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Wstęp 

Sztuka stanowi narzędzie, dzięki któremu ludzie mają szansę wyrażać swoje 

uczucia, doświadczenia i dzielić się nimi. Język sztuki jest niezwykle uniwer-

salny, przez co dociera do szerokiego grona odbiorców, ale jednocześnie nie 

jest językiem jednorodnym. Artyści, będący częścią społeczeństw, które różnią 

się od siebie, posługując się językiem sztuki, mogą wpływać na proces zmian 

społecznych. Dodatkowo, same procesy społeczne i polityka państw stanowić 

mogą czynnik, który wpływa na rozwój sztuki w danym momencie historycz-

nym. Twórcy marokańscy nie stanowią wyjątku i są przykładem tego, jak silna 

jest zależność sztuki od historii i polityki państwa. 

W 1964 roku w Maroku, inaugurując projekt mający na celu wyzwolenie 

sztuki zdominowanej europejskimi standardami, powstaje Grupa Casablanca. 

W jej skład wchodzili marokańscy artyści, którzy po okresie studiów i pracy  

w Europie powrócili do ojczyzny. Niezadowolenie z ogólnego stanu sztuki  

w Maroku, sprzeciw wobec polityki państwa względem społeczeństwa i sztuki 

stały się głównym motorem ich działań. 

Działalność Grupy oparta była na pragnieniu zmiany podejścia przede 

wszystkim miejscowych artystów oraz pedagogów do sztuki marokańskiej po 

okresie Maroka Francuskiego. W czasach protektoratu zachodni dorobek arty-

styczny był faworyzowany przez grupy uprzywilejowane w państwie. Sztuka 

sama w sobie była uważana za dziedzinę elitarną, skierowaną do nielicznych, 

ekskluzywnych odbiorców. Dlatego wyższe w hierarchii społecznej grupy, 

chętnie przystawały na francuską politykę kulturalną, która faworyzowała dzie-

ła europejskie. Chcąc sprzymierzyć się z elitami, Marokańczycy przystawali na 

działania Francuzów w obszarze sztuki. 

Takie działania spowodowały zagubienie tradycyjnych form sztuki, związa-

nych z dorobkiem kulturowym Maroka. Grupa sprzeciwiała się bezrefleksyj-

nemu adaptowaniu sztuki zachodniej. Pragnęła odnowić i wskazać nowy kieru-

nek rozwoju sztuki w państwie. Proponowała artystom sięganie do marokań-

skiego dorobku kulturowego. Nie wykluczała przy tym zupełnego odrzucenia 

tendencji i stylów znanych historii sztuki. Zachęcała raczej do wykorzystywa-

nia poznanych kierunków oraz technik w sztuce do odświeżenia i ukazania  

w nowej postaci symboli kulturowych. Pojawienie się Grupy Casablanca i sztuki 

współczesnej pozwoliło na odkopanie dawnej spuścizny oraz połączenie jej  

z nowymi elementami sztuki. 

Działalność Grupy i wyznaczone przez nią tendencje i estetyka były kanwą 

dla działalności kolejnych pokoleń artystów w Maroku. Przez kolejne dziesię-

ciolecia twórcy wykorzystywali elementy zaczerpnięte z islamu, tradycyjnej 

sztuki arabsko-muzułmańskiej, czy kultury berberyjskiej. Pod koniec lat dzie-
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więćdziesiątych, wraz z demokratyzacją i liberalizacją polityczną nastąpiły 

zmiany na polu artystycznym. Artyści zaprzestali twórczości, mającej na celu 

przywrócenie elementów lokalnej kultury, a zaczęli wykorzystywać swoją pra-

cę do podnoszenia kwestii związanych z niesprawiedliwością i nierównością 

społeczną. 

Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy będzie wpływ przemian społecz-

nych i politycznych na sztukę oraz znaczenie sztuki dla procesów społeczno- 

-politycznych. Zatem interesować nas będzie dwukierunkowy proces oddzia-

ływania, jak również jego rezultaty w postaci sprzężenia zwrotnego.  

Na podstawie analizy literatury oraz w świetle sformułowanego powyżej 

problemu badawczego wysunięta została następująca hipoteza: Uwarunkowa-

nia społeczno-polityczne wpływające na syntezowanie sztuki współczesnej  

z koncepcjami marokańskiego nacjonalizmu, proponowanymi przez Grupę 

Casablanca, rzutują na twórczość współczesnych artystów marokańskich. 

Dla tak sformułowanej hipotezy pomocnymi w jej weryfikacji będą dwa py-

tania główne oraz następujące pytania szczegółowe: 

● W jaki sposób procesy społeczne i polityczne zdeterminowały działal-

ność Grupy Casablanca w Maroku?;  

● W jaki sposób Grupa Casablanca kształtowała tożsamość narodową  

w postkolonialnym Maroku?; 

● Co determinowało rozwój sztuki w Maroku w latach 1964–1974, pod-

czas działalności Grupy Casablanca?; 

● Jaki był związek estetyki Grupy Casablanca z procesami społecznymi 

w Maroku?; 

● Jakie były kulturowe i polityczne uwarunkowania oddziaływania Grupy 

Casablanca na współczesnych nam artystów marokańskich?; 

● Jakie czynniki wpływają na rozwój sztuki w Maroku w okresie demokra-

tyzacji? 

W swojej pracy zastosowałam studium przypadku, jako metodę badawczą, 

polegająca na: „studiowaniu jednego lub większej liczby obiektów o dużej 

wewnętrznej złożoności i intensywnych związkach z otoczeniem przy jedno-

czesnym wykorzystaniu wielu źródeł informacji”1. Kolejną zastosowaną meto-

dą jest process tracing, czyli: „analizowanie procesów, następstw wydarzeń  

i punktów zwrotnych w badanym przypadku w celu sformułowania lub testo-

wania hipotez dotyczących mechanizmów przyczynowych, które mogłyby 

 
1 P. Zaborek, Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej [w:] K. Kuciński 

(red.), Doktoranci o metodologii nauk ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 265–277, https://www. 

academia.edu/11514428/Studium_przypadku_jako_metoda_badawcza_pracy_doktorskiej [dostęp: 

29.01.2020]. 
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wyjaśnić ów przypadek”2. Wykorzystana została także metoda systemowa, 

będąca: „zbiorem technik analitycznych i ocenowych stosowanych w identyfi-

kacji, modelowaniu i rozwiązywaniu systemowych sytuacji problemowych”3. 

Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia oraz bibliografii. 

W pierwszym rozdziale przedstawione zostały uwarunkowania społeczno-

polityczne wpływające na rozwój sztuki w społeczeństwie. Zwrócono uwagę 

na fakt, iż pewne cechy społeczeństwa determinują postawy twórców arty-

stycznych, którzy w zależności od stopnia przyzwolenia społecznego i otwarto-

ści społecznej mają większą lub mniejszą swobodę działania. Wskazano także 

na pewne elementy polityki państwa, które są w stanie oddziaływać na rozwój 

sztuki. W rozdziale przedstawiono także proces zmian trendów artystycznych  

i ich wpływ na zmiany społeczno-polityczne. Opisano, w jaki sposób sama 

sztuka podlega zmianom pod wpływem owych zmian. Na podstawie czterech 

(najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju sztuki) wydarzeń historycznych, 

dokonano analizy tego, jak postawy rządzących, społeczeństw, środowisk arty-

stycznych wpływały na zachodzące w świcie przewroty społeczne. Ze względu 

na temat pracy, ograniczono się do zmian w europejskiej przestrzeni społecz-

no-kulturowej, która w największym stopniu oddziaływała na Maroko. Do 

badania procesów zmiany kierunków sztuki wykorzystana została metoda jako-

ściowa process tracing. 

W rozdziale drugim poruszona została kwestia związana z działalnością 

Grupy Casablanca i rozwojem sztuki w okresie jej działalności. W ramach 

wprowadzenia opisana została sytuacja w Maroku w okresie protektoratu fran-

cuskiego. Szczególnie zwrócono uwagę na prowadzoną przez Francuzów poli-

tykę kulturalną i edukacją artystyczną, zmiany zachodzące w obrębie kultury  

i sztuki. W dalszej części wskazano jak wyglądała działalność artystyczna po 

okresie Maroka Francuskiego oraz co warunkowało powstanie i rozwój Grupy 

Casablanca. Podjęta został próba zdefiniowania stylu Grupy i jej głównych 

tendencji. W tym fragmencie, jako metodę badawczą wykorzystano przede 

wszystkim studium przypadku. 

Rozdział trzeci jest związany z działalnością artystyczną marokańskich 

twórców współczesnych. Odniesiono się tutaj do działalności Grupy Casablan-

ca, w kontekście jej oddziaływania na sztukę współczesną. Wskazano na mo-

ment historyczny, związany z procesem liberalizacji w państwie, który zmienił 

dotychczasowe podejście artystyczne. Przeanalizowano, jaka była reakcja arty-

 
2 K. Ławniczak, Process tracing: śledzenie mechanizmów przyczynowych [w:] K. Ławniczak 

(red.), Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, War-

szawa 2013, s. 69–122. https://www.academia.edu/4973695/Process_tracing._%C5%9Aledze-

nie_mechanizm%C3%B3w_przyczynowych [dostęp: 29.01.2020]. 
3 P. Sienkiewicz, Analiza systemowa: podstawy i zastosowania, Warszawa 1994, s. 261. https://de-

libra.bg.polsl.pl/dlibra/show-content/publication/edition/24509?id=24509 [dostęp: 29.01.2020]. 
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stów na toczące się zmiany i jak wpłynęły one na rozwój sztuki w Maroku.  

W tym rozdziale wykorzystano do badań analizę systemową oraz process tracing. 

W mojej pracy oparłam się na publikacjach książkowych, artykułach nau-

kowych, i źródłach internetowych, które poruszają tematy związane socjologią 

sztuki, teorią wpływu społecznego i politycznego w kulturze oraz sztuce. Drugi 

i trzeci rozdział powstały w oparciu o źródła związane z historią i ewolucją 

sztuki w Maroku oraz działalnością artystów marokańskich w XX i XXI wieku. 

Sięgnięto także do literatury związanej ze zmianami społeczno-politycznymi  

w państwie marokańskim. Wykorzystano źródła polsko, angielsko i francusko-

języczne. W kontekście pierwszego rozdziału i pozycji związanych ze społecz-

nym ujęciem sztuki literatura polskojęzyczna jest stosunkowo bogata. Szcze-

gólnie pomocna okazała się książka Mariana Golki Socjologiczny obraz sztuki 

i Skuteczność sztuki pod redakcją Tomasza Załuskiego. W drugim rozdziale 

ważnymi pozycjami okazały się być książka Hamida Irbouh, Art in the Service 

of Colonialism: French Art Education in Morocco 1912–1956, a także dostęp-

ne w wersji online artykuły czasopisma „Souffles”. W trzecim rozdziale po-

mocne były pozycje Aomara Boum, Dancing for the Moroccan State: Ethnic 

Folk Dances and the Production of National Hybridity oraz Cynthii Becker 

Amazigh Arts in Morocco: Women Shaping Berber Identity; Art, Self- 

-censorship, and Public Discourse: Contemporary Moroccan Artists at the 

Crossroads. Jeżeli chodzi o literaturę polskojęzyczną na temat przemian na tle 

artystycznym w Maroku, jest uboga. Dlatego w tych rozdziałach opierałam się 

głównie na pozycjach angielsko- i francuskojęzycznych; licznych artykułach  

i internetowych materiałach źródłowych oraz książkach.  

W niniejszej pracy do zapisu arabskich imion oraz terminów zastosowana 

została polska transkrypcja uproszczona lub najpopularniejsze transkrypcje 

słów, jakie stosowane są w mediach oraz w piśmiennictwie międzynarodowym. 
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Rozdział 1. Sztuka w procesie przemian  
społeczno-politycznych 

Niniejszy rozdział przedstawia, jaka jest rola procesów społecznych i wyda-

rzeń historycznych w rozwoju sztuki. Przedstawione zostają procesy społeczne 

i polityczne, które powodują zmiany w trendach artystycznych, a także uwa-

runkowania wpływu sztuki na zmiany społeczno-polityczne. W pierwszej ko-

lejności przedstawione zostały uwarunkowania społeczne, które przyczynia-

ją się do różnej intensyfikacji działalności artystycznej w społeczeństwach.  

W kolejnej części rozdziału opisany został przebieg zmian na tle kulturalno-

społeczno-politycznym. Rozważania w tym zakresie zostały przedstawione  

w oparciu o cztery najistotniejsze z historycznego i kulturalnego punktu widze-

nia momenty historyczne, które zmieniały tendencje w sztuce.  

1.1. Społeczne i polityczne uwarunkowania twórczości artystycznej 

Biorąc pod uwagę fakt, że sztuka nie jest odosobnionym bytem i funkcjonu-

je w obrębie pewnego większego systemu, czy też układu, to wydaje się, że 

pewne elementy tej całości będą w większy lub mniejszy sposób oddziaływać 

na przestrzeń artystyczną. Podstawowym pojęciem socjologicznym, sprzężo-

nym z działaniem twórczym jest społeczeństwo. Obserwacja różnych społe-

czeństw, pozwala ocenić, jak wpływają one na rozwój sztuki. 

Ponieważ świat jest skupiskiem wielu osobowości i wielu społeczności, to 

poszczególne grupy nie będą wyróżniać się identycznymi cechami. Dominują-

ce cechy społeczeństw mogą wskazywać no to, jakie wykazywały one podej-

ście do samej sztuki4. Mocno zakorzenione w tradycji i religii, oporne na zmia-

ny, stabilne społeczeństwa tradycyjne nie ułatwiały w tworzeniu atmosfery 

sprzyjającej kreatywności, innowacyjności, wprowadzania nowych trendów.  

W takich społeczeństwach sztuka, przede wszystkim ludowa, była obecna  

w obrzędowości, zwłaszcza religijnej, jednak wraz z rozwojem społecznym 

taka ludyczna, obrzędowa oprawa zanikała5. Zupełnym przeciwieństwem wy-

dają się być tendencje reprezentowane przez nowoczesne społeczeństwa,  

a więc przejawiające w swoim działaniu więcej spontaniczności, ciekawości 

tego co nowe i otwartości na nowe doświadczenia.  

W zależności od tego z jakim społeczeństwem mamy do czynienia, inny bę-

dzie przebieg procesów twórczych. Społeczeństwa charakteryzujące się otwar-

tością z łatwością i bez żadnych ograniczeń mogą korzystać z własnego i obce-

 
4 M. Golka, Socjologiczny obraz sztuki, Poznań 1996, s. 69–70. 
5 J. Chałasiński, Społeczeństwo i wychowanie, Warszawa 1969, s. 28, http://otworzksiazke.pl/ 

images/ksiazki/spoleczenstwo_i_wychowanie/spoleczenstwo_i_wychowanie.pdf [dostęp: 1.02.2020]. 
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go dorobku kulturowego. Nadmierne eksploatowanie cudzego dorobku kultu-

rowego pobudza do korzystania z rodzimej twórczości. Z drugiej strony społe-

czeństwa raczej zamknięte, o sztywnych regułach i strukturach społecznych 

hamują i ograniczają procesy twórcze. Rozwój artystyczny nie jest przychylny 

stagnacji; znacznie lepiej odnajduje się w działaniu spontanicznym, nieskrępo-

wanym, autonomicznym6. Zbyt intensywne wnikanie w cudze dziedzictwo 

kulturowe było charakterystyczne dla państw kolonizowanych. Najeźdźcy 

skrupulatnie dążyli do tego, by udowodnić wyższość swojej własnej kultury 

nad innymi, co miało poświadczyć o słuszności ich działań i samej obecności 

na terenie kolonizowanego kraju. W kontekście tematu tej pracy jest to nie-

zwykle istotny wątek. W dalszej części pracy przybliżona zostanie bowiem 

kwestia dominacji kultury francuskiej w Maroku w okresie protektoratu i jej 

konsekwencji. Zbadana zostanie reakcja marokańskich artystów na stan lokal-

nej sceny artystycznej w wolnym Maroku i ich zintensyfikowane działania 

zmierzające do odrodzenia lokalnego dziedzictwa kulturalnego.    

Działalność artystyczna wymaga interakcji z grupą odbiorców. Ważna jest 

zatem komunikacja wewnątrz samego społeczeństwa. Żyjące w izolacji, bez 

możliwości interakcji ze sobą grupy społeczne ograniczają rozwój twórczy. 

Inaczej jest w przypadku grup ze sobą zintegrowanych, albo przynajmniej nie 

pozbawionych możliwości wzajemnego kontaktu i oddziaływania. Istnieją 

nadal różnice między poszczególnymi grupami i zawsze znajdzie się taka, która 

będzie w pozycji uprzywilejowanej, ale możliwy jest ruch w obrębie tych grup, 

bo nie istnieją sztywne ramy i różnice nie do pogodzenia między nimi7. Łatwiej 

zatem o naturalny dynamizm i interakcje, które dostarczają bodźców i inspiracji. 

Wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek, rodzące się na kanwie tych 

korelacji problemy, konflikty, niesprawiedliwości od zawsze stanowiły źródło 

inspiracji dla twórców. Sztuka okazuje się być reakcją, odzewem na potrzeby 

jednostek i społeczeństwa8. Po raz kolejny podniesiona zostaje tutaj kwestia 

spontaniczności. Otwartość sprzyja bowiem pojawianiu się nowych problemów 

oraz potrzeb. Twórczość artystyczna w takim przypadku nie ogranicza się wy-

łącznie do realizowania odgórnie narzuconych dyspozycji, jak ma to miejsce  

w przypadku zamkniętych społeczeństw.  

Kwestia sztuki jako reakcji na problemy i potrzeby mas będzie pogłębiona 

w kolejnych rozdziałach pracy. Zmiany zachodzące w Maroku po opuszczeniu 

kraju przez Francuzów, mocno odbiły się na społeczeństwie marokańskim. 

 
6 M. Golka, op. cit., s. 71–73.  
7 Ibid., s. 69–74. 
8 M. Murray, Art, Social Action and Social Change [w:] C. Walker, K. Johnson, L. Cunning-

ham (ed.), Community Psychology and the Economics of Mental Health: Global Perspectives, 2012, 

https://www.researchgate.net/publication/267706251_Art_social_action_and_social_change [dostęp: 

30.01.2020]. 
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Problemy związane z brutalną polityką władz w Maroku i rozdrobnieniem spo-

łecznym, przede wszystkim pod względem etnicznym, stały się bowiem waż-

nym czynnikiem wpływającym na kierunek rozwoju lokalnej sztuki. Szczegól-

na uwaga zostanie poświęcona reakcji artystów na wykluczenie niektórych 

grup.  

Cechą społeczeństw otwartych jest pluralizm, także kulturowy. Różnorod-

ność wartości i ich akceptacja sprzyjają twórcom. Wzajemna rywalizacja mię-

dzy wartościami, ich przyswajanie, ewolucja wpływają pozytywnie na krea-

tywność i proces tworzenia. To w jaki sposób społeczeństwo na nie reaguje, 

jest mocnym bodźcem do działania w sferze sztuki. Biorąc pod uwagę fakt, iż 

takie zróżnicowanie może czasami doprowadzić do sytuacji ekstremalnych, bo 

przecież nie zawsze współistnienie wiąże się z pokojowym procesem, to reak-

cje społeczne wydają się być nieskończonym źródłem inspiracji.  

Sukces artystyczny dzieła w zasadzie od zawsze był uzależniony od tego, 

jak bardzo jest ono kreatywne, innowacyjne oraz „inne” w momencie, w któ-

rym powstało. Nie wszystko jednak co nowatorskie przyjmuje się z sukcesem 

w każdej grupie. Pewne elementy dzieła, które niekoniecznie wiążą się z no-

woczesnością, decydują o tym, z jakim rezultatem przyjmie się ono w społe-

czeństwie9. Te elementy związane są z kulturą. 

Każda kultura jest związana z historią narodów. Każde społeczeństwo, nie-

zależnie od przynależności cywilizacyjnej, posiada zestaw wartości, które na-

bywa się niezależnie od chęci, czy woli członków. Z racji urodzenia, jesteśmy 

związani z pewnymi zasadami, obyczajami, mentalnością i konwencją arty-

styczną. Stopień, w jakim społeczeństwo oparło swoje funkcjonowanie, na 

zasadach powiązanymi z kulturą owego społeczeństwa, będzie rzutował na to, 

jak podatni na zmiany w obrębie sztuki będą artyści. 

Biorąc pod uwagę, że spontaniczność, ruch, interakcje są pożądanymi ele-

mentami w kształtowaniu i rozwijaniu sztuki, to jej podatność na uleganie 

wpływom zewnętrznym nie powinna budzić wątpliwości. Sztuka nie jest bytem 

odosobnionym, tkwiącym w izolacji przed aktualnymi zmianami w rzeczywi-

stości10. Jak już wcześniej wspomniano, jednym z najważniejszych, o ile nie 

najważniejszym atrybutem dzieła sztuki w kontekście jego sukcesu, pozytyw-

nego odbioru przez publiczność jest nowatorskość. Jeżeli poszukiwanie inno-

wacyjności jest wpisane w proces tworzenia, to zmienność sztuki jest nieunik-

niona. Tworzenie jest związane z epoką i czasami, w których się dokonuje,  

a artyści, świadomie czy też nie, są formowani swoją epoką, aktualnymi dla 

nich przemianami, wydarzeniami politycznymi, społecznymi itp. Zmiany  

w sztuce są podyktowane przeobrażeniami świata, ponieważ stagnacja skutko-

 
9 M. Golka, op. cit., s. 74. 
10 P. Sztabińska, Zmiany relacji między artystą, dziełem i odbiorcą w sztuce współczesnej, 

„Sztuka i Filozofia” 2010, nr 36, s. 81–90. 
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wałaby brakiem przystawania do tego świata11. Artysta jest niejako zobowiąza-

ny do tego, żeby dopasować swoje działania o charakterze artystycznym do 

swojej epoki i być uwrażliwionym na wszelki ruch w jej obrębie. 

Społeczeństwa posiadają formę organizacyjną, która ma wyłączność na sta-

nowienie oraz wykonywania prawa na danym terytorium, czyli państwo. Poli-

tyka państw, w większym lub mniejszym stopniu, opiera się na przymusie. Jej 

celem jest utrzymanie władzy przez aktualnie rządzących, a także zapewnienie 

ciągłości państwowej. Władze mają do dyspozycji szereg narzędzi, które mają 

im pomóc w spełnieniu tych dążeń, a jedną z nich jest kultura i wszystkie ele-

menty, które się na nią składają, w tym sztuka.  

Państwo trwa, rozwija się, umacnia, czasami odbudowuje również dzięki 

kulturze. W związku z tym niemożliwym wydaje się istnienie sztuki zupełnie 

oderwanej od polityki. Struktury państwowe dysponują środkami, które mogą 

wspomóc rozwój kultury, w tym sztuki, chociaż będąc w tym interesownymi, 

przeznaczą najwięcej na te przedsięwzięcia, które będą je wspomagać12. To 

zarysowuje pewne cechy państwa w stosunku do sztuki i twórców. Władza 

państwowa, jako najważniejsza, ma też najwięcej do powiedzenia. Artyści, 

chociaż wydają się być na uprzywilejowanej pozycji, bo są łącznikiem z wła-

dzą, są wykonawcami na usługach państwa, przynajmniej ci, którzy polityce 

państwa są przychylni13. Władzy zależ bowiem na tym, żeby promować pewne 

wartości, realizować dane tematy, a inne raczej pozostawić w cieniu. W takim 

ujęcia, kultura i jej wytwory wydają się być narzędziem do manipulowania 

społeczeństwem, by umocnić ideologię i interesy państwa. Takie wykorzysta-

nie sztuki do promowania i utrwalenia oficjalnej ideologii państwowej, było 

wyraźnie obecne w Maroku, w okresie panowanie króla Hassana II. Wątek 

ograniczenia wolności artystycznej, wskutek prowadzonej przez państwo poli-

tyki będzie się przewijać w kolejnych częściach pracy, zwłaszcza dotyczących 

działalności marokańskiej grupy artystycznej znanej jako Grupa Casablanca. 

Związek państwa i sztuki, taki jak ten zaprezentowany powyżej, poniekąd 

przypomina mecenat. „Tradycyjny mecenat” polega na przekazaniu artyście 

środków na wykonanie dzieła, przez nabywcę tego dzieła. Przekazuje on swój 

prywatny kapitał twórcy, który jest zobowiązany wykonać pracę, często zgod-

nie z ustalonymi wcześniej wytycznymi. W przypadku „politycznego mecena-

tu” środki przydzielane artyście pochodzą z podatków, są zatem środkami pu-

blicznymi.  

Państwa korzystają z rozmaitych środków w celu realizowania swojej poli-

tyki kulturalnej. Dwa podstawowe to przeznaczanie funduszy na działalność 

 
11 I. Szmelter, Sztuka w procesie/proces w sztuce. Ku nowej filozofii ochrony dziedzictwa kul-

tury, Warszawa 2016.  
12 M. Golka, op. cit., s. 103. 
13 Ibid.  
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artystyczną oraz cenzura. Każdy z nich jest wprowadzony po to, by populary-

zować, rozpowszechniać oraz gloryfikować ideologię władzy i samą władzę. 

Jest to charakterystyczne przede wszystkim dla państw totalitarnych i autokra-

cji, gdzie władzom zależy na tym by nie zmieniać ich nadrzędnej, silnej pozycji 

w państwie. Tak też miało to miejsce w Maroku Hassana II, który jest dzisiaj 

oceniany, z perspektywy czasu, jako brutalny autokrata i jeden z najbardziej 

bezwzględnych władców afrykańskich w historii.  

Artyści skłonni do współpracy z władzą państwową i uczciwi wobec niej 

mogą liczyć na wsparcie materialne, stypendia, zapomogi, zlecenia itp., wła-

śnie ze strony państwa. Nie jest to nowa praktyka. W 1648 roku, za panowania 

Ludwika XIV, założono Królewską Akademię Malarstwa i Rzeźby w Paryżu. 

Organizowano w niej między innymi konkursy, których tematyka związana 

była z dokonaniami króla14. Najlepsi studenci, za zgodą króla mieli szansę na 

zagraniczne stypendia, sponsorowane przez niego samego. Z kolei ubiegający 

się o status członka akademii, specjalizujący się w tematyce historycznej, mieli 

za zadanie przygotować prace związane z bohaterskimi czynami króla. Treść 

prac, wyznaczana przez akademików, związana była z aktualnymi wydarze-

niami historycznymi, związanymi z panowaniem króla i dla jego chluby15. Na-

stępne pokolenia Francuzów nie zapomniały o wspomaganiu sceny artystycz-

nej, zwłaszcza jej najzdolniejszych podmiotów. Dlatego ustanawiając swój 

protektorat w Maroku dawali szansę, w tym także niektórym marokańskim 

studentom, na wyjazdy do Europy i pogłębianiu swojej wiedzy i umiejętności 

w obszarze sztuki.  

Jednak nie tylko francuska Królewska Akademia Malarstwa i Rzeźby wy-

korzystywała artystów do propagandy. W kolejnych wiekach schemat ten po-

wtarzały inne placówki, nie tylko w Europie, edukujące młodych artystów16. 

Korzystanie z usług i umiejętności artystów przybierało różne formy. Najbar-

dziej agresywną formą wykorzystania umiejętności artystów jest propaganda, 

stosowana w krajach o totalitarnym systemie rządów. Patrząc dzisiaj na plakaty 

propagandowe z czasów nazistowskich Niemiec, czy stalinowskiej Rosji do-

 
14 Śledząc doświadczenia Aleksandra Ubeleskiego, ucznia tej Akademii, zaobserwować 

można nie tylko to, jak przebiegał proces edukacji, ale także, w jaki sposób placówka wykorzy-

stywała adeptów do promowania monarchy. B. Nowak, Aleksander Ubeleski (1649–1718) w Królew-

skiej Akademii Malarstwa i Rzeźby w Paryżu – edukacja i działalność dydaktyczna, Warszawa 2005, 

s. 79–95. https://www.academia.edu/5978680/Aleksander_Ubeleski_1649_1718_w_Kr%C3%-

B3lewskiej_Akademii_Malarstwa_i_Rze%C5%BAby_w_Pary%C5%BCu_edukacja_i_dzia%C5%8 

2alno%C5%9B%C4%87_dydaktyczna_Alexandre_Ubeleski_1649_1718_in_the_Acad%C3%A9 

mie_Royale_de_Peinture_et_de_Sculpture_in_Paris_Education_and_didactic_activity_ [dostęp: 3.02. 

2020]. 
15 Ubeleski aplikując na stanowisko akademika, namalował obraz Król ofiarujący pokój Eu-

ropie, który następnie był wykorzystany w propagandzie na rzecz króla. B. Nowak, op. cit. 
16 Podobne praktyki były popularne także w krajach Bliskiego Wschodu. Szerzej na ten te-

mat: N. M. Shabout, Modern Arab Art: Formation of Arab Aesthetics, Gainesville 2007. 
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strzegalne są wpływy malarstwa gloryfikującego postacie mitologiczne, czy 

zasłużonych w historii wojów i przywódców17.  

Równie bogatą przeszłość ma instytucja cenzury, którą wprowadza się, by 

zminimalizować ryzyko zagrożenia interesom sprawujących władzę18. Z tego 

powodu państwo wyznacza granice, których przekroczenie może się wiązać  

z przykrymi konsekwencjami dla twórcy. Te granice dotyczą przede wszystkim 

tematów, których nie powinno się podejmować, nazwisk, słownictwa, które 

mogłyby przedstawiać w złym świetle grupę rządzącą czy przyjętą przez nią 

ideologię. Charakter cenzury, który sprawia, że sztuka faktycznie może być 

skuteczna, jest największą różnicą między polem artystycznym a politycz-

nym19. Ograniczenia dotyczące tego co i w jaki sposób może zostać powiedzia-

ne są zawsze obecne w obu dziedzinach. Zawsze istnieją takie rzeczy, których 

skuteczne wypowiadanie w debacie politycznej jest niemożliwe, ale można je 

wyrazić za pomocą sztuki i odwrotnie. W Maroku skutki cenzury były najmoc-

niej odczuwalne do lat 90. XX wieku, jednak także współcześnie lokalna scena 

artystyczna nie jest całkowicie uwolniona od tej instytucji. Była ona ważnym 

elementem wpływającym na hamowanie procesów związanych z odbudową 

kultury, tożsamości i wolności artystycznej. W pracy zbadana zostanie relacja 

między cenzurą a stopniem zaangażowania artystów w kwestie, związane  

z pluralizmem społecznym.  

Warto pochylić się nad kwestią skuteczności sztuki i skuteczności polityki. 

Ta pierwsza nie wydaje się być tak antagonistyczną w działaniu jak druga. 

Polityczne działania jednych są nastawione na unicestwianie działań drugich. 

W sztuce działalność poszczególnych twórców często ze sobą koresponduje. 

Ale to nie jedyna różnica. W przeciwieństwie do polityka, artysta ma znacznie 

większą swobodę w realizacji i może sobie pozwolić na eksperymentowanie. 

Każde nieudane dzieło, działanie artysty po prostu nie ujrzy światła dziennego  

i nie zostanie skonfrontowane z publicznością. Błędy, brak skuteczności w grze 

politycznej są wpisane w codzienność. Nie ma przy tym możliwość schowania 

podjętych działań, ukrycia ich przed opinia publiczną.  

Kolejna różnica odnosi się do miary sukcesu. Z punktu widzenia sztuki suk-

ces związany jest z nowością, innowacyjnością, nowoczesnością. Te wartości, 

od XIX wieku, wydają się być najważniejszymi w stosunku do oczekiwań wo-

bec sztuki i działalności współczesnych artystów20. W polityce sukces jest  

 
17 Y. Bie, The Visual Arts Influence in Nazi Germany, „SHS Web of Conferences” 2016, 

Vol. 25, https://www.researchgate.net/publication/301594709_The_visual_arts_influence_in_Nazi_ 

Germany [dostęp: 5.02.2020]. 
18 S. C. Jansen, Censorship, History of [w:] The International Encyclopedia of Communica-

tion, 2008. 
19 T. Załuski, op. cit., s. 208. 
20 Będzie to szczególnie widoczne wraz z pojawieniem się ruchu awangardowego w Europie. 

Odcięcie się artystów od przestarzałego akademizmu będzie stanowić człon działalności twórców.  
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z kolei kojarzony ze zmianą, zastąpieniem pewnej sytuacji w rzeczywistości 

inną. Kwestia innowacyjności działań nie jest w tym przypadku tak istotna, co 

raczej skutek działań. 

Wszelkie działania podejmowane zarówno przy pomocy narzędzi artystycz-

nych oraz politycznych, nie przynoszą natychmiastowych rezultatów. Sztuka 

częściej poszerza horyzonty myślowe i uwrażliwia pojedyncze osoby. Skutki 

poczynań na rzecz zmiany społecznej są rozciągnięte w czasie. To kluczowy 

element rozważań, na temat wpływu Grupy Casablanca na tworzenie lokalnej 

sceny artystycznej i estetyki narodowej.  Każda zmiana, swój zalążek ma na 

poziomie podstawowym, czyli poszczególnych jednostek, ich światopoglądu, 

postaw, sposobu myślenia i postrzegania rzeczywistości. Ponieważ o sukcesie 

dzieła decyduje emocjonalne i poznawcze zaangażowanie ludzi, to artyści sta-

rają się angażować ludzi w swoją pracę. Różne formy sztuki mogą angażować 

ludzi emocjonalnie. Mogą być dla odbiorców zarówno źródłem osobistej satys-

fakcji, jak i katalizatorem działań społecznych21. 

Sztuka może być nośnikiem zmiany społecznej. Może także inicjować pro-

ces zmian zachodzących w poszczególnych jednostkach. To jednostki oceniają 

zastaną rzeczywistość, zachodzące w niej procesy i reagują na wszelką aktyw-

ność. Działalność artystyczna odgrywa ważną rolę w podtrzymywaniu zainte-

resowania danym zjawiskiem, tematem, problemem istotnym dla społeczeń-

stwa22. Ciężko wyznaczyć sztywne ramy i wytyczne, które zapewniłyby sku-

teczne działanie na polu politycznym i sztuki. Obie dziedziny muszą na bieżąco 

dopasowywać się do ciągle zmieniającej rzeczywistości, reagować na bodźce  

i dobierać takie narzędzia artystyczne i polityczne, które będą w stanie wywo-

łać pożądany skutek w rzeczywistości.  

Wydaje się zatem, że polityczne skutki sztuki są elementem nieuniknionym. 

Istnienie zupełnie apolitycznej sztuki jest trudne do osiągnięcia. Polityka 

wpływa na artystów, chociaż często nieświadomie, których działania w efekcie 

rzutują na społeczeństwo. Sztuka ma swój udział w kształtowaniu rzeczywisto-

ści; potrafi skupiać uwagę na tych elementach, zjawiskach, problemach, które 

dotykają społeczeństwa często ignorowane przez graczy politycznych. Jednak 

działalność twórców artystycznych może przynieść zwiększenie emancypacji 

albo zwiększenie opresji. Walka o zmianę i nadejście nowego, tak w sztuce jak 

i w polityce, zawsze niesie za sobą zagrożenia.  

Przedstawione powyżej rozważania na temat społecznych i politycznych 

wpływów na działalność artystyczną w społeczeństwie, będą pomocne w zro-

zumieniu przebiegu procesów twórczych w Maroku. Odcięcie społeczeństwa 

od trwających zmian na polu artystycznym w świcie zachodnim, próba zaha-

 
21 M. Murray, op. cit., s. 253–265. 
22 T. Załuski, op. cit., s. 215. 
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mowania rozwoju sztuki marokańskiej i negacja wysokiej wartości rodzimej 

kultury przez francuskich kolonizatorów nie pozostały bez znaczenia dla roz-

woju sztuk plastycznych w Maroku. Wraz z końcem ery kolonialnej zauważal-

na stanie się większa dynamika działań, odważniejsze postawy wśród artystów 

oraz mocniejsze zaangażowanie w sprawy dotyczące bieżących wydarzeń  

w kraju. Środowisko artystyczne, pozbawione w okresie rządów kolonialnych 

możliwości działań spontanicznych, dostrzeże swój potencjał i zacznie praco-

wać na rzecz zmian w świadomości społecznej.  

1.2. Tendencje artystyczne a zmiany społeczno-polityczne 

Od wieków sztuka odgrywała ważną rolę w procesach zmian społecznych. 

Pomagała w zainicjowaniu i ułatwianiu działań społecznych, chociaż czasami 

mogła także zniechęcać do podejmowania jakichkolwiek aktywności. Przeży-

cia estetyczne pomagają zwiększyć świadomość – zwracają uwagę na proble-

my, które są często ignorowane, zachęcają do ponownej oceny codzienności. 

W tej części przybliżę to, jak zmieniały się tendencje w sztuce i jaką odgrywała 

ona rolę z toczących się zmianach politycznych i społecznych, kluczowych  

z perspektywy czasu dla historii nowożytnego świata.  

Zakres obowiązków określających i definiujących rolę artysty w społeczeń-

stwie europejskim zmienił się drastycznie w XVIII i XIX wieku. Wyraźny 

wzrost aktywności politycznej podważył porządek i reguły rządzące sztuką  

w owym czasie. Wiek XIX był okresem zmian i rozwoju we wszystkich dzie-

dzinach życia, ale z punktu widzenia sztuki, największy wpływ miała na nią 

klasa, która doszła do władzy. Wyłoniła się bowiem burżuazja posiadając licz-

ne przywileje polityczne i gospodarcze23. Jej rosnące wpływy i pogłębiające się 

nierówności społeczne doprowadziły do przewrotu społecznego w Francji, 

który dał początek nowej ideologii politycznej.  

Francja w 1870 roku poniosła upokarzającą klęskę w wojnie z Królestwem 

Pruskim, która była jedną z przyczyn przewrotu dokonanego prze ludność Pa-

ryża w 1871 roku, w historii zapamiętanego jako Komuna Paryska24. To wyda-

 
23 W. Bradley, Ch. Esche (ed.), Art and Social Change: a Critical Reader, Tate Publishing, 

2007, s. 78. 
24 Ruch Komuny był początkowo protestem przeciwko upokorzeniu zadanemu Francji przez 

Prusy oraz przeciwko winnym klęski. Niepokojono się także możliwością odbudowy monarchii. 

Jednak stosunkowo szybko najważniejszym stało dążenie do zasadniczej przebudowy ustroju . 

Chciano stworzyć państwo nowego typu, władza miała pochodzić z wyborów i być odpowie-

dzialna przed wyborcami, wyznaczono płacę minimalną, a dla urzędników maksymalną płacę, 

oddzielono państwo od kościoła, zniesiono stałą armię. Niezadowoleni ze swojej sytuacji spo-

łecznej, zmęczeni ubóstwem i niesprawiedliwością głównie robotnicy oblegali Paryż przez 132 

dni. Po trzech miesiącach rewolucja została stłumiona. Szerzej na ten temat w: Audycja z cyklu 

„Spotkania z historią”, ukazująca dzieje i znaczenie komuny paryskiej [program radiowy] Pol-

skie radio, 18.03.1976, https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1129809,Komuna-Paryska-

%E2%80%93-ostatnia-romantyczna-rewolucja [dostęp: 10.02.2020]. 
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rzenie i postulaty proletariatu, które odbiły się szerokim echem w innych kra-

jach Europy dały początek idei socjalizmu. W przyszłości, krwawe wydarzenia 

umocniły postęp socjalizmu, a zryw w Paryżu stał się punktem zwrotnym, sku-

piającym wszystkich przyszłych rewolucjonistów. To bardzo ważny okres  

w historii, którego skutki odbiły się na wielu dziedzinach życia społecznego. 

Zachwianie stabilnym, jakby się mogło wydawać do tej pory systemem, zachę-

ciło całe społeczności do wdrażania kolejnych zmian i w różnych dziedzinach. 

Przykładem tego będzie chociażby powstanie ruchu awangardowego, który 

zostanie bliżej scharakteryzowany w dalszej części pracy. Dodatkowo awan-

garda stanie się elementem do walki z francuską dominacją kulturową w Ma-

roku.  

Zapoczątkowany i rozwijający się socjalizm wpłynął na rozwój i postrzega-

nie sztuki. Dążenie do egalitaryzmu zmuszało do tego, by wszelki przejaw 

działalności twórczej był uznany za dzieło sztuki. Sztuka miała przestać być 

wyłącznie elitarnym elementem życia wybranych grup społecznych, łączącym 

się z luksusem i dobrobytem, ale miała stać się codziennością, kolejnym stałym 

elementem życia człowieka. Socjalizm nie miał prawa odmawiać obywatelom 

sztuki. Socjaliści zauważyli, że w dotychczasowym porządku artyści stanowili 

niewielki odsetek całego społeczeństwa i na dodatek byli zbyt pochłonięci swo-

ją pracą, by zająć się sprawami publicznymi i zainteresować polityką. Ich pra-

gnieniem stało się zatem zaangażowanie w sztukę zwykłych ludzi25. Po pierw-

sze, miało to zwiększyć obecność sztuki w życiu społecznym, jako że widzieli 

w niej źródło szczęścia człowieka. Po drugie, miało się to przyczynić do wy-

równania nierówności społecznych, egalitaryzmu, poprzez ułatwienie zwykłym 

ludziom brania czynnego udziału w tworzeniu sztuki, dążąc w ten sposób do 

egalitaryzmu. Wątek obecności sztuki w życiu zwykłych ludzi będzie konty-

nuowany w rozdziałach poświęconych działalności Grupy Casablanca i jej 

pomysłom związanym z upublicznieniem sztuki.  

Socjalizm nie pozwolił sztuce być ucieleśnieniem wolnych myśli i wolnych 

wyborów. Był bardziej zainteresowany sprawami politycznymi niż indywidu-

alnością, czy umiejętnościami ludzi. Idealną sytuacją z punktu widzenia socja-

lizmu, byłoby polityczne nastawienie artysty. Ideologia socjalistyczna zdecy-

dowanie sugeruje, co ludzie muszą uważać za piękne i co artyści muszą produ-

kować, aby zadowolić publiczność. Dostrzegalny jest kontrast między indywi-

dualnością artysty, który ma produkować nowe, wywołujące emocje dzieła,  

a powszechnym gustem, który jest zasadniczo dyktowany przez państwo. Za-

tracono wizję artystyczną twórcy i zastąpiono ją pragnieniami politycznymi 

grupy rządzącej. 

 
25 W. Bradley, op. cit., s. 47.  



20 

Nastroje socjalistyczne, których zwiększoną aktywność zainicjowały wyda-

rzenia z Paryża w 1871 roku, udzieliły się Europie. Na przełomie wieku XIX  

i XX nastąpił szereg wydarzeń, przewrotów społecznych: w Rosji w roku 1905, 

1917 i 1921; we Włoszech w 1874, 1877 i 1920; w Niemczech w 1918–1919; 

w Hiszpanii w 1873–1874 i 1936–1939; po drugiej wojnie światowej w Euro-

pie Wschodniej26. Wszystkie z nich były echem wydarzeń z Francji i były re-

wolucjami społecznymi, zapoczątkowanymi przez niższe warstwy społeczne, 

decentralizującymi, liberalizującymi, federalizującymi i wymierzonymi prze-

ciwko autorytarnym i oligarchicznym systemom rządzenia. Z punktu widzenia 

tematyki pracy w Maroku również można mówić o pewnych rewolucjach. 

Pierwsza związana była z niezadowoleniem społeczeństwa z autokratycznych 

rządów króla Hassana II, a druga odbyła się po jego śmierci i łączy się z libera-

lizacją polityki państwa i demokratyzacją. Oczywiście odnotować należy przy 

tym spore przesunięcie w czasie tych zrywów w obliczu wydarzeń europej-

skich. Duża znaczenie dla takiego obrotu wydarzeń miały marokańska historia 

kolonialna i różnice kulturowe. 

W Rosji, w porównaniu do reszty Europy, wydarzenia przybrały nieco inną 

formę, ponieważ tam socjalizm pomieszał się z nacjonalizmem i agitacją poli-

tyczną, która doprowadziła w kraju do burzliwych wydarzeń. W marcu 1881 

roku zamordowano cara, co zapoczątkowało serię niechlubnych i krwawych 

wydarzeń w Imperium Rosyjskim, inicjując nowy okres rewolucyjny w Euro-

pie, którego punktem zwrotnym był rok 1917 i rewolucja bolszewicka27. Sta-

ła się ona kluczowym wydarzeniem, przynoszącym zmiany polityczno-gospo-

darcze, ekonomiczne, intelektualne, które wstrząsnęły nie tylko Europą. Nowa 

teoria polityczna, zakładająca, że klasa robotnicza i wszystkie ignorowane do-

tąd klasy w państwie stanowią od teraz główne jego zainteresowanie, szybko 

rozeszła się w świecie28. Powstała bowiem alternatywa dla wszystkich obec-

nych systemów rządzenia, bardziej atrakcyjna dla wykluczonych dotąd spo-

łecznie jednostek.  

Przykład Rosji po wydarzeniach rewolucji październikowej idealnie poka-

zuje, w jaki sposób państwo może wpływać na kierunek rozwoju sztuki w pań-

stwie. Rosyjska scena artystyczna przed 1917 rokiem była w pełnym rozkwicie 

 
26 P. Avrich, Anarchist Portraits, Princeton University Press, 1990, s. 237. 
27 Te niechlubne i krwawe odnoszą się głównie do pogromów ludności żydowskiej w Impe-

rium Rosyjskim w latach 1881–1884 i 1903–1906. M. Kurkiewicz, M. Plutecka, Rosyjskie po-

gromy w Białymstoku i Siedlcach w 1906 roku, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2010,  

nr 11, s. 20–24. http://www.polska1918-89.pl/pdf/rosyjskie-pogromy-w-bialymstoku-i-siedlcach-

w-1906-roku,2964.pdf [dostęp: 10.03.2020].  
28 H. Al-Sultani, The Impact of the Bolshevik Revolution 1917 in International Politics: Its 

Influence in British appeasement Policy Toward Germany 1918–1922, October 2017, https:// 

www.academia.edu/38362336/The_impact_of_the_Bolshevik_revolution_1917_in_International

_Politics.pdf [dostęp: 10.03.2020]. 
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i ulegała bieżącym trendom i ruchom w sztuce. Do 1900 roku mocny akcent 

stawiano na folklor i sztukę bezpośrednio związaną z dziedzictwem kulturo-

wym kraju29. Jednak wraz z pojawieniem się grup awangardowych na Zacho-

dzie, rosyjska sztuka otworzyła się na zachodzące zmiany. Pojawienie się 

awangardy artystycznej, zwanej Wielką Awangardą, było jednym z kluczo-

wych momentów nie tylko dla rozwoju sztuki w Rosji, czy innych państwach, 

ale miało olbrzymie znaczenie dla historii sztuki w ogóle30. Warto się zatem 

przyjrzeć bliżej owej nieznanej dotąd tendencji artystycznej. 

Burzliwe wydarzenia towarzyszące drugiej połowie XIX wieku, przemiany 

polityczne, społeczne, kulturowe, rewolucja techniczna wywołały zmiany, któ-

re obalały dotychczasowy porządek. Trwające transformacje spowodowały 

zmiany w sposobie myślenia ludzi o przeszłości i zmusiły do refleksji nad sto-

sowanymi dotychczas, utartymi normami. Tak szeroko zakrojone zmiany nie 

ominęły także sztuki, a ich najważniejszym aspektem było pojawienie się 

awangardy artystycznej.  

Twórczość artystyczna na początku XX wieku odcięła się od wpływów tra-

dycji i sztywnego akademizmu. Dotychczasowe dokonania w sferze sztuki, 

obracały się wokół wiernego przedstawiania i odtwarzania rzeczywistości, 

które dla odbiorcy były czytelne i nie wymagały dodatkowego wysiłku w kwe-

stii chociażby interpretacji. Sztuka awangardowa zaprzeczała dotychczasowym 

osiągnięciom artystycznym, pragnęła odciąć się od przyszłości i wziąć udział  

w narodzinach nowej epoki.  

Awangarda, będąca raczej tendencją niż stylem w sztuce, nie zabiegała o to 

by być popularną, przez co zmniejszała grono potencjalnych odbiorców sztuki. 

Łamała przyjęte dotychczas kanony i nie starała się wiernie odtwarzać rzeczy-

wistości, ale deformować ją i usuwać z niej aspekty ludzkie31. Ważnym dla 

artystów awangardowych, było zwrócenie się ku czysto estetycznemu ujęciu 

sztuki, która byłaby wyzwaniem dla intelektu i wyobraźni odbiorców. Korzy-

stanie z ironii, metafory, zmiany perspektywy było odważnym przeskokiem 

w historii sztuki. Do tej pory, popularna sztuka naturalistyczna i realistyczna, 

nie korzystała z takich narzędzi, ponieważ miała dotrzeć do szerokich mas 

i zajmowała się powszechnymi ludzkimi problemami. Awangarda pozwalała 

na większą swobodę w działaniu twórczym, na spontaniczność i mogła się 

uwolnić od patetyzmu. 

 
29 W. Bradley, op. cit., s. 78–79. 
30 Określenie Wielka Awangarda odnosi się do artystów działających w pierwszych trzech 

dziesięciolecia XX wieku. Lata 50.–60. to działalność tzw. neoawangardy lub avant-garde, gdzie 

nastąpił szereg nowych zjawisk artystycznych m.in. pop-art., performance. T. Mackiewicz, op. cit. 
31 M. A. Michna, Sztuka Wielkiej Awangardy – sztuka intelektualnej rozkoszy, „Estetyka i Kryty-

ka” 2016, nr 1(40), s. 43–54. 
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Ruch awangardowy skupiał się nie tylko na odbudowie artystycznej, ale 

także na wprowadzeniu realnych i widocznych zmian w sferze społecznej  

i politycznej. O ile sztuka tradycyjna skupiona była na reagowaniu na zastaną 

rzeczywistość, to awangarda wykazywała ambicje do przekształcania rzeczy-

wistości. Przedstawiciele ruchu wyrażali przekonanie o tym, że „eksperyment 

artystyczny nie powinien być celem samym w sobie, ale że ma on służyć jako 

narzędzie krytyki rzeczywistości i tradycji”32.  

Charakterystyczną cechą nowej tendencji w sztuce było także powoływanie 

grup. Artyści, o podobnych celach i przekonaniach, organizowali się w zespo-

ły, będące odpowiedzią na osamotnienie artystów oraz dezintegrację i rozpro-

szenie ich dążeń33. Grupa artystyczna miała znacznie silniejszą siłę przebicia 

niż pojedyncze jednostki, co pomagało w dążeniu artystów do zaprowadzenia 

zmian w świecie. Marokańska Grupa Casablanca jest idealnym przykładem 

takiego zrzeszenia. 

W Rosji awangarda kształtowana od początku XX wieku została szybko 

odizolowana. Zastąpili ją artyści innej awangardy – tej, która uznała, że sztuka 

oprócz zajmowania się abstrakcją może być również przydatna. Powstawały 

zatem przedmioty codziennego użytku, w duchu idealnej, opisanej wcześniej 

sztuki socjalistycznej, mające za zadanie przekształcić i „upiększyć” rzeczywi-

stość34. Niektóre z istniejących grup artystycznych w owym czasie, popierające 

działania Armii Czerwonej, tworzyły prace, które miały za zadanie pokazać 

życie żołnierzy, robotników, rewolucjonistów, z którymi masy mogą się utoż-

samić. Ponieważ artyści zdawali sobie sprawę z tego, że część społeczeństwa 

nie jest piśmienna, a członkowie partii nie są wykształceni w kierunku historii 

sztuki, to stosowali w swoich pracach realizm; wyróżniali się prostotą, by być 

dostępnymi dla szerokiego grona odbiorców. Również dobór tematów prac był 

podyktowany aktualną sytuacją społeczną35. Dzieła związane były z ideologią 

rewolucyjną i ładem społecznym; pokazywały życie codzienne zwykłych ludzi, 

robotników, rewolucję.   

Działalność artystyczna twórców, którzy pokusili się o bardziej indywidual-

ne podejście do sztuki, tworzący w duchu sztuki abstrakcyjnej, czy ekspresjo-

 
32 Cyt. za: T. Mackiewicz, Zmierzch i trwanie awangardy, „Tekstualia” 2009, nr 3(18),  

s. 13–26, https://tekstualia.pl/files/04bbb1e2/mackiewicz_tomasz-zmierzch_i_trwanie_awangar-

dy.pdf [dostęp: 4.03.2020]. 
33 G. Sztabiński, Idea wspólnoty sztuki w wieku awangardy [w:] L. Bieszczad (red.), Wiek 

awangardy, Kraków 2006, s. 43–61, http://www.publio.pl/files/samples/d0/c7/b7/48939/wiek_ 

awangardy_bieszczad-demo.pdf [dostęp: 24.02.2020].  
34 Z. Delgado, The Artistic Revolution in Russia in View of the Soviet Revolution, „Revista de 

Comunicación de la SEECI” 2017, No 21(42), s. 31, https://www.researchgate.net/publication/ 

315114280_THE_ARTISTIC_REVOLUTION_IN_RUSSIA_IN_VIEW_OF_THE_SOVIET_

REVOLUTION [dostęp: 23.03.2020]. 
35 Ibid., s. 32. 
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nizmu nie mogli liczyć na popularność i uznanie36. Uważano, że taki sposób 

wyrażania jest skierowany do odbiorców elitarnych, burżuazji, co kłóciło się  

z ideami rewolucyjnymi, które stawiały na pierwszym miejscu klasę robotni-

czą. Ponadto, artyści raczej nie decydowali się publicznie pokazywać prac, 

które dotykały mniej chlubnych wydarzeń związanych z działaniami Armii 

Czerwonej i których świat nie powinien oglądać.  

Państwo zorganizowało kilka wystaw, na których zaprezentowano zarówno 

prace artystów, którzy tworzyli w duchu bardziej realistycznym jak i abstrak-

cyjnym37. Odbiorcy, którzy jak wspomniano wcześniej nie byli wykształceni 

artystycznie, sympatyzowali mocniej realistycznym dziełom. Mimo to, działa-

jąca jeszcze przed rewolucją awangarda, była w początkowych latach przewro-

tu postrzegana pozytywnie, bo odrzucała akademizm, który do tej pory kojarzył 

się z wyższymi sferami. Problem niezrozumienia sztuki abstrakcyjnej był 

obecny także w postkolonialnym Maroku. Artyści należący do Grupy Casa-

blanca podjęli jednak działania, mające zmienić tę sytuację.  

Artyści awangardowi tworzyli w poczuciu budowania nowej rzeczywisto-

ści, jako kontynuatorzy polityki państwa i działań rewolucjonistów. Ich myśle-

nie było ukierunkowane raczej na tworzenie sztuki narodowej – nowej sztuki  

w nowej Rosji. Jednak szybko zrewidowano ich dążenia. Ciągłe eksperymen-

towanie, poszukiwanie nowych rozwiązań, indywidualizm stały się dla rządzą-

cych zbyt uciążliwe, dlatego dobrym rozwiązaniem wydawało się ujednolice-

nie wszelkich przejawów twórczości artystycznej. Od lat 30. XX wieku od 

artystów rosyjskich wymagano, by tworzyli prace w duchu realizmu socjali-

stycznego – opartego na przedstawianiu rzeczywistości w jej rewolucyjnym 

rozwoju, zgodnie z prawdą i poprawnością historyczną38. Sztuka stała się zatem 

narzędziem propagandowym, które miało się przysłużyć rozwojowi komuni-

zmu, a także edukatorem mas w duchu socjalizmu.  

Przykład rewolucji sowieckiej pokazuje, w jaki sposób państwo samo ustala 

to, jaki kształt i tendencje powinna przyjąć sztuka. Dynamiczne zmiany este-

tyczne na początku XX wieku, nowe podejście do sztuki, nowe prądy arty-

styczne związane z pojawieniem się ruchu awangardowego w Europie, zostały 

w Rosji zahamowane. Indywidualizm, dążenie do innowacyjności, nowator-

 
36 Ekspresjonizm był nie tylko stylem artystycznym, ale także swoistym ruchem, który wy-

jątkowo mocno związany był z historią Niemiec i Austrii w pierwszych dwóch dekadach XX 

wieku. Odwoływał się nie tylko do kwestii bezpośrednio związanych z artyzmem, ale także do 

podjęcia działań zmierzających ku reformom społecznym. Szerzej na ten temat: S. Figura, Ger-

man Expressionism: the Graphic Impulse, The Museum of Modern Art, 2011. https://books. 

google.pl/books?id=43z2wlDwDIMC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r& 

cad=0#v=onepage&q&f=false [dostęp: 3.02.2020]. 
37 Z. Delgado, op. cit., s. 38. 
38 F. Hippel, R. Williams, Toward a Solar Civilization, „Bulletin of the Atomic Scientists” 

1977, Vol 33, No. 8, s. 33. 
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stwo musiały ustąpić na rzecz socrealizmu. Rząd zajął sferę sztuki, negując 

wszystkie elementy, które składają się na jej rozwój, doprowadzając do stagna-

cji artystycznej, monotonii i powtarzalności.  

Rewolucja rosyjska wraz ze zmianami społecznymi przyniosła zmiany kul-

turowe. Wielu ówczesnych znawców sztuki zwiastowało upadek malarstwa 

sztalugowego. I chociaż wydawać by się mogło, że ogarnięta pierwszą wojną 

światową Europa, dominująca Zachodem burżuazja wywołają efekt odmienny 

w sztuce europejskiej niż ten obserwowany w rewolucyjnej Rosji, to wystąpiły 

pewne podobieństwa.  

Sytuacja w Niemczech po 1918 roku, zmiany polityczne, społeczne, kultu-

ralne, mentalne, kryzys ekonomiczny doprowadziły w kraju do ogromnej spo-

łecznej frustracji. W takiej atmosferze swoich entuzjastów zaczął gromadzić 

Adolf Hitler; umacniał się ruch komunistyczny, a do przejęcia władzy zaczęli 

się szykować socjaldemokraci i inni, którzy ostatecznie obejmą władzę w Re-

publice Weimarskiej39. Reakcja środowiska artystycznego na zachodzące 

zmiany w państwie, podobnie jak w Rosji, była pozytywna. W owym czasie  

w Niemczech prężnie rozwijał się ekspresjonizm, którego istotą było przelanie 

na płótno przeżyć i emocji ludzkich, ale w nieco odrealniony sposób, który 

potęgował emocje odbiorców. Ten kierunek zasadniczo od samego początku anga-

żował się w sprawy polityczne i brał udział w rozwoju ruchu socjalistycznego40.   

W pierwszych latach od powstania Republiki Weimarskiej, przedstawiciele 

ekspresjonizmu byli popierani przez socjalistów, którzy widzieli w nich dosko-

nały nośnik idei głoszących potrzebę zmian w społeczeństwie niemieckim. 

Współpraca na linii kultura-polityka i aprobata dla działalności niemieckich 

artystów awangardowych przejawiała się w zakupie dzieł awangardowych  

z finansów publicznych, zmianach w sposobie edukacji artystycznej (gdzie 

władza postanowiła nie ingerować), włączeniu artystów w zarządzaniu instytu-

cjami kultury i szkołami artystycznymi41. Znaczna część artystów o poglądach 

lewicowych zaangażowała się w ruch rewolucyjny i socjaldemokratyczny.  

W 1919 roku w Weimarze, poprzez połączenie dwóch istniejących już 

szkół, powstała rzemieślniczo-artystyczna uczelnia Bauhaus42. Ideą przyświe-

 
39 M. Cześniak-Zielińska, Między sztuką i polityką: awangarda artystyczna wobec zmian 

społeczno-politycznych w Republice Weimarskiej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skło-

dowska”, sectio K – Politologia, 2015, Vol. 21, Nr 2, s. 209, https://journals.umcs.pl/k/article/ 

view/547 [dostęp: 11.02.2020]. 
40 K. Ruhrberg et al., Art of the 20th Century, Taschen, 2000, s. 54. 
41 M. Cześniak-Zielińska, op. cit., s. 214–215.  
42 Szkoła dwukrotnie zmieniała miejsce placówki. W 1925 roku przeniosła się w Weimaru 

do Dessau, z powodu niezadowolenia lokalnych władz z lewicowych poglądów kadry. W roku 

1932 władze nazistowskie wstrzymały finansowanie szkoły i przeniosły placówkę do Berlina, ale 

przekształcając ją w prywatną placówkę. Szerzej na ten temat: M. Kostrzewska, B. Macikowski, 

100-lecie powstania Bauhausu: 1919–2019, „Pismo PG” 2019, nr 243, s. 52–56.  
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cającą działalności szkoły, było zniesienie różnic między architektami, arty-

stami i rzemieślnikami, tak aby wszyscy wspólnie mogli pracować na rzecz 

budowania nowej przyszłości. Artyści uprawiający sztukę współczesną, zazna-

jomieni z nowymi osiągnięciami naukowymi i ekonomią, zaczęli łączyć krea-

tywną wyobraźnię z praktyczną znajomością rzemiosła, przyczyniając się do 

rozwoju funkcjonalnego wzornictwa43. Szkoła miała umożliwić łączenie talentu 

artystycznego z kunsztem rzemieślniczym. Dzięki produkowaniu dóbr na dużą 

skalę, miały one możliwość trafić do szerokiego grona odbiorców, co szło 

w parze z pragnieniem odnowy świata przez ruch awangardowy. Grupa Casa-

blanca także była związana z ruchem Bauhaus, przede wszystkim za sprawą 

Mohameda Melehi (ur. 1936), artysty wchodzącego w skład Grupy.  

Wraz ze wzrostem siły nacjonalistów i radykalnych działaczy prawicowych 

pod koniec lat 20., oskarżano działalność szkoły o sympatyzowanie komuni-

zmowi. Nasilające się ataki doprowadziły do ostatecznego zamknięcia szkoły 

w 1934 roku. Propaganda nazistowska zaatakowała i jednoznacznie odrzuciła 

współczesne trendy w sztuce zastępując je „oficjalną” sztuką nazistowską44. 

Władza uznała za szkodliwych artystów awangardowych, sympatyków wszel-

kich grup artystycznych związanych z ekspresjonizmem i usuwała ich z ofi-

cjalnych stanowisk, a także odbierała tytuły naukowe; niektórym artystom za-

kazano działalności twórczej i wystawiania swoich dzieł. Sam nurt ekspresjo-

nizmu, został przez nazistów skrytykowany, uznany za nieczysty rasowo,  

a bliskie powiązanie jego członków z pokojową kampanią w pierwszej wojnie 

świtowej i z Republiką Weimarską kłóciło się z agresywnym, nacjonalistycz-

nym ruchem politycznym45. Wprowadzenie nowych porządków w państwie 

wymagało zburzenia dotychczasowego sytemu republikańskiego, łącznie ze 

sferą kultury i sztuki.  

W przeciwieństwie do Rosji radzieckiej, gdzie artysta stał się narzędziem do 

propagandy, w powojennych Niemczech twórcy brali czynny udział w budo-

waniu nowej rzeczywistości. Sztuka stała się współtwórcą życia społecznego 

dzięki zaangażowaniu oraz talentowi artystów. Pomimo nacisków i krytyki ze 

strony prawicy, to współpraca między władzami państwowymi a środowiskiem 

artystycznym przetrwały cały okres Republiki Weimarskiej. 

Po dojściu Hitlera do władzy ustalono sztywne ramy, określające to jak po-

winna wyglądać nowa sztuka w III Rzeszy. Twórcy byli zobowiązani do poka-

zywania szczęśliwego życia narodu niemieckiego, sukcesu narodowego i suk-

 
43 H. Bayer, Bauhaus, 1919–1928, New York 1938, s. 15, https://www.moma.org/docu-

ments/moma_catalogue_2735_300190238.pdf [dostęp: 3.02.2020]. 
44 D. Welch, The Third Reich: politics and propaganda, Psychology Press, 2002, s. 84, 

https://books.google.pl/books?id=mTAJXL69rfAC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_sum

mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [dostęp: 10.03.2020]. 
45 M. Cześniak-Zielińska, op. cit., s. 221. 
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cesu militarnego państwa, z silnymi, zdrowymi, czystymi rasowo obywatelami. 

Sztuka miała być kompatybilna z ideologią państwa. Zauważalne są więc tutaj 

podobieństwa ze sztuką socrealistyczną w Rosji Sowieckiej, która podobnie jak 

Rzesza krytycznie odniosła się do działalności awangardy artystycznej.  

Pojawienie się i działalność Wielkiej Awangardy w Europie wyrażało chęć 

odcięcia się od panujących dotychczas porządków w sztuce i w społeczeństwie. 

Doświadczenia pierwszej wojny światowej, wywołane przez nią refleksje przy-

czyniły się do powstania nowych kierunków w sztuce. Podobny skutek wywo-

łały doświadczenia drugiej wojny światowej i związany z nią holocaust.  

Niezgoda na panujący dotychczas porządek i łączący się z tym zryw Komu-

ny Paryskiej, rosnąca w siłę idea socjalizmu, a później szczytowy moment jej 

popularności i akceptacji przez społeczność ogólnoświatową niejako wywołały 

nowe trendy artystyczne. Mechanizmy działania organów państwowych  

w nowych sytuacjach i w obliczu zmian społecznych znajdą swoje odzwiercie-

dlenie również w kontekście zmian społecznych i politycznych w Maroku.  

O ile zagrywki polityczne w Rosji i Republice Weimarskiej dotyczyły przede 

wszystkim rodzimych twórców, w Maroku na sytuację artystów wpływać będą 

także przedstawiciele władz kolonialnych. Okres protektoratu francuskiego 

wyznaczy pewne ramy w zakresie sztuki, które będą rzutować na rozwój sztuki 

marokańskiej.  

Pewne mechanizmy działań władz francuskich będą zbliżone do tych, sto-

sowanych na początku XX wieku na kontynencie europejskim wobec twórców 

artystycznych. Polityka państw kolonizujących, które za wszelką cenę starały 

się umniejszyć wadze miejscowej kultury i sztuki, w sposób istotny wpłynęła 

na zatracenie tożsamości narodowej. Pozbawiło to lokalnych artystów pewnej 

odrębności i oryginalności ich prac. Również po odzyskaniu niepodległości 

rodzime władze będą operować narzędziami politycznymi, które w sposób 

skuteczny wpływają na kierunek działań lokalnych artystów. Dokładne zbada-

nie i przyjrzenie się procesom w dużej skali, w tym przypadku procesom za-

chodzące w Europie, ułatwia dostrzec zależności i podobieństwa w skali mniej-

szej, co w kontekście tej pracy oznacza zmiany polityczne i społeczne w Maroku. 

W drugiej połowie XX wieku zaangażowanie artystów w dalszym ciągu by-

ło spowodowane krytyką zastanej rzeczywistości społecznej46. Powszechnie 

panujący niepokój i rosnące niezadowolenie ludzi z aktualnej sytuacji na świ-

cie, niezgadzających się z dotychczas funkcjonującymi ideologiami i normami 

doprowadziły do fali protestów. Punktem kulminacyjnym wydarzeń związa-

 
46 Na kanwie doświadczeń wojennych w latach 50. XX wieku w Europie rozwijało się malar-

stwo informel. Charakteryzujące się przypadkowością w procesie tworzenia, eksperymentowa-

niem było związane z poddaniem w wątpliwość dotychczasowych działań ludzkich i stawianiem 

pytania o sens bytu. A. Z. Jaksender, Malarstwo materii a powojenne przemiany dzieła sztuki, 

„Estetyka i Krytyka” 2012, nr 1(24), s. 49–55. 
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nych z rosnącym niezadowoleniem społecznym, stały się strajki we Francji  

i USA w 1968 roku47.  

Od lat 60. artyści na całym świcie próbowali odnaleźć się w zastanej sytua-

cji i odnieść do wydarzeń na świcie, które w znacznym stopniu odbiły się na 

sytuacji politycznej i społecznej w ich krajach. Część z nich odmówiło działal-

ności twórczej i prezentowania swoich prac jako przedstawiciele państwa, któ-

re było kolonizatorem i żądali wyzwolenia państw z rąk okupanta. W owym 

czasie mocno bowiem wybrzmiewał wątek polityki antykolonialnej i antyimpe-

rialistycznej. Postkolonialny, a podjęty wówczas feministyczny dyskurs doty-

czący kształtowania tożsamości kwestionował zdominowaną przez mężczyzn 

europocentryczną historię sztuki i sprzyjał podejmowaniu nowych rozwiązań 

w jej obszarze48. Strategią przyjętą przez środowisko artystyczne stała się od-

mowa i tłumienie sztuki, za wyjątkiem tej, która dotyczyła rewolucyjnej propa-

gandy i miała pomóc wybrzmieć ideom i określonym grupom społecznym49.  

Aktywnie oponowano przeciw wystawom w muzeach i galeriach sztuki, 

które według rewolucjonistów wspierały dotychczasowe systemy oraz praco-

wały w służbie rządów. Szukano nowych rozwiązań, które dałyby możliwość 

prezentowania prac artystów dla szerokiej publiczności, a jednocześnie stałyby 

się jawnym protestem wobec panujących porządków. Z tego powodu częstą 

praktyką stały się publiczne wystawy na placach w centrach miast, czy objaz-

dowe, publiczne przedstawienia teatralne. Artyści zajęli się dydaktyką, sztuką 

performatywną, pisaniem, aby zaburzyć obraz sztuki jako towaru50. 

W latach 60. i 70. rozwój sztuki zwrócił się w kierunku łączenia i czerpania 

z różnych mediów, które do tej pory nie były dla artystów dostępne51. Rozwój 

wideo, telewizji był także nowym sposobem na docieranie ze sztuką do szero-

kiego grona odbiorców. Posługiwanie się nowymi formami plastycznymi, 

technikami, mediami, przekraczanie reguł rządzących dotąd historią sztuki, 

podejmowanie tematów łamiących konwenanse stały się synonimem walki  

 
47 Środowisko studenckie w USA oraz we Francji krytykowało niekontrolowany rozwój 

techniki, narastające konflikty polityczne; domagano się reform w dziedzinie praw człowieka, 

wolnej pracy, postulowano rekonstrukcje systemów wartości. A. Kotłowski, Ruchy kontestacyjne 

młodzieży we Francji w latach 60-tych XX wieku. Uwarunkowania polityczno-gospodarcze, 

„Nauczyciel i Szkoła” 2012, nr 1, s. 71–90. 
48 F. Halsall, D. Long, What is Modern Art and Contemporary Art [w:] Magazine IMMA 

[online]. https://imma.ie/wp-content/uploads/2018/10/whatismodernandcontemporaryartmay2010.pdf 

[dostęp: 8.02.2020]. 
49 W. Bradley, op. cit., s. 17–18. 
50 F. Halsall, D. Long, op. cit. 
51 M. Moszkowicz, O procesie hybrydyzacji w sztuce z awangardą w tle. Wprowadzenie [w:] 

M. Moszkowicz, B. Stano (red.), Dziedzictwo awangardy a edukacja artystyczna: pomiędzy 

dziełem, zdarzeniem i doświadczeniem, Kraków 2015, http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/ 

handle/11716/3294/O-procesie-hybrydyzacji-w-sztuce--Moszkowicz.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

[dostęp: 25.02.2020]. 
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i zaangażowania sztuki w politykę i zmiany społeczne52. Okazało się, że nie 

tylko podejmowanie tematów bezpośrednio związanych z postulatami rewolu-

cyjnymi jest drogą do zaangażowania sztuki w sprawy społeczne. Stosowanie 

nowych technik plastycznych i nowych mediów burzyło dotychczasowy ład, 

w związku z czym było nastawione na tworzenie nowej rzeczywistości. Proces 

hybrydyzacji sztuki, charakterystyczny dla neoawangardy, w kolejnych latach 

będzie zwiększał rolę i zainteresowanie performancem.  

Lata 60. i 70. XX wieku to okres działalności Grupy Casablanca. Mając na 

uwadze istotną rolę, jaką owa grupa odegrała w historii i rozwoju sztuki  

w Maroku, właśnie ten okres wydaje się być szczególnie istotny dla rozważań 

nad tematem tej pracy. Zamiany światopoglądowe i roszczenia społeczności 

świata zachodniego znajdą swoje odzwierciedlenie w postawie społeczeństwa 

marokańskiego. Lata 60. to bowiem okres tuż po odzyskaniu przez Maroko 

niepodległości. Zmiany społeczne i transformacje polityczne wydają się być 

zatem naturalnym następstwem dekolonizacji państwa.  

Fala rewolucji, która przeszła przez państwa Europy Wschodniej i Środko-

wej w 1989 roku wyznaczyły nowy okres, w którym postępująca globalizacja, 

konkurencja gospodarcza, bogacenie się klasy średniej, rozwój Internetu zmo-

dyfikowały krajobraz współczesnej sztuki. Nieubłaganie zbliżający się kres 

ZSRR i socjalizmu oficjalnie uwolnił artystów, głównie Europy Wschodniej, 

od propagandy socrealistycznej i pozwolił na pełną swobodę działania na polu 

artystycznym. Nierówny podział bogactwa w USA i Europie przyczynił się do 

rozwoju komercyjnego rynku sztuki, a zmieniające się warunki konkurencji, 

związane głównie z rozwojem Internetu, zmusiły artystów do większej krea-

tywności53. Uwolniona od ciężaru sowieckiego totalitaryzmu sztuka, została 

odnowiona jako sfera swobodnej ekspresji i eksperymentu.  

Większa aktywność rynku sztuki na przełomie lat 80. i 90. spowodował 

wzmożone zainteresowanie galeriami, mauzoleami targami sztuki, a także po-

budziła kolekcjonerów i dealerów sztuki do działania54. Zmiany geopolityczne 

przyczyniły się również do organizowania, wydarzeń artystycznych zwanych 

Biennale, które stały się częścią międzynarodowej sceny artystycznej. Od 1989 

roku na całym świcie, co dwa lata, organizowane są liczne imprezy o charakterze 

międzynarodowym, gromadzące bardzo różnorodne środowisko artystyczne55.  

Jednak tym co najbardziej wyróżniało okres postsocjalistyczny, był wzrost 

zainteresowania rolą widza jako uczestnika sztuki i intensywny rozwój sztuki 

 
52 P. Możdżyński, Inicjacje i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach 

socjologa, Warszawa 2011, s. 220. 
53 W. Bradley, op. cit., s. 22. 
54 F. Halsall, op. cit. 
55 A. Dumbadze, S. Hudson (ed.), Contemporary Art: 1989 to the Present, John Wiley & 

Sons, 2012, s. 169–192. 
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performatywnej od końca lat 9056. Obciążenie kontekstem politycznym do tej 

pory hamowało aktywność zarówno artystów, jak i widzów, zwłaszcza w pań-

stwach ogarniętych komunizmem. Otwarcie państw, ciekawość ludzi, zaintere-

sowanie ze strony instytucji kulturalnych właśnie tym nurtem spowodowały, że 

w latach 90. sztuka performatywna stała się częścią mainstreamu kulturowego. 

Ciągłe zmiany w przestrzeni kultury artystycznej nie są skoordynowane, nie 

dążą także do równowagi. Pojawienie się nowej tendencji nie wyklucza starej – 

tworzy się nowa jakość, nowa alternatywa, uzupełnienie dla starszych trendów. 

Obraz współczesnej kultury jest kształtowany poprzez zmiany o podłożu este-

tycznym, a więc w ramach wewnętrznie wypracowanego systemu kultury. 

Specyficzną cechą kultury współczesnej jest natomiast zacieranie granic po-

między tym co stare, a tym co nowe. Świeże spojrzenie na dawne trendy, inne 

ich ujęcie może okazać się niezwykle postępowe, podczas gdy to co nowe, 

bardzo krótko pozostaje nowym, w obliczu dynamicznych zmian i postępującej 

globalizacji. Ciągła zmiana, ruch nie są bez znaczenia dla współczesnych kul-

tur oraz twórczości artystycznej. Wszelkie zmiany w obszarze kulturalnym 

podyktowane są czynnikami społeczno-politycznymi, ekonomią, co sprawia, że 

przestrzeń kultury i sztuki jest bardzo rozbita, wielowątkowa i różnorodna. 

Koniec istnienia żelaznej kurtyny to kolejny etap w historii świata, ważna 

cezura wyznaczająca początek demokratyzacji państw bloku wschodniego. 

Upadek idei socjalizmu wpłynął na dynamikę wydarzeń na świecie, a szeroki 

dostęp do mediów pozwolił na zaangażowanie szerokiego grona odbiorców  

w sprawy ważne społecznie i politycznie. W Maroku lata 90. związane będą  

z procesem liberalizacji, który pociągnie za sobą artystów. Podobnie jak 

w świecie zachodnim będą oni mieli większą śmiałość i dostęp do nowych 

narzędzi. Dzięki większej otwartości i rozprzężeniu władzy monarchy, lokalni 

twórcy będą mogli zwrócić uwagę na te kwestie, związane ze społeczeństwem, 

etnicznością, które do tej pory nie były przedmiotem debaty publicznej.  

Ponieważ utrwalenie porządku społecznego czy też dążenie do jego obale-

nia, gra polityczna, walka o władzę dotyczą bezpośrednio lub pośrednio rze-

czywistości, w której żyjemy, to sztuka zawsze jest już jakoś polityczna57. 

Okazuje się, że owa upolityczniona u korzeni sztuka, jest podatna na zmiany 

występujące w otaczającej ją rzeczywistości i sama ma także duży udział  

i wpływ we wszelkiej aktywności społecznej. Od drugiej połowy XIX wieku, 

aż po czasy współczesne szereg wydarzeń historycznych, przewrotów społecz-

nych odbijały się w sposób bezpośredni na działaniach artystów, którzy nie 

okazywali biernej postawy wobec toczących się wydarzeń.    

 
56 C. Bishop, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, Verso 

Books, 2012, s. 193–217. 
57 T. Załuski, op. cit., s. 205.  
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Kluczowym elementem rozważań, na temat tego jak silny będzie wpływ 

sztuki na społeczeństwo i zachodzące w nim zmiany jest to, z jakim społeczeń-

stwem mamy do czynienia. Okazuje się, że społeczeństwa tradycyjne, które 

charakteryzuje naśladownictwo wzorców przeszłości, posłuszeństwo wobec 

autorytetów, dziedziczony status oraz niezmienność ról społecznych nie stano-

wią dobrego środowiska dla rozwoju praktyk artystycznych i są mało podatne 

na wszelkie zmiany w obrębie kultury. Zupełnie inaczej przedstawia się ta 

kwestia w przypadku społeczeństw nowoczesnych. Nastawienie na czas teraź-

niejszy i przyszły, indywidualizm, otwartość na nowe doświadczenia, goto-

wość do świadomej akceptacji zmiany społecznej, aprobata dla skutecznego 

działania w grupie, szacunek i walka o prawa człowieka – to główne cechy, 

które wpływają na to, że sztuka nie jest ograniczona sztywnymi zasadami  

i utartymi normami, uniemożliwiającymi jej dotarcie do szerszych mas.  

W społeczeństwach nowoczesnych świadomość o swoich możliwościach  

i wiedza o tym, w jaki sposób je wykorzystać może przyczynić się do działań, 

zmierzających do zmian o dużym zasięgu.  

Zmęczone i rozczarowane dotychczas panującym porządkiem, polityką, 

niesprawiedliwością oraz wyzyskiem społeczeństwa są w stanie zmobilizować 

swoje wewnętrzne siły i działać wspólnie do dobra ogółu. Artyści, także będą-

cy częścią społeczeństwa mają swój udział w realizowaniu planu mas. Sztuka, 

jako część kultury, jest w stanie realnie przyczynić się do rozwoju i pomagać  

w działaniu ruchom społecznym, chociaż może także przyczynić się do poraż-

ki. Intensywność działań społecznych, dążących do rewolucyjnych przekształ-

ceń rzeczywistości, uświadomiły rządzącym jak duży potencjał drzemie  

w sztuce. 

Zwracając uwagę na istniejące problemy, sztuka nie jest jednak rozwiąza-

niem problematycznych kwestii i zjawisk. Sztuka, angażując społeczność  

w próby rozwiązania problemów, staje się narzędziem do osiągnięcia zamie-

rzonych celów. Język sztuki, wymykający się formalnym ramom języka jako 

takiego, czy polityki pozwala spojrzeć na rzeczywistość z innej perspektywy 

zmuszając do refleksji. Podczas gdy powtarzające się rutynowe działania mogą 

zawężać horyzonty, udział w działaniach twórczych daje szanse na nową inter-

pretację.  

Wykorzystywanie sztuki do uwidaczniania i nagłaśniania wielu negatyw-

nych zjawisk społecznych ma długą historię. Z perspektywy czasu widocznym 

jest, iż większą siłę przebicia miały projekty zakrojone na szeroką skalę. Poje-

dynczym artystom ciężko jest sprowokować większe działanie społeczne. Jest 

zatem dla nich korzystne, by połączyć się z większymi ruchami na rzecz zmian 

społecznych. 

Obecność sztuki w ruchach społecznych odgrywa różne role. Polemizując  

z dominującymi ideami, może stać się nośnikiem nowych, zwiększając przy 
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tym świadomość i mobilizując masy. Może również promować zmiany stając 

się środkiem komunikacji dostarczającym informacji, ale też udzielającym 

emocjonalnego wsparcia i większego publicznego autorytetu ruchowi. Następ-

stwa różnych procesów społecznych i politycznych, wydarzeń historycznych 

wywierają na sztukę równie duży wpływ co na życie społeczne, ponieważ nie 

jest ona od niego odrębna. 

Jednocześnie, te cechy, które przyczyniają się do sukcesu w kreowaniu no-

wej rzeczywistości przez udział sztuki w przewrotach społecznych, zostają 

wykorzystywane przez autorytety państwowe. Korzystając z właściwości sztu-

ki jako nośnika informacji, jej plastyczności oraz wymowności państwa znala-

zły w sztuce narzędzie, służące propagowaniu ideologii politycznych. Manipu-

lując polityką wewnętrzną państwa, rządzący są w stanie pozyskać wsparcie 

artystów i wykorzystać ich umiejętności dla podtrzymania i umocnienia władzy 

w państwie.  

Wreszcie okazuje się, że sama sztuka także podlega transformacjom. 

Wszelkie zmiany kulturowe nie są podyktowane wyłącznie tymi procesami, 

które łączą się bezpośrednio z przestrzenią kultury jako takiej, ale także czyn-

nikami społeczno-politycznymi. Gwałtowne zmiany społeczne, silne wpływy 

państwa, albo chęć zerwania z dotychczasowymi sztampami inspirują artystów 

do szukania nowych rozwiązań. Okazuje się, że pojawianie się nowych para-

dygmatów, a w konsekwencji nowych stylów w sztuce, jest podbudowane no-

wymi tendencjami i nastrojami społecznymi.   

Trudno wyobrazić sobie społeczeństwo, w którym nie istnieją żadne prze-

jawy twórczości artystycznej. Indywidualne cechy społeczeństw, historia, wa-

runki ekonomiczne, socjalne, tradycja, kultura, religia – to wszystko sprawia, 

że świat sztuki jest różnorodny. Proces tworzenia jest mieszaniną wielu ele-

mentów i zjawisk, które osadzone w różnych miejscach jednocześnie złożą się 

na inny efekt końcowy owego procesu. Można zatem powiedzieć, że dzieło 

sztuki jest elementem pewnego systemu, który wpływa na jego ostateczny 

kształt. Dodatkowo, aby to dzieło we właściwy sposób odczytać i zinterpreto-

wać należy zbadać szerszy układ, do którego owe dzieło należy. 
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Rozdział 2. Grupa Casablanca – sztuka marokańska  

w obliczu zmian społeczno-politycznych 

Na przełomie XIX i XX wieku prawie cały kontynent afrykański z wyjąt-

kiem Etiopii oraz Liberii był skolonizowany przez europejskie mocarstwa. 

Żądne nowych terytoriów, rynków zbytu, surowców, bogactw kopalnianych 

państwa walczyły o prestiż i hegemonię w regionie, którą w owym czasie za-

pewniały kolonie zamorskie. Od XIX wieku Francja, Hiszpania i Niemcy wy-

kazywały żywe zainteresowanie kolonizacją Maroka, będącym łącznikiem 

między rzymską starożytnością, muzułmańskim średniowieczem i nowożytną 

Europą58.  

Maroko przez długi czas zdołało zachować swoją niepodległość i suweren-

ność. Oparło się próbom ekspansji państw europejskich, Hiszpanii i Portugalii, 

zwyciężając w sierpniu 1578 roku armię portugalską króla Sebastiana w bitwie 

zwanej bitwą trzech królów59. Oporność Maroka można wytłumaczyć jego 

topografią, która zniechęcała do inwazji oraz grupami etnicznymi, które utwo-

rzyły w kraju silną armię przeciwko obcym najeźdźcom. Z drugiej strony, suł-

tani marokańscy mieli również wystarczające umiejętności dyplomatyczne, 

które pozwoliły im na prowadzenie z sukcesami polityki zagranicznej, mimo że 

brakowało im solidnej i skutecznej polityki gospodarczej. Od drugiej połowy 

XIX wieku sułtani nie zdołali utrzymać stabilnych źródeł dochodów60. Dlatego 

też dopiero na przełomie XIX i XX wieku krajom takim jak Francja, Wielka 

Brytania czy Niemcy udało się rozpocząć skuteczną ekspansję na terytorium 

Maroka. Ostatecznie to Francja – za zgodą Brytyjczyków, którzy w roku 1882 

zajęli Egipt – odegrała dominującą rolę w kolonizacji Maroka61. Maroko  

i Egipt miały kluczowe i strategiczne znaczenie dla rozwoju stosunków anglo-

 
58 Y. Lacoste, Geopolityka śródziemnomorza, Warszawa 2010, s. 243–258. 
59 Zarówno król Sebastian, jak i sułtan Maroka Muhammad el-Mutawwakil utonęli, a sułtan 

Abdel Malik z nowej dynastii Saadytów, poważnie chory od początku bitwy, zmarł następnego 

ranka – stąd europejska nazwa bitwy. J.C. De Graft-Johnson, African Glory: The Story of Van-

ished Negro Civilizations, Londyn 1954, s. 113–116. 
60 To zmusiło ich do zaciągania pożyczek w bankach francuskich w zamian za ustępstwa 

związane z przywilejami handlowymi i zwolnieniami od egzekwowania prawa marokańskiego 

wobec cudzoziemców. Szerzej na ten temat: H. Irbouh, Art in the Service of Colonialism: French 

Art Education in Morocco 1912–1956, Tauris Academic Studies 2005. 
61 Nacisk na sułtana ze strony Wielkiej Brytanii spowodował, że zgodził się on na konferen-

cję międzynarodową w sprawie Maroka w Madrycie, w której uczestniczyli delegaci 12 państw. 

Przedstawiciele Austro-Węgier, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Maroka, Niemiec, Portuga-

lii, USA, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch, w roku 1880 w Madrycie, postanowili zachować 

integralność Maroka. S. Chazbijewicz, Tanger jako międzynarodowa strefa polityczna i gospo-

darcza, przestrzeń międzykulturowa i międzyreligijna, obszar przenikania cywilizacji europej-

skiej, muzułmańskiej i afrykańskiej, „Forum Politologiczne” 2012, Vol. 13, s. 346.  
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francuskich. Dla Francji Maroko było „brakującym elementem imperium pół-

nocnoafrykańskiego”62.  

Chcąc osłabić wpływy francuskie i brytyjskie w regionie Afryki Północnej, 

w pierwszych latach XX wieku także Niemcy wykazały zainteresowanie Ma-

rokiem. Aby uniknąć napięć z Niemcami, Francja przyjęła propozycję zwołania 

międzynarodowej konferencji na temat Maroka. Konferencja ta rozpoczęła się 

15 stycznia 1906 roku w Algeciras w Hiszpanii63. Jej efektem był bunt maro-

kańskich grup etnicznych przeciwko hegemonicznej potędze europejskich rzą-

dów i banków, a także przeciwko ciężkim podatkom nałożonym przez makhzen64.  

W 1907 roku, pod pretekstem ochrony francuskich mieszkańców, generał 

Hubert Lyautey, który został pierwszym rezydentem generalnym Protektoratu 

Maroka (1912-1925), interweniował z wojskami francuskimi z Algierii, a na-

stępnie zajął Casablancę i Oujdę. W ciągu następnych czterech lat Francja za-

wierała tajne porozumienia z Anglią i Niemcami związane z przygotowaniami 

do okupacji Maroka. 30 marca 1912 roku Lyautey otoczył stolicę i zmusił Suł-

tana do podpisania tzw. Traktatu z Fezu. W ten sposób Francja ustanowiła swój 

Protektorat na ponad dwóch trzecich terytorium Maroka65. 

W poprzednim rozdziale omówiono, w jaki sposób artyści i uprawiana 

przez nich sztuka, ulegali wpływom toczących się zmian społeczno-poli-

tycznych. Wskazano także na rolę sztuki w przebiegu i rozwoju tych zmian 

głównie w Europie. Ponieważ kraje Afryki Północnej były celem polityki im-

perialnej kolonialnych mocarstw europejskich, to wpływy kultury europejskiej 

były mocno zauważalne także w tym regionie. W tym rozdziale postanawiam 

 
62 Cyt. za: A. J. P. Taylor, The Struggle for Mastery in Europe, 1848–1918, Oxford 1965,  

s. 405. 
63 W jej trakcie europejskie potęgi kolonialne naciskały na Maroko, aby kraj ten otworzył 

swój wewnętrzny rynek dla handlu międzynarodowego. Jednak głównym celem miało być przy-

gotowanie programu reform, które umocniłyby sułtana jako samodzielnego władcę. Fakt, że 

sułtan przyjął protokół konferencji bez żadnych zastrzeżeń spowodował brutalne wystąpienia 

plemion sprzeciwiających się wpływom europejskim w kraju. Po trzech miesiącach obrad przyję-

ty został protokół, który przewidywał francusko-hiszpańską kontrolę portów marokańskich oraz 

utworzenie marokańskiego banku centralnego. Jedną trzecią kapitału tego banku miała zapewnić 

Francja. J. Zdanowski, Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie w XX wieku, Kraków 

2012, s. 34. 
64 Makhzen (Arab.: المخزن) – nieformalny sojusz między monarchą, jego doradcami, wybra-

nymi biznesmenami, wysokimi rangą urzędnikami, służbami bezpieczeństwa (wojsko i policja) 

oraz lojalnymi wodzami plemiennymi. Makhzen to bardzo stare pojęcie, utożsamiane często  

z pojęciem państwa feudalnego poprzedzającego francuski protektorat w Maroku. A. Hissouf, 

The Moroccan Monarchy and the Islam-oriented PJD: Pragmatic Cohabitation and the Need for 

Islamic Political Secularism, „All Azimuth: A Journal of Foreign Policy & Peace” 2016, Vol. 5, 

No. 1, s. 43. 
65 Hiszpania kontrolowała jedną trzecią kraju na północy i Saharę na południu, a Tanger stał 

się strefą międzynarodową. Lyautey ustanowił początki francuskiej hegemonii nad Marokiem.  

H. Irbouh, op. cit., s. 4. 
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pochylić się nad procesami związanymi z kulturą i sztuką, które miały miejsce 

w Maroku.  

W pierwszej części rozdziału przeanalizowana została polityka państwa 

francuskiego wobec swojej zamorskiej kolonii. Szczególną uwagę poświęcono 

kwestiom związanym z systemem edukacji artystycznej oraz z pojawieniem się 

w regionie tendencji i artystów związanych ze sztuką współczesną. Ten frag-

ment pracy miał na celu przybliżyć zdarzenia, które odegrały kluczową rolę  

w rozwoju postkolonialnej i współczesnej sztuki marokańskiej. W kolejnej 

części opisano działalność artystycznej Grupy Casablanca, której aktywność 

była ściśle związana ze skutkami francuskiej polityki kulturalnej w Maroku. 

Artyści należący do tej grupy bardzo mocno zaznaczyli swoją obecność na 

postkolonialnej scenie artystycznej. Swoją działalność ukierunkowali na umoc-

nienie pozycji tradycyjnej, lokalnej twórczości mocno związanej z historią 

narodową, co ściśle łączy się z tematem tej pracy. 

2.1. Rozwój sztuki w Maroku w kontekście zmian  

społeczno-politycznych  

Wkrótce po podpisaniu traktatu w Fezie, z Tunezji oraz Algierii do Maroka 

przybyli administratorzy, urzędnicy, którzy mieli uskutecznić wprowadzenie 

reform i stworzyć bazę dla infrastruktury kolonialnej. Doświadczenie, które 

Lyautey zdobył w Algierii, pozwoliło mu na sprawne zarządzanie Marokiem  

i szybką reorganizację struktur w nowej kolonii. Do prac w trenie przystąpili 

francuscy żołnierze, etnografowie, historycy, archeologowie, orientaliści,  

w celu pozyskania jak najobszerniejszej wiedzy o nowej zamorskiej kolonii. 

Zdobyte informacje, miały stanowić bazę, na której administracja Protektoratu  

powinna polegać w zarządzaniu sprawami marokańskimi. Z tego powodu, 

szczególną uwagę zwrócono na aspekty związane z marokańską historią, spo-

łeczeństwem, gospodarką, a także kulturą.  

Ponieważ celem pracy jest zbadanie tego, w jaki sposób poprzez sztukę, po 

okresie kolonialnym, kształtowała się marokańska tożsamość narodowa, to 

ważnym jest, by zwrócić uwagę na politykę kulturalną w Maroku w okresie 

protektoratu. Jej założenia i ostateczne skutki będą podstawą działań lokalnych 

artystów po odzyskaniu niepodległości. W tej części rozdziału przedstawione 

zostaną zatem kwestie związane z prowadzoną przez Francuzów polityką kul-

turalną wobec narodu marokańskiego. 

Odseparowywanie Marokańczyków w medinach (starych dzielnicach mia-

stach) od społeczności europejskich, ulokowanych w tzw. villes nouvelles lub 

kolonialnych osadach, stało się podstawą polityki kolonialnej w Maroku Fran-
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cuskim66. Francuzi znaleźli sposób na to, by odciągnąć Marokańczyków od 

ingerowania w ich plany i przedsięwzięcia. Uznali, że pozostawienie pewnej 

swobody ekonomicznej, uspokoi i ostudzi nastroje miejscowych, których w ten 

sposób będzie można przejednać. Dlatego zdecydowano się umocnić tradycyj-

ną gospodarkę, która w znacznym stopniu opierała się na rzemiośle, ale wpro-

wadzając w tym zakresie szereg reform67. Polegały one na dopasowaniu trady-

cyjnego rzemiosła do opracowanych wytycznych dla szkół zawodowych, szkół 

wyższych oraz otwartych warsztatów. Francuscy akademicy i eksperci w za-

kresie historii sztuki jednoznacznie wskazywali na prymat sztuki francuskiej 

nad tradycyjnymi wytworami kultury. W ich ocenie rzemiosło marokańskie 

było gorsze od europejskich dzieł sztuki, dlatego konieczna była zmiana  

w obszarze kultury. Przeniesiono kontrolę nad warsztatami rzemieślniczymi  

z tradycyjnych cechów na urzędników francuskiej administracji. Taka reorga-

nizacja doprowadziła do powstania pokoleń marokańskich rzemieślników, 

którzy wyuczeni we francuskich szkołach, podporządkowali się francuskim 

normom i metodom produkcji. Adepci owych szkół wprowadzali europejskie 

techniki i nawyki pracy do warsztatów w medinach, gdzie byli zatrudniani.  

Z czasem rozbudowano system rekrutacji do szkół zawodowych, po to, by za-

pewnić sobie ciągłość i kontrolę nad wypracowanym systemem.  

Rozwój kolonialnych wiosek obok starych medin i nowych kolonialnych 

miast, wymagał wyszkolonej marokańskiej siły roboczej zdolnej do pracy  

w branży budowlanej, dostosowanej jednak do europejskich standardów bu-

downictwa. Utworzona w tym celu Szkoła Sztuk Pięknych Casablanca odegra-

ła zasadniczą rolę w rozpowszechnianiu francuskiej kolonialnej hegemonii 

kulturowej. Jej zadaniem było również rekrutowanie absolwentów marokań-

skich szkół średnich i kierowanie ich do sekcji sztuki użytkowej. Tam mieli się 

oni doskonalić w zawodach takich jak stolarstwo, czy rysunek architektonicz-

ny, co z kolei wiązało się z potrzebą rozwoju villes nouvelles68. Jawne przykła-

dy segregacji w szkołach, wskazują na próbę stworzenia podporządkowanej 

siły roboczej, która służyłaby interesowi państwa kolonialnego. Nie dbano 

zatem o to, by wykształceni, młodzi Marokańczycy mogli uczciwie konkuro-

wać z Francuzami czy ogólnie z Europejczykami.  

 
66 Villes nouvelles były od podstaw starannie zaplanowanymi i zazwyczaj zbudowanymi na 

wcześniej niezagospodarowanym terenie miastami dla nowych osadników. Były charaktery-

styczne dla krajów Afryki Północnej. J. Steinberg, L’aménagement des Villes Nouvelles, „Anna-

les de Géographie” 1980, Vol. 89, No. 494, s. 478–486.  
67 H. Irbouh, op. cit., s. 6. 
68 Podobne praktyki stosowano w Egipcie, gdzie zachęcano studentów do podjęcia edukacji 

na wydziałach, które realizowały zajęcia związane z doskonaleniem umiejętności z zakresu 

sztuki użytkowej, grafiki, projektowania. Głównym celem takich działań, była chęć upiększania 

urbanistyki miast. Szerzej na ten temat w: J. Winegar, Creative Reckonings: The Politics of Art 

and Culture in Contemporary Egypt, California 2006. 
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Kolejni francuscy ministrowie-rezydenci świadomi byli tego, iż rządy twar-

dą ręką, oparte na groźbach i przymusie, nie są efektywne w szerszej perspek-

tywie czasu69. W związku z tym nie narzucali w sposób bezkompromisowy 

swojej woli, ale starali się, w miarę możliwości, współdziałać z lokalnymi wła-

dzami. Dostosowanie tradycyjnego przemysłu marokańskiego do wytycznych 

Protektoratu zostało osiągnięte dzięki pomocy makhzen. Ponieważ obawiał się 

on tego, że brak porozumienia z kolonizatorem może doprowadzić do niezgody 

i pogłębiających się restrykcji, to starał się raczej podejmować współpracę. 

Należy jednak zaznaczyć, że makhzen przyczynił się do ustanowienia i wdro-

żenia reform, chociażby edukacji, nie zawsze z własnej i nieprzymuszonej wo-

li. Niektóre z nich dawały obopólną korzyść, tj. oferowały programy dla róż-

nych marokańskich grup etnicznych i społecznych, pozwalając jednocześnie 

Protektoratowi utrzymać istniejący lokalny porządek społeczny. Szkoły usta-

nowione przez Protektorat określiły status każdej marokańskiej grupy społecz-

nej i ustalały dla każdej z nich inny rodzaj edukacji, odpowiedni dla przypisa-

nej jej roli społecznej. Z drugiej strony makhzen zawsze obawiał się, że podzie-

li los Algierczyków – tzn., że zostanie wyeliminowany, gdyby nie chciał wcie-

lić w życie francuskich zaleceń70. 

Marokańskie elity, aby zachować swój społeczny prestiż, zabiegały o moż-

liwość kształcenia w nowoczesnych szkołach francusko-arabskich. W rzeczy-

wistości, pod nadzorem francuskich oficerów, wykształcone elity zarządzały 

niższymi szczeblami Administracji Protektoratu. W ten sposób Francuzi byli  

w stanie utrzymać wprowadzone reformy; elity marokańskie uwierzyły w swo-

ją wyjątkową pozycję społeczną, tak naprawdę będąc narzędziem do procesów 

asymilacji kolonialnej. Dla najbiedniejszych otwierano szkoły zawodowe. Ich 

programy nauczania utrwalały w świadomości uczniów nieprawdziwy pogląd, 

iż marokańskie rzemiosło było oderwane od kontekstu historycznego, społecz-

nego i kulturowego. Wskazywano, że głównymi sprawcami ożywienia maro-

kańskiej kultury wizualnej były właśnie otwierane przez Francuzów szkoły.  

Administracja Generalna Protektoratu kontrolowała szkoły poprzez rekruta-

cję młodszych urzędników, dyrektorów, inspektorów, instruktorów i kontrole-

rów, zaś na czele systemu stał Dyrektor Generalny i jego regionalni inspekto-

rzy71. Brak profesjonalizmu, wewnętrzne problemy i korupcja, to niektóre spo-

 
69 Protektorat Maroka dobrze ilustruje paradygmat pokojowej kolonizacji. Szerzej na ten te-

mat w: A. Colliez, Notre Protectorat Marocain. La premiere etape, 1912–1930, Paris 1930,  

s. 169. 
70 H. Irbouh, op. cit., s. 52. 
71 Taki hierarchiczny układ pozwalał kontrolować władzy jej własne, wewnętrzne struktury. 

W tym sensie administracja polegała nie tylko na gotowości Marokańczyków do przyswojenia 

wytycznych, dyrektyw, ale także na sztywnej, wewnętrznej hierarchii władz w szkołach, tradycji 

rekrutacji administracyjnej ustanowionej przez Lyauteya i George'a Hardy’ego – Generalnego 
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śród wielu problemów, które ciążyły na systemie edukacji w kolonii. Organiza-

cja administracyjna szkół wskazuje na to, że władze protektoratu pragnęły wy-

łącznie przyspieszyć integrację i wejście Marokańczyków na rynek pracy,  

a tym samym wzmocnić gospodarkę Protektoratu.  

Przed dominacją francuską rzemieślnicy praktykowali rzemiosła, dostoso-

wując plan dnia do warunków pogodowych i dostępności materiałów. Jednak 

szkoły zawodowe zakładały, iż czas jaki poświęcą pracy, będzie adekwatny do 

kwoty, jaką zapłacą im przyszli pracodawcy, w związku z czym działalność 

zorientowana na zadania stała się pracą na czas72. Należy jednak przyznać, że 

reformy gildii i nowe metody nauczania zawodów nieco załagodziły sytuację 

ekonomiczną medin. Przyczyniły się też do ożywienia lokalnego rzemiosła 

oraz uczyniły robotników marokańskich najlepszymi w imperium francuskim. 

Szkoły w znacznym stopniu zdyscyplinowały Marokańczyków, nauczyły ich 

zwracać uwagę na precyzję, dokładność pomiaru oraz do rozwoju umiejętności 

manualnych. Szkolenie teoretyczne, obejmujące lekcje rysunku i tworzenia  

z pamięci, przygotowało ich do bycia wykwalifikowanymi robotnikami.  

Z biegiem czasu Casablanca, podobnie jak inne miasta, zaczęła się rozra-

stać, przez co zwiększył się popyt na marokańskich rzemieślników przeszkolo-

nych oraz zaznajomionych z europejskimi standardami związanymi z budow-

nictwem, stolarstwem, kowalstwem i kamieniarstwem. To zmusiło Administra-

cję Protektoratu do rozwoju urbanistyki miasta. Aby sprostać nowym wymaga-

niom, szkoły nie były przychylne temu, by młodych Marokańczyków kierować 

na studia za granicą. Dla przykładu, Akademia Sztuk Pięknych w Casablance 

przyjmowała w swoje mury zarówno Europejczyków, jak i Marokańczyków73. 

Podczas gdy europejscy studenci kontynuowali edukację artystyczną i byli 

przygotowani do przystąpienia do egzaminu w Paryżu oraz dalszej nauki we 

Francji, ich marokańskich kolegów kierowano do sekcji sztuk użytkowych.  

W taki sposób kontynuowano plany efektywnego włączenia Marokańczyków 

do kolonialnego procesu produkcyjnego.  

Francuska edukacja artystyczna w Protektoracie Maroka odegrała ważną ro-

lę we wspieraniu programu kolonialnego w tym kraju. Zrozumienie pewnych 

zależności, uwarunkowań politycznych, wydarzeń historycznych oraz zagłę-

bienie się w sam proces edukacji artystów w Maroku, daje szerszy kontekst  

i sprawia, że dzieła artystów są bardziej czytelne dla odbiorców. Podobnie jest 

w przypadku inspiracji i motywacji co do powstawania poszczególnych dzieł. 

Umiejscowienie marokańskich wytworów artystycznych i dzieł sztuki wyłącz-

 
Dyrektora Edukacji Publicznej i najważniejszego twórcy systemu edukacji w Maroku. Szerzej na 

ten temat w: A. Colliez, op. cit., s. 180–181. 
72 Szerzej na ten temat w: E. P. Thompson, Time, Work-Discipline, and Industrial Capital-

ism, „Past & Present” 1967, Vol. 38, Issue 1, s. 56–97. 
73 Szerzej na ten temat: H. Irbouh, op. cit., s. 203–222. 
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nie w kategoriach sztuk pięknych jest błędne. Brak odniesień do polityki, histo-

rii, czy nawet ekonomii, które przyczyniły się, pośrednio bądź bezpośrednio, 

do powstawania tych dzieł zarzuca się wielu współczesnym historykom i kry-

tykom sztuki. Z tego powodu, zupełne odcięcie się od okoliczności powstawa-

nia dzieł, daje jedynie szczątkowy obraz tego, jak rozwijała się sztuka w Maro-

ku, w tym ważnym, formującym kraj okresie.  

Jednocześnie w trakcie dominacji francuskiej w Maroku, w świcie zachod-

nim w pierwszej połowie wieku XX zachodziły zmiany społeczno-kulturowe, 

które nie ominęły także sfery sztuki. Pojawiły się nowe tendencje artystyczne, 

które łączyły się ze wzmożoną w owym czasie aktywnością społeczną i zmia-

nami politycznymi, o czym była mowa w rozdziale pierwszym. W tej części 

tekstu przeanalizowano zmiany zachodzące w obszarze sztuki, które wpłynęły 

na jej rozwój w Maroku.  

Pojawienie się sztuki współczesnej w połowie XX wieku zmieniło rolę 

sztuki i jej postrzeganie. Artyści przestali już być tylko rzemieślnikami, a stali 

się twórcami, a także interpretatorami współczesnego świata. Sztuka przestała 

być tylko nośnikiem tradycji, etyki, moralności, kultury danego regionu 

i w coraz większym stopniu przybierała formę refleksji nad samym sobą, bądź 

nad losem świata i ludzkości. Sztuka współczesna stała się częścią dialogu 

kulturowego obejmującego szerszy kontekst, w którym zawiera się tożsamość 

osobista i kulturowa, rodzina, społeczność oraz narodowość. Przekracza zatem 

granice polityczne i geograficzne, nie zamyka się w obrębie jednego kręgu 

kulturowego, lecz pozwala na wzajemne przenikanie. Od początku XX wieku 

rozwój sztuki, przebiegający dotychczas raczej harmonijnie, uległ nagle zakłó-

ceniu. Dokonujące się w świecie przemiany społeczne, ekonomiczne, politycz-

ne i kulturowe zbiegły się w czasie z reorientacją myśli filozoficznej i szybkim 

postępem nauki, czemu towarzyszyło załamanie tradycyjnego systemu warto-

ści74. Kwestionowano bezkrytyczne przyjmowanie założeń sztuki Zachodu, 

a artyści mogli wreszcie uwolnić się od narzucanych przez wieki sztywnych 

form artystycznych.  

Bezpośrednie wpływy Zachodu na kraje Bliskiego Wschodu były rezulta-

tem kolonializmu w XX wieku, ale kontakt ze sztuką europejską w tym regio-

nie miał miejsce dużo później niż w krajach Afryki Północnej75. W XIX i XX 

wieku wielu zachodnich artystów, podróżowało do Maroka, co miało istotny 

wpływ na rozwój sztuki w tym kraju w ciągu ostatnich stu lat76. Ich wizyty 

 
74 T. Richardson, N. Stangos, Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, przeł. H. Andrzejew-

ska, Warszawa 1980, s. 5–6. 
75 N. M. Shabout, op. cit., s. 18. 
76 „Pielgrzymowanie na wschód” stało się popularną praktyką artystów Europejskich, zapo-

czątkowaną przez Eugène Delacroix po jego pierwszej wizycie w Algierii – francuskiej prowin-

cji. Część nowych przybyszy zdecydowała się na stałe osiedlenie w zamorskich koloniach. Szer-
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były znacznie dłuższe i częstsze właśnie na obszarze Maghrebu, dlatego ich 

obecność i efekty pracy twórczej wyraźniej zaznaczyły się w działalności miej-

scowych artystów. Szczególny wpływ miało to na budowanie sztuki lokalnej. 

Wyjątkowo ważny okres, odpowiedzialny w największym stopniu za rozwój  

i ewolucję sztuki nowoczesnej przypada na lata pięćdziesiąte XX wieku. Wów-

czas liczne grono marokańskich artystów zaczęło studiować historię sztuki, 

malarstwo, rzeźbę itp. Odkrywano prace znanych europejskich artystów,  

a nowi twórcy zaczęli traktować sztukę jako swoją profesję.  

Wraz z kolonizatorami do krajów Afryki Północnej zaczęli przybywać eu-

ropejscy malarze, tzw. malarze orientaliści. W swoich pracach przedstawiali 

różne aspekty Maroka, w tym jego naturalne krajobrazy, życie społeczne, zwy-

czaje, tradycyjne festiwale, architekturę77. Europejscy przybysze spotkali się  

z życzliwością i ciekawością ze strony miejscowej ludności. Powolne i nieco 

zdystansowane nawiązywanie kontaktów oraz wymiana doświadczeń przynosi-

ła efekty. Głównym wyzwaniem, z jakim musieli się zmierzyć zachodni przy-

bysze, była pewna nieufność Marokańczyków oraz obawa przed wpuszczaniem 

obcych przybyszy do swoich domostw. Nie wyrażano zgody na pozowanie do 

portretów, zwłaszcza marokańskich kobiet. Z tego powodu prace orientalistów 

zakłamywały nieco rzeczywistość i nie oddawały w pełni obrazu marokańskiej 

codzienności. Jednak z punktu widzenia lokalnych twórców było to bardzo 

cenne doświadczenie i szansa na poszerzenie swoich horyzontów myślowych.  

Duże zainteresowanie stylem pracy i nowymi technikami owocowało wśród 

młodych marokańskich twórców odważniejszymi działaniami. Europejscy ko-

loniści wprowadzili nowoczesne malarstwo w całym świecie arabskim. W Ma-

roku taki kontakt doprowadził do powstania sztuki, która podążała za zachod-

nimi trendami i nurtami. Pojawili się także twórcy czerpiący inspiracje ze sztu-

ki islamu, ale wykorzystujący zachodnie techniki przedstawiania rzeczywisto-

ści. Prace coraz częściej podejmowały tematykę związaną z życiem codzien-

nym i lokalnymi pejzażami78. Dodatkowy trend związany był z przenoszeniem 

ludowych historii, opowiastek, legend na płótno. W krajach Afryki Północnej 

zachodni krytycy zaczęli mówić o nowym stylu nazwanym prymitywizmem79. 

Przejście od rękodzieła do sztuki wizualnej przebiegało płynnie, ponieważ 

marokańscy rzemieślnicy posiadali zarówno umiejętności techniczne, jak  

 
zej na ten temat: W. Ali, Modern Islamic Art: Development and Continuity, University of Florida 

Press, Gainseville 1997. 
77 M. Aroussi, Visual Arts in the Kingdom of Morocco, The Arab League’s Educational, Cul-

tural and Scientific Organization, 2015, s. 18. 
78 N. M. Shabout, op. cit., s. 18. 
79 Prymitywizm, zwany także sztuką naiwną, to nurt odnoszący się do dzieł artystów amato-

rów lub do twórczości ludów pierwotnych, egzotycznych, dotąd nieznanych. Szerzej na ten 

temat: T. G. Șenyavaș, Development of Naıve Art and Turkısh Naıve Artısts, „International Jour-

nal of Humanities and Social Science” 2012, Vol. 2, No. 17, s. 70–81. 
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i chęci do podejmowania nowych wyzwań artystycznych. W latach pięćdziesią-

tych XX wieku w sztuce marokańskiej pojawił się modernizm. Nowe pokole-

nie, dobrze wyedukowanych marokańskich artystów w pełni zdawało sobie 

sprawę z tego, że tworzenie jest aktem wyrażania stanu psychicznego i emo-

cjonalnego; malowanie, rzeźbienie stało się niezwykle osobistym przeżyciem,  

z silnym ładunkiem emocjonalnym. 

Rzetelna edukacja artystyczna uświadomiła drugiemu pokoleniu marokań-

skich artystów, a więc temu, które urodziło się i wychowało w Maroku Francu-

skim, różnicę między nimi a zagranicznymi malarzami orientalistycznymi.  

O ile Europejczycy byli ukierunkowani na stereotypowe przedstawianie rze-

czywistości orientalnego dla nich Maroka, to lokalni skupili się na rozwijaniu 

własnych umiejętności i przenosili na dzieła swoje emocje i przeżycia. Dążenie 

to zbiegło się w czasie z początkiem operacji marokańskiej armii wyzwoleń-

czej i publicznymi demonstracjami wzywającymi do niepodległości kraju. Po 

czterdziestu czterech latach kontroli i dominacji francuskiej ruchy nacjonali-

styczne odniosły zwycięstwo i w roku 1956 Maroko uniezależniło się od domi-

nacji Francji80. Niezależność polityczna szła w parze z dążeniem artystów do 

niezależności poprzez sztukę.  

2.2. Grupa Casablanca – geneza i okoliczności powstania 

Po odzyskaniu niepodległości nowi przywódcy i rządzący, będący w więk-

szości członkami panarabskiej partii Istiqlal, świadomie przeciwstawili się 

ideologii kolonialnej. Polityka Francuzów wobec kolonii podkreślała bowiem 

różnice etniczne i językowe między arabską i berberyjską ludnością Maroka, 

aby podzielić i zniewolić naród81. Po roku 1956 przywódcy polityczni i intelek-

tualiści w Maroku narzucili politykę nacjonalizmu. Na skutek tego w znacz-

nym stopniu ograniczony został pluralizm etniczny; promowano arabsko-

islamskie dziedzictwo z marokańskim monarchą, jako potomkiem proroka 

Mahometa i przywódcą wiernych. Religijna legitymacja monarchy dawała mu 

władzę nad wszystkimi innymi instytucjami politycznymi w kraju. Król Hassan 

II (1961–1999) skorzystał z tego przywileju, aby zdławić wszelką opozycję 

polityczną82.  

 
80 Szerzej na ten temat: S. G. Miller, A History of Modern Morocco, Cambridge University 

Press, 2013. 
81 A. Boum, Dancing for the Moroccan State: Ethnic Folk Dances and The Production  

of National Hybridity [w:] N. Boudraa, J. Krause (ed.), North African Mosaic: a Cultural Reap-

praisal of Ethnic and Religious Minorities, Cambridge 2007, s. 214. 
82 C. J. Becker, Art, Self-Censorship, and Public Discourse: Contemporary Moroccan Artists  

at the Crossroads, „Contemporary Islam” 2009, Vol. 3, Issue 2, https://www.academia.edu/ 

5103246/Art_self-censorship_and_public_discourse_contemporary_Moroccan_artists_at_the_cross-

roads [dostęp: 10.02.2019]. 
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Marokański nacjonalizm przez pierwsze lata niepodległości nie do końca 

wywiązywał się z założeń polityki kulturalnej, która po okresie obcej domina-

cji winna dążyć do umacniania lokalnego dziedzictwa. Nie przeznaczano wy-

starczającej ilości środków na sztukę i istniały duże problemy dotyczące wy-

stawiennictwa. Władcy zależało, by Maroko było postrzegane jako suwerenne, 

muzułmańskie państwo z zakorzenionym w tożsamości panarabizmem. Z tego 

powodu, ewentualna promocja lokalnej twórczości ograniczała się do tych 

elementów, które bezpośrednio łączyły się z ideologią państwa. Po kilku nieu-

danych próbach zamachu stanu w latach siedemdziesiątych, monarcha poważ-

nie ograniczył prawa człowieka, wprowadził twardą kontrolę nad społeczeń-

stwem podkreślając tym samym silną pozycję wobec swoich poddanych.  

Okres transformacji i kształtowania nowej rzeczywistości, bez ingerencji 

obcego państwa, dawał szanse na zmiany także w obszarze sztuki. Artyści  

w okresie przemian społecznych i politycznych mają szansę na zaproponowa-

nie nowych rozwiązań, a dynamiczność wydarzeń, działania spontaniczne, jak 

pokazuje historia, sprzyjają procesom twórczym. Oczywiście istnieje także 

pewne niebezpieczeństwo związane z chęcią zjednania sobie środowiska arty-

stycznego przez nowe władze. W takim przypadku najczęściej sprowadza się to 

do propagandy i wprowadzenia cenzury państwowej. Jednak biorąc pod uwagę 

wewnątrznarodowe oraz osobiste doświadczenia twórców dosyć łatwo przewi-

dzieć kierunek ich działań. Tak też stało się w przypadku Królestwa Marokań-

skiego. Urodzeni w okresie Maroka Francuskiego artyści, doświadczeni dykta-

tem francuskim i niesprawiedliwym potraktowaniem lokalnego dziedzictwa 

kulturowego, powrócili do wolnej ojczyzny. Ich podróże po Zachodzie, do-

kładna i rzetelna edukacja na uczelniach europejskich zapewniła im mocne 

podstawy do tego, by podjąć się próby reorganizacji, w sposób świadomy, 

sztuki marokańskiej. Właśnie do grona takich artystów należeli członkowie 

Grupy Casablanca, których działalność i jej efekty będą przedmiotem rozważań 

w tej części pracy.  

Istotną rolę w zmianie podejścia do sztuki i wprowadzeniu do nowych tren-

dów artystycznych miały szkoły artystyczne. Placówki w Tetouan i Casablance 

wniosły znaczący wkład w rozwój nowoczesnej sztuki wizualnej Maroka. To 

w nich zachęcano młodych twórców do odejścia od sztuki kolonialnej; zmusza-

ły do kreatywnej pracy i poszukiwania nowych środków i form, których celem 

miało być stworzenie nowego narodowego stylu w sztuce. O ile Szkoła Beaux 

Arts w Tetouan jest dziełem kolonizatorów hiszpańskich, to Beaux Arts w Ca-

sablance, została zbudowana przez władze francuskie83. Na kadrę nauczyciel-

ską i administrację drugiej szkoły składali się wyłącznie Francuzi. Początkowo 

 
83 S. El Azhar, Visual Arts in the Kingdom of Morocco [w:] THIRD TEXT Critical Perspec-

tives on Contemporary Art and Culture, October 2016, http://www.thirdtext.org/domains/ 

thirdtext.com/local/media/images/medium/Azhar___Visual_Art_in_Morocco.pdf [dostęp: 7.04.2019]. 
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dostęp do nauki był ograniczony do Francuzów i tych Europejczyków, którzy 

osiedlili się w Casablance po drugiej wojnie światowej. Sytuacja uległa zmia-

nie po odzyskaniu niepodległości. W 1962 roku Farid Belkahia (1934–2014), 

utalentowany malarz, który właśnie wrócił do Maroka po okresie pracy i nauki  

w Pradze, został mianowany nowym dyrektorem szkoły84. Tak rozpoczęło się 

kompletowanie kadry nauczycielskiej złożonej z Marokańczyków.  

 

Rys. 1. Grupa Casablanca: (od lewej) Ataallah, Belkahia, Hafid, Hamidi, Chabaa, Me-

lehi w trakcie wystawy na placu Dżami al-Fana w Marrakeszu, 1969. 

Źródło: BAUHAUS-IMAGINISTA, http://www.bauhaus-imaginista.org/articles/256/the-

bauhaus-and-morocco [dostęp: 22.05.2020]. 

Po mianowaniu na nowego dyrektora Szkoły w Casablance Farida Belkahia 

udostępniono instytucję dla wszystkich Marokańczyków pragnących podjąć 

naukę na studiach wyższych. Nowy dyrektor podjął się także zmiany programu 

nauczania, angażując w to także nowych nauczycieli, których sukcesywnie  

i skrupulatnie kompletował. Mając w świadomości to, iż artystów o podobnych 

doświadczeniach z systemem wprowadzonym przez kolonizatorów jest znacz-

nie więcej, nie miał szczególnie trudnego zadania w doborze współpracowni-

ków. Do Maroka powrócili bowiem twórcy z dużym doświadczeniem warszta-

towym i zaznajomieni z zachodnimi standardami nauczania.  

Po spotkaniu z Mohamedem Melehi w 1964 roku, który niedawno powrócił 

ze stypendium w Stanach Zjednoczonych, Belkahia zaprosił go do kierowania 

wydziałem malarstwa, gdzie osobiście prowadził zajęcia z historii sztuki85. Rok 

 
84 B. Alaoui, Farid Belkahia et l’École des beaux-arts de Casablanca [w:] Diptyk n°46. 

déc.2018-janv.2019, s. 56, https://brahimalaoui.files.wordpress.com/2019/03/diptyk46_dossier_ 

belkahia-2.pdf [dostęp: 4.01.2020]. 
85 T. Maraini, The Bauhaus and Morocco, http://www.bauhaus-imaginista.org/articles/ 

256/the-bauhaus-and-morocco?0bbf55ceffc3073699d40c945ada9faf=28l2 4k34e110vv8coif4 kmiug7 

[dostęp: 16.04.2019]. 
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później Mohamed Chabâa (1935–2013) dołączył do szkoły, aby uczyć grafi-

ki86. Ścisła współpraca, zbieżne poglądy i podobne cele połączyły twórców, 

którzy byli pierwotnymi członkami Grupy Casablanca i stanowili jej trzon. Za 

początek jej działalności uznaje się rok 1964, kiedy to Belkahia wraz z innymi 

twórcami przystąpili to prac nad zmianą dotychczasowych standardów naucza-

nia i zerwania z bezrefleksyjnym przyjmowaniem dyspozycji francuskich  

w obszarze sztuki. Po roku 1966 do zespołu pedagogicznego dołączyli malarze 

Mohamed Ataallah (1939–2014), Mohamed Hamidi (ur. 1941) i Mustapha 

Hafid (ur. 1942), również doświadczeni pracą i nauką na zagranicznych uczel-

niach. Ważnym członkiem kadry szkoły i Grupy była także Toni Maraini (ur. 

1941), poetka, krytyk i historyczka sztuki87. Kształcąca się w różnych krajach 

europejskich kadra nauczycielska wnosiła do szkoły i do Grupy duży potencjał 

i dawała szansę na spojrzenie na sztukę z wielu perspektyw. 

Nowi nauczyciele, wykształceni i wprawieni w zachodnich praktykach arty-

stycznych, mieli oprzeć swoją koncepcję edukacyjną na promocji kultury ma-

rokańskiej. Starając się odejść od europejskich metod i standardów, marokań-

scy twórcy powrócili do bogactwa rzemiosł ich przodków. Sięgano po symbo-

likę berberską, będącą istotnym składnikiem kultury marokańskiej, do której 

dodawali symbole subsaharyjskie i afrykańskie, aby podkreślić wielowymia-

rową tożsamość marokańską. Zwracano się ku kaligrafii arabskiej, wykraczając 

poza jej tradycyjną funkcję użytkową i czyniąc z niej obiekt artystycznej kon-

templacji; wszystkie działania na polu artystycznym łączyły dawne tradycje  

z nowymi rozwiązaniami w dziedzinie sztuki.  

Młodzi artyści-uczniowie chętnie przystawali na propozycje bardziej do-

świadczonych twórców. Widzieli w nich bowiem szansę na stworzenie nowego 

trendu i stylu w sztuce, ściśle związanego z historią ich własnej ojczyzny.  

Z drugiej zaś strony, było to dla nich narzędzie walki z piętnem, jakie pozosta-

wili po sobie kolonizatorzy francuscy. Zaprzeczenie praktykom i normom 

ustanowionym przez Paryż było nadrzędną myślą we wszelkich działaniach 

artystycznych przez długi okres. Z tego też powodu w Maroku bardzo dobrze 

przyjął się nurt sztuki abstrakcyjnej, która miała być odpowiedzią na sztukę 

kolonialną i prymitywizm88. Abstrakcjonizm stał się narzędziem walki z eks-

presjonizmem, który był postrzegany jako sztuka kolonialna, przedstawiająca 

negatywny i zniekształcony obraz państwa i narodu. Negował także założenia 

prymitywizmu, który stworzony przez przedstawicieli władzy kolonialnej, miał 

służyć jako narzędzie potwierdzające banalność sztuki rodzimej, uniemożliwia-

jącej rozwój bez ingerencji francuskiej. W owym czasie artyści marokańscy 

 
86 Ibid. 
87 K. Khouri, R. Salti (ed.), Past Disquiet: Artists, International Solidarity and Museums  

in Exile, Museum of Modern Art in Warsaw, 2019. 
88 Szerzej na ten temat w: T. G. Șenyavaș, op. cit., s. 70–81. 
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wierzyli, że postępowy projekt społeczny i intelektualny wyzwoli kraj i pobu-

dzi świadomość ludzi. Większa świadomość i mocniejsze zaangażowanie spo-

łeczeństwa w sztukę miało być częścią tego projektu. 

Młodsze pokolenia, będące zapleczem i kontynuatorami dzieła współcze-

snych, stanowią o sile i skuteczności wszelkich działań podejmowanych na 

rzecz zmiany. W związku z tym członkowie Grupy Casablanca, mający okazję 

do tego, by ingerować w wadliwy system edukacji będąc jednocześnie jego 

częścią, szczególnie mocno zaangażowali się właśnie w tym obszarze. Oprócz 

zajęć z podstawowych gałęzi sztuk plastycznych, wprowadzono zajęcia z arab-

skiej kaligrafii, projektowania graficznego i reklamy, fotografii, historii sztuki. 

Organizowano cotygodniowe spotkania, w których uczestniczyli zarówno stu-

denci jak i ich nauczyciele. Celem takich zgromadzeń było omówienie proble-

mów, z jakimi borykają się uczniowie, aby znaleźć efektywny sposób zaanga-

żowania szkoły w proces tworzenia narodowej sztuki i odnowy kultury.  

 

Rys. 2. Toni Maraini wykładająca historię sztuki w Szkole Sztuk Pięknych w Casa-

blance, 1965. 

Źródło: Brahim Alaoui, https://brahimalaoui.files.wordpress.com/2019/03/diptyk46_do-

ssier_belkahia-2.pdf [dostęp: 4.01.2020]. 

Zabita przez francuskich przedstawicieli spontaniczność działania, kreatyw-

nego myślenia, chęć osobistego, nieprzymuszonego rozwoju i sięgania do ko-

rzeni musiała zostać na nowo wpojona w naturę młodych twórców. Zachęcano 

ich zatem do eksperymentowania, do spontanicznych działań w ramach prac 

nad własnymi wytworami artystycznymi przy użyciu różnych technik i mate-

riałów oraz do pracy w grupach. Często organizowane były wystawy prac stu-

dentów poszczególnych wydziałów, po to by mogli oni wzajemnie się moty-

wować, inspirować, oddziaływać na siebie. Było to rezultatem planu silniejsze-
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go zaangażowania innych twórców i widowni w proces tworzenia, a także szer-

szego zasięgu konfrontowania sztuki z widzem. Realizowano wiele projektów 

badawczych, organizowano panele dyskusyjne oraz wyjazdy do najważniej-

szych zabytków i pomników kultury, co miało zachęcić i przyczynić się do 

poznawania tradycyjnej architektury miejskiej, wiejskiej, folkloru i rzemiosła. 

Tak właśnie Grupa Casa – bo w ten sposób również określano Grupę Casa-

blanca – znalazła sposób na motywowanie adeptów sztuki do działania.  

Zajęcia z historii sztuki, oprócz tematyki związanej europejskim dziedzic-

twem kulturowym, obejmowały także zagadnienia pomijane w czasach kolo-

nialnych. Sięgnięto bowiem także do zagadnień dotyczących historii i kultury 

kontynentu afrykańskiego. Szkoła Casablanca była pierwszą instytucją, która 

użyła określenia „sztuki popularne”. Wcześniej Francuzi używali wymiennie 

terminów „folklor”, „sztuki naiwne” lub „sztuka rdzenna”. Szkole zależało na 

zastąpieniu stosowanej dotychczas terminologii, ponieważ uważano, że ma ona 

wydźwięk polityczny89.  

Grupa Casablanca widziała duży potencjał w swojej aktywności na polu 

edukacyjnym. Mając dostęp nie tylko do sztuk wizualnych, ale korzystając 

także z kontaktów ze środowiskiem literackim powstał nowy rodzaj współpra-

cy. Literatura i sztuki wizualne, dwie dziedziny, które do tej pory raczej nie 

korelowały ze sobą, otwarły się zatem na nowe możliwości. Odzwierciedle-

niem takiej współpracy jest marokańskie pismo „Souffles”, założone przez 

garstkę poetów we współpracy m.in. z członkami Grupy Casa, które odegrało 

bardzo ważną rolę kulturalną, intelektualną i ideologiczną w Maroku90. Prasa 

dawała bowiem możliwość docierania do szerszych mas, przenosząc dzieła 

plastyczne z sal muzealnych wprost do czytelników. Członkowie Grupy do-

strzegali trendy i zmiany społeczne zachodzące w świecie. Rozwój medialny 

nie był w krajach Maghrebu tak dynamiczny jak na Zachodzie. Wykorzystując 

jednak dostępne środki przekazu, takie jak prasa, byli w stanie podążać za 

głównymi prądami i ideami rządzącymi ówczesnym światem. Na czołowym 

miejscu, wśród trendów artystycznych było wówczas łączenie tego co w kultu-

rze nowe – kultury popularnej, z tym co stare – tradycją. 

Łączenie tradycji z nowoczesnością było motywem przewodnim wszelkiej 

działalności podejmowanej przez artystów Grupy. Powody takiego działania 

były co najmniej dwa. Po pierwsze artyści marokańscy byli pod silnym wpły-

wem modernistycznych malarzy, takich jak Kandinsky czy Klee, którzy pisali 

 
89 Transkrypcja rozmowy przeprowadzonej w języku francuskim z Jocelyne i Abdellatif 

Laâbi w Paryżu z dnia 14.07.2015. Rozmowę przeprowadziła Marion von Osten z pomocą 

Oliviera Hadouchi. Fragment został przetłumaczony przez Kathe McHugh Stevenson. Triconti-

nentale.net: http://tricontinentale.net/?p=334#_ftn1 [dostęp: 26.04.2019]. 
90 A. El Younssi, Souffles–Anfās and the Moroccan avant-garde post-independence, „The 

Journal of North African Studies” 2018, Vol. 23, Issue 1–2, s. 34–52. 
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o syntezie sztuk91. Po drugie rozwój abstrakcjonizmu związany był z podróżo-

waniem europejskich artystów do krajów Afryki Północnej, co wywołało  

u marokańskich twórców poczucie silnej więzi z tym kierunkiem sztuki współcze-

snej. Dostrzegali też silny związek założeń sztuki islamu ze sztuką abstrakcyjną. 

Ponieważ estetyka, którą posługiwała się Grupa Casablanca ściśle wiąza-

ła się z kulturą marokańską, to miała także znaczenie dla budowania i umac-

niania tożsamości narodowej. Przyczyną tego, że w Maroku w ogóle zaistniał 

problem, związany z potrzebą odbudowy kultury i tożsamości był okres domi-

nacji francuskiej w kraju. W państwach mniej rozwiniętych, z przeszłością 

kolonialną, często ignoruje się lokalnych twórców, a władza nie wykazuje do-

statecznego zaangażowania w promowanie lokalnych form kultury i sztuki92. 

Chętniej włącza siebie i swoje środki w projekty, które są bardziej ekskluzyw-

ne, hermetyczne, czy elitarne. Do takich projektów dostęp ma ograniczona 

grupa osób, co wywołuje poczucie wykluczenia przede wszystkim wśród klasy 

robotniczej i obecnych w społeczeństwie grup mniejszościowych. Sztuka jest 

często postrzegana przez zwykłych odbiorców jako zajęcie elitarne, wymagają-

ce wyjątkowych umiejętności i odpowiedniego wykształcenia do tego, by 

móc się z nim zmierzyć. To z kolei daje poczucie wyższości nad masami wła-

dzy rządzącej, która nie chce być identyfikowana z lokalną twórczością i nie 

traktuje z właściwą powagą miejscowej kultury, sztuki i artystów.  

W polityce państw kolonizujących, zauważalne są działania, które zmierzają 

do pomniejszenia wagi miejscowej kultury i sztuki93. W momencie, gdy lud-

ność nie ma zbyt dużego pola manewru i jest ograniczona rządami silnej ręki, 

sztuka staje się narzędziem dającym głos wykluczonym oraz włącza ich w pro-

cesy inicjujące zmiany społeczne. Popularyzacja i propagowanie rodzimych 

form sztuki może być narzędziem oporu. Dodatkowo, zaangażowanie ludzi  

w proces tworzenia, daje możliwość zrewidowania dotychczasowych norm  

i poszukania takich rozwiązań, które dadzą szansę na większy udział w życiu 

społecznym grupom dotąd wykluczonym.  

Grupa Casablanca pragnęła odwrócenia pozycji lokalnej kultury i sztuki, 

zdegradowanej przez Francuzów i niepopularnej wśród najwyższych autoryte-

tów państwowych. Podjęła zatem działania, które miały na celu odbudowę maro-

kańskich tradycji i przybliżenia sztuki wizualnej zwykłym ludziom. Istotnym ele-

mentem wydają się być zatem tendencje i styl, które wypracowali sobie członko-

wie Grupy, a które dotyczyły i bezpośrednio łączyły się z historią narodową.  

 
91 P. Klee, O Sztuce Nowoczesnej [w:] E. Grabska, H. Morawska (ed.), Artyści o Sztuce: od 

van Gogha do Picassa, Warszawa 1969, s. 278–292.  
92 M. Murray, Art, Social Action and Social Change [w:] C. Walker, K. Johnson, L. Cun-

ningham (ed.), Community Psychology and The Economics of Mental Health: Global Perspec-

tives, London 2012, s. 253–265. 
93 A. Zerai, Models for Unity Between Scholarship and Grassroots Activism, „Critical Socio-

logy” 2002, Vol. 28, Issue 1–2, s. 201–216. 
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2.3. Budowanie estetyki narodowej w Maroku – działalność Grupy 

Casablanca i jej konsekwencje 

Gruntowne wykształcenie, wprawiona praktyka artystyczna i świadomość 

tego, co należy w Maroku poprawić wpływały na korzyść Grupy Casablanca  

i jej potencjalny sukces. Artyści tworzący zespół mieli dostateczne doświad-

czenie i pomysł na to, w jaki sposób wpłynąć na poprawę pozycji lokalnej 

sztuki i od początku bardzo intensywnie pracowali nad realizacją swoich ce-

lów. Każdy z nich miał swój udział w tworzeniu nowej estetyki marokańskiej 

i dużą determinację do działania.  

Pionierem i głównym inicjatorem powstania Grupy Casablanca był Farid 

Belkahia. Motorem jego działań była właśnie pamięć o historii. Jako doświad-

czony artysta, absolwent placówek edukacyjnych w Europie zdawał sobie 

sprawę z tego, jak wygląda proces nauczania młodych adeptów sztuki na sta-

rym kontynencie. Pragnął oszczędzić im zatem sztywnych ram działania i nau-

ki na wzór zachodnich standardów. Jego podejście zakładało dużo większą 

dozę swobody i spontaniczności w pracy studentów. Zasługą Belkahi jest rów-

nież poszerzenie działań, mających na celu dogłębne przyjrzenie się procesom 

unowocześniania sztuki tradycyjnej oraz popularnej. Osiedlenie się artysty  

w latach 1959–1962 w Czechosłowacji, kraju satelickim Związku Radzieckie-

go, mocno wpłynęło na budowanie jego tożsamości jako artysty94. Doświad-

czył wówczas wsparcia ze strony lokalnej społeczności dla krajów trzeciego 

świata oraz ich zaangażowania w potępianiu polityki imperialistycznej, pomi-

mo ograniczonej wolności, nadzoru państwa i policji. Te wydarzenia, jak  

i podróże do innych krajów bloku wschodniego, rzutowały później na jego 

działalność oraz aktywność artystyczną w ojczystym kraju95. 

Twórczość Farida Belkahi nie jest pozbawiona idei, które starał się wpoić 

swoim uczniom w Szkole w Casablance. Odrzucał znane od wieków i utrwalo-

ne w historii sztuki kanony tworzenia dzieł plastycznych i formy plastyczne. 

Spontaniczne działania, eksperyment stały się niejako jego znakiem rozpozna-

walnym. Pracował przy użyciu tradycyjnych narzędzi plastycznych; ograniczył 

malowanie farbami olejnymi na płótnie, czy papierze, a zamiast tego zaczął 

używać tradycyjnych materiałów, łatwo dostępnych w jego kraju96. Miedź, 

 
94 B. Alaoui, op. cit., s. 56. 
95 Farid Belkahia podróżował również do Polski. W sierpniu 1955 roku przyjechał do War-

szawy na V Światowy Festiwal Młodzieży. Szerzej na ten temat: P. Strożek, Ahmed Cherkaoui  

w Warszawie. Polsko-marokańskie relacje artystyczne w latach 1955–1980 [w:] Zachęta – luty, 

marzec, kwiecień 2020, s. 53–58, https://zacheta.art.pl/public/upload/mediateka/pdf/5e5e53839 

bb13.pdf [dostęp: 1.03.2020]. 
96 R. Benchemsi, Farid Belkahia: Eroticism in Malhoun, „Journal of Contemporary African 

Art” 2001, Vol. 13, s. 80–85. 
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skóra jagnięca, henna, lokalne i naturalne barwniki stanowiły jego narzędzia  

w ekspresji twórczej i budowały jego tożsamość artystyczną.  

 

Rys. 3. Farid Belkahia, Wojownik, 1963-64, miedź na drewnie, 90 x 60 cm. 

Źródło: Brahim Alaoui, https://brahimalaoui.files.wordpress.com/2019/03/diptyk46_ 

dossier_belkahia-2.pdf [dostęp: 4.01.2020]. 

W swojej twórczości sięgał do technik znanych już od dawna w tradycyj-

nym rzemiośle marokańskim. Jego projekty często przywoływały tradycyjne 

motywy, związane z mistyką liczb, symboli, czy tatuażem97. Także używane 

przez niego barwy miały silny związek z tradycją marokańską. Chętnie wyko-

rzystywał miedź, którą uważał za święty materiał i której kształtem było łatwo 

manipulować. Dzięki odpowiedniej obróbce tego materiału mógł pozyskać 

dowolny kształt, który wpisywał się w ramy nowoczesnego abstrakcjonizmu,  

a jednocześnie odwoływał się do tradycji marokańskich, których miedź była 

elementem nieodzownym. Z biegiem czasu zaczął więc odchodzić do tradycyj-

nego malarstwa na płótnie i poświęcił się odkrywaniu nowych technik, przy 

jednoczesnym wykorzystywaniu dostępnych powszechnie, lokalnych materia-

łów, związanych z historią kraju i jego tradycją artystyczną98.  

 
97 V. Porter, Word into Art: Artists of the Middle East, London, BMP, 2006, cat. 64.  
98 B. Alaoui, op. cit., s. 62.  
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Jego walka o powrót do korzeni i odkrywanie na nowo marokańskich trady-

cji, czy łączenie ich z najnowszymi trendami artystycznymi, były sposobem na 

walkę z narzuconym przez Francuzów kanonami artystycznymi. Dlatego też, 

na pewnym etapie zaczął przekształcać swoje dawne, wykonane tradycyjnie na 

płótnie obrazy i rysunki, na swój ulubiony materiał; postawił na nowe wydanie 

swoich dotychczasowych prac, zastępując płótno miedzią. Belkahia stał się  

w Maroku symbolem Postkolonialnego Modernizmu99. Pragnął bowiem, aby 

przekierowując uwagę młodych artystów z zachodniego dorobku kulturowego 

na lokalne dziedzictwo, odbudować tożsamość narodową. Wykorzystując po-

tencjał drzemiący w młodym pokoleniu artystów, które sam kształtował i nau-

czał, chciał włączyć zasoby kulturowe Maroka do najnowszych, rozwijających 

się światowych trendów artystycznych. W tym miejscu warto zaznaczyć, że 

Grupa Casablanca nie negowała zupełnie dorobku kulturowego świata zachod-

niego. Zależało jej raczej na utworzeniu pewnej przestrzeni współistnienia 

zasobów własnej i zachodniej kultury, bez zdecydowanej dominacji tej drugiej.  

Kolejnym artystą, mocno związanym z działalnością Grupy Casa był Mo-

hamed Melehi. Próbował otworzyć swoje malarstwo na inne dziedziny, czego 

przykładem może być chociażby podejmowanie współpracy z architektami. 

Był mocno związany ze stylem Bauhaus; w tym zakresie szczególnie intereso-

wała go architektura i łączenie stylu z estetyką muzułmańską. Sam Melehi nie 

ograniczał się jedynie do malarstwa, bo znane są także jego dokonania w za-

kresie fotografii, grafiki, murali, czy zagospodarowania urbanistyki miasta. 

Koncentrował swoje działania na próbie wyrażenia tego, czym sztuka mogłaby 

być; zamiast bezpośredniego odniesienia do rzemiosła, chodziło mu raczej  

o zbliżanie dzieła do pewnej koncepcji. Głęboko zanurzył się w nurty sztuki 

abstrakcyjnej, które przywiodły mu na myśl zasady tworzenia sztuki islamskiej 

i berberyjskiej100. Będąc nauczycielem w Casablance zachęcał swoich studen-

tów do poszukiwania pośród pomników dziedzictwa kulturowego i w tradycyj-

nym rzemiośle elementów, będących wyrazem modernizmu.  

Melehi dekonstruował marokańskie formy estetyczne, dzieła plastyczne, ta-

kie jak mozaika, ceramika czy elementy biżuteryjne, próbując ukazać to, jak 

bardzo zbliżone są one do siebie, pod względem koncepcji wykonania101. Wła-

śnie takie działania wyróżniały twórczość tego artysty. Skupił swoją uwagę na 

doszukiwaniu się zależności we wszelkich przejawach aktywności artystycznej 

 
99 A. Lenssen, The Two-Fold Global Turn, „ARTMargins” 2018, Vol. 7, No. 1, s. 83–99. 

https://www.academia.edu/36414901/_The_Two-Fold_Global_Turn_ARTMargins_7_1_Febru-

ary_2018_pp._83-99._2018_by_ARTMargins_and_the_Massachusetts_Institute_of_Technology 

[dostęp: 18.01.2020]. 
100 O. Basciano, Give Us a Swirl: How Mohamed Melehi Became Morocco’s Modernist Mas-

ter, „The Guardian”, https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/apr/12/mohamed-melehi-

casablanca-art-school-mosaic-rooms-london [dostęp: 27.04.2019].  
101 C. J. Becker, Art, Self-Censorship…, op. cit. 
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i sam tworzył prace w oparciu o pewną spójną koncepcję, wiążącą się z trady-

cjami kulturowymi Maroka. Koronnym elementem jego prac był motyw fali – 

jeden z podstawowych kształtów graficznych, który w różnych postaciach 

przewija się przez marokańską tradycję i kulturę wizualną. Zakrzywione linie 

były nawiązaniem do pisma kaligraficznego oraz do powtarzających się, ryt-

micznych, płynnych dźwięków śpiewu sufickiego102.  

 

Rys. 4. Mohammed Melehi, Kompozycja, 1970, akryl na drewnie, 120 × 100 cm. 

Źródło: Artsy, https://www.artsy.net/artwork/mohammed-melehi-composition [dostęp: 

22.05.2020]. 

Zwrócenie się w stronę tradycji marokańskich w przypadku Melehiego nie 

odrzucało w sposób radykalny zachodnich tradycji. Artysta był ciekawy no-

wych tendencji i trendów artystycznych na świcie. Wiele podróżował po Euro-

pie i Stanach Zjednoczonych, gdzie mógł na własne oczy przekonać się o tym, 

ile są w stanie wnieść do kultury wszelkie mniejszości społeczne. Rozwój abs-

trakcjonizmu, jazzu w USA, wzrost aktywności społecznej na świecie uświa-

domiły mu jak duży potencjał drzemie w sztuce. Powrót do ojczyzny, po za-

kończeniu dominacji Francuskiej, był dla niego okazją do tego, by swoim dzia-

łaniem i umiejętnościami artystycznymi doprowadzić do zmian społecznych, 

czy politycznych.  

Spośród wszystkich członków Grupy Casa, Melehi był najbardziej rządnym 

bezpośredniego kontaktu z publicznością. Chętnie podnosił i brał udział w ini-

 
102 Ibid. 
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cjatywach mających na celu wyjście ze sztuką do zwykłych ludzi. Uważał, że 

to co wyróżnia sztukę figuratywną (związana z tradycją zachodnią) od sztuki 

świata islamu, to zakres jej dostępności dla szerokiej publiczności103. Dostępne 

tylko dla wyższych klas wykształcenie w zakresie sztuk pięknych generowało 

nierówności w dostępie do sztuki. Założenia islamu determinują do tego, by 

sztuka była dostępna dla wszystkich, niezależnie od statusu społecznego.  

W efekcie tego,  nie zgadzając się z polityką wewnętrzną Maroka, która zakła-

dała, że sztuka jest dobrem luksusowym, skierowanym raczej do elit, w latach 

70. zaczął używać farby samochodowej104. Klasa robotnicza, która w owym 

czasie poprzez strajki, zaczęła odważniej domagać się swoich praw i sprzeci-

wiać autokracji, dysponowała ograniczoną ilością materiałów. Jednym z nich 

była właśnie farba, poprzez którą Melehi wyraził swoją solidarność z uciśnionymi. 

Mohamed Chebaa jest ostatnim z trzech pierwotnych artystów, składających 

się na trzon Grupy Casablanca. Był jednym z pionierów modernistycznego 

malarstwa w Maroku. Zajmował dosyć stanowcze stanowisko w sprawie toż-

samości malarstwa marokańskiego, czego wyrazem były jego recenzje i wy-

powiedzi na łamach czasopisma „Souffles”. Śmiało opowiadał się za wprowa-

dzeniem tradycyjnej sztuki marokańskiej, zwłaszcza do malarstwa oraz za włą-

czeniem malarstwa do przestrzeni miejskiej105. 

Jako pedagog w École des Beaux-Arts w Casablance artysta prowadził lek-

cje na temat kaligrafii arabskiej, próbując przekonać uczniów do jej potencjału 

i możliwości jakie daje jej plastyczność106. Sam jako artysta wykorzystywał 

kaligrafię w swojej twórczości, ale w nowym wydaniu, wykorzystując przy 

tym geometryczne kształty i wzory. Dużą popularnością cieszyły się jego 

warsztaty na temat sztuki dekoracyjnej i użytkowej, w której widział ogromny 

potencjał do rozpowszechniania i przybliżania sztuki społeczeństwu. Na ła-

mach czasopisma „Souffles” Chebaa stwierdził, że ponieważ świat zmierza  

w kierunku industrializacji, to grafika, będąca łatwo dostępną dziedziną sztuki, 

jest obszarem, który może odgrywać dużą rolę w edukacji wizualnej107.  

 
103 C. Davies, Decolonizing Culture: Third World, Moroccan, and Arab Art in Souff-

les/Anfas, 1966–1972, „Essays of the Forum Transregionale Studien” 2015, No. 2, s. 38. 

https://perspectivia.net//servlets/MCRFileNodeServlet/pnet_derivate_00000415/davies_culture_2019.

pdf [dostęp: 7.01.2020]. 
104 O. Basciano, op. cit. 
105 Retour à Jamaâ el Fna, 50 Ans Après, „Marrakech”, 29 Décembre 2018, s. 61, 

https://www.cmooa.com/catalogue/CMOOA-v65.pdf [dostęp: 8.01.2020].  
106 H. Irbouh, op. cit., s. 337. 
107 M. Chebaa, Fiches et Questionnaire, „Souffles” 1967, No. 7–8, s. 41. https://monoskop. 

org/images/4/4c/Souffles_7-8_1967.pdf [dostęp: 8.01.2020]. 
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Artysta zauważył, że marokańscy twórcy szczególnie upodobali sobie nurt 

abstrakcjonizmu108. W momencie gdy pieczę nad rozwojem sztuki w Maroku 

sprawowała Francja, w Europie właśnie następował rozkwit tego trendu arty-

stycznego. Przebywający na stypendiach w Paryżu studenci mieli zatem do-

godne warunki do tego, żeby przyjrzeć się z bliska procesom rozwoju abstrak-

cji w sztukach wizualnych. Niestety, zatraceni w paryskiej atmosferze i rytmie 

codzienności adepci utracili własną tożsamość kulturową. Chebaa pragnął na 

nowo obudzić w artystach ciekawość własnych korzeni. Zauważył, że kultury 

islamu i berberyjska są oparte ma symbolach; abstrakcja także nie posługuje się 

dosłownymi odniesieniami do rzeczywistości.  

Operowanie symbolami było znakiem rozpoznawalnym działalności Mo-

hammeda Chebaa w przestrzeni uprawiania własnej sztuki, jak i działalności 

pedagogicznej. Uważał bowiem, że język sztuki wizualnej i język literacki nie 

pełnią tej samej funkcji. Wykorzystując brak dosłowności języka plastycznego, 

operowanie symbolami i abstrakcją dostajemy większe pole do działania,  

w tym także na rzecz zmian społecznych, czy politycznych. Manewrowanie 

symbolami oraz sztuką niefiguratywną pozwala na obejście pewnych narzędzi, 

którymi dysponuje władza, a które mogą ograniczać wolność twórczą. 

Estetyka, którą operowali poszczególni członkowie Grupy Casablanca była 

wypadkową ich doświadczeń związanych z historią Maroka Francuskiego. Ich 

pobyt w Europie, doświadczenia polityczno-społeczne, z którymi zmierzyli się 

w wolnej od dominacji kolonialnej ojczyźnie, rzutowały na ich artystyczne 

wybory. Przyglądając się, a nawet uczestnicząc w przemianach cywilizacyj-

nych i politycznych w świcie zachodnim, które odbijały się także na ich wła-

snym obszarze kulturowym, nie ograniczali się do biernych zachowań. Rze-

czywistość jaka zastała ich po powrocie do Maroka budziła wewnętrzy bunt  

i niezgodę na panujący porządek.  

Wraz z wprowadzeniem w Maroku systemu wielopartyjnego, po wycofaniu 

się Francuzów, politycy zmonopolizowali wszelkie informacje prasowe i au-

diowizualne w kraju oraz mieli pełną kontrolę w ich rozpowszechnianiu109. 

Sytuacja społeczeństwa nie była dobra. Pragnąc utrzymać swoją pozycję  

w państwie i pozostać przy władzy, król Hassan II prowadził bardzo brutalną 

politykę wobec przeciwników reżimu i mocno kontrolował całe społeczeń-

stwo110. Szczególnie brutalne okazały się lata 60. i 70. XX wieku, kiedy to król 

 
108 M. Chebaa, On the Concept of Painting and the Plastic Language (1966) [w:] A. Lenssen, 

S. Rogers, N. Shabout (ed.), Modern Art in the Arab World: Primary Documents, New York: 

The Museum of Modern Art 2018, s. 263–266. 
109 B. S. Hida, Social and Political Mobilizations: Societies in Motion, „Revue Tiers Monde” 

2011, No. 5, s. 163–188. 
110 Król, będąc członkiem makhzen, miał do dyspozycji sporo narzędzi, przy pomocy których 

mógł kontrolować wszelkie postawy i mechanizmy społeczne. M. Ottaway, M. Riley, Morocco: 
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musiał stawić czoła próbom zamachów stanu. Uprowadzano, więziono, często 

torturowano jednostki postrzegane jako zagrożenie dla monarchii. W takiej 

właśnie atmosferze społeczno-politycznej działała Grupa Casablanca. Artyści 

Grupy czerpali z doświadczeń krajów zachodnich i pragnęli przenieść pewne 

metody działania społeczeństw, a przede wszystkim środowisk artystycznych 

do rzeczywistości marokańskiej111. Zauważyli bowiem, że pomimo ucisku  

i wielu ograniczeń artyści mają wciąż pewne pole do działania i są w stanie 

pociągnąć za sobą społeczeństwo.  

Do lat 70. działalność artystyczna Grupy Casa była zorientowana na dopro-

wadzenie do reorganizacji politycznej i kulturowej w państwie112. Od strony 

społecznej, był to wyjątkowy okres w historii Maroka. Zbiegły się ze sobą dwie 

tendencje. Po pierwsze, dążenie do modernizacji i odbudowania narodu (do-

świadczonego kolonializmem). Po drugie, w ramach dekolonizacji kultury, 

starano się opracować i wpoić w społeczeństwo „nowy sposób myślenia”, któ-

ry nie opierałby się na fałszywych przesłankach rozpowszechnionych przez 

władze protektoratu. Na tym polu dużo do powiedzenia miało marokańskie 

środowisko artystyczne.  

Grupa Casa stanowiła siłę napędzającą transformacje w społeczeństwie ma-

rokańskim. Krytykowała ograniczenia nałożone przez nacjonalizm państwowy 

i sprzeciwiała się płytkiej nowoczesności, atrakcyjnej dla rządzących, którzy 

przy jej pomocy pragnęli pokazać swoją bardziej uprzywilejowaną pozycję113. 

Działalność Grupy była mocno ukierunkowana na zmianę sposobu edukacji  

w Maroku w zakresie rzemiosła. Belkahia, wprowadzając w swojej szkole za-

jęcia właśnie z tego zakresu, chciał uświadomić, jak duży potencjał drzemie  

w tej dziedzinie. Lokalni twórcy zajmujący się tradycyjną sztuką marokańską, 

są bowiem najbardziej świadomi problemów społeczno-ekonomicznych114. Ich 

zaangażowanie mogłoby zatem zadziałać na korzyść całego społeczeństwa.  

Odkopywanie zapomnianych elementów kultury stało się niejako motywem 

przewodnim działań Grupy Casablanca. Dodatkowo, jak wskazano wcześniej, 

każdy z nich znalazł sobie osobny obszar zainteresowania i poruszał się po 

wybranych przez siebie dziedzinach rzemiosła i tradycji lokalnej. To dawało 

szansę na dogłębne zbadanie wybranego przez siebie tematu. Działalność arty-

styczna grupy mogła być w związku z tym zakrojona na znacznie szerszą skalę 

 
from Top-Down Reform to Democratic Transition, „Carnegie Endowment for International 

Peace” 2006, Vol. 71, s. 1–20. 
111 Szczególnie ważne były doświadczenia tych artystów, którzy mieli okazję przyglądać się 

scenie artystycznej w państwach satelickich ZSRR. Szerzej na ten temat: P. Strożek, op. cit.,  

s. 53–58.  
112 C. Davies, op. cit., s. 9.   
113 K. Pieprzak, Imagined Museums: Art and Modernity in Postcolonial Morocco, University 

of Minnesota Press, Minneapolis 2010, s. 125. 
114 M. Chebaa, Fiches…, op. cit., s. 42.  
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i pokazać, z jak obszernym materiałem, z jak wieloma inspiracjami mogą się 

zmierzyć artyści w Maroku. Wskazywano zwłaszcza na silną potrzebę nacjona-

lizacji rynku reklamy i dziedziny grafiki, odkąd niemal cała działalność w tym 

zakresie leżała w rękach zagranicznych wykonawców115.  

Oprócz praktyki twórczej, Grupa Casablanca zaangażowana była również  

w przedsięwzięcia, których celem było dotarcie do jak najszerszej grupy od-

biorców, przy jednoczesnej manifestacji braku poparcia dla polityki państwa. 

Na tym obszarze istotne były publiczne wystawy organizowane właśnie przez 

artystów Casa. W roku 1964, wszyscy trzej pierwotni członkowie Grupy, zor-

ganizowali w holu jednego z teatrów w Rabacie wystawę, po której prasa na-

zwała ich „Grupą protestujących artystów z Casablanki”116. Ci sami artyści  

w 1966 roku zaaranżowali kolejną wspólną wystawą w Teatrze Mohammeda V 

w Rabacie117. Celem tego wydarzenia nie była sprzedaż dzieł, ale jak powie-

dział Melehi: „pokazanie młodym studentom, że sztuka jest przesłaniem, po-

mysłem, a nie produktem do sprzedaży (…)”118. Artyści Casa pragnęli zaprze-

czyć dotychczasowemu nastawieniu do sztuki, postrzeganej jako dobro luksu-

sowe dla najbogatszych. Intencją twórców było pokazanie tego, że sztuka może 

nieść za sobą znacznie więcej przekazu, wpływać na poczucie wspólnoty  

i umacniać więzi społeczne.  

W 1969 roku, od 9 do 19 maja sześciu malarzy, członków Grupy Casablan-

ca, zorganizowało pierwszą w Maroku wystawę w przestrzeni publicznej, na 

największym placu w Marrakeszu Dżami al-Fana zatatuowaną Présence Pla-

stique119. Artyści wchodzili w interakcje z przechodniami, którzy zadawali 

pytania, kontemplowali nad dziełami, chociaż często mieli problem z interpre-

tacją120. Problem stanowiły dla nich właśnie symbole. Przyzwyczajeni do ma-

larstwa figuratywnego, nie byli w stanie odczytać sensu abstrakcyjnej sztuki 

artystów. Do tej pory częściej mierzyli się bowiem z europejskim malarstwem 

 
115 Ibid., s. 43.  
116 Toni Maraini, rozm. przepr. K. Khouri, R. Salti [w:] K. Khouri, R. Salti (eds.), Past Dis-

quiet: Artists, International Solidarity and Museums in Exile, Museum of Modern Art in War-

saw, 2019. https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=o22RDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT18 

&dq=Past+Disquiet:+Artists,+International+Solidarity+and+Museums+in+Exile&ots=3Cut3qZs 

VU& sig=pCsrOjp_QR_U6h35hgBSXg1ugq8&redir_esc=y#v=onepage&q=Past%20Disquiet% 

3A%20Artists%2C%20International%20Solidarity%20and%20Museums%20in%20Exile&f=false 

[dostęp: 7.01. 2020].  
117 M. Jaggi, Casablanca’s Gift to Marrakech and the Birth of Morocco’s Modern Art 

Movement, „NYREV” [online]. https://www.nybooks.com/daily/2019/08/03/casablancas-gift-to-

marrakech-and-the-birth-of-moroccos-modern-art-movement/ [dostęp: 4.05.2019].  
118 Ibid.  
119 B. Jakobiak, Exposition Jamaâ Lfna. Marrakech, „Souffles” 1969, No. 13–14, s. 45–46. 

http://www.lehman.cuny.edu/deanhum/langlit/french/souffles/s1314/9.html [dostęp: 17.06.2019]. 
120 K. Pieprzak, Art in the Streets: Modern Art, Museum Practice and the Urban Environ-

ment in Contemporary Morocco, „Middle East Studies Association Bulletin” 2008, Vol. 42, No. 

1–2, s. 48–54.  
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figuratywnym, które wiernie odzwierciedlało rzeczywistość. To pokazało, że 

społeczeństwo marokańskie faktycznie jest pod wpływem standardów narzu-

conych przez władze kolonialne. Wystawa okazała się jednak sukcesem i po-

mimo wątpliwości uczestnicy wykazali chęć podjęcia wysiłku, by skonfronto-

wać się z pracami lokalnych twórców. 

 

Rys. 5. Widok instalacji artystycznej w trakcie wystawy na placu Dżami al-Fana, Foto-

grafia, Marrakesz, 1969. 

Źródło: School of Casablanca, https://schoolofcasablanca.com/ [dostęp: 22.05.2020].  

Jeżeli chodzi o ideę wyjścia ze sztuką do publiczności, to była podyktowana 

prowadzoną przez władze polityką kulturalną. W pierwszym rozdziale wskaza-

no na to, w jaki sposób państwo jest w stanie kontrolować dostęp do sztuki 

oraz wskazywać na to, jaki rodzaj treści jest dopuszczalny do obiegu. Rządzący 

przeznaczają środki na sztukę, ale szczególnie zwracają uwagę na tę, która 

będzie pracować dla utrzymania i kontynuowania ich władzy. W przypadku 

Maroka ogromnym problemem, zarówno z punktu widzenia Grupy jak i pro-

blemów społecznych, była całkowita kontrola władz państwowych nad muze-

ami i galeriami sztuki. Wspieranie rozwoju kulturalnego w państwie ze środ-

ków publicznych nie było wystarczające, co mocno ograniczało artystów. Po 

sukcesie publicznej wystawy w 1969 roku w Marrakeszu, ówczesny Minister 

Kultury pragnął połączyć marokańskich artystów współczesnych, by wspólnie 

pracowali nad rozwojem i promocją lokalnej sztuki i artystów121.  

 
121 J. Lack, Why Are We ‘Artists’? 100 World Art Manifestos, London 2017, s. 173–174.  
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Aby wesprzeć inicjatywę ministra Grupa Casablanca wystosowała manifest, 

który w roku 1969 został opublikowany w lewicowym, francusko-

marokańskim czasopiśmie „Lamalif”122. W treści manifestu artyści wyrazili żal 

wobec władz państwowych, które poprzez swoją politykę kulturalną, mocno 

ograniczającą ilość muzeów, galerii, sali wystawowych, zmusiły lokalnych 

twórców do szukania innych rozwiązań. Wskutek tego, zmuszeni oni zostali do 

współpracy w zakresie wystawiennictwa z zagranicznymi misjami kulturalny-

mi, często ambasadami. Jednak te zdeterminowane były promować swój wła-

sny dorobek kulturalny. Dochodziło zatem do absurdalnej sytuacji, kiedy ma-

rokańscy artyści, dążący do odbudowy tożsamości i powrotu lokalnych twór-

ców do własnego dziedzictwa kulturowego pracowali pod patronatem przed-

stawicieli Zachodu. Dlatego też w 1969 roku artyści zadeklarowali, że nie będą 

więcej pokazywać swoich dzieł w zagranicznych placówkach, które zasadniczo 

były jedynymi formalnymi miejscami, do których twórcy mieli realny do-

stęp123. 

W manifeście podniesiono kwestię zbyt późnego zainteresowania się śro-

dowiskiem artystycznym, które mogło pomóc w odbudowie i zjednoczeniu 

społeczeństwa. Zamiast tego, misje tę powierzono mało kompetentnym oso-

bom, które skupiły się na promocji zachodniego dorobku kulturowego. Ponow-

nie podniesiono także kwestię złej edukacji, będącej przedłużeniem kolonial-

nego programu nauczania. Czując po raz pierwszy zainteresowanie władz dzia-

łalnością Grupy, mogła ona wyrazić swoje stanowisko i umotywować słusz-

ność swoich idei, kierując swoje roszczenia bezpośrednio do przedstawicieli 

państwowych. 

Propagując mniej konwencjonalne miejsca wystaw, Grupa stworzyła alter-

natywę dla muzeów, galerii, sali wystawowych, a więc tych wszystkich miejsc, 

gdzie odczuwalna była kontrola władz, albo zwierzchność zachodnich impe-

riów. Jednocześnie nadała zupełnie nowe wartości obiektom artystycznym  

i wpłynęła na rozwój nowych praktyk artystycznych w przestrzeni publicznej. 

Częściej pojawiały się bowiem murale w przestrzeni miejskiej i próbowano wpla-

tać tradycyjne elementy kultury lokalnej do grafiki, czy obiektów architektury.  

Międzynarodowy trend zakładał wówczas, że sztuka nowoczesna jest wy-

padkową modernizmu z tradycją, która miała nadawać racjonalistyczny ton 

dążeniom twórczym124. Na Zachodzie taka integracja miała oznaczać ogólny 

postęp cywilizacyjny. W Maroku łączenie elementów tradycyjnych z nowocze-

snymi w kulturze materialnej zmusiło do refleksji nad konfliktem między lo-

 
122 Ibid.  
123 H. Irbouh, op. cit., s. 337. 
124 P. Limbrick, Vernacular Modernism, Film Culture, and Moroccan Short Film and Docu-

mentary, „Framework: The Journal of Cinema and Media” 2015, Vol. 56, No. 2, s. 388–413. 

https:// muse.jhu.edu/article/593747 [dostęp: 17.01.2020].  
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kalną wiedzą a nowoczesnością. Pozwoliło to włączyć lokalne tradycje  

w ogólny postęp, co z punktu widzenia narodu, który niedawno uwolnił się od 

dominacji państwa zewnętrznego, jest kluczowym elementem umacniania toż-

samości. Aktywność Grupy Casablanca w sferze publicznych wystaw, oprócz 

celów artystycznych, związanych z poszukiwaniem i dotarciem do szerokiego 

grona odbiorców, stanowiła na poziomie społecznym czynnik przyczyniający 

się do transformacji społecznych.  

Sam rozwój sztuki okresu postkolonialnego, był wypadkową przemian spo-

łecznych i politycznych po opuszczeniu Francuzów regionu. Polityka państwa, 

zwłaszcza kulturalna, była przyczyną marginalizacji społeczno-kulturowej, co 

powodowało kolejne problemy, między innymi problem pamięci historycznej. 

Grupa Casa pragnęła znaleźć alternatywę dla europocentrycznego podejścia do 

nowoczesności oraz dla programu społeczno-kulturalnego prowadzonego przez 

ówczesnych rządzących. W przeciwieństwie do państwa, któremu bardziej 

zależało na uznaniu sztuki marokańskiej na poziomie międzynarodowym, lo-

kalni twórcy pracowali na wewnętrzny rozwój artyzmu.  

Od lat 70. przesunął się środek ciężkości w działaniu Grupy. Już w roku 

1969, korzystając przy tym z dostępu do „Souffles”, poparła palestyński ruch 

wyzwoleńczy. W tym miejscu warto wspomnieć o plakacie zaprojektowanym 

przez Mohammeda Chebaa125. Widniejący na pierwszym planie wojownik 

fedain stał się symbolem-szyfrem dla palestyńskiego ruchu wyzwoleńczego126. 

W szerszym wymiarze, przyjął się jako symbol oporu przeciw szkodliwym 

skutkom kolonializmu w nowopowstałych państwach. W owym czasie umocnił 

się bowiem solidarnościowy ruch ponadregionalny zaangażowany w dekoloni-

zację oraz walki klasowe. Dlatego artyści oddali się działaniom na rzecz roz-

woju i rozpowszechnianiu sztuki arabskiej w ogóle.  

Czasopismo „Souffles” coraz chętniej sięgało po tematy czysto polityczne, 

związane z walką o niepodległość i polityką wewnętrzną, pomijając w tym rolę 

sztuki. Z tego powodu rozluźniła się dotąd silna współpraca z niektórymi 

członkami Szkoły Casablanca. Szczególnie Farid Belkahia zareagował wyjąt-

kowo negatywnie na zmianę kierunku działalności pisma i odmówił wszelkich 

publikacji na jego łamach. Wkrótce władze dostrzegły żywiołowe reakcje lud-

ności na aktywność środowisk artystycznych. W efekcie, zaczęto bliżej przy-

glądać się działalności artystów i wyciągać konsekwencje wobec nich. W la-

tach 70. monarcha poważnie ograniczył prawa człowieka. Po nieudanych za-

machach stanu w 1971 i 1972 roku aresztowano niektórych twórców pisma 

„Souffles”, w tym m.in. Chebaa, a później skazano na wiele lat więzienia pod-

 
125 C. Davies, op. cit., s. 34–35. 
126 W islamie fedain, to osoba poświęcająca się dla innych. Obecnie używa się go w stosunku 

do bojowników palestyńskich, walczących o niepodległość Palestyny. 
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czas procesów zbiorowych za „zagrażanie bezpieczeństwu państwa”127. Pod 

naciskiem władz w 1974 roku Farid Belkahia ustępuje ze stanowiska w École 

des Beaux-Arts128.  

 

Rys. 6. Wydanie specjalne magazynu „Souffles”. Okładka zaprojektowana przez Mo-

hammeda Chebaa, 1969 

Źródło: Lehman College, http://www.lehman.cuny.edu/deanhum/langlit/french/souff-

les/s15/0.html [dostęp: 22.05.2020]. 

Wraz z końcem jego zarządzania szkołą zakończyła się aktywność Grupy 

Casablanca. Belkahia, jako główny inicjator zmian edukacyjno-praktycznych  

w tworzeniu dzieł plastycznych, stworzył środowisko artystyczne ściśle powią-

zane z prowadzoną przez siebie placówką w Casablance. Po jego odejściu arty-

ści, włącznie z nim, skupili się na własnym rozwoju artystycznym, chociaż 

nadal tworzyli dzieła w duchu założeń Grupy Casa. Idee przyświecające dzia-

łalności Grupy wkrótce zostały zaadoptowane przez innych twórców w regio-

nie129. Ogólnoświatowe nastroje, strajki studenckie z przełomu lat 60. i 70. 

udzieliły się w krajach Maghrebu. Lokalni artyści, na wzór zachodnich, pra-

 
127 K. Sefrioui, Rayonner: Traduction et Mise En Présence des Langues Dans la Revue Maro-

caine Souffles (1966–1974), „Expressions Maghrébines” 2016, Vol. 15, No. 1, s. 153–168. 
128 B. Alaoui, op. cit., s. 62. 
129 A. Lenssen, S. A. Rogers, Articulating the Contemporary [w:] F. B. Flood, G. Necipoğlu 

(ed.), A Companion to Islamic Art and Architecture, John Wiley & Sons 2017, s. 1332.  
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gnęli mieć swój udział w toczących się debatach na temat zakończenia polityki 

imperialnej, poszanowania praw człowieka i wolności twórczej.  

Wkrótce zaczęto organizować liczne festiwale, biennale, przyczyniając się 

do szerszej debaty na sztuką panarabską. W latach 70. organizowano coraz 

więcej festiwali. Istotnymi były Panarabski Festiwal Sztuk Plastycznych  

w Damaszku z 1971 roku, Al-Wasiti Festival z 1972 roku w Bagdadzie, pierw-

sze Biennale w Bagdadzie z 1974 roku130. Ten ostatni doprowadzili do zorgani-

zowania w 1977 roku Biennale w Rabacie, w który zaangażowani byli także 

artyści z Casablanki. Udział w takich wydarzeniach umożliwił wybrzmieć arty-

stom nie tylko marokańskim, ale z całego regionu. Charakter dzieł zwrócił 

bowiem uwagę już nie tylko lokalnej, ale światowej publiczności. Problemy,  

z którymi borykały się narody świata arabskiego stały się tematem ogólnoświa-

towej debaty i ruchów społecznych.  

Sztuka, przy pomocy swoich narzędzi, może kwestionować porządek spo-

łeczny i uwidaczniać elementy, które w społeczeństwie nie działają we właści-

wy sposób. Przeżycia estetyczne pomagają zwiększyć świadomość – zwracają 

uwagę na problemy, które są często ignorowane, zachęcają do ponownej oceny 

codzienności131. Wydaje się, że właśnie w takim duchu działała marokańska 

Grupa Casablanca. Nowe spojrzenie na zapomniane elementy kultury, ponow-

ne zweryfikowanie ich znaczenia oraz wkładu w budowaniu poczucia wspólno-

ty i odrębności w ostatecznym rozrachunku przyczyniło się do jej siły i znacze-

nia dla rozwoju lokalnej twórczości. 

Ukształtowana przez wydarzenia historyczne i swoje osobiste doświadcze-

nia w sferze rozwoju artystycznego, doskonale odnalazła się w postkolonialnej 

rzeczywistości marokańskiej. Znając potrzeby i problemy, które dotyczyły 

społeczeństwa zdezorientowanego toczącymi się zmianami w niepodległym 

Maroku, próbowała znaleźć sposoby na to, bo dotrzeć do zwykłych ludzi. Dużą 

przeszkodą w ich działaniach okazała się być polityka i autorytety państwowe. 

Rola i silna pozycja sztuki w społeczeństwie od dawna były znane wszelkim 

władzom politycznym. Główna obawa w tym zakresie łączyła się z poddawa-

niem nowych pomysłów, które mogą przeistoczyć się w daleko idące i zinten-

syfikowane działania prowadzące do zmian na polu społeczno-politycznym. 

Obecność sztuki w ruchach społecznych odgrywa różne role. Może wspierać 

status quo lub rzucać wyzwanie dominującym instytucjom132. Polemizując  

z dominującymi ideami, może stać się nośnikiem nowych, zwiększając przy 

 
130 S. M. Khan, Retrospective of a Modern Moroccan Master, „Art Africa Magazine” [on-

line], https://artafricamagazine.org/retrospective-of-a-modern-moroccan-master/?v=e4dd286dc7d7 

[dostęp: 13.03.2020].  
131 M. Murray, op. cit.  
132 J. Adams, Art in Social Movements: Shantytown Women's Protest in Pinochet’s Chile, 

„Sociological Forum” 2002, Vol. 17, No. 1, s. 21–56. 
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tym świadomość i mobilizując masy. Może również promować zmiany sta-

jąc się środkiem komunikacji dostarczającym informacji, ale też udzielającym 

emocjonalnego wsparcia i większego publicznego autorytetu ruchowi. Do-

świadczenie artystów Grupy Casablanca, którzy przyglądali się przemianom 

artystyczno-społecznym w Europie zaowocowało przekuciem w czyn ich umie-

jętności i pragnień twórczych.  

Osobisty związek z narodem, pragnienie wzięcia udziału w tworzeniu nowej 

rzeczywistości i nowej sztuki, odrzucenie wpojonych przez władze kolonialne 

norm były dużą motywacją do działania. Represje wobec życia kulturalnego są 

skutecznym sposobem na narzucenie własnej dominacji133. Francuzi w swojej 

polityce wobec Maroka skupili się w większym stopniu na wpajaniu własnej 

tradycji i kultury, niż na narzucaniu siłą fizyczną oraz przemocą własnych ka-

nonów postępowania i wzorców. Kontrolowanie przejawów miejscowej kultu-

ry i utrwalenie wzorców nowej, silniej zaznacza jej dominację. To powoduje, 

że znacznie trudniej jest odciąć się od wpływów obcej, władczej kultury, nawet 

wtedy, gdy jej dominacja w regionie oficjalnie została zakończona.  

Właśnie z takim problemem musiała zmierzyć się Grupa. Silnie zakorzenio-

ny standardy, normy postępowania, przyzwyczajenia tak na polu artystycznym, 

jak i zwykłej codzienności musiały zostać przywrócone przy pomocy własnej 

kultury. Opór kulturowy okazuje się być niezniszczalnym, a jego zaletą jest to, 

iż może przybierać różne formy w walce z zagraniczną dominacją. Dodatko-

wym utrudnieniem okazała się być także ignorancja lokalnych władz wobec 

wspólnego dorobku historyczno-kulturalnego narodu marokańskiego. Dbanie  

o własne przywileje i pragnienie utrzymania silnej pozycji władzy przeważyły 

nad ogólną odbudową i wzmocnieniem poczucia wspólnoty i tożsamości naro-

dowej. Grupa Casablanca musiała zatem samodzielnie podjąć próbę generalnej 

odbudowy kultury narodowej, zakładając przy tym także transformację pew-

nych struktur związanych z polityką państwa, jak edukacja.  

Wciąganie społeczeństwa w proces tworzenia sztuki może być środkiem do 

tworzenia historii oraz poszukiwania nowych i silnych stron owego społeczeń-

stwa134. Wypracowana więź między twórcami, dziełami artystycznymi oraz 

odbiorcami krzewi poczucie wspólnej tożsamości i historii. Szczególnie jest to 

widoczne na przykładzie tych społeczności, które z różnych przyczyn zostały 

rozbite, czy przemieszczone. Polityka Maroka po okresie patronatu francuskie-

go raczej podkreślała nierówności społeczne i wewnętrzną różnorodność et-

niczną. Zatracanie się w promowaniu tylko wybranych elementów lokalnej 

kultury i brak reakcji na ciągle silny wpływy europejskich kanonów działało 

niszcząco na rozwój poczucia wspólnoty.  

 
133 C. Amilcar, Return to the Source: Selected Speeches of Amílcar Cabral, Africa Infor-

mation Service Monthly Review Press, New York 1973, s. 39.  
134 J. Adams, op. cit.  
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Grupa Casablanca wykorzystała sztukę do uwidaczniania i nagłaśniania 

wielu negatywnych zjawisk społecznych. Szansę na większą siłę przebicia 

miały od zawsze projekty zakrojone na szeroką skalę. Pojedynczym artystom 

ciężko jest sprowokować dalekosiężne działania społeczna. Zatem korzystniej-

szym jest to, by połączyć się z większymi ruchami na rzecz zmian społecznych. 

Szerokie rozbicie pod względem zainteresowania danym aspektem sztuki, dało 

Grupie możliwość sprowokowania do refleksji szerszego grona odbiorców, 

które mogły wybierać spośród licznych propozycji artystycznych.  

Wyjście ze sztuką do publiczności i poszukiwanie alternatywnych miejsc do 

jej pokazywania wpłynęło na jej popularyzację w społeczeństwie, a na dalszym 

etapie, także na popularyzację ogólnych idei Grupy poza granicami Maroka. 

Język sztuki, wymykający się formalnym ramom języka jako takiego, czy ję-

zyka polityki, pozwala spojrzeć na rzeczywistość z innej perspektywy, zmusza-

jąc do refleksji. Podczas gdy powtarzające się rutynowe działania mogą zawę-

żać horyzonty, udział w działaniach twórczych daje szanse na nową interpreta-

cję. Z tego właśnie powodu realizacja celów, które wyznaczyła sobie Grupa 

Casablanca okazała się być możliwa do zrealizowania. O tym, jak istotną rolę 

odegrali artyści Casa na postkolonialną historię Maroka świadczy fakt, że ich 

działania rzutowały na kolejnych artystów, nawet gdy grupa przestała istnieć,  

o czym będzie mowa w kolejnym rozdziale.  
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Rozdział 3. Współczesne Maroko – estetyka Grupy  

Casablanca a liberalizacja polityczna 

Zaangażowanie Grupy Casablanca w kształtowanie tożsamości narodowej 

w postkolonialnym Maroku było związane z indywidualnymi doświadczeniami 

jej artystów, postawą władzy i prowadzoną przez nią polityką. W poprzednim 

rozdziale zwrócono uwagę na wątek europejskiej dominacji w sferze społecz-

nej, w tym także artystycznej. W tym rozdziale uwaga została skupiona na tym, 

w jaki sposób zmiana w obszarze polityki wewnętrznej w wolnym Maroku 

wpłynęła na kierunek rozwoju lokalnej sztuki. W pierwszej części uwagę po-

święcono działalności Grupy Casablanca w odniesieniu do rzeczywistości spo-

łeczno-politycznej, w której przyszło jej funkcjonować. Reżim władcy hamo-

wał bowiem pewne inicjatywy Grupy, wiążące się z jej pierwotnymi założe-

niami. W kolejnej części odniesiono się do zmian i reform, które łagodziły 

restrykcje Hassana II i umożliwiały poluzowanie polityki względem społeczeń-

stwa we współczesnym Maroku. W ten sposób uchwycono to, w jaki sposób 

zwiększenie praw i swobód obywatelskich wpłynęło na marokańskie środowi-

sko artystyczne. Ostatnia część ukazuje konsekwencje charakteru polityki dla 

twórczości artystycznej w Maroku. Wskazano tutaj na różnice w tendencjach, 

motywach działania i ogólnym kierunku rozwoju współczesnej sztuki maro-

kańskiej. Zestawiono tutaj działania artystów związanych z Grupą Casablanca 

z działaniami nowych, współczesnych nam artystów. 

3.1. Sztuka kontrolowana – estetyka Grupy Casablanca w obliczu 

autokracji 

Działalność Grupy Casablanca i kolejnych artystów pracujących po zakoń-

czeniu jej oficjalnej aktywności w dziedzinie artystycznej, były zdeterminowa-

ne rządami silnej ręki Hassana II. W związku z tym ich działania były dosyć 

precyzyjnie zaplanowane tak na polu tworzenia dzieł, jak i wszelkiej pracy nad 

poprawą systemu edukacji, który pośrednio miał wpłynąć na kierunek rozwoju 

sztuki marokańskiej. Tak naprawdę dopiero wraz z pojawieniem się artystów 

związanych ze Szkołą w Casablance możemy mówić o marokańskim malar-

stwie, czy marokańskiej tradycji plastycznej. Wcześniejsza aktywność w zakre-

sie sztuk pięknych ograniczała się do wspominanego już wcześniej w tekście 

rzemiosła, czy innych przejawów twórczości ludowej. Artystów powracających 

do kraju z Zachodu i tworzących w wolnym już Maroku można zatem nazwać 

pionierami marokańskich sztuk plastycznych. Ich zagraniczne, rzetelne wy-

kształcenie, doświadczenie i nabyte umiejętności dały podstawy do stworzenia 

estetyki narodowej, która jest przecież dla wielu motorem do działań artystycz-
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nych. Trudność w przypadku Maroka polegała na pewnym zamknięciu społe-

czeństwa i blokowaniu niektórych praktyk przez władze państwowe.  

Balansowanie między przeszłością, związaną z historią, kulturą i tradycją,  

a teraźniejszością, wymagającą dopasowywania działań do bieżących wyda-

rzeń świadczy o sprawności artystów i ich innowacyjności. Sytuacja społeczna 

i polityczna w Maroku po wyjściu z kraju Francuzów, stwarzała dobre warunki 

dla rozwoju ruchu awangardowego. Pojawienie się nowego trendu, próbujące-

go zerwać ze skostniałymi regułami tworzenia dzieł artystycznych i chęć 

wprowadzenia zmian, zrywających z doczesnymi tendencjami były charaktery-

styczne dla ruchu awangardowego z przełomu XIX i XX wieku. By ruch ten 

mógł się jednak rozwijać konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Toni 

Maraini zauważyła, że wyjście poza konwencje, wyzbycie się egoizmu, leni-

stwa intelektualnego, prowincjonalizmu są przesłankami do tego, by ruch 

awangardowy mógł w ogóle zaistnieć, a następnie ewoluować135. Dopiero  

w takich warunkach artyści mogą bez żadnego skrępowania tworzyć prace, 

które będą miały szansę zaistnieć w świadomości odbiorców, być przez nich 

zrozumiane, a w ostatecznym rozrachunku docenione. Poszukiwanie związków 

między przeszłością i teraźniejszością było kluczowym elementem, który spa-

jał wszystkich członków Grupy Casablanca i determinował ich działania arty-

styczne. Ograniczenia nałożone przez władze państwowe stały się jednak tym 

czynnikiem, który nie pozwalał artystom Grupy na pełną swobodę działania. 

Dopasowywanie twórczości do sytuacji zastanej w kraju było odczuwalne  

i znajdowało swoje odzwierciedlenie w pracach plastycznych. 

Artyści Casablanca byli więc związani z marokańskim ruchem awangardo-

wym, ale wyjątkowo mocno ograniczanym przez arabizację, a także polityzację 

oraz instrumentalizację religijną. Po odzyskaniu przez Maroko niepodległości 

w 1956 roku władze państwowe nie przykładały uwagi do tego, by promować 

pluralizm etniczny. Skupiono się raczej na aspekcie arabsko-islamskim w kraju 

i jego związku z osobą monarchy. Król Hassan II wykorzystywał religijną le-

galność swojej władzy, która pozwoliła mu na swobodne zarządzanie wszelki-

mi politycznymi instytucjami w kraju. Arabskie i muzułmańskie motywy, cią-

gle pojawiające się w oficjalnej doktrynie, były wykorzystywane do tłumienia 

opozycji politycznej. Wynikało to z polityki państwa i przyjętej przez władze 

oficjalnej ideologii państwowej.  

Silna inwigilacja, cenzura i surowe kary za działania wymierzone przeciw 

dominującej ideologii państwowej były nieodzownymi elementami rządów 

Hassana II. Poddani nie mogli w żaden sposób kwestionować autorytetu króla, 

religijnej legitymacji monarchy jako dowódcy wiernych, a także uznania Saha-

 
135 T. Maraini, Situation de la Peinture Marocaine, „Souffles” 1967, No. 7–8, s. 15–19. 
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ry Zachodniej za integralną część Królestwa Marokańskiego136. W owym cza-

sie, te trzy kwestie stały się najbardziej uwrażliwionymi elementami polityki 

państwowej, a ich negowanie narażało obywateli na represje. Strach przed wy-

ciągnięciem konsekwencji przez rządzących mocno ograniczał działania na 

polu estetycznym.  

Samokontrola państwa nad środkami przekazu, pozwoliła mu na swobodne 

rozpowszechnianie własnej ideologii. Z tego powodu mocno ograniczone zo-

stało pole swobodnego działania w obszarze mediów, literatury oraz sztuk 

pięknych. Artyści w swojej ekspresji musieli zejść do pewnego kompromisu, 

który nie przyczyniłby się do wyeliminowania ich z dyskursu publicznego. 

Pragnąc osiągnąć zamierzony cel, jakim było stworzenie nowej sztuki maro-

kańskiej, mocno opierającej się na tradycji i dziedzictwie kulturowym, Grupa 

Casa musiała znaleźć sposób na to, by nie narażać się władzom politycznym. 

W swoim działaniu dysponowali zatem ograniczonymi środkami, przede 

wszystkim w obszarze wykorzystywania symboli i motywów zaznaczających 

marokański pluralizm etniczny oraz istnienie wielu nurtów islamu. 

Działalność Grupy do lat 70. mocno była zaangażowana w promowanie bo-

gatej kultury i historii Maroka, akcentując przy tym istnienie w jej obszarze 

także spuścizny afrykańskiej, żydowskiej, czy berberyjskiej. To w znacznym 

stopniu pokrywało się z nacjonalizmem marokańskim w pierwszej dekadzie po 

ustanowieniu niepodległości w państwie, co było umotywowane przepisami 

konstytucyjnymi137. Jednak w tym czasie, walka o sprawowanie władzy w pań-

stwie, tocząca się między królem i innymi siłami politycznymi, zmusiła tego 

pierwszego do nałożenia znacznych ograniczeń, aby stłamsić politycznych 

oponentów. Dwa nieudane zamachy stanu dokonane w latach 1971–1972 zde-

terminowały charakter działań władz państwowych na cały okres panowania 

Hassana II138.  

Wymuszone zaginięcia, masowe i fikcyjne procesy polityczne, długie wy-

roki dla więźniów sumienia, a przede wszystkim ogólnie panujący strach przed 

represjami ze strony państwa ugasiły społeczny entuzjazm wywołany niepod-

ległością. Przymus oraz inwigilacja społeczna stały się w Maroku codzienno-

ścią, a ich celem było zaszczepienie w narodzie poczucia jedności, opartego na 

arabsko-muzułmańskich korzeniach. W tym miejscu warto przyjrzeć się bliżej 

aspektom dotyczącym życia społecznego, praw i wolności obywatelskich, które 

 
136 C. J. Becker, Art, Self-Censorship…, op. cit. 
137 A. Boum, op. cit., s. 214.  
138 Lata 70. i 80. w historii Maroka określane są latami ołowiu oraz czarnymi latami. Tysiące 

Marokańczyków było więzionych, torturowanych, przetrzymywanych w izolacji, masowo osą-

dzanych za spiskowanie przeciw państwu. Władze tłamsiły aktywność studentów, intelektuali-

stów, nacjonalistów, marksistów, feministek, Berberów i Sahrawi, czyli rdzenną ludność Sahary 

Zachodniej. S. Slyomovics, The Performance of Human Rights in Morocco, University of Penn-

sylvania Press, Philadelphia 2005, s. 50–62.  



65 

w największym stopniu przyczyniły się do autocenzury działań artystów Casa 

na polu artystycznym. Jest to o tyle ważne, że w dalszej części pracy uwaga 

została poświęcona temu, w jaki sposób zmiana podejścia kolejnego króla ma-

rokańskiego w prowadzeniu polityki wobec poddanych, wpłynęła na współcze-

snych nam artystów, doprowadzając do rozwoju i ewolucji lokalnych sztuk 

plastycznych.  

Wśród liderów zamachów stanu z lat 70. znaleźli się Berberowie, nazywani 

także Amazigh139. Z tego powodu król znacząco ograniczył ich prawa politycz-

ne i stłumił wszelkie ruchy na rzecz praw kulturowych. Języki, tradycje i zwy-

czaje berberyjskie zostały zmarginalizowane w oficjalnych programach poli-

tycznych, edukacyjnych i projektach kulturowych140. Hassan II ogłosił Tama-

zight, język berberyjski, dialektem języka arabskiego i zabronił nadawania 

dzieciom imion berberyjskich141. Oficjalne władze uznały bowiem, że Tama-

zight jest zagrożeniem dla integralności języka arabskiego, który jest językiem 

Koranu. Aktywiści działający na rzecz rozwoju kultury berberyjskiej zostali 

tym samym uznani za zagrożenie dla legalności władzy monarchy.  

Działania władz zmierzające do maskowania dziedzictwa Amazigh kłóciły 

się z koncepcją artystyczną Grupy Casa oraz programem École des Beaux-Arts 

w Casablance. Integrowanie tradycyjnej sztuki marokańskiej z nowoczesnymi 

trendami artystycznymi, a także zwracanie uwagi na społeczne problemy przy 

wykorzystaniu środków artystycznych okazały się trudne do zrealizowania  

w przypadku kultury Berberów. Ochrona i pamięć o przeszłości zostały zagro-

żone wskutek prowadzonej przez władze polityki. Artyści Marokańscy, tacy 

jak Melehi, Belkahia, Hamidi, czy Chebaa pragnęli, by sztuka, podobnie jak 

obserwowali to głównie w krajach Europy Wschodniej, stała się narzędziem do 

wyzwolenia i głośnego mówienia o bieżących problemach społeczeństwa142. 

Brutalne rozprawianie się z nieposłuszeństwem tych, którzy godzili w interesy 

rządzących w kraju wymagały jednak pomijania, albo przynajmniej kamuflo-

wania bezpośrednich odniesień do niektórych elementów lokalnej kultury. 

Grupa Casablanca skierowała zatem swoje działania bardziej na symboliczne, 

 
139 Amzigh, (l. mn. imazighen), co dosłownie oznacza „wolni ludzie”, jest słowem prefero-

wanym przez aktywistów tej społeczności zamiast słowa „Berber”. Często wydźwięk tego ostat-

niego może być postrzegany jako obraźliwe. K. E. Hoffman, We Share Walls: Language, Land, 

and Gender in Berber Morocco, John Wiley & Sons 2008, s. 14. 
140 A. Boum, op. cit., s. 216.  
141 C. J. Becker, op. cit.  
142 Mohammed Melehi na łamach czasopisma „Souffles” opowiadał o tym, jaka jest różnica 

pomiędzy sztuką w Europie i sztuką w Maroku. Zauważył, że europejskie działania twórców 

dążą do wyzwolenia ich z ograniczeń nałożonych przez akademizm, a także historyczną i trady-

cyjną rolą artysty w społeczeństwie. Tymczasem w Maroku sztuka jest środkiem komunikacji  

i ponownego odkrywania historii. Widać tutaj pewne zacofanie marokańskiej sztuki w stosunku 

do zachodniej. M. Melehi, Fiches et Questionnaire, „Souffles” 1967, No. 7–8, s. 56–68. 

https://monoskop.org/images/4/4c/Souffles_7-8_1967.pdf [dostęp: 8.01.2020]. 
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alegoryczne włączanie elementów kultury Amazigh do sztuki, niż na podej-

mowanie tematów mówiących wprost o wykluczeniu.  

Pojawienie się islamizmu na marokańskiej scenie politycznej było dużym 

problemem władz trzech ostatnich dziesięcioleci, ponieważ za jego przyczyną 

stopniowo rozwijał się ruch wzywający do demokratyzacji kraju. Proces odro-

dzenia islamu, który rozwijał się wśród krajów Afryki Północnej w latach 80.  

i 90. w Maroku nie był możliwy143. Poszczególne grupy islamistyczne rywali-

zowały nie tylko z królem i makhzen, ale także między sobą144. Każda z nich 

chciała bowiem dominować w dyskursie islamistycznym w kraju. Monarcha  

w Maroku jest uznawany za przywódcę wiernych, a jako potomek Proroka ma 

szerokie kompetencje, w kwestii interpretacji przepisów religijnych. Z tego 

powodu Hassan II nie chciał dopuścić do sekularyzacji, która znacząco obniży-

łaby jego pozycję w państwie.  

W porównaniu do sąsiednich krajów arabskich, w Maroku islamizacja prze-

biegała powoli. Pierwsze ważne wydarzenia miały miejsce w latach 70., kiedy 

ogólnie przyjęta w regionie polityka arabizacji doprowadziła do napływu uczo-

nych z Bliskiego Wschodu, którzy przynieśli ze sobą nowe idee, koncepcje  

i pomysły145. Różne koncepcje islamu zawsze podzielają jednak ze sobą pewne 

elementy wspólne. Z tego powodu dla środowiska artystycznego kwestia odno-

szenia się do religii w swojej twórczości, stanowiła mniejszy problem niż cho-

ciażby wspomniana wcześniej kwestia Berberów; wykorzystywanie motywów 

religijnych nie było zbyt ryzykowne. Ponadto sztuka islamu oparta jest  

w znacznej mierze na posługiwaniu się symbolami i unika konwencjonalnych 

przedstawień rzeczywistości. Operowanie abstrakcją i metaforą znacznie uła-

twiało więc twórcom omijanie cenzury państwowej.  W praktyce artystycznej 

częściej jednak odnoszono się do religii, jako ważnego komponentu kultury niż 

jej różnorodnych nurtów, powiązaniom z osobą króla, czy próbom jej interpretacji. 

Łamanie praw człowieka, przejawy nietolerancji i zakłamywanie rzeczywi-

stości były nieodzownym elementem rzeczywistości w Maroku rządzonym 

przez Hassana II. Pragnąc zbudować na zewnątrz wizerunek Maroka jako kraju 

prawego i cywilizowanego król deklarował przychylność dla rozwoju praw 

człowieka, negując jednocześnie doniesienia o niehumanitarnym traktowaniu 

 
143 Szerzej na ten temat: M. Daadaoui, The monarchy and Islamism in Morocco: Ritualiza-

tion of the Public Discourse [w:] B. Maddy-Weitzman, D. Zisenwine (ed.), Contemporary Mo-

rocco: State, Politics and Society under Mohammed VI, Routledge, 2012, s. 27.  
144 J. V. Kalpakian, A Tug-Of-War Over Islam: Religious Faith, Politics, and the Moroccan 

Response to Islamist Violence, „Journal of Church and State” 2008, Vol. 50, Issue 1, s. 119–133. 
145 J. E. Pruzan-Jørgensen, The Islamist Movement in Morocco: Main Actors and Regime Re-

sponses, DIIS Report No. 2010: 05. https://www.diis.dk/files/media/publications/import/extra/ 

rp2010-05_islamist_movement_morocco_web_1.pdf [dostęp: 12.03.2020]. 
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przeciwników politycznych i nadużyciach swojej władzy146. W rzeczywistości 

tysiące działaczy lewicowych, Berberów, czy islamistów więziono, zabijano, 

torturowano lub zmuszano do wygnania. Jedną z grup szczególnie mocno pięt-

nowaną i prześladowaną przez państwo byli Sahrawi, czyli rdzenna ludność 

Sahary Zachodniej, której to okupację usilnie kwestionowali147. Duże emocje 

związane były także z powstaniem Kodeksu prawa rodzinnego – Mudawana148. 

Oparty na malikickiej szkole prawa islamskiego, znacznie umniejszał bowiem 

pozycję i rolę kobiety w stosunku do mężczyzny. Do dnia dzisiejszego rola  

i znaczenie kobiety w Maroku są przedmiotem burzliwej dyskusji publicznej.  

Grupa Casablanca nie była szczególnie mocno związana z ruchem na rzecz 

rozwoju praw kobiet. Wśród artystów, przynajmniej w pierwszych latach po 

odzyskaniu niepodległości, kobiety-artystki były w zasadzie nieobecne na lo-

kalnej scenie artystycznej. Podnoszenie w pracach tematów związanych z pra-

wami człowieka, nietolerancją, znacznie łatwiej przychodziło członkom Grupy 

Casablanca już po zakończeniu ich działalności jako zespołu. Dopiero po roz-

padzie Grupy społeczeństwo zaczęło mocniej agitować swoje niezadowolenie  

z prowadzonej przez państwo polityki. Poszczególni artyści zaangażowali się  

w projekty, również międzynarodowe, które związane były zarówno z proble-

mami wewnętrznymi Maroka, jak i całego regionu.  

Grupa Casablanca od początku swojego istnienia przykładała uwagę temu, 

by zaszczepić w rodzimych twórcach chęć zagłębiania się w historyczną, tra-

dycyjną spuściznę estetyczną. Działania Grupy były w znacznym stopniu de-

terminowane i ograniczane przez władze państwowe, co wymusiło na artystach 

pewną powściągliwość w działaniach. Bezpośrednie, niemetaforyczne kryty-

kowanie działań rządzących nie było możliwe w okresie rządów Hassana II.  

W związku z tym, aktywność Grupy była mocniej skoncentrowana na wska-

zywaniu zapomnianych elementów kultury, niż na unaocznianiu problemów 

wiążących się z brutalnością polityki wewnętrznej. Co jednak istotne, Grupa 

Casablanca przyczyniła się do rozwoju kultury marokańskiej i przygotowała 

 
146 A. R. Smith, F. Loudiy, Testing the Red Lines: On the Liberalization of Speech in Moro-

cco, „Human Rights Quarterly” 2005, Vol. 27, No. 3, s. 1069–1119. 
147 Sahara Zachodnia, została zaanektowana przez Maroko podczas Zielonego Marszu w 1975 ro-

ku, po wycofaniu się Hiszpanii z regionu. Sahrawi, będący członkami plemion z Sahary Zachod-

niej, od tamtej pory walczyli lub przeciwstawiali się monarchii marokańskiej. Szerzej na ten 

temat: A. Thobhani, Western Sahara since 1975 under Moroccan Administration: Social, Eco-

nomic, and Political Transformation, E. Mellen Press, 2002.  
148 Mudawana wymagała od kobiety uzyskania zgody męskiego opiekuna na małżeństwo 

oraz zgody ojca lub męża na pracę poza domem, uzyskanie paszportu, a także swobodne podró-

żowanie. Poligamia była dozwolona, a rozwód był przywilejem mężczyzn. Zapisy wyraźnie 

nawiązywały do patriarchatu, a więc systemu, który określa miejsca aktywności każdej z płci; 

dla mężczyzn rezerwuje przestrzeń publiczną, a kobietom pozostawia przestrzeń prywatną, 

domową. B. Maddy-Weitzman, Women, Islam, and the Moroccan State: the Struggle over the 

Personal Status Law, „The Middle East Journal” 2005, Vol. 59, No. 3, s. 393–410. 
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grunt dla przyszłych artystów. Kolejne pokolenia czerpały z nauk Grupy i jej 

podejścia do artyzmu. Zapoznając lokalnych młodych z nowymi trendami arty-

stycznymi, jednocześnie pamiętając o historycznym dziedzictwie, umożliwili 

na stworzenie lokalnej sztuki plastycznej i estetyki narodowej. 

3.2. Nowy król, nowe porządki – rozluźnienie społeczno-polityczne  

a marokańska scena artystyczna 

Jilali Gharbaoui, marokański malarz współpracujący z czasopismem „Souffles” 

powiedział, że: „Sztuka może ewoluować w kraju tylko wtedy, gdy pozwalają 

na to struktury społeczne i gospodarcze”149. Grupa Casablanca, pomimo nie-

sprzyjających warunków społeczno-politycznych i trudnej współpracy  

z autorytetami państwowymi, była w stanie uformować podwaliny estetyki 

narodowej. Stworzyła pewien trzon, bazę dla dalszych, bardziej zaawansowa-

nych działań w dziedzinie sztuk pięknych, a zwłaszcza dla rozwoju sztuki 

współczesnej w Maroku. Jednak dopiero współcześni artyści, pracujący w bar-

dziej zliberalizowanym państwie, mogą w pełni skorzystać z narzędzi, którymi 

dysponuje sztuka i wykorzystać je do tematów, których Grupa Casablanca  

z różnych powodów nie mogła realizować.  

Współcześni nam artyści marokańscy doczekali się poluzowania polityki 

państwa w tych obszarach, które hamowały artystów Casablanca w bezpośred-

nim nawiązywaniu do problemów ówczesnego społeczeństwa. Pod koniec 

swojego panowania Hassan II deklarował chęć modernizacji Maroka. Obietni-

ce miały jednak charakter wyłącznie deklaratoryjny. Zajęcie tronu przez Mu-

hammada VI w 1999 roku wyznaczyło nowy okres w historii monarchii. Przy-

słuchując się nastrojom i żądaniom wysuniętym przez opinię publiczną, biorąc 

pod uwagę zainteresowanie sytuacją w Maroku przez społeczność międzynaro-

dową nowy król rozpoczął reformy zmierzające do politycznej liberalizacji  

i demokratyzacji. Te działania okazały się mieć duże znaczenie nie tylko dla 

całego społeczeństwa marokańskiego, ale także dla lokalnej sceny artystycznej. 

Reformy odblokowały, albo przynajmniej pozwoliły na większe zaangażowa-

nie w świat sztuki pewnych grup i dały podstawy do działań wyraźniej kryty-

kujących poczynania poprzedniego władcy, a także obecne niedociągnięcia  

w obszarze polityki wewnętrznej.  

Jedną z grup, która w czasach Hassana II mierzyła się z rozmaitymi ograni-

czeniami, była najliczniejsza mniejszość marokańska, czyli Berberowie. Dopie-

ro w latach 90. XX wieku światowe autorytety i organizacje międzynarodowe 

związane z prawami człowieka wymusiły na rządzących zmianę polityki wobec 

nich150. O ile Hassan II ograniczył się zaledwie do deklaracji, stanowiących  

 
149 J. Gharbaoui, Fiches et Questionnaire, „Souffles” 1967, No. 7–8, s. 55. 
150 A. Boum, op. cit., s. 216. 
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o konieczności ochrony wszystkich istniejących w Maroku dialektów, łącznie  

z językiem Tamazigh, to jego następca podjął się działań udowadniających, że 

Berberowie są ważnym komponentem kultury narodowej151. Wzrost siły akty-

wistów Amazigh, doprowadził do wysuwania odważniejszych postulatów  

w stosunku do władzy, jak chociażby te związane z pragnieniem utworzenia 

świeckiego państwa.  

Sytuacja w kraju nie jest jednak w pełni satysfakcjonująca z punktu widze-

nia Berberów. Maroko okazuje się być krajem pełnym paradoksów. Z jednej 

strony mniejszości nie są zadowolone z powolnego tempa zachodzących 

zmian, ale z drugiej, wskutek rozluźnienia polityki wobec nich, stali się człon-

kami establishmentu152. W związku z tym są odpowiedzialni za podtrzymywa-

nie ciągle obecnych niesprawiedliwości i słabych punktów w polityce państwa. 

Nadal istnieje bowiem powszechny strach przed władzą monarchy, którego 

pozycja jest wciąż pozostaje silna i związana z islamem.  

Wśród członków Grupy Casablanca nie znalazł się żaden reprezentant 

mniejszości Amazigh. Mogło to być spowodowane prowadzoną przez władze 

polityką, skutkującą wykluczeniem tej mniejszości, co w konsekwencji nie 

dawało jej szansy na zaznajomienie się ze sztukami plastycznymi. W momen-

cie odprężenia politycznego, nadania Berberom większych praw i swobód, 

mogli oni z większym zaangażowaniem wkroczyć w świat sztuki. Łączyło się 

to także z ich rzetelnym przygotowaniem do pełnienia roli artysty, przede 

wszystkim od strony akademickiej. Zwiększyła się zatem liczba artystów Ama-

zigh, którzy przestali być kojarzeni wyłącznie z rzemiosłem i sztuką ludową,  

a zaczęli być postrzegani jako poważani przedstawiciele sztuki wysokiej. Owi 

twórcy mogli w końcu zająć stanowisko w swojej własnej sprawie, korzystając 

z narzędzi artystycznych. 

Muhammad VI podejmuje obecnie w państwie kroki, które mają na celu po-

lepszenie wizerunku władcy jako przywódcy wiernych. Angażuje się zatem  

w działania mające na celu doprowadzenie do debaty nad kwestiami związa-

nymi z pozycją oraz formą islamu w państwie. Stara się również korzystać  

z przepisów koranicznych w sposób przemyślany i pragmatyczny, który nie 

będzie jednocześnie negował jego planów i działań dążących do modernizacji 

kraju153. Znaczny wpływ na rozwój sytuacji politycznej w kraju mają ruchy 

islamistyczne. 

 
151 M. Errihani, Nationalist and Islamist Discourse and the Socio-Political Implications  

Of Recognizing Tamazight (Berber) in Morocco [w:] N. Boudraa, J. Krause (ed.), North African 

Mosaic: a Cultural Reappraisal of Ethnic and Religious Minorities, Cambridge Scholars Pub-

lishing, Cambridge 2007, s. 240–241.  
152 A. R. Smith, F. Loudiy, op. cit.   
153 A. Bouasria, The Second Coming of Morocco’s „Commander of the Faithful”: Moham-

med VI and Morocco’s Religious Policy [w:] B. Maddy-Weitzman, D. Zisenwine (ed.), Contem-

porary Morocco: State, Politics and Society under Mohammed VI, Routledge, 2012, s. 37–54.  
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W Maroku istnieją trzy główne typy ruchów islamistycznych154. Pierwsze 

współpracują z rządem i działają w granicach oficjalnej polityki państwowej, 

przestrzegają przepisów konstytucyjnych, akceptują religijne namaszczenie 

władzy króla. Drugie wyrażają sprzeciw wobec władzy monarchy; chociaż  

w tej grupie znajdują się zarówno bardziej agresywni gracze, to w większości, 

w sposób pokojowy wyrażają swoje obawy i żądania. Ostatni typ ruchów cał-

kowicie unika polityki i promuje islam w swojej najbardziej podstawowej for-

mie, który jest osobistym wyborem każdego człowieka. Grupy islamistyczne, 

które akceptują religijną legitymację monarchy, mogą uczestniczyć w maro-

kańskim życiu politycznym; wielu islamistów zajmuje mandaty parlamentarne 

i popiera politykę rządu155.  

Ważną zmianą na politycznej i religijnej scenie Maroka jest odrodzenie su-

fizmu. Przez wiele lat sufizm, a więc mistyczna forma islamu, był w Maroku 

kartą przetargową w relacji państwo-religia, a rozwijające się zakony sufickie 

zaczęły odgrywać znaczącą rolę społeczną i polityczną. Często członkowie 

zakonów przejawiali ambicje polityczne156. To co wyróżnia obecny sufizm  

w Maroku to jego odpolitycznienie, ale też opowiedzenie się po stronie monar-

chii, która sama w sobie także wyraża aprobatę dla tego nurtu. Stał się on bo-

wiem pewną alternatywą dla ruchów radykalnych i ekstremistów islamskich. 

Państwu zależy na tym, by pokazać młodym ludziom inną wizję islamu, nie tak 

agresywnego i bezwzględnego jaki oferują właśnie radyklane grupy islami-

styczne.  

Współczesne środowisko artystów marokańskich, które czerpie inspiracje  

z islamu, w przeciwieństwie do Grupy Casa, nie jest już tak mocno hamowane 

islamem salafickim. Rozwój nacjonalizmu po 1956 roku ukierunkowany był na 

promowanie właśnie tego ruchu reformatorskiego w ramach sunnizmu, który 

bazował na surowej reinterpretacji islamu i wykazywał raczej antysufickie 

tendencje157. Oficjalny islam w państwie determinował charakter prac artystów, 

chociaż możliwym było obejście dominującej doktryny i wplatanie elementów 

nawiązujących do różnorodności religijnej. Obecni twórcy nie ograniczają się 

wyłącznie do wykorzystywania motywów ewidentnie nawiązujących do este-

tyki muzułmańskiej. Ich prace zawierają głębszy przekaz; islam i nauka z niego 

płynąca, mają nawoływać do uniwersalizmu i zrozumienia w różnych kultu-

 
154 J. V. Kalpakian, op. cit., s. 125.  
155 Ibid., s. 129. 
156 Niektóre zakony wykazywały poparcie dla państwa. Jednak istniały także takie, które na-

wiązywały stosunki dyplomatyczne z mocarstwami kolonialnymi. Okres kolonialny umniejszył 

znaczeniu sufizmu, a tendencja ta była dalej kontynuowana w okresie wolnego Maroka.  

A. Knysh, Islamic Mysticism: a Short History, Brill, Leiden 2010, s. 246.  
157 M. Haitami, Women and Sufism: Religious Expression and the Political Sphere in Con-

temporary Morocco, „Mediterranean Studies” 2014, Vol. 22, No. 2, s. 190–212, http://muse. 

jhu.edu/article/558166 [dostęp: 3.03.2020]. 
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rach. Artyści pozwalają sobie na własną interpretację religii, często mocno 

korespondującą z sufizmem, ze względu na jego pokojowy, stoicki charakter. 

Islam nie jest już zatem dla artystów wyłącznie komponentem kultury, przy-

kładem wykorzystania estetyki opartej na niefiguratywnym malarstwie, ale 

przesłaniem, komunikatem, czy wręcz manifestem.  

Panującemu obecnie w Maroku królowi udało się wprowadzić szereg re-

form w obszarze pozycji islamu w państwie, chociaż nadal istnieje wiele ogra-

niczeń, które uniemożliwiają szybszą i bardziej radykalną modernizację kra-

ju158. W społeczeństwie istnieje problem związany z antysemityzmem i ogól-

nym brakiem tolerancji wobec innowierców. Ta kwestia jest dzisiaj mocno 

komentowana przez przywódców religijnych oraz światowych aktywistów na 

rzecz praw człowieka. 

Rosnąca otwartość na kwestie praw człowieka i swobód obywatela wydaje 

się być największym osiągnięciem następcy Hassana II. Już pierwsze miesiące 

panowania nowego monarchy wskazywały na to, iż w Maroku nastąpił zwrot 

związany z respektowaniem podstawowych praw159. Władze przewidziały re-

kompensaty dla powracających do kraju za utracone lata pracy. Zwalnianych  

z więzień oponentów politycznych i repatriantów mianowano na wysokie sta-

nowiska państwowe, czy w placówkach edukacyjnych w kraju160. Obecnie 

państwo, w większości przypadków, pozwala na rozmowy, interakcje i publi-

kowanie materiałów wewnętrznych działaczy na rzecz praw człowieka. Otwar-

cie się państwa na kwestię oficjalnego, normatywnego zagwarantowania oby-

watelom ich podstawowych praw skutkuje ich instytucjonalizacją, co zauważa-

ją także zewnętrzni obserwatorzy161. Ogólny postęp w przestrzeni wolności  

i swobód obywatelskich przekłada się także na zaangażowanie w kwestie 

emancypacji kobiet.  

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, kiedy to domagano się radykalnej 

zmiany przepisów konstytucyjnych, a także w obliczu kryzysu rodziny nie 

dostrzegano miejsca kobiety w marokańskim społeczeństwie. Dopiero na po-

czątku lat 90. nastąpiło ożywienie aktywności na rzecz walki o prawa kobiet. 

W 1999 roku pierwszy w Maroku rząd lewicowy postawił sobie za priorytet 

kwestię praw kobiet i ich udziału w aktywizacji społeczno-politycznej. W roku 

2003, wskutek toczących się w kraju debat i prac powołanych przez króla Mu-

hammada VI komisji, ogłosił on reformę Mudawany i ostatecznie w styczniu 

 
158 A. Bouasria, op. cit., s. 52–53.  
159 S. Slyomovics, A Truth Commission for Morocco, „Middle East Report” 2001, No. 218,  

s. 18–21, https://www.jstor.org/stable/1559305 [dostęp: 14.02.2020].  
160 A. R. Smith, F. Loudiy, op. cit.   
161 S. Gränzer, Changing Discourse: Transnational Advocacy Networks in Tunisia and Mo-

rocco [w:] T. Risse, S. Ropp, K. Sikkink (ed.), The Power of Human Rights: International Norms 

and Domestic Change, Cambridge UP, Cambridge 1999, s. 109–133. 
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2004 roku parlament zatwierdził nowy Kodeks Rodziny162. Walka o prawa 

kobiet w Maroku jest determinowana i sama determinuje zmianę polityczną, 

społeczną i gospodarczą w kraju; prawa człowieka oraz prawa kobiet zasadni-

czo wyznaczają główny tor działań obecnej władzy i najmocniej angażują spo-

łeczeństwo w ich przebieg.  

Nowi artyści dostosowali się do projektu nowego króla, który zakłada od-

dzielenie obecnej monarchii od autorytarnych rządów Hassana II w oczach 

opinii publicznej163. Pozwalają sobie zatem na krytykę poprzednich rządów  

i prawdopodobnie nieumyślnie idealizują osobę Muhammada VI jako wielkie-

go reformatora. Krytykowanie poprzedniej władzy nie jest zupełnie pozbawio-

ne kontroli. Artyści skupiają się jednak mocniej na opłakiwaniu ofiar przemo-

cy, prześladowań i ogólnie przeszłości niż na personalnym, bezpośrednim od-

noszeniu się do postaci Hassana II. Ponadto reformy nowego króla pozwoliły 

na powrót do kraju ofiar poprzedniego reżimu oraz ich potomków, w związku  

z czym dostali oni szansę na wyrażenie swoich doświadczeń poprzez sztukę.  

Wydaje się, że symboliczne dotąd nawiązywanie do marokańskiej kobiety, 

także obecne w pracach Grupy Casablanca, powinno się w obecnej sytuacji 

zmienić. Na scenie artystycznej, wśród twórców pojawiło się więcej kobiet. 

Działalność artystek jest zorientowana wokół tematów dotyczących ich fałszy-

wego, stereotypowego wizerunku w świcie zachodnim, ich roli w rodzinie oraz 

pozycji społecznej. Nadal jednak niektóre z nich, nie są w pełni wyzwolone  

w swojej ekspresji i wykazują się powściągliwością w tworzeniu. Reformy 

polityczne nie zmieniły bowiem stosunku społeczeństwa do pozycji kobiety  

w Maroku. Patriarchalny system wciąż mocno tkwi w mentalności i hamuje 

proces emancypacji kobiet. Podobnie jak w przypadku religii i problemu ak-

ceptacji innowierców, tak też kwestia wykluczenia kobiet i mniejszości jest 

więc mocno uzależniona od otwartości, tolerancji i świadomości mas.  

Wraz z lokalnym rozwojem artystycznym i utrwalaniem w środowisku me-

tod pracy Grupy Casablanca, w Maroku rozwijali się nowi, młodsi artyści. Ich 

doświadczenia, ich podejście do sztuki zachodniej i lokalnej, a przede wszyst-

kim wiara w reformę i modernizację kraju rzutowały na powstanie nowej sztu-

ki marokańskiej, opartej na świadomości pluralizmu etnicznego i innym podej-

ściu do religii w kraju. Ci nowi, młodzi twórcy doczekali się kresu bezwzględ-

nej władzy państwowej. Ustępstwa polityczne, społeczne, obyczajowe wpro-

wadzone przez nowego króla pozwoliły na wprowadzenie nowej wizji arty-

 
162 Nowe prawo ograniczyło poligamię, kobiecie przyznało prawo do rozwodu, podróżowa-

nia i zamążpójścia bez męskiego pozwolenia, podwyższyło wiek do zawarcia związku małżeń-

skiego (18 lat dla chłopca i dziewczyny), a także przyznaje małżonkom wspólną odpowiedzial-

ność za rodzinę. A. Barska, Od patriarchatu do emancypacji. Przypadek Maroka [w:] L. Bucha-

lik, J. Różański (ed.), Ex Africa Semper Aliquid Novi, Tom 4, Żory 2017, s. 24–36. 
163 C. J. Becker, Art, Self-Censorship…, op. cit. 
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stycznej w kraju. Przeniesiono środek ciężkości z działań dążących do odbu-

dowy tożsamości i kultury narodowej, na działania zmierzające do akceptacji 

istnienia pluralizmu etniczno-religijnego, wprowadzenia równouprawnienia  

i wyrażania osobistych przeżyć. 

3.3. Nowe intencje artystów - sztuka marokańska w obliczu  

demokratyzacji  

Wraz z nadejściem nowej, prowadzącej do liberalizacji władzy w Maroku, 

nowe pokolenie artystów otrzymało większe pole do działania i wyraziło więk-

szą śmiałość w swoich wyborach artystycznych. W tej części pracy skupio-

no się na tym, w jaki sposób marokańscy artyści wykorzystali zmiany na tle 

politycznym i społecznym do wyrażania swojej tożsamości i opowiadania się 

za uznaniem większej tolerancji wobec wszelkich mniejszości zamieszkujących 

Maroko. Przybliżono rozwój zmian związanych z emancypacją kobiet, które 

stały się także istotną częścią środowiska artystycznego. Zwrócono również 

uwagę na zmiany związane z pojęciem islamu, jego związkiem z władzą pań-

stwową i wpływem na twórczość artystów. 

Grupa Casablanca, nakłaniając do powrotu do rodzimych form artystycz-

nych oraz ponownego zbadania elementów składających się na kulturę maro-

kańską, korzystała także ze spuścizny mniejszości etnicznych, w tym Berbe-

rów. Szczególnie w twórczości Farida Belkahi zauważalne są silne wpływy tej 

kultury164. Jednak jak wspomniano wcześniej, wśród artystów należących do 

Grupy nie było nikogo o pochodzeniu berberyjskim. Prawdopodobnie z tego 

powodu nigdy nie była ona związana z ruchem na rzecz jej praw politycznych  

i kulturowych. Dodatkowo, wprowadzone przez rząd represje wymusiły na 

artystach Casa cenzurowanie i kontrolowanie własnych działań. Rozwiązanie 

Grupy przyczyniło się niejako do rozluźnienia i większej swobody twórczej 

poszczególnych artystów. Nie przyciągali już tak dużej uwagi jak cała grupa, 

bo została ona rozproszona na pojedynczych członków. Artyści tacy jak Belka-

hia solidaryzowali się jednak z mniejszościami, które nie miały szans na zabra-

nie głosu w swojej sprawie. Tworzyli prace, które w sprytny sposób kamuflo-

wały motywy zaczerpnięte z tradycji Amazigh. Tutaj przydatne okazały się 

treści przekazywane w Szkole w Casablance, które zachęcały do takich praktyk  

i pokazywały, w jaki sposób łączyć tradycyjne elementy kultury z nowocze-

snymi technikami.  

Praktyka częstego wykorzystywania symboli zaczerpniętych z kultury ber-

berskiej oraz wplatanie ich w prace artystyczne doczekała się własnej nazwy. 

Szkoła Znaku, bo tak właśnie nazwano takie praktyki artystyczne, została 

 
164 Szerzej na ten temat: C. Becker, Amazigh Arts in Morocco: Women Shaping Berber Iden-

tity, University of Texas Press 2014, s. 178–181.  
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ugruntowana i rozpowszechniona w Maroku dzięki artystom skoncentrowanym 

wokół École des Beaux-Arts w Casablance165. Grupa Casa, skoncentrowana na 

poszukiwaniu i nowym interpretowaniu elementów rodzimej kultury dostrze-

gła, że motywy Amazigh są wspólne dla wielu kultur. Zatem artyści mocniej 

zaangażowani w Szkołę Znaku, nie byli zbyt skrępowani w swoim działaniu 

twórczym korzystając z symboliki Berberów. Znaleźli sposób na to, by nie 

kolidować z obraną przez państwo polityką, uznającą prymat arabsko-

muzułmańskich korzeni. Wykazanie tego, iż użyte w dziełach motywy nie są 

wyłącznie elementem jednej kultury, w tym przypadku Amazigh, odebrało im 

polityczny kontekst166. Tworząc prace, artyści tacy jak Belkahia, sprowadzali 

bowiem symbole do niepolitycznych motywów ludowych.  

Inaczej wyglądała kwestia twórczości bezpośrednio nawiązującej do dzie-

dzictwa berberskiego. Uprawianie tego rodzaju sztuki, bez negatywnych kon-

sekwencji dla artystów, nie było możliwe w postkolonialnym Maroku Hassana 

II. Władza uważała, że takie działania mają na celu skłócenie i podzielnie na-

rodu, a ponadto są jawną krytyką polityki państwowej. Jedyną możliwą i bez-

pieczną formą tworzenia, która pozwalała na zaangażowanie się w sprawę wal-

ki o prawa i wolności dla mniejszości było praktykowanie Szkoły Znaku. Do-

piero w latach 80. oraz 90. aktywiści Amazigh zdecydowali się na podjęcie 

odważniejszych kroków167. Domagano się przede wszystkim przywrócenia 

nauki języka berberskiego w szkołach i wprowadzenia go do świata mediów. 

Punktem zwrotnym z punktu widzenia zagwarantowania wolności i praw Ber-

berów, było wygłoszenie w 2001 roku oficjalnego przemówienia króla Mu-

hammada VI. Uznał on wówczas język i kulturę Amazigh za kluczowe elemen-

ty tożsamości marokańskiej, wezwał do nauczania Tamazight we wszystkich 

szkołach marokańskich, a ponadto zobowiązał się stworzyć Królewski Instytut 

Kultury Amazigh168. Z punktu widzenia świata artystycznego także był to waż-

ny moment w historii. Mogli bowiem od tej pory skupić się na mocniejszym 

agitowaniu swojej obecności w społeczeństwie marokańskim.  

Do momentu objęcia tronu przez nowego króla, artyści będący Berberami, 

albo bezpośrednio nawiązujący swoimi pracami do tej kultury nie byli obecni 

 
165 Szkoła znaku zaczęła się rozwijać w latach 60. XX wieku w Algierii. Malarze Znaku, bo 

tak określano artystów tej tendencji artystycznej, wykorzystywali abstrakcyjne, geometryczne 

motywy do zapisywania arabskiej kaligrafii oraz Tamazight. M. Vogl, Algerian Painters as 

Pioneers of Modernism [w:] G. Salami, M. Blackmun Visonà (ed.), A Companion to Modern 

African Art, Wiley Blackwell, New Jersey 2013, s. 197–217. 
166 C. Becker, Contemporary Moroccan and Algerian Painters: Contemporary Custodians of 

Amazigh Consciousness [w:] N. Boudraa, J. Krause (ed.), North African Mosaic: a Cultural 

Reappraisal of Ethnic and Religious Minorities, Cambridge 2007, s. 274–278.  
167 Ibid., s. 278.   
168 M. Errihani, op. cit., s. 238–239. 
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na lokalnej scenie artystycznej169. Jedynie Malarze Znaku mogli liczyć na to, 

by ich prace były wystawiane w galeriach sztuki i muzeach marokańskich. 

Dodatkowo, ich dzieła, mające na celu wskazanie na pluralizm kulturowy  

w kraju, nie były mocnym akcentem w walce o polepszenie i umocnienie po-

zycji grup etnicznych w kraju. Większa wolność polityczna pozwoliła współ-

czesnym artystom tworzyć prace mocno zakorzenione w kulturze Amazigh. 

Nie ograniczały się one jedynie do sztuki abstrakcyjnej, wykorzystującej przy 

okazji symbole kultury, ale w sposób o wiele bardziej dosłowny odnosiły się 

do niej. Nie wykorzystywano już tylko zakamuflowanych motywów estetyki 

berberskiej, ale tworzono prace, które miały nadać rozgłos i zaangażować arty-

stów w dyskurs polityczny. 

Twórcy podjęli też dyskusję nad tematem mieszania się kultur w Maroku. 

Polityka Hassana II mogła wskazywać na to, że w Maroku łączenie się Arabów 

z Berberami nie miało miejsca, czy raczej nie było pożądane. Faworyzowanie 

arabskiej kultury i utrwalanie arabskiej tożsamości wykluczyło na wiele lat  

z publicznej dyskusji tę kwestię. Dopiero od początku nowego tysiąclecia po-

jawiły się bardziej śmiałe głosy podejmujące właśnie ten problem. Współcze-

sny marokański artysta Mohamed Nabil (ur. 1952) przyznał, że „identyfikuje 

się jako ”prawdziwy” Marokańczyk z mieszanym dziedzictwem Amazigh  

i Arabów”170. Inny artysta Mohamed Mallal (ur.1965) uważa, że Berberowie, 

nie tylko marokańscy, powinni się zintegrować i wspólnie agitować swoje po-

nadnarodowe braterstwo oraz tożsamość. Jego siostra Fatima Mallal (ur. 1968) 

zajmująca się tradycyjnymi dla berberskich kobiet czynnościami jak tkactwo, 

porzuciła je i zamieniła na malarstwo. Uznała bowiem, że jej obrazy mogą 

dotrzeć do znacznie szerszej publiczności niż tkane koce i dywany. Została 

nawet zaproszona na wystawę do Zurichu, gdzie mogła zaprezentować swoje 

prace i po raz pierwszy wyjechać ze swojej rodzinnej wioski. Działalność Ber-

berów poza poziomem lokalnym była ogromnym postępem; umocniła ich po-

zycję na scenie artystycznej oraz przyczyniła się do większej świadomości 

społecznej i dyskusji na ich temat.   

Bardzo ważnym artystą, mocno artystycznie zaangażowanym w walkę  

o prawa człowieka i z niesprawiedliwościami jest Mahi Binebine (ur. 1959). 

Mieszkający wcześniej przez ponad dwadzieścia lat we Francji i Stanach Zjed-

noczonych powrócił do kraju dopiero w 2002 roku, po śmierci Hassana II, po-

nieważ obawiał się represji171. Jego dzieła w sposób krytyczny odnoszą się do 

 
169 C. J. Becker, Art, Self-Censorship…, op. cit.  
170 C. Becker, Amazigh Arts..., op. cit., s. 181.  
171 Brat Binebina, Aziz, został aresztowany i uwięziony w podziemnej celi więzienia Ta-

zmamart na Saharze na 18 lat za udział w nieudanym przewrocie wojskowym przeciwko królowi 

Hassanowi II w 1971 roku. J. Ciećkiewicz, Pogrzebany żywcem, „Tygodnik powszechny” [onli-

ne]. https://www.tygodnikpowszechny.pl/pogrzebany-zywcem-29248 [dostęp: 20.04.2019].  
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władzy w pokolonialnym Maroku. Mieszczą się jednak w dopuszczalnej przez 

nowego króla krytyce politycznej. Prace Binebine są dostosowane do obecnego 

rządu; nie podważają status quo poprzez nawoływanie do kolejnych reform 

politycznych, ale opłakują ofiary przeszłości. Jako jeden z nielicznych współ-

czesnych artystów tworzy prace, które nie mają za zadanie przyczynić się do 

przyszłych zmian społecznych, czy politycznych. Tworzy prace nawiązujące 

do tragicznych wydarzeń z przeszłości, jako hołd dla ofiar i dla pamięci o nich.  

Pomimo licznych reform króla Muhammada artyści w Maroku nadal muszą 

się mierzyć z dużymi uprzedzeniami społecznymi i nietolerancją. Problem jest 

brak zaufania do władz państwowych. Twórcy obawiają się, że powstałe  

w państwie instytucje mające za zadanie zrzeszać artystów, chronić i promo-

wać kulturę, są tak naprawdę narzędziem do inwigilacji i kontroli działań spo-

łeczności Amazigh. Również społeczeństwo wykazuje sporą niechęć i wzbra-

nia się przed akceptacją współistnienia kilku tradycji obok siebie172. W związ-

ku z tym sztuka jest poddawana autocenzurze. Artyści często tworzą powścią-

gliwe w swoim wydźwięku prace, których treść i forma są mimo wszystko 

ograniczone do symbolicznego akcentowania pewnych charakterystycznych 

dla kultury motywów i symboli. Brak zaufania do władzy wydaje się być zatem 

główną przyczyną powściągliwości twórczej marokańskich artystów związa-

nych z Amazigh. 

Wykorzystywane przez artystów elementy i motywy związane z kulturą 

berberską były i są silne związane z kobietami. Jak wskazano wcześniej, za-

równo malarze arabscy, jak i Amazigh coraz częściej zwracają się ku formom 

sztuki wizualnej berberyjskich kobiet, aby ukształtować postkolonialną tożsa-

mość narodową. Wełniane koce, dywany i ubrania produkowane przez kobiety 

z tej społeczności, a także wykorzystywana przez nie paleta barw znalazły swo-

je odbicie i stały się źródłem inspiracji dla wielu twórców marokańskich.  

Liczba artystek na marokańskiej scenie artystycznej rośnie. Aktywnie 

uczestniczą w rozwoju sztuki wizualnej w Maroku. Wywodzące się z różnych 

warstw społecznych i reprezentujące niemal wszystkie obecne w kraju mniej-

szości, poprzez swoją działalność artystyczną włączają się do publicznej dys-

kusji i walczą o tłumioną przez długie lata wolność słowa. W historii Maroka 

kobiety marokańskie miały duży udział z rozwoju tradycyjnej sztuki ludowej  

i rzemiosła. Tkactwo, haftowanie, zdobienie ceramiki i wyrobów skórzanych, 

projektowanie biżuterii i ubrań, sztuka tatuażu i henna były dziedzinami mocno 

związanymi ze środowiskiem kobiecym.  

 
172 Zwłaszcza mieszkańcy miast mają ogromny problem z zaakceptowaniem powszechnego 

użycia języka Tamazigh. Uważają, że jest on językiem gorszym od języka Koranu, czyli arab-

skiego. M. Ennaji, Multilingualism, Cultural Identity, and Education in Morocco, Springer Sci-

ence & Business Media, 2005, s. 73.  
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W okresie protektoratu kobiety miały dosyć ograniczony dostęp do edukacji 

i rozwoju na polu artystycznym. Posyłanie do szkół chłopców raczej nie sta-

nowiło problemu dla większości społeczeństwa. W przypadku dziewcząt sytu-

acja była inna. Niektóre środowiska obawiały się bowiem, że Francuzi wpłyną 

mocno na ich morale173. Jeżeli już decydowano się na to, by zapisać kobiety do 

szkół, to z zastrzeżeniem, że powinny one być kształcone razem z dziewczęta-

mi wywodzącymi się z tego samego środowiska społecznego, wzmacniając  

w ten sposób przedkolonialny system klasowy. O ile arystokracja sprzeciwiała 

się edukacji kobiet, to biedniejsze warstwy społeczne widziały w szkolnictwie 

szansę na to, by córki przyczyniły się do wzrostu dochodów rodzinnych. Dla 

Francuzów impulsem do stworzenia szkół zawodowych dla kobiet była chęć 

nawiązania kontaktów ze środowiskiem kobiecym w kraju. W ten sposób zna-

leziono prosty sposób na to, by przyswajać i utrwalać wśród marokańskich 

kobiet francuskie wzorce zachowań społecznych. Szkoły stały się zatem głów-

nie narzędziem politycznym.   

Pomimo niechęci społecznej wobec rozwoju artystycznego kobiet, te były 

dobrze zaznajomione z praktyką rzemieślniczą i dobrze sprawdzały się w swo-

jej roli. Nie miały jednak tak dużego doświadczenia ze sztuką europejską jak 

mężczyźni. W związku z tym, po opuszczeniu Maroka przez Francuzów kobie-

ty rzadko zajmowały się artystycznymi zajęciami i jedynie garstka z nich uży-

wała sztuki wizualnej do profesjonalnego wyrażania siebie174. Wykształcona 

kobieta-artystka była w Maroku rzadkością. Jedyną reprezentantką środowiska 

kobiecego w Grupie Casa była Toni Maraini, która nie zajmowała się praktyką 

artystyczną, ale miała swój ogromny udział w kształceniu młodych artystów. 

Była jedną z najważniejszych postaci, nauczycielek Szkoły w Casablance.  

Twórczość Grupy Casablanca nigdy nie skupiała się mocno na kwestii praw 

kobiet. Kierunek ich działań skoncentrowany był raczej na mniejszościach 

etnicznych, niejednorodnej historii kulturalnej, sztukach tradycyjnych, folklo-

rze i religii. Twórcy korzystali jedynie z popularnych rzemiosł, pewnych tech-

nik, narzędzi zarezerwowanych w tradycji dla kobiet. Belkahia często wyko-

rzystywał w swoich pracach motyw tatuażu kobiecego i tworzył przy użyciu 

henny. Melehi często sięgał do elementów biżuterii kobiecej. Nigdy jednak nie 

zwracali się oni w swoich pracach bezpośrednio do problemu kobiet, łączącego 

się z ich słabszą pozycją społeczno-prawną. Dodatkowo, operowanie elemen-

tami kultury kojarzącymi się z kobietą, zrodziło w środowisku pytania doty-

czące zawłaszczenia przez mężczyzn sztuki kobiecej. Takie działania wpływały 

na utrwalenie pewnego obciążającego dla kobiety marokańskiej wizerunku  

 
173 H. Irbouh, op. cit., s. 107–131.  
174 S. El Azhar, The Changing Roles of Female Visual Artists in Morocco, „Journal of Global 

Initiatives” 2019, Vol. 14, No. 2, s. 65–84.  
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i ograniczenia jej do pewnych ról społecznych175. Ponadto wynagrodzenie 

mężczyzn za twórczość artystyczną prezentowaną na wystawach publicznych, 

a tylko akcentującą wkład kobiet, było znacznie wyższe od wynagrodzenia 

marokańskiej artystki-rzemieślniczki. Zyski ekonomiczne wskazywały zatem 

na dużą niesprawiedliwość wynikającą z inkorporowania sztuki kobiet do 

twórczości mężczyzn.  

Status kobiet ewoluował od początku XX wieku. Nastąpiły zmiany społecz-

ne, prawne, ekonomiczne i kulturowe, które pozwalają kobietom odgrywać 

aktywną rolę w społeczeństwie. Konstytucja z 2011 roku wyraźnie wzywa do 

równości płci, jednak jej wdrożenie jest powolne szczególnie w świecie arty-

stycznym176. Kobiety starają się zrobić wszystko, by mówić o nich jako o ar-

tystkach, pracować jako artystki, wystawiać swoje prace i zajmować istotną 

pozycję na scenie artystycznej. Stawiają czoła wielu wyzwaniom, które hamują 

ich kreatywność, a niekiedy zmuszają do porzucenia sztuki. Dużą winą o to 

obarczają media, galerie sztuki i krytyków sztuki, którzy znacznie więcej uwa-

gi poświęcają mężczyznom. Marokańskie artystki wskazują również na inne 

problemy, jednak są świadome tego, iż nie dotyczą one tylko ich rodzimej sce-

ny artystycznej, ale są problemem dla artystek na całym świcie. Mowa o presji 

społecznej, molestowaniu seksualnym i codziennym seksizmie.  

Dopiero reformy Muhammada VI pozwoliły artystkom na jakikolwiek ruch 

w obszarze sztuki, który wykraczałby poza praktyki proponowane i utrwalone 

przez artystów związanych z Grupą Casablanca. Kobiety zaczęły tworzyć pra-

ce, które w sposób krytyczny odnoszą się do ich społecznego ograniczenia  

i oczekiwań, że będą pokornie zajmować swoje „właściwe” miejsce w społe-

czeństwie, zdominowanym przez mężczyzn177. Zwróciły także uwagę na nie-

równości wynikające z rozbicia klasowego i gorszej pozycji kobiet, które są 

zmuszone podjąć pracę fizyczną, by wesprzeć domowy budżet. Sporym pro-

blemem i obszarem, w którym podejmowane kroki artystyczne są nadal bardzo 

nieśmiałe jest cielesność. Więcej odwagi wykazują te artystki, które prezentują 

swoje prace poza granicami Maroka. Lokalny rynek nie obfituje w prace po-

dejmujące tematy kobiecości, płci i sfery seksualnej. 

Działalność artystyczna w postkolonialnym Maroku była w pewien sposób 

dyscyplinowana przez islam. Silny związek władzy z religią nie był bez zna-

czenia dla wolności artystycznej. Założenia estetyki muzułmańskiej mocno 

kontrastują chociażby z założeniami malarstwa figuratywnego, które tak moc-

no utrwaliło się w Maroku za sprawą francuskich przybyszy i malarzy europej-

skich. Wielu artystów Grupy Casablanca, którzy byli bardzo dobrze zaznajo-

mieni z najnowszymi tendencjami i stylami w sztuce zachodniej, zafascynowa-

 
175 C. J. Becker, Art, self-censorship…, op. cit.  
176 S. El Azhar, op. cit. 
177 C. J. Becker, Art, self-censorship…, op. cit. 
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ło się abstrakcjonizmem. Ten kierunek sztuk plastycznych wydawał się mieć 

wiele wspólnego właśnie ze sztuką islamu. Anikoniczność i nienarracyjność, 

które są podstawowymi założeniami estetyki muzułmańskiej idealnie wpaso-

wują się w założenia trendu abstrakcji178.  

Wysiłek artystów z Casablanki zmierzający do utrwalenia w Maroku lokal-

nych form estetycznych opierał się mocno na założeniach islamskiej abstrakcji. 

Tym samym wskazywali oni na związek sztuki zachodniej z lokalną. Opiera-

jąc się na wiedzy dotyczącej podstawowych założeń abstrakcjonizmu uważali, 

że jej źródeł najeży poszukiwać właśnie w założeniach estetyki muzułmań-

skiej179. Wpisywali się zatem również w popularny wówczas ruch, który starał 

się łączyć tradycję z nowoczesnym podejściem do sztuki, włączając w to nie-

konwencjonalny sposób wystawiania dzieł w miejskiej przestrzeni publicznej.  

W Grupie Casa twórcy wyjątkowo mocno czerpali z mistycznej odmiany is-

lamu, czyli sufizmu. Szczególnie bliski związek z tym nurtem deklarował Mo-

hamed Melehi. Urodził się i wychowywał w miejscowości Asilah, która do tej 

pory jest mocno związana z mistycyzmem sufickim180. Charakterystyczne dla 

tego twórcy stało się wykorzystanie wspomnianego wcześniej w pracy motywu 

fali i kolorowych linii, nawiązujące do rytmicznego wypowiadania słów modli-

twy, w przypadku sufizmu połączonego z tańcem. Artyści Casa chętnie posłu-

giwali się geometrycznymi wzorami i powtarzającymi się symbolami, które 

były inspirowane pismem arabskim181. W ten sposób, wykorzystując dwuwy-

miarowe wzornictwo, w sposób przenośny odnosili się do zakazu przedstawia-

nia postaci ludzkich. 

Melehi korzystając z narzędzi abstrakcjonizmu ukazywał istotę sufizmu. 

Wykorzystywane przez niego barwy oraz kształty nawiązywały do nowego 

trendu, a ogólny wydźwięk dzieła, jego treść miały odnosić się do religijnych 

aspektów kultury marokańskiej. Był także fotografem. Wykorzystywał on tą 

nową, mało wówczas popularną w Maroku dziedzinę, do oswajania ludzi  

z przedstawianiem postaci ludzkich182. Jednak działalność artystyczna Casa, 

operująca motywami zaczerpniętymi z islamu nie miała osobistego charakteru. 

Ich założeniem nie było w tym przypadku wyrażanie swojej głębokiej wiary, 

 
178 Charakterystyczną cechą sztuