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T e r o  N a u h a
Pedagogika perspektywizmu żywej sztuki.

W poniższym tekście zamierzam przyjrzeć się związkom łączącym kil-
ka konceptów, które zazwyczaj pojawiają się w kontekście filozoficznym 
lub antropologicznym. Kontekstem dla mojego tekstu jest nauczanie sztuki 
performance, zwłaszcza w ramach szkolnictwa wyższego. W październiku 
2018 r. zacząłem pracę jako wykładowca na Uniwersytecie Sztuki w Hel-
sinkach, gdzie prowadzę zajęcia na kierunku sztuka żywa i performance 
– są to studia magisterskie. Jednym z pierwszym zadań, z jakimi musiałem 
się zmierzyć, było opracowanie programu dwuletnich studiów między-
narodowych. Było to zadanie zarazem trudne i ekscytujące, ponieważ już 
od początku pobytu na uniwersytecie miałem okazję dociekać, jak będzie 
wyglądać nauczanie sztuki żywej w trzeciej dekadzie XXI w. Program po-
wstał prawie dwadzieścia lat wcześniej, w 2001 r., a jego twórczynią była 
profesor Annette Arlander. Ja miałem przenieść go w kontekst sztuk oraz 
szeroko rozumianego pola społeczno-politycznego, w jakim dzisiaj żyje-
my, znacząco różnego od pierwszych lat XXI wieku.

Studia magisterskie na kierunku sztuka żywa i performance (LAPS) 
są dostępne dla studentów kierunków artystycznych, ale również humani-
stycznych i ścisłych, z całego świata. Obecnie mamy sześcioro studentów, 
w tym dwie osoby z tytułem licencjata studiów humanistycznych, które jed-
nak, podobnie jak pozostali, mają też doświadczenia artystyczne. Jednym 
z celów programu jest stworzenia możliwości wspólnej nauki i rozwijania 
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umiejętności dla osób z różnych środowisk, klas i kręgów kulturowych. 
Sam program jest ściśle związany z innymi kierunkami magisterskimi 
w Uniarts, w tym choreografią, sztukami performatywnymi i studiami ku-
ratorskimi, a także z programami doktorskimi w zakresie sztuki. W LAPS 
nacisk kładziemy na trzy kwestie: praktykę indywidualną, współpracę oraz 
badania teoretyczne, często powiązane z nowymi metodami badań arty-
stycznych.

Przyjęliśmy podejście post-humanistyczne, traktujemy sztukę per-
formance jako rodzaj zgłębiania czterech zagadnień współczesności – 
przyszłości, ludzkości, technologii oraz gospodarek. Stanowią one luźny 
kontekst, który pozwala studentom, w ciągu dwuletniego programu stu-
diów, zyskać orientację we własnej praktyce i we współpracy z innymi. Jak 
widać, zagadnienia te przedstawione są w liczbie mnogiej, nie znaczy to 
jednak, że faworyzujemy swego rodzaju libertariański pluralizm. Jest to 
prędzej kwestia ontologiczna, innymi słowy, każdy z powyższych koncep-
tów może być rozpatrywany perspektywicznie, a nie w oparciu na kano-
nie. To wszystko jednak prowadzi do konstatacji, że tematy te nie są łatwe 
w nauczaniu, co więcej, często mają osobiste i namacalne znaczenie dla 
praktyki każdego studenta. Wygodnie byłoby odnieść się w tym przypad-
ku do pedagogiki dialogu lub zastosować podejście przekrojowe. Niemniej 
jednak w poniższym tekście nie wykorzystam żadnej z tych użytecznych 
metod.

Zamierzam zastanowić się nad przydatnością dwóch koncepcji, które 
można by nazwać deleuzjańskimi, z czym wiąże się ryzyko, że staną się wy-
łączenie koncepcjami filozoficznymi. Mogą okazać się przydatne w teorii, 
ale trudne – jeśli w ogóle możliwe – do zastosowania w praktyce. W trak-
cie dwudziestoletniej praktyki w klinice La Borde, gdzie na początku lat 
60. XX w. rozpoczął badania, Félix Guattari rozwinął ideę „kolektywnego 
zbioru enuncjacji”1. Aby wyjaśnić ten koncept pozwolę sobie zaprezen-
tować go w kontekście, który umożliwia pojawienie się podmiotowości. 
Chodzi o sposób, w jaki podmiotowość staje się jako zbiorowość. Inaczej 
mówiąc, podmiotowość jest dla Guattariego tym, co ujawnia się przez 
zbiorowość, w wyniku tego podmiotowości podlegają ciągłej modulacji, 
nie są ukształtowanymi czy stałymi tożsamościami, takimi jak na przykład 
„artysta” lub „performer”. W ten sam sposób enuncjacja wychodzi od grup 

1 Termin Guattariego, Agencement Collectif d’énonciation, tłumaczona była na język angielski 
na kilka sposobów: jako the articulation of collective speech (artykulacja mowy zbiorowej) – przekład 
Briana Holmesa (Holmes 2006, s. 421), collective agents of utterance (kolektywny czynnik wypowiedzi), 
w  przekładzie Rosemarie Sheed (Guattari 1984, s. 43) oraz collective assemblages of enunciation 
(kolektywny zbiór enuncjacji), w przekładzie Paula Bainsa i Juliana Pefanisa (Guattari 1995, 8-9). 
W niniejszym tekście będę się posługiwał tym ostatnim.
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i zbiorów społecznych, nie zachodzi ona w kierunku horyzontalnym ani 
wertykalnym, lecz transwersalnym. Inaczej mówiąc, transwersalność wy-
kracza poza obiektywne prawa leżące w podstaw formowania się grupy 
lub społeczności. Opiera się raczej na nieuświadomionych pragnieniach, 
które mogą poruszać się skokowo, przecinać, pękać lub się objawiać.

Podobnym konceptem, na który zamierzam się w tym tekście powo-
łać, jest perspektywizm, zaproponowany przez brazylijskiego antropologa 
Eduardo Viveirosa de Castro. Sam termin jest używany dość powszechnie, 
w każdym razie w pewnym kontekście antropologicznym, gdzie niedawno 
uznano, że działalność Viveirosa de Castro i innych definiuje „zwrot on-
tologiczny” w antropologii2. Jednak już w 2004 r. antropolożka Marilun 
Strathern pisała w książce pt. Partial Connections, że pluralizm prowadzi 
do perspektywizmu, ponieważ „relatywizujący skutek świadomości ist-
nienia innych perspektyw wzbudza w obserwatorze nieustające poczu-
cie, że każde podejście jest zawsze niepełne, że zjawiska można mnożyć 
w nieskończoność” (Strathern 2004, xiv-xvii). Wobec obawy, że nie istnieje 
jedna całościowa perspektywa, wielorakość i nieskończona liczba perspek-
tyw przestaje być perspektywiczna. Każda pozycja jest warta tyle samo, co 
wszystkie inne. To z kolei powoduje efekt skalowania perspektyw przez 
tryby mapowania lub modele drzewiaste, postrzegane z oddali lub jako 
systemy konceptów, a świadomość różnorodności perspektyw w świecie 
sprawie, że wszystkie stają się płaskie (Strathern 2004, 31). Wszystkie per-
spektywy można zebrać tak, by tworzyły jedną, gdzie perspektywa to za-
wsze „perspektywa plus jeden”. Istnieją powszechne podejścia, jakie może 
przyjąć w stosunku to obiektu etnograf wykonujące pracę terenową, arty-
sta czy filozof. W niniejszym tekście chodzi o wybór podejścia w sytuacji 
pedagogicznej, które nie byłoby podejściem pluralistycznym, typowym dla 
praktyk artystycznych pod koniec lat 90. XX wieku. Na następnych stro-
nach zamierzam rozpatrzyć wysuniętą przez Strathern propozycję innego 
rodzaju perspektywy.

Program LAPS jest jednym z międzynarodowych programów pro-
wadzonych przez Akademię Teatralną. Większość studentów zdołała już 
przed przystąpieniem do programu nawiązać  międzynarodowe kontakty, 
niektórzy są czynni jak artyści od lat. Z tej przyczyny podejście pedago-
giczne musi podążyć za wzorcem rozszczepieniowym, gdzie mamy do 
czynienia z wieloma wariantami. Jedna, indywidualna perspektywa może 

2 Nie zamierzam w niniejszym tekście zajmować stanowiska odnośnie do „zwrotu 
ontologicznego” w antropologii, który jest przedmiotem dość gorącej dyskusji prowadzonej w ramach 
współczesnej antropologii kulturowej i społecznej. Patrz np. wypowiedzi w periodyku Anthropology of 
this century (2012) lub Comparative Metaphysics: Ontology After Anthropology (Charbonnier, Salmon and 
Skafish 2017).
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okazać się niewystarczająca, aby podtrzymać odpowiednie warunki lub za-
pewnić przestrzeń, w której pojawi się nowa wiedza. Wyłania się tu raczej 
kontekst uwikłania w alianse i koniunkcje, a także w różnice i pęknięcia. 
Zasadą praktyki i badań jest artykulacja oparta na tych złożonościach. 
Jest to więc proces syntetyczny, zachodzący transwersalnie, który trudno 
nazwać naturalnym, pozytywistycznym czy pluralistycznym. Możemy 
mówić o artykulacji kilku nakładających się perspektyw, przy czym nie 
istnieje możliwość wyodrębnienia pojedynczej interpretacyjnej refleksji 
na temat performance czy teorii. Transwersalność również nie stanowi 
interpretacji procesu, lecz prowadzi przez załamania, przeszkody i  opo-
ry. Koniunkcje poprzeczne mają miejsce w acentrycznej sieci, która nie 
przypomina cyfrowych drzew czy mapowania wiedzy; owe acentryczne 
kombinacje są „dyfrakcyjne”. Wiedza to wciąż poszerzająca się złożoność, 
która sama w sobie jest artykulacją posiadania wiedzy.

pasma zachowaNia

We wczesnym tekście Happenings (1965) Michael Kirby pisze, że w te-
atrze tradycyjnym aktor pracuje wewnątrz wykreowanej matrycy czasu, 
miejsca i postaci. Ta wykreowana matryca sprawia, że stworzona rzeczy-
wistość staje się znacząca dla publiczności. Istnieją też jednak występy po-
zbawione matrycy, odbywają się one poza teatrem, w sporcie, sali szkolnej, 
na ulicy, podczas zgromadzeń, itp. W tym szerokim spektrum, by tak rzec, 
Kirby uznaje happening za miejsce występu bez matrycy. Na przykład, 
czynność zamiatania podłogi w przypadku działania wewnątrz matrycy 
jest zupełnie innym rodzajem czynności niż zamiatanie podłogi w działa-
niu pozbawionym matrycy. Kirby pisze: „Happeningi można opisać jako 
celowo stworzoną formę teatralną, w której różne elementy alogiczne, w tym wy-
stęp pozbawiony matrycy, są uporządkowane w przedziałowej strukturze” (Kirby 
1965, 9). Kirby i Karpow, razem z  Richardem Schechnerem, znacząco 
przyczynili się do rozwoju badań nad sztuką performance na Uniwersyte-
cie Nowojorskim, gdzie, według słów Schechnera (Schechner 2004, 170), 
akceptacja sztuki performance było częścią szerokiego spektrum.

