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Interakcja w sztuce
Interaction in art

PostĊp technologiczny ostatnich trzech dziesiĊcioleci zmieniá znacznie proces
tworzenia w wielu dziedzinach sztuki. Technologie komputerowe w latach osiemdziesiątych staáy siĊ dostĊpne dla szerokiej rzeszy uĪytkowników poprzez wprowadzenie na rynek komputerów osobistych. Komputery te pozwoliáy artystom na
znacznie wiĊkszy stopieĔ manipulacji obrazem i dĨwiĊkiem. Poprzez interakcje
umoĪliwiáy one ingerencjĊ widza w dzieáo sztuki, wprowadzając tym samym mnogoĞü interpretacji i bezpoĞredni wpáyw na dzieáo. Pomysá partycypacji widza we
wspóátworzeniu dzieáa sztuki stosowano na dáugo przed narodzinami komputera osobistego. Tacy artyĞci, jak Marcel Duchamp, John Cage, Allan Kaprow czy
Nam June Paik, by wymieniü tylko nielicznych z nich, byli pionierami interakcji
i zaangaĪowania widowni w proces tworzenia. Kiedy John Cage wykáadaá kompozycjĊ eksperymentalną w New School for Social Research w Nowym Jorku,
która daáa inspiracje dla ruchu Fluksus, tacy naukowcy, jak Douglas Englebart czy
Ivan Sutherland, prowadzili badania naukowe w rozwijających siĊ dziedzinach
informatyki. Badania te zaowocowaáy nowymi urządzeniami i technologiami pozwalającymi na bardziej doskonaáą interakcjĊ miĊdzy czáowiekiem a komputerem
oraz na dystrybucjĊ informacji w sieci. Wyniki tych badaĔ zmaterializowaáy siĊ
w wielu nowych rozwiązaniach technologicznych, takich jak: myszka komputerowa, ekran montowany na gáowie (head-mounted display), dwu- i trójwymiarowa
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gra¿ka komputerowa, wideotelekonferencja i Internet. Wszystkie one w kolejnych
latach posáuĪyáy jako narzĊdzia do tworzenia sztuki, którą dziĞ nazywamy Sztuką
Mediów Cyfrowych. Rozpowszechnienie Internetu w latach dziewiĊüdziesiątych
XX wieku pozwoliáo na interakcje widza ze sztuką z najbardziej odlegáych miejsc
Ğwiata. Dzisiaj takie portale internetowe, jak Youtube.com, SecondLife.com, Flicker.com, Rhizome.org i wiele innych sieciowych projektów oraz spoáecznoĞci artystycznych, są przykáadami rozwiązaĔ pozwalających na tworzenie i rozpowszechnianie sztuki, wspóápracĊ i uczestnictwo w przestrzeni wirtualnej oraz wymianĊ
poglądów bez ograniczeĔ geogra¿cznych.
Sáowo „interakcja” jest czĊsto naduĪywane ze wzglĊdu na swoją szeroką de¿nicjĊ. W amerykaĔskiej telewizji pojawia siĊ ono w reklamach lub w wiadomoĞciach, aby okreĞliü produkt lub przekaz wiadomoĞci w nowy, ciekawy lub
chwytliwy sposób. Z tego powodu warto przytoczyü de¿nicjĊ interakcji.
Interakcja to – wedle de¿nicji leksykogra¿cznych – wzajemne oddziaáywanie
na siebie osób, przedmiotów lub zjawisk. Jest to zde¿niowanie bardzo ogólne,
ale wynika z niego, Īe interakcja jest pewnego rodzaju transakcją lub wymianą
miĊdzy przynajmniej dwoma „osobami”.
Roy Ascott w artykule Behaviourist Art and the Cybernetic Vision z 1966-67
roku opisuje teoretyczne ramy sztuki interaktywnej, którą okreĞla mianem „behawiorystycznej”. Ascott pisze o pĊtli, w której wystĊpuje ciągáa wymiana miĊdzy
artystą, dzieáem i obserwatorem, wprawiająca dzieáo sztuki w stan staáej przemiany. Autor porównuje tĊ sytuacjĊ do gry, w której wedáug zasad sztuki tradycyjnej artysta byá zawsze na wygranej pozycji, a obserwator, nie mając moĪliwoĞci
tworzenia wáasnych strategii, zawsze na przegranej. W sztuce behawiorystycznej
nie ma zwyciĊzcy lub przegranego, a gra jest w nieustannym stanie „rozgrywki”.
Mimo Īe to artysta tworzy ogólny kontekst gry, to jej ewolucja jest zaleĪna od
interakcji z obserwatorem, a jej rezultaty nie są do przewidzenia przez artystĊ.
