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Lucy R. Lippard,
zamieszkała w Nowym Jorku
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NIEOBECNOŚĆ: 1)nieuczestniczenie, nieistnienie, niewystępowanie, niestawienie się,
nieuczęszczanie, zniknięcie, rozproszenie. 2) pustka, niebyt, próżnia, wakuum,
wakat, opustoszenie, wyczerpanie, wyczyszczenie, pustka, tabula rasa. 3)absencja,
wagary. 4)nikt, ani jeden, żaden, nikt obecny, nikt na świecie, nie ma żywej duszy,
nikogo, nikt pod słońcem, żaden człowiek.
Być nieobecnym,odejść, ustąpić z pola,nie wchodzić w drogę, pozostawać w oddali,
trzymać dystans, wyślizgnąć się, uniknąć, usunąć się, ustąpić pola. Pot. wagarować,
ulotnić się, wyjść po angielsku, zrobić odwrót, pokazać plecy. Slang, dać nogę,
nawiać, prysnąć, urwać się, dać drapaka.
1)nieobecny, daleki, zaginiony, zaginiony w akcji, przepadły, utracony, poszukiwany,
zagubiony, zabłąkany, pominięty, niewidoczny, brakujący, poza domem. Nieobecny
bez usprawiedliwienia, za granicą, poza zasięgiem, nieosiągalny, na urlopie. Pot.
zguba. 2)pusty, opustoszały, zwolniony, pustostan, niezamieszkały, porzucony,
osamotniony, wyludniony,próżny, niezagospodarowany, zapomniany, samotny, ogołocony.
Pot. zapomniany przez Boga i ludzi.
Nigdzie, gdzie indziej, ni tu ni tam, nie tutaj, w żadnym miejscu. Dial. nika, nikaj
ZOBACZ TAKŻE: OBECNOŚĆ

*
Gry to sytuacje stworzone, aby pozwolić na jednoczesne uczestnictwo
wielu osób w pewnej istotnej sekwencji wspólnej ich życiom.
1311819811212 13312218114
CZĘŚĆ I
A. Dla każdego artysty biorącego udział w wystawie, którego nazwisko zaczyna się na
samogłoskę, postępuj następująco: idź do biblioteki Museum of Modern Art i znajdź
w katalogu ogólnym danego artystę. Z pierwszej napotkanej książki bądź artykułu
umieszczonego pod jego nazwiskiem (niezależnie, czy jest ono jego własnym), przepisz
dwudzieste czwarte zdanie (2+9+6+1+6+0=24). Jeśli żaden tekst nie figuruje pod tym
nazwiskiem, wybierz kolejne, zaczynające się w ten sam sposób,czylima największą
liczbę początkowych liter wspólnych z poszukiwanym nazwiskiem artysty (np. dla
Barthleme: Barthelm, Barthel, Barthe, Barth, Bart, Bar, Ba, B, w takim porządku).
Dla każdego artysty biorącego udział w wystawie, którego nazwisko zaczyna się na
spółgłoskę, powtórz procedurę, biorąc trzydzieste drugie zdanie (2+9+6+1+5+9=32)
z pierwszej napotkanej książki bądź artykułu znalezionego w najnowszym pełnym
wydaniu
*Poniższe instrukcje zostały wysłane do Kynastona McShine’a w miejsce Indeksu do katalogu INFORMATION [INFORMACJE], do którego
niezbędne informacje nie dotarły na czas. Gdy zdałam sobie sprawę, że tak właśnie będzie postanowiłam zastąpić nieobecne informacje
innymi, napotkanymi na drodze przypadku. Otworzyłam Thesaurus Rogeta, wydanie w miękkiej oprawie, na słowie NIEOBECNOŚĆ – z nadzieją na
inspirację. Książka ta, używana, została mi podarowana przez przyjaciela w grudniu 1969; nie otworzyłam jej aż do tego momentu (środa,
15. kwietnia, 1970, 15:30, Carboneras, Hiszpania). Gdy to zrobiłam, znalazłam nie tylko powyższy wpis (tu skrócony, zredagowany), lecz
również dwa czerwone bilety, nieużywane, opisane następująco: Museum of Modern Art, REZERWACJA NA PROJEKCJĘ FILMOWĄ środa o godz.
15:00 BILET NIE NA SPRZEDAŻ Keller Printing Co. Nowy Jork; numery biletów to 296160 i 296159. Zdeterminowały one początkowe założenia
tej sytuacji/tekstu. Umieściłam w nim cytaty, zapożyczenia oraz odniesienia do prac następujących osób: Art Workers Coalition, Gaston
Bachelard, Robert Barry, Frederic Bartheleme, D.E. Berlyne, Mel Bochner, John Cage, Marcel Duchamp, Dan Graham, Latvan Greene, Douglas
Huebler, William James, On Kawara, Joseph Kosuth, R.D. Laing, Sol LeWitt, Marshall McLuhan, Ad Reinhardt, Saint-Beuve. L.R.L.
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Art Index. Jeśli w jakimś wypadku nie ma tekstu, bądź nie ma dwudziestego czwartego
lub trzydziestego drugiego zdania, zreprodukuj w jego miejsce ósmą ilustrację,
lub ilustrację na str. 8, lub ilustrację znajdującą się w 1/8 spisu ilustracji
(8=wspólny dzielnik 24/32).
B. Sporządź listę tych artystów w porządku alfabetycznym, pod każdym nazwiskiem
umieszczając cytat otrzymany w sposób opisany powyżej, z pełna notą bibliograficzną
w nawiasach (tj. autor, tytuł książki, wydawca, miejsce wydania, data, nr strony;
lub, w przypadku artykułu: autor, tytuł, czasopismo, nr zeszytu, data, nr strony.