Schechner wskazuje, że tak zwane przywrócone zachowanie funkcjo-
nuje na zasadzie „pasm zachowania”, tj. zachowań wykonanych dwukrot-
nie w każdym działaniu. Są one częścią rytuałów, zgromadzeń, a  także, 
według niego, sztuki performance. „Pasma zachowania” poszerzają gra-
nice kulturowe i osobiste, trzeba je jednak przywracać, mogę być nawet 
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wyjmowane z kontekstu. Pasma zachowań nie są „oryginalne” (Schechner 
2004, 324). Każde pasmo, choćby najdrobniejsze, wnosi coś ze swojego 
uprzedniego znaczenia do nowego kontekstu. Schechner twierdzi, że to 
właśnie ich „pamięć” decyduje o mocy nowych rytualnych i artystycznych 
kombinacji (Schechner 2013, 34). Przywrócone zachowania mogą trwać 
krócej lub dłużej, mogą mieć miejsce w rytuałach lub w ulotnych gestach, 
nawet bez oczywistej podmiotowości czy tożsamości. Dzięki temu Schech-
ner mógł twierdzić, że wszystko można traktować „jako performance”. 
W kontekście edukacyjnym pasma zachowania zachowują się transwersal-
nie w kolektywnym zbiorze enuncjacji; innymi słowami, są artykułowane 
performatywnie. Sprawiają, że coś się dzieje.

W świetle powyższego mogę uznać, że nowa wiedza nie jest przypad-
kowa. Możliwe, że po prostu nie została jeszcze wyartykułowana. Jest to 
wiedza sytuacyjna, gdzie każda sprawczość pozostaje w  transwersalnej 
relacji ze złożonością kolektywnego zbioru, jak pisze Anne Sauvagnargu-
es o praktykach artystycznych (2016, 138-50). Wszystkie perspektywy są 
równie ważne i prawdziwe, nie istnieje uniwersalna ani poprawna repre-
zentacja całości (Viveiros de Castro 2014, 70). Mimo to każda indywidu-
alna perspektywa stwarza szczególną ekspresję w tej sytuacji, nawet jeśli 
wiedza jest produktem aliansów i koniunkcji. Nie znaczy to, że wpadamy 
w pluralistyczną breję, gdzie „wszystko ujdzie”, lecz że między jednost-
kami a zbiorowościami zachodzi rozwidlający się związek. Performance 
to artykulacja perspektywy sytuacyjnej w określonym kontekście. Jeśli 
spojrzymy na program LAPS w tym kontekście, każda artykulacja z per-
spektywy studenta, nauczyciela lub publiczności może nieść własne pasma 
zachowań – w skład których mogą wejść koncepty, historie, instytucje i in-
tuicje. Artykulacja jest zarówno dyskursywna (performatyka) i ekspresyjna 
(performance).

Pasma zachowań, jak pasma filmu w procesie montażu – również 
w przypadku montażu wideo, bo także w formacie cyfrowym jednostką 
jest klatka – gdzie prędkość myśli odpowiada prędkości cięć i przejść, mo-
żemy powiedzieć, że te pasma filmu (klatki) mają własną formę myślenia 
(Ó Maoilearca 2015, 116). W tym sensie pasmo zachowań posiada „pręd-
kość myśli”. Nie są to, w ścisłym znaczeniu, mówiący ludzie, lecz materiał 
nieokreślony etosem ludzkości. W tej sytuacji myśli „to”.

Co więcej, myślenie w kontekście edukacyjnym – w grupie złożonej 
z sześciorga lub ośmiorga studentów i nauczyciela – sugeruje sytuację, 
w której nie ma jasno wyartykułowanych pozycji. Uważam, że lepsze by-
łoby tu słowo „postawa”, z częściowymi i ciągliwymi prawdami w miejsce 
prawd standardowych. Postawy są performatywne, ale nie w sensie dzia-
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łań konwencjonalnych opisanych przez J.L. Austina czy Johna Searle’a. 
Postawy nie są nawet cytatami, ponieważ nie da się ustalić źródeł pasm 
zachowań czy postaw. Postawy są niepewne, osobliwe, pomarszczone 
i  uwikłane. W transwersalnym i sytuacyjnym kontekście pojawiają się 
zjawiska, które mogą funkcjonować, jeśli postawy są w znacznym stopniu 
ustalone, ponieważ w pewnych konwencjach edycji postawy te prowadzą 
do wykształcenia zwyczajów i stylów – stylu performatywnego. Mimo 
to, każda postawa to punkt perspektywiczny i nie więcej niż częściowa 
prawda. Jak pisze Shosana Felman, omawiając zagadnienie performatyw-
ności, nie przekazują one informacji i niczego nie opisują, ale „osiągają cel 
i działają w samym procesie ich enuncjacji” (Felman 2002, 6). Dzięki użyciu 
terminu „postawa”, możemy również porzucić binarny podział na oryginał 
i kopię.

Postrzegane jako postawy, pasma zachowań pozbawione są ustan-
daryzowanej formy i podlegają częściowej niefortunności. Specyficzny 
charakter sztuki performance jako praktyki polega na tym, że pozwala 
odzwierciedlić wszelkie postawy standardowe – powiedzmy, profesora 
sztuki żywej i performance – oraz sposób, w jaki są zawsze zakotwiczone 
w potencjalnie fałszywych lub naśladowanych derywacjach, które „podwa-
żają porządek sukcesji lub zależności zachodzących między terminami”, 
jak pisze Derrida odnosząc się do performatywności i  powtarzalności 
(Derrida 1988, 91-92). Każdy performance, rozpatrywany z pewnej per-
spektywy z pewną postawą, podważa pozycje standardowe.

Postawy te, ujawniające się w wyniku praktyk transwersalnych i ko-
lektywnych, nie zawierają żadnych przesłanek dotyczących natury rzeczy-
wistości, kwestionują raczej nadrzędną wiedzę na jej temat. Dzieje się tak 
przynajmniej potencjalnie. Prowadzimy badania tak samo jak produkuje-
my wiedzę, ale do prowadzenia badań potrzebujemy postaw, natomiast do 
produkcji wiedzy niezbędne są pozycje. Możemy stwierdzić, że podczas 
produkcji wiedzy postawa spotyka się z pozycją, ale zawsze z punktu wi-
dzenia pozycji. Postawy zaburzane są pomiarem będącym częścią metody 
produkcji wiedzy. Wiemy co najwyżej, jak niepewne czy udane są postawy, 
podczas gdy produkcja wiedzy ogranicza niepewność aktywnych postaw. 
Pasma zachowań nie mają źródeł, ich znaczenie pochodzi wyłącznie z kon-
tekstu. Kontekst określa postawy również w odniesieniu do instytucji. In-
stytucja utrwala te postawy. W naszym przypadku „nauczyciel ma ostatnie 
słowo”.

W 1978 r. Allan Kaprow powiedział, że zadaniem artysty jest odtwa-
rzanie życia, a co my dzisiaj możemy powiedzieć o życiu? Czy życie to con-
tinuum produkcji i rozpowszechniania wiedzy? Raczej nie, ale życie nie 
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jest też automatycznie czymś więcej niż produkcją lub konsumpcją wiedzy. 
Życie to nie tylko coś, co przeżywamy, w niektórych wypadkach życie 
oznacza mniej. To niepewna postawa. W 1978 Kaprow pisał, że „przesu-
nięcie zwyczajowych akcentów zwiększa uważność, choć tylko uważność, 
na drugoplanowe obszary nas samych oraz naszego otoczenia. Ujawnione 
w ten sposób obszary wydają się dziwne. […] Ich łączenie się może więc być 
pozostałością wydarzenia, utajoną i odczuwaną, a nie jego jawną obietnicą” 
(Kaprow 1993, 198). Dziwne są także pozycje. Mają też moc udziwniania 
– kontekstu edukacyjnego. Krótko mówiąc, cały kontekst uczenia trans-
wersalnego wypełniony jest często pozostałościami emocji i afektów. To 
niebywałe zdać sobie sprawę, że dana postawa bierze się z innej sytuacji – 
przez poprzeczne koneksje i alianse. Jak pasma zachowań, które pojawiają 
się znikąd. Jest jak paczka falowa cząsteczek, kwantów, których zachowa-
nie jest również immanentnie dziwne.

