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Temat:                    Happening i performance jako działanie artystyczne. 

Podręcznik, str; 44  

Przeczytaj; 

HAPPENING  
Korzenie happeningu sięgają awangardowych kierunków artystycznych początku XX w. - 
futuryzmu, dadaizmu, ekspresjonizmu czy surrealizmu. Narodziny happeningu datuje się na 
koniec lat 50-tych. Jest to zjawisko, które nadało rangę pojawiającym się w różnych krajach 

akcjom i działaniom na pograniczu teatru, widowiska i szeroko pojętych sztuk plastycznych. 
Materią happeningu jest bowiem czyste działanie, a współcześnie jest również narzędziem 
różnych organizacji- np.: politycznych, ekologicznych..  

Znani artyści tworzący happeningi: 
Allan Kaprow „18 happeningów w 6 częściach” Tadeusz Kantor „Panoramiczny happening 
morski”  

 PERFORMANCE 
 Forma artystyczna pokrewna do happeningu, wywodzi się także z tradycji malarstwa gestu – 

action painting Jacksona Pollocka, który wyeksponował akt malowania, sam proces malarski.   
Sytuacja artystyczna, której przedmiotem i podmiotem jest ciało performera w określonym 
kontekście czasu, przestrzeni i własnych ograniczeń. Performance jest zjawiskiem 
nietrwałym, nieowocującym trwałym dziełem sztuki. Artysta występujący przed 

publicznością, dąży do poruszenia i zaskoczenia widzów a nawet inspiruje do aktywnego 
współudziału.  

TADEUSZ  KANTOR I  TEATR  EKSPERYMENTALNY  
Tadeusz Kantor; reżyser, twórca happeningów, malarz, scenograf, pisarz, teoretyk sztuki, 

aktor we własnych przedstawieniach, Na świecie był bardziej znany jako wybitna, oryginalna 
osobowość teatru XX wieku, jako twórca własnej grupy teatralnej Cricot2.  
Kantor zajmował się wieloma dziedzinami sztuki, był przekonany, że „sztywne, uświęcone 
tradycją granice między sztukami należy znieść”, działał w różnych dziedzinach: poza 

malarstwem i teatrem organizował happeningi, tworzył „obiekty sztuki”, które często były 
fragmentami scenografii do przedstawień oraz obrazy, w których fragmenty malowane 
występują razem z gotowymi przedmiotami znalezionymi - asamblaże i ambalaże . 
Eksperymentował także z przeszczepionym przez siebie na grunt polski malarstwem 

informelu (taszyzm, action painting).  
 

 

Panoramiczny Happening Morski  Tadeusza Kantora, 1967r., słynna scena dyrygowania 

falami morskimi stała się ikoną sztuki europejskiej. 

 



Polecenie: Zastanów się i zapisz w zeszycie temat – tytuł  swojej propozycji zagadnienia, 

problemu, do którego warto byłoby odnieść się w happeningu. Przygotuj krótką  wypowiedź 

ustną na wybrany przez siebie temat happeningu. 


