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Introduction

Edward Shankenem: I’d like to talk to you 
about your work in relationship to some 
big ideas: love and beauty and the crea-
tion of meaning. Regarding that last con-
cept, I’m curious if Gregory Bateson’s 
cybernetic theories, and his Metalogs in 
particular, have been important to you?

Ken Feingold: I  haven’t thought about 
Bateson at all in the context of my work 
– but I do see how there is a shared ter-
ritory of dialog and examination of how 
things are made meaningful, and the 
struggling with “muddles”. But my works, 
rather than trying to sort out how things 
become meaningful, attempt to look at 
how the mind is capable of tremendous 
confusion and how speaking can carry 
forward this confusion and confound 
meaning. I have thought more often about 
Samuel Beckett and his explorations, may-
be even celebrations, of the kinds of “mud-
dles” that Bateson sought to sort out, if 
I understand Bateson’s intent...

E.S.: I’m also very interested in discuss-
ing your work with respect to a constel-
lation of ideas related to Buddhism, emp-
tiness, and relativity in connection to 
how meaning emerges in a conversation 
– the contingency of meaning. Are there 
specific things you’d like to address, 
things that haven’t been discussed 
much about your work? 

K.F.: The “thinness” of artificial intelligence 
is a  central subject but not one that 
bears a  lot of discussion. My works are 
not attempts to create actual, intelligent  

Wstęp

Edward Shankenem: Porozmawiajmy o tym, 
jakie miejsce w  twojej twórczości zajmują 
wielkie idee, takie jak miłość, piękno i po-
wstawanie znaczeń. Jeśli chodzi o  tworze-
nie znaczeń, to ciekawi mnie, czy ważne były 
dla ciebie teorie cybernetyczne Gregory’ego 
Batesona, a zwłaszcza jego Metalogues?

Ken Feingold: Właściwie, pracując nad moi-
mi projektami, nie myślałem o Batesonie, ale 
rzeczywiście mają one z nim wiele wspólne-
go – dostrzegam tu wspólny obszar dialogu 
i dociekania, jak to się dzieje, że rzeczy zna-
czą; dodałbym też zwalczanie „mętliku”. Ale 
moje prace raczej nie dążą do wyjaśnienia, 
w  jaki sposób rzeczy nabierają znaczenia, 
tylko usiłują prześledzić, jak umysł popada 
w przytłaczający zamęt, a mowa ten zamęt 
szerzy i prowadzi do pogmatwania znaczeń. 
Szczerze mówiąc, więcej uwagi poświęca-
łem Samuelowi Beckettowi, który rozważał, 
a może nawet opiewał różne rodzaje „mętli-
ku”, jakie Bateson starał się rozwikłać, o  ile 
dobrze odczytuję intencje Batesona...

E.S.: Bardzo bym chciał również, abyśmy 
przyjrzeli się twojej twórczości w  odnie-
sieniu do całej konstelacji koncepcji zwią-
zanych z buddyzmem, do pustki i  relatyw-
ności, która towarzyszy wyłanianiu się 
znaczenia w  rozmowie, do przygodności 
znaczenia. Czy jest może coś konkretnego, 
na co chciałbyś zwrócić uwagę, a co do tej 
pory pomijano w analizach twoich prac?

K.F.: Powierzchowność (thinness) sztucznej 
inteligencji jest jednym z moich głównych 
tematów, ale niezbyt wiele o tym się mówi. 
W moich pracach nie dążę do stworzenia 



simulacra. People often think that if 
something is realistically talking then it 
must be possible to make it say what-
ever you want it too. But they’re much 
more theatrical than that, much more 
finite or defined. There’s a  lot that can 
be explored in the play between disguise 
and disclosure in this realm, between 
what appears to be a simulation of con-
sciousness and what actually is a simu-
lation of consciousness.

E.S.: When you say “disguise and disclo-
sure” and bring up the theatrical qualities 
of the work, it makes me think of the very 
long tradition of automata, spectacles, 
and amusements, back to Vaucanson... 

K.F.: Kempelen’s Chess Player... 

E.S.: Exactly. Are those things that you 
think about in connection with your work?

K.F.: Not really. My work was included in 
the Devices of Wonder exhibition [J. Paul 
Getty Museum, Los Angeles, 2001–2002] 
as well as Kempelen – Man in the Machine 
[Exhibition organized by the C3 Founda-
tion, Budapest Műcsarnok/Kunsthalle 
and ZKM, Karlsruhe 2007] but I think the 
intentionality of my work is really differ-
ent. I was thinking more about the theatri-
cal staging of a conversation. My works 
can be seen as a sort of hybridization be-
tween a scripted play and improvisational 
theater. The nature of the conversation 
has a territory that the works are able to 
wander around in. 

K.F.: I  also think the Buddhist approach 
you suggest is a  really important one, 

rzeczywistych symulakrów inteligencji. Lu-
dziom często wydaje się, że jeśli nawiązuję 
z nimi realistyczną rozmowę, na pewno moż-
na sprawić, aby mówiono, cokolwiek chcemy. 
Ale moje prace są o wiele bardziej teatralne, 
o wiele bardziej określone lub zdefiniowane. 
Wiele kwestii wartych zgłębienia kryje się 
także w grze między przebraniem a ujawnie-
niem, między tym, co wydaje się symulacją 
świadomości a  tym, co symulacją świado-
mości faktycznie jest.

E.S.: Gdy mówisz „przebranie i ujawnienie” 
i wspominasz o teatralnych właściwościach 
twojej twórczości, przychodzi mi do głowy 
długa już tradycja automatów, spektakli i wi-
dowisk ciągnąca się od Vaucansona...

K.F.: I Szachisty Kempelena...

E.S.: Właśnie. Czy to do nich i do tej trady-
cji nawiązujesz w swojej twórczości?

K.F.: Nie, właściwie nie. Moje prace były fak-
tycznie wystawiane na ekspozycjach Devi-
ces of Wonder [w Paul Getty Museum w Los 
Angeles w  latach 2001–2002] oraz Kempe-
len – Man in the Machine [zorganizowanej 
przez C3 Foundation, Budapest Műcsarnok/
Kunsthalle i ZKM w Karlsruhe w roku 2007], 
ale myślę, że mojej twórczości przyświecają 
inne intencje. Chodzi mi bardziej o teatral-
ne przedstawienie rozmowy. Moje prace to 
w zasadzie hybrydyczne połączenie sztuki 
o ustalonym tekście i teatru improwizacyj-
nego. Natura rozmowy tworzy terytorium, 
które prace te mogą przemierzać. 

K.F.: Myślę też, że buddyzm, o  którym 
wspomniałeś, to naprawdę ważna kwestia, 
to istotny aspekt filozoficznych podwalin 



an important aspect of the philosophical 
underpinnings of the process of making 
the work, and how the work lives, and 
how meaning is created in it. That really 
should be discussed more.

E.S.: Anything else you would like to add 
to the discussion about your work?

K.F.: Humor! [Laughs]. There’s a  lot of hu-
mor in these works that is often taken for 
granted. People presume that they just 
happen to be funny. But there is really 
a very conscious intentionality about that 
destabilization and bringing forward of the 
unconscious that humor provides.

E.S.: OK then. Well, I’m pretty satisfied 
with love, beauty, meaning, and humor – 
it’s hard to beat that! Is there any partic-
ular order in which you’d like to address 
these themes?

K.F.: Well, love is a good place to start [Laughs].

E.S.: Great! That could be the title of this 
discussion! [Laughs]. 

Love

E.S.: Your work, especially Hell, brings to 
mind Lawrence Durrell’s character Justine’s 
notion of love as  “a  shared experience at 
the same moment of time, narcissistically... 
like reflections in different mirrors”1. I’m curi-
ous to know your thoughts on love and how 
that relates to your work...

1 L. Durrell, Kwartet Aleksandryjski. 
Justyna, trans. M. Skibniewska, Czytelnik, 
Warszawa 1995.

procesu tworzenia dzieła, a także tego, jak 
dzieło to żyje i  jak tworzy się w nim zna-
czenie. Myślę, że ten temat również zasłu-
guje na więcej uwagi.

E.S.: Czego jeszcze brakuje, twoim zdaniem, 
w analizach twojej twórczości?

K.F.: Humoru! [Śmiech]. Moje prace pełne 
są humoru, który czasem traktowany jest 
jako coś oczywistego. Ludzie zakładają, że 
są one śmieszne jakby przez przypadek. 
A tak naprawdę jest to bardzo celowy za-
mysł, gdyż humor powoduje rozchwiane 
i wydobywa nieświadomość.

E.S.: W porządku. Jeśli chodzi o mnie to 
miłość, piękno, znaczenie i humor wy-
starczą. Ba, trudno o coś lepszego. Czy 
chciałbyś, żebyśmy porozmawiali o nich 
w jakiejś konkretnej kolejności?

K.F.: Cóż, miłość to dobry początek [Śmiech].

E.S.: Wspaniale! Tak mógłby brzmieć tytuł 
naszej rozmowy! [Śmiech].

Miłość

E.S.: Twoje prace, a  zwłaszcza Hell przy-
wodzą mi na myśl Justynę, postać z po-
wieści Lawrence’a  Durrella, i  jej wyobra-
żenie miłości jako „dzielenia tego samego 
przeżycia w tym samym momencie, lecz 
jak narcyz... niby odbić tej samej rzeczy 
w różnych lustrach”1. Co myślisz o miłości 
i jak wiąże się to z twoją twórczością?
 
1 L. Durrell, Kwartet Aleksandryjski. 
Justyna, tłum. M. Skibniewska, Czytelnik, 
Warszawa 1995.



K.F.: It’s Interesting that you picked up the 
thread about love in thinking about Hell. 
I had even planned that Love would be the 
title of that piece when I started it – but it 
seemed so hopelessly impossible for me 
to be optimistic, and yet I did not want to 
drop the subject. I do like the quote from 
Durrell. Maybe it is through narcissistic 
identification, the seemingly “true” but 
substantially “false” shared experience 
that crumbles when the question “Why do 
you love me?” is asked. As long as there 
is only “I  love you and you love me” the 
reflections are felt to be coincident, and 
when love goes begging for love and the 
reality is that there are different mirrors 
after all, we find ourselves in Hell.

E.S.: How do you define love? 

