkoła średnia lub klasa o profilu artystycznym
Wyższa szkoła artystyczna
Kierunek studiów związany ze sztuką (np. kulturoznawstwo, historia sztuki, edukacja
artystyczna)
5) Studia podyplomowe dotyczące sztuki
6) Dodatkowe kursy dotyczące sztuki
7) Nie, nie mam wykształcenia artystycznego
8) Odmowa odpowiedzi
1)
2)
3)
4)

4.

Jaka jest Pani/Pana sytuacja życiowa?
a. Pracuję zarobkowo (już̇ się̨ nie uczę̨)
b. Pracuję zarobkowo i uczę̨ się̨ / studiuję
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c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Stan cywilny:

Samotny/samotna (Kawaler/ panna)
Zamężna/ żonaty
Rozwódka/rozwiedziony
Żyję w związku partnerskim
7.

a.
b.

Miejsce zamieszkania:

Miasto powyżej 500 tysięcy mieszkańców
Miasto od 100 do 500 tysięcy mieszkańców
Miasto od 40 do 100 tysięcy mieszkańców
Miasto od 10 do 40 tys. mieszkańców
Miasto do 10 tysięcy mieszkańców
Wieś
6.

a.
b.
c.
d.

Wyłącznie uczę̨ się̨ / studiuję
Jestem na rencie / emeryturze
Zajmuję się̨ domem i/lub dziećmi
Jestem bezrobotny/a
Inna sytuacja – jaka?......................................................

Czy posiada Pan/Pani dzieci?

Tak (proszę podać, ile posiada Pani/Pan dzieci)
Nie
8.
Dochody: proszę̨ P. o policzenie wszystkich miesięcznych dochodów netto („na rękę̨”)
WSZYSTKICH członków Pana(i) gospodarstwa domowego i podanie szacunkowej kwoty:

a.
b.
c.

Kwota:
Nie wiem
Odmowa odpowiedzi

11. Swoje poglądy polityczne określił(a)by Pan/Pani jako:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

zdecydowanie lewicowe
raczej lewicowe
ani lewicowe, ani prawicowe
raczej prawicowe
zdecydowanie prawicowe
Inne (proszę podać)
nie wiem/ nie potrafię określić
odmowa odpowiedzi

12. Swoje postawy religijne określił(a)by Pan/Pani jako:

a.
b.
c.
d.
e.

Jestem osobą zdecydowanie religijną
Jestem osobą raczej religijną
Nie jestem osobą ani religijną, ani niereligijną
Jestem raczej osobą niereligijną
Jestem zdecydowanie osobą niereligijną
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f.
g.
h.

Inne (proszę podać)
Nie wiem/ nie potrafię określić
Odmowa odpowiedzi

KWESTIONARIUSZ
ARTYSTYCZNYCH)

ANKIETY

(OGÓLNOPOLSKIE

BADANIA

ABSOLWENTÓW

INSTYTUCJI

A1. Czym dla Pana(i) jest sztuka? Jak Pan(i) rozumie to pojęcie?
Proszę odpowiedzieć w kilku zdaniach. ________________________
A2. Czy, Pana(i) zdaniem, jest sztuką:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zdecydowanie jest to sztuka
Raczej jest to sztuka
Czasami jest to sztuka, a czasami nie
Raczej nie jest to sztuka
Zdecydowanie nie jest to sztuka
Nie wiem co to jest, nie znam tego pojęcia
Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.

malarstwo
gotowanie
fotografia
projektowanie (mebli, budynków, przedmiotów, ubrań)
rzeźba
grafika i rysunek
film
grafika komputerowa
fryzjerstwo
tatuowanie
graffiti
performance
happening
video art
jubilerstwo
bio art
garncarstwo
tuning samochodowy
tworzenie gier komputerowych
street art
pornografia
komiks
kuglarstwo
styling (kształtowanie wizerunku, wizaż)

A3. Kogo, według Pana(i), można nazwać artystą, a kogo nie? Czy można nazwać artystą każdą osobę, która:
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1)
2)
3)
4)
5)

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Częściowo tak, a częściowo nie
Raczej nie
Zdecydowanie nie

7) Trudno powiedzieć

8) Odmowa odpowiedzi

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

tworzy wybitne dzieła sztuki
tworzy takie prace, które są pokazywane publicznie (np. w galeriach sztuki, muzeach)
tworzy obiekty artystyczne (maluje obrazy, rzeźbi itd.)
ukończyła wyższą uczelnię artystyczną
ukończyła liceum plastyczne
jest twórcza, pomysłowa
jest perfekcyjna w tym, co robi
zachowuje się nietypowo, ekscentrycznie

A4. A czy Pan(i) uważa się za artyst(k)ę?

1)
2)
3)
4)

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
7) Trudno powiedzieć

8) Odmowa odpowiedzi

A4_1. Dlaczego uważa się Pan(i) za artyst(k)ę?
if A4=1 | A4=2
Proszę odpowiedzieć w kilku zdaniach.

A4_2. Dlaczego nie uważa się Pan(i) za artyst(k)ę?
if A4=3 | A4=4
Proszę odpowiedzieć w kilku zdaniach.

A5. Co zadecydowało o tym, że podjął(ęła) Pan(i) studia na uczelni artystycznej?
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać wszystkie powody.

1) Zainteresowanie sztuką
2) Umiejętności, predyspozycje artystyczne
3) Charakter lub klimat tych studiów
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4)
5)
6)
7)

Łatwość dostania się na te studia
Namowa rodziców lub innych ludzi
Chęć kontynuowania tradycji rodzinnych
Chęć kontynuowania wcześniejszych etapów edukacji artystycznej (liceum plastyczne, kursy i warsztaty, w
których wcześniej uczestniczyłem(am))
8) Inspiracja ze strony nauczycieli na wcześniejszych etapach kształcenia
9) Inspiracja ze strony innych osób
10) Przypadek
11) Coś innego
97) Trudno powiedzieć
98) Odmowa odpowiedzi
A5i. Co innego zadecydowało o tym, że wybrał(a) Pan(i) studia na uczelni artystycznej?
if O5=11

A6. Czy gdyby dziś podejmował(a) Pan(i) jeszcze raz decyzję o pójściu na studia, wybrał(a)by Pan(i) studia na uczelni
artystycznej?

1)
2)
3)
4)

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi

A7. Czy Pana(i) obecna praca jest związana ze sztuką, czy wykorzystuje w niej Pan(i) kompetencje artystyczne? Jak
ocenił(a)by Pan związek między wykształceniem zdobytym na uczelni artystycznej a Pana(i) aktualnym głównym zajęciem?

1)
2)
3)
4)
5)

Silny – praca „w zawodzie” wyraźnie związana ze sztuką
Częściowy lub pośredni – praca powiązania ze sztuką
Słaby – praca w niewielkim stopniu związana ze sztuką
Żaden – praca w ogóle niezwiązana ze sztuką
Obecnie nie pracuję
8) Odmowa odpowiedzi

A7_1. A czy w przeszłości miał(a) Pan(i) pracę bardziej związaną ze sztuką, w większym stopniu wykorzystywał(a) w pracy
kompetencje artystyczne?
if A7=3 | if A7=4

1)
2)

Tak
Nie

8) Odmowa odpowiedzi
A7_2. A czy w przeszłości miał(a) Pan(i) pracę związaną ze sztuką, wykorzystywał(a) w pracy kompetencje artystyczne?
if A7=5
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1)
2)

Tak
Nie

8) Odmowa odpowiedzi

A8. Dlaczego Pana(i) obecna praca/główne zajęcie jest słabo związane lub w ogóle nie jest związane ze sztuką?
if A7=3 | A7=4 | A7=5
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać nie więcej niż dwa najważniejsze powody.