Artysta – w behawiorystycznym modelu Ascotta – odkrywa nowe relacje z odbiorcą, szuka nowych sposobów na konstruowanie swoich idei i adaptuje nowe
technologie do ich realizacji. Dialog, który tworzy, jest sam w sobie przekazem
myĞli i dzieáem sztuki, który z tradycyjnego punktu widzenia, moĪe wydawaü siĊ
pusty i pozbawiony idei1.
Podobnie do Roya Ascotta Ryszard KluszczyĔski w tekĞcie pod tytuáem From
Film to Interactive Art: Transformations in Media Arts pisze o sztuce interaktywnej w kontekĞcie dialogu, komunikacji miĊdzy „interaktorem” (widzem, odbiorcą) a artefaktem. KluszczyĔski dodaje, Īe interakcja musi siĊ odbywaü w czasie
1
R. Ascott, Behaviourist Art and the Cybernetic Vision, [w:] Multimedia: From Wagner to
Virtual Reality, red. R. Packer, K. Jordan, 2002, s. 95.
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rzeczywistym i mieü wpáyw na obie strony zaangaĪowane w ten proces. Autor
podkreĞla, Īe sztuka interaktywna zmienia ontologiczny ukáad elementów skáadających siĊ na przekaz artystyczny, poniewaĪ artysta tworzy kontekst pracy artystycznej, jako ramy, w obrĊbie której porusza siĊ interaktor (odbiorca), a nie
jako koĔcowy efekt, jak miaáo to miejsce w sztuce tradycyjnej. KluszczyĔski
twierdzi, Īe interakcja staje siĊ jedną z zasadniczych cech wspóáczesnej kultury2.
Interakcja w pewnym stopniu zawsze zachodziáa w odbiorze sztuki, poniewaĪ
sztuka stymuluje, zachĊca do reÀeksji lub dziaáania, odtwarza Ğwiat przeszáoĞci lub fantazji, kwestionuje wspóáczesne normy, tym samym wywoáując reakcjĊ
u widza. Nie jest to reakcja jednostronna. Ron Burnett w eseju Projecting Mind
podkreĞla waĪną rolĊ odbiorcy w interakcji z mediami tradycyjnymi, takimi jak:
sáowo pisane, rzeĨba, malarstwo, fotogra¿a czy ¿lm. Opisuje zjawisko interakcji umysáowej jako rodzaj projekcji uczuü widza na obiekty lub postacie, które
są czĊĞcią dzieáa, czy identy¿kacji z bohaterem opowieĞci, oraz speánienia bądĨ
niespeánienia oczekiwaĔ widza3. Dziaáania te nie są namacalne, ale stawiają one
widza w szczególnie istotnej roli równej twórcy dzieáa i samemu dzieáu. Rozwój
informatyki ampli¿kuje interakcjĊ widza z dzieáem sztuki, dodając do interakcji
umysáowej moĪliwoĞü bezpoĞredniego wpáywu na jego wizualną czy ¿zyczną
reprezentacjĊ poprzez intelektualno-¿zyczną ingerencjĊ widza4.
Interakcja, pomimo wyĪej opisanej „interakcji umysáowej”, prawie zawsze
kojarzy siĊ z dotykiem, przez który widz w bardzo namacalny sposób angaĪuje
siĊ w proces tworzenia. W sztuce interaktywnej brak ¿zycznej interakcji powoduje niespeánienie potencjaáu dzieáa, dlatego teĪ prace interaktywne wymagają
od widza zaangaĪowania w proces transformacji z pasywnego odbiorcy dzieáa
w aktywnego wspóárealizatora dzieáa. Akt interakcji sprzeciwia siĊ ogólnie przyjĊtym zasadom odbioru sztuki ustalonym przez instytucje muzealne, w których to
sztuka „na piedestale” byáa i nadal jest sztuką „nietykalną”5.
W 1921 roku Filippo Tommaso Marinetti w Le Tactilisme, Manifeste Futuriste
zaproponowaá „sztukĊ dotyku”, atakując akademickie instytucje i burĪuazyjną
kulturĊ sztuki muzealnej. Marinetti, który zapoczątkowaá radykalny nurt futurystyczny, niestrudzenie promowaá sztukĊ, której gáównymi elementami byáy:
prĊdkoĞü, maszyna i masa spoáeczna, czyli sztuka, jako siáa stojąca za ruchem
spoáecznym. Manifest Marinettiego jest ciekawy z tego wzglĊdu, Īe opisuje on
2
R. KluszczyĔski, From Film to Interactive Art: Transformations in Media Arts, [w:] Media Art
Histories, red. O. Grau, Cambridge, 2007.
3
R. Burnett, Projecting Minds, [w:] Media Art Histories…, s. 71.
4
Ch. Paul, Digital Art Second Edition, Nowy Jork 2008, s. 68.
