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Sztuka i aktywizm w czasach zmian klimatycznych

opowiadać o kryzysie klimatycznym?
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Ci, których interesuje sztuka – bez względu na to, czy są jej 
twórcami, czy wielbicielami – i którym zależy na klimacie 
oraz tworzeniu uczciwego i sprawiedliwego świata, widzą, 
że żyjemy w czasach, kiedy nasza rola naprawdę ma znaczenie. 
Nie oznacza to, że każdy artysta ma tworzyć prace w jakiś 
sposób nawiązujące do załamania klimatu ani że zawsze 
powinniśmy doświadczać sztuki przez taki pryzmat.
Niemniej sztuka może stanowić rodzaj wypowiedzi
dotyczącej zmian klimatycznych i to wypowiedzi o bardzo 
silnym wydźwięku, a my decydujemy, czy zabierzemy głos
w tej sprawie i aktywnie przyczynimy się do zmian.

A     WPROWADZENIE
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Możemy być aktywistkami i aktywistami w sztuce
(i za pomocą sztuki): pytać nie tylko o to, jaki świat chcemy 
stworzyć, ale również jakiej sztuki świat i instytucje kultury 
pragną i potrzebują? Zbyt wiele spośród naszych instytucji 
publicznych i kulturalnych nie wykazało się dotąd żadnymi
inicjatywami w sprawie działań na rzecz klimatu. Dziś 
jednak wiele z nich poczuwa się do udziału w rozwiązaniach 
koniecznych na ogólnoświatową skalę. W sztuce i aktywizmie 
można odnaleźć inspiracje do zrozumienia naszego świata, 
do zmierzenia się z wyzwaniami, przed jakimi stajemy jako 
ludzkość i do naszych własnych działań na rzecz klimatu –
do sztuki w służbie życia.

A
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Trzeba być po prostu kreatywnym – Greta Thunberg.

Greta mówiła tu o protestach w czasie pandemii COVID-19, 
a jednak to truizm, że działanie na rzecz klimatu – a także 
wszelkich innych kwestii sprawiedliwości społecznej – niemal 
zawsze musi charakteryzować się kreatywnością, by było 
skuteczne. Protesty czy inne działania aktywistyczne bywają 
schematyczne i powtarzalne: marsze od punktu A do punktu 
B, przemowy itp. Takie rozwiązania na ogół nie inspirują ani 
nie pomagają wywołać zmian. Wyobraźnia, piękno i zabawa
są zdecydowanie lepszymi narzędziami wywołania reakcji.

A
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Nie zwlekajcie z decyzją, żeby coś zrobić,
korzystajcie z tego, co macie – Joseph Beuys.

Beuys przypomina, że do sztuki i działania można wykorzy-
stać to, co nas otacza. Aby przeprowadzać skuteczne inter-
wencje w świecie zmian klimatycznych i niesprawiedliwości 
społecznych, możemy użyć naszych umysłów, ciał, umiejętno-
ści, wiedzy, relacji i dostępnych na co dzień przedmiotów. Po-
wstrzymywanie się od działania pod pretekstem zgromadzenia 
większej ilości zasobów często oznacza, że zaczynamy działać 
zbyt późno lub wcale. Korzystajcie z tego, co macie, do robie-
nia tego, co waszym zdaniem będzie stanowić użyteczną sztu-
kę i aktywizm. Uczcie się, rozwijajcie język waszego działania 
i działajcie ponownie.

A
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Dlaczego instytucje kulturalne są 
ważne w walce z wywołującymi 
zmiany klimatyczne?

1.

Zachowanie kultury i dziedzictwa dla przyszłych pokoleń
kłóci się ze wspieraniem tych, którzy niszczą bezpieczny klimat.
A jednak bardzo wiele muzeów i instytucji kultury bywa częścią
tego problemu. Na przykład stanowczo za często instytucje te oferują
(np. poprzez mecenat) przedsiębiorstwom przyczyniającym się do zmian 
klimatycznych, jak koncerny paliwowe, możliwość podreperowania 
reputacji w ramach tzw. greenwashingu i tworzą przestrzeń społecznego 
przyzwolenia na stosowanie ropy i gazu, podczas gdy powinny się jak 
najszybciej przerzucić na stuprocentowo czystą energię.

A
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Dlaczego instytucje kulturalne są 
ważne w walce z wywołującymi 
zmiany klimatyczne?

2.

Instytucje kultury mogą przygotowywać wystawy i zamawiać 
prace na temat zmian klimatu, a także oferować związane z tymi 
zagadnieniami programy tematyczne w ramach swojej działalności 
edukacyjnej i społecznej. Mogą również włączać się w szersze inicjatywy 
na polu sztuki i sektora kultury, jak również wciągać ludzi w dyskusje 
na te tematy.

A



16

Dlaczego instytucje kulturalne są 
ważne w walce z wywołującymi 
zmiany klimatyczne?

3.

Muzea nie są neutralne. Mogą aktywnie uczestniczyć w dekolonizacji 
i dekarbonizacji naszych gospodarek i społeczeństw poprzez 
wykorzystanie swojego głosu na rzecz pozytywnych zmian, a także 
pomagać odwiedzającym włączać się w różnorakie działania ku temu 
zmierzające.

A
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Dlaczego instytucje kulturalne są 
ważne w walce z wywołującymi 
zmiany klimatyczne?

4.

Muzea mogą wdrażać strategie ekologiczne i inne,
przeciwdziałające ich własnemu negatywnemu oddziaływaniu 
na środowisko, oraz wspierać swoich partnerów w zakresie odchodzenia 
od zachowań przyczyniających się do zmian klimatu. Mogą wprowadzać 
nową, niskowęglową ekologię kulturalną, która będzie napędzać szerzej 
zakrojone zmiany.