1) Niskie zarobki: chciałem(am), aby moja praca była związana ze sztuką, ale moje zarobki byłyby wtedy
zbyt niskie
2) Złe warunki pracy: chciałem(am), aby moja praca była związana ze sztuką, ale nie odpowiadały mi
warunki takiej pracy (inne niż finansowe)
3) Brak pracy: chciałem(am), aby moja praca była związana ze sztuką, ale nie udało mi się znaleźć takiej
pracy
4) Chciałem(am), aby moja praca była związana ze sztuką, ale życie potoczyło się inaczej
5) Studia na tyle zniechęciły mnie do sztuki, że nie zależało mi na pracy, która byłaby z nią związana
6) Z innego jeszcze powodu nie zależało mi, aby moja praca była związana ze sztuką (np. inne istotniejsze
zainteresowania, zmiana życiowych priorytetów itd.)
7) Trudno powiedzieć
8) Odmowa odpowiedzi

A9. Co, według Pana(i), sprzyja rozwojowi kariery artystycznej? Jakie znaczenie dla rozwoju kariery ma:

1)
2)
3)
4)
5)

Ma (mają) kluczowe znaczenie
Ma (mają) duże znaczenie
Ma (mają) jakieś znaczenie
Nie ma (nie mają) większego znaczenia
Nie ma (nie mają) żadnego znaczenia
7)
8)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Trudno powiedzieć
Odmowa odpowiedzi

Talent i inne wrodzone predyspozycje
Warsztat (nabyte umiejętności techniczne i manualne)
Ukończenie dobrej szkoły artystycznej
Tradycje rodzinne związane z uprawianiem sztuki
Szczęście, traf, przypadek
Układy, znajomości w świecie sztuki
Układy, znajomości poza światem sztuki
Umiejętność „sprzedawania się”
Wysoka jakość prac artystycznych
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j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.

Innowacyjność, progresywność, tworzenie dzieł bezprecedensowych
Pomoc ze strony państwa (stypendia, granty, opieka publicznych instytucji sztuki)
Opieka ze strony wybitnego kuratora
Prezentowanie swoich prac za granicą
Prezentowanie swoich prac w Polsce
Obecność w mediach artystycznych (recenzje wystaw, wywiady itd.)
Obecność w mediach pozaartystycznych
Bywanie (spotkania towarzyskie, wernisaże, dyskusje poświęcone sztuce)
Upór i konsekwencja
Bezkompromisowość
Zamieszkiwanie w ważnych ośrodkach artystycznych

A9i_1. Czy przychodzą Panu(i) na myśl jakieś inne czynniki (zjawiska, cechy, procesy), które mogą być istotne dla rozwoju
kariery artystycznej?

1)
2)

Tak
Nie
7)
8)

Trudno powiedzieć
Odmowa odpowiedzi

O9i_2. Jakie to czynniki?
if O9i_1=1 ________________________
A10. Czy w Pana(i) rodzinie były lub są osoby tworzące sztukę?

1) Tak, moi przodkowie (dziadkowie, rodzice lub ich krewni, np. wujostwo)
2) Tak, inni moi krewni lub powinowaci (np. kuzynostwo, teść, szwagierka)
3) Nie
7) Trudno powiedzieć

8) Odmowa odpowiedzi
A11. A czy wśród Pana(i) znajomych są osoby tworzące sztukę?

1)
2)
3)
4)

Tak, większość moich znajomych tworzy sztukę
Tak, mniej więcej połowa moich znajomych tworzy sztukę
Tak, ale jest niewiele takich osób
Nie, wśród moich znajomych nie ma takich osób
7) Trudno powiedzieć

8) Odmowa odpowiedzi
A12. Z czego się Pan(i) utrzymuje? Proszę pomyśleć o ostatnich dwunastu miesiącach i określić z jakich źródeł Pan(i)
korzystał(a) i na ile były one dla Pana(i) istotne. Czy … [ANKIETER: ODCZYTAJ KOLEJNY PODPUNKT PYTANIA] była w tym
czasie Pana(i): ANKIETER: POKAŻ EKRAN
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1)
Podstawowym lub jednym z głównych źródeł utrzymania
2) Ważnym, ale dodatkowym źródłem utrzymania
3) Marginalnym źródłem utrzymania
4) Z tego się w ogóle nie utrzymywałem(am)
8) Odmowa odpowiedzi

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

stała praca związana ze sztuką
stała praca niezwiązana ze sztuką
dorywcza praca związana ze sztuką
dorywcza praca o charakterze umysłowym niezwiązana ze sztuką
dorywcza praca o charakterze fizycznym niezwiązana ze sztuką
pomoc materialna ze strony bliskich
świadczenia socjalne, zasiłki
inne źródła

A12i_1. A czy w ostatnich dwunastu miesiącach miał(a) Pan(i) jakieś inne źródło utrzymania?

1)
Tak, i było to podstawowe lub jedno z głównych źródeł utrzymania
2) Tak, ale było to dodatkowe źródło utrzymania
3) Tak, ale było to marginalne źródło utrzymania
4) Nie
8)

Odmowa odpowiedzi

O12i_2. Jakie to źródło?
if O12i_1=1 | O12i_1=2 | O12i_1=3

A13. Jaką pracę związaną ze sztuką Pan(i) wykonywał(a), z czego dokładnie czerpał(a) Pan(i) dochody?
if (O12a=1 | O12a=2 | O12a=3) | (O12b=1 | O12b=2 | O12b=3) | (O12c=1 | O12c=2 | O12c=3)
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tworzenie dzieł sztuki
Praca koncepcyjna (zbieranie dokumentacji, tworzenie projektów, szkiców itd.)
Przygotowanie własnych wystaw
Przygotowywanie cudzych wystaw
Prowadzenie warsztatów lub szkoleń
Inny rodzaj pracy artystycznej (projektowanie, wystrój wnętrz, doradzanie, tworzenie
obiektów dekoracyjnych, biżuterii itd.)
7) Inny rodzaj pracy nieartystycznej, ale związanej ze sztuką (nauczenie plastyki, wykładanie na
uczelni artystycznej, zatrudnienie w galerii itd.)
8) Stypendia twórcze i granty
9) Coś innego
98) Odmowa odpowiedzi
A13i. Z jakiej innej pracy związanej ze sztuką wynikały Pana(i) dochody? Na czym polegała Pana(i) praca?
if A13=9
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A14. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat zdarzyło się Panu(i) tworzyć sztukę (także taką, której nikomu Pan(i) nie pokazywał(a),
nieprzeznaczoną do pokazywania innym)?

1) Tak
2) Nie
8) Odmowa odpowiedzi

A14_1. Co dokładnie Pan(i) tworzył(a), jakiego rodzaju sztukę?
if A14=1
Proszę w kilku zdaniach opisać Pana(i) twórczość.

A15. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat prezentował(a) Pan(i) swoje prace (działania, akcje) publicznie?
if A14=1

1) Tak
2) Nie – próbowałem(am), ale się nie udało
3) Nie – nie podejmowałem(am) takich starań
8) Odmowa odpowiedzi
A15_1. Czy prezentował(a) Pan(i) swoje prace (działania, akcje) w ramach wystaw (pokazów) indywidualnych, czy
zbiorowych?
if A15=1

1) Tylko w ramach wystaw (pokazów) indywidualnych
2) Tylko w ramach wystaw (pokazów) zbiorowych
3) Zarówno w ramach wystaw (pokazów) indywidualnych, jak i zbiorowych
8) Odmowa odpowiedzi
A15_2. Proszę wymienić nazwy trzech najważniejszych, Pana(i) zdaniem, instytucji lub zdarzeń artystycznych, w ramach
których prezentował(a) Pan(i) swoje prace (działania, akcje) w ostatnich pięciu latach:
if A15=1
A15_3. Czy pokaz swoich prac (działań, akcji) musiał(a) Pan(i) sfinansować samodzielnie, czy też uczyniła to instytucja
artystyczna, w której były one prezentowane?
if A15=1

1) Tak – wszystkie koszty związane z przygotowaniem prac i organizacją wystawy musiałem(am)
pokryć samodzielnie
2) Częściowo tak – pokryłem(am) koszty produkcji prac, a instytucja artystyczna wzięła na siebie
koszty przygotowania wystawy
3) Nie – wszystkie koszty związane z produkcją prac i przygotowaniem wystawy pokryła
instytucja artystyczna
4) Prezentacja była finansowana w inny sposób
8) Odmowa odpowiedzi

A16. Czy w ostatnich pięciu latach ktoś nabył Pana(i) prace?
if A14=1
1) Tak, sprzedaję swoje prace regularnie
2) Tak, ale zdarzało się to bardzo rzadko
3) Nie, w tym czasie nie udało mi się sprzedać żadnej swojej pracy
120

4) Nie, nie sprzedaję swoich prac
8)
Odmowa odpowiedzi
A16_1. Kto nabywa Pana(i) prace?
if A16=1 | A16=2
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Instytucje publiczne w Polsce
Instytucje publiczne za granicą
Prywatne instytucje artystyczne w Polsce
Prywatne instytucje artystyczne za granicą
Osoby fizyczne w Polsce
Osoby fizyczne za granicą
Ktoś inny
Odmowa odpowiedzi

A16_1i. Kto inny nabywa Pana(i) prace?
if A16_1=7
A16_2. W jaki sposób sprzedaje Pan(i) swoje prace?
if A16=1 | A16=2
1) Samodzielnie poszukuję potencjalnych nabywców
2) Moje prace sprzedaje galeria, z którą jestem związany(a)
3) Moje prace są sprzedawane przez domy aukcyjne
4) Moje prace są sprzedawane przez instytucje finansowe (np. art banking)
5) Przez Internet (np. Pakamera, Etsy, Ebay, Allegro, własna strona www)
6) W inny sposób
8) Odmowa odpowiedzi

A16_2i. W jaki inny sposób można nabyć Pana(i) prace?
if A16_2=7
A16_3a. Proszę o podanie najwyższej kwoty, jaką otrzymał(a) Pan(i) za swoja pracę:
if A16=1 | A16=2
__ __ __ __ __ __

7) Nie pamiętam
8) Odmowa odpowiedzi
A16_3b. Proszę o podanie najniższej kwoty, za którą sprzedał(a) Pan(i) swoją pracę:
if A16=1 | A16=2
__ __ __ __ __ __

7) Nie pamiętam
8) Odmowa odpowiedzi
A17_O3. Ludzie mogą różnić się w ocenie funkcji, jakie powinna spełniać sztuka. Odczytam Panu(i) kilka opinii na ten temat.
Proszę powiedzieć czy się Pan(i) z nimi zgadza, czy nie zgadza:
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1)
2)
3)
4)
5)

W pełni się zgadzam
Raczej się zgadzam
Częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam

7)Trudno powiedzieć
8)Odmowa odpowiedzi

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Sztuka powinna wzmacniać postawy patriotyczne
Zadaniem sztuki powinno być wychowywanie
Sztuka powinna być wykorzystywana jako narzędzie społecznej zmiany
Sztuka powinna być wykorzystywana jako narzędzie rozwoju gospodarczego
Sztuka powinna być wykorzystywana jako narzędzie działań politycznych przez sprawujących władzę
Sztuka powinna być narzędziem społecznego oporu wobec niesprawiedliwego systemu
Sztuka powinna przewidywać to, co zdarzy się w przyszłości
Artyści powinni tworzyć dzieła użyteczne społecznie
Sztuka powinna służyć Kościołowi
Artyści powinni angażować się w bieżące wydarzenia społeczne i polityczne
Sztuka powinna objaśniać rzeczywistość, pomagać zrozumieć otaczający świat
Sztuka powinna wzruszać
Sztuka powinna być piękna
Sztuka jest wartością samą w sobie i nie powinna niczemu ani nikomu służyć

A17_O4. Gdzie, Pana(i) zdaniem, sztuka powinna, a gdzie nie powinna być prezentowana? Czy sztuka powinna być
prezentowana:

1)
2)
3)
4)

Zdecydowanie powinna
Raczej powinna
Raczej nie powinna
Zdecydowanie nie powinna

7) Trudno powiedzieć

8) Odmowa odpowiedzi
a.
b.

w muzeach i galeriach sztuki
w kościołach i innych miejscach kultu

h.
i.

w instytucjach publicznych (np. w szpitalach, szkołach, urzędach)
w przestrzeni publicznej (np. na plakatach, billboardach, fasadach domów, w parkach i miejskich
placach)
j. w domach (mieszkaniach)
k. w radiu, telewizji, gazetach
l. w Internecie
m. wszędzie, gdzie zapragnie tego artysta
A17_O4_1. Czy poza ewentualnymi miejscami wskazanymi przez Pana(ią) przed chwilą są jeszcze jakieś inne miejsca, w
których sztuka nie powinna być pokazywana?
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if A17_O4g=3 | A17_O4g=4

A18_O7. Przeczytam kilka stwierdzeń dotyczących finansowania sztuki (w tym jej tworzenia, prezentowania, opieki nad nią),
proszę powiedzieć w jakim stopniu się Pan(i) z nimi zgadza.

1)
2)
3)
4)
5)

W pełni się zgadzam
Raczej się zgadzam
Częściowo się zgadzam, częściowo nie
Raczej się nie zgadzam
Zupełnie się nie zgadzam

7) Trudno powiedzieć

8) Odmowa odpowiedzi

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Państwo powinno zapewniać artystom możliwości i warunki do tworzenia sztuki i nie oczekiwać
niczego w zamian
Artyści powinni na siebie zarabiać i nie oczekiwać pomocy ze strony państwa i jego instytucji
Państwo powinno finansować tylko najwybitniejszych artystów
Część pieniędzy uzyskiwanych przez państwo z różnego rodzaju monopoli (alkohol, tytoń, gry losowe)
powinna być przeznaczana na finansowanie sztuki
Państwo powinno przeznaczać część pieniędzy pozyskiwanych z podatków na finansowanie sztuki
Sztukę powinni wspierać wyłącznie prywatni sponsorzy
Państwo powinno finansować kształcenie artystów
Państwo powinno finansować budowę nowych i rozwijanie istniejących instytucji artystycznych.
Państwo powinno zapewniać bezpłatną edukację artystyczną obywateli
Sztukę powinny finansować władze centralne (Ministerstwo Kultury)
Sztuką powinny finansować władze samorządowe (województwa, miasta, gminy)

A19a. Proszę wymienić trzy, Pana(i) zdaniem, najważniejsze instytucje artystyczne w Polsce, w których prezentowana jest
sztuka:

A19b. Proszę wymienić trzy, Pana(i) zdaniem, najważniejsze instytucje artystyczne na świecie, w których prezentowana jest
sztuka:

A20a. Proszę wymienić nazwiska trzech najbardziej cenionych przez Pana(ią) artystów tworzących współcześnie w Polsce:

A20b. Proszę wymienić nazwiska trzech najbardziej cenionych przez Pana(ią) artystów tworzących współcześnie na świecie:

A21a. Proszę wymienić nazwiska trzech najbardziej wpływowych, według Pana(i), osób polskiego świata artystycznego:

A21b. Proszę wymienić nazwiska trzech najbardziej wpływowych, według Pana(i), osób świata artystycznego poza Polską:

A22a. Które z ośrodków artystycznych w Polsce są według Pana(i) najważniejsze? Proszę wymienić maksymalnie pięć:
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A22b. Które z ośrodków artystycznych na świecie są według Pana(i) najważniejsze? Proszę wymienić maksymalnie pięć:

A23a. Proszę wskazać nie więcej niż pięć galerii prywatnych w Polsce, z którymi chciał(a)by Pan(i) współpracować, a jeżeli
nie jest Pan(i) czynnym (czynną) artystą (artystką) – te, które najchętniej by Pan(i) odwiedził(a):

