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Strategie artystyczne oparte na archetypie Trickstera w nowej sztuce polskiej.

Streszczenie

W mitologii,  etnologii  i  religioznawstwie  Trickster  to  szelma  i  oszust,  który  burzy  ład

swoimi prowokacyjnymi i niekonwencjonalnymi działaniami, wykraczając poza ustalone arbitralnie

granice.  Jest  on  uosobieniem  paradoksu,  ambiwalencji  i  subwersji,  a  najbardziej

charakterystycznymi elementami jego postawy są kpina i prowokacja. Jest on także uniwersalnym i

ponadczasowym symbolem występującym w różnych  warstwach kultury,  oddziałującym na  nią

szczególnie silnie w sytuacjach kryzysu i anomii kultury.  Jawi się jako doskonały mediator oraz

twórca  i  nauczyciel  sztuk,  a  więc  także  patron  twórczości  i  twórców.  Trickster  to  jedna  z

najciekawszych metafor w myśleniu o współczesnej kulturze.

W  niniejszej  pracy  opisuję  archetyp  Trickstera  oraz  przedstawiam  funkcje,  jakie  może

pełnić w kulturze oraz sztuce. Zarysowuję główne sfery jego działalności, uznając subwersywne

nurty młodej sztuki polskiej, za jedno z tych pól, w których archetyp ten przejawia się obecnie

najsilniej i zawracam uwagę na te treści, które nie mieszczą się w utartych kategoriach krytycznych

i wykraczają poza utarte ramy spojrzenia na sztukę. 

Dysertacja  składa się z dwóch zasadniczych  części. W części  pierwszej  – zatytułowanej

Teorie  Trickstera –  systematyzuję,  syntetyzuję  i  przybliżam  najpopularniejsze  teorie  i  wątki

dotyczące  archetypu  Trickstera,  do  tej  pory  poruszane  na  marginesach  badań  etnograficznych,

religioznawczych  i  kulturoznawczych.  Podejmuję  się  także  próby  opisania  tej  postaci  i

przedstawienia jej najczęstszych kulturowych wcieleń. Analizuję istniejące w szeroko rozumianej

kulturze przejawy funkcjonowania archetypu, tworząc swoistą typologię Tricksterów. Wskazuję i

przedstawiam główne pola działalności  i  aktywności  Trickstera  – jakimi są zabawa,  karnawał  i

sztuka. W części drugiej – poświęconej Praktykom Trickstera – przedstawiam konkretne działania

artystyczne  odwołujące  się  do  archetypu  Trickstera.  Opisuję  precedensy  dostrzegalne  w

awangardowej sztuce polskiej już w początkach XX wieku oraz w odwołujących się do karnawału

kontestacyjnych  ruchach  artystycznych  lat  80.,  takich  jak  np.  Łódź  Kaliska,  Luxus  czy

Pomarańczowa  Alternatywa.  W  dalszej  części  rozdziału  koncentruję  się  na  współczesnych



strategiach  artystycznych  oparte  na  archetypie  Trickstera.  Wyodrębniam  i  śledzę  działania

artystyczne  bazujące  na  tricksterskich  cechach  archetypicznych  w  nowej  sztuce  polskiej,

poszukując  ich  szczególnie  uważnie  w  tych  jej  nurtach,  które  mają  największy  potencjał

subwersywny  –  chodzi  mi  tu  przede  wszystkim  o  artystyczne  ruchy  antyinstytucjonalne,

dostrzegalne w działaniach grup takich, jak na przykład „Azorro”, „The Krasnals” czy „Penerstwo”,

sztuka ulicy i culture jamming, zwracając szczególną uwagę na te cechy i role wchodzące w zakres

archetypu Trickstera,  które sprawiają,  że staje się uwodzicielskim wzorem do naśladowania dla

współczesnych polskich artystów, którzy konsekwentnie i skutecznie, choć nie zawsze świadomie,

odwołują się do niego w swoich działaniach i twórczych strategiach. 

Mimo, iż artyści przywołani w mojej pracy formułują różnorodne koncepcje sztuki, łączy

ich zawsze anarchia w myśleniu, zacieranie granic oraz ironia i zabawa, jako jedno z głównych

narzędzi ekspresji. Myślenie o sztuce, a nawet szerzej, myślenie o kulturze, jest dla nich rodzajem

gry, w której wszelkie chwyty są dozwolone. Ich działania, pomimo tego, że niepokoją, są śledzone

z uwagą. Choć balansują na granicy zrozumienia – przez łamanie konwencji – osiągają sukces i

oddziałują na kulturę na nieznaną dotąd skalę, także dzięki rozwojowi nowych mediów. Trickster

jest  patronem artystów stosujących  strategie  niestandardowe,  kpiarskie,  partyzanckie  i  niekiedy

oportunistyczne oraz zarazem mediatorem między coraz bardziej nieprzystającymi światami sztuki i

pozaartystycznej rzeczywistości. Wprowadzenie tej oryginalnej kategorii do badań o współczesnej

sztuce,  pozwala  na  nowe spojrzenie  na  buntownicze,  często  niemieszczące  się  w konwencjach

działania artystyczne oraz może być kluczem do analizy zmieniającego się paradygmatu artysty we

współczesnym  świecie.  Strategie  oparte  na  archetypie  Trickstera  wykraczają  poza  kanoniczny,

okrzepły model sztuki, a swą radykalnością wychodzą także poza efekt szoku i zabawę, stając się

próbą przedyskutowania trudności w kulturze współczesnej, oraz sprawiając, że nowa sztuka, tak

jak  Trickster,  ma  wymiar  raczej  socjologiczny  niż  artystyczny.  Próba  rozwikłania  rosnącej

atrakcyjności  metafory  Trickstera  stanie  się  także  podstawą  do  zdiagnozowania  przyszłych

tendencji współczesnej sztuki. 

Projekt  ten  ma  charakter  innowacyjny,  gdyż  badania  dotyczące  powyższych  kwestii  nie

znalazły dotychczas realizacji w postaci zaawansowanej dysertacji naukowej.