A
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Dlaczego instytucje kulturalne są 
ważne w walce z wywołującymi 
zmiany klimatyczne?

5.

Instytucje kultury i sztuki mogą służyć jako infrastruktura 
dla społeczności, artystów i aktywistów klimatycznych oraz wspierać 
ich w wypracowywaniu pozytywnych rozwiązań, pomagając wszystkim 
odegrać ich role w przeobrażaniu świata i tworzeniu sprawiedliwej 
zmiany na lepsze.

A
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A Dlaczego instytucje kulturalne są 
ważne w walce z wywołującymi 
zmiany klimatyczne?

6.

Zmiany klimatyczne to problem dotyczący kultury, równie ważny
jak kwestie ekonomiczne, finansowe i dotyczące innych dziedzin. 
Instytucje i praktycy kultury i sztuki powinni wnieść swój wkład
w pozytywne zmiany na rzecz klimatu.
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Różne sposoby angażowania 
artystów w politykę instytucji 
kulturalnych:

1. Artyści aktywnie poruszający kwestie etyczne z muzealnymi 
decydentami.

2. Artyści protestujący przeciw istniejącym w świecie sztuki 
ograniczeniom równości płci i innym niesprawiedliwościom 
społecznym.

3. Artyści należący do ruchów na rzecz dekolonizacji instytucji 
kulturalnych i szerzej rozumianego społeczeństwa.

4. Artyści otwierający podwoje instytucji kulturalnych w ramach 
rosnącego w siłę ruchu liberalizacji instytucji oraz podniesienia 
ich wagi społecznej.

5. Zrównoważona i włączająca produkcja kultury wymagająca 
krytycznej pracy artystów i ich aktywnego udziału.

B     STRATEGIE
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Jak prowadzić artystyczny 
aktywizm w czasach zmian 
klimatycznych?

B 1.

Promujcie
pozytywny wizerunek
etycznych instytucji 
kulturalnych.

Dobrze jest protestować przeciw temu, co jest nie w porządku ze sztuką 
i kulturą, ale pokazywanie, jak może wyglądać coś lepszego,
również może pomóc w wywołaniu pożądanych zmian.
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Jak prowadzić artystyczny 
aktywizm w czasach zmian 
klimatycznych?

B 2.

Przechwytujcie
strategie PR instytucji kultury
i wykorzystujcie je do swoich 
celów.

Każda ważna organizacja, również na polu sztuki i kultury, musi
się komunikować ze swoją publicznością i partnerami. Instytucjonalne 
kanały komunikacji mogą być wykorzystane dla interesu publicznego.



32

Jak prowadzić artystyczny 
aktywizm w czasach zmian 
klimatycznych?

B 3.

Uwidocznijcie
sposób działania instytucji 
publicznych i kulturalnych.

Instytucje mogą się wydawać nieprzenikalnymi monolitami,
a jednak dzięki stosunkowo niewielkiemu nakładowi sił
można poznać i pokazać sposoby ich oficjalnego i nieoficjalnego 
działania, co – w dalszej mierze – pomoże zrozumieć,
w jaki sposób przeprowadzić zmiany.
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Jak prowadzić artystyczny 
aktywizm w czasach zmian 
klimatycznych?

B 4.

Budujcie
troskliwe
środowisko.

Interwencje oparte na sztuce lub/i aktywizmie są częścią naszego 
doświadczenia życiowego i relacji, które wymagają od nas otwartości 
oraz troski o siebie samych i inne zaangażowane osoby – pod względem 
emocjonalnym oraz dobrostanu psychicznego i fizycznego.
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Jak prowadzić artystyczny 
aktywizm w czasach zmian 
klimatycznych?

B 5.

Bądźcie wytrwali i nasilajcie 
działania w stosownym czasie.

Prawdopodobieństwo, że jedna akcja doprowadzi do zmian na dużą 
skalę, jest niewielkie. Przypuszczalnie na przestrzeni czasu będzie 
potrzebnych wiele interwencji przeprowadzonych przez was i innych. 
Kiedy otwiera się okno możliwości, bądźcie gotowi ruszyć do działania
i przeć do zwycięstwa.
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Ważne sprawy, które należy 
rozważyć podczas tworzenia
i funkcjonowania skutecznego 
kolektywu artystyczno-
aktywistycznego:

1. Jasno określcie pożądane rezultaty.

Jako grupa i jako pojedyncze osoby musicie ustalić, co chcecie osiągnąć 
(i niech każdy się zastanowi, co chce uzyskać dzięki swojemu 
zaangażowaniu poza ogólną, zewnętrzną zmianą).

2. Wspólny proces i odpowiedzialność.

Współodpowiedzialność wszystkich za kreatywne, estetyczne, taktyczne 
i inne decyzje w grupie (oraz zgoda na to, że wyrażane z szacunkiem 
różnice zdań są zdrowe, podobnie jak zadawanie konstruktywnych 
pytań) jest częścią produktywnego procesu osiągania konsensusu.

3. Zróbcie miejsce na współuczestnictwo.

Świat zmieniają ci, którzy się pojawiają i działają, więc stwórzcie 
przestrzeń dla osób, które chcą wnieść swój wkład, i upewnijcie się, 
że wszyscy są aktywni, kiedy mogą (a kiedy nie możecie uczestniczyć, 
zaufajcie tym, którzy mogą).

4. Inspirujcie siebie i innych.

Tworzenie sztuki nie odbywa się w próżni – aktywizm też nie.
Mówcie o tym, czyją pracę w sztuce i aktywizmie cenicie, i myślcie
o tym, kogo chcecie inspirować, jak i do czego.

B
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