A23b Proszę wskazać nie więcej niż pięć galerii prywatnych na świecie, z którymi chciał(a)by Pan(i) współpracować, a jeżeli
nie jest Pan(i) czynnym (czynną) artystą (artystką) – te, które najchętniej by Pan(i) odwiedził(a):

A24a. Proszę wskazać nie więcej niż pięć instytucji artystycznych w Polsce, które są według Pana(i) przeceniane
(przereklamowane, ich pozycja w polskim świecie artystycznym jest nieadekwatna do wartości tego, co robią):

A24b. Proszę wskazać nie więcej niż pięć instytucji artystycznych na świecie, które są według Pana(i) przeceniane:

A25_O8. Z jakimi problemami borykają się, w Pana(i) opinii, artyści we współczesnej Polsce?
ANKIETER: POKAŻ EKRAN
Proszę wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych problemów.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Brak dojrzałego rynku sztuki (instytucji i mechanizmów pozwalających artystom sprzedawać swoje
prace)
Brak wsparcia ze strony państwa dla twórczości artystycznej
Słaba infrastruktura sztuki (brak galerii, sal wystawowych, pracowni)
Niepewność jutra, niepewność zatrudnienia
Zła atmosfera w obrębie środowiska artystycznego (konflikty, bezwzględna rywalizacja, nieetyczne
działania innych artystów, układy itd.)
Niechęć wobec sztuki ze strony publiczności
Brak zapotrzebowania na pracę artystów
Niski poziom edukacji artystycznej
Brak dobrej krytyki artystycznej
Brak mediów zajmujących się sztuką (gazet i czasopism, programów telewizyjnych)
Brak pieniędzy potrzebnych do tworzenia sztuki
Faworyzowanie artystów z dużych ośrodków
Niejasność reguł obowiązujących w świecie sztuki
Słabo rozwinięta kultura kolekcjonowania sztuki
Konserwatyzm obyczajowy polskiego społeczeństwa
Jawne lub ukryte formy cenzurowania sztuki
Zdominowanie rzeczywistości przez rynek i działania czysto komercyjne
Dostrzegam inne problemy

97) Trudno powiedzieć
98) Odmowa odpowiedzi

A25_O8i. Jakie inne problemy artystów Pan(i) dostrzega?
if A25_O8=18

124

A26. Proszę wybrać maksymalnie pięć najważniejszych, według Pana(i), silnych stron (wartości, potencjałów) sztuki w
Polsce:
ANKIETER: POKAŻ EKRAN

1) oryginalność tworzonej sztuki
2) wysoki poziom artystyczny tworzonej sztuki
3) zintegrowane i współdziałające ze sobą środowisko
4) dobra infrastruktura pozwalająca pokazywać sztukę
5) obecność znanych na świecie instytucji artystycznych
6) wysoki poziom krytyki artystycznej
7) wysoki poziom szkolnictwa artystycznego
8) zainteresowanie sztuką ze strony władz centralnych
9) zainteresowanie sztuką ze strony władz lokalnych
10) dobrze rozwinięte systemy stypendialne i grantowe wspierające twórczość
11) dobrze rozwinięty rynek kolekcjonerski
12) obecność profesjonalnych mediów informujących o sztuce (prasa, programy telewizyjne i radiowe)
13) dobrze przygotowani do odbioru sztuki widzowie
14) wolność tworzenia
15) otwartość polskiego społeczeństwa na to, co nowe i nieznane
16) wsparcie dla sztuki ze strony biznesu
17) pluralizm modeli tworzenia i rodzajów sztuki
18) jasne reguły kariery artystycznej.
19) bogata kultura, z której mogą czerpać artyści
20) coś innego
21) Nie widzę tego rodzaju silnych stron
97) Trudno powiedzieć

98) Odmowa odpowiedzi

A26i. Jakie inne silne strony sztuki w Polsce Pan(i) dostrzega?
if A26=20

A27_O15. Czy w Pan(i) domu znajdują się:

1)
2)

Tak
Nie

7) Nie jestem pewien/pewna
8) Odmowa odpowiedzi

a.
b.
c.
d.
e.
f.

oryginalne dzieła sztuki dawnej (np. obrazy, rzeźby znanych artystów)
reprodukcje lub kopie dzieł sztuki dawnej (np. znanych obrazów, rzeźb)
oryginalne dzieła sztuki współczesnej (np. obrazy, rzeźby znanych artystów)
reprodukcje lub kopie dzieł sztuki współczesnej (np. znanych obrazów, rzeźb)
amatorskie prace artystyczne członków rodziny
amatorskie prace artystyczne osób spoza rodziny
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g.
h.
i.
j.

fotografie rodzinne
fotografie artystyczne
obrazy drukowane, plakaty
przedmioty i dzieła sztuki o tematyce religijnej (krucyfiksy, lichtarze, „święte obrazy”, ikony
itd.)
k. zabytkowe meble lub elementy wyposażenia domu (np. kilimy, dywany, zastawa stołowa)
l. przedmioty użytkowe zaprojektowane przez znanych designerów (np. naczynia, meble,
lampy)
m. elementy aranżacji wnętrza zaprojektowane przez artystów (np. wystrój wnętrza)
n. albumy o sztuce
o. książkowe biografie znanych artystów
p. inne książki poświęcone sztuce
q. pisma o sztuce
r. filmy poświęcone sztuce na DVD lub innych nośnikach
A27_1_O15. Ile takich przedmiotów znajduje się w Pana(i) domu? Ile jest w domu:

1)
2)
3)
4)

1 lub 2
Kilka (3–10)
Kilkanaście
Co najmniej 20
8)

a.

Odmowa odpowiedzi

oryginalnych dzieł sztuki dawnej

if A27_O15a =1

b.

reprodukcji lub kopii dzieł sztuki dawnej

if A27_O15b=1

c.

oryginalnych dzieł sztuki współczesnej

if A27_O15c=1

d.

reprodukcji lub kopii dzieł sztuki współczesnej

if A27_O15d=1

e.

amatorskich prac artystycznych członków rodziny

if A27_O15e=1

f.

amatorskich prac artystycznych osób spoza rodziny

if A27_O15f=1

g.

fotografii rodzinnych

if A27_O15g=1

h.

fotografii artystycznych
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if A27_O15h=1

i.

obrazów drukowanych/plakatów

if A27_O15i=1

j.

przedmiotów i dzieł sztuki o tematyce religijnej

if A27_O15j=1

k.

zabytkowych mebli lub elementów wyposażenia domu

if A27_O15k=1

l.

przedmiotów użytkowych zaprojektowane przez znanych artystów

if A27_O15l=1

m. elementów aranżacji wnętrza zaprojektowanych przez artystów
if A27_O15m=1

n.

albumów o sztuce

if A27_O15n=1

o.

książkowych biografii znanych artystów

if A27_O15o=1

p.

innych książek poświęconych sztuce

if A27_O15p=1

q.

pism o sztuce

if A27_O15q=1

r.

filmów poświęconych sztuce na DVD lub innych nośnikach

if A27_O15r=1
A28_O15_2. Gdybym zapytał(a) Pana(ią) o wszystkie prace artystyczne, które znajdują się w Pana(i) domu, na pewno byłaby
taka praca, o której pomyślał(a)by Pan(i) w pierwszej kolejności. Czy mógłbym/mogłabym ją zobaczyć? Czy może mi Pan(i)
coś o niej opowiedzieć?
if A27_O15a=1 | A27_O15b=1 | A27_O15c=1 | A27_O15d=1 | A27_O15e=1| A27_O15f=1 | if A27_O15i=1
WYMUSZONE NAGRYWANIE ZMIENNEJ DLA CELÓW KONTROLI PRACY ANKIETERSKIEJ
ANKIETER: W zależności od typu pracy i wiedzy respondenta dopytaj o tytuł, nazwisko autora, rodzaj sztuki jaką
reprezentuje dzieło, jego historię. Po zanotowaniu odpowiedzi poproś respondenta o możliwość uwiecznienia dzieła sztuki,
a następnie zrób zdjęcie.
A29_O10. Ludzie mają różne upodobania, jeśli chodzi o spędzanie czasu wolnego. Odczytam Panu(i) listę różnych zajęć i
czynności, które ludzie wykonują w czasie wolnym, proszę określić jak często wykonuje je Pan(i) osobiście:

1)
2)
3)
4)
5)

Bardzo często – to zdecydowanie coś dla mnie
Często
Od czasu do czasu
Rzadko
Bardzo rzadko lub nigdy – to akurat nie dla mnie
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98) Odmowa odpowiedzi

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.

