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Małgorzata Lisiecka

CZY RZEŹBY NIE SĄ ZA 
CIĘŻKIE, ŻEBY MIESZKAĆ 
W CHMURZE…
…i co ma wspólnego lustrzany 
pies z twoją ulubioną kawą?

Sebastian Errazuriz pokrył wirtualną rzeźbę Jeffa 
Koonsa wirtualnym graffiti w geście protestu 
przeciwko nieuregulowanym zawłaszczaniom 
przestrzeni cyfrowej miast przez korporacje; 
Sebastian Errazuriz, zwandalizowana rzeźba Jeffa 
Koonsa, fot. Sebastian Errazuriz
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27 sierpnia 1783 roku, zgromadzeni na Champs 
de Mars paryżanie byli świadkami niezwykłego 
spektaklu: wypełniony wodorem, prawie cztero-
metrowej średnicy balon wzniósł się w powietrze. 
Dla większości widzów był to pierwszy w życiu 
widok obiektu niebędącego ptakiem, który swo-
bodnie uniósł się do nieba. Wydarzenie niemal na 
miarę cudu, zupełnie nierealne.

234 lata później, w tym samym dokładnie miej-
scu, inni paryżanie przeżyli szok, obserwując ol-
brzymiego Balonowego Psa zaburzającego spokój 
Pola Marsowego. Podobnie w innych miastach – 
jednak ani na Manhattanie, ani przed operą w Syd-
ney czy w Hyde Parku nie zagościły w rzeczywi-

Potencjał immersyjny nowych technologii jest trudny 
do przecenienia – stawiają one odbiorcę w centrum 
doświadczenia, w pełni angażując jego uwagę. Potrafią 
stworzyć wrażenie synestezji, przełamać ograniczenia 
fizyczne czy nasze biologiczne cechy, a wręcz naszą 
tożsamość. Dają szansę na uatrakcyjnienie odbioru 
rzeźby, przekroczenie wielu barier pomiędzy sztuką 
a odbiorcą.

stości lustrzane, pękate rzeźby. Będące efektem 
współpracy Jeffa Koonsa i twórców Snapchata, 
istniały tylko jako filtr rozszerzonej rzeczywisto-
ści, nałożony na obraz ze smartfonowej kamery.

Emocje podniósł też nieoczekiwany zwrot ak-
cji: w noc po pojawieniu się wirtualnego Balloon 
Doga, został on pokryty wirtualnym graffiti. Wan-
dalem okazał się nowojorski artysta Sebastian 
Errazuriz, podnoszący problem braku regulacji 
powstrzymujących korporacje przed zawłaszcze-
niem przestrzeni wirtualnej miast.

Chwileczkę, ale co tu się właściwie wydarzy-
ło? Nieistniejąca, choć widoczna we wspólnej 
przestrzeni rzeźba, została pokryta nieistnieją-

Wirtualna 
wystawa No 
Spectators: The 
Art of Burning 
Man; HYBYCOZO 
(Yelena Filipchuk 
& Serge 
Beaulieu), 
Hyperspace 
Bypass 
Construction 
Zone,  
fot. Małgorzata 
Lisiecka
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cym graffiti, wywołując falę dyskusji w realnym 
świecie?

Początku tej opowieści można by szukać w la-
tach 50. ubiegłego wieku, w domu pisarza i teore-
tyka sztuki Andre Malraux w Boulogne-sur-Seine, 
znów pod Paryżem. Malraux, zniechęcony akade-
mickim dyskursem, postanowił stworzyć nową 
przestrzeń do rozmowy o sztuce: koncepcję wy-
imaginowanego muzeum rzeźby światowej. Jego 
idea była prosta: historia sztuki rozciąga się na ty-
siące lat, a fizyczne umiejscowienie eksponatów 
na całą kulę ziemską. Nie można skutecznie dys-
kutować, nie mając przed oczami lub w wyobraźni 
reprezentacji wszystkich zdobyczy kultury jedno-
cześnie. Potrzebna jest więc wyidealizowana prze-
strzeń, w której umieścimy całą dostępną wiedzę 
o tych dziełach sztuki. Czy nie jest to najprostsza 
definicja rzeczywistości wirtualnej?

Idea ta „zmaterializowała się” pod koniec XX 
wieku, najpierw w formie multimedialnych CD, 
później internetowych galerii, przez coraz sze-
rzej zakrojone projekty digitalizacji zbiorów, aż 
po dzisiejszą technologię 5G, która pozwala na 
natychmiastowe przesyłanie obiektów 3D wprost 
na nasze telefony. Sztuka wkracza w kolejną war-
stwę otaczającego nas świata, tzw. rozszerzoną 
rzeczywistość.