ACCONCI, VITO. zob. ACCARDI, CARLA.
“Pierwsza wystawa w Niemczech odbyła się we wrześniu 1966,
w Galerie M.E. Thelen, Essen.”
(Galerie M.E. Thelen, Essen. Carla Accardi.[Essen, The
Gallery, 1966,] s.3.)
ANDRE, CARL.
“Astronauta, który wypadł z kapsuły w kosmosie, stracił swoje
środowisko; każdy żywy organizm ma jakieś środowisko życia.”
(The Hague Geementmuseum. Carl Andre [The Hague, The
Museum, 1969,] s.5.)
ARMAJANI, SIAH. zob. ARMAN.
“Przeto okrągłe przedmioty, na przykład, gdy umoczone w farbie
i turlane po płaszczyźnie, z natury swojej będą kreślić ślad
zakrzywiony.”
(Jones, Peter. “Arman and the Magic Power of Objects.”
Art International, t.VII, nr 3, March 25, 1963, s 41.)
ARNATT, KEITH. zob. ARNATT, RAY.
“To raczej jak poeta i zachód słońca.”
(Arnatt, Ray. “A View of Opposites.” Ark, nr 28,
December 1960, s.31.)
ART & PROJECT. zob. ARTARIA, PAUL.
“Dobrze wybudowany dom z drewna jest chłodny latem, zimą zaś
szybko się nagrzewa zatrzymując ciepło.”
(Artaria, Paul. SchweizerHolzhäuserausdemJahren 19201940. Basel, B. Wepf, 1942, s.II.)
ARTSCHWAGER, RICHARD. zob. ARUP, OVE.
“Inaczej mówiąc, podstawa jego osiągnięć jest solidna: nie
jest tylko inżynierem lub architektem, czy konstruktorem lub
wykonawcą; lecz wszystkim tym na raz.”
(Arup, Ove. Foreword to Faber, Colin, Candela/The
Shell Builder. New York, Reinhold, [c.1968] s.7.)
ASKEVOLD, DAVID. zob. ASKELAND, JAN.
“W Paryżu przyciągało go odkrywcze malarstwo Francuzów, lecz
w Niemczech to przede wszystkim filozoficzno-literackie idee
zdobyły jego zainteresowanie.”
(Askeland, Jan. Profiler I. NorskGrafikk… Oslo,
DreyersForlag, [1958.] s.8.)
ATKINSON, TERRY. zob. ATKINSON, TRACY.
“Odmiana tej substancji potem znana jako ‘celuloid’- obecnie
niemal nieużywany, lecz dobrze znany naszym babciom w formach
tak różnorodnych jak kule bilardowe, czy kołnierzyki
koszulowe.”
(Atkinson, Tracy. Introduction to Milwaukee, Art
Center.A Plastic Presence. Milwaukee, [The Center,]
1969, s.5.)

BALDWIN, MICHAEL. zob. BALDWIN, ARTHUR MERVYN.
“Za zróżnicowaniem oraz ciążeniem ku ziemi, swoistymi dla New
Sculpture, idzie jeszcze ’składnia’: relacje w układzie form
są istotniejsze niż monolityczna obecność każdej z osobna.”
(Kudielka, Robert. “New English Sculpture –
AbshiedvomObjekt.” Kunstwerk, t.22, nr 1-2, Oct.-Not.
1968, s.19.)
BARRIO zob. BARRIOS, GREGG.
“Złowroga, małoletnia zdzira używa ostrego noża, by pociąć
jeansy swej bezbronnej ofiary.”
(Barrios, Gregg. “Naming names: the films of Carl
Linder.” Films Quarterly, t.22, nr 1, Fall 1969,
s.22.)
BARRY, ROBERT.
“W ramach wystawy znajdzie się też pomieszczenie
ultradźwiękowe.”
(Rose, Arthur. “Four Interviews with Barry, Heubler,
Kosuth and Weiner.” Arts, t.43, nr 4, February 1969,
s.22.)
BARTHELEME, FREDERICK. zob. BARTH, BRADI.
Zob. ilustracja.
(Galerie M.E. Thelen, Essen. Carla Accardi.[Essen, The
Gallery, 1966,] s.3.)
BECHER, BERNHARD and HILLA. zob. BECHTEL, EDWIN DE TRUCK.
“Przedstawiają.”
(Bechtel, Edwin De Truck. “Illustrated books of
the sixties: a remainder of a great period in
illustration.” Print, t.23, nr 3, May 1969, s.21.)
BEUYS, JOSEPH.
“Richard Serra przypomina Pollocka, jak i Matherwella; lecz
jego oryginalność wyraża się, nie bez pewnej maniery, gdy
przymocowawszy do ściany dziewięć gumowych rogów, wycina
w nich pasma, piękne dekoracyjne zakończenia, podkreślając
ruch wzajemnego przenikania nonszalancką arabeską w świetle
neonu.”
(Pierre, José. “Les grandesvacances da l’art modern.”
L’Oleil, nr 173, May 1969, s.13.)
BOCHNER, MEL. zob. BOERS, DIETER.
“Praca artystyczne okazuje się najbardziej przekonująca, gdy
pomimo poirytowania udaje się odnaleźć estetyczną formę.”
(Boers, Dieter. “Deutsche Kunst: eineneue Generation
II”. Kunstwerk,t.22, nr 9-10, June-July 1969, s.4.)