Czytanie książek
Czytanie gazet, czasopism
Oglądanie telewizji
Oglądanie filmów w domu (poza filmami oglądanymi w telewizji)
Słuchanie radia
Słuchanie muzyki (np. w domu, samochodzie)
Chodzenie do kina
Chodzenie do teatru
Chodzenie do muzeów innych niż muzea sztuki (historycznych, etnograficznych, technicznych)
Chodzenie na koncerty muzyki poważnej
Chodzenie na koncerty muzyki rozrywkowej
Chodzenie do opery
Granie w gry komputerowe
Korzystanie z dóbr kultury w Internecie (np. czytanie czasopism, książek, odwiedzanie stron
instytucji artystycznych, słuchanie muzyki itd.)
Udział w spotkaniach organizowanych przez instytucje kultury (np. spotkania z autorami, dyskusje)
Udział w warsztatach artystycznych (czyli okazjonalnych spotkaniach, w trakcie których można
nauczyć się tworzyć sztukę)
Udział w innego rodzaju warsztatach (kulinarnych, florystycznych itd.)
Turystyka kulturalna (wyjeżdżanie do innych miast/krajów po to, by uczestniczyć w wydarzeniach
kulturalnych)
Udział w publicznych obchodach świąt narodowych
Udział w publicznych obchodach świąt religijnych
Udział w obchodach świąt lokalnych bądź regionalnych
Udział w meczach, wydarzeniach sportowych
Chodzenie na festyny
Udział w spotkaniach politycznych i manifestacjach
Udział w wydarzeniach naukowych (pokazach, wykładach, festiwalach naukowych itp.)
Uprawianie sportu (bieganie, jazda na rowerze, rolkach, nordic walking, taniec itd.)
Udział w spotkaniach towarzyskich (imprezach urodzinowych, wspólnych wyjściach do miasta itd.)
Chodzenie do kawiarni, klubu, pubu

METRYCZKA

1. Płeć:
1) Kobieta
2) Mężczyzna
3) Inne

2. Wiek:
3. Jaka jest Pani/Pana sytuacja życiowa? [respondent może wybrać więcej niż jedną możliwość]
1) Pracuję zarobkowo (już̇ się̨ nie uczę̨)
2) Pracuję zarobkowo i uczę̨ się̨ / studiuję
3) Wyłącznie uczę̨ się̨ / studiuję
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4)
5)
6)
7)

Jestem na rencie / emeryturze
Zajmuję się̨ domem i/lub dziećmi
Jestem bezrobotny/a
Inna sytuacja – jaka?......................................................

4. Wykształcenie: Proszę podać kierunek(i) studiów skończonych przez Pana(i)ą oraz nazwę uczelni na
której/ych Pan(i) studiował(a)
4_1. Czy ma Pan(i) za sobą jakieś inne wykształcenie artystyczne lub związane ze sztuką, poza ukończeniem tej/tych uczelni?
Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi

1)
2)
3)
4)
5)

Szkoła podstawowa lub klasa o profilu artystycznym
Szkoła średnia lub klasa o profilu artystycznym
Studia podyplomowe dotyczące sztuki
Dodatkowe kursy dotyczące sztuki
Nie, brak innego wykształcenia artystycznego

5. Miejsce zamieszkania:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Miasto powyżej 500 tysięcy mieszkańców
Miasto od 100 do 500 tysięcy mieszkańców
Miasto od 40 do 100 tysięcy mieszkańców
Miasto od 10 do 40 tys. mieszkańców
Miasto do 10 tysięcy mieszkańców
Wieś

6. Stan cywilny:
1)
2)
3)
4)
5)

Samotny/samotna (Kawaler/ panna)
Zamężna/ żonaty
Rozwódka/rozwiedziony
Wdowa/wdowiec
Żyję w związku partnerskim

7. Proszę określić, ile osób składa się na Pani/Pana gospodarstwo domowe?
8. Czy posiada Pan(i) dzieci?
1) Tak (proszę podać, ile posiada Pani/Pan dzieci)
2) Nie

9. Dochody: proszę̨ P. o policzenie wszystkich miesięcznych dochodów netto („na rękę̨”) WSZYSTKICH
członków Pana(i) gospodarstwa domowego i podanie szacunkowej kwoty:
1) Kwota:
2) Nie wiem
3) Odmowa odpowiedzi
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10. Sytuacja mieszkaniowa: Jaki jest status własnościowy obecnego P. lokalu – mieszkania/pokoju/domu?
1) własnościowy (w tym spółdzielcze własnościowe), należący do mnie lub partnera/partnerki (żony/męża)
2) własnościowy (w tym spółdzielcze własnościowe), należący do mojej rodziny lub rodziny
partnera/partnerki / meczą/żony (nie musimy go wynajmować́)
3) spółdzielczy lokatorski
4) wynajmowany (także jeśli wynajmowany od rodziny)
5) zakładowy/służbowy
6) komunalny/ kwaterunkowy
7) Socjalny
8) Inny (jaki proszę podawać)
9) Nie mam stałego miejsca zamieszkania
11. Poglądy polityczne: swoje poglądy polityczne określił(a)by Pan(i) jako:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

zdecydowanie lewicowe
raczej lewicowe
ani lewicowe, ani prawicowe
raczej prawicowe
zdecydowanie prawicowe
Inne (proszę podać)
nie wiem
odmowa odpowiedzi

12. Swoje postawy religijne określił(a)by Pan(i) jako:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Jestem osobą zdecydowanie religijną
Jestem osobą raczej religijną
Nie jestem osobą ani religijną, ani niereligijną
Jestem raczej osobą niereligijną
Jestem zdecydowanie osobą niereligijną
Inne (proszę podać)
Nie wiem
Odmowa odpowiedzi

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych dla celów badawczych (ponowny kontakt).

INSTRUKCJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH WYWIADY POGŁĘBIONE
I.

DOBÓR UCZESTNIKÓW BADANIA

Osoby, z którymi należy przeprowadzić wywiad, podzielone na kilka kategorii, są wskazane w tabeli wiszącej w Internecie,
do której link powinien widnieć w emailu, w którym znajdowała się niniejsza instrukcja.
W pojedynczych przypadkach nazwisko respondenta/respondentki może nie być podane w tabeli, lecz należy je uzyskać w
trakcie jednej z wcześniejszych rozmów, od osoby mającej dobrą orientację w świecie sztuk wizualnych w danym mieście.
Jest to wówczas zaznaczone w tabeli.
W pierwszej kolejności należy dotrzeć do osób oznaczonych w kolumnie B jako „Pierwszy wybór”. Tylko wówczas, gdy nie
uda się przeprowadzić rozmowy z którąś z takich osób, należy wybrać inną, należącą do tej samej kategorii, oznaczoną w
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kolumnie B jako „Rezerwa”. Jeśli brak takiej osoby – należy skontaktować się z koordynatorką badania, Joanną Kiliszek, pod
adresem joanna.kiliszek@gmail.com.

II.