W zakres rozszerzonej rzeczywistości (XR – 
Extended Reality) wchodzi rzeczywistość wirtu-

alna (VR – Virtual Reality), wzbogacona (AR – Au-
gmented Reality) i mieszana (MR – Mixed Reality). 
W największym skrócie: XR pozwala wprowadzać 
w nasze pole widzenia wygenerowane cyfrowo 
obiekty 3D i wchodzić z nimi w interakcję za pomo-
cą headsetów, okularów czy smartfonów. Obiek-
ty zostają „zakotwiczone” w otaczającej nas rze-
czywistości, tworząc iluzję, że są tam naprawdę.

Potencjał immersyjny nowych technologii jest 
trudny do przecenienia – stawiają one odbiorcę 
w centrum doświadczenia, w pełni angażując je-
go uwagę. Potrafią stworzyć wrażenie synestezji, 
przełamać ograniczenia fizyczne czy nasze biolo-
giczne cechy, a wręcz naszą tożsamość. Dają szan-
sę na uatrakcyjnienie odbioru rzeźby, przekrocze-
nie wielu barier pomiędzy sztuką a odbiorcą. Dziś 
już nie zaskakują headsety na wystawach w po-
ważnych galeriach i muzeach, a Zabludowicz Col-
lection czy Serpentine Gallery w Londynie włą-
czają do swoich kolekcji sztukę w VR.

Wkrótce ciężkie i niewygodne headsety zosta-
ną zastąpione modnymi okularami, jak te projek-
towane dla Facebooka przez firmę Ray-Ban. W ra-
mach technologicznego wyścigu zbrojeń również 
Apple i Google pracują nie tylko nad swoimi AR-
-glasses, ale też nad szeroko zakrojonymi projek-
tami digitalizowania i udostępniania kolekcji mu-
zealnych. Z raportu Experimental Culture Arts 
Council England z 2018 roku wynika, że zdigita-

Wirtualna 
wystawa No 
Spectators: The 
Art of Burning 
Man; od lewej: 
Richard Wilks, 
Evotrope; Scott 
Froschauer, 
Infinite Clearance, 
fot. Małgorzata 
Lisiecka
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głym roku zamiast na pustyni w Newadzie, odbył 
się na VR-owej platformie społecznościowej San-
sar. Wystawę No Spectators: The Art of Burning 
Man umiejscowiono w wirtualnych wnętrzach 
waszyngtońskiej Smithsonian’s Renwick Gallery. 
Reprodukcje rzeźb wykonano z dbałością o szcze-
góły, oświetlenie i wiarygodną imitację materia-
łów. We wnętrzu galerii spotkać można innych 
zwiedzających, reprezentowanych przez awatary, 
z którymi możemy rozmawiać za pomocą mikro-
fonu i słuchawek. Aplikacja jest świetnym przy-
kładem immersyjnego upowszechniania rzeźby 
w internecie, odpowiadając też na potrzeby spo-
łeczne w czasach pandemii.

Korzyści z upowszechniania sztuki wydają się 
być oczywiste, ale jak VR wpływa na jej odbiór 
i co na to nasz mózg? Oddajmy głos ekspertom.

Burning Man to wyjątkowy przykład dosko-
nałej wizualnie galerii 3D, ale większość aplikacji 
nadal z trudem imituje rzeczywistość. Na chwilę 
obecną nie ma zbyt wielu badań określających po-
strzeganie stopnia realności w urządzeniach XR, 
jednakże profesor Jeremy Bailenson z Uniwer-
sytetu Stanforda, badający VR od dwóch dekad, 
przychyla się do twierdzenia, że mózg reaguje na 
świat wirtualny tak samo, jak na prawdziwe do-
świadczenie. Firma Cuseum prowadząca badania 
dla muzeów wykazała, że przestrzenna reprezen-
tacja dzieła sztuki w VR nie osłabia doświadcze-
nia estetycznego. U wielu badanych, obcowanie 
z cyfrową reprodukcją w VR wręcz zwiększało 
aktywność mózgu, w porównaniu z oglądaniem 
realnego pierwowzoru. Co na to Walter Benjamin 
i jego „aura” oryginału?

