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KONCEPCJA WYSTAWY W PAWILONIE POLSKIM  

NA 57 MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWIE SZTUKI W WENECJI W 2017 ROKU 

 

Pulsujący rytm muzyki.   

Nasiona dmuchawca, pokrywając całą podłogę, łagodnie poruszają się i przylegają do ciał widzów.   

Nieustająca feeria barw.   

Atmosfera radosnego uniesienia i   grozy wiszącej w powietrzu. Jednocześnie.   

Instalacja Wojciecha Pusia Bezkres (Endless) stawia sobie za cel przemianę Polskiego Pawilonu 

w przestrzeń przywołującą na myśl imprezę, często kojarzoną z kulturą queer. Dyskoteki znane 

są jako miejsca, w których gromadzą się ludzie i oddają zabawie. Jednakże raczej ponure tło 

dźwiękowe przypomina o przeszłych oraz współczesnych podziałach nie tylko w sferze 

seksualności, ale i innych obszarach. Projekt rozgrywa się na bardziej subtelnym pod 

względem fenomenologicznym poziomie, wskazując na uwikłanie ciał w synestetycznym 

podejściu do sfery wizualnej – takim, które angażuje dotyk, dźwięk i optykę. Praca Pusia 

uaktywnia namacalną, dotykową właściwość kolorów oraz pozwala odczuć, jak wibracje 

muzyki przenikają ciało. Według artysty impreza jest tropem, który może posłużyć do badania 

ogólniejszych pojęć zbiorowości i wykluczenia.   

Użyte nasiona są nawiązaniem do tych, które pojawiały się w różnych kontekstach w 

instalacjach Krzysztofa Malca (1965–2002). Na przykład w pracy Silence (1992) pokrył on nimi 

podłogę piwnicy Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Ta praca mogła być odczytana jako 

minimalistyczny poetycki gest skierowany do wszechobecnej społeczności queer, której głos 

pozostawał  niezauważony.    

Emocjonalna przestrzeń stworzona w pracy Wojciecha Pusia odnosi się do pojęcia queer 

abstrakcji (queer abstraction). To wyraz zainteresowania artysty tożsamością, jako czymś 

bardziej płynnym niż ustalonym oraz abstrakcją jako potencjałem, który niesie ze sobą 

produktywność i rozwój. Bardziej niż wycofanie się z reprezentacji, abstrakcję powinniśmy 

postrzegać jako otwarcie na możliwości. Tworzy ono przestrzeń. Kluczowe zatem  w pojęciu 

queer abstrakcji jest nie tyle unikanie obecności, co powołanie do życia ciał, które nie są 

kulturowo naznaczone.    

Nasiona dmuchawca niosą ze sobą wiele kuszących metaforycznych implikacji. Po pierwsze, 

ukradkiem, niczym zaraza, przyczepiają się do ciał widzów. Wychodząc, widzowie mimowolnie 

rozprzestrzeniają i rozsiewają je po innych pawilonach oraz wszędzie indziej, dokądkolwiek 

pójdą. Ciekawe, że etymologia słowa „diaspora” związana jest z greckim słowem oznaczającym 

rozsiewanie ziarna. Termin ten jest najczęściej stosowany w odniesieniu do populacji, które 

przemocą skazano na wygnanie. Współcześnie jednak diasporą określa się także migracje i 

przesiedlenia w szerszej perspektywie. Bezkres Pusia wychodzi od przekonania, że cyrkulacja 

ciał lub „nasion” jest nieunikniona. Projekt odżegnuje się jednak od jednoznacznego określenia 

tego zjawiska jako pożądane lub groźne, sugerując zamiast tego jego ambiwalencję. 
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Projekt Bezkres (Endless) zakłada przemianę Pawilonu Polskiego w przestrzeń instalacji 

świetlnodźwiękowej. Jego wnętrze w pierwszym momencie ma wywoływać wrażenie klubu 

disco/miejsca imprez, przez wykorzystanie profesjonalnego sprzętu (zamontowane na 

konstrukcji wewnętrznej – lampy: 25 głów CHAUVET DJ Intimidator Trio; stół MA Lighting  

GrandMA2 onPC Fader Wing; nagłośnienie: 4 x JBLVRX928, 2 x JBLSRX718, 1 x odsłuch; 

maszyna do dymu: MDG ATMe High Output Atmosphere Hazer). Efekty świetlne i muzyka 

skomponowana specjalnie na potrzeby projektu będą wypełniać całą przestrzeń.    

Precyzyjnie zaprogramowany układ świateł, ich ruchu i zmiany barw oraz towarzysząca temu 

muzyka przy użyciu abstrakcyjny środków będą miały za zadanie kreować afektywną 

atmosferę – począwszy od rytmicznych, imprezowych wrażeń aż po mroczną i niepokojącą 

„filmową” scenerię. Program muzyki i oświetlenia przez cały czas trwania wystawy będą 

ewoluowały wykorzystując zestaw powtarzających się środków – w ciągu sześciu miesięcy 

trwania projektu widzowie będą mogli rozpoznawać pewne motywy lub schematy 

dźwiękowo-świetlne, nigdy jednak nie będą mieli okazji, aby wejść dwukrotnie w identyczną 

sytuację wykreowaną wewnątrz Pawilonu. Wystawa w metaforyczny sposób miałaby stać się 

przestrzenią transformującego wspomnienia, które jest niemożliwe do odtworzenia i 

powtórzenia ze wszystkimi detalami.    

Poza świetlnymi i dźwiękowymi działaniami podłoże Pawilonu zostanie wypełnione 

nieoczyszczonymi nasionami dmuchawca (mniszek pospolity). Będą one pokrywały całą 

podłogę i w ciągu trwania wystawy będą sukcesywnie dosypywane (dzięki zapasowej ilości 

nasion przechowywanych w pomieszczeniu niedostępnym dla publiczności). Ich układ i forma 

będą również transformowały podczas całego okresu wystawy – wpływać na nie będzie dźwięk 

muzyki (drgania i wibracje) oraz widzowie poruszający się w przestrzeni Pawilonu, brodząc 

między usypanymi nasionami. Część nasion będzie przyczepiała się do ich ciał i ubrań, w 

związku z czym niepostrzeżenie będą oni roznosić je po innych częściach Giardini i  miejscach, 

do których się udadzą. Stąd potrzeba regularnego uzupełniania nasion  (przynajmniej raz na 

tydzień). Formy tworzone przez nasiona będą również stanowiły „ekran projekcyjny” dla 

świetlnych działań – ich wizualne wartości będą zmienne w zależności od światła 

dominującego w przestrzeni. 


