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Maniera

  Nawet kiedy próbujê narysowaæ coœ 
coœ innego, zawsze wychodzi mi coœ 
takiego.

Yoshitomo Nara

   To jeden z kluczowych cytatów, 
które t³umacz¹, jak gêst¹ sieæ zarzu-
ca na twórcê maniera. Wypracowany 
styl, który staje siê rozpoznawalnym 
jêzykiem, wizytówk¹ artysty, jest 
jednoczeœnie czynnikiem ograniczaj¹-
cym. Nie pozwala wyrwaæ siê ze zbu-
dowanych przez siebie side³. Bardzo 
trudne jest lawirowanie miêdzy by-
ciem wiernym samemu sobie w œwia-
domym kreowaniu w³asnego stylu 
– i wolnoœci¹, zachowaniem umys³u 
pocz¹tkuj¹cego. Myœlê tu chocia¿by 
o Picassie, który jak cwany lisek za-
krada³ siê do cudzych pracowni i wy-
nosi³ pomys³y jak œwie¿e bu³eczki. 
Nie mia³ skrupu³ów w ¿onglowaniu 
najró¿niejszymi stylami, by³ na tyle 
utalentowany, ¿e ka¿da formu³a, jak¹ 
siê pos³ugiwa³, przynosi³a mu sukces.
  W dzisiejszych czasach mnogoœæ 
i nadprodukcja wszystkiego, ³¹cznie 
z iloœci¹ nowych absolwentów szkó³ 
plastycznych sprawia, ¿e aby przebiæ 
siê przez ten ko¿uch bylejakoœci, 
nale¿y wykazaæ siê ogromn¹ aktyw-
noœci¹ i jaskrawoœci¹, wyrazistoœci¹ 
tego, co siê proponuje. Wiadomo, 
¿e w miejskiej d¿ungli grasuje wielu 
³owców g³ów, niestety – prawdziwie 
wartoœciowych ³upów – osobowoœci 
- jest bardzo niewiele.
  W œwiecie upodobnionym do global-
nej wioski w³aœciwie nie maj¹ ju¿  racji 
bytu takie epitety, jak „presti¿owy” 
czy „hermetyczny”. Przetasowanie 
ludnoœci, przemia³ wartoœci i znaczeñ, 
wszystko to generuje nowy rodzaj 
kultury - kulturê masow¹. Gdy jesz-
cze do niedawna w Azji sztuka by³a 
rozrywk¹, na Zachodzie sta³a siê ju¿ 
dawno spraw¹ wielkich pieniêdzy.
Niczym na gie³dzie papierów wartoœ-
ciowych, akcje artysty urastaj¹ do nie-
bagatelnych kwot, b¹dŸ te¿ spadaj¹ 
na ³eb, na szyjê. Fascynuj¹cym do-
œwiadczeniem jest obserwowaæ, jak 
niektórzy artyœci zamieniaj¹ swoje 
skromne atelier na prawdziwe fabry-
ki, w których armia robotników, me-
nad¿erów i ksiêgowych nadzoruje 
ca³¹ liniê produkcyjn¹.

  Mistrzem w tym fachu jest Takashi 
Murakami. Jego wytwórnie w Tokio, 
Brooklinie i Pary¿u codziennie wyplu-
waj¹ setki t-shirtów, zabawek i nakle-
jek – niezale¿nie od wielkoformato-
wych rzeŸb, filmów video i instalacji. 
Na swój znak rozpoznawczy wybra³ 
zmutowan¹ Myszkê Miki, zreszt¹ po-
dobnie, jak inny amerykañski artysta, 
KAWS, którego przetransformowa-
na Myszka ma zamiast g³owy trupi¹ 
czaszkê.
  Tak cyniczna transformacja jednej 
z ikon Zachodu pokazuje, czym jest 
w istocie wspó³czesna kultura maso-
wa. S³owa Murakamiego najlepiej 
odzwierciedlaj¹ jego pogl¹d na ca³y 
nurt, którego jest ojcem chrzestnym: 
„Przepaœæ miêdzy kultur¹ wysok¹ i nis-
k¹ ju¿ prawie znik³a. W dos³ownym 
sensie tego s³owa wyros³a na naszych 
oczach sztuka superp³aska”.

Superflat culture

  Definicja kultury superp³askiej od-
nosi siê do wspó³czesnego œwiata, po-
ch³oniêtego obsesj¹ kreskówek i ani-
macji. Oczywiœcie nieroz³¹cznym jej 
elementem s¹ konsumenci tego - wzro-
s³ego w Japonii po II wojnie œwiatowej 
- zjawiska. Ci m³odzi ludzie dokonuj¹ 
socjalnego samobójstwa (hikikomori) 
poprzez permanentne pod³¹czenie siê 
do wirtualnej sieci. Oko³o miliona m³o-
dych Japoñczyków funkcjonuje w tej
narzuconej przez samych siebie izola-
cji. Wszelkie ludzkie zale¿noœci, ³¹cz-
nie z budowaniem romantycznych 
i seksualnych relacji, znajduj¹ swoje 
ujœcie w specjalnie zaprojektowanych 
do tego programach komputerowych, 
w których uczestnik mo¿e siê wcieliæ 
w wyimaginowan¹ postaæ rodem ze 
œwiata manghi czy animy. Kultura su-
perp³aska opisuje rzeczywistoœæ, która
dostarcza wizualnych stymulacji, nato-
miast w aspekcie interpersonalnym jest 
duchow¹ p³ycizn¹. Spo³eczeñstwo ja-
poñskie trac¹c skarb, jakim jest wielo-
poziomowa emocjonalna g³êbia, co-
raz bardziej pogr¹¿a siê w tym, co jest
super cute, super g³oœne, jaskrawe, 
stymuluj¹ce, a co za tym idzie - super-
p³askie. A wszystko za spraw¹ po-
wojennej traumy, zwi¹zanej z wybu-
chem bomby atomowej. Ludnoœæ, by 
odreagowaæ powojenny stres, stara³a 
siê omijaæ wszelkie ciê¿kie tematy. 
Ucieczka w œwiat kawai, to próba po-
szukiwania duchowego spokoju po-
przez negacjê brutalnej rzeczywistoœci.
  W moim przypadku zatracanie siê 
w œwiecie imaginacji jest podobnym 
zabiegiem, aktem negowania i t³umie-
nia prawdziwych emocji. Kodowanie 
znaczeñ buduje rodzaj komunikatu 
czytelnego tylko dla mnie, jest to bez-
pieczne rozwi¹zanie, zw³aszcza gdy 
o pewnych kwestiach nie chce siê 
mówiæ wprost.
  Prócz ogromnej fascynacji wytwora-
mi tokijskich iluzjonistów z pograni-
cza g³adkiej cyberrzeczywistoœci, po-
zostaje we mnie nutka romantyczne-
go stosunku do kierunku w sztuce, 
jaki sobie obra³am. Bêd¹c pod wp³y-
wem znakomitej francuskiej malarki, 
Marlene Dumas, która twierdzi, ¿e 
„Malarstwo nie jest masowym me-
dium przeznaczonym do masowej 
dystrybucji. Obraz trzeba ogl¹daæ je-
den po drugim, oko w oko” - muszê 
powa¿nie zastanowiæ siê, gdzie le¿y 
ten kraj, w którym znajdê moj¹ wi-
zualn¹ ojczyznê, skoro mój dyplom 
obrazuje wiernoœæ tradycyjnym tech-
nikom?

URSZULA WASILEWSKA

  Gdy s³ucham pytañ odnoœnie moich 
prac; gdy ogl¹dam prace grupy moich 
przyjació³, z którymi jestem najbardziej 
zwi¹zana, odnoszê wra¿enie ¿e stara-
my siê jeszcze mówiæ o prawdziwych 
emocjach, które w nas drzemi¹. Wiele 
naszych realizacji nadal dokonuje siê 
w trakcie na wpó³ œwiadomego pro-
cesu. Mam nadzieje, ¿e nie ulegniemy 
trwa³emu zmanierowaniu i ¿e siêganie 
do studni naszych wspomnieñ i ko-
dów przyswajanych przez lata bêdzie 
nas broniæ przed uleganiem bie¿¹cym 
modom.

  

  Wolnoœæ s³owa, razem z wolnoœci¹ 
zgromadzeñ, wolnoœci¹ wyznania 
i wolnoœci¹ gospodarcz¹, nale¿y do 
tradycyjnych demokratycznych wol-
noœci politycznych. Prawo do wol-
noœci s³owa zosta³o wyra¿one w ar-
tykule dziewiêtnastym Powszechnej 
Deklaracji Praw Cz³owieka z 1948 
roku i do dziœ funkcjonuje na zasa-
dzie prawa zwyczajowego: Ka¿dy 
cz³owiek ma prawo do wolnoœci opi-
nii i do jej wyra¿ania; prawo to obej-
muje swobodê posiadania niezale¿nej
opinii, poszukiwania, otrzymywania 
i rozpowszechniania informacji i po-
gl¹dów wszelkimi œrodkami, bez 
wzglêdu na granice. Wolnoœæ s³owa 
jest ograniczana w krajach nie uzna-
j¹cych, czy te¿ nie przestrzegaj¹cych 
zasad demokracji. Jest tak w syste-
mach uznanych za autorytarne lub 
totalitarne. Ograniczanie wolnoœci 
s³owa odbywa siê zazwyczaj przez 
blokowanie informacji, które s¹ z ja-
kiegoœ powodu niewygodne dla oso-
by czy instytucji represjonuj¹cej. 
Wolnoœæ ta mo¿e byæ tak¿e ograni-
czona z powodów religijnych. Mimo 
¿e preambu³a Deklaracji zawiera tak 
szlachetne sformu³owanie: Najwznioœ-
lejszy cel ludzkoœci to d¹¿enie do zbu-
dowania takiego œwiata, w którym lu-
dzie korzystaæ bêd¹ z wolnoœci s³owa 
i przekonañ oraz z wolnoœci od stra-
chu i nêdzy - na wniosek Pakistanu 
przyjêto rezolucjê mówi¹c¹, ¿e wol-
noœæ s³owa mo¿e byæ ograniczona 
w imiê szacunku dla religii. Rezolu-
cja dotyczy przede wszystkim krajów 
muzu³mañskich, w których i tak z wol-
noœci¹ s³owa nie jest za dobrze.
  Ostatnie lata pokaza³y, ¿e wiele kon-
trowersji wzbudza wolnoœæ s³owa w 
Internecie. Pocz¹tkowo by³ on sieci¹ 
komputerow¹ dla celów wojskowych, 
obecnie ³¹czy miliony komputerów 
z ró¿nych zak¹tków naszego globu. 
Poprzez listy dyskusyjne, prywatne 
strony www. i blogi wszyscy maj¹cy  
dostêp do Internetu mog¹ prezento-
waæ w³asne opinie, myœli i idee.  Dla 
wielu z nich jest to najwiêkszy postêp 
w historii ludzkoœci. To dziêki blogom 
w wielu krajach wolnoœæ s³owa jesz-
cze istnieje. Blogi, które pierwotnie 
mia³y byæ swoistymi pamiêtnikami 
internetowymi, w wielu krajach prze-
jê³y rolê niezale¿nych mediów. W ta-
kich krajach, jak Rosja, Iran, Egipt, 
Chiny czy Bia³oruœ, blogi sta³y siê 
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Wolnoœæ s³owa w Internecie

noœnikami wiedzy i prawdy t³umionej 
przez tamtejsze rz¹dy.    
  W Rosji, gdzie rz¹d zamyka kolejne 
stacje telewizyjne i gazety, a na ulicach 
gin¹ dziennikarze, na blogach a¿ roi 
siê od krytyki w³adzy. Liczba blogów 
w tym kraju siêga 1,5 miliona, a 22% 
Rosjan przynajmniej raz w tygodniu 
surfuje po Internecie. W 2007 roku 
muzyk Savva Terentyevow na blogu 
przyjaciela umieœci³ notkê, w której 
z wyraŸn¹ niechêci¹ odnosi siê do 
policji, za co pod zarzutem „szerzenia 
nienawiœci” grozi³a mu kara czterech 
lata pozbawienia wolnoœci. Ostatecz-
nie skazano go na rok pozbawienia 
wolnoœci w zawieszeniu. To pierwsza 
tego typu sytuacja w Rosji, jednak po-
kazuje, ¿e Runet - rosyjski Internet -
nie jest wolny od monitoringu i kon-
troli w³adz.
  Z kolei na irañskich forach interne-
towych i blogach mo¿na przeczytaæ 
negatywne opinie na temat tamtej-
szego ustroju politycznego, prezy-
denta Mahmuda Ahmadine¿ada, czy 
praktykowanego w tym kraju kamie-
nowania. W czasach, w których nasze 
spo³eczeñstwo jest pozbawione praw-
dziwych œrodków przekazu, nasze ga-
zety s¹ zamykane jedna po drugiej, 
a pisarze i dziennikarze t³ocz¹ siê 
w wiêziennych k¹tach, jedyn¹ sfer¹, 
która mo¿e zagwarantowaæ i wzi¹æ 
na swoje barki odpowiedzialnoœæ za 
wolnoœæ s³owa, jest blogosfera. To 
notka znaleziona na jednym z tamtej-
szych blogów, a liczba takich wpisów 
jest liczona w tysi¹cach. Prezydent 
Ahmadine¿ad kaza³ zamkn¹æ strony 
internetowe i blogi, które nie sprzyja³y 
re¿imowi. Przynajmniej w dwudziestu 
przypadkach by³o to równoznaczne 
z pozbawieniem wolnoœci autorów. 
Jednak podczas konferencji na temat 
Holocaustu w 2007 roku prezydent 
Iranu mówi³, ¿e w jego kraju prawo 
do wolnoœci s³owa jest szanowane.
  W Egipcie autorom blogów o treœ-
ciach antyrz¹dowych grozi wielolet-
nie wiêzienie, a s¹ oskar¿ani o roz-
powszechnianie informacji zak³ócaj¹-
cych porz¹dek publiczny, podburzanie 
do nienawiœci wobec muzu³manów 
czy te¿ znies³awianie prezydenta re-
publiki. Na egipskim blogu, którego 
autor zosta³ skazany na cztery lata 
wiêzienia, znaleziono wpis: W Egip-
cie cz³owiek, korzystaj¹cy ze swego 
umys³u i swobodnie wyra¿aj¹ce swoje 

myœli, jest bardziej niebezpieczny ni¿ 
ktoœ, kto niszczy cudz¹ w³asnoœæ lub 
sprzedaje narkotyki .
  Dramatycznie wzros³a liczba osób 
skazanych i pozbawionych wolnoœci 
za wyra¿anie swojej opinii poprzez 
Internet w Chinach. Nie wolno tu na-
wet œci¹gaæ z sieci informacji. W 2004 
roku osoby, które rozpowszechnia³y 
przy pomocy sieci dane o rozpow-
szechnianiu siê SARS, by³y zatrzy-
mywane i wiêzione. Wrogami w³adz
okaza³y siê tak¿e osoby, które pod-
pisywa³y petycje online, wzywa³y do 
reform, zakoñczenia korupcji, plano-
wa³y utworzenie prodemokratycznej 
partii, utrzymywa³y kontakt z zagra-
nicznymi grupami. Zatrzymanym sta-
wiano zarzuty próby przewrotu i za-
gro¿enia dla bezpieczeñstwa pañstwa. 
Kar¹ za tego typu przestêpstwa jest 
pozbawienie wolnoœci od 2 do 12 lat. 
W Chinach rozwój Internetu jest pro-
porcjonalny do powstawania mno¿¹-
cych siê metod jego kontroli. Kraj ten 
dysponuje obecnie najbardziej obszer-
n¹ kontrol¹ Internetu na œwiecie. Mo-
nitorowane oraz inwigilowane s¹ miê-
dzy innymi ró¿nego rodzaju firmy, 
dostawcy Internetu, a nawet kawia-
renki internetowe.  W ramach akcji 
„czyszczenia Internetu” z niepo¿¹da-
nych treœci, usuwa siê nie tylko stro-
ny pornograficzne, ale tak¿e blogi 
zawieraj¹ce jakiekolwiek niezale¿ne 
opinie. 
  Pomys³ kontrolowania u¿ytkowni-
ków kawiarenek sieciowych przyj¹³ 
siê na Bia³orusi, gdzie w czerwcu 
2008 roku wprowadzono odpowied-
nie regulacje prawne. Kolejne firmy
i banki rozwa¿aj¹ rezygnacjê z dzia-
³alnoœci internetowej w tym kraju. 
Ju¿ w 2006 roku rz¹d przygotowy-
wa³ zmianê ustawy o druku, co mia-
³o ugodziæ we wszystkie media, a 
w szczególnoœci w Internet. Wedle 
tej ustawy witryny internetowe mia³y 
byæ traktowane tak jak gazety, a mia-
nowicie zgodê na ich za³o¿enie i pro-
wadzenie musia³oby wydaæ Minister-
stwo Informacji. Internet by³ dla pó³ 
miliona Bia³orusinów ostatnim bastio-
nem wolnoœci s³owa, jednak re¿im 
£ukaszenki do walki z tym prawem 
u¿y³ sprowadzonego z Chin sprzêtu 
s³u¿¹cego specjalnie do kontroli sieci, 
oraz chiñskich metod. Witryny opo-
zycyjne s¹ blokowane zawsze pod-
czas kampanii wyborczych, blokada 