BAINBRIDGE, DAVID. zob. BAINES, GEORGE GRENFELL
“Jako że koszty szkół podstawowych i średnich są po części
pokrywane przez lokalne władze, tworzy się powód dla
utrzymania poziomów granicznych, choć ostateczne koszty znane
samorządom, nie są znane Ministerstwu; co dzieje się dopiero
w wypadku malwersacji.”
(Baines, George Grenfell. “Cost Ceilings – curse
or Blessing?” Journal of the Royal Institute of
Architects, t.76, nr 4, April 1969,s.160.)
BALDESSARI, JOHN.
Zob. ilustracja.
(Baldessari, John. “Solving Each Problem”.Art News,
t.68, nr 8, 7 December 1968.)
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DARBOVEN, HANNE. zob. DARBOURNE and DARKE

“Teraz, gruzu już prawie nie ma, ponieważ historia naturalna
i techni-poezja zostały przywrócone Europie podczas jego
ostatniej podróży tam”
(B[runelle], A[I], “Bill Bollinger.” Art News, t. 67,
nr 9, January
1969, s. 17.)
BROEGGER, STIG. zob. BROEK, JOHANNES H. VAN DEN, ANDBAKEMA, J.B.
“Grupa spoczywa na czterech filarach umieszczonych w stawie.”
( -------. “Pavilion Néerlandais: Van Den
BroeketBakema C. Weeber,
ingénieur.”L’Architecture d’ Aujourdhuinr 143, AprilMay 1969, s. 15.)
BROUWN, STANLEY. zob. BROWN BILL
“Można mieć rację co do placka kukurydzianego, ale właściwie,
raczej nie.”
(Williams, Jonathan. “Of Brown and Penland.” Craft
Horizons, t. 29,
nr 3, May- June 1969, s. 47.)
BUREN, DANIEL.
“Widz pozostanie z niczym poza doświadczoną iluzją
komunikacji.”
(Claura, M. “Paris commentary.” Studio, t. 177, nr
907,January 1969, s. 47.)
BURGIN, VICTOR.
“ Mówiąc, że ‘pozbywamy się własności na rzecz użytecznośc’i,3
Cage wyraża czcze nadzieje; podejście do materiału jest wciąż
warunkowane głównie prawami konsumpcji, a w domach piętrzą
się estetyczne sprzęty; podczas gdy te użyteczne, których
piękno niegdyś może było uważane za dowód na istnienie
Boga, rozproszone jest wśród przepychu cybernetycznej
obfitościprzemysłu.”
(Burgin, Victor. “Situational aesthetics.” Studio, nr
178, October 1969, s. 119.)
BURGY, DONALD.
“A więc system sztuki zachował swoją witalność poprzez ciągłe
czerpanie informacji spoza swoich granic.”
(Burnham, Jack. “Real time systems.” Artforum, t. 8,
nr I, September 1969, s. 50.)
BURN, IAN and RAMSDEN, MEL.

zob. BURNETT, CALVIN.

“Adele Serronde, która użyła miejskich środków w ramach
‘Summerthing Project’ na rusztowania, farby i honoraria - $500
za mural, podkreśla społeczną rolę tych artystów: ‘Chodzi
o to, by zainteresować młodych chłopców’, mówi, ‘by zobaczyli
artystów męskich i, cóż, wyrazistych, nie zniewieściałych.’ ”
(Kay, Jane Holtz. “Artists as social reformers.” Art
in America, t. 57,nr I, January 1969, s. 45.)
BYARS, JAMES LEE.
“Ta teoria umniejsza znaczeniu komunikacji werbalnej między
ludźmi, która rzekomo tylko zaburza realność właściwego
spotkania.”
(Barnitz, Jacqueline. “Six one word plays. “ Arts, t.
43, nr I, Sept. /Oct. 1968, s. 19.)
CARBALLA, JORGE.

zob. CABIANCA, VINCENZO.

“Nie da się przecież podczas jednego spotkania podsumować
stuleci wynalazków świata architektury, stanowiących o pięknie
i funkcjonalności, dla porównania z niewieloma realizacjami,
którym udało się te wartości zachować, w zderzeniu z normami
systemu i trudnościami na poziomie implementacji.”
(Cabianca, Vincenzo. “I preminazionali e regional! IN/
ARCH 1966.”Architettura, t. 13, nr 157, November 1968,
s. 499.)
COOK, CHRISTOPHER.

zob. COOK, BRIAN F.

“Jego prawe przedramię urwane jest tuż nad łokciem, zaś
w lewej dłoni trzyma przedmiot o nieregularnym kształcie
przypominającym wątrobę.”
(Cook, Brian F. “Two Etruscan bronze statuettes.”
Metropolitan Museum Journal, t. I, 1968, s. 170.))
CUTFORTH, ROGER.

zob. CUTLER, ANTHONY.

“Twarz męczennika ma uszy usytuowane niemal pod dobrym kątem
w stosunku do głowy, tak jak święty w północnej nawie katedry
w Gardzie, a kontury jego twarzy wyznaczają podobne kontrasty
światła i cienia.”
(Cutler, Anthony. “Garda, Kallunge, and the Byzantine
tradition onGotland.” The Art Bulletin, t. 51, nr 3,
September 1969, s. 258.)
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Zob. ilustracja.
(-------. “Housing, Pimlico London.” Architectural
Review, t. 145, nr 866, April 1969, s. 286.)
DE MARIA, WALTER.
“Uważali naturę za schronienie w ucieczce od odczłowieczającej
ery przemysłu.”
(Shirey, David L. “Impossible art - what it is:
earthworks.”Art in America, t. 57, nr 3, May- June
1969, s. 34.)
DIBBETS, JAN.
“Spora część tej społecznej antyformy - z jednej strony,
dążącej ku kontemplacyjności, z drugiej zaś, ku gloryfikacji
fizycznego i artystycznego ego oraz wynikających z nich akcji;
dostało się w nurt nowej sztuki.”
(Ammann, Jean-Christophe. “SchweizerBrief . “ Art
International, t. 13, nr 5, May 20, 1969, s. 48.)
FERGUSON, GERALD.
“W świecie szybkich zmian i nowych wynalazków radykalne
odejścia stały się oczekiwane.”
(Ferguson, Gerald. “Jim Leedy. Anna Leonowens
Gallery. Nova ScotiaCollege of Art, February, 1969.”
Artscanada, t. XXVI, nr 2, April 1969, s.45.)
FERRER, RAFAEL.
“Organizatorzy wystawy Marcia Tucker i James Monte
zaaranżowali wystawę w taki sposób, aby ta doniosła profanacja
była pierwszym co widzimy wchodząc.”
(Schjeldahl, Peter. “New York letter.” Art
International, t. 13, nr 7, Sept. 1969, s. 70.)
FLANAGAN, BARRY.
“Kandinsky pracował w totalnym odosobnieniu w Neuilly,
napędzany nadzieją, że może dożyje jaśniejszej przyszłości.”
(Glueck, Grace. “Open season. New York gallery notes.”
Art in America, t.57, nr 5, Sept. /Oct. 1969, s. 117.)
GROUP FRONTERA. zob. FROST ASSOCIATES.
“Innowacyjny projekt wyłamuje się ze schematutradycyjnego
blokowiska, ogrodzonego siatką placu zabaw i schodków
rozsianych po nierównym terenie.”
(-----. “S.S. 36 is scaled for very small pupils —and
a highly urban setting.”Architectural Record, t. 144,
nr 5, Not. 1968, s. 152.).
FULTON, HAMISH.