5
Por. E. Huhtamo, Twin-Touch-Text-Redux: Media Archaeological Approach to Art, Interactivity, and Tactility, [w:] Media Art Histories…
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„Tactilisme” jako nową formĊ sztuki w bardzo usystematyzowany sposób, wprowadzając róĪne skale wartoĞci, „namacalnoĞci” oraz edukacjĊ w „czuáoĞci namacalnoĞci”. Autor nawiązuje do róĪnego rodzaju materiaáów i przedmiotów, takich
jak dywan, áóĪko, ubranie, pomieszczenie, droga, elektrycznoĞü, a nawet teatr,
przewidując w ten sposób sztukĊ instalacji. FuturyĞci, poprzez obalenie instytucji
sztuki, chcieli przywróciü totalnoĞü sztuki wspóáczesnej przez wielosensoryczne
strategie artystyczne. Marinetti w swoim manifeĞcie nie podejmuje siĊ tak gáĊbokiej analizy intelektualnej „sztuki dotyku” jak to zrobiá Duchamp w krytyce
„sztuki siatkówkowej”, w której twierdziá, Īe dzieáo artystyczne powinno byü cerebralne, penetrujące znacznie gáĊbiej, nieograniczające siĊ do czysto wizualnego
odbioru. Mimo to Marinettiego deklaracja „sztuki dotyku” jest waĪnym momentem w historii sztuki interaktywnej, która dzisiaj – tak jak w czasach futurystów
– ma Ğcisáe powiązanie z rozwojem nauki i technologii.
Znane próby interakcji i partycypacji, które miaáy bezpoĞredni wpáyw na dzieáo
sztuki, podjĊte zostaáy przez takich artystów, jak Marcel Duchamp, John Cage, Allan
Kaprow i Nam Jun Paik, którzy w swoich dziaáaniach artystycznych zapraszali lub
stymulowali odbiorców do partycypowania w procesie tworzenia. Przykáadami interaktywnymi prac Duchampa mogą byü: Koáo rowerowe i Rotacyjne szklane páyty,
w których warunkiem zaistnienia dzieáa sztuki jest udziaá widza. Duchamp jest uwaĪany za przeáomową postaü w historii sztuki XX wieku, gáównie przez swoje ready-mades i krytykĊ „sztuki siatkówkowej”, które zmieniáy na zawsze sposób postrzegania sztuki przez wprowadzenie obiektów z prozaicznej rzeczywistoĞci w przestrzeĔ
muzealną, która do tej pory byáa poza zasiĊgiem codziennych interakcji.
Wielbicielem sztuki Duchampa oraz wspóáautorem kilku jego dzieá byá John
Cage, który w swoich projektach artystycznych zajmowaá siĊ elementami interakcji i przypadku. Utwór 4`33`` kumulowaá oba te elementy. Przez 4 minuty i 33
sekundy pianista siedzi przed fortepianem, nie grając ani jednej nuty. Podczas
pierwszego koncertu, w miejscowoĞci Woodstock, zorganizowanego na rzecz
instytucji charytatywnej wspomagającej fundusz Bene¿t Artists Welfare Fund
w 1952 roku, ludzie byli zdezorientowani i zaszokowani sytuacją. Pianista David
Tutor nie zagraá Īadnego dĨwiĊku, spoglądaá tylko od czasu do czasu na stoper
odmierzający czas. John Cage wspomina, Īe:
„Ludzie szeptali do siebie, niektórzy zaczĊli wychodziü. Nie Ğmiali siĊ,
byli zirytowani, kiedy zorientowali siĊ, Īe nic siĊ nie wydarzy. Nie zapomnieli o tym przeĪyciu. 30 lat póĨniej: nadal są niezadowoleni”6.
6
Cage conversation with Michael John White (1982), in Kostelanetz 1988, 66, [w:] L. J.
Solomon, The Sounds of Silence, in Media Art Net http://www.medienkunstnetz.de/works/4-33/
[data dostĊpu: 11.10.2012].
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W utworze Cage’a, w którym przez 4 minuty i 33 sekundy trwa cisza, nastĊpuje ciekawa zmiana w de¿nicji odbioru muzyki. Cage okreĞla ciszĊ nie jako
brak dĨwiĊku, lecz jako brak speánienia oczekiwaĔ sáuchaczy. W ten sposób odwraca on uwagĊ ze sceny na widowniĊ. Interakcja miĊdzy sáuchaczami na widowni i przypadkowy szum dĨwiĊków towarzyszących tej wymianie są celowe,
poniewaĪ dla Cage’a najbardziej interesującym dĨwiĊkiem byá wáaĞnie dĨwiĊk
przypadkowy, dĨwiĊk znaleziony.