SPOSÓB PROWADZENIA WYWIADU – ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE W BADANIU

Scenariusz zawiera tematy i wiodące pytania, które nas interesują oraz dodatkowe pytania do każdego z nich, służące ich
pogłębianiu. Prosimy jednak o to, aby w trakcie wywiadu być elastycznym: najważniejsze jest dla nas, aby rozmowa była
naturalna i podążała za tokiem myślenia rozmówcy i rodzajem informacji, które posiada oraz nie zatrzymywała się na
powierzchownych informacjach. Może się więc okazać, że kolejność bloków będzie inna niż w scenariuszu. Może być
również tak, że na któryś z tematów porozmawiamy tylko chwilę, ponieważ respondent/ka nie będzie miał/a tu wiele do
powiedzenia, ale za to sporo czasu zajmie nam pogłębienie interesujących wątków w innym bloku.
Wywiad powinien mieć formę rozmowy. Po zadaniu pytania słuchamy uważnie, co mówi osoba uczestnicząca w badaniu,
dajemy jej czas, nie boimy się ciszy i chwili na zastanowienie, nie przerywamy (chyba że respondent/ka brnie dłuższą chwilę
w odpowiedzi nie na temat i chcemy powrócić na ścieżkę). Następnie dopytujemy o wątki i sprawy w wypowiedzi
rozmówcy, które wydają się warte pogłębienia – „Na czym to polegało?” „Z czego to wynika?” „To bardzo ciekawe, co mówi
Pan/i o…”. Prosimy o wyjaśnienia, rozwinięcie i przykłady. Zadajemy pytania tak, by cały czas otwierały i rozwijały rozmowę
– W jaki sposób…? Jak wyglądało…? Proszę opowiedzieć o…? Itp. Unikamy pytań typu „Czy…?” (Czy to były udane
warsztaty?”) i „Czyli…” („Czyli nie była pani zadowolona”) oraz innych zamykających rozmowę, ucinających wątek,
podsumowujących lub wymagających odpowiedzi TAK/NIE. Jeśli natomiast musimy je zadać, zaraz potem formułujemy
otwierające dopytanie.
Unikamy też oczywiście sugerowania odpowiedzi, a także oceniania czy dziwienia się.

III.

EFEKTY WYWIADU

Po wywiadzie należy dokonać jego transkrypcji (chyba że w danym wypadku ustalono inaczej z koordynatorką projektu)
oraz sporządzić notatkę, a następnie trzy pliki – nagranie wywiadu, transkrypcję oraz notatkę – przesłać razem za pomocą
strony wetransfer.com na adres schmidt.filip@gmail.com. Prosimy o przesyłanie takich trzyplikowych pakietów plików na
bieżąco, bez czekania aż przeprowadzone zostaną wszystkie wywiady.
Bardzo prosimy, aby każdy plik z transkrypcją i każdy z notatką tak samo nazywać i formatować.

•
•

Format: DOC, DOCX, ODT lub RTF, Calibri, rozmiar czcionki 11, odstępy co 1,15.
Nazwa: Miasto, Imię i nazwisko osoby, z którą przeprowadzono wywiad, imię i nazwisko osoby
prowadzącej wywiad, T. Przykład: Kraków, Wilhelm Sasnal, Jan Badacz, T. Podobnie z plikami z
notatkami: Miasto, Imię i nazwisko osoby, z którą przeprowadzono wywiad, imię i nazwisko osoby
prowadzącej wywiad, N. Przykład: Kraków, Wilhelm Sasnal, Jan Badacz, N.

Wytyczne do transkrypcji:

•
•
•

•

Na górze dokumentu umieszczamy te same informacje, co w nazwie pliku (miasto, imiona i nazwiska
oraz symbol T lub N), a także datę wywiadu oraz dane metryczkowe (zob. scenariusz).
Każde pytanie i odpowiedź zaczynamy od nowego akapitu, wypowiedzi osoby prowadzącej wywiad
zaczynając od „B:”, a respondenta/respondentki od „R:”
Zachowania niewerbalne oraz własne komentarze i informacje o zdarzeniach zapamiętanych z
wywiadu lub słyszalnych na nagraniu, istotnych dla zrozumienia wywiadu zapisujemy [w nawiasach
kwadratowych]
Słowa lub fragmenty wypowiedziane ze szczególnym naciskiem: WIELKIMI LITERAMI, a ucięcie
wypowiedzi znakiem „–”