Proponuję, żebyśmy na kontekst edukacyjny sztuki performance spoj-
rzeli nie jak na ramowy kontekst produkcji wiedzy, która miałaby przyjąć 
ekspresyjną formę artystyczną. W pracowni dzieją się rzeczy różne, co 
również jest znaczące – i dziwne. Mogą przyjmować formę postaw, po-
zycji, argumentów, gestów, wycofywania się, udanych bądź nie. Ale są też 
postrzegane i doświadczane, następnie umieszczane w metodach i kon-
cepcjach, które z kolei zbierane są w standardowym kształcie myśli – jak 
w logice czy filozofii.

kolektywNa praca czy kolektywNa mowa?

Konteksem dla działalności Guattariego, między innymi w klinice La 
Borde, była chyląca się ku upadkowi hegemonia Francji gaullistowskiej 
i jej pokłosie. Okres ten, po 1968 r., Gauttari nazywał latami zimowymi. 
Jego współpracownikiem w La Borde był psychoanalityk Jean Oury, ra-
zem opracowali metody, które nazwali psychoterapią instytucjonalną lub 
schizoanalizą. Nie skupiali się na jednostce, gdyż takie podejście stanowiło 
w istocie, według Guattariego, związek między osobą poddawaną psycho-
analizie a psychoanalitykiem w środowisku burżuazyjno-psychoanalitycz-
nym; ich dążenia były głęboko zakotwiczone w kontekście francuskim po 
roku 1968, oraz ogólnoeuropejskim. W centrum ich zainteresowania zna-
lazły się grupy, wspólnoty i zbiorowości produkujące podmiotowość, a nie 
odwrotnie. W teorii schizoanalizy Guattari utrzymuje, że społeczeństwo 
i jego instytucje wytwarzają pewien rodzaj grup podmiotowych oraz grup 
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podległych, a spajające je siły są maszynowe (nie mechaniczne), nielinearne 
i transwersalne.

Artykulacja mowy zbiorowej to zespół umożliwiający wystąpienie 
podmiotowości, którą można opisać jako podmiotowość uwikłaną, która 
się staje. Możemy ją postrzegać jako maszynową rekonfigurację wspo-
mnianych wcześniej pasm zachowania, gdzie pozycje są równie ważne 
jak mniej określone postawy – jak kwanty czy paczki cząstek. Co więcej, 
Guattari uważa, że maszynowość oznacza ciągły ruch i produktywność, 
nie ma tu miejsca na negację ani brak, a wszystkie związki mają miejsce już 
na poziomie molekularnym w infrastrukturze instytucji i zbiorowości. Na 
treść składają się ekspresja, ciała i enuncjacje, pasje wraz z deklaracjami.

Posługiwanie się językiem Guattariego w kontekście pedagogicznym 
sprawia mi trudność, ponieważ terminy takie jak pożądanie czy nieświa-
domość były od jego czasów szeroko kwestionowane i krytykowane. Nie 
sprawia mi też przyjemności zwrócenie dyskursu w kierunku nowej mowy 
materialistycznej, gdzie terminy takie jak intra-akcja czy splątanie pojawia-
ją się jako hasła kojarzone z ważną pozycją autorstwa Karen Barad, Meeting 
the Universe Halfway: Quantum physics and the entanglement of matter and me-
aning z 2007 r. Teoretycznie oba uważam za wielce interesujące i posługuję 
się nimi w moich tekstach, ale wykorzystanie ich do definiowania możli-
wości pedagogiki performance jest według mnie spłycające i irytujące.

Aby to lepiej zrozumieć, spójrzmy na instytucję jak na aparat stanowią-
cy i administracyjny, gdzie władza i siła kryją się w poszczególnych proto-
kołach i formach architektonicznych. W sensie foucaultowskim podmiot 
jest wynikiem procesów instytucjonalnych, czy nam się to podoba czy nie. 
Logicznie byłoby zatem uznać performance za ekspresję owych hegemonii 
zawłaszczających podmiot. Performance byłby formą emancypacji, którą 
artysta stara się osiągnąć i rozwijać (przedstawiać). Podkreślanie trans-
wersalności pociągnęłoby za sobą uznanie sztuki performance za formę 
krytykę instytucjonalnej, lokującej bloki pożądania i zbiorowe enuncjacje. 
Wytworzyłoby to ekspresję krytyki instytucji jako obiektu mediacyjnego, 
jak wskazuje Gary Genosko omawiając transwersalność (Genosko 2002, 
69-70). Należy tu jednak zauważyć, że La Borde było kliniką leczącą schi-
zofreników, których ekspresje i enuncjacje różniły się całkowicie od eks-
presji i enuncjacji studentów studiów magisterskich na kierunku sztuka 
performance. Nie zamierzam stawiać między nimi znaku równości, gdyż 
połączyłbym w ten sposób dwa odmienne konteksty i  podtrzymał prze-
brzmiałe przekonanie, jakoby artysta by odszczepieńcem.

Tak zwykle nie jest. Studenci są w ramach instytucji w pewnym sensie 
uprzywilejowani, ponieważ mogą formułować własną ekspresję w nieco 
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ustandaryzowanej formie. Didier Eribon, w autobiografii zatytułowanej 
Return to Reims, pisze o własnych rodzicach i dziadkach, przedstawicielach 
klasy robotniczej, ich skrajnie niepewnej i pasywnej pozycji społecznej, któ-
ra pozbawiła ich przywileju posiadania perspektyw i sprawczości w życiu 
(Eribon). Już samo artykułowanie własnego przywileju znaczy, że potrze-
bujemy kontekstu, w którym można go rozpatrywać. Aby świadomie po-
siąść sprawczość, musimy być w stanie określić własną pozycję. Eribon jest 
nieugięty w twierdzeniu, że częstym błędem intelektualistów, na przykład 
socjologów czy filozofów, jest uznawanie „sprawczości” i „perspektyw” za 
dane, natomiast w przypadku osób o niepewnej pozycji jest to myślenie 
życzeniowe. Brakuje im po prostu czasu i miejsca na podobne refleksje. 
Eribon nie twierdzi, że jego rodzice i im podobni nie są ludźmi, ale zwraca 
uwagę, że osiągnięcie pozycji, w której można cieszyć się perspektywami 
i sprawczością, oznacza dla nich ogromny awans.

Nie powinniśmy poza tym porównywać sytuacji studentów i arty-
stów we współczesnym społeczeństwie z sytuacją pacjentów czy akty-
wistów z czasów zimnej wojny w latach siedemdziesiątych. Boris Groys, 
pisząc o moskiewskim konceptualizmie lat 80., wspomina na przykład, że 
w Związku Radzieckim nie istniał rynek sztuki, z bardzo podobną sytua-
cją miała do czynienia większość twórców konceptualnych w pozostałych 
regionach Europy Wschodniej. Artyści tworzyli dla znajomych w  ra-
mach zamkniętych społeczności lub w całkowitej izolacji. Groys pisze, że 
„w Związku Radzieckim dzieło sztuki nie było towarem, nie istniał rynek 
sztuki, ale sztuka powstawała mimo to” (Groys & Vidokle 2006, 401-07). 
Sprawy mają się inaczej, według Bojana Kunsta, w kontekście globalnego, 
neoliberalnego kapitalizmu, tu artysta musi „porzucić strategię i pracować 
bez przerwy”, ponieważ „każdy gest […] musi stać się dziełem […] w po-
wiązaniu z instytucjami i innymi elementami systemu, które sprawiają, 
że praca artysty jest widoczna i uznawana za dzieło” (Kunst 2015, 187). 
Z koncepcji proponowanych przez Guattariego i Gillesa Deleuze, takich 
jak maszyna pragnąca czy nomadyzm, musimy korzystać w sposób kry-
tyczny, ponieważ zostały stworzone w kontekście radykalnie odmiennym 
od teraźniejszego. Lepiej już myśleć po swojemu, bo pojęcia uniwersalne 
po prostu nie istnieją.

Niektóre pojęcia ogólne, np. transwersalność, okazują się jednak 
przydatne w odniesieniu do punktów przecięcia w kontekście pedagogicz-
nym, gdzie transwersalność skupia się na potencjalnej przestrzeni między 
podmiotami. To przestrzeń pomiędzy jest, za każdym razem, aktywna 
lub aktywowana. Pytanie tylko, czy grupę należy aktywować zadaniami 
i pytaniami czy też jest ona w stanie podtrzymywać swoją aktywność au-
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tonomicznie? Trudno o ostateczną odpowiedź, ale każda sytuacja pedago-
giczna zarówno udaremnia pojawiającą się ekspresję, jak i podtrzymuje jej 
wystąpienie. Pojęcie takie jak wolność jest tu raczej nieprzydatne i w tym 
kontekście celowo uniwersalizujące. Wolność jest już pojęciem zideolo-
gizowanym. Jednak koncepcja transwersalności dotyczy kontestowanej 
przestrzeni dominacji i mniejszości równocześnie, nie skazuje przy tym 
żadnych zdarzeń na określenie „kapitalistyczny” albo „neoliberalny”.