K.F.: The Buddhist definition of love is 
wanting others to be happy, and an ab-
sence of judgment. For me personally it 
has something to do with the desire for 
connection and the sort of oceanic feel-
ing that is generated by the experience 
of that. These works of mine explore the 
impossibility of creating that through 
language when there is no reality of the 
person. So the figures in the works, and 
especially in Hell, have a sort of the ap-
pearance of being frustrated all the time. 
And it’s important to note that it’s always 
a referential experience. The work evokes 
things in the viewer but the figures don’t 
feel anything at all don’t really think any-
thing at all. That’s not always understood 
by the viewer. The situation is theatrical 
and even though it is largely improvised, 
the conversation is staged. The figures 
are “as-if” they are actors. “As-if” operates 

K.F.: To ciekawe, że podjąłeś wątek mi-
łości, nawiązując akurat do Hell. Gdy za-
czynałem pracę nad tą instalacją, plano-
wałem nawet, że zatytułuję ją Love – ale 
optymizm wydawał mi się wtedy bezna-
dziejnie niemożliwy; a jednak nie chciałem 
porzucać tego tematu. Nie podoba mi się 
cytat z Durrella. Może to przez narcy-
styczne utożsamienie, pozornie „prawdzi-
wą”, ale w istocie „fałszywą” wspólnotę 
doświadczenia, która załamuje się, gdy 
pada pytanie: „Dlaczego mnie kochasz?”. 
Póki mamy do czynienia tylko z  „kocham 
cię, a ty kochasz mnie”, trwa odczucie, że 
te odbicia są zbieżne, ale gdy miłość za-
czyna żebrać o miłość, a  lustra okazują 
się faktycznie różne, trafiamy do Piekła. 

E.S.: Czym jest według ciebie miłość?

K.F.: Buddyści definiują miłość jako pragnie-
nie szczęścia dla innych i brak osądu. Dla 
mnie miłość wiąże się w jakiś sposób z prag-
nieniem złączenia się z kimś i wszechogar-
niającym uczuciem, które rodzi się w takim 
doświadczeniu. Moje prace przedstawiają 
niemożność wytworzenia tego doświadcze-
nia poprzez język, jeśli nie jest on osadzony 
w  jakiejś osobowej rzeczywistości. Stąd 
też figury w moich pracach, a szczególnie 
w Hell, wydają się nieustannie sfrustrowane. 
Przy tym ważne jest to, że doświadczenie 
takie zawsze jest wtórne, zapośredniczo-
ne. Dzieło pobudza pewne myśli i uczucia 
w widzu, ale same figury niczego nie czują, 
a  także niczego w ogóle nie myślą. Widzo-
wie nie zawsze to rozumieją. Cała sytuacja 
jest teatralna i chociaż w dużej mierze opie-
ra się ona na improwizacji, rozmowa jest tak 
naprawdę zaaranżowana. Postaci są „tak 
jakby”, są aktorami. Zasada „tak jakby” działa 



in many realms in this work. So the fig-
ures are trying to connect, but they don’t 
really have any affect states but only the 
ability to speak about them. They’re con-
stantly searching for something that will 
reaffirm their desire to connect with the 
other one. And it’s always undermined. 
It’s always thwarted. It never gets to the 
point where they can settle into a loving 
conversation.

E.S.: Can you tell me more about the 
tragedy of going from Love to Hell?

K.F.: In the process of writing the soft-
ware for it, I  considered trying to really 
make it work, to make a piece where the 
characters really express love for each 
other. Many of my other works were cyni-
cal or somewhat sarcastic about human-
ity. There’s a disappointment with human-
ity that AVME gets at, an implication that 
a plant or a  rock could have as much to 
say about things as a  person does. But 
I thought that in making Hell, there might 
be a way into a loving discourse...

E.S.: How come your loving intention 
failed to materialize?

K.F.: I found, quite by surprise, that a  lov-
ing discourse between the figures was 
not something that I could make happen 
in a way that was satisfying. It was too 
contrived. And what I felt was much more 
possible for this work – and certainly part 
of this is my own state of mind – turned 
out to be completely different. Each piece 
seeks a  certain outcome. And while I’m 
not completely aware of the outcome, in 
the middle of it I can see it’s going in the 

na wielu poziomach tej pracy. Figury starają 
się nawiązać relację, ale nie przeżywają one 
przecież stanów afektywnych, a  jedynie 
mówią o nich. Nieustannie poszukują cze-
goś, co potwierdzi ich pragnienie nawiąza-
nia relacji z innymi. Lecz raz po raz coś staje 
im na przeszkodzie i niweczy ich wysiłki. 
Nigdy nie udaje im się osiągnąć etapu, na 
którym można podjąć i prowadzić miłosną 
rozmowę.

E.S.: Powiedz mi coś więcej o tragedii po-
rzucenia Love na rzecz Hell.
 
K.F.: Tworząc oprogramowanie do tej pracy, 
naprawdę myślałem, że się uda, że w niej 
figury będą naprawdę w stanie wyrazić 
wzajemną miłość. Wiele innych moich prac 
podchodziło do ludzkości cynicznie lub nie-
co sarkastycznie. Rozczarowanie ludzkością 
przepaja AVME; z pracy tej wynika sugestia, 
że to, co mogłaby powiedzieć roślina lub ska-
ła, mogłoby być równie miarodajne jak to, co 
ma do powiedzenia człowiek. Ale wydawało 
mi się, że tworząc Hell, znajdę drogę, która 
zaprowadzi mnie do miłosnego dyskursu...

E.S.: Jak to się stało, że ten miłosny za-
mysł nie doszedł do skutku?

K.F.: Odkryłem, zresztą ku mojemu zasko-
czeniu, że nie jestem w stanie zrealizować 
miłosnej rozmowy między figurami w spo-
sób, który by mnie zadawalał. Była zbyt 
wykoncypowana. Wszystko, co wydawało 
mi się możliwe do osiągnięcia w tej pracy 
– a także po części mój własny stan umy-
słu – okazało się całkowicie inne niż przy-
puszczałem. Każda praca dąży do swojego 
własnego spełnienia. I chociaż nie do koń-
ca wiem, jakie to spełnienie, na pewnym 



right direction or it’s going in the wrong 
direction and I’ll steer it in a certain direc-
tion. That notion of love – love begging 
for love: do you love me? How much do 
you love me? Why do you love me? This 
discourse seemed completely empty in 
the context of this work. Whereas the 
figures raising those questions and then 
arguing about why they can’t find happi-
ness with each other or what it is that ag-
gravates them about the other was able 
to produce a much more meaningful state 
in me watching it. And this is the point 
where these works have psychoanalytic 
dimensions that reveal things to myself 
that are always unknown until the work is 
there. Love is a tricky topic! 

E.S.: On the topic of love and non-sentient 
beings, in the Spike Jonze movie, Her 
(2013), a conscious operating system (OS) 
and its user form a loving attachment, but 
their union is ultimately not satisfying to 
either partner... they even try enlisting the 
service of a surrogate so that the human 
and OS can physically consummate their 
relationship, at least by proxy. And I’m just 
imagining – and this would not necessar-
ily be something you would choose to do 
in your own work; it wouldn’t have the 
endlessly improvised quality of your work 
– but what might it be like if human actors 
memorized a segment of dialog generated 
in Hell and performed it with each other? 
What would that be like?

K.F.: That would be a very interesting ex-
periment. People are actually able to per-
ceive affect states, because people in 
the audience have mirror neurons. There 
are ways that we actually feel what  

etapie przedsięwzięcia jestem w  stanie 
stwierdzić, czy zmierza ono we właściwym 
kierunku, czy nie i skierować go w pewną 
stronę. Taka wersja miłości – miłość żebrzą-
ca o  miłość: „Kochasz mnie?”, „Dlaczego 
mnie kochasz?” – taki dyskurs wydał mi się 
zupełnie pusty w kontekście tej pracy. Na-
tomiast patrząc, jak figury zadają te pyta-
nia, a następnie rozważają, dlaczego nie są 
w stanie znaleźć wspólnego szczęścia i co 
zniechęca je do siebie nawzajem, doznawa-
łem o  wiele bardziej znaczących przeżyć. 
W  tym właśnie sensie moje prace mają 
wymiar psychoanalityczny, gdyż dowiaduję 
się o sobie rzeczy, których nawet sobie nie 
uświadamiam, dopóki nie powstanie praca. 
Miłość to taki powikłany temat!

E.S.: Jak już mówimy o  miłości i  nie-
odczuwających istotach, to w  filmie 
Spike’a  Jonze’a Ona (2013), świadomy 
system operacyjny (OS) i  jego użytkow-
nik tworzą miłosny związek, ale koniec 
końców nie jest on satysfakcjonujący dla 
żadnej strony... uciekają się nawet do tego, 
żeby wynająć surogatkę, która umożliwiła-
by człowiekowi i OS fizyczne skonsumowa-
nie związku, choćby poprzez pośrednika. 
Zastanawiam się – choć wiem, że pewnie 
nie chciałbyś się tym zająć i nie miałoby 
to charakteru nieustannej improwizacji 
znamiennej dla twoich prac – co by było, 
gdyby aktorzy nauczyli się na pamięć frag-
mentów dialogów generowanych w  Hell 
i odegrali je. Jaki by to miało efekt?

K.F.: To mógłby być bardzo interesujący eks-
peryment. Ludzie są w stanie dostrzegać sta-
ny afektywne, gdyż wyposażeni są w neuro-
ny lustrzane. Na pewien sposób faktycznie 
odczuwamy to, co czują inni. Gdyby to byli 



other people feel. If they’re good actors, 
we might be brought into that realm 
where talking about love as love and ask-
ing for love and giving love would be able 
to be felt. I  thought at one point to do 
something like that in reverse: to take 
an existing play and have it enacted by 
robots. I haven’t gotten around to doing 
that yet, but Beckett’s play, entitled Play, 
is actually footnoted in such a way that 
the play could go on forever, endlessly, 
with an inf inite number of variations. 
I made some studies and drawing for do-
ing this, but haven’t realized it yet. There 
are always problems dealing with getting 
staging permissions from the Beckett es-
tate, too. In his original version, on stage, 
facing the audience, three people are set 
inside of immoveable, body-length urns, 
so that only their heads are sticking out. 
A spotlight moves back and forth, focus-
ing on the one that is speaking. In my in-
terpretation, three algorithmically driven 
heads are mounted in a  room’s corner, 
and the spotlight’s movement is driven 
by my computer software. Beckett in-
sisted that the movement of the spot-
light was important, that it should not 
simply be three spots turning on and off. 
So part of the fun in programming will be 
to get a  “naturalistic” movement of the 
robotic light.

E.S.: I can see reflections of that in your 
work, especially If/Then and What If? 
Both consist of two robotic heads stick-
ing out of a packing crate...

