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SYMPTOMS
  OF AN ONLINE ERA

No więc nadeszło! To, co kilka dekad temu 
wizjonerzy zapowiadali jako epokę cyber-
przestrzeni – rozpostartej między kom-

puterami i innymi osobistymi urządzeniami sieci 
elektronicznej, będącej nie tylko główną areną na-
szej działalności, ale i najważniejszą przestrzenią, 
w której toczyć się będzie walka o człowieczeństwo. 
Czas pandemii okazuje się wielkim testem życia 
online; życia, którego sfery i pragmatyczne, i du-
chowe – chcąc nie chcąc – przenieśliśmy w wymiar 
komunikacji. 
Z jednej strony niewiele się ostatnio zmieniło 
w używaniu mediów, które przecież od dawna ak-
tywnie łączą nas ze światem, z drugiej zaś strony 
zmieniło się jednak wszystko, gdy tej aktywności 
przypadł nieoczekiwany monopol. I to w warun-
kach, kiedy izolację i połączenie, niedostępność 
i dostępność kształtujemy na nowo.
Podczas gdy tak wiele instytucji wszystkich dzie-
dzin artystycznych na całym niemal świecie dzia-
łalność przeniosło do sieci, w sposób płynny na 
naszych oczach przesunęła się granica między 
eksperymentem a kulturą głównego nurtu. Minęło 
już ćwierć wieku od momentu, w którym pierwsze 
formy działań twórczych zasiedliły nowiutki wtedy 
internet. Wrocław miał w tym swój udział – „Per-
formance na życzenie” (2001) Anny Płotnickiej 
przygotowany wspólnie z Pawłem Janickim należy 
do najbardziej pionierskich zastosowań interaktyw-
nej łączności internetowej z publicznością w sztuce 
performance’u.
Obecne ograniczenia sprawiły, że w sieci z tygodnia 
na tydzień zapanowało bogactwo form, sztuk i tre-
ści, chwilę temu jeszcze na taką skalę i w takiej róż-
norodności nieobecne. Nadają wszyscy: od wielkich 
światowych muzeów po alternatywne galerie, od 
sal koncertowych po domowe studia. Warto z tego 
przesytu korzystać. W każdym momencie dzieje 
się dużo, z dnia na dzień pojawiły się dylematy, co 

obejrzeć, w czym wziąć udział. Czy na Facebooku 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie śledzić 
Wojciecha Bąkowskiego czytającego „Teorię widze-
nia”, czy wysłuchać kantaty Bacha wybrzmiewają-
cej w zamkniętej dla publiczności sali NFM-u, czy 
może na Zoomie uczestniczyć w spotkaniu Cen-
trum Sztuki WRO, którego tematem jest antropo-
cen? Czy da się to zrobić wszystko na raz? Czy jest to 
tak samo wartościowe, jak gdybyśmy uczestniczyli 
w tych wydarzeniach realnie? Czy taki kontakt jest 
nową formą, czy tylko substytutem? Innymi słowy: 
czy stanie się trwałym zjawiskiem, czy przeminie 
wraz z ograniczeniami? A może obserwujemy z bli-
ska, jak właśnie – choć nie po raz pierwszy w hi-
storii – na naszych oczach zmieniają się sposoby 
przeżywania sztuki?

Stanisław Witkiewicz – pisarz, artysta, teoretyk sztu-
ki, mentor kultury polskiej przełomu XIX i XX wie-
ku, a dziś dodatkowo znany jako ojciec Witkacego – 
w roku 1903 wydał książkę, będącą peanem na cześć 
poznawania i przeżywania sztuki, przede wszystkim 
malarstwa i grafiki, poprzez reprodukcje. Widział 
w tym ważny proces demokratyzacji kultury: 

Współudział w całej sumie kultury wszystkich, jest 
krańcowym punktem dążeń rozwoju społecznego. 
Nie trzeba obniżać ani myśli, ani sztuki, do pozio-
mu przeciętności — trzeba dusze przeciętne podno-
sić do wyżyn geniuszów (...). Z czasem więc, obrazy 
Velasqueza, lub Rembrandta, których dziś trzeba 
szukać w Madrycie, lub Antwerpii, będą oglądane 
jednocześnie na całej kuli ziemskiej od Pekinu, do 
Zakopanego. Z czasem, postęp elektrotechniki, czy 
może jeszcze innej, na jakiejś subtelniejszej, niezna-
nej dziś sile opartej techniki, doprowadzi do tego, 
że całe dobro, jakie ludzkość w sztuce zgromadziła, 
stanie się dostępnem dla wszystkich, wszędzie i w 
każdym czasie. Przenoszenie obrazów i dźwięków 
będzie rzeczą tak łatwą i zwykłą, że wymiana myśli, 
współrzędność wrażeń i wzruszeń, stanów psychicz-
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nych i uczuć, uczyni z ludzkości jakby jedną potężną 
duszę (...). 
Rozlew idei staje się coraz łatwiejszym; materyalne 
środki przenoszenia myśli stają się poprostu częścią 
naszego organizmu. Czemże jest telefon, jeżeli nie 
spotęgowaniem działania naszego głosu i słuchu? 
Takie same też będą urządzenia, potęgujące siłę na-
szego wzroku do bajecznych granic. 
Wszystko to się stanie; stanie się nie dziś, to jutro. 
Wypełni to mnóstwo dotychczasowych marzeń, za-
spokoi mnóstwo pragnień i otworzy jeszcze dalsze 
i szersze horyzonty, rozbudzi jeszcze inne pragnienia 
i tęsknoty (...). Dusza ludzka jest bezdenna, ponie-
waż jeszcze nie jest w zastoju, ponieważ rozwija się, 
to znaczy, że ciągle trwa w niej przyrost energii psy-
chicznej. Czy tak będzie aż do jakiegoś kataklizmu, 
który zniszczy ziemię i jej «pleśń» — ludzkość?* 
Oryginalna pisownia zdradza upływ lat, jakie mi-
nęły od publikacji tych myśli. Współczesne jednak 
pozostało całe spektrum impulsów, duchowych 
perspektyw postępu techniki i niepokojów doty-
czących rozwoju ludzkiego gatunku.
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„Predictive art bot” – instalacja  
autorstwa DISNOVATION.ORG  