Inną koncepcją, której przeniesienie z rozważań Guattariego może 
okazać się skuteczne, jest ta, która łączy transwersalność ze świadomością 
różnych przywilejów i pozwala studentom i nauczycielom zauważyć, że 
każdy kontekst zawiera elementy powiększającego się uniwersum inności 
(alterity). Nie mam tu na myśli pojęcia „inności” (otherness), które w sytu-
acji opisanej przez Eribona byłoby tylko jednym z intelektualnych haseł 
pozwalających pominąć milczeniem własną uprzywilejowaną pozycję in-
telektualisty. Osoby wyzyskiwane, niepewne jutra, nie mają pojęcia o „in-
ności” (otherness), znają bowiem wciąż to samo. Guattari pisze, że uniwersa 
inności mogą pomóc w uwolnieniu się z pułapki jednostajności, części 
składowej zarówno przywileju jak i niepewności. Według Guattariego 
nie są one dobrowolnymi decyzjami czy względami emancypacyjnymi, to 
raczej pobudzanie kolektywnych zbiorów, innymi słowy, kwestie wrażli-
we niewypowiadane w grupie (Guattari 1995, 70). Do ich przedstawienia 
i performatywności nie jest potrzebna świadoma decyzja. Są one przede 
wszystkim społecznymi, a nawet nieludzkimi różnorodnościami. To właś-
nie najbardziej mnie interesuje w odniesieniu do kontekstu edukacyjnego 
w przypadku praktyki i teorii sztuki performance.

przeciNające się perspektywy w pracowNi

Każdy, kto podjął studia magisterskie w dziedzinie sztuk pięknych, ma 
jakieś oczekiwania co do własnej przyszłości w sztuce współczesnej lub 
performance. To wyraźna różnica w stosunku do osób wywłaszczonych, 
wyzyskiwanych, dotkniętych traumą i brakiem stabilności, pozbawionych 
przywileju korzystania z podobnych możliwości. Jednak jak jasno wska-
zuje pedagogika interdyscyplinarna, przywileje nie zawsze są sobie równe 
i nie powinny być tak samo traktowane. Mógłbym wyrazić to w następu-
jący sposób: Tak, jestem białym heteroseksualnym mężczyzną, ale jestem 
też pierwszą osobą w rodzinie, która podjęła studia i zakończyła je z suk-
cesem. Nie powinienem jednak zakładać, że moje pochodzenie KLASOWE 
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mogłoby okazać się okolicznością adekwatną wobec sytuacji studentów 
niebinarnych czy też studentów, którzy dorastali w strefach konfliktu. 
W związku z tym uznaję perspektywizm za model służący tworzeniu nie-
standardowego podejścia dla pedagogiki, w miejsce pluralistycznej inklu-
zywności.

Po pierwsze, celem studiów magisterskich w dziedzinie sztuki nie jest 
według mnie dostarczanie na rynek nowych artystów. Punktem wyjścia 
jest raczej radykalne twierdzenie Josepha Kosutha z 1969 r., że nie wiemy, 
czym jest sztuka – w sensie ogólnym, ale w poszczególnych kontekstach? 
(Kosuth 1991, 13-32). Pedagogika performance stanowi więc kontekst do 
zadawania pytań. Można ją także uznać za kontekst walki, nieustannego 
dociekania drogą przywilejów, przecięć i różnorodnych perspektyw, czym 
jest sztuka lub czym mogłaby być. To proces zbiorowej enuncjacji, nie 
ograniczony wyłącznie do poszukiwań studentów.

Zbiorowość jako termin w kontekście instytucji takiej jak akademia 
sztuki może być myląca. W końcu to właśnie w tej instytucji zbiorowość 
kwitnie i wymaga z nią powiązania. Jeśli chodzi o zbiorowość w instytucji, 
wydaje się ona zapowiadać pewien pluralizm hołdujący wielkim, 
pozytywistycznym celom pluralistycznej inkluzywności. Jednak ogromna 
część decyzji podejmowana jest gdzie indziej, innymi słowy, udział 
studentów w  procesie decyzyjnym jest ograniczony. Sumowanie czy 
uniwersalizowanie „strategii” bądź „wizji” wywołuje skutek przeciwny 
do stronniczości, kładący nacisk na „edukację totalną” lub „edukację 
trwającą całe życie”, a nie „edukację częściową”, jak piszą Stefano Harney 
i Fred Moten (2017,  170). Pluralizm relatywizuje częściowe powiązania 
i perspektywy, a sumując perspektywy pomniejsza je wszystkie, spłaszcza 
i wyrównuje. 

Strathern uważa z kolei, że w perspektywizmie punkt widzenia 
nie wynika z posiadanej wiedzy; perspektywizm docieka, w jaki sposób 
jednostka odnajduje się w jakiejś perspektywie (Strathern w Holbraad 
i  Pedersen 2017, 152). Jak pojmujemy świat, kiedy rezygnujemy ze 
zdystansowanego punktu widzenia na świat zapełniony innymi obiektami 
przyciągającymi uwagę? Pozostałe osoby w pracowni to nie elementy 
o  określonych właściwościach, odległe monady, przydatne potencjalnie 
dla celów naszej własnej produkcji wiedzy. Punkt perspektywiczny opiera 
się wyłącznie na wariantach. Jak zauważa Viveiros de Castro w badaniach 
kosmologii rdzennych ludów Amazonii, którą nazywa perspektywiczną, 
myślenia nie powinniśmy postrzegać w taki sam sposób, jako myśl 
„posthumanistyczną”, ponieważ jako wartość niezmienna wszelkiej myśli 
zawsze odrzucałoby (zachodnią) metafizykę.
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W rozważaniach dotyczących perspektywizmu w rdzennej myśli 
amazońskiej, Viveiros de Castro uznaje wpływ konceptualizacji perspek-
tywizmu Strathern, a Strathern z kolei twierdzi, że ujęcie perspektywizmu 
Viveirosa de Castro przenosi go z epistemologii do ontologii. Nie chodzi 
o  to, co się wie, ale jak zamieszkujemy lub pojmujemy świat rozumiany 
jako posiadanie wiedzy (Strathern w Holbraad i Pedersen 2017, 152). Jest 
to spojrzenie na perspektywizm odmienne od tego opartego na zachodniej 
epistemologii, gdzie zjawiska rozumiane są jako przedmioty uwagi, które 
można rozpatrywać z różnych punktów widzenia i gdzie wiedza jest właś-
ciwością wytwarzaną z określonego punktu widzenia. Innymi słowami, 
możemy powiedzieć, że zamiast oddalonych od siebie punktów zaintere-
sowania, klasa zawsze wypełniona jest punktami perspektywicznymi.

Podobnie, kiedy zajmujemy się w pracowni jakimś tematem – po-
wiedzmy, europejską sztuką konceptualną, czy powinniśmy utrzymywać, 
że wartością niezmienną jest fakt, że wszystkie perspektywy opierają się na 
pluralistycznych punktach widzenia? Jeśli tak, to sztuka powinna być nie-
zmienna. A jeśli do twierdzenia Kosutha podejdziemy perspektywistycz-
nie? Edukacja stałaby się paradoksem, ponieważ w większości zgadzamy 
się, że sztuka jest zjawiskiem społecznym i jest nauczana w instytucjach 
artystycznych. Co więcej, niewłaściwie byłoby utrzymywać, że również w 
przypadku plemienia Janomamów możemy mówić o praktykach sztuki 
współczesnej. Viveiros de Castro pisze jednak, że dyskurs szamański i fi-
lozoficzny są swoimi wariacjami, choć inaczej zdefiniowane, oba jednak 
określają praktykę. Żaden z nich nie kreuje „wersji oryginalnej, niezmien-
nej i uniwersalnej esencji (formy i treści) <myśli>” (Viveiros de Castro 2017, 
260-61). Jak można to wykorzystać w klasie, jeśli sztukę czy performance 
uznamy za jeden z wariantów? Perspektywy to warianty. W tym podejściu 
nie zmienia się sposób, w jaki postrzegamy świat, lecz sam postrzegany 
przez nas świat. Perspektywa opiera się na różnicy ciał, ale nie na cechach 
kognitywnych. Perspektywa to nie „punkt widzenia” na temat zjawisk wy-
stępujących na świecie.

Przyda się tutaj mała dygresja. Viveiros de Castro stał się znany dzięki 
postulowaniu rdzennej kosmologii rdzennych ludów amazońskich. Twier-
dzi, że ontologia wszelkich stworzeń – zwierząt i duchów – nie różni się 
niczym od ludzkiej. Pisze, że u zwierząt występują takie same kategorie 
jak u ludzi, na przykład „polowanie, rybołówstwo, pokarm, napoje fermen-
towane, kuzynostwo przeciwległe, wojna, inicjacja, rytuały, szamaństwo, 
wodzowie, duchy […] zjawiska, które widzą, kiedy widzą je na nasz spo-
sób, są odmienne: co dla nas jest krwią, jaguary widzą jako piwo, dusze 
zmarłych w tym, co dla nas jest sfermentowanym maniokiem, dostrzegają 
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gnijące zwłoki, co my uważamy za błotnistą kałużę dla tapirów staje się 
wspaniałym domem ceremonialnym” (Viveiros de Castro 2014, 71). Za ich 
perspektywę nie odpowiadają różnice w postrzeganiu, lecz różnice między 
ciałem zwierzęcym a ludzkim. Poszczególne zdolności i emocje skutkują 
unikalnym ciałem, innymi słowy chodzi o to, w jaki sposób ciało się poru-
sza, je i komunikuje, lub czy zwierzę prowadzi samotniczy czy stadny tryb 
życia (Viveiros de Castro 2014, 72). Różne rodzaje istot postrzegają różne 
rzeczy w ten sam sposób – nie jest tak, że różne rodzaje istot widzą tę samą 
rzecz w inny sposób. Viveiros de Castro pisze, że jaguar postrzega krew 
tak, jak my postrzegamy piwo: to inna rzecz widziana w ten sam sposób. 
Zwierzęta to ludzie, którzy mają „kulturę”, ale nie jest to kultura stojąca 
w opozycji do natury czy dziczy. Wszystkie zwierzęta mają kulturę, która 
składa się z różnych rzeczy postrzeganych w ten sam sposób (Viveiros de 
Castro 2014, 72).