K.F.: Yes! And Beckett actually sketched 
out a  framework that would make it very 
easy to write the piece for a computer.  

dobrzy aktorzy, to może rzeczywiście prze-
nieślibyśmy się w  świat, w  którym można 
by odczuwać mówienie o miłości, proszenie 
o miłość i wyznawanie miłości. Kiedyś przy-
szło mi do głowy coś odwrotnego: a gdyby 
tak wziąć istniejące sztuki i dać je do ode-
grania robotom? Nie zabrałem się jeszcze na 
poważnie do realizacji tego pomysłu, ale na 
przykład przypisy do sztuki Becketta zatytu-
łowanej Komedia sugerują, że można by ją 
grać na okrągło w nieskończonej ilości wa-
riacji. Zacząłem drążyć ten temat i zrobiłem 
już nawet kilka szkiców, ale do końca jesz-
cze daleko. Zwłaszcza że zawsze są prob-
lemy z formalnościami związanymi z uzyska-
niem pozwolenia na wystawianie Becketta. 
W oryginalnej wersji tego dramatu na scenie 
znajdują się trzy postacie zamknięte w nieru-
chomych urnach, z których wystają im tylko 
głowy zwrócone do widowni. W miarę, jak 
zabierają  głos, snop światła z reflektora po-
rusza się między nimi, oświetlając głowę, któ-
ra w danym momencie mówi. W moim ujęciu 
trzy głowy sterowane algorytmem ustawio-
ne są w rogu sali, a ruchami reflektora kieru-
je program komputerowy. Beckett podkreślał, 
że ruch reflektora to bardzo istotny element, 
że nie chodzi mu o  trzy światła punktowe 
na przemian włączane i wyłączane. Tak więc 
w  tworzeniu oprogramowania ciekawe bę-
dzie uzyskanie tego efektu „naturalistyczne-
go” ruchu robotycznego światła.

E.S.: Mam wrażenie, że te wątki przewijają się 
w twoich pracach, a szczególnie w If/Then? 
i What If? Obie składają się z dwóch robo-
tycznych głów wystających ze skrzynki...

K.F.: Właśnie! A  Beckett właściwie na-
kreślił ramy ułatwiające rozpisanie teks-
tu na komputer. Jego wytyczne co do 



The language direction was such that 
there was little emotion expressed, so that 
the acting out of the script was more an 
expression of language than an expression 
of emotion. Maybe that was the experience 
he was trying to create for the audience.

E.S.: This idea of humans acting like emo-
tionless robots is really intriguing in rela-
tion to Hell. It seems to parallel the way 
you’ve described how your works empty 
out the emotional aspects of a  conver-
sation in order to examine the limits of 
language qua language to communicate 
ideas, feelings, and, in the case of Hell, 
love. I  suppose that a  computerized ver-
sion of Play would result in a certain ideal-
ized realization of it. However, human ac-
tors would inevitably project affect states 
and trigger mirror neurons in a way that 

języka wskazują, że należy ograniczyć 
ekspresję emocjonalną, tak aby odgry-
wanie scenariusza wyrażało przede 
wszystkim język, a nie emocje. Może ta-
kie właśnie doświadczenie chciał wywo-
łać w widzach.

E.S.: To wyobrażenie ludzi działających jak 
pozbawione uczuć roboty brzmi intrygu-
jąco w powiązaniu z Hell. Dostrzegam tu 
paralelę z twoimi opisem jak prace, które 
tworzysz, eliminują emocjonalne aspek-
ty rozmowy po to, aby zbadać granice 
języka – który komunikuje idee, uczucia 
i w przypadku Hell miłość. Przypuszczam, 
że skomputeryzowana wersja Komedii 
byłaby jej idealną realizacją. Jednakże 
aktorzy-ludzie niechybnie odwzorowywa-
liby stany afektywne i pobudzali neurony 
lustrzane, tak jak robotyczni aktorzy nie 
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robotic actors could not. So there would 
be different sorts of tensions between the 
audience and the protagonists, depending 
on if the actors are human or robot, or 
a combination of the two. 

K.F.: Yes, I agree. And what I discovered 
in the process of writing Hell is that the 
absence of affect makes a discussion of 
love incomprehensible.

E.S.: When you were describing Hell, Alan 
Kaprow’s notion of “communications media 
as non-communications” sprung to mind, 
because the robots really can’t communi-
cate with each other. In connection with 
his own closed-circuit video work, Hello, 
1971 (the title of which is very close to 
Hell) he claimed that the most important 
message was the idea of “oneself in con-
nection with someone else”. In my mind, 
love involves a very deep form of communi-
cation or communion, so Hell complicates 
these ideas. There seems to be a lot riding 
on that letter “o” at the end of Kaprow’s 
title! Following Kaprow, perhaps the most 
important message of Hell is the idea that 
connections between human beings de-
mand forms of communication that cannot 
be mechanized by language, that demand 
emotion, affect, and physical engagement.

K.F.: Absolutely. Also that non-communi-
cation, because we experience it in its 
various forms as desire that goes away 
from the object, rather than towards it, 
creates frustration and a sense of mean-
inglessness.

K.F.: It ’s interesting that you raise 
the idea of Alan’s work and thoughts  

byliby zdolni tego uczynić. W efekcie, za-
leżnie od tego, czy aktorami byliby ludzie, 
roboty, czy jedni i drudzy, między publicz-
nością a  postaciami wytworzyłyby się 
inne rodzaje napięć.

K.F.: Tak, zgadzam się. A podczas pracy 
nad Hell zdałem sobie sprawę, że bez 
afektu dyskusja o miłości staje się nie-
zrozumiała.

E.S.: Gdy opowiadałeś o Hell, przyszła mi 
do głowy myśl Allana Kaprowa, że „media 
komunikacyjne to brak komunikacji”, bo 
przecież roboty tak naprawdę nie mogą 
się porozumieć ze sobą. Mówiąc o swo-
jej instalacji wideo z  roku 1971 zatytu-
łowanej Hello (czyli bardzo podobnie do 
Hell), stwierdził on, że najważniejszym jej 
przesłaniem jest idea „siebie w połącze-
niu z  kimś innym”. Moim zdaniem, w mi-
łości zachodzi głębokie porozumienie lub 
wspólnota, natomiast Hell komplikuje te 
kwestie. Najwyraźniej bardzo wiele za-
leży od tego „o” w tytule Kaprowa! Idąc 
śladami Kaprowa, moglibyśmy chyba 
powiedzieć, że najważniejszym przesła-
niem Hell jest myśl, że związki między-
ludzkie wymagają pewnych form komuni-
kacji, których nie można zmechanizować 
językiem, które wymagają emocji, afektu 
i fizycznego zaangażowania.

K.F.: Jak najbardziej. A  także to, że brak 
komunikacji, doświadczany w  różnych od-
mianach jako pragnienie, które zamiast kie-
rować się ku obiektowi odchodzi od niego, 
wywołuje frustrację i poczucie bezsensu.

K.F.: To ciekawe, że przywołujesz tutaj myśli 
przewijające się w  pracach i  koncepcjach 



because he was one of my teachers at 
Cal Arts. There was a kind of, not a split, 
but a difference in approach between the 
Baldessarian conceptual artists and the 
Kaprowian conceptual artists. Alan was 
always trying to bring humanness, hu-
manity into the experience of the work, 
to make that central. The Baldessarians 
were more ironic, keeping things at a dis-
tance. Alan was always trying to make 
people feel something, while Baldessari 
was always trying to make people think 
something or puzzle over something.

E.S.: And where do you see your work 
fitting into that framework?

K.F.: I think at the time I felt more inclined 
toward the Baldessarian intellectualiza-
tion of meaning rather than the affective 
and more unconscious or conscious-
ness-changing experiences that couldn’t 
be as easily described or charted, that 
Kaprow was after. Later on I  came to 
realize the significance of Kaprow’s ap-
proach. That’s a  very good reference 
point that you hit on.

E.S.: These big concepts like love and 
beauty – what place do you think they 
have in the Baldessarian modality? 

K.F.: Well, I  think for Baldessari there’s 
a  kind of aesthetic principle that oper-
ates to create the work. That is his no-
tion of beauty. I  thought it was very 
ironic that he called the retrospective 
catalog from the Metropolitan Museum 
of Art Pure Beauty. On one hand, it’s an 
ironic reference, but on the other hand, 
it’s one that he can’t let go of. So it’s 

Alana, bo był on jednym z  moich wykła-
dowców w Cal Arts. Istniał wtedy rozłam, 
no może nie rozłam, ale na pewno różnica 
podejść między artystami konceptualnymi, 
podążającymi za Baldessarim, a  tymi, któ-
rzy inspirowali się Kaprowem. Alan zawsze 
starał się w centrum pracy, w centrum do-
świadczenia stawiać to, co ludzkie, człowie-
czeństwo. Zwolennicy Baldessariego mieli 
bardziej ironiczne nastawienie, byli bardziej 
zdystansowani. Alan usiłował wywoływać 
w  ludziach uczucia, natomiast Baldessari 
chciał pobudzać namysł, zastanowienie.

E.S.: Gdzie w tym układzie można by usy-
tuować twoją twórczość?

K.F.: Myślę, że w tamtych czasach bardziej 
skłaniałem się ku intelektualizacji znacze-
nia na modłę Baldessariego niż ku afektyw-
nym, mniej świadomym albo też zmienia-
jącym świadomość, trudnym do opisania 
i  odwzorowania przeżyciom, które były 
celem Kaprowa. Później jednak uświadomi-
łem sobie, jak ważne jest jego podejście. To 
istotny punkt odniesienia i  cieszę się, że 
zwróciłeś nań uwagę.

E.S.: Jakie miejsce zajmują, twoim zda-
niem, wielkie koncepcje, takie jak miłość 
czy piękno, w modalności Baldessariego? 

K.F.: Cóż, myślę, że według Baldessariego 
istnieje pewna estetyczna zasada, której 
działanie prowadzi do powstania dzieła. Tak 
postrzega on piękno. Myślę, że tytuł, który 
wybrał dla katalogu towarzyszącego jego 
retrospektywie w Metropolitan Museum of 
Art, Pure Beauty podszyty jest ironią. Z jed-
nej strony to ironiczne odwołanie, z drugiej 
jednak Balessari nie potrafi się bez niego 



there; the work is always impeccable in 
a sense, that there is a beauty in its per-
fection, in its opacity or, alternately, in its 
obviousness.

E.S.: How fortunate to have both these 
mentors, representing very different at-
titudes! Kaprow could be a good segue to 
Buddhism or Beauty... Although if it’s not 
too personal, I would like to ask if there’s 
some sort of connection between Hell 
and your personal circumstances?

