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Utopia to plan działania na okres 
dziesięciu lub dwunastu lat, który 
należy realizować każdego dnia.



Joseph Beuys 
1921 Krefeld-1936 Düsseldorf



             Krefeld -Niemcy



• Wychowanie katolickie
• Katolicka Szkoła Państwowa w Kleve
• Gimnazjum w Kleve



  Kleve - Niemcy



• Beuys nie uważa się za katolika, lecz za 
chrześcijanina;

• Chrystus jako współpracownik ludzi;
• Chrystus bez człowieka nic nie może 

zdziałać;
• ludzkość bez chrześcijaństwa może 

zginąć;
• człowiek sam musi dokonać 

zmartwychwstania;
• Kościół pozbawia człowieka wolności;



Symbol Odkupienia II. Symbol 
Zmartwychwstania i Symbol Ofiary 
(Symbol der Erlösung II. Symbol der 
Auferstehung, Symbol des Opfers) 

Joseph Beuys, 1948-49



Joseph Beuys Akcja Święto Pokoju
Mönchengladbach, 31.03.1972

 Plakat 
         



Katedra w Mönchengladbach 



Friedrich Hölderlin (1770-1843)
       Obraz Franza Karla Hiemera, 1792



       Platon (427 p.n.e. – 347 p.n.e.)



Karol Ludwik Monteskiusz (1689-1755)

Malarstwo szkoły francuskiej, 1728



Św. Jan Ewangelista (zm. 103 r.)
 Rzeźba Donatella, Museo del Opera del Duomo, 
Florencja, 1410-11



   Słoneczny krucyfiks 
   (Sonnenkreuz)  

   Joseph Beuys, 1947-48



Wizyta w pracowni rzeźbiarza 
Achillesa Moortgata z 1938 

    

    Achilles Moortgat (1881-1957)



Oorlogsmonument Achilles Moortgat 
  Cmentarz Sint-Gillis, Acacialaan – Belgia, 1949



Wilhelm Lehmbruck (1881-1919)



        Powalony (Die Gestürzte) Wilhelm 
Lehmbruck, Wilhelm Lehmbruck Muzeum, 
Duisburg, 1916,

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Lehmbruck_-_die_Gest%C3%BCrzte.jpg


   Stojący młodzieniec Wilhelm Lehmbruck, 
  Museum of Modern Art, Nowy Jork, 1913



  Duisburg, Niemcy 



Joseph Beuys 
Podziękowania dla Wilhelma Lehmbrucka 

Duisburg, 1936
Książeczka ta wpadła mi w ręce 

przypadkowo – leżała gdzieś na jakimś 
stoliku, między innymi książkami, mocno 
zniszczona. Wziąłem ją do ręki, 
otworzyłem i zobaczyłem rzeźbę 
Wilhelma Lehmbrucka, i natychmiast 
zrodziła się we mnie myśl, coś na kształt 
intuicji: rzeźba – należy zająć się 
rzeźbą – wołał do mnie niemalże ten 
obraz. I widziałem w nim pochodnię, 
widziałem płomień, i słyszałem głos 
wołający: „Broń tego ognia!



Rzeźba społeczna – sposób w jaki 
kształtujemy i modelujemy świat, w 
którym żyjemy.



   Uniwersytet w Poznaniu 



Wspomnienia Josepha Beuysa:  
Miało to miejsce na Uniwersytecie w 

Poznaniu, w czasie wojny, kiedy tam 
studiowałem. Wykład dotyczył ameby. I 
nagle, w połowie wykładu, dotarło do mnie 
jako prawdziwy szok to, iż stojący 
przede mną profesor spędził całe swe 
życie roztrząsając parę nieokreślonych 
obrazów pojedynczych komórek, 
znajdujących się gdzieś pomiędzy 
zwierzętami a roślinami. Tak mnie to 
przeraziło, iż stwierdziłem: Nie, to nie 
jest moja idea nauki. Ciągle jeszcze 
straszy mnie owa mała ameba na tablicy. 



   Ameba



Obrona przyrody (Difesa della Natura) 
Joseph Beuys, 1984 



Beuys i nauka:
• przeciwny wizji naukowca-specjalisty;
• pojedynczy fragment rzeczywistości jest 

częścią całości;
• nauka i anty-nauka; matematyka i anty-

matematyka; fizyka i anty-fizyka;
• nauka – zajmuje się światem materialnym, a 

anty-nauka – światem duchowym;
• źródłem nauki jest sztuka;
• nauka i sztuka zmieniają i rozwijają ludzkiego 

ducha;



     Rudolf Steiner (1861-1925) 
austriacki filozof, mistyk, artysta i twórca 

antropozofii



Goethenaum  Rudolf Steiner, Dornach, 1923 



Junkers JU 87 Stuka



Joseph Beuys - wypadek samolotowy na 
Krymie z 1944:

Zostałem odnaleziony we wraku mego 
samolotu w kilka dni później przez 
wędrownych Tatarów. Byłem kompletnie 
zagrzebany w śniegu. Pamiętam głosy 
mówiące „voda”, słowo oznaczające wodę. 
Następnie filc ich namiotów oraz ostry, 
gęsty zapach sera, tłuszczu i mleka. 
Pokryli oni moje ciało tłuszczem, aby 
dopomóc mi w odzyskaniu ciepła oraz 
owinęli je filcem jako izolatorem, który 
miał utrzymać je.



Wedle Beuysa filc i tłuszcz posiadają 
właściwości lecznicze:

Filcowy garnitur (Filzanzug) Joseph Beuys,
Museum of Modern Art, Nowy Jork, 1970



Krzesło z tłuszczem (Fettstuhl) Joseph Beuys, Kolekcja 
Ströhera, Hessisches Landesmuseum, Darmstadt, 1964



   George Maciunas 
                 (1931-1978)



Grupa artystyczna Fluxus:

• założona przez artystę pochodzenia 
Litwińskiego – George’a Maciunasa; 

• artyści oscylowali pomiędzy sztuką a 
życiem;

• rzeczywisty świat – doświadczeniem 
sztuki;

• życie codzienne każdego człowieka – 
problemem sztuki;



Pamięci George’a Maciunasa (In Memoriam 
George Maciunas) Joseph Beuys i Nam June 
Paik, 1978 

Nam June Paik (1932-2006) – amerykański artysta
 pochodzenia koreańskiego



Działalność artystyczna Beuysa:

• objaśniana przez głoszoną teorię 
artystyczno-społeczną;

• autokomentarz – formą wypowiedzi 
artystycznej;

• dzieła Beuysa są zrozumiałe jedynie w 
związku z jego ideami, bez nich często 
są nieatrakcyjne;



Obiekt 
piątkowy
Joseph 
Beuys
1970 



Działalność artystyczna Beuysa:

• dotykała problematyki społecznej;
• ukazywała problemy ludzi, chcąc tym 

samym wpłynąć na świadomość jednostek 
i podsunąć temat do dyskusji społecznej, 
tak by móc wspólnie znaleźć jakieś 
rozwiązanie;

• na celu miała zawsze człowieka;



Joseph Beuys i sztuka:
• dzieło sztuki jest największą spośród wszystkich 

zagadek, lecz człowiek stanowi jej rozwiązanie;
• każdy jest artystą;
• poszerzone pojęcie sztuki – sztuka może być 

obecna w każdym ludzkim działaniu; 
• tworzenie to przekształcanie form - jest to 

możliwe wszędzie tam, gdzie znajdują się jakieś 
formy;

• kreatywność to główna wartość i siła człowieka;
• kreatywność to kapitał ludzki, społeczny, 

gospodarczy, państwowy;



Sztuka = Kapitał (Kunst = Kapital) Joseph Beuys, 1980



Tablica: Soziale Kunst Joseph Beuys



• sztuka to ludzka kreatywność, dająca człowiekowi 
wolność i  obarczająca go odpowiedzialnością za 
siebie i za innych;

• sztuka jako nauka o wolności;
• soziale Kunst – Sztuka społeczna; 
• teoria plastyczna – oznaką kreatywności człowieka, 

której pierwszym objawem jest myślenie;
• myślenie równa się rzeźbieniu;
• pierwszym krokiem bezkrwawej rewolucji 

społecznej jest zmiana znaczeń podstawowych 
pojęć, takich jak: sztuka, gospodarka, państwo;



 My jesteśmy rewolucją 
   (La Rivoluzione Siamo Noi), Joseph Beuys, 1972 

     Joseph Beuys 



La Rivoluzione Siamo Noi Joseph Beuys 1972



La Rivoluzione Siamo Noi Joseph Beuys 1972



• rzeźba społeczna to kształtowanie świata, w 
którym człowiek 
żyje za pomocą swoich możliwości kreatywnych;
• materiałem do wyrzeźbienia jest dla obywatela 
sfera społeczna;

Koniec XX wieku,
Joseph Beuys, Hamburger Bahnhof, 
Berlin 1982-83



• tak jak ciepło zmienia formę różnych tworzyw, podobnie
ciepło międzyludzkie (miłość) modyfikuje społeczeństwo;
• zimno za pomocą ruchu przemienia się w ciepło;

Łopata z dwoma trzonkami Joseph Beuys, 1964



        
          Karl Marks 1818-1883



Praca wedle Beuysa winna:

• rozwijać twórcze zdolności człowieka;
• zbliżać do siebie ludzi;
• realizować ideę solidarności;
• wytwarzać ciepło międzyludzkie;



Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy "Solidarność"  1980-1989



Akcja Przesyłka do Polski (Polentransport) 
Joseph Beuys, 

Muzeum Sztuki Współczesnej Łódź, 16 - 23.08.1981 



Przesyłka do Polski (Polentransport) I-XIII, cz. II
Joseph Beuys, 

Muzeum Sztuki Współczesnej Łódź, 16 - 23.08.1981



Przesyłka do Polski (Polentransport) I-XIII, cz. XI
Joseph Beuys, 

Muzeum Sztuki Współczesnej Łódź, 16 - 23.08.1981



• społeczeństwo jest jak wielki 
organizm, poddający się 
twórczej obróbce, dokonywanej 
wspólnie przez wszystkich 
obywateli;

• artysta musi pokazać, że każdy 
może być kreatywny w swoim 
zawodzie;

• akt twórczy możliwy jest w 
każdym ludzkim działaniu;



Mur berliński 1961-1989

Zdjęcie z 1962 roku,
fot.Henri Cartier-Bresson 



Joseph Beuys o murze berlińskim:
Także mur pomiędzy Wschodem i 

Zachodem jest bardzo ważnym 
przedsięwzięciem architektonicznym, 
najważniejszym dla Niemiec. Wszystkie 
inne budowle architektoniczne, muzea, 
teatry, na przykład, są żałośnie śmieszne 
wobec obecności tego muru, który jest 
niezatartym znakiem w naszej 
świadomości.



Joseph Beuys podczas odczytu na temat
 Każdy człowiek jest artystą – na drodze do wolności organizmu społecznego

Achberg, 1978 



Symptomy choroby świata 
współczesnego:

• zagrożenie militarne;
• kryzys ekologiczny;
• kryzys gospodarczy;
• kryzys duchowy;



Zagrożenie militarne:

• powstanie bomby atomowej w 1942;
• zimna wojna tocząca się pomiędzy 

światem kapitalistycznym, a 
komunistycznym; 

• wyścig zbrojeń wytwarza agresję 
międzyludzką i marnotrawi kreatywność;



Wybuch bomby atomowej w Nagasaki, 9.08.1945 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Nagasakibomb.jpg


Kryzys ekologiczny:

• systemy gospodarcze Zachodu i 
Wschodu niszczą środowisko;

• nieograniczone wykorzystywanie 
zasobów naturalnych wyjaławia 
ziemię i zanieczyszcza glebę, wodę i 
powietrze;



Akcja na bagnie (Aktion im Moor) 
Joseph Beuys, Ostenda, 1971

      Ostenda, Belgia



Akcja Przezwyciężcie wreszcie dyktaturę partii 
(Überwindet endlich die Parteiendiktatur) 

Joseph Beuys, Düsseldorf, 1971



Akcja 7000 Dębów (7000 Eichen)
 Joseph Beuys, Kassel 1982



Akcja 7000 Dębów (7000 Eichen)
 Joseph Beuys, Kassel 1982



Akcja 7000 Dębów (7000 Eichen)
 Joseph Beuys, Kassel 1982



Kryzys gospodarczy:

• strajki;
• niezadowolenie społeczeństwa z 

prowadzonej polityki;
• zwolnienia z pracy;
• bezrobocie;



Trzecia droga

• państwo wyrównuje poziomy życia 
obywateli;

• państwo dba o obywateli;
• w gospodarce panuje własność prywatna, 

konkurencja i mechanizmy rynkowe;



Artykuł Apel o alternatywę (Aufruf zur 
Alternative) Joseph Beuys 

„Frankfurter Rundschau”, 23.12.1978

Przedstawił w nim społeczeństwo realnego
socjalizmu, w którym rola państwa uległaby
ograniczeniu na rzecz wolnych
przedsiębiorstw zarządzanych przez
wszystkich pracowników.



Trzęsienie ziemi (Terremoto) 
Joseph Beuys, 1981



Kryzys duchowy:
• brak sensu życia;
• brak wartości duchowych; 
• brak wiary; 
• przyczyną - oświata zależna od państwa; 



Instalacja Wartości gospodarcze 
(Wirtschaftswerte)

Joseph Beuys, Gandawa, 1980



Instalacja Wartości gospodarcze 
(Wirtschaftswerte)

Joseph Beuys, Gandawa, 1980



• edukacja uświadamia ludzi o realnym 
stanie rzeczy i pobudza do działania;

• sztuka odgrywa ogromną rolę w procesie 
wychowania, gdyż pobudza kreatywność 
człowieka;

• sztuka jest twórczym podejściem do 
rzeczywistości;



Przyczyny kryzysów:

• pieniądz jako wymienna wartość 
ekonomiczna;

• państwo jako wszechpotężny organ, 
dzierżący władzę nad każdą działalnością 
ludzką;;



Akcja Ja lubię Amerykę, a Ameryka lubi mnie
 (I like America and America likes me) 

Joseph Beuys, Nowy Jork, 1974



Akcja Ja lubię Amerykę, a Ameryka lubi mnie
 (I like America and America likes me) 

Joseph Beuys, Nowy Jork, 1974



Ronald Wilson Reagen (1911-2004)
Prezydent Stanów Zjednoczonych w 

latach 1981-1989

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Official_Portrait_of_President_Reagan_1981.jpg


Słońce zamiast Reagana 
(Sonne statt Reagan) Joseph Beuys, 1982



Materializm:

• ludziom chodzi o ilość, nie zaś o jakość;
• przestają operować obrazami;
• myślą liczbami;
• mają na względzie zysk i pomnażanie 

dóbr materialnych; 



    Tradycyjna marchew:



Współczesna marchew:
Korzeń marchwi zawiera następujące wartości 
odżywcze:

• cukry-węglowodany - 4-10 %; 
• prowitamina A i β - karoten - 8-22 mg;
• witaminy C - 6-10 mg;
• witaminy E, H, K, PP - 0,05 mg;
• witaminy B1 i B - 20,06 mg;
• wartość energetyczna 100 g - 33-35 kcal;



Joseph Beuys, Kassel, 1982 



• celem sztuki, gospodarki i państwa jest 
człowiek;

• pieniądz to dokument prawny, regulujący 
stosunki międzyludzkie;

• zasada sztuki powinna pokrywać się z 
zasadą ekonomii;

• podstawą sztuki i ekonomii jest 
kreatywność ludzka;



   Kapitał przestrzenny 1970-1977 
Joseph Beuys



• kultura - głównym polem działania ludzkiego;
• państwo ma zapewnić każdemu obywatelowi 
podstawowe środki do życia;
• gospodarka, edukacja i prawo – niezależne od 
państwa;
• kobiety wychowujące dzieci oraz pracujące w 
domu winny dostawać wynagrodzenie;

  Joseph Beuys 1985



Kobieta w twórczości Beuysa:

        Dziewica (Jungfrau), 1975      Matki (Die Mütter), 1975



Człowiek i społeczeństwo:
• człowiek dla Beuysa to: duch, dusza i ciało;
• społeczeństwo dla Beuysa to: prawo, kultura i 

gospodarka, każda z tych części jest od innych  
niezależna, choć razem tworzą całość;

• pomiędzy duchem, duszą i ciałem oraz pomiędzy 
prawem, kulturą i gospodarką panować musi 
równowaga;



Akcja trzy garnki (Three Pots Action) 
Joseph Beuys, Edynburg, 1974 



Akcja Pompa miodowa w miejscu pracy 
(Honigpumpe am Arbeitsplatz) 

Joseph Beuys, Kassel 1977



Akcja Pompa miodowa w miejscu pracy 
(Honigpumpe am Arbeitsplatz) 

Joseph Beuys, Kassel 1977



Künstlerpost Joseph Beuys
 plastyk, margaryna, biała czekolada, 1969



   Cuprum 0.3% unguentum metallicum preaparatum
 Joseph Beuys

 pszczeli wosk, 1978-86



Błyskawica i królowa pszczół
Joseph Beuys 1975

Świat pszczół był dla Beuysa wzorem socjalistycznego organizmu, w 
którym wszystkie części funkcjonują tak jak w żyjącym ciele. 



Królowa pszczół III (Bienen Königin III) 
Joseph Beuys

Kolekcja Ströhera, Hessisches Landesmuseum, 
Darmstadt, 1952



Idealne społeczeństwo Beuysa:

• w kulturze rządzić ma wolność, w prawie – 
równość, w gospodarce – braterstwo; 

• prawo jest demokratyczne, a gospodarka – 
społeczna;

• wszelkie ustawy poprzedzone są referendum;
• wybranie przez obywateli zarząd rad 

kierowany jest przez reprezentantów;



Dyskusja społeczna podstawą demokracji.

Od lewej do prawej: Werner Ehrlicher, Hans 
Christoph Biswanger, Rainer Willert, Joseph Beuys, 
baron Philips von Bethmann podczas dyskusji na 
temat: Czym jest pieniądz?, Ulm, 29.11.1984



Joseph Beuys podczas rozmowy ulicznej



Demokracja jest śmieszna 
(Demokratie ist lustig)

Joseph Beuys, 1973



Idealne społeczeństwo Beuysa:

• do dyskusji zaproszony jest każdy 
obywatel;

• dyskusja jest najważniejszym środkiem 
zmiany świadomości;

• każdy obywatel wie, jaka jest 
rzeczywistość, bierze udział w rozmowie 
na jej temat i przyczynia się do jej 
poprawy;



Idealne społeczeństwo Beuysa:

• we wszystkich instytucjach socjalnych 
istnieje samorząd;

• w zakładach pracy nie ma podziału na 
pracodawcę i pracownika; wszyscy są 
producentami;

• praca przebiega w atmosferze 
życzliwości i solidarności;

• zakłady pracy umożliwiają pracownikom 
rozwój intelektualny;



Maszyna ciepło-czasowa w ekonomii
 (Die Wärmezeitmaschine in der Ökonomie), 

Joseph Beuys, 1975

Ekonomia powinna służyć wartościom 
duchowym
 i wytwarzać ciepło międzyludzkie.



Beuys i edukacja:

• w szkołach powstaje przyszły kapitał 
społeczeństwa;

• nowy system nauczania - uczenia się, 
brak podziału na nauczyciela i ucznia;

• praca ma być twórcza i służyć innym;



21.06.1971 student romanistyki i germanistyki, 
pacyfista - Benno Ohnensorg – zostaje zabity
podczas demonstracji w Berlinie. 



1967 r. Joseph Beuys zakłada Niemiecką 
Partię Studencką (Deutsche 
Studentenpartei -DSP), głoszącą jego 
idee polityczne.

Joseph Beuys, 1970 



W 1971 roku Beuys tworzy Organizację na 
rzecz Bezpośredniej Demokracji przez 
Referendum (Organisation für Direkte 
Demokratie durch Volksabstimmung) z 
siedzibą w Dusseldorfie. Jej celem jest 
stworzenia miejsca dyskusji i wymiany 
poglądów.



Torba plastikowa z informacją o tym, w jaki 
sposób przezwyciężyć partyjną dyktaturę  
Joseph Beuys, 1971



Torba plastikowa pokazująca różnicę między 
demokracją obecną, a demokracją przyszłości   
Joseph Beuys, 1972



Joseph Beuys prowadzi rozmowy z 
odwiedzającymi podczas Documenta 5 w 
Kassel 1972



Nie zrobimy tego bez róży 
Joseph Beuys, Kassel 1972



Walka bokserska na rzecz bezpośredniej 
demokracji (Boxkampf für die Direkte 
Demokratie) Joseph Beuys, Abraham Christian 
Moebuss, Kassel, 8.10.1972



Walka bokserska na rzecz bezpośredniej 
demokracji (Boxkampf für die Direkte 
Demokratie) Joseph Beuys, Abraham 
Christian Moebuss, Kassel, 8.10.1972



Od 1961 r. Beuys pracował jako nauczyciel. 
Najpierw był profesorem w Akademii Sztuk w 
Dusseldorfie.

Akademia Sztuk,
Dusseldorf

Poczta lotnicza (Luftpost) 
Joseph Beuys, Dusseldorf,1971



Beuys założył Wolną Międzynarodową 
Wyższą Szkołę Kreatywności i Badań 
Interdyscyplinarnych ( Freie Internationale 
Hochschule für Kreativität und
Interdisziplinäre Forschung – F.I.U.). Uczyła 
nie tylko sztuki, lecz również inne 
przedmioty: np. socjologii, antropologii. Celem 
było rozwijanie kreatywność słuchaczy. 

Joseph Beuys znaczek F.I.U.



 Poczta F.I.U. 
 Joseph Beuys,   
1982-84

     Puszka oliwy F.I.U.
    Joseph Beuys, 1980



Akcja Pompa miodowa w miejscu pracy 
(Honigpumpe am Arbeitsplatz) 
Joseph Beuys, Kassel 1977



Beuys kandydował do Bundestagu z 
ramienia Wspólnoty Działania Niezależnych 
Niemców (Aktionsemeinschaft 
Unabhängiger Deutscher - AUD) oraz 
startował do Parlamentu Europejskiego jako 
przedstawiciel Partii Zielonych (Die 
Grünen), której był współzałożycielem.

Torba Partii Zielonych z podpisem 
Josepha Beuysa, 1977-80



Karta wyborcza do Bundestagu, 
5.10.1980 r.



Plakat wyborczy Partii Zielonych 
(Wahlplakat für die Grünen) 
Joseph Beuys, 1979-80



Joseph Beuys w Goslar – Niemcy, 
1979

         Goslar, Niemcy



Joseph Beuys w Nowym Jorku z 
Andy Warholem, 1979 
Andrew Andy Warhol (1928-1987) – amerykański
artysta łemkowskiego pochodzenia, najbardziej znany
przedstawiciel pop-artu, przyjaźnił się z Josephem
Beuysem..



Pamięci Josepha Beuysa 
(Joseph Beuys in Memoriam), 

Andy Warhol, 1962



Uzdrowiciel (Gesundheitshelfer) 
Joseph Beuys, 1979



Joseph Beuys w Paryżu, 1980



Beuysa można było oglądać w 
telewizji, czytać o nim w gazetach, 
uczęszczać na jego wykłady.

„Der Spiegel”, 1979-80;  „SoHo News”, 1980;        „Bild”, 1981



Jako prowokator burzył stary 
porządek w dziedzinie sztuki, lecz 
jako artysta nie miał ambicji  
wzbogacać sztuki, ale chciał przez nią 
polepszać ludzki byt. 

Joseph Beuys, 1974