zob. FULTER, RICHARD BUCKMINSTER.

“Intelekt także działa tu na zasadzie przeciwieństw:
aspiruje do metafizycznego, lecz wprowadza porządek w miejsce
nieporządku; rozwija wciąż bardziej złożone idee, upraszczając
jednocześnie środki ekspresji.”
(Ryser, Judith. “RIBA 68: londres. Remise de la
m6dai!led’orroyaled’architecture 6 Richard Buckminster
Fuller.” Werk, t. 55, nr 9,September 1968, s. 624.)
GILBERT and GEORGE. zob. GILBERT, GERRY.
“Niezidentyfikowane obiekty latające to niezidentyfikowane
obiekty spadające.”
(Gilbert, Gerry. “1000 words on Lee-Nova.” Artscanada,
t. XXVI, nr 2, April 1969, s. 15.)
GIORNO POETRY SYSTEMS.
“Powód: zbyt wiele obsceniczności na taśmie.”
(“Telephone’s hot breath: poet Giorno’s Dial-a-poem
.”The Architectural Forum,t. 131, nr I, July/August
1969, s. 43 f .)
GRAHAM, DAN. zob. GRAHAM, ROBERT.
“Większość z nich, rozłożona w maciupkich łóżkach, śpi
smacznie.”
(Graham, Robert. “In the galleries.” Arts Magazine, t.
43, nr 7, May 1969, s. 64.)
HAACKE, HANS.
“Nasz wiek – czasy nauki, mechanizmów, władzy i śmierci.”
(Glueck, Grace. “ ‘Tis the month before Christmas ....
New Yorkgallery notes.” Art in America, t. 57, nr 6,
Not. /Dec. 1969, s. 154.)
HABER, IRA JOEL. zob. HAAS, FELIX.
“Młodsi architekci, jak Roselli, 4 (dom, Lake Maggiore, 1958),
Ungers, 5 (schronisko młodzieżowe, Lindenthal pod Kolonią,
1958) Chasmann, 6 (model domu, Tzoala pod Tel-Avivem, 1965),
budują po to by wstrząsać, by szokować – więc, aby robić to co
robili dadaiści.”
(Haas, Felix. “Dada and architecture.” The Architectural
Review, t. 145, nr 866, April 1969, s. 288.)

HARDY, RANDY. zob. HARDY, HUGH.
“To wymaga od performera wykonywania czynności w taki sposób,
by być zrozumianym; i podkreśla ruchy jego ciała.”
(Hardy, Hugh. “An architecture of awareness for the
performing arts.”Architectural Record, t. 145, nr 3,
March 1969, s. 118.)
HEIZER, MICHAEL.
“Pasmo Downs to wzgórza pokryte naturalnym trawnikiem.”
(Hutchinson, Peter. “Earth in upheaval. Earth works
and landscapes.” Arts Magazine, t. 43, nr 2, November
1968, s. 19.)
HOLLEIN, HANS.
Zob. ilustracja.
(L’ Architecture d’Aujourd’hui,nr 140, October
1968, s. xxiii.)
HUEBLER, DOUGLAS.
“Barry.”
(Rose, Arthur R. “Four interviews with Barry, Huebler,
Kosuth, Weiner.” Arts Magazine,t. 43, nr 4, February
1969, s. 22.)
HUOT, ROBERT.
“’Stella, Noland, & Olitski’ brzmi jak nazwa niekoniecznie
renomowanej kancelarii, lecz jest to, oczywiście, wciąż
panujący triumwirat kierunku, który Clement Greenberg nazwał
post-malarskim abstrakcjonizmem.”
(Schjedahl, Peter. “New York letter.” Art
International,t. 13, nr 6,Summer 1969, s. 64.)
HUTCHINSON, PETER.
“Pasmo Downs to wzgórza pokryte naturalnym trawnikiem.”
(Hutchinson, Peter. “Earth in upheaval. Earth works
and landscapes.” Arts Magazine, t. 43, nr 2, November
1968, s. 19.)
JARDEN, RICHARDS. zob. JARAY, TESS.
“Widz może wyczuć podświadomie naturę dzieła, gdy tylko
powiąże ją z produktywnym procesem artystycznym.”
(Kudielka, Robert. “Tess Jaray: New paintings.” Art
International, t. 13, nr 6, Summer 1969, s. 41.)
KALTENBACH, STEPHEN.
“W kolejnej pracy zdaje się utrzymywać wiodący prostokąt
obrazu na ścianie, podpierając go przy pomocy rury zapartej
pod kątem o podłogę.”
(Kozloﬀ, Max. “9 in a warehouse. An ‘attack on the
status of the object.’”Artforum,t. 7, nr 6 February
1969, s. 41.)
KAWARA, ON. zob. KAWASHIMA.
“Są to subtelne i intensywne obrazy, którym udaje się
odzwierciedlać jednocześnie szczerość i energię.”
(“Reviews and previews.” Art News, t. 68, nr 6,
October 1969, s. 13.)
KOSUTH, JOSEPH.
“Barry.”
(Rose, Arthur R. “Four interviews with Barry, Huebler,
Kosuth, Weiner.”Arts Magazine, t. 43, nr 4, February
1969, s. 22.)
KOZLOV, CHRISTINE. zob. KOZLOFF, MAX.
“Zaś odnośnie widzów, którzy wolą hołdować pięknu tego
wspaniałego samochodu, Bugatti Royale, zamiast docenić któreś
z wystawionych dzieł; jest to taki sam błąd dosłowności, jak
wynoszenie piękna kobiety ponad zupełnie inny rodzaj piękna
reprezentowanego przez obiekt będący jej portretem.”
(Kozloﬀ, Max. “….art negotiates with the machine
as the central andmost unavoidable presence of its
time.”Artforum, t. 7, nr 6, February1969, s. 23.)
LATHAM, JOHN..
Zob. ilustracja.
(Harrison, Charles. “Against precedents.” Studio
International, t. 178, nr 914, September 1969, s. 90.)
LE VA, BARRY.
“Wiosną pozostało już tylko kilka palet z workami
stwardniałego, szarego pyłu i parę zastygłych placków cementu
przypominających o tej dystrybucji.”
(Rosing, Larry. “Barry Le Va and the non-descript
distribution.” Art News,t. 68, September 1969, s. 52.)