Uważam, że moglibyśmy przyjąć takie podejście do praktykowania 
sztuki, chociaż na zajęcia zapisały się jedynie istoty ludzkie. Nie mamy 
jednolitego obrazu tego, czym jest sztuka performance lub też czym może 
być – nawet w grupie osób o podobnych zainteresowaniach. Nie jest to 
jednak przeszkoda, lecz część zbiorowej enuncjacji perspektyw. W etosie 
pluralistycznym wszystkie kwiaty mogą zakwitnąć, ponieważ w tej logice 
niezmienna „sztuki” jest zawsze obecna – lub też zbiorowość instytucjo-
nalna zawsze jako niezmienną posiada zarząd. Te niezmienne są jak inter-
pelacje, gdy nauczyciel traci nerwy podczas warsztatów czy seminarium 
i zaczyna krzyczeć do studentów: „tutaj uczymy się sztuki!” Jakby to nie 
sztuka oburzyła nauczyciela. Nie istnieje jednak jedna „sztuka”, która czyni 
inne rzeczy „sztuczeniem”, jak powiedziałby Heidegger, a w której byłaby 
każda artystyczna ekspresja wariacją niezmiennej, jaką jest „sztuka”.3 Nie 
uważam, żeby coś takiego działo się w ramach praktyk artystycznych lub 
warsztatów. To nie proces teleologiczny, na koniec którego student by 
„wszystko zrozumiał” – „ach, więc to jest sztuka performance!” W procesie 
transwersalnym nikt nie może twierdzić, że wie lepiej niż inni, czym jest 
sztuka. To praktyka eksperymentalna, otwarta, ale nie w tym znaczeniu, 
że „wszystko jest dopuszczalne”, która nie prowadzi do pluralistycznego 
chaosu.

W tym sensie instytucje mogą w najlepszym razie zapewnić, żeby per-
spektywy były transwersalnie zdolne do inwencji i eksperymentu bez in-
gerencji programu nauczania. Inwencje są wyłącznie częściowe, nigdy nie 
są sumą. Nie możemy wymyślić, czym sztuka jest lub powinna być. Inne 

3 Utrzymuje na przykład, że sztuka “oznacza źródło dla artysty i działa zarazem” (Heidegger 
2001,56).
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perspektywy mają działanie aktywujące, w miejsce rzeczy wymyślane są 
związki pomiędzy. Inaczej mówiąc, nie wymyślamy od nowa sztuki perfor-
mance, ale możemy wymyślić, z czym sztuka performance ma częściowy 
związek; nie wymyślamy publiczności, ale wymyślamy to, co pomiędzy 
performance a publicznością. Jak performance przedstawia swoją perspek-
tywę publiczności i z publicznością?

Wszystko to ma naturalnie charakter spekulatywny. Równocześnie 
naciski instytucjonalne wprowadzają do takiego postępowania element 
niepokoju i już wkrótce słyszę pytanie, które ja sam lub ktoś innego w sali 
zadaje: czy i kiedy coś stworzymy? Znowu pojawiają się dobrze znane re-
lacje między nauczycielem a studentem, instytucją a zbiorowością, artystą 
a publicznością. Staramy się uwidocznić coś, co już istnieje, a kiedy wymy-
ślamy, zbliżamy się raczej do czegoś, co, jak wiemy, już istnieje. Niniejsze 
uwagi Roya Wagnera na temat inwencji w kulturze mogą okazać się bardzo 
przydatne. Utrzymuje, że badacz terenowy, na przykład etnograf, wymyśla 
kulturę ludów, które bada, tak samo jak oni wymyślają idee kulturowe dla 
niego. Inwencja jest rozwinięciem jego własnych przekonań związanych 
z rozbieżnościami, jakie obserwuje między własnym wyobrażeniem a kul-
turą „natywną”. Proces ten trwa tak długo, aż analogie staną się wystarcza-
jące, a kultura przybierze udoskonaloną formę (Wagner 1981, 12).

W ten sam sposób performatyka może mieć niezmienne takie jak „kul-
tura” i „natura” lub mogą to być „performance” albo „rytuał”. Wynikiem 
jest czysty pluralizm, gdzie przez performance możemy rozumieć różne 
performance, ale mimo to trzymamy się niezmiennej, jaką jest „performan-
ce”. Możemy przeglądać dokumentacje z innych prac performance i dzięki 
temu lepiej rozumieć, czym performance jest lub mógłby być. Niewiele tu 
zostało z perspektywizmu czy enuncjacji transwersalnych. Niewiele też 
zostało z problemu sformułowanego przez Kosutha, który twierdził, że 
nie wiemy, czym jest sztuka, ponieważ to dzieło sztuki samo w sobie jest 
formalnym i ekspresyjnym pytaniem o jej istotę.

Staram się dowieść, że przekrojowość w pracowni nie ma skutku rów-
nającego, bo do tego niezbędne byłoby jedynie przyznanie, że istnieją nie-
zmienne, takie jak sztuka, performance, kultura czy natura. Moglibyśmy 
rozpatrywać tę sytuację w kategoriach podstawowych, jak rynek, gdzie 
żetony wymienia się na obiekty. Możemy nawet się targować, by uzyskać 
właściwą wartość wymiany, ale w którymś momencie żetony i rzeczy 
osiągnęłyby odpowiedni kurs. Wydaje mi się, że jest to dość popularny spo-
sób pojmowania procesu nauczania lub też, jak to się mówi we współczes-
nym żargonie, „produkcji wiedzy”, gdzie wiedza oznacza bogactwo. Jednak 
systemy transwersalne są na potrzeby takiej wymiany nazbyt arbitralne 
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i nieprzewidywalne.  W pewnych przypadkach rzeczy i idee mogą nawet 
zostać skradzione, jeśli uszanujemy autonomię perspektywiczną. Nie ma 
równoważnej matrycy. Wszystko to kłóci się ze zdroworozsądkowym 
rozumieniem nabywania wiedzy i tworzenia dzieł sztuki.  Kłóci się z uni-
wersalnymi wzorcami opartymi na binarnej opozycji, logice albo-albo. Ja-
kie podejście przyjąć w pracowni z zarówno/i logiką i perspektywicznym 
i transwersalnym nauczaniem?

Celowo zostawiam te pytania bez odpowiedzi, z nadzieją na perspek-
tywiczne dociekania poświęcone praktykom zbiorowym i artystycznym. 
Nie mogę przyjąć perspektywy innej osoby, studenta czy kolegi, nie mogę 
zaktualizować ich potencjałów i możliwości wirtualnych, nie mogę powie-
dzieć, czy słusznie robić jedno albo drugie. Aby być transparentnym dla 
własnej perspektywy, aby możliwe były w pracowni transwersalne i zbio-
rowe enuncjacje, ja, jak i każda inna osoba, muszę wyartykułować własną 
perspektywę. Moja perspektywa nie służy do przekazywania mojej wiedzy 
jako daru czy żetonu na wymianę. Możemy zapytać, czy to, co dzieje się 
na zajęciach, to sztuka performance? Jeśli nie jest nią dla mnie, wtedy na-
stępne – i lepsze pytanie, które trzeba zadać, to dlaczego dla kogoś innego 
nią jest? Pojawi się więcej pytań, w jaki sposób jest to sztuka performance? 
W jakim kierunku będzie się rozwijać, czy jest spójna, i czy przetrwa?
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"In the early stage of creative activities 
the intention cannot always be 

maximised. This is true, in particular, 
about the intention that comes from 

within the work, rather than conceptual 
assumptions. The original idea may 

be, though not always is, the best and 
only source of the intention behind 
a given piece. The ability to work 

on once the desired effect, resulting 
from the concept, has been achieved, 
is a mature thing to do, allowing the 

intention behind the work to intensify, 
while the final form of the work does 

not have to differ from the original 
one at all. Thought and testing various 

possibilities without using them 
eventually become conscious experience 
and wealth that convince us fully of the 
maximal intention – this particular one 

and no other, fulfilled in a particular 
work without a compromise."

prof. Marcin Berdyszak 
(from the Studio Catalogue in 2017) 



„W początkowym etapie postępowań 
twórczych nie zawsze da się 

zmaksymalizować intencję. Zwłaszcza 
tę, płynącą z głębi realizacji, a nie 

z założeń koncepcyjnych. Idea pierwotna 
może, ale nie zawsze jest jedynym 

i najlepszym źródłem intencji danej pracy. 
Umiejętność dalszej pracy po osiągnięciu 

zamierzonego efektu, będącego wynikiem 
koncepcji, jest w pełni dojrzałym 

postępowaniem, dającym możliwość 
zintensyfikowania intencji realizacji, 
której ostateczny stan niekoniecznie 

musi ulec zmianie w stosunku do 
pierwotnego. Namysł i przepracowanie 

ewentualnych możliwości, z których 
się nie skorzysta staje się świadomym 

doświadczaniem i bogactwem dającym 
nam pełne przekonanie o maksymalnej 

intencji  - właśnie takiej, a nie innej, 
która została osiągnięta w konkretnej 
pracy, lecz nie w drodze kompromisu.”

prof. Marcin Berdyszak 
(z Katalogu Pracowni w roku 2017) 
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T e r o  N a u h a
The Pedagogy of Live Art Perspectivism

In this essay, I will look into a possible connection between a few con-
cepts that are more commonly used in philosophy or anthropology. The 
subject matter of this essay is the pedagogy of performance art, specifically 
in the context of higher education. I started as a professor in Live Art and 
Performance Studies Masters' of Arts programme at the University of the 
Arts in Helsinki in October 2018. One of the first tasks that I was charged 
with was to rethink the curriculum for this two-year international pro-
gramme. It was a task that was both complex and exciting, since I was able, 
right at the beginning, to ponder over what the pedagogy of live arts would 
be like in the 2020s. The programme itself is nearly twenty years old and 
was started by professor Annette Arlander in 2001. However, my task was 
to regard the programme in the contexts of the artistic fields and the wider 
socio-political field that we live in right now, so different from the early 
twenty-first century.

The MA degree programme for Live Art and Performance Studies 
(LAPS) is an international meeting place for students from various fields, 
not only from the arts, but also from the humanities and sciences. At the 
moment, there are six students enrolled; two of them have a Bachelor’s 
degree in the humanities, but, like other students, they also have some 
experience in art. One objective of the programme is to enable people 
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from different environments, classes, cultures, and upbringing to study 
together and develop their practice. The programme itself is closely con-
nected with other MA programmes at the Uniarts, such as Choreography, 
Time-Based Arts and Curating, but also with the Doctoral Studies in arti-
stic research. There are three focus points for the LAPS, on individual pra-
ctice, collaboration, and more theoretical research, which is often aligned 
with the new paradigm of artistic research. 