Allan Kaprow, który uczĊszczaá na wykáady Johna Cage’a w New School for
Social Research w Nowym Jorku, byá równieĪ zainteresowany przypadkowoĞcią
i partycypacją w sztuce. Jego „Īywe” dzieáa i akcje artystyczne, które okreĞliá
mianem happeningu, zacieraáy bariery miĊdzy tym, co jest sztuką, a tym, co jest
po prostu Īyciem. Poprzez udziaá ludzi w swoich happeningach, bez wzglĊdu na
ich wyreĪyserowany charakter, Allan Kaprow dodaje duĪą dozĊ przypadkowoĞci,
radykalnie obalając tradycyjne metody tworzenia. Doprowadza to do pewnego
paradoksu – obalania sztuki przez sztukĊ, sztuki i antysztuki, sztuki i Īycia codziennego. Paradoks w tym wypadku jest siáą napĊdzającą zasady sztuki partycypacji7.
Kolejnym artystą, który byá przeáomowy w wykorzystywaniu interakcji
w swoich pracach, byá KoreaĔczyk Nam Jun Paik, który, m.in. realizując instalacjĊ „Random Access” w roku 1963, przewidziaá to, co w póĨniejszych latach
ery komputera osobistego okazaáo siĊ gáówną cechą sztuki tzw. nowych mediów,
czyli moĪliwoĞü przypadkowego lub wyrywkowego dostĊpu do elementów medialnych, które mogą byü nastĊpnie konstruowane i przekáadane na nieskoĔczoną
iloĞü sposobów. Random Access [dosáownie táumacząc: „przypadkowy lub losowy dostĊp”], to instalacja interaktywna, w której artysta przykleja ponad 50 kawaáków taĞmy audio do Ğciany i zachĊca widza do odtwarzania muzyki poprzez
przykáadanie gáowicy magnetycznej do przypadkowych kawaáków taĞmy8.
ArtyĞci, których opisujĊ powyĪej, są tylko niektórymi z gáównych postaci
sceny sztuki partycypacji, które nadaáy konceptualny ksztaát temu, co dzisiaj nazywamy sztuką interaktywną. Postacie te ocieraáy siĊ o takie nurty artystyczne,
jak Dada czy Fluxus, mając wielki wpáyw na erĊ modernizmu i postmodernizmu.
Wykorzystywanie technologii nie byáo tym artystom obce. Mechaniczne instalacje Duchampa czy performance z muzyką elektroniczną Cage’a wykorzystywaáy
w artystycznym warsztacie róĪnego rodzaju rozwiązania technologiczne, jakkolwiek to dopiero w erze rewolucji informatycznej, kiedy to technologie cyfrowe

7
R. Frieling, Toward Participation in Art, [w:] The Art of Participation. 1950 to Now, Londyn
– Nowy Jork 2008, s. 34.
8
Paul, op. cit., s. 15.
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zostaáy wzniesione do rangi medium artystycznego, interakcja staáa siĊ jedną
z gáównych cech nowego medium. Inne wáaĞciwoĞci mediów cyfrowych odznaczają siĊ, szczególnie w partycypacji lub interakcji, dynamicznym tworzeniu
obiektów w czasie rzeczywistym, teleobecnoĞci za pomocą sieci, wirtualnoĞci
lub braku ¿zycznoĞci obiektów, i innych cech, które istnieją, jako hybrydy wyĪej
wymienionych elementów. Technologie cyfrowe poáączyáy poprzednio odosobnione media w jedną caáoĞü, nadając im dodatkowe cechy wynikające nie tylko
z nowych rozwiązaĔ technologicznych, lecz takĪe z moĪliwoĞci tworzenia z nich
hybrydów niemoĪliwych do zaistnienia we wczeĞniejszych, oddzielnie funkcjonujących mediach9.

SUMMARY
Technological progress in the last three decades has considerably changed the creative
process in many ¿elds of art. Computer technologies of the 1980s became available to
large numbers of users owing to the appearance of personal computers on the market.
These computers enabled artists to manipulate the sound and picture to a far greater extent. Through interaction they also made it possible for the spectator to interfere in a work
of art, thereby introducing a multitude of interpretations and direct inÀuence on works of
art. The idea of the spectator’s participation in jointly creating a work of art was utilized
long before a personal computer was constructed. Such artists as Marcel Duchamp, John
Cage, Allan Kaprow, or Nam June Paik, to name only a few, were pioneers of interaction
and the audience’s involvement in the creative process.
The article discusses the term “interaction in art” and, which is the main subject of
discourse, selected theoretical and practical aspects of the concepts utilizing the interaction phenomenon that are represented by Roy Ascott, Ryszard KluszczyĔski, Ron Burnett, Filipp Tommas Marinetti, Marcel Duchamp, John Cage, Allan Kaprow, and Nam
Jun Paik.

9

Ibid., s. 67.