Eksperci są w większości zgodni, że dozna-
nie rzeźby w VR jest na tyle silne, że wzmacnia 
naszą percepcję dzieła sztuki. Aplikacje interne-
towe pozwalają błyskawicznie obejrzeć te same 
obiekty w innej skali, perspektywie, dowolnym 
oświetleniu, co może także przyspieszyć proces 
twórczy. Jednak to element interakcji czy trans-
formacji wydaje się najciekawszą właściwością, 
która odróżnia sztukę wirtualną od materialnej. 
Sztuka kinetyczna nie jest niczym nowym, podob-
nie jak procesy entropii, nabierania patyny czy 
elementów performatywnych w rzeźbie, jednak 
dopiero w XR forma może zaprzeczyć prawom fi-
zyki i ulegać dynamicznej transformacji. Na pod-
łodze naszego pokoju może pojawić się obiekt, któ-
ry rozsypie się, kiedy spróbujemy go dotknąć, jak 
w pracach Refika Anadola z serii Melting Memo-
ries, lub reagować na otoczenie i strumień danych 
jak Symulakra grupy panGenerator.

Raport Arts Council zwraca uwagę, że nowe 
technologie tworzą wyjątkowo przyjazną prze-
strzeń do współpracy pomiędzy twórcami z róż-

Interaktywna 
instalacja VR 
Rising, w której 
od decyzji 
widzów 
odwiedzających 
wystawę zależy 
los realisty-
cznego awatara 
artystki, 
któremu 
zagraża 
podnoszący się 
poziom wody; 
Marina 
Abramović, 
Rising,  
fot. materiały 
prasowe 
AcuteArt

lizowane zbiory w połączeniu z technologiami im-
mersyjnymi mogą być szczególnie istotne do zaan-
gażowania pokolenia millenialsów, odpowiadając 
na ich potrzebę korzystania z łatwo dostępnych, 
spersonalizowanych treści, a także dla osób star-
szych, wyobcowanych społecznie lub mających 
trudności w poruszaniu się, dając im możliwość 
skorzystania z oferty artystycznej i kulturalnej 
w ich własnych domach.

Na platformie YouTube znajdziemy nagra-
nia z wizyt w muzeach czy galeriach, nagranych 
kamerą 360°, pokazujące obraz dookoła widza. 
W ten sposób, na domowym headsecie VR, moż-
na przejść się po wystawie Nicka Cave’a w Syd-
ney, usiąść pod gigantycznym pająkiem Louise 
Bourgeois w Bilbao czy rozejrzeć się po lustrza-
nych pokojach Yayoi Kusamy. To doświadczenie 
nieporównywalnie lepiej oddające atmosferę ob-
cowania z ekspozycją w galerii niż film oglądany 
na płaskim ekranie.

Spektakularną próbą udostępnienia rzeźby 
w sieci jest festiwal Burning Man, który w ubie-
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nych dziedzin i obszarów sztuki (high art, pop), 
wręcz ją wymuszają, ze względu na złożoność 
techniczną projektów immersyjnych. W ten spo-
sób po raz kolejny testowane są definicje, grani-
ce poszczególnych dyscyplin i ich miejsce w świe-
cie sztuki.

Czy jednak nowe narzędzia dostępne są dla 
wszystkich? Dla upowszechnienia technologii po-
trzebne jest przekroczenie „progu wejścia” dla od-
biorcy. Prawdopodobnie udało się to Facebooko-
wi, kiedy jego najnowszy headset w cenie 299 USD 
sprawił, że większym problem okazała się nie-
wystarczająca ilość urządzeń w sprzedaży niż 
jego cena. O ile sprzęt jest nadal kwestią portfe-
la, o tyle software jest już w wielu przypadkach 
darmowy. Producenci oprogramowania i insty-
tucje kultury często dzielą się optymistyczną wi-
zją, że projekty VR są świetną drogą dla nieza-
leżnych twórców. Jednak realizacje na wysokim 
poziomie artystycznym powstają nadal w wielo-
osobowych zespołach, często przy dużym wspar-
ciu partnerów technologicznych. Kosztowna infra-
struktura i kanały promocji dostępne są głównie 
dla artystów o ugruntowanej pozycji, dzięki cze-
mu mogły powstać VR-owa interaktywna insta-
lacja Mariny Abramović czy immersyjny projekt 
Alejandro Gonzáleza Iñárritu CARNE y ARENA, 
nagrodzony Oskarem.