The ethos is broadly post-humanist and aims to explore performance 
as a mode of inquiry through four contemporary themes of futures, hu-
mans, technologies and economies. These themes provide a loose frame for 
the students to explore their practice and collaborations over the duration 
of the two-year programme. As you may have noticed, these concepts are 
regarded in their plural forms, which does not mean that the emphasis wo-
uld be on a certain kind of libertarian pluralism. The question is rather on-
tological, in other words, each of these concepts can be regarded through 
a perspectival point of view, instead of a canonical one. However, all this 
means that adopting a pedagogical approach to these matters is difficult, 
especially that they tend to be connected in personal or embodied ways to 
each students’ practice. It would be useful to use dialogical pedagogy, or to 
discuss intersectionality in the classroom. However, the focus of this essay 
is on neither of these useful terms. 

Rather, I will consider two concepts which are somewhat 'Deleuzian', 
and in that sense are in danger of becoming mere philosophical concepts. 
They might be useful in theory, but hardly applicable in practice, if at all. 
In his two-decade-long practice at the Institute of La Borde, starting in the 
early 1960s, Félix Guattari developed the idea of “collective assemblages of 
enunciation.”1 To introduce this concept, I will present it as an ensemble 
which makes it possible for subjectivity to emerge. It is the way subjectivity 
comes into being as collective. In other words, subjectivity for Guattari is 
that which comes to be through collective assemblages, and in that way, 
subjectivities are in modulation, rather than being moulded or fixed iden-
tities, say ‘an artist’ or ‘a performer’. In the same way, enunciation emerges 
from groups and social assemblages, and not through horizontal or vertical 
tracks, but transversally. In other words, transversality goes beyond the 
objective laws of how a group or a community is founded. It is based on 
unconscious desires that can leap, cut, rupture or emerge. 

1 Guattari’s concept of Agencement Collectif d’énonciation has been alternatively translated 
as ‘the articulation of collective speech’ by Brian Holmes (Holmes 2006, 421), ‘collective agents 
of utterance’, translated by Rosemarie Sheed (Guattari 1984, 43) or ‘collective assemblages of 
enunciation’, translated by Paul Bains and Julian Pefanis (Guattari 1995, 8-9). I will use the latter term 
in this essay.
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Another similar concept that I will use in this text is ‘perspectivism’, 
which has been developed by Brazilian anthropologist Eduardo Viveiros de 
Castro. The term itself is rather commonly used, at least in a certain appro-
ach to anthropology where the work of Viveiros de Castro and others has 
recently been described as defining the ‘ontological turn’ in anthropology.2 
Yet, it was as soon as 2004 that the anthropologist Marilyn Strathern wrote 
in her book Partial Connections about the effects of pluralism on perspec-
tivism: “[t]he relativizing effect of knowing other perspectives exist gives 
the observer a constant sense that any one approach is only ever partial, 
that phenomena could be infinitely multiplied” (Strathern 2004, xiv-xvii). 
Faced with apprehension that there is not only one totalizing perspective, 
the multiplicity and infinite amount of perspectives cease to be perspecti-
val. Any position receives the same value as all others. This, in turn, leads to 
the scaling of perspectives through mapping modes or arborescent models, 
seen from the air or as a system of concepts, and recognizing the world 
as having multiple perspectives, which flattens all perspectives (Strathern 
2004, 31). All perspectives can be assembled to create a perspective, where 
a perspective is always a ‘perspective plus one’. These are rather common 
positions adopted by ethnographic fieldworkers, artists or  philosophers in 
their approach to a subject. In this text, this question has been reformulated 
to find out how to approach a pedagogical situation in a manner that is 
not pluralist, which was more common in art practices of the late-1990s. 
It is intention to explore in the following pages the difference Strathern 
promotes for another kind of perspectivism.  

The LAPS programme is among the most international of all the pro-
grammes at the Theatre Academy. Most of the students have established 
an international network before entering the programme, and some have 
practised for years before enrolling. For this reason, the pedagogical con-
text should follow a kind of diffraction pattern, where many variants are at 
play. A single individual perspective is not enough to sustain the environ-
ment or provide a place for new knowledge to emerge. Rather, the context 
is entangled with alliances and conjunctions as well as with differences 
and ruptures. The principle behind practice and research is an articula-
tion that is based on these complexities. Therefore, it is a transversal and 
synthetic process, and hardly a natural, positivistic or pluralist one. We 
could think of several overlapping perspectives being articulated where no 

2 My intention in this essay is not to take a stance in relation to one direction or another of 
the ‘ontological turn’ in anthropology, which has provoked a rather heated discussion in contemporary 
cultural and social anthropology. See, for instance, discussions in the Anthropology of this century journal 
(2012) or Comparative Metaphysics: Ontology After Anthropology (Charbonnier, Salmon and Skafish 2017).
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individual interpretative reflection on the topic of performance or theory 
can be apprehended. Transversality does not interpret a process, but flows 
through the breaks, blocks and resistances. Transversal conjunctions take 
place in an acentric network, resembling digital trees or mapping of kno-
wledge, but these acentric combinations are ‘diffractive’. Knowledge is an 
ever-expanding complexity, which in itself is the articulation of knowing.

strips of behaviour

In an early text titled Happenings (1965), Michael Kirby writes that, in 
the traditional theatre, the actor works within a created matrix of time, 
place and character. It is this created matrix that makes a manufactured 
reality so significant to the audience. However, there are also non-matri-
xed performances that take place outside the theatre, in sport, classroom, 
street, gatherings, etc. It is in this broad spectrum, so to speak, that Kirby 
claims that happening provides room for non-matrixed performing. For 
instance, the act of sweeping the floor as part of a matrix and outside a ma-
trix are very different acts altogether. He writes that “Happenings might 
be described as a purposefully composed form of theatre in which diverse alogical 
elements, including nonmatrixed performing, are organized in a compartmented 
structure” (Kirby 1965, 9). Kirby and Kaprow were, together with Richard 
Schechner, heavily involved in the development of performance studies at 
the NYU, where performance was regarded as part of the broad spectrum, 
as Schechner states (Schechner 2004, 170).

Schechner points out at that the so-called restored behaviour functions 
through “strips of behaviour” that are twice behaved in any performance. 
In rituals, gatherings and, for him, in performance art, too. The “strips of 
behaviour” extend cultural and personal boundaries, but need to be resto-
red and can be even taken out of the context. These strips of behaviour 
have no ‘originality’ (Schechner 2004, 324). Every strip, no matter how 
small, brings some of its former meaning into a new context. Their ‘memo-
ry’ makes ritual and artistic recombination especially powerful, Schechner 
argues (Schechner 2013, 34). Such restored behaviours can have a long or 
short duration, take place in rituals or fleeting gestures and even without 
a clear subjectivity or identity. In this way, Schechner could declare that 
anything can be viewed “as performance”. In the context of learning, the-
se strips of behaviour behave transversally in the collective assemblage 
of enunciation; in other words, they are articulated performatively. They 
make things happen.
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In this regard, I might observe that new knowledge is not accidental. 
It may just not have received an articulated form yet. It is situated kno-
wledge where each agency has a transversal relation with the complexity 
of the collective assemblage, as Anne Sauvagnargues writes on art practices 
(2016, 138-50). Every perspective is equally valid and true, no universal or 
correct representation of the whole exists (Viveiros de Castro 2014, 70). 
Nevertheless, each individual perspective creates a particular expression 
of this situation, even if knowledge is produced in and through alliances 
or conjunctions.  It means that we do not fall into some kind of pluralistic 
mush, where “anything goes”, but individuals and collectives have a kind of 
bifurcating relationship. The performance is an articulation of a situated 
perspective in a particular context. If we look at this through the specific 
context of the LAPS programme, each articulation from a perspective of 
a student, teacher or audience may carry their own strips of behaviour — 
including concepts, histories, institutions and intuitions. The articulation 
is both discursive (performance studies) and expressive (performance). 

In the strips of behaviour, like film strips in the process of editing — we 
can relate it to video editing too, since even in the digital format frames are 
used as units — the speed of thought is parallel with the speed of cuts and 
transitions, where we can say that these strips of film (frames) have their 
own form of thinking (Ó Maoilearca 2015, 116). In this sense, a strip of 
behaviour has a ‘speed of thought’. They are not strictly speaking humans, 
but material not determined by the ethos of humanity. ‘It’ thinks in the 
situation. 

Moreover, thinking in the context of learning — in the classroom of six 
to eight students and a teacher — points at the situation where there are no 
clearly articulated positions. I would rather call this a ‘posture’, with partial 
and malleable truths, instead of standard truths. The postures are perfor-
mative, but not in the sense of conventional acts, as proposed by J.L. Austin 
or John Searle. Postures are not even citational, since no origin of the strips 
of behaviour or postures is to be found. Postures are precarious, uncanny, 
crimped and entangled. In the transversal and situated context, things will 
emerge and perform if our postures are fixed to some extent, as in certain 
conventions of editing these postures create habits and styles — a perfor-
mance style. Still, any posture is a node of perspective and only a partial 
truth. As Shosana Felman writes on performativity, they do not inform or 
describe, but “accomplish and act through the very process of their enun-
ciation.” (Felman 2002, 6). Through using the term “posture,” we are able to 
leave the original-copy binary as well.
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If seen as postures, the strips of behaviour are without a standardised 
figure, and are subject to partial infelicity. Performance art as practice is 
specific because in it we may mirror any standard position — say, a pro-
fessor in live art and performance studies — and how they are  always 
anchored in potentially feigned or mimed derivations, which “undermine 
the order of succession or of dependence among the terms,” as Derrida 
writes on performatives and iterability (Derrida 1988, 91-92). From a cer-
tain perspective and with a certain posture, each performance undermines 
the standard positions.