LEWITT, SOL.
“Wciąż jednak, jego płótna można formalnie rozłożyć na ich
historyczno-sztuczne komponenty – Art Nouveau, Surrealizm,
Informel.”
(Sommer, Ed. “Prospect 68 and Kunstmarkt 68.” Art
International,
t. 13, nr 2, February 20, 1969, s. 32.)
LONG, RICHARD.zob. LONGHI, PIETRO.
“Później, za wyjątkiem L’Elefante (Salom Collection),
zwierzęcia, które widziano w Wenecji w 1774, Contodini
Che Giocano A Carte z 1775 (Paulucci Collection), wzmianki
o Confessionewystawionego w Fiera del la Sensa, w 1779, przez
Longhi’ego,jedynym odniesieniem były portrety.”
(Cailleux, Jean. “The literature of art. The art of
Pietro Longhi.” Burlington Magazine, t. Ill, nr 798,
September 1969, s. 567-568.)
McLEAN, BRUCE.
“Wydział Rzeźby St Martin’s nigdy nie akceptował statusu quo:
głęboka wiara w możliwości rzeźby oraz w potrzebę rozwoju
zachęca do ciągłego kwestionowania idei, które mają potencjał
skostnienia w postawy.”
(Harrison, C. “Some recent sculpture in Britain.”
Studio, nr J77, January 1969, s. 27.)
MEIRELLES, CILDO. zob. MEISEL, ALAN R.
“Z pewnością nie ma w USA drugiego miejsca z tak wielką
ilością sklepów oferujących lokalne rzemiosło jak Santa Fe,
i zdarzyło się, że był czas, by oglądać i kupować indiańskie
maty, biżuterię, naczynia i lalki kochina.”
(Meisel, Alan R. “U.S.A.: focus on Albuquerque.” Craft
Horizons, nr 29, September 1969, s. 47.)
MINUJIN, MARTA.
“Kiedy przedmiot jest cenny, posiadanie to odpowiedzialność,
która staje się ważniejsza niż doświadczanie tego przedmiotu.”
(Margolies, J.S. “TV - the new medium.” Art in
America, nr 57,September 1969, s. 50.)
MORRIS, ROBERT.
“Jedna z kompozycji Edwarda Keinholtza zatytułowana ‘After
the Ball’ zawiera fragment powieści: ‘W kuchni, przy stole,
pod nieosłoniętą żarówką siedzi ojciec zmęczony, sztywny,
zezłoszczony.”
(Plagens, S. “557.087 at the Seattle Art Museum.”
Artforum, nr 8, November 1969, s. 66.)
NAUMAN, BRUCE.
“Spuścizna X będzie składała się w dużej mierze z legend,
masy fotograficznych dokumentacji, kilku przedmiotów, bardziej
pamiątek, oraz naręcza pierwszej klasy krytyków z traumą.”
(Schjeldahl, S. “Anti- illusion: procedures/material.”
Art International, nr 13, September 1969, s. 70.)
NEW YORK GRAPHIC STUDIO WORKSHOS.zob. GRAPHICS, STUDIOGRAPHIC.
“Z zasady, bez wątpienia, piękno i celowość idą ramię
w ramię.”
(Banks, C. and J. Miles. Studio, nr 175, April 1968,
s. 215.)
NEWSPAPER. zob. NEWMAN, ROBERT.
“Odbitki te, jak krawatki, zaznaczały swoja pozycję na wciąż
obcym terenie.”
(Newman, Robert. “Exhibition at Gain Ground
Gallery.”Art News, nr 67, September 1969, s. 18.)
GROUPOHO. zob. OHQUIST, JOHANNES.
“Maluje ‘Starą kobietę z koszem’ (fot. s. 50), rybaka ‘Na
morzu’ (fot. s. 52), dużą scenę dziecięcą ‘W Ogrodach
Luksemburskich’ (fot. s. 51) oraz ‘Lud pod murami
kościoła w Ruokolaks’ (fot. s. 54) w świetlistych kolorach
i z charakterystyczną ostrością, które wtedy mogły wydawać się
niesamowite. ”
(Ohquist, Johannes. Neuere Bildende Kunst in Finnlond.
Helsingfors, Akademische Buchhondlung, 1930, s. 5 .
OITICICA, HELIO. zob. OKA, HIDEYUKI .
“To wielka szkoda, gdyż wydaje się, że tracimy coś, co wielce
umilało nam życie, lecz raczej nie da się odwrócić nowego
trendu bez rozpaczliwej próby zatrzymania tego, co już zalicza
się do gatunku sztuki na wyginięciu.”
(Oka, Hideyuki. How to Wrap Five Eggs.Japanese Design
in Traditional Packaging.New York, Harper & Row,
cl967, s.10)
ONO, YOKO.
“Umieść płótno tam, gdzie pada zachodnie światło.”
(Cox, Anthony. “Instructive Auto-Destruction.” Art and
Artists, t. I, nr 5, August 1966, s. 17.)
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LIPPARD
OPPENHEIM, DENNIS. zob. OPPENHEIM, MERET..
“Meret Oppenheim.T.T. Form med hjalm.Gipsrelief. 1954.”
(Thollander, Leif. “Meret Oppenheim.” KONSTrevy, t.
XXXVI, nr 2, March-April I960, s. 77.)
PANAMARENKO.
“Statek kosmiczny będzie leciał cztery lata, lub zostanie
zatrzymany za kilka godzin, i wciąż eksploracja pewnych gwiazd
będzie możliwa.”
(Exhibition at Gibson Gallery. Arts, nr 43, May 1969,
s. 67.)
PAOLINI, GIULIO. zob. PAOLO Dl GIOVANNI FEI.
“Na obu obrazach Dziewicę widzimy od frontu, stojącą
nadzwyczaj sztywno i poważnie, szczególnie jeśli przypomnimy
sobie trzynastowieczne płótna, gdzie sieneńskie Madonny chylą
głowy z troską i uwielbieniem ku Dzieciątku.”
(Mallory, M. “Lost Madonna del Latte by Ambrogio
Lorenzetti.”Art Bulletin, nr 51, March 1969, s. 42.)
PECHTER, PAUL. zob. PECHSTEIN, MAX.
“’Ten obraz to Hopper’, powiedział Hirshhorn.”
(Jacobs, J. “Collector: Joseph H. Hirshhorn.” Art in
America, nr 57, July 1969, s. 69.)
PENONE, GIUSEPPE. zob. PENNI, LUCA.
“W ekstremalnie płodnym środowisku, gdzie widzimy kilku
grafików pracujących w sposób bardzo podobny, szanse na
popełnienie błędu rosną.”
(Zerner, H. “Les eaux- fortes de Jean Mignon.” L’Oeil,
nr 17,1 March 1969, s. 9.)
PIPER, ADRIAN. zob. PIPER, DAVID WARREN.
“Po II Wojnie Światowej zapotrzebowanie na ręczne rzemiosło
odrodziło się. ”
(Piper, David Warren. “Canada: dimensions 1969.” Craft
Horizons,
nr 29, September 1969, s. 71.)
PISTOLETTO, MICHELANGELO.
“Każda inna decyzja byłaby równie dobra bądź zła; ‘nie piłować
w ogóle, również nie rozwiązuje niczego, a poza tym Engels
lubi piłować’.”
(Blok, C. “Letter from Holland.” Art International, nr
13, May1969,
s. 51.)
PRINI, EMILIO.
“Wprawdzie niektóre takie akcje(jak te wykonane przez Zorio,
Anselmo,Merz, czy Pistoletto) odnoszą bądź odniosły sukces,
lecz nie można tego powiedzieć o wielu innych.”
(Dorfles, G. “Arte concettuale o arte povera?”Art
International, nr 13, March 1969, s. 37.)
PUENTE, ALEJANDRO.
“Na ogromnym stole umieszczam serię prostokątnych luster
pochodzących z cel więziennych.”
(Whitelow, G. “Carta de Buenos Aires.” Art
International, nr 13, May 1969, s. 28.)
RAETZ, MARKUS.
“Spora część tej społecznej antyformy - z jednej strony,
dążącej ku kontemplacyjności, z drugiej zaś, ku gloryfikacji
fizycznego i artystycznego ego oraz wynikających z nich akcji;
dostało się w nurt nowej sztuki.’”
(Ammann, J.C. “Schweizer Brief.” Art International, nr
13, May 1969, s. 48.)
RAINER, YVONNE.zob. RAINER, ARNULF.
Zo. ilustracja.
(Sotriﬀer, K. “Ausstellung, Museum des 20.
Jchrhunderts.” Kunstwerk nr 22, February 1969, s. 8.)
RINKE, KLAUS.
“Ta ‘sztuka’ jest zdepersonalizowana, obliczalna, powielalna,
podlegająca transformacjom, bliska wzornictwu industrialnemu;
gramatyka formy, która może być użyta w technologii, by
kształtować najbliższe otoczenie.”
(Bonin, W. von. “Baden-Baden: a new method of
exhibiting.”Arts,
nr 44, September 1969, s. 53.)
RUSCHA, EDWARD.
Zob. ilustracja.
(Art News, nr 68, October 1969, s. 9.)
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SANEJOUAND, J.M. zob. SANDLE, MICHAEL.
“Jednak jeśli chodzi o Philippa Kinga (ur. 1934) wszyscy są
zgodni: nie tylko dobrze znane Lehnformen (‚L-gięte’) świadczą
o jego wpływie(Tony Benjamin, Derrich Woodham), lecz również
stosowana reguła ujednolicania(Evans, Hall) –zaś wskrzeszenie
przez Kinga ciężkich, plastikowych form stało się najbardziej
efektywnym aktem w historii tego ruchu.”
(Kudielka, R. “New English sculpture,
AbschiedvomObjekt.” Kunstwerk, nr 22, October 1968, s.
19.).)
SLADDEN, RICHARD. zob. SLADE, ROY.
“Pensje często są niskie, szczególnie poza bogatymi
uniwersytetami.”
(Slade, R. “Up the American vanishing point.” Studio,
nr 176, November 1968, s. 174.)
SMITHSON, ROBERT.
“Poszerzona o tysiąc stóp kwadratowych powierzchnia stała się
‘solą ziemi’, triumfując ponad nowymi technologiami.”
(“Earthworks.” Art in America, nr 57, May 1969, s.
34.)
SONNIER, KEITH.
“Z każdą kolejną falą nowej wrażliwości, począwszy od
triumfu Rauschenberga w 1963, śmielsze stawało się wspieranie
młodych amerykańskich artystów przez niemieckich handlarzy,
którzy stwarzali im platformy, często zanim byli oni szeroko
prezentowani w tym kraju.”
(Pincus-Witten, Robert. “Keith Sonnier.” Artforum, t.
VIII, nr 2,October 1969, s. 40.)
SOTTSASS, ETTORE, JR. zob. SOTO, JESUS RAPHAEL.
“Jego ciągłe wizualne buczenie koncentruje umysł i okow
szczególny sposób.”
(Peppiatt, Michael. “Paris Letter.” Art International,
t. 13, nr 7, September 1969, s. 75.)
THYGESEN, ERIK. zob. THORNTON, RICHARDS.
“Uczy się również 51 znaków katakana i 51 znaków hiragana,
plus 26 liter rzymskich i cyfr arabskich. ”
(Thornton, Richard S. “Japanese Design Education.”
Graphis ,t. 24,
nr 138/139, 1968, s. 320.)
VAN SAUN, JOHN.
“Porządna szklanka piwa jest lepsza niż porządna rzeźba.“
(Sharp, Willoughby. “Place and Process.” Artforum, t.
8, nr 3, November 1969, s. 48.)
VAZ, GUI LHERME MAGALHAES. zob.VASS, GENE.
“lecz głównym motywem pozostała geometria, koła i kwadraty.”
(Mellow, James R. “New York Letter.” Art
International, t. 13, nr 2, February 20, 1969, s. 46.)
VENET, BERNAR. zob. VENETIEN, JEAN.
“Wong, kaligraf praktykujący Zen i nauczyciel na Uniwersytecie
w Massachusetts, używa dowcipnych tytułów, by podkreślić tę
nierówność.”
(“Reviews and Previews.” Art News,t. 68, nr I, March
1969, s. 71.)
WALL, JEFFREY. zob. WALLACH, ALAN.
“To ta dialektyka między teorią, a doświadczeniem z pierwszej
ręki pchnęła jego sztukę do przodu.”
(Wallach, Alan. “Thomas Cole.” Artforum, t. 8.nr 2,
October 1969, s. 47.)
WEINER, LAWRENCE.
“WEINER. Materiały.”
(Rose Arthur R. “Four Interviews with Barry, Huebler,
Kosuth, Weiner.”Arts Magazine,t. 43, nr 4, February
1969, s. 23.)
WILSON, IAN. zob. WILSON, WILLIAM.
“Jeśli w pewnym momencie jakiś Kienholz zostanie sprzedany
lub oddany w celu redukcji podatku, procent wartości
rynkowej dzieła w danym czasie wraca do artysty bądź jego
spadkobierców.”
(Wilson, William, with Peter Selz. “Los Angeles—A View
from the Studios.” Art in Amerika, t. 57, nr 6,
November-December 1969, s. 146.)

