Sztuka na rzecz
demokracji
Demokracja jest instytucją. Jest więc traktowana jak rzecz i może być przedmiotem studiów fenomenologicznych. Także przedmiotem swoistej ‘fenomenologii artystycznej’, czyli użycia środków artystycznych do badania w zakresie doświadczenia życia codziennego.
Im bardziej to doświadczenie jest bezpośrednie tym lepiej. Stąd rola sztuki performatywnej
i zantropologizawanej, które używają form efemerycznych, czasowych naśladujących dynamikę życia, a mniej form będących reprezentacją, ilustracją, obrazem.
Założenia demokracji streszczają trzy cnoty republikańskie – liberte, egalite, fraternite.
Dotyczą one nie tylko zasad prawa, ale i praw człowieka, zwłaszcza ostatnia z nich, która
dotyczy relacji międzyludzkich. W ten sposób życie codzienne przekształca się w sztukę. Stąd
zainteresowanie sztuki prodemokrartcznej wszelkiego typu projektami relacjonalnymi, które
łączą to co indywidualne i to co społeczne, sytuujące jednostkę w kontekście. Sztuka jako
sztuka kontekstualna i kontekstowe metody interpretacji są możliwie najbardziej otwartą,
partycypacyjną formą funkcjonowania sztuki. Sztuka socjologiczna zbyt często przypominała
projekty ‘inżynierii społecznej’, które są obce demokracji.
Zazwyczaj relacje sztuki i demokracji są postrzegane jako utopijne. Zgodnie z tym poglądem, sztuka nie ma nic wspólnego z demokratyczną praxis. Ale jeżeli praktykę demokracji postrzegamy jako stale trwająca dyskusję odzwierciedlającą społeczną i indywidualną zmienność i różnorodność to sztuka jest jednym z pól takiej działalności i jej aktywnym, sprawczym
czynnikiem. W sytuacji gdy demokracja na poziomie przedstawicielskim nie działa, to wtedy
sztuka staje się alternatywnym medium nacisku na władze w różnych sprawach społecznych
i jednostkowych. Pełni wtedy też rolę w prezentacji i komunikacji zagrożeń na forum krajowym
i międzynarodowym. To co partykularne zawsze może być uniwersalne. W sytuacji zagrożenia demokracji z jakim mamy do czynienia we współczesnej Polsce, gdy antydemokratyczne
siły sięgają po władzę należy na nowo rozważyć moc działania sztuki na rzecz demokracji.
Redaktor tej sekcji ma dwa cele. Po pierwsze, chodzi o zebranie tekstów dyskutujących
temat relacji sztuki i demokracji na poziomie meta, czyli poziomie dyskursu dotyczącym samego przedmiotu tego dyskursu. A więc teksty ujmujące zagadnienia w ramach estetyki, socjologii, antropologii, kulturoznawstwa, ale i teksty meta metodologiczne. Po drugie, o zebranie tekstów dotyczących dzieł. Tu głównie oczekujemy na teksty historyków sztuki zawierające
opisy i interpretacje dzieł i zagadnień artystycznych oraz metod badawczych. Gromadzimy
w tej sekcji także opisy projektów i metod kuratorskich i artists’ statements dotyczące prac
i metod artystycznych.
Celem ogólnym jest zgromadzenie bazy danych przykładów dzieł dla dalszych dyskusji,
modeli interpretacji oraz katalogu metod pracy z zagadnieniem relacji sztuki i demokracji.

Art for the sake of
democracy
Democracy is an institution. Therefore it can be considered as a thing and in addition
considered to be the subject of phenomenological studies. It can also be the subject of a special
kind 'artistic phenomenology', that is the use of artistic means in order to study everyday life
experience. The more direct the experience, the better. Hence the role of performative and
anthropologised art using the ephemeral, time based art forms that mimic the dynamics of
life and less the art forms of representation, illustration and picturing.
Democracy tenets are based on three republican virtues – liberte, egalite, fraternite. They
refer not only to the rules of law but also to human rights, especially the last one fraternite,
which refers to the relationships between human beings. This is the way in which everyday
life turns into art. Hence the interests of pro-democratic art in relational art practices which
unite the individual with the social, projects which situate human beings within a context.
Contextual art and the contextual methods of interpretation are the most open forms of art
possible, providing a participatory formula for the functioning of art. Sociological art often
reminds us of ‘social engineering’ projects that are alien to democracy.
Usually the relationship between art and democracy is seen as a utopian one. In this point
of view, art has nothing to do with a democratic praxis. But if we see the democratic practice
as an ongoing discussion, then art is a ﬁeld for such an activity and in addition its active
agent. In a situation when democracy on the participatory level doesn’t work, it is art that then
becomes the alternative medium of pressure on the authority for the sake of various individual
and social matters. Then it plays an important role in the presentation and communication
of demands and aspirations on a national and international level. In the case of the threats
against democracy that we suffered in contemporary Poland, when antidemocratic forces
reached power, we should discuss anew the power of art activity in the defense of democracy.
The editor of this section has two main objectives. The ﬁrst is to collect a set of articles
discussing the subject of the relationship between art and democracy on the meta level that
is the level of discourse that concerns its subject in itself. These are the articles that situate
the subject within a frame of aesthetics, sociology, anthropology, culture studies, and also
methodological articles. The second objective is to collect articles about artworks. Thus we
expect articles by art historians with descriptions and interpretations of works, art issues as
well as research methods. In this section we are also going to collect descriptions of projects
and curators’ methods as well a artists’ statements about their works and working methods.
The most general goal is to collect a database of examples of works for further discussion,
models of interpretation and a set of working methods concerning the issue of the relationship
between art and democracy.
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