The postures that emerge from the transversal and collective practice 
have no propositions about the nature of reality, but rather they contest 
any superior knowledge about it. At least potentially so. We are doing re-
search as much as we are producing knowledge, but when doing research 
we need a posture, whereas for production we need positions. We can say 
that in the production of knowledge, the posture and the position meet, but 
always from the point of view of a position. It is the act of measuring in the 
method of producing knowledge that acts as disturbance for postures. We 
can only know how uncertain, and how felicitous the postures have been 
whereas the knowledge production is limiting the uncertainty of the po-
stures that are performing. The strips of behaviour have no origin, but only 
their contexts to determine their meaning. The context also determines the 
postures in regard to the institution. The institution is the fixer of these 
postures. In a case like this, “the teacher has the final word.” 

Allan Kaprow stated in 1978 that the task of an artist is to perform life, 
and today, what can we say about life? Is life a continuum of producing 
knowledge and disseminating it? Hardly so, but life is not automatically 
something more than production or consumption of knowledge, either. 
Life is not only something being lived, and in some cases, life is less. It is 
an uncertain posture. In 1978 Kaprow wrote: “displacements of ordinary 
emphasis increase attentiveness but only attentiveness to the peripheral 
parts of ourselves and our surroundings. Revealed this way they are stran-
ge. […] The coming together of the parts, then, might be the event's residue, 
latent and felt, rather than its clear promise” (Kaprow 1993, 198). Postures, 
as well, are strange. They make strange — the classroom context, too. In 
short, the whole situated context of learning transversally is often filled 
with residual emotions and affects. It is strange to realize that a posture has 
emerged from elsewhere, through transversal connections and alliances. 
From nowhere, like strips of behaviour. It is like wave packets of particles, 
quanta that also behave immanently strange.  

My proposition here is to view the pedagogical context for performan-
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ce art not as a framed context for the production of knowledge that would take 
an expressive form of art. Many other things are going on in the classroom, 
which is as meaningful — and strange. They may take the form of postures, 
positions, arguments, gestures, withdrawals that perform felicitously, or 
maybe not. But also, they are perceived and experienced, then framed into 
methods and concepts, which are in turn assembled in standard forms of 
thought — like in logic or philosophy.

collective work, or, collective speech?

The context of Guattari’s work and the La Borde Clinique was the 
collapsing hegemony of Gaullist France and the aftermath of it. It was 
a period Guattari referred to as the winter years, after 1968. At La Borde, 
he collaborated with psychoanalyst Jean Oury, applying methods that they 
termed as institutional psychotherapy or schizoanalysis. Their focus was 
not on the individual, which Guattari scathingly described as the relation-
ship between the analysand and the analyst in the bourgeois psychoanalytic 
setting, but their militant aim was deeply connected with the post-1968 si-
tuation in France and elsewhere in Europe. They directed their attention to 
groups, communities and collectives that produce subjectivity, and not the 
other way around. From the perspective of schizoanalysis, Guattari claims 
that society and its institutions produce a specific kind of subject groups or 
subjugated groups, and their binding forces are machinic (not mechanistic) 
non-linear, and transversal. 

This articulation of collective speech is an ensemble which makes the 
emergence of subjectivity possible that can be viewed like entangled sub-
jectivity coming into being. We can view this as machinic reconfiguration 
of the strips of behaviour mentioned earlier, where positions are as signi-
ficant as more indeterminate postures – like quanta or particle packets. 
Moreover, Guattari believes that the machinic is always in motion and 
productive, there is no place for negation or lack, but all connections take 
place already at the molecular level of the infrastructure of institutions or 
collectives. The content is comprised of expression, bodies and enuncia-
tions, passions with statements. 

I find it difficult to use Guattari’s vocabulary directly when defining 
a pedagogical context, since terms such as desire or unconscious has since 
then been contested and critiqued extensively. Neither am I completely 
happy to divert the discourse to the new materialist speech where terms 
like intra-action or entanglement have emerged as catchwords after Karen 
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Barad’s seminal book Meeting the Universe Halfway: Quantum physics and the 
entanglement of matter and meaning from 2007. Theoretically, I find them 
both extremely interesting and have used them in my writing, but it is 
deflating and irksome to use them to define what performance pedagogy 
might do. 

In order to elaborate on this, I ask you to regard the institution as an 
instituting, administrative apparatus, where power and force are concea-
led in particular protocols and architectural forms. In a Foucauldian sense, 
a subject is a result of these institutional process; one likes it or not. The 
quite logical result would then be to regard performance as an expression 
of these hegemonies expropriating a subject. A performance would be the 
form of emancipation that the artist aims to develop and put forward. To 
emphasize transversality would mean to make performance art a form of 
institutional critique, locating blocks of desire and collective enunciations. 
It would produce the expression for the critique of the institution as a me-
diating object, as Gary Genosko writes on transversality (Genosko 2002, 
69-70). However, La Borde was an institution for schizophrenic people, 
whose expressions and enunciations had a completely different form than 
those of MA students in the performance art programme. I resist putting 
an equalizing mark between those two groups as it would conflate two 
different kinds of context into one and promote a rather stiff notion of an 
artist as a dissident.

Most of the time, this is not the case. MA students in the institution 
have obtained a certain level of privilege, since they have can formulate 
their expression in a somewhat standardised form. In his autobiography 
Return to Reims, Didier Eribon writes about his working-class parents and 
grandparents, and their extremely precarious and expropriated position 
in the society, which meant they never had a privilege of perspectives or 
agency in life (Eribon ###). In order to articulate your privilege you need 
a  context to reflect on it in the first place. In order to have a conscious 
agency, you need to be given the capacity for determining a position. Eri-
bon is rather adamant that it is a common misdemeanour of intellectuals, 
such as sociologists and philosophers, to regard ‘agency’ or ‘perspective’ as 
something given, when for people of precarious positions this is nothing 
but wishful thinking. There is simply no time or place to entertain such 
thoughts. Eribon does not claim that his parents or the likes of them are 
not people, but receiving a position where you can claim perspectives and 
agency would be a tremendous step forward in their pecking order.

Another point is that it would be wrong to see MA students or artists 
in contemporary society to as similar to patients or militants in the context 

teronauha
Highlight
(Eribon ###).

teronauha
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(Eribon 2013)
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of the 1970s cold war. For instance, in his book on Moscow Conceptualism 
in the 1980s, Boris Groys writes that there was no art market in the Soviet 
Union, which was true to some degree for most of the Eastern European 
conceptual artists at the time. Artists produced their works for colleagues 
within a tightly-knit collective or did so in total isolation. Groys observes 
that “in the Soviet Union the artwork was not a commodity, there was no 
art market, but art nevertheless took place” (Groys & Vidokle 2006, 401-
07). In contrast with this, Bojana Kunst claims that in our context of the 
global, neoliberal capitalism an artist “have abandoned this strategy” and 
has to “work constantly” as “every gesture […] must necessarily be turned 
into work […] in connection with the institutions and other elements of the 
system that make the artist's work visible and evaluate it as work”(Kunst 
2015, 187). We need to be critical when using Guattari and Gilles Deleuze’s 
concepts, such as desiring machine or nomadism, since we are in a context 
that is extremely different from the one these concepts were made for. We 
might be better off thinking in our terms, since no concepts are universal.

Still, some general ideas like transversality are useful in regard to in-
tersections in the pedagogical context, where transversality focuses on the 
potential space between subjects. It is the space between that is, in any case, 
active or activated. The question is, should the group be activated with 
tasks, questions and assignments, or could it sustain its activity autonomo-
usly? I don't think there is a simple dogmatic answer, but each pedagogical 
situation both stultifies and sustains emerging expressions. A concept such 
as freedom is rather useless and purposefully universalising in these con-
texts. Freedom is an ideologized concept already. However, the concept 
of transversality regards the contested spaces of dominance and minority 
simultaneously, without scapegoating some instances as ‘capitalist’ or ‘neo-
liberal’.

Another view that I still find possible to borrow from Guattari is the 
one where transversality combined with the awareness of different privi-
leges allows students and teachers to notice that each context has points of 
the burgeoning universe of alterity. I do not mean the concept of 'other-
ness' which, in reference to Eribon, would still be but one of the intellec-
tual catchwords disregarding intellectuals’ own privileged positions. The 
precarious and exploited do not know anything about the ‘otherness’, but 
only sameness. Guattari writes that the universes of alterity may enable 
escape from the entrapments of sameness which are constituents of privi-
lege and precarity as well. For Guattari, they are not voluntary decisions or 
emancipatory gestures, but rather inductions of collective assemblages, in 
other words, sensitive matters not enounced in the group (Guattari 1995, 
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70). They can be performed and become performative without a conscious 
decision. First and foremost, they are social and even non-human multipli-
cities. This is the main interest in my discussion of the pedagogical context 
for performance art and theory practice. 

iNtersectiNg perspectives iN the class

Any person that has started their MA studies in the arts has some 
hunch of their perspectives in contemporary art or performance art. It is 
necessary to make this distinction from the truly expropriated, exploited, 
traumatized and precarious people who have none of these privileged op-
portunities. Yet, as intersectional pedagogy clearly states, not all assump-
tions of privilege are equal or should be treated on equal terms. I  could 
illustrate this in the following way: Yes, I am a white heterosexual male, 
but I am also the first person in my family who has ever enrolled and suc-
cessfully finished higher education. However, I should not assume that 
the CLASS division could equalize my expropriation with that of students 
with nonbinary gender or students who have grown up in warzones. This 
leads me to perceive perspectivism as a model of creating a nonstandard 
view for the sake of pedagogy, instead of pluralist inclusivity. 

In the first place, I believe that MA arts programmes do not aim at 
producing new artists for the market. Rather, the starting point is to be 
taken from the radical proposition that Joseph Kosuth formulated as early 
as 1969; he said that we do not know what art is — not generally, but only 
in particular contexts. (Kosuth 1991, 13-32). The performance pedagogy 
is, therefore, a context in which we ask questions. It can also be regarded 
as a militant context where we need to continuously inquire through pri-
vileges, intersections and heterogeneous perspectives what art is, or what 
could it be. It is a process of collective enunciation, not limited to students’ 
inquiry.

In the context of an institution such as an art academy, the collective as a 
term can be misleading. After all, it is within this institution that the collec-
tive is burgeoning, and demanding a relationship with the institution. But 
for the collectivity of the institution, it seems to herald a certain pluralism, 
with grand and positivistic objectives of pluralist inclusivity. However, the 
most part of the functional decision-making is done elsewhere; in other 
words, students’ participation in this process is limited. The aim to totalise 
or universalise a 'strategy' or a 'vision' is nothing but a counter-effect for 
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partiality, which presses on ‘total education’ or ‘life-long learning’, and not 
for the ‘partial education’ presented by Stefano Harney and Fred Moten 
(2017, 170). Pluralism relativises partial connections and perspectives and, 
in turn, whilst totalizing the perspectives, it scales them all down as flat and 
equalized. 

Strathern’s idea of perspectivism is quite different, a point of view does 
not originate in what one knows; instead, perspectivism seeks to find out 
how one inhabits a point of perspective (Strathern w Holbraad i Peder-
sen 2017, 152). How do we apprehend the world when we cease to take 
a distant vantage point to the world inhabited by other objects of attention? 
The others in the classroom are not potential entries to my individual kno-
wledge production, with particular properties, like distant monads. The 
perspectival point rests on variants alone. As Viveiros de Castro remarks 
in his research on the cosmology of Amazonian indigenous peoples, which 
he specifically defines as perspectival, we should not view thinking as such 
as ‘post-humanist’ thought, because that would always refute (Western) 
metaphysics as the invariant for all thought. 

In his exploration of perspectivism in indigenous Amazonian thought, 
Viveiros de Castro acknowledges the influence of Strathern’s conceptua-
lization of perspectivism, while Strathern writes that Viveiros de Castro’s 
idea of perspectivism relocates it from epistemology to ontology. It is not 
about what one knows, but how one is inhabiting or apprehending the 
world as knowing (Strathern in Holbraad and Pedersen 2017, 152). This 
is a different approach to perspectivism from the one based on Western 
epistemology where things are interpreted as objects of attention that can 
be seen from different vantage points and where knowledge is a property 
produced from a specific point of view. In other words, we could say that 
instead of distant points of interest, the classroom is always full of perspec-
tival points.

In the same way, when we are working with some material — say, Eu-
ropean conceptual art — in the classroom context, should we claim that 
the fact that all perspectives rely on pluralist points of view is invariant? 
If so, art would be invariant. What if we regarded Kosuth’s statement per-
spectively? The learning process would become paradoxical since most of 
us agree that art is a social phenomenon and is taught at an art institution. 
Moreover, it would not be right to state that the Yanomami tribe may have 
a contemporary art practice. However, Viveiros de Castro maintains that 
shamanic and philosophical discourses are variations of each other, though 
defined in different ways, and are both implying practices. Either creates 
“versions of some original, invariant, universal essence (form and content) 
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of ‘thought’”(Viveiros de Castro 2017, 260-61). Could it be of any use in the 
classroom context if we viewed art or performance as one of the variants? 
The perspectives are variants. What changes in this proposal, is not the way 
we see the world around us, but the world we see. A perspective is founded 
on differences in the bodies, and not on cognitive attributes. A perspective 
is not a ‘vantage point’ from which we see things in the world.

A small digression may be needed here. Viveiros de Castro has beco-
me rather well known for his postulation as the basis for the indigenous 
cosmology of Amazon peoples. He argues that all beings — from animals 
to spirits — share the same ontology with humans. He claims that animals 
have the same categories as humans, such as "hunting, fishing, food, fer-
mented beverages, cross-cousins, war, initiation rites, shamans, chiefs, spi-
rits […] the things they see when they see them as we do are different: what 
we take for blood, jaguars see as beer; the souls of the dead find a rotten 
cadaver where we do fermented manioc; what humans perceive as a mud 
puddle becomes a grand ceremonial house when viewed by tapirs” (Vive-
iros de Castro 2014, 71). Perspectives are not caused by different cognition, 
but by the differences between animal and human bodies. Particular capa-
cities and affects render a unique body, they determine the way that body 
moves, eats and communicates; or if an animal is solitary or gregarious 
(Viveiros de Castro 2014, 72). Different types of beings see different things 
in the same way — it is not that different types of beings see the same thing 
differently. Viveiros de Castro writes that jaguars perceive blood the way 
we perceive beer:  it is a different thing seen in the same way. Animals are 
people who have ‘culture’, but not a culture that would be in opposition to 
nature, or wild. All animals have a culture that consists of different things 
seen in the same way (Viveiros de Castro 2014, 72).

I believe this is how we could regard the practice of art, even though it 
is only humans that have enrolled in the classes. We do not have a unified 
image of what performance art is, or what it can be – not even within a col-
lective of a group of people with similar interests. This is not an obstacle, 
but part of the collective enunciation of perspectives. For the sake of plura-
list ethos, all flowers may bloom, because in that logic, the invariant of 'art' 
is always present — or, an institutional collective always has the invariant 
management. These invariants are like interpellations where a teacher lo-
ses his nerve during a workshop or a seminar and starts screaming to stu-
dents: “we are learning art here!” As if what outraged the teacher was not 
art. But there is not one ‘art’ that makes other things ‘arting’, as Heidegger 
would put it, or where every artistic expression would be a  variation of 
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the invariant of ‘art’.3 I do not agree that such a thing takes place in artistic 
practices or in the workshops. It is not a teleological process at the end 
of which a student finally 'gets it' — “oh, that’s what performance art is!”. 
In  the transversal process, no-one knows what art is more than anyone 
else. It is an experimental practice, an open-form practice, but not in the 
sense of ‘anything goes’; and it does not result in a pluralist mess. 

In this sense, what institutions can provide at best is that perspectives 
are transversally able to invent and experiment without the interference 
of the curriculum. Inventions are always partial, and not totalising. We 
cannot invent what art is or what it should be. Other perspectives have an 
activating effect, and instead of things in-between relationships are inven-
ted. In other words, we do not invent performance art again, but we can 
invent what performance has a partial relationship with; we do not invent 
the audience, but we invent the in-betweenness of the performance and the 
audience. How does the performance perform its perspective to and with 
the audience?

This, of course, is rather speculative. At the same time, institutional 
pressures make this kind of play stressful, and very soon I hear myself or 
someone else in the room ask if and when we are going to produce so-
mething. The familiar relations between teacher and student, institution 
and collective, artist and audience reappear. We aim to make something 
that already exists emerge, and when we innovate, we are try to appro-
ximate to what we already exists. Here, Roy Wagner's notions about the 
invention of culture are very useful. He writes that fieldworkers, for in-
stance ethnographers, invent a culture for the peoples they are researching 
as much as these peoples invent an idea of culture for him. The invention 
is an extension of their own notions in connection with the discrepancies 
they find between their invention and the ‘native’ culture. This process 
continues until the analogies seem to be sufficiently appropriate, until cul-
ture assumes a refined form (Wagner 1981, 12).

In the same way, performance studies may have the invariants of ‘cul-
ture’ and ‘nature’, or they might be 'performance', or 'ritual'. What follows is 
pure pluralism where through performance we can comprehend other per-
formances, but, nevertheless, we hold on to the invariant of 'performance'. 
We can look at documentations of other performances and acquire better 
understanding of what performance is and what it could be. This has very 
little to do with perspectivism or transversal enunciations. It has very little 
to do with the question posed by Kosuth, too, since his argument was that 

3 For instance, he writes about the original source for art: “Art is the origin of the art work 
and of the artist” (Heidegger 2001,56).
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we do not know what art is since it is the artwork itself that is to ask about 
what art is in formal and expressive ways.

What I wish to propose is that intersectionality in the classroom does 
not produce an equalising effect since that would only require us to admit 
to having some invariants like art, performance, culture or nature. We co-
uld view this situation in rather rudimentary terms, like a market where 
tokens can be exchanged for objects. We might even bargain for the correct 
exchange value, but still at some point tokens and things would find a suf-
ficient exchange rate. I think this is a rather common approach to the lear-
ning process, or, as contemporary jargon has it, to 'knowledge production', 
where knowledge equals wealth. Still, transversal systems are too arbitrary 
and volatile for such an exchange. Things and ideas can be even stolen in 
certain instances if perspectival autonomy is respected. There is no matrix 
of equivalence. All of this runs counter to any common sense of acquiring 
knowledge or producing artworks. It runs counter to any universal pat-
terns based on binary opposition, or either-or logic. How can we approach 
a classroom with both logic and the perspectival and transversal learning?

These questions I purposefully leave open, for the sake of perspectival 
inquiry into the topics of collectivist and artistic practice. I cannot occupy 
a perspective of someone else, a student or a colleague; cannot actualise 
their potentials and virtual possibilities; I cannot say if it is right or wrong 
to do this or that. For the sake of being transparent to my perspective, and 
for the sake of possible transversal and collective enunciations in the clas-
sroom, I, like everybody else, need to articulate my perspective. My per-
spectival point is not to offer my knowledge as gifts or tokens for exchange. 
We may ask if what happens in the classroom is performance art. If it is not 
for me, then the next and better question to ask is why it is performance 
art for someone else. It will lead to more questions like: how is this perfor-
mance art? How will it develop, what kind of consistency does it have, and 
how will it survive?
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