Wirtualną rzeczywistość, często uważaną za 
kolejne „nowe otwarcie” i wyrównanie szans, mo-
że spotkać los podobny jak sam internet, który 
miał być obiecaną strefą wolności i równości, jed-
nak został szybko zawłaszczony przez miliardowe 
startupy, narzucające swoje zasady. Jak zauważa 
George Oates z Museum in a Box: „Korporacje na 
całym świecie są obecnie w posiadaniu czegoś, co 
można nazwać dobrami kultury, reprezentacji na-
szej zbiorowej historii. Obawiam się, że interesy 
korporacji są tak odmienne od interesów organi-
zacji kulturalnych, ponieważ rzadko kiedy zale-
ży im na prawdziwej długowieczności”. Otwarte 
na razie jest pytanie, kto będzie decydował o pu-
blikacji treści. Czy rolę gatekeepera przejmą fir-
my tworzące platformy XR, czy doczekamy się 
rozwiązań oddających decyzyjność wyspecjalizo-
wanym jednostkom publicznym lub prywatnym, 
tak jak ma to miejsce w realnej przestrzeni gale-
ryjnej lub miejskiej.

Nawiązując do przestrzeni publicznej, war-
to wspomnieć o festiwalu rzeźby AR Unreal Ci-
ty, w czasie którego można było oglądać na ekra-
nie smartfona instalacje artystyczne w centrum 
Londynu. Z prac dostępnych w aplikacji można 
też stworzyć własną wystawę w dowolnym miej-
scu. Na podłodze naszego pokoju mogą pojawić się 
rzeźby Alicji Kwade, w kuchni może lewitować 

Instalacja Symulakra grupy panGenerator reagująca na otoczenie. Na 
kształt rzeźby wpływa ruch samochodowy na ulicy Puławskiej oraz 
dane z telefonów komórkowych osób zgromadzonych wokół ekranu, 
czyli ogólna intensywność korzystania z mobilnego internetu czy 
statystyki demograficzne określające wiek użytkowników. Rzeźbę 
modyfikować można też bezpośrednio za pomocą dedykowanej strony 
mobilnej, fot. materiały prasowe panGenerator

Festiwal rzeźby AR Unreal City, realizowany przez AcuteArt; Koo 
Jeong A, Prerequisites 7, fot. materiały prasowe AcuteArt
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jest w większości przypadków niemal nieosiągal-
ne dla amatora lub artysty nie współpracującego 
z instytucjami publicznymi. Wkrótce, teoretycz-
nie w tej samej przestrzeni fizycznej, będziemy 
mieć dowolną liczbę trwałych obiektów wirtu-
alnych, wkomponowanych w krajobraz oglądany 
zza AR-owych okularów. Możemy utworzyć po-
tencjalnie nieskończoną ilość warstw rzeczywi-
stości istniejących w chmurze – przypisanych do 
tego samego fizycznego miejsca.

Możliwość dowolnego „ubierania” otaczającej 
nas rzeczywistości sprawi, że przechadzając się 
ulicami miast w cyfrowych Ray-Banach, będzie-
my mogli widzieć różne elementy otoczenia – rzeź-
by, pomniki czy reklamy. Tak samo jak platformy 
społecznościowe czy informacyjne za pomocą wy-
szukanych algorytmów dopasowują się do naszych 
upodobań, podobnie może dostosowywać się do 
nas w przyszłości otoczenie. Spersonalizowana, 
komfortowa przestrzeń może nieść ryzyko jesz-
cze silniejszej polaryzacji społeczeństwa, funkcjo-
nującego w bańkach informacyjnych i coraz mniej 
skłonnego do dialogu. Czy w takim razie prze-
strzeń, w której wszyscy spotykamy się fizycz-
nie, nie jest jednym z niewielu miejsc, gdzie jesz-
cze możemy dostrzec swoją wzajemną obecność, 
której przejawem są pewne symbole i obiekty mija-
ne codziennie na ulicy? Czy rzeźby i pomniki, wo-
kół których toczy się emocjonalna debata, nie są 

bryła lodu Koo Jeong A, a przed domem postawi-
my Mastabę Christo i Jeanne-Claude, do której 
przy odrobinie sprytu uda nam się wejść i zoba-
czyć wnętrza metalowych beczek.