K.F.: I think it reflects on my experiences in 
general with partners: a kind of impasse 
that’s reached during a  breakdown of 
communication. It’s a  recurring territory 
that couples wander into from time to 
time and have to find their way out of it. 
The territory itself is frightening. It’s hell-
ish. And being stuck in that frame of mind 
when communication has broken down 
and it’s not possible – because of per-
sonal shortcomings or, at that moment, 
the inability to see things from the other 
person’s point of view – to mentalize the 
circumstance that created it, what it was 
that led to that discord, is something that 
I’ve personally definitely experienced, and 
the work comes out of that, for sure.

E.S.: Due to the improvisational nature 
of the dialog that your work generates, 
you’ve said that you learn something 
from it. So what have you learned from 
Hell, for example, about that impasse you 
described and the seeming impossibility 
of getting through it?

K.F.: That so much of it is about reacting 
to language and how language has this 

obejść. Tak właśnie jest; dzieło jest zawsze 
nieskazitelne w tym sensie, że piękno tkwi 
i w  jego doskonałości, i w  jego nieprzejrzy-
stości lub przeciwnie, w jego oczywistości.

E.S.: Miałeś dużo szczęścia, że trafiłeś 
na obu tych mentorów, reprezentujących 
bardzo odmienne postawy! Kaprow mógł-
by nas gładko poprowadzić do buddyzmu 
lub piękna... Ale, o ile nie jest to zbyt oso-
bista sprawa, chciałbym jeszcze zapytać, 
czy Hell łączy się w jakiś sposób z twoim 
osobistym życiem?

K.F.: Myślę, że praca ta jest refleksją nad 
moimi ogólnymi doświadczeniami w związ-
kach, nad impasem, do którego dochodzi, 
gdy załamuje się komunikacja. Parom raz 
po raz przytrafia się zabłądzić w  to miej-
sce i muszą jakoś znaleźć drogę powrotną. 
To miejsce jest przerażające. Jest piekielne. 
Jak najbardziej doświadczyłem osobiście 
takiego stanu umysłu, fiaska komunikacji, 
gdy nie da się – czy to z  powodu ułom-
ności charakteru, czy chwilowej niezdol-
ności do spojrzenia na sytuację z punktu 
widzenia innej osoby – zrozumieć okolicz-
ności, które tę sytuację spowodowały. Co 
takiego doprowadziło do tego rozłamu? Ta 
praca ma źródło w doświadczeniach tego 
rodzaju, z całą pewnością.

E.S.: W twojej twórczości dialog ma cha-
rakter improwizacji i mówisz, że uczy cię 
to czegoś. Więc jaką lekcję wysnułeś, na 
przykład z Hell, na temat impasu, który 
opisałeś i pozornej niemożności wyjścia 
z niego?

K.F.: Nauczyłem się, że w  dużej mierze 
chodzi tu o reagowanie na język i o to, że 



power to create not only meanings on 
an intellectual level but deeply emotional 
responses, even when the figures have 
no real affect states. And the impasse in 
a way is made up of blockages that are 
created by certain word constructions, 
where things are held at a  distance or 
are unable to bridge a distance because 
there are words in the way that made the 
other figure respond defensively or reac-
tively. In these pieces, they pay attention 
to the text that the other one says. So 
these machines have a  kind of associa-
tion and linking that operates along the 
same lines as the kind of unconscious 
mental functioning that we have in terms 
of links and associative connections, and 
when I  see them going through their – 
I’m never quite sure what to call it – the 
software is running, so when I see them 
running and whatever goes through them 
is happening, it’s been possible for me to 
see how wrong things can go because, 
for example, someone paid more attention 
to one word in a sentence than another 
word in a sentence.

E.S.: I  just had that in an email corre-
spondence yesterday! 

K.F. and E.S.: [Laughs].

E.S.: I think you’re right: it’s such a uni-
versal experience; these impasses in re-
lationships and how we get caught up in 
words and in our own egos and desires, 
and lose the ability to empathize and 
make someone else’s reality our own... 
So, on the outside, yeah it’s funny – if 
you watch other people going through it, 
you can say, Ugggg! 

język nie tylko tworzy znaczenia na pozio-
mie rozumowym, ale też wywołuje reak-
cje głęboko emocjonalne, nawet jeśli figu-
ry same nie przeżywają żadnych stanów 
afektywnych. Na ten impas składają się 
zatory piętrzące się w efekcie pewnych 
konstrukcji słownych, gdy tworzy się dy-
stans lub nie sposób przełamać dystansu, 
gdyż na przeszkodzie stoją słowa, które 
sprawiły, że druga figura przyjmuje posta-
wę obronną i reaktywną. W tych pracach 
figury zwracają uwagę na tekst, który 
wypowiada ta druga. A więc między ma-
szynami zachodzi jakieś powiązanie i po-
łączenie działające w podobny sposób, jak 
nasze nieświadome procesy mentalne, na 
które też składają się skojarzeniowe ogni-
wa i połączenia. Gdy więc widzę, jak za-
głębiają się w swoją – nigdy właściwie nie 
wiem, jak nazwać to, co generuje program 
– więc, gdy patrzę, jak włączają się i coś 
zaczyna się między nimi dziać, jakkolwiek 
to nazwiemy, zaczynam dostrzegać, jak 
bardzo sprawy mogą się pogmatwać tyl-
ko dlatego, że ktoś skupił się na tym, a nie 
innym słowie w zdaniu.

E.S.: Nie dawniej niż wczoraj przytrafiło mi 
się coś takiego w korespondencji e-mailowej!

K.F. i E.S.: [Śmiech].

E.S.: Myślę, że masz rację. To takie powszech-
ne doświadczenie – impasy w  związkach 
i  przydarzające się zapętlenie w  słowach 
i  w  naszych własnych ego oraz w  prag-
nieniach, a  także utrata zdolności empatii, 
wczucia się w rzeczywistość drugiej osoby, 
jak we własną... Więc tak, z zewnątrz jest to 
śmieszne – gdy widzisz, jak inni brną w tę 
sytuację, możesz powiedzieć „Oj!”.



K.F.: Is there anything funny about love? 
[Laughs] I think we should go on to beauty 
[Laughs]...

E.S.: Before we do that, I’d like to con-
nect your work to the parodic exaggera-
tions that often occur in theater, which 
allow us to laugh at ourselves. By ex-
aggerating one aspect – the exclusively 
verbal – works like Hell bring into re-
lief other things that are not present, 
or things that may be invisible to us 
when we are responding defensively or 
reactively. Such communication break-
downs are hellishly serious when we’re 
stuck in them but ironic and humorous 
when we witness robots trying to find 
their way out of those impasses. We 
can laugh at the robots and, in a sense, 
they allow us to laugh at ourselves, our 
foibles, vulnerabilities, and insecurities, 
if not our utter ineptitude at sharing 
and receiving love!

K.F.: Yes, I  think so. I  just remembered 
Hollis Frampton’s great film, Critical Mass, 
1971. Frampton took footage of a couple 
arguing about their relationship, cut it 
up, and looped it in such a way that it 
broke down the conversation into frag-
ments. Somewhere someone has prob-
ably put it on YouTube. It was definitely 
a funny experience to see the fracturing 
of the argument because it takes away 
some of the emotional velocity of it and 
lets you look at it more carefully. I think 
some of my pieces can do this also by 
virtue of their limitedness. They have 
a kind of Brechtian distance, which is al-
ways there, because you know they’re 
fake. You know they’re not really thinking.  

K.F.: Czy w  miłości jest coś śmiesznego? 
[Śmiech] Może powinniśmy przejść do piękna 
[Śmiech]...

E.S.: Zanim to zrobimy, chciałbym jeszcze od-
nieść twoje prace do parodystycznych wy-
olbrzymień, które często pojawiają się w te-
atrze i pozwalają nam śmiać się z samych 
siebie. Przesadnie eksponując jeden aspekt 
– wyłącznie werbalny – prace takie jak Hell 
umożliwiają uwidocznienie tego, co nieobec-
ne lub tego, co pozostaje dla nas niewidocz-
ne, gdy przybieramy postawę obronną i reak-
tywną. Załamania komunikacji są piekielnie 
poważne, gdy sami w nich tkwimy, lecz na-
bierają ironicznego lub komicznego charak-
teru, gdy obserwujemy, jak roboty starają 
się wybrnąć z takich impasów. Śmiejemy się 
z robotów, a one w pewnym sensie dają nam 
możliwość śmiania się z nas samych, z na-
szych słabostek, bezradności, niepewności, 
o  ile nie z kompletnej niezdolności dzielenia 
się miłością i przyjmowania jej!

K.F.: Też tak myślę. Właśnie przypomniał 
mi się świetny film Hollisa Framptona 
z 1971 roku, Critical Mass [Masa krytyczna]. 
Frampton sfilmował parę w  trakcie kłótni 
na temat ich związku, następnie nakrę-
cony materiał pociął i  zmontował tak, że 
cała rozmowa rozpada się na powtarzane 
wielokrotnie cząstki. Na pewno można to 
znaleźć gdzieś na YouTubie. Oglądanie tego 
filmu jest z pewnością zabawnym przeży-
ciem, bo taka rozczłonkowana kłótnia jest 
przynajmniej częściowo pozbawiona emo-
cjonalnego napędu i można przyjrzeć się 
jej z  większą uwagą. Myślę, że niektóre 
z moich prac mają podobny efekt właśnie 
dzięki temu, że są wyraźnie ograniczone. 
Jest w nich pewien rodzaj brechtowskiego 



So in a way that becomes humorous in 
an attempt to be human or be human 
like, they fail so wonderfully that they 
get things in a  very absurd way. Hell 
doesn’t have any jokes, per se, in it, but 
some of my other works do. Plays on 
words often are ingredients that I use to 
make people see the linguistic dimension 
of the creation of meaning; to keep com-
ing back to an awareness that these are 
words, these are robots saying words. 
Words are what you’re hearing. Words 
are what you’re thinking about. Some-
how the humor in this is meant to give 
a bit of distance and relief also. So in my 
work, I hope it’s not just the prefrontal 
cortex that’s working all the time. I also 
want to activate parts of the brain that 
operate on a  more unconscious level, 
that respond to the way that humor will 
take a  conversation and turn it inside 
out; where you think it’s going one way 
and it veers off and goes in a completely 
different direction. So humor is there as 
a humanizing factor.

E.S.: Technical question regarding this 
play of words in your work. When you and 
I are speaking, the sounds of the words 
we say open up possibilities for puns and 
other phonetic associations that enable 
statements to be interpreted in multiple 
ways. In your work, is there ever the pos-
sibility of that kind of misunderstanding 
or complexification through the sound of 
words and their written forms?