Przykład fragmentu transkrypcji:
R: Na czym polegają problemy artystów, o których Pani wspomniała?
B: Bycie artystą oznacza WYŁĄCZNIE problemy. Zaczynając od tego, że artystów się w naszym mieście zupełnie nie ceni.
Właśnie! Był nawet taki performans w zeszłym roku, Zaraz, jak to się nazywało… [myśli]. Mniejsza o to, w każdym razie
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chodziło o to, że artysta to ostatnie ogniwo łańcucha pokarmowego [śmieje się]. Tam chodziło też o zestawienie pracy
artysty z innymi rodzajami pracy.
R: Co ma Pani na myśli? Jak artysta wypada w takim zestawieniu?
Wytyczne do notatek. Każdy plik z notatką powinien zawierać:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miasto i miejsce wywiadu
Imię i nazwisko osoby, z którą przeprowadzono wywiad
Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad
Data wywiadu
Informacje o przebiegu wywiadu – atmosferze, stosunku rozmówcy/rozmówczyni do wywiadu,
istotnych elementach pozawerbalnych rozmowy, ewentualnych problemach
Informacje pomocne w interpretacji wywiadu, spostrzeżenia, komentarze osoby prowadzącej wywiad.
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SCENARIUSZ WYWIADU
Kształt scenariusza wywiadu zależy od tego, z kim rozmawiamy. Dla każdej z trzech kategorii osób wymienionych w tabeli
(artyści, osoby związane ze światem sztuki, urzędnicy i władze) przeznaczony jest nieco inny zestaw tematów i pytań.
Niektóre fragmenty wywiadu są w każdym wypadku identyczne – te, które przebiegają w poprzek wszystkich trzech kolumn.
Wizualne niewidzialne, badania jakościowe
Kategorie osób – kształt scenariusza zależy od kategorii, do której należy rozmówca/rozmówczyni
1. Artyści i artystki
2. Osoby związane ze światem 3. Urzędnicy i urzędniczki oraz władze
sztuki
(kuratorzy,
pracownicy samorządowe i centralne
instytucji, krytycy, kolekcjonerzy,
badacze i krytycy sztuki)
Preambuła: nazywam się…. Prowadzę, wspólnie z warszawską Akademią Sztuk Pięknych i Instytutem Socjologii UAM w
Poznaniu, badania na temat statusu, kondycji oraz roli sztuk wizualnych w naszym kraju. Badania realizowane są w ramach
grantu „Wizualne niewidzialne. Sztuki wizualne w Polsce. Stan, rola i znaczenie” finansowanego w Programie MKiDN
„Obserwatorium kultury”. Badania składają się z pięciu etapów, w trakcie których analizujemy to, jak sztuki wizualne
prezentowane są w mediach, jak korzystają z nich odbiorcy i co myślą o nich artyści. W tej części badań prowadzimy
indywidualne rozmowy z osobami związanymi ze sztuką (artystami, kuratorami, decydentami). Chciałem(am) zapewnić, iż
informacje pozyskane podczas wywiadu zostaną wykorzystane wyłącznie w celach badawczych, a jeśli tylko sobie Pan/i tego
życzy – zapewniamy też pełną anonimowość (wszystkie wypowiedzi z naszej rozmowy, które znajdą się w opracowaniu z
badań, zostaną wówczas poddane anonimizacji).
Wstęp: Na początek, chciał(a)bym poprosić, aby Pan/Pani powiedział(a) kilka słów o sobie.
Dopytania: (+) czym się Pan/Pani zajmuje? (+) Od jak dawna? (+) Czy wcześniej zajmował(a) się Pan/Pani czymś innym? (+)
Gdzie Pan/Pani mieszka i pracuje? (+) Czy wcześniej były to jakieś inne miejsca? (+) Jakie jest Pana/Pani wykształcenie? (+) Czy
pracuje Pan/Pani w swoim zawodzie czy też w innym?
Czym jest sztuka? Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani spróbować powiedzieć, czym jest sztuka?
Dopytania: (+) czym sztuka różni się od innych rodzajów aktywności? (+) Na czym polega jej tworzenie? (+) Czy tworzenie
sztuki jest czymś odmiennym od innych form twórczości, np. nauki? (+) Czy każdy może tworzyć sztukę? (+) Czy też potrzebne
są jakieś specjalne rodzaje umiejętności, predyspozycje? (+) Czy sztuka istniała zawsze? (+) Czy jej współczesna postać jakoś
znacząco różni się od tych istniejących wcześniej? (+) Jeżeli tak to pod jakim względem (nowe media, nowy społeczny status i
rola, inny rodzaj obiegu, tworzenia)? Jakie zmiany zachodzą w polu współczesnych sztuk wizualnych?
Kim jest artysta? Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani spróbować powiedzieć, kto to jest artysta?
Dopytania: (+) czy można wskazać jakieś wspólne dla wszystkich artystów cechy? (+) Na czym dokładnie polega bycie artystą?
Czym zajmują się artyści? (+) Czy ich życie różni się od życia tych, którzy artystami nie są?] (+) Dlaczego niektórych ludzi, którzy
nie tworzą sztuki, nazywa się artystami? (+) Czy żeby być artystą trzeba znać się na sztuce / potrafić ją tworzyć? (+) Kto lub co
decyduje o tym, że ktoś jest artystą?
Jak Pan Pani/Pan stał(a) się artyst(k)ą?
Dopytania: (+) Na ile była to świadoma
decyzja? (+) Co zadecydowało o wyborze
takiej właśnie drogi życiowej? (+) Czy w
Pana/Pani rodzinie istniały tradycje
artystyczne? (+) Jaką rolę odegrała
edukacja na poziomie podstawowym i
licealnym?
(+) Jakie trudności musiał(a) Pan/Pani
pokonać by stać się artyst(k)ą? (+) Czy
istnieją/istniały jakieś osoby, które
inspirowały Panią/Pana do tego, by być
artyst(k)ą? (+) Czy istnieją(ły) jakieś
osoby, które to odradzały lub stawały na
drodze stawania się artyst(k)ą? (+) Czy
szkoła artystyczna pomagała czy
przeszkadzała w stawaniu się artystą?
(+) Czy zna Pan/Pani jakieś osoby, który
były artystami (zamierzały nimi być), ale
przestały nimi być? (+) Co o tym
zadecydowało? Jakiego rodzaju czynniki?
(+) Jak Pan/Pani godzi ze sobą bycie
artyst(k)ą z wykonywaniem innych ról?
(np. rodzica, nauczyciela, sąsiada itd.)
Jaka jest sytuacja materialna artystów w Polsce? Jak ocenia Pan/Pani sytuację materialną artystów w Polsce?
Dopytania: (+) Gdzie na drabinie dochodów/ zamożności ulokowałby Pan/Pani artystów? (+) Dlaczego właśnie w tym miejscu?
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(+) Od jakich grup/kategorii społecznych artystom wiedzie się lepiej, a od jakich gorzej?
(+) Jaka jest sytuacja artystów pracujących w Polsce, w porównaniu z sytuacją twórców zachodnich, innych krajów Europy
środowej i wschodniej? (+) Z czego utrzymują się artyści w Polsce? (+) Jakie są ich główne źródła dochodów?
(+) Czy artyści są grupą zróżnicowaną pod względem zamożności? (+) Co jest przyczyną tego rodzaju podziałów? (+) Czy tego
rodzaju różnice są przyczyną konfliktów/niechęci w obrębie środowiska artystycznego?
(+) Jaka jest sytuacja materialna artystów sztuk wizualnych w porównaniu do artystów zajmujących się innego rodzaju sztuką?
(+) Czy wśród artystów sztuk wizualnych istnieją podziały pod względem zamożności? Czy są one podstawą
konfliktów/niechęci w obrębie środowiska?
(+) A jak wygląda sytuacja materialna artystów w… [nazwa miejscowości, w której mieszka i pracuje osoba uczestnicząca w
badaniu]? Czy różni się od sytuacji w innych miastach?
(+) Czy według Pana/Pani państwo lub władze samorządowe powinny w jakiś sposób zapewniać artystom podstawowe
bezpieczeństwo materialne? (+) Jeżeli tak, to w jaki sposób powinny to robić?
Jaka jest sytuacja egzystencjalna artystek i artystów / jakość życia artystek i artystów w Polsce?
(Nie chodzi tu już o zamożność, ale raczej o stopień bezpieczeństwa egzystencjalnego, o możliwość planowania przyszłości i
poczucie wpływu na nią, o możliwości samorealizowania się w tym, co się lubi, o zadowolenia z życia, które się prowadzi.)
Dopytania:
(+) Czy artyści sztuk wizualnych różnią się w tym względzie od innych artystów?
(+) Czy artyści są osobami bardziej spełnionymi niż osoby wykonujące inne zawody? (+) Czy prowadzą ciekawe życie?
Chciał(a)bym teraz przejść do pytania o
Pana/Pani sytuację materialną i
egzystencjalną. Dopytania:
(+) W jaki sposób określił(a)by Pan/Pani
swoją sytuację materialną?
(+) Czy ma Pan/Pani stałe źródło
dochodów? (+) Czy jest Pan/Pani
zatrudniona(y) w oparciu o umowę o
pracę? Jeżeli nie: czy chciał/a/by Pan/i
być zatrudniona na umowę o pracę?
Dlaczego tak/nie?
(+) Czy pozyskiwane dochody pozwalają
Panu/Pani na zaspokojenie wszystkich
potrzeb? (+) Jeżeli tak nie jest, to gdzie
leży
przyczyna
problemów
ze