ADDENDA
BRECHT, GEORGE. zob. BREEZE, CLAUDE.
“Beznamiętny sposób, w jaki Breeze ukazał konflikt płci, jest
mocno naukowy, realny, fizyczny.”
(Simmins, Richard, “Claude Breeze: Recent Paintings
and Drawings,”Artscanada, t. XXVI, nr 128/129,
February 1969, s. 37.)
D’ALESSIO, CARLOS. zob. DALEY, WILLIAM.
“To nie są filiżanki jako takie, ale są to niemal filiżanki:
duch filiżanek, odrodzenie filiżanek, filiżanki oczyszczone
poprzez odebranie im funkcji.”
(---, “Exhibitions,” Craft Horizons,t. XXIX, nr 2,
Mar./Apr. 1969,
s. 43.)
LIPPARD, LUCY.
“Być może jest jakieś, nie tylko personalne, znaczenie
w fakcie, iż one wszystkie dotyczą krajobrazu lub implikują
wielkie przestrzenie.”
(Lippard, Lucy, “Notes in Review of Canadian Artists
‘68,”Artscanada, t. XXVI, nr 128/129, February 1969,
s. 25.)
N.E. THING CO. zob.NEUBURG, HANS.
“Pierwsze na świecie świetne muzeum plakatu, znajdujące się
w stolicy Polski, świadczy o tym.”
(Neuburg, Hans, “Second International Poster Biennale
in Warsaw,” Graphis, t. 24, nr 137,1968, s. 242
McSHINE, KYNASTON. zob. MAC TAGGART, WILLIAM.
“Te portrety istotnie są początkiem jego wychodzenia
z jaskini.”
(---, “Recent Museum Acquisitions,” The Burlington
Magazine, t. CXI, nr 790, January 1969, s. 32.1

CZĘŚĆ II
A. Jeśli prawdą jest, że artysta ma możliwość antycypowania i uniknięcia
konsekwencji technologicznej traumy, co mamy myśleć na temat świata „doceniania
sztuki” i związanej z nim biurokracji? Czy nie wydaje się to nagle zmową mającą na
celu uczynienie artysty zbytkiem, fraszką, lub środkiem na uspokojenie?
13312218114 171914
...Logika fotografii nie jest ani werbalna ani syntaktyczna, to stan, który pozbawia
kulturę literacką narzędzi, by radzić sobie z fotografią....Dla większości ludzi
obraz ich własnego ego zdaje się być uwarunkowany typograficznie, a więc wiek
elektroniki, przywracający inkluzywność doświadczenia, zagraża ich idei istotnego
ja.
9294
Dla sztuki każda czynność, idea, wspomnienie, czy przyswojenie przez świadomość
odbiorcy pewnego desygnatu koncepcji artystycznej, bądź dzieła, są kluczowe.
Przez wspomnienie rozumiem nie tyle akt przywołania faktu z pamięci, co aktywność
kojarzenia. Od sztuki uczymy się tworzyć wiązania i wykonywać skoki dzięki
fragmentarycznym wskazówkom, tropom.
1212022114 71855145
Czyż nie jest to tak wiele dla ciebie, przyjacielu, który nigdy nie widziałeś tego
miejsca; a jeśliś je odwiedził, czy nie czujesz tych wrażeń i kolorów, które ja
czuję teraz, gdy opisałem je tak dokładnie; za co muszę przeprosić. Nie powinieneś
jednak postrzegać tego jako rezultatu moich wywodów; niech obrazy płyną w twoim
środku; przesuwają się z lekkością, najmniejsze pojęcie o tym wystarczy ci.
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19191420-2521225
Jedna trzecia naszego życia psychicznego składa się z tych szybkich, przewidującoostrzegawczych widoków perspektywicznych na niewypowiedziane scenariusze myślowe.
23912129113 10113519
Filozofia sprawia, że dojrzewamy szybko, krystalizuje nas do stanu dojrzałości.
Jak więc, nie ‘odfilozofowawszy’ się, możemy mieć nadzieję na doświadczanie nowych
obrazów, zaskoczeń, które są właściwe istnieniom młodzieńczym?
7119201514 21385121184
Fragmentacja może być bardzo efektywnym, twórczym lub krytycznym, podejściem do
nowej sztuki. Jest bliższa bezpośredniej komunikacji niż tradycyjnie zunifikowane
lub literackie podejście, gdzie wprowadza się całą masę zbędnej tkanki łącznej.
Interpretacja, analiza, anegdota, osąd blokują procesy mentalnej i fizycznej
odpowiedzi przy pomocy nieistotnych informacji, zamiast oczyścić drogę dla reakcji
na podstawowe treści.
71855145, 1516. 3920
Wydaje nam się, że chcemy, by nasze dzieci były twórcze, lecz co mają tworzyć?
18.4. 1219147
Nikt nie będzie chciał słyszeć odmowy.
14 1i59148118420
Przypadek, na swój szczególny sposób, przeciąga nas na stronę natury.
1015814 3175
To jest właściwie całkiem możliwe, że przed upłynięciem kolejnego stulecia, nasze
procesy myślowe doprowadzą do wyginięcia rasy ludzkiej, w sposób nieosiągalny dla
zwierząt niższego rzędu, które nie mają zdolności myślenia.
4.5. 25181225145
B. W przestrzeni wystawy umieść arkusze errat, gdzie widzowie będą mogli korygować
wszelkie nieprawidłowe informacje, literówki, itp., znalezione w wystawionych
materiałach bądź w katalogu. Wybierz i zredaguj zabawne komentarze, następnie
opublikuj je jako recenzję wystawy w magazynie o sztuce.

