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Pomoce w (nie)pamięci

Rozmowa z Violką Kuś,  
na marginesie performansu  
Wacława Kuczmy Ukrzyżowanie 
Ewa Miszczuk: Czy współczesna sztuka ma 
problemy z pamięcią? 
Violka Kuś: Myślę, że nie tyle sztuka, co nasza 
cywilizacja potrzebuje pomocy w tym, co nazy-
wamy pamięcią trwale generowaną. W naszym 
eksperymencie otwieramy drzwi wyobraźni, 
dostarczając odbiorcy pomoce w postaci bazy 
danych. Uruchomienie zmysłów i wzbogacenie 
wiedzy na temat odbytej akcji ma pozwolić od- 
tworzyć działanie na poziomie input odbiorcy, 
a każde takie odtworzenie ma służyć konser-
wacji dzieła. Eksperyment w poszukiwaniu 
nowych form zapisu sztuk ulotnych (tytuł po- 
rządkowy _e1./2015-2017) realizowany jest  
w ramach działań „Fundacji Artystyczno-Ba- 
dawczej om – organizmy i maszyny w kulturze”, 
którą mam przyjemność prowadzić. Sztuki ulot- 
ne, o których mowa, dotyczą głównie takich 
akcji. Podczas performansu podłączamy twórcę 
do mobilnych urządzeń, które pozwalają czytać 
stan neurofizjologiczny artysty; ważny jest dla 
nas również dźwięk, jego rejestracja i poziom 
natężenia. Oczywiście obraz. Wszystko, co mo- 
że wspomóc wyobraźnię odbiorcy, który chciał- 
by w pełni odczuć stan artysty realizującego 
dzieło, jak i sytuację wokół niego. 
Może ludzie dziś znacznie mniej potrzebują  
pamięci, bo coraz częściej i w większym za- 
kresie zastępują ich w tym maszyny – kom-
putery, smartfony i masa innych urządzeń. 
Czy społeczna niepamięć i niepamięć sztuki 
wiążą się ze sobą?
Postęp technologiczny niczym się nie różni od  
zmian w środowisku naturalnym, które prze- 
chodzi ciągłą ewolucję, krótko mówiąc – należy  

do całości ekosystemu i zachodzi w nim  
przemiana taka sama, jak w środowisku or-
ganizmów żywych, począwszy od bakterii, 
a skończywszy na organizmie ludzkim. Postęp 
technologiczny upośledza naszą pamięć, ale 
jednocześnie od maszyn właśnie powinniśmy 
się uczyć selekcji informacji, która spada na nas 
z każdej strony – nadmiar słów, obrazów, infor-
macji, niestety czasem tylko wiedzy. Selekcja 
informacji jest chyba jedynym ratunkiem przed 
chaosem, jaki zagraża naszym umysłom. 
Jakie zatem pomoce możemy zastosować  
w naszym codziennym życiu, by pielęgnować 
pamięć trwałą?
Sposobów jest kilka. Uczmy się i naśladujmy 
algorytmy lub nabywajmy wiedzę poprzez 
zmysły, które dają nam naturalny filtr w pra-
cy nad wspomnieniem, które na tym etapie 
rozwoju widzi głównie różnice między świa- 
tem organizmów i maszyn. Wpatrujmy się  
w mapy wiedzy, kontemplujmy ich estetycz- 
ne piękno, wyczytując z nich informacje na  
interesujące nas tematy, wspominajmy na- 
szych przodków, rozmawiając ze starszym po- 
koleniem w naszych rodzinach, oglądajmy pa- 
miątkowe zdjęcia, nie tylko selekcjonując je  
w kolejnym pliku na komputerze osobistym,  
dotykajmy przedmiotów, zdobywając w ten 
sposób wiedzę o ich strukturze, smakujmy, 
poczujmy zapach. Przeżywajmy nabywaną 
wiedzę, by mogła stać się trwałym świa-
dectwem w budowaniu naszej cywili- 
zacji, w której człowiek jest jednym z wielu 
układów misternej budowli istnienia. 
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