Przy rozpowszechnieniu się technologii XR, 
przestrzeń publiczna otrzyma nowy wymiar, zło-
żony z kolejnych warstw miasta i internetowego 
kontentu. Zyskamy w ten sposób unikalną możli-
wość samodzielnego umieszczenia rzeźby w stre-
fie publicznej, bez ingerencji w fizyczną prze-
strzeń, podobnie jak w przypadku wspomnianego 
Unreal City. Postawienie trwałej rzeźby w cen-
trum miasta, ze względu na skomplikowany pro-
ces biurokratyczny, technologiczny i finansowy, 

Festiwal rzeźby 
AR Unreal City 
w Londynie 
realizowany 
przez AcuteArt; 
Alicja Kwade, 
All at Any Time 
(AR),  
fot. Małgorzata 
Lisiecka
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tym, co przypomina nam, że przestrzeń publicz-
na jest wspólna dla wszystkich? W takim kontek-
ście, można pokusić się o stwierdzenie, że sztuka 
w przestrzeni publicznej jest sposobem na wery-
fikację, czym jest rzeczywistość, w której żyjemy, 
a wprowadzenie na nią całkowicie spersonalizo-
wanej nakładki może sprzyjać dalszej atomizacji 
społeczeństwa.

A co z tym psem? Jeśli nadal zastanawiasz 
się, co łączy lustrzanego czworonoga z twoją ulu-
bioną poranną kawą, to pozwól opowiedzieć so-
bie o ukrytej cenie, jaką ma „darmowy” dostęp do 
sztuki wirtualnej.

Tytułowy lustrzany pies odbija nie tylko oto-
czenie, ale przede wszystkim nas samych. Już 
sama konieczność połączenia smartfona z kon-
tami społecznościowymi jest wyrażeniem zgody 
na dostęp do naszego profilu cyfrowego – meta-
danych, które dostarczamy w każdej sekundzie 
naszej aktywności w sieci. Nasz cyfrowy profil 
jest cennym nabytkiem pozwalającym mikrotar-
getować reklamy i usługi. Przeciwko temu pro-
testował właśnie Errazuriz, bojkotując wirtual-
nie Koonsowego wirtualnego psa. Headsety AR/
VR śledzą nasz ruch, zbierając dane biometrycz-
ne. Przechadzka po wirtualnej galerii dostarcza 
nie tylko informacji o tym, na czym zatrzymuje-
my wzrok, ale też jak się poruszamy, w jakiej je-
steśmy kondycji zdrowotnej. Zrobienie zdjęcia ze 
spiralnymi obrazami Damiena Hirsta powie Snap-
chatowi gdzie, kiedy, w jakim nastroju przebywa 
osoba o podobnym wieku, statusie materialnym, 
lubiąca sztukę współczesną oraz szereg produk-
tów, o których wie nasz smartfon. Tymczasem za 
rogiem otworzyła się właśnie sieciowa kawiarnia 
z szeroką ofertą wegańskich kanapek i organicz-
nej kawy, trafiającej idealnie w nasze upodobania.

Zbieranie danych może mieć też charakter ba-
dawczy i być istotne dla instytucji organizujących 
wydarzenia kulturalne. Dzięki nim mogą trafniej 
określić zainteresowania, preferencje i w przy-
szłości lepiej dostosować swoją ofertę do oczeki-
wań odbiorców. Dane z personalnych urządzeń 
mogą powiedzieć znacznie więcej niż ankiety czy 
obserwacje. W sytuacji uzależnienia od publicz-
nych i prywatnych sponsorów, właściwe wyko-
rzystanie tych informacji może decydować o prze-
trwaniu na kulturalnej mapie.

Postęp każdej technologii nieuchronnie pro-
wadzi do pytań o etyczne konsekwencje jej wyko-
rzystania. Szczególnie świat wirtualny jest sferą 
rozwijającą się szybciej niż nasza możliwość regu-
lowania go i udzielania odpowiedzi. Popularyzacja 
sztuki w internecie przywołuje Baudrillardowskie 
pytania o konieczność istnienia oryginału, war-
tość dzieła istniejącego jedynie w formie strumie-

Festiwal rzeźby AR Unreal City w Londynie realizowany 
przez AcuteArt; Christo i Jeanne-Claude, Mastaba,  
fot. Małgorzata Lisiecka
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nia bitów, albo możliwość dodania rzeźby jako 
kolejnego po muzyce, filmie i literaturze medium 
zagrożonego internetowym piractwem. Najnow-
sze smartfony, wyposażone w kamerę przestrzen-
ną, pozwolą bez trudu wynieść z galerii skan całej 
rzeźby w postaci pliku i zduplikować go na domo-
wej drukarce 3D.

Ale to już jest temat na kolejny artykuł 
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