zdobywaniem środków do życia?
(+) Czy sprzedaje Pan/Pani swoje prace?
(+) Jeżeli tak, to czy dzieje się to w miarę
regularnie? (+) Komu / w jaki sposób
sprzedaje Pan/Pani swoje prace? (+) Czy
poza sprzedażą prac ma Pan/Pani jakieś
inne źródła dochodów – zarówno te
związane ze sztuką, jak i te
pozaartystyczne? Jakie?
(+) Czy ma Pan/Pani na utrzymaniu inne
osoby? (+) Czy inne osoby (rodzina lub
znajomi)
finansują
Pani/Pana
przedsięwzięcia
artystyczne
lub
wspierają Pana/Panią finansowo?
(+) W jaki sposób finansuje Pan/Pani
swoje przedsięwzięcia artystyczne? (+)
Czy zdarza się Pani/Panu, że musiał(a)
Pan/Pani pokrywać koszty organizacji
własnych wystaw? (+) Czy miał(a)
Pan/Pani kiedykolwiek problemy ze
sfinansowaniem
Pana/Pani
przedsięwzięć artystycznych? (+) Czy
brak
pieniędzy
był
czynnikiem
decydującym o ich porzuceniu?
(+) Gdzie zazwyczaj Pan/Pani pracuje
tworząc sztukę? (+) Czy ma Pan/Pani
stałe miejsce tego rodzaju pracy? (+) Czy
należy ono do Pana/Pani czy też
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wynajmuje jest Pan/Pani?
Czy w Polsce istnieje środowisko artystyczne? Czy według Pani/Pana artyści w
Polsce tworzą osobną kategorię, zbiorowość (w tym sensie, że czują się do siebie
podobni, mają poczucie podobieństwa sytuacji, w jakiej się znajdują)? (+) Czy
artyści są solidarni jako środowisko? (+) Czy podejmują jakieś wspólne działania
na jego rzecz?
Czy artyści sztuk wizualnych tworzą taką osobną zbiorowość? Czy są solidarni
jako środowisko? (+) Czy podejmują jakieś wspólne działania na jego rzecz?
Dopytania:
(+) Jeżeli nie – na czym polega brak takiej odrębności? Z czego wynika?
(+) Jeżeli artyści sztuk wizualnych tworzą osobną kategorię, to, co ją najbardziej
spaja? (+) Co jest najistotniejszym czynnikiem ją spajającym?
(+) Czy artyści sztuk wizualnych ze sobą współdziałają? (+) Jeżeli tak, to na czym
ta współpraca polega?
(+) Czy kategoria artystów sztuk wizualnych jest jakoś wewnętrznie podzielona?
(+) Co ją różnicuje? [pokolenia, miejsce pracy, rodzaj uprawianej sztuki, poglądy
polityczne itd.] (+) Czy w Polsce istnieją środowiska artystyczne? (+) Jeżeli tak, to
czy mogłaby Pani/mógłby Pan wskazać te zdaniem Pana najważniejsze? (+) Czym
te środowiska się różnią? (+) Co stanowi o ich specyfice? (+) W ostatnich latach
pojawia się coraz mniej grup/formacji artystycznych. Czy zgadza się Pan/Pani z tą
obserwacją? (+) Czym to może być spowodowane?
(+) Czy pomiędzy artystami sztuk wizualnych istnieją jakieś hierarchie? (+) Jeżeli
tak, to na czym są one oparte / do czego się one odnoszą (jakość sztuki, poziom
umiędzynarodowienia, wpływy, zamożność, charyzma, inne czynniki?)? (+) Czy
istnienie tego rodzaju hierarchii niesie jakieś obiektywne skutki dla uprawiania
sztuki (np. uprzywilejowuje jakieś osoby w dostępie do publicznych środków,
instytucji, sprawia, iż czyjeś prace są chętniej kupowane)?
(+) A jak wygląda sytuacja w… [nazwa miejscowości, w której mieszka i pracuje
osoba uczestnicząca w badaniu]? (+) Czy tu istnieją środowiska lub hierarchie
wśród artystów sztuk wizualnych? (+) Czy artyści z tego miasta tworzą wspólne
środowiska z artystami z innych miast? A może zazdroszczą czegoś artystom z
innych miast, żartują sobie z nich?
(+) Jaką rolę odgrywają w świecie polskich sztuk wizualnych kuratorzy? Jaką rolę
odgrywają krytycy? Jaką rolę odgrywają osoby handlujące sztuką? Gdyby miał/a
Pan/i wskazać najważniejsze nazwiska dla świata sztuk wizualnych w Polsce –
kogo by Pan/i wymienił/a? A w tym mieście? Dlaczego te właśnie osoby?
Chciał(a)bym teraz przejść do ostatniego bloku pytań, poświęconego instytucjom artystycznym oraz finansowaniu sztuki
przez państwo/władze samorządowe.
Na początek chciał(a)bym zapytać o to, jak Pan/Pani ocenia infrastrukturę potrzebną dla tworzenia, prezentowania i
popularyzacji sztuki istniejącą w naszym kraju?
Dopytania: (+) czy jest ona wystarczająco rozwinięta? (+) Czy jest ona właściwie wyposażona, czy posiada kompetentną
kadrę? (+) Jakiego rodzaju infrastruktury brakuje? (+) Co można uznać za najważniejszą słabość infrastrukturalną?
Jak Pan/Pani ocenia jakość kształcenia artystycznego w naszym kraju (chodzi tu
zarówno o obecność różnych form edukacji artystycznej/kulturalnej, o liczbę i
poziom szkół artystycznych, o kierunki, w jakich kształci się artystów)?
(+) Czym różnią się od siebie ASP/UA w różnych miastach? A w czym są
podobne? (+) Jeżeli wywiad prowadzimy w mieście, w którym jest ASP/UA:
czym wyróżnia się uczelnia w tym mieście od innych ASP?
(+) Czego polskiej uczelnie artystyczne uczą dobrze, a czego słabo? Czego nie
uczą, a powinny?
(+) Czy mógł(a)by Pan/Pani spróbować porównać polskie szkolnictwo artystyczne
z tym, w innych krajach? (+) Na czym polegają zasadnicze różnice pomiędzy
nimi?
Proszę teraz o ocenę instytucji artystycznych działających w Polsce w obszarze sztuk wizualnych – muzeów, galerii i innych
podmiotów.
Dopytania:
(+) Jaką rolę powinny spełniać i czy spełniają?
(+) Które z nich uznaje Pan/Pani za wiodące? A które należą do wiodących instytucji w tym mieście?
(+) Jakich instytucji jest w Polsce zbyt wiele, a jakich zbyt mało?
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(+) Czy instytucje artystyczne działające w Polsce mają jakąś specyfikę w porównaniu do tych w innych krajach? Na czym ona
polega? Czy istniejące w Polsce instytucje współdziałają z podobnymi do nich podmiotami za granicą? Czy powinny
współdziałać w większym albo w mniejszym stopniu?
(+) Gdyby miał(a) Pani/Pan spróbować określić komu/ czemu służą tego rodzaju instytucje – artystom, publiczności, samym
sobie, sztuce? A jak to wygląda w tym mieście?
(+) Co jest najważniejszą bolączką tego typu instytucji? (+) Z jakiego rodzaju trudnościami borykają się one we współczesnej
Polsce? (+) A co można uznać za ich mocną stronę?
Przejdźmy
do
relacji
pomiędzy
instytucjami artystycznymi a państwem
(władzami samorządowymi). Jaki według
Pana/Pani charakter mają tego rodzaju
relacje?
Dopytania: (+) Jaką rolę powinny
odgrywać tego rodzaju instytucje z
perspektywy władz? (+) Jakie zadania
mają one do wypełnienia?
(+) Jaki jest zakres ich autonomii – o czym
powinny, a o czym nie mogą decydować
samodzielnie? (+) Czy i w jaki sposób
organizator może wpływać na sposób
funkcjonowania tego typu instytucji?
(+) Czy pomiędzy instytucjami a
organizatorami (władzami) zdarzają się
sytuacje konfliktowe? (+) Czego one
dotyczą? (+) Co jest przedmiotem takich
sporów?
Wiele osób wskazuje, iż jedną z najważniejszych bolączek instytucji
artystycznych w Polsce są deficyty oraz nieprzewidywalność wysokości dotacji,
jakie otrzymują one od państwa / władz samorządowych? Co Pan/Pani myśli o
tym problemie?
Dopytania: (+) Jeżeli uznaje go Pan/Pani za istotny, to, co może być jego źródłem?
(+) Jak instytucje sobie z nim radzą? (+) Jakie może on pociągać za sobą skutki?
Na zakończenie wywiadu chciał(a)bym zapytać o preferowany przez Pana/Panią model finansowanie sztuki, działalności
artystów
Dopytania:
(+) Jak, przez kogo, w jaki sposób powinna być finansowana sztuka?
(+) Czy ze środków publicznych powinny korzystać tylko instytucje czy też również artyści, prywatne podmioty, takie jak
galerie i organizacje pozarządowe wspierające sztukę?
(+) Jakie inne źródła finansowania sztuki, poza tymi pochodzącymi z podatków czy sponsoringu, przychodzą Panu/Pani do
głowy?
(+) Czy finasowanie sztuki w z publicznych pieniędzy powinno być bezwarunkowe, czy też mecenas (państwo/ samorząd/
podmiot prywatny) ma prawo czegoś w zamian oczekiwać? Czego?
Metryczka. Prosił(a)bym jeszcze o kilka podstawowych informacji o Pani/Panu:
1. Proszę podać rok Pana/Pani urodzenia
2. Gdzie mieszkał/a Pan/i w trakcie nauki w szkole podstawowej? Gdzie się Pan/Pani kształcił/a? Gdzie mieszka Pan/Pani
obecnie?
3. Jakie jest Pana/Pani wykształcenie?
4. Jaki jest Pana/Pani zawód wyuczony?
5. Jaki jest Pana/Pani zawód wykonywany?
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