*
Emile Durkheim dawno temu wyraził opinię, że to nadzwyczajne zadanie
zawsze umykało interwencji świadomości społecznej.
13312218114 171914

80

LIPPARD
CZĘŚĆ III
A. Sparuj nazwiska tych artystów biorących udział w wystawie, którzy są lub będą
w Nowym Jorku i okolicach, z nazwiskami Kuratorów Museum of Modern Art – nazwiska
mają zaczynać się na tę samą literę (użyj procedury podobnej do tej opisanej
w Części I/A, w razie potrzeby przesuwając się do kolejnych liter alfabetu); poproś
każdego z kuratorów, by spędził co najmniej 8 godzin rozmawiając z danym artystą
o sztuce, prawach artysty, związku muzeum ze społeczeństwem, bądź na inny ustalony
przez nich temat. Powinno się to odbyć w okresie 6 miesięcy w okolicach daty
otwarcia wystawy, i może być zastosowane również w przypadku artystów z zagranicy,
jeśli ich plany podróży będą znane dostatecznie wcześnie.
B. Pierwszego popołudnia po otwarciu wystawy, gdy będzie to strategicznie możliwe
(najlepiej w środę), wręcz posiadaczom biletów na projekcję o nr: 296160 i 296159
dożywotni darmowy wstęp do Muzeum (ważny każdego dnia tygodnia). Jeśli posiadacz
jest Afroamerykaninem, Latynosem, Kobietą, lub aktywnym zawodowo artystą nie
reprezentowanym przez żadną galerię, daj jemu/jej dodatkowo darmową kserokopię
pokazywanych w ramach wystawy INFORMATION prac, wykonanych z użyciem Tezaurusa
Rogeta, jeśli nie ma takowych lub autor odmówi, podaruj egzemplarz tego katalogu do
kolekcji stałej Muzeum.
C. Nie pokazuj filmów chwalących wojnę.
Poproś amerykańskich artystów biorących udział w wystawie, aby wraz z chętnymi
spośród personelu Muzeum stworzyli i podpisali list wyrażający konieczność
natychmiastowego wycofania się z nielegalnie prowadzonych wojen w Wietnamie
i Kambodży; wyślij kopie do 592319 (296l60+296l59)ludzi w szeregach sił zbrojnych
każdego ze stanów USA. (Jeśli to niemożliwe, wyślij je do 56 gazet o dużym zasięgu.)
D. Zakup prace wykonane przez artystów, których nazwiska pojawiają się odpowiednio
jako: pierwsze, drugie, piąte, szóste, dziewiąte, dziewiętnaste, sześćdziesiąte
(jeśli lista wystawiających tyle mieści) w porządku alfabetycznym; podaruj po jednej
pracy siedmiu (bądź sześciu) niezależnym instytucjom wystawienniczym na świecie,
które znajdują się w niedofinansowanych obszarach, poza największymi miastami.
E. Skseruj i opublikuj jako wkładkę do katalogu wystawy INFORMATION wszystkie
dostępne informacje i wszelkie pozostałe propozycje dotyczące praw artysty,
czyli czynszów, umów, podziału zysków, kontroli artysty nad pracami sprzedanymi,
wystawianymi, itp.
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