K.F.: Yes, definitely. There was a techni-
cal change between the earlier works 
and the more recent works. The earliest 
works used speech recognition on an 

dystansu, nieusuwalnego zresztą, bo prze-
cież wiadomo, że są sztuczne. Wiesz, że te 
figury tak naprawdę nie myślą. Więc jest 
coś komicznego w  ich próbach naśladowa-
nia człowieka, a gdy popadają w absurdal-
ne nieporozumienia, ich porażki są wręcz 
spektakularne. W Hell dowcipy jako takie 
nie padają, ale już w innych moich pracach 
przytrafiają się. Zdarza mi się sięgać po grę 
słów, aby ludzie zauważali językowy wymiar 
tworzenia znaczeń i byli cały czas świado-
mi, że to słowa, w dodatku wypowiadane 
przez roboty. Słyszymy słowa. Myślimy 
słowami. I w pewnym sensie komizm tego 
wszystkiego ma umożliwić zdystansowanie 
się, a także ulgę. Tak więc mam nadzieję, że 
moje prace stymulują nie tylko korę przed-
czołową. Chcę, aby oddziaływały także na 
te części mózgu, w których zachodzą bar-
dziej nieświadome procesy i które reagują 
na to, jak komizm wywraca rozmowę do 
góry nogami. Już myślisz, że wiesz, dokąd 
ona zmierza, a  ona skręca w  zupełnie in-
nym kierunku. A  zatem humor ma w nich 
również funkcję uczłowieczającą.

E.S.: Mam takie techniczne pytanie na 
temat gry słów w  twoich pracach. Gdy 
rozmawiamy ze sobą, dźwięki słów, które 
wypowiadamy, umożliwiają różne gry słow-
ne i fonetyczne skojarzenia, dzięki którym 
nasza wypowiedź może być rozmaicie in-
terpretowana. A czy w twojej twórczości 
zachodzi kiedykolwiek możliwość tego typu 
nieporozumienia lub spiętrzenia złożoności 
przez to, jak słowa brzmią i jak się je pisze?

K.F.: Tak, z pewnością. Między wcześniejszy-
mi a  nowszymi pracami nastąpiła pewna 
techniczna zmiana. W  tych najwcześniej-
szych wykorzystywany był system rozpo-



audio basis. So they were actually listen-
ing and they would make all sorts of mis-
takes based on homonyms or words that 
sounded similar or a  lack of context that 
would not enable them to make a distinc-
tion between one word and another that 
normally we’re very easily able to differ-
entiate. They would go off on long chains 
of associations based on something the 
other one didn’t say. They would really 
veer very far off. Ultimately, there was 
a  technological problem. The speech rec-
ognition software, which had been given 
away to the Linux community to play with, 
was taken back by IBM. Essentially they 
said, “Nobody can use this anymore. It’s 
gone. Erase it from your computers”.

E.S.: Oh no!

K.F.: There really was no other good 
speech recognition software that I want-
ed to work on with Linux. So instead, 
I switched to a text-based conversation. 
So in works like The Animal, Vegetable 
and Mineralness of Everything (AVME) and 
Hell, there are text strings going back and 
forth between the program objects, and 
they are analyzing the text and formulat-
ing a  response, and then they turn the 
text into speech. So they’re not listening 
to audio. But the earlier works, like Head 
and If/Then, through 2001, were actually 
listening to each other.

E.S.: Is there more humor based on word 
play in the speech recognition works 
or in the text-based works after 2001? 
What difference did that technological 
shift make in the quality of the conver-
sations?

znawania mowy w oparciu o dźwięk. Więc 
figury słuchały siebie, a  odpowiadając, 
popełniały najróżniejsze pomyłki spowo-
dowane homonimią lub podobną wymową 
albo brakiem kontekstu uniemożliwiającym 
odróżnianie słów, które w normalnych sy-
tuacjach rozróżniamy bez problemu. Wy-
rzucały z siebie całe serie skojarzeń oparte 
na czymś, czego ta druga figura w ogóle 
nie powiedziała. Naprawdę brnęły donikąd. 
Ale ostatecznie wystąpił problem technolo-
giczny. IBM wycofało oprogramowanie roz-
poznawania mowy, z  którego mogli korzy-
stać użytkownicy Linuxa. Powiedzieli coś 
w tym stylu: „Nikt nie ma już prawa tego 
używać. Nie ma, skończyło się. Wykasujcie 
to z komputerów”.

E.S.: No nie!

K.F.: Nie było żadnych innych dobrych pro-
gramów rozpoznawania mowy dla Linuxa, 
na których chciałem pracować. Więc 
przestawiłem się na rozmowy oparte 
na tekście pisanym. W takich pracach jak 
The Animal, Vegetable and Mineralness of 
Everything (AVME) i Hell między obiektami 
w  obie strony przesyłane są wiązki teks-
tu, które program analizuje, a  następnie 
formułuje odpowiedź i zamienia tekst na 
mowę. Nie bazują one na odbiorze dźwię-
ku. Ale we wcześniejszych pracach, np. 
w Head i  If/Then, aż do roku 2001 figury 
faktycznie słuchały się nawzajem.

E.S.: A  humoru opartego na grze słów 
jest więcej w pracach wykorzystujących 
rozpoznawanie mowy czy w tych po roku 
2001, czyli opartych na tekście? Jaki 
wpływ na jakość rozmowy miała ta tech-
nologiczna zmiana?



K.F.: There was more accidental and 
chance-derived humor based on word 
play in the earlier works because they 
were based on the characteristics of the 
speech-recognition engine, which was 
a kind of black box – there wasn’t much 
I could do to affect what it understood 
or misunderstood. The word play that 
occurs in the newer ones is more con-
structed, more intentional. The heads 
don’t intend it but I intend it and put it in 
the software. 

E.S.: That’s one dimension of the humor 
in the work. But it seems that also the 
formal qualities.

K.F.: Yes, they’re visually hilarious! How did 
the heads get like that? What’s going on 
with this? How am I supposed to react to 
these? They’re frightening, severed heads... 
Yet they’re also toy-ish. There’s a harmless-
ness about them because it’s obvious that 
they’re not real heads that are cut off.

E.S.: They’re delicately poised in the un-
canny valley, where the human response 
to a surrogate being is balanced between 
fear and desire, repulsion and curiosity.

K.F.: And the actual setting that the 
works are put in is meant to invoke a sort 
of narrative. Hell has been reduced to 
the minimal trappings of their technology 
– the heads are locked into a conversa-
tion with no other props. But many of 
the works have a  sort of mis-en-scène, 
which provides a narrative that is there 
even if the work is turned off. And those 
physical characteristics of the work are 
intentionally humorous.

K.F.: We wcześniejszych pracach więcej 
było przypadkowego, losowego komizmu 
wynikającego z gier słownych, który bazo-
wał na własnościach programu rozpozna-
wania mowy. Program przypominał czarną 
skrzynkę – nie miałem wielkiego wpływu 
na to, co zrozumie, a co przekręci. Gry 
słowne, które pojawiają się w nowszych 
pracach są bardziej przemyślane i celowe. 
Nie wynika to z  intencji rozmawiających 
głów, ale z mojego zamysłu, który wpisuję 
w oprogramowanie.

E.S.: To jeden z wymiarów humoru w tych 
pracach. Ale są jeszcze cechy formalne.

K.F.: O tak, wyglądają one prześmiesznie! 
Skąd się wzięły te głowy? O co w  tym 
wszystkim chodzi? Jak mam na to zare-
agować? Straszne są, te obcięte głowy... 
Ale są też jak zabawki. Są takie nieszkodli-
we, bo to oczywiste, że nie są prawdziwy-
mi głowami, które komuś obcięto.

E.S.: Balansują w dolinie niesamowito-
ści, w której reakcja człowieka na istotę 
będącą jego surogatem oscyluje między 
strachem a pragnieniem, między odrazą 
o ciekawością.

K.F.: A przestrzeń wystawiennicza, w której 
są umieszczane, ma przywodzić na myśl 
jakąś narrację. Akurat w Hell wszystko jest 
minimalistycznie sprowadzone tylko do ele-
mentów technicznych – głowy rozmawiają 
ze sobą bez żadnych rekwizytów. Ale w wie-
lu innych pracach stworzono mis-en-scène 
takiego czy innego rodzaju, dzięki czemu 
narracja trwa nawet wtedy, gdy figury są 
wyłączone. Te wszystkie fizyczne właści-
wości są rozmyślnie komiczne.



Buddhism/Spirituality

E.S.: I wonder if we can somehow seg-
ue from discussing beauty and humor 
to address Buddhism, spirituality, and 
emptiness?

K.F.: What really jumps out is the sort of 
Zen attitude of the moment when you ap-
prehend the real emptiness of things: the 
Mahayana Buddhist concept that things 
come into existence because of causes 
and conditions; that things arise in a de-
pendent relationship with other things; 
and that the work of art and the audience 
are inextricably bound up in each other. 
There is, in the moment of realizing that 
nothing has any independent existence, 
the realization that everything is depend-
ent on everything else, a  recognition of 
self-delusion that’s pretty hilarious. There 
is such a  strong connection and insepa-
rability between things. So all these at-
tempts to talk about autonomous objects, 
and discrete experiences, and all so on, 
become pretty funny when it really hits 
you that there’s no escape. We’re all impli-
cated in each other’s narratives. Whether 
we know it or not, no matter how far re-
moved we may think we are, we are all 
inextricably interwoven. That illusory goal 
of individuation that we strive for paral-
lels what the robots are working through 
(to each create a sort of individuality for 
themselves, to assert their own ideas 
and their inability to do that, is because 
they don’t really have any ideas, they’re 
just made to act as if they do) reflects our 
own unawareness of how the language 
is coming through us, how we use words 
or make things meaningful without being 

Buddyzm/duchowość 

E.S.: Zastanawiam się, czy jest jakieś 
gładkie przejście od piękna i humoru do 
buddyzmu, duchowości i pustki?

K.F.: Od razu nasuwa mi się właściwe dla 
Zen doznanie, gdy uświadamiasz sobie fak-
tyczną pustkę rzeczy: głoszona w maha-
janie koncepcja, że rzeczy pojawiają, gdyż 
zachodzą przyczyny i warunki; że rzeczy 
powstają w relacji zależności z innymi rze-
czami oraz że dzieło sztuki i publiczność są 
w siebie nierozłącznie wpisani. W momen-
cie, w którym uświadamiamy sobie, że nic 
nie istnieje niezależnie, a wszystko zależy 
od wszystkiego, zdajemy sobie też sprawę 
ze złudzeń, którymi się sami karmimy. I to 
jest przezabawne. Wszystko jest ze sobą 
tak mocno powiązane, tak nierozerwalne. 
A  więc te wszystkie dywagacje o  auto-
nomicznych obiektach, o  odrębnych do-
świadczeniach i tak dalej okazują się dość 
śmieszne, gdy jak obuchem uderza cię 
prawda, że nie ma ucieczki. Że wszyscy je-
steśmy nawzajem wplątani w nasze narra-
cje. Czy wiemy o tym, czy nie, bez względu 
na to, jak bardzo może nam się wydawać, 
że jesteśmy oddaleni i tak jesteśmy nieroz-
dzielnie ze sobą związani. Nasza gonitwa 
za zwodniczym celem indywiduacji jest 
niczym innym jak odpowiednikiem tego, 
przez co brną roboty, które usiłują wytwo-
rzyć sobie jakąś indywidualność i upierać 
się przy swoich racjach, a  jednocześnie 
są niezdolne do tego, bo przecież tak na-
prawdę nie mają swoich racji, tylko są tak 
zaprogramowane, żeby działać, jakby je 
miały. Ukazuje to, jak bardzo nieświadomi 
jesteśmy, że język przechodzi przez nas, 
że używamy słów lub nadajemy znaczenia,  



aware of the interdependence of meaning 
systems with each other. 

The same thing that attracted me to 
Buddhism attracted me to semiotics 
and deconstruction. They’re all systems 
in which the making of meaning is ex-
plored, in which language holds great 
power. There’s a  Buddhist expression 
about the power of language to gener-
ate understanding. My corollary to that 
would stress the power of language to 
generate confusion [Laughs]. And there’s 
something humorous in that, too: how we 
could be befuddled by something that is 
essentially a puppet, and thrown into an 
emotional and affective state by an art-
work that is so much like us that we iden-
tify with it because we want it to be as 
meaningful as we want ourselves to be. 
But when the thing falls short of being re-
ally satisfying, when it really shows itself 
to be absurd, then you either have to just 
laugh at yourself or you have to say, “This 
is a pile of shit!”. For me, the only sensible 
reaction is to acknowledge that I’m also 
in some way programmed, also in some 
way full of hard-wired links and associa-
tions, and to get out of that, to see things 
freshly and to really be aware of what’s 
really going on at given moment, in a di-
alog or communication or any language-
based exchange is really an intensely dif-
ficult proposition.

E.S.: Do you have any tips on how to do 
that?

E.S./K.F.: [Grin at each other...].

K.F.: I think a lot about first impressions. 
And the experience of traveling and hav-

nie zdając sobie sprawy ze wzajemnej 
współzależności systemów znaczeń.

To, co przyciągnęło mnie do buddyzmu, 
przyciągnęło mnie też do semiotyki i de-
konstrukcji. Wszystkie te systemy zgłę-
biają proces tworzenia znaczeń, w którym 
decydującą siłą jest język. Istnieje pewne 
buddyjskie wyrażenie mówiące o  tym, że 
moc języka prowadzi do (po)rozumienia. Ja 
dodałbym, że moc języka prowadzi rów-
nież do zamieszania [Śmiech]. W  tym też 
jest coś komicznego: jak to możliwe, że 
zbija nas z tropu coś, co w zasadzie jest 
marionetką, że o emocjonalne i afektywne 
reakcje przyprawia nas dzieło sztuki, które 
przypomina nas tak bardzo, że identyfikuje-
my się z nim, bo pragniemy, aby znaczyło 
tak wiele, jak my sami chcielibyśmy zna-
czyć. Ale gdy taka figura zawodzi ocze-
kiwania, gdy obnaża swój własny absurd, 
to mamy tylko dwa wyjścia: albo śmiać się 
z siebie, albo powiedzieć „Co za badziewie!”. 
Według mnie, jedyną sensowną reakcją 
jest przyznanie, że sam też jestem w pe-
wien sposób zaprogramowany, że mam 
wbudowany układ sterowania z  różnymi 
linkami i powiązaniami. Wyzwolić się z tego 
wszystkiego, spojrzeć na świat świeżym 
okiem, zrozumieć, o co naprawdę chodzi 
w  danej chwili w  rozmowie, komunikacji, 
czy jakiejkolwiek innej wymianie bazującej 
na języku, to naprawdę niezwykle trudne 
wyzwanie.

E.S.: Masz może jakieś wskazówki, jak so-
bie z nim poradzić?
E.S./K.F.: [Uśmiechają się do siebie szeroko...].

K.F.: Dużo myślę o pierwszych wrażeniach. 
O  przeżyciach związanych z  podróżowa-
niem, gdy nawał pierwszych wrażeń osza-



ing a  sort of intoxication from first im-
pressions and how that feels very fresh 
and real and alive. My project, in a way, 
is to be able to walk out of my own front 
door and to have first impressions of 
the same place that I’ve seen everyday 
as if I’d never seen it before. That’s the 
only traction I’ve gotten with the prob-
lem so far. 

E.S.: I  have a  two year-old, so I’m con-
stantly seeing the world in freshly intoxi-
cating ways.

K.F.: Yeah, yeah! I think absolutely for me, 
having children created a different way of 
seeing the world through their questions 
and experiences, and really feeling deeply 
connected to them. And not just thinking 
about it but feeling their frustration, see-
ing their delight... it changes you.

E.S.: One thing I’ve started to notice are 
linguistic confusions where she takes 
things very literally. That’s the only way 
she understands the world. Even though 
she’s very funny and says funny things 
on purpose, she tends to take things 
very literally and this results in some 
unexpectedly jarring misunderstandings 
that are very humorous.

K.F.: In the works that were listening, 
that used voice recognition, they were 
very concrete in that sense. If you hit on 
something that was in their database that 
they already had something to say about, 
they would say that, because they were 
taking it very literally. But because they 
could easily misinterpret homonyms in 
ways that humans would not, they might 

łamia cię, a jednocześnie czujesz świeżość, 
energię, autentyczność. Mam taki plan 
– chcę, abym w  pewnym momencie, gdy 
będę wychodził za próg własnego domu, 
przeżywał takie pierwsze wrażenie, abym 
umiał zareagować na miejsce, które widzę 
codziennie, jakbym nigdy wcześniej go nie 
widział. Pracuję nad tym i to na razie jedyne 
rozwiązanie, które udało mi się wymyślić. 

E.S.: Mam dwuletnią córkę, więc raz po raz 
postrzegam świat w  jakiś nowy, ekscy-
tujący sposób.

K.F.: Właśnie tak! Ze mną też tak było, gdy 
pojawiły się dzieci, zacząłem patrzeć na 
świat inaczej, przez pryzmat ich pytań i do-
świadczeń i naprawdę głębokiego przywią-
zania do nich. I nie chodzi mi tylko o my-
ślenie, ale też o odczuwanie ich frustracji, 
dostrzeganie ich zachwytów... tak, to zmie-
nia człowieka.

E.S.: Jedną z rzeczy, które zacząłem zauwa-
żać, są zagmatwania językowe, gdy moja 
córka traktuje wszystko dosłownie. To jej 
jedyny sposób rozumienia świata. Jest bar-
dzo zabawna i mówi zabawne rzeczy celowo, 
ale zazwyczaj bierze wszystko całkowicie 
dosłownie, a z  tego wynikają gigantyczne 
nieporozumienia, które są przekomiczne.

K.F.: Głowy, które słuchały, bazując na pro-
gramie rozpoznawania mowy, też miały 
pod tym względem bardzo konkretne po-
dejście. Jeśli trafiło się na coś, co było już 
w bazie danych i miały na ten temat coś 
do powiedzenia, od razu to mówiły, gdyż 
wszystko brały całkowicie dosłownie. Ale 
ponieważ łatwo myliły homonimy, które by 
ludzie bez problemu rozróżnili, zdarzało im 



respond to a  statement in a  way that 
seems utterly ridiculous.

E.S.: I recall an interaction with my broth-
er when he was about five or six, I don’t 
remember the context exactly, but I told 
him a true statement and said “You can 
take my word for it”. He looked at me 
quizzically and with great concern, and 
responded, “But if I take your word, you 
won’t have any word left”.

E.S./K.F.: [Laughs].

E.S.: I’d like to go back to the Buddhist 
expression about the power of lan-
guage to generate understanding and 
your corollary about the power of lan-
guage to generate confusion. Can you 
elaborate and perhaps tie that more to 
deconstruction? 

K.F.: Before it was turned into a  religion, 
Buddhism was more a philosophical explo-
ration of reality. The early writings were 
very much about logic and how meaning 
is constructed, about the relationship be-
tween words and things. Derrida studied it 
very closely; he was a real scholar of Indian 
philosophy. I was teaching at Princeton at 
the same time that Gyatry Spivak [a  lead-
ing scholar of postcolonialism, who translat-
ed Derrida’s Of Grammatology] was there. 
One day I asked her, What did Derrida have 
to say about Nagarjuna? It seemed to me 
that this ancient Buddhist philosopher had 
laid the groundwork for just about every-
thing in deconstruction. She said that he 
thought about it all the time. He had a re-
curring dream that he was standing naked 
on a stage and the only person in the audi-

się reagować na takie czy inne stwierdze-
nie w sposób, który wydawał się całkowi-
cie absurdalny.

E.S.: Pamiętam taką jedną rozmowę z moim 
bratem, kiedy miał jakieś pięć czy sześć 
lat. Nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, 
ale powiedziałem mu coś, coś prawdziwe-
go zresztą, i dodałem „Daję ci słowo”. A on 
popatrzył na mnie z taką niepewną, zatro-
skaną miną i odpowiedział: „Ale jeśli wezmę 
twoje słowo, to ty zostaniesz bez słów”.

E.S./K.F.: [Śmiech].

E.S.: Wróćmy może do buddyjskiego wyra-
żenia o mocy języka prowadzącej do (po)ro-
zumienia i twojego uzupełnienia, że moc ję-
zyka prowadzi do zamieszania. Rozwinąłbyś 
może tę myśl, nawiązując do dekonstrukcji? 

K.F.: Zanim buddyzm stał się religią, był 
sposobem filozoficznego namysłu nad 
rzeczywistością. Wczesne pisma buddyj-
skie w dużej mierze dotyczą logiki, spo-
sobów konstruowania znaczeń, relacji 
między słowami a  rzeczami. Derrida dro-
biazgowo zgłębiał te myśli i badał indyjską 
filozofię. Wykładałem w Princeton w tym 
samym czasie co Gayatri Spivak [wiodą-
ca badaczka postkolonializmu, tłumaczka 
O gramatologii Derridy na angielski]. Pew-
nego razu zapytałem się jej: „Co Derrida 
uważał na temat Nagarjuny?”. Wydawało 
mi się bowiem, że ten starożytny bud-
dyjski filozof stworzył podwaliny pod 
wszystkie koncepcje dekonstrukcji. A ona 
odpowiedziała, że Derrida cały czas o nim 
rozmyślał. Często śniło mu się, że stoi 
nagi na scenie i wygłasza swoje teorie 
na temat znaczenia, a  jedyną osobą na 



ence was Nagarjuna, and that Derrida was 
giving his theories about how things un-
pack in terms of meaning. So clearly there 
was some anxiety there!

E.S./K.F.: [Laughs...].

E.S.: That sounds like it could be the in-
spiration for an artwork!

K.F.: Yeah! 

K.F.: But you know, the philosophical princi-
ples of Buddhism are formulated through 
logic. That construction is incorporated on 
an intellectual level and then that serves as 
the basis for a non-conceptual, direct cog-
nition if you attain enlightenment in which 
you perceive the meaning directly. So there 
is what’s considered a conceptual, non-di-
rect cognition of a phenomenon and that’s 
the level that most of us are operating on 
most of the time. We make sense of things 
based on the indirect experience of some-
thing, filtered through layers of mediation, 
conceptualization. 

Wittgenstein can seem like cozy poetry 
compared to some of the early Buddhist 
texts. One text of Nagarjuna is about get-
ting from one place to another. A lot of the 
discourse investigates the question, When 
does the going begin? Does it begin with 
the intention? Does it begin with the first 
step? When the toes are on the ground or 
when the whole foot is in the air? It breaks 
things down in painful detail to show just 
how much we use linguistic ideas and 
constructions of meaning like, “I’m going 
someplace”, without thinking about every-
thing that connected with it and without 
realizing that the beginning of going isn’t at 

widowni jest Nagarjuna. Widać w tym nie-
wątpliwie pewne niepokoje.

E.S./K.F.: [Śmiech...].

E.S.: Niezła kanwa dla jakiegoś dzieła sztuki!

K.F.: O, tak!

K.F.: Ale wiesz, filozoficzne zasady bud-
dyzmu są głęboko zakorzenione w logice. 
Konstrukcja logiczna wpisana jest w war-
stwę intelektualną, a następnie służy 
jako podstawa niekoncepcyjnego, bezpo-
średniego poznania, jeśli osiągnie się stan 
oświecenia, w którym znaczenia postrze-
ga się bezpośrednio. Ale zjawiska poznaje 
się też niebezpośrednio, konceptualnie 
i większość z nas zazwyczaj funkcjonu-
je na tym właśnie poziomie. Rozumiemy 
coś w oparciu o pośrednie doświadczenie, 
przesączone przez warstwy rozmyślania 
i konceptualizacji.

Przy niektórych wczesnych pismach 
buddyjskich teksty Wittgensteina to milut-
kie wierszyki. Jeden z tekstów Nagarjuny 
traktuje o przemieszczaniu się z jednego 
miejsca w drugie. Bardzo wiele uwagi po-
święca on rozważaniom, kiedy zaczyna 
się ruch. Czy zaczyna się, gdy powzię-
ty zostaje zamiar? Czy zaczyna się, gdy 
stawia się pierwszy krok? Gdy palce są 
jeszcze na ziemi czy gdy cała stopa jest 
już uniesiona? Niemal boleśnie rozkłada 
on to działanie na czynniki pierwsze, do-
bitnie pokazując, jak bardzo polegamy na 
koncepcjach językowych i znaczeniowych 
konstrukcjach, takich jak „Idę tam a tam”, 
nie myśląc o wszystkim, co się z tym wią-
że i  nie zdając sobie sprawy, że pójście 
nie zaczyna się w momencie pójścia, ale 
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the moment of going, that there is an infi-
nitely long chain of being that leads up to 
that moment that is connected with what 
happens later on. And that’s really hilarious. 
Because it means that there are pretty 
much no discrete events. There are things 
that are punctuations and landmarks and 
causes and conditions... But things really 
have no clear beginning and ending; they’re 
all deeply intertwined.

E.S.: I love the image of Derrida naked on 
stage in front of Nagarjuna, the notion 
of Wittgenstein as “cozy poetry”, the in-
tricate logic of Buddhist philosophy that 
leads to the recognition that everything 
is inextricably interconnected, and the hu-
mor you find in the realization of our self-
disillusionment, our clinging to and striv-
ing for individuation. Perhaps we can now 
turn to beauty? 

Beauty

K.F.: Beauty... [Laughs]... it’s got a lot of bag-
gage, doesn’t it? There’s been so much...

E.S.: So do love and belief!

K.F. and E.S.: [Laughs].

K.F.: They were all such taboo subjects 
when I was in school – didn’t want to talk 
about any of them at Cal Arts in those 
days [1971–1976]; It was like “we’re done 
with all that stuff attitude”. To recover 
any interest in that, it took me years out 
of school to find for myself. Of that group 
[of concepts] beauty is the one that I con-
sciously consider the least. I don’t really 

że prowadzi do tego momentu długi ciąg 
bytu, a sam moment łączy się też z tym, 
co po nim następuje. To naprawdę prze-
zabawne. Bo znaczy to, że nie ma właści-
wie odrębnych wydarzeń. Coś może być 
kulminacją, przełomem, przyczyną, warun-
kiem... Ale nic nie ma wyraźnego początku 
czy końca, wszystko jest ze sobą ciasno 
splecione.

E.S.: Niezwykle podoba mi się wizja nagiego 
Derridy na scenie przed Nagarjuną, nazwa-
nie tekstów Wittgensteina „milutkimi wier-
szykami”, zawiła logika filozofii buddyjskiej 
prowadząca do zrozumienia, że wszystko 
jest ze sobą nierozerwalnie powiązane, oraz 
komizm, który odnajdujesz w momencie, 
gdy uświadamiamy sobie ułudę naszego 
przywiązania do indywiduacji i dążenia do 
niej. Może zajęlibyśmy się teraz pięknem? 

Piękno

K.F.: Piękno... [Śmiech]... ciągnie za sobą nie-
zły bagaż, prawda? Tyle już o pięknie...

E.S.: O miłości i wierze też!

K.F. i E.S.: [Śmiech].
 
K.F.: To były dla mnie tematy tabu, kiedy 
studiowałem – w ogóle nie chciałem o nich 
rozmawiać w  tamtym czasie [1971–1976] 
w Cal Arts; miałem takie nastawienie, że 
„przecież już z  tym skończyliśmy”. Powtór-
nie się nimi zainteresowałem dopiero całe 
lata po studiach, kiedy odnalazłem je dla 
siebie na nowo. Z tej grupy [koncepcji] naj-
mniej zastanawiam się nad pięknem. Nie 
roztrząsam, czy to jest piękne, a tamto nie 



think about, “Is this beautiful or is this not 
beautiful”. But yet, there is a very definite 
conscious manipulation of qualities of ob-
jects and appearances of things to make 
sure they look the way I want them to. So 
what is that? That’s my beauty, even if 
they’re not classically beautiful in some 
sort of idealized way.

E.S.: Beauty is more than skin-deep. So 
the formal aspects, the sonic aspects, 
they have aesthetic qualities. Choices are 
made. But that’s just part of the work. So, 
the ideas are also embedded with some 
sort of aesthetic selection, carefully cho-
sen, crafted and explored, modeled...

K.F.: Absolutely. And I think the beauty of 
ideas appeals to me. The beauty of a kind 
of funny moment, or a good retort. If the 
software comes up with something that 
surprises me, I find that very beautiful in 
a sense. 

E.S.: Surprise is an important concept in 
artificial intelligence. In Computing Ma-
chinery and Intelligence [the 1950 paper 
that outlines what has become known as 
the “Turing Test”] computer pioneer Alan 
Turing claims that a computer’s ability to 
surprise a  human observer undermines 
the argument (a  la Ada Lovelace) that 
a machine can never do anything new. 
Although Turing recognizes that such 
surprise undoubtedly requires a creative 
act on the part of the human observer, 
he also wants to give credit to machines 
for surprising humans, just as one would 
credit another human, a  book, or any-
thing else for generating the experience 
of surprise.

jest piękne. Ale z całą pewnością bardzo 
świadomie manipuluję właściwościami 
przedmiotów i wyglądem rzeczy, żeby pre-
zentowały się dokładnie tak, jak chcę. Więc 
jak to nazwać? To moje piękno, nawet jeśli 
nie są one klasycznie piękne w jakiś wyide-
alizowany sposób.

E.S.: Piękno to coś więcej niż powierz-
chowność. Aspekty formalne, dźwiękowe 
– wszystkie mają właściwości estetycz-
ne. Trzeba tu dokonywać wyborów. Ale to 
i tak tylko część dzieła. Bo idee też pod-
legają pewnej estetycznej selekcji, są sta-
rannie wybierane, opracowywane, zgłę-
biane, kształtowane...

K.F.: Jak najbardziej. Myślę, że to piękno 
idei do mnie przemawia. Piękno jakiegoś 
zabawnego momentu, jakiejś celnej riposty. 
I  jeśli oprogramowanie czymś mnie zaska-
kuje, w pewnym sensie uważam to za bar-
dzo piękne.

E.S.: Zaskoczenie jest ważną koncep-
cją w myśleniu o  sztucznej inteligencji. 
W Computing Machinery and Intelligence 
[Maszyna licząca a inteligencja, esej z roku 
1950 opisujący tzw. test Turinga] pionier 
informatyki Alan Turing dowodzi, że zdol-
ność komputera do zaskakiwania czło-
wieka podważa argument – w duchu Ady 
Lovelace – że maszyna nie jest w stanie 
zrobić czegoś nowego. Chociaż Turing zga-
dza się, że takie zaskoczenie niewątpliwie 
wymaga pewnego aktu twórczego ze stro-
ny człowieka, chce on jednak, aby uznać 
zasługę maszyny w zaskoczeniu człowie-
ka, tak jak uznałoby się zasługę drugiego 
człowieka, książki lub czegokolwiek innego, 
co wywołuje doznanie zaskoczenia.



K.F.: Surprise reaches into the uncon-
scious mind. Is it an aesthetic or is it 
a narcissistic experience? That’s the part 
I wonder about. 

E.S.: This brings back to mind Durrell’s def-
inition of love, but now applied to beauty...

K.F.: Yes! Is the notion that it’s like me, 
or it understands me, it sees me, it has 
some sort awareness of my interiority 
that makes it beautiful? I don’t know. It’s 
something that I wonder about: the con-
flation of beauty and narcissism. You’re 
able to see a lot in the work but knowing 
that it’s coming through what you bring 
to it. That old Duchampian notion that the 
work of art is completed by the viewer 
and whatever the viewer does to com-
plete the work is what makes it beautiful 
for them, or not. 

But so does the work have any inherent 
beauty? Well, that gets back to the Bud-
dhist notion of things not having any inde-
pendent self-existence. So, what do I put 
into the work that makes it beautiful? Is 
it the beauty of the ideas? The physical 
form? But also, the situation that it sets up; 
the play between the one who encounters 
the work and the work itself. For me, that’s 
where the real beauty lies, in the inter-
penetration of the mind of the viewer and 
the pseudo-interiority of the artwork that 
is somehow connecting or disconnecting 
for them. Again, thinking about Duchamp’s 
idea of the ‘art coefficient’ – the ratio of 
what was intended but not expressed to 
what was unintentionally expressed – so 
that you [the artist] meant for the work 
to communicate something but it doesn’t 
do it for someone, but that person will see 

K.F.: Zaskoczenie sięga w pokłady nieświa-
domości. Czy jest to doświadczenie este-
tyczne, czy narcystyczne? Nad tym właś-
nie się zastanawiam.

E.S.: A to znów przywodzi na myśl defini-
cję miłości z Durrella, tylko że w odniesie-
niu do piękna...

K.F.: Właśnie! Czy coś jest piękne dlatego, 
że przypomina mnie, rozumie lub widzi, czy 
też jest w  jakiś sposób świadome moich 
przeżyć wewnętrznych? Nie wiem. Cały 
czas zastanawiam się nad splotem piękna 
i narcyzmu. W dziele sztuki można wiele zo-
baczyć, ale wiedząc, że przesączone jest to 
przez to, co sam w nie wnosisz. Duchamp 
tak twierdził, mówiąc, że widz dopełnia 
dzieło sztuki i właśnie owo dopełnienie ze 
strony widza decyduje o tym, czy jest ono 
dla niego piękne, czy nie. 

Czy więc dzieło ma własne, wrodzone 
piękno? Cóż, to prowadzi nas znowu do 
buddyjskiej koncepcji, w myśl której nic nie 
istnieje samoistnie. Co więc takiego wno-
szę w dzieło, czyniąc je pięknym? Czy to 
piękno idei? Forma fizyczna? Ale jest też 
przecież sytuacja, w  której to wszystko 
zachodzi, spotkanie widza i dzieła oraz gra 
między nimi. Dla mnie prawdziwe piękno 
leży właśnie w  interpretacji umysłu widza 
i pseudowewnętrzności dzieła sztuki, łączą-
cej ich lub dzielącej. Tu znowu myślę o Du-
champie i  jego koncepcji „współczynnika 
sztuki” – stosunku między tym, co zamierzo-
ne, lecz niewyrażone, a tym, co wyrażone, 
lecz niezamierzone. Chodzi o to, że artysta 
chce, aby dzieło niosło dany przekaz, za to 
widz go tak nie odbiera, lecz ten sam widz 
dostrzega w dziele coś, co nie ma nic wspól-
nego z intencjami artysty. W tym nieporozu-



something in the work that has nothing to 
do with your intentions. There’s humor in 
that misunderstanding, that misperception, 
but you can’t really call it misunderstand-
ing or misperception because the work has 
enough properties to elicit that perception 
in a viewer, so that’s the reality of the work 
for them.

E.S.: Yes, and in that post-Duchampian 
way of thinking your work intentionally 
strives to create or exacerbate that ten-
sion. It seems that maybe there a multi-
ple levels of these “misunderstandings”: 
the ones that you intend to create in the 
viewer and the ones that unintentionally 
crop up in the viewer.

K.F.: That’s right. Yeah, exactly. And the 
ones that happen due to contextualiza-
tion. Exhibitions don’t happen in a vacuum. 
They’re in a particular city, surrounded by 
other works, in an architectural environ-
ment – all those things come into play.

E.S.: How have the different contexts af-
fected the experience of your work? Of 
course, there are different viewers as 
well in those different contexts, so you 
can’t really compare the contexts alone.

K.F.: Right. And a  lot of it of course has 
to do with the language and whether or 
not the language is understood. I’ve had 
works shown in a lot of countries in which 
English is not the native tongue, so I of-
ten wonder, “How are my works under-
stood?”. Many viewers may speak some 
English, but on the level where there are 
plays on words or the perception of fine- 
-tuned metaphors and so forth, the works  

mieniu, mylnym oglądzie, jest coś śmieszne-
go, ale właściwie nie można tego nazwać 
nieporozumieniem czy mylnym oglądem, bo 
najwyraźniej dzieło posiada właściwości, 
które taki ogląd wywołują i właśnie on sta-
nowi dla widza rzeczywistość dzieła.

E.S.: Tak, z perspektywy tego po-ducham-
powskiego rozumowania twoje prace ce-
lowo dążą do stworzenia lub pogłębienia 
takich napięć. Wydaje się, że mogą istnieć 
różne poziomy takich „nieporozumień” – 
nieporozumienia, które sam chcesz u wi-
dza wywołać i te, które powstają niezależ-
nie od twoich zamiarów.

K.F.: Masz rację, właśnie tak. A  są jesz-
cze takie, które przytrafiają się z powodu 
kontekstu. Wystawy nie są zawieszo-
ne w próżni. Obywają się w konkretnym 
mieście, w  otoczeniu innych dzieł sztuki, 
w  jakimś środowisku architektonicznym – 
wszystkie te czynniki włączają się w grę.

E.S.: W jaki sposób różne konteksty wpły-
wały na odbiór twoich prac? Oczywiście 
w  tych różnych kontekstach jest wielu 
różnych widzów, więc nie da się porówny-
wać samych wyłącznie kontekstów.

K.F.: To prawda. Wiele, rzecz jasna, zależy 
od języka i tego, czy widzowie ten język ro-
zumieją, czy też nie. Moje prace wystawia-
no w wielu krajach, w których nie mówi się 
po angielsku. Często więc zastanawiam 
się, jak są rozumiane. Sporo widzów może 
w pewnym stopniu znać angielski, ale gdy 
chodzi o gry słowne czy rozumienie sub-
telnych metafor itd., moje prace stają się 
o wiele bardziej powierzchowne, jeśli widz 
nie jest w stanie wyłapać takich niuansów. 



become much more superficial if you can’t 
really understand these subtleties. 

E.S.: It’s very different than if you were 
to listen to two or three human interlocu-
tors and not fully understand the lan-
guage they were speaking. A conversa-
tion that doesn’t have human affective 
aspects – gesture, eye contact, pitch 
modulation – must be very challenging for 
an audience with a limited understanding 
of English because so much communica-
tive content is missing.

K.F.: Right. And it’s been an interesting 
problem for me because this kind of work 
gets shown much more in Europe and 
Asia than it does in the U.S. or U.K. Yet, 
for years I’ve had this English-language 
based work... The language seems to be 
simple enough that people get some ac-
cess to it. But the fact that they’re speak-
ing and that they are set up the way they 
are seem to be enough of a meaningful 
configuration for a lot of people.

E.S.: Have you had your work translated 
into other languages?

K.F.: The problem is that it’s not just a mat-
ter of translation. Languages have their 
own syntax and the algorithms that I use 
for responding to the text need to be based 
on the syntax of a particular language. So 
each work would have to be rethought and 
reprogrammed for each language. I would 
have to speak that language really, really 
well in order to do that. I did do that for 
Interior, because it is much more fixed in 
the language that it uses; the language in 
a way plays back rather than being invented  

E.S.: Gdy słucha się dwóch lub trzech roz-
mawiających osób, nawet nie całkiem ro-
zumiejąc język, którym mówią, to jednak 
zupełnie inna sprawa. Rozmowa, w której 
brak ludzkich czynników afektywnych 
– gestu, kontaktu wzrokowego, modulacji 
głosu – musi być niemałym wyzwaniem 
dla publiczności z ograniczoną znajomoś-
cią angielskiego, traci się przecież tak 
dużą część przekazu.

K.F.: Właśnie. To dla mnie intrygująca 
kwestia, bo prace tego typu o  wiele 
częściej wystawia się w Europie i Azji niż 
w Stanach i Wielkiej Brytanii. A jednak od 
lat bazuję w moich pracach na języku an-
gielskim... Język jest na tyle prosty, że 
ludzie mogą przynajmniej co nieco zrozu-
mieć. Ale już sam fakt, że figury mówią 
i  że są ustawione w pewnym układzie, 
wydaje się być dla wielu ludzi wystarcza-
jąco znaczący.

E.S.: Czy w którejś z twoich prac wykorzy-
stano tłumaczenie na inny język?

K.F.: Problem polega na tym, że to nie jest 
po prostu kwestia przekładu. Każdy język 
ma swoje zasady syntaktyczne, a  algo-
rytmy, które wykorzystuję, aby głowy 
odpowiadały, muszą opierać się na gra-
matyce konkretnego języka. Tak więc 
każdą pracę trzeba by na nowo przemy-
śleć i przeprogramować dla każdego języ-
ka osobno. A żeby to zrobić, musiałbym 
taki język znać naprawdę dobrze. Zro-
biłem coś takiego w przypadku Interior, 
ponieważ język jest w tej pracy bardziej 
ograniczony i ustalony, w pewnym sen-
sie puszcza się podkład, niż tworzy tekst 
w trakcie rozmowy. Tylko mały fragment 



as it’s going along. There’s one algorithmi-
cally generated bit of speech in it, but for 
the most part it just pulls up text. 

So Interior has always been presented 
in English and another language. I’m not 
positive what language I left it in! It was 
originally in English and Japanese, but 
has also been translated into German,  
Korean, and Spanish.

E.S.: Thank you, Ken. It’s been a pleasure 
speaking with you. Let’s do it again!

K.F.: Any time, Ed.

wypowiedzi jest generowany przez algo-
rytm, cała reszta to po prostu serwowa-
nie gotowego tekstu. 

Dlatego Interior zawsze prezentowano 
po angielsku i w jakimś innym języku. Nie 
pamiętam już, który był ostatni. Pierwot-
nie był to angielski i  japoński, ale potem 
były też tłumaczenia na niemiecki, kore-
ański i hiszpański.

E.S.: Dziękuję, Ken. Rozmowa z  tobą to 
wielka przyjemność. Powtórzmy to kiedyś!

K.F.: Z tobą zawsze, Ed.