(Nicolas Maigret,  
Maria Roszkowska), 2017

Predictive Art Bot 
 by DISNOVATION.ORG 

(Nicolas Maigret, Maria Roszkowska),  
installation, 2017



It has finally happened! That, which the vision-
aries predicted a few decades ago as an era of 
cyberspace – where a network spanning com-

puters and personal devices is not only the main 
channel of conducting business, but also the arena, 
where the fight for one’s humanity will take place 
– is now the reality. The pandemic proved to be an 
exercise in living online. It’s a life, where both the 
pragmatic and the spiritual has moved to a whole 
new space – whether we wanted it to or not. On the 
one hand there hasn’t been much change to the 
way we use social media. For years now we’ve used 
these platforms to connect with the world. That be-
ing said, the situation is much different now, that 
these unexpectedly have become all but the sole 
means of interaction. And that’s in a time, where 
being isolated and being connected, being available 
and unavailable, took on a whole new meaning.
When so many cultural institutions supporting all 
manner of artistic expression in nearly all parts of 
the world decided to move their activities online, 
the boundary between an experiment and main-
stream is fast becoming blurry. It’s been 25 years 
since first creative initiatives appeared on the inter-
net, which was still in its infancy. Wrocław contrib-
uted to that as well. Performance on demand (2001) 
by Anna Płotnicka in collaboration with Paweł 
Janicki was one the most pioneering applications 
of using the internet to interact with the audience 
in performance art.
As a result of current restrictions, a whole range of 
creative forms, performances and content started 
cropping up online – pretty much overnight. Such 
scale and diversity of creative expression was un-
heard of until recently. Everyone is doing their 
own thing: from large, world renowned museums, 
to alternative galleries, to concert halls, to home 
studios. This overabundance is worth exploiting.  
There’s so much going on, that choosing, what to 
watch or participate in, suddenly became a prob-
lem. Perhaps you should go to the Facebook page 
of Warsaw Museum of Modern Art and listen to Wo-
jciech Bąkowski read the Theory of Seeing? Or may-
be you should listen to Bach cantatas performed in 
an auditorium of National Forum of Music, which is 
now closed to the public? Or perhaps join in a Zoom 
meeting of WRO Art Center, where anthropocene is 
being discussed? Can you do all those things at the 
same time? Is such an experience just as valuable, 
as live participation in the event? Is this type of ac-
tivity a new form of staying connected, or merely 
a substitute for it? In other words: will this phenom-
enon become the new standard, or will it disappear, 
when the quarantine restrictions are lifted? Or may-
be we’re seeing, that the way of experiencing art is 
changing before our very eyes? It wouldn’t be the 

first time, that something like that has happened.
Stanisław Witkiewicz – writer, artist, art theoreti-
cian, mentor of Polish culture at the turn of the 19th 
and 20th centuries, today also known as father of 
Witkacy – published a book in 1903. The book was 
a paean which celebrated learning and experienc-
ing art, in particular the art of painting and graph-
ics, via reproductions. He saw this as an important 
process of making culture more “democratic”: 
Allowing everyone to participate in all aspects of cul-
ture is the ultimate goal of social development. There 
is no need to bring down one’s way of thinking or ar-
tistic expression to adapt to mediocrity – instead 
we need to uplift the average comprehension to the 
heights of genius. (...) As a result, over time, works 
of Velázquez, or Rembrandt, that right now you can 
only appreciate in Madrid or Antwerp, will be acces-
sible at the same time all around globe – from Beijing 
to Zakopane. As electronics – or other, more sophisti-
cated, unknown yet technologies – develop, all of hu-
manity’s cultural accomplishments will be available 
to anyone, anywhere, at any time. Distribution of im-
ages and sounds will be so simple and ordinary, that 
exchange of concepts, and the equality of being able 
to experience feelings, emotions, and mental states, 
will transform the human race into something akin 
to a single, powerful soul. (...) 
Proliferation of ideas is becoming more simple; phys-
ical means of transferring thoughts are fast becom-
ing a part of us. What is a telephone, if not just a tool 
that enhances our own capabilities of speaking and 
hearing? Thus we will create devices, that will boost 
our ability to observe to unimaginable levels. 
All of this will come to pass – if not today, then tomor-
row. We will make all manner of dreams come true, 
satisfy our desires, and expand our horizons even 
further, creating new needs and wants in the process. 
(...) A human soul is bottomless, for it has yet to reach 
stagnation; it continues to develop – meaning it is 
still increasing its psychic energy. Will this process 
keep going until some cataclysm, that destroys the 
Earth, and its “blight” – that is humanity?* 
M years have passed, since these ideas were pub-
lished. Nowadays however there is a whole manner 
of inclinations and spiritual perspectives on the 
progress of technology, as well as fears concerning 
the development of mankind.

* Stanisław Witkiewicz, The Strange Man,  
Lviw-Warsaw 1903, p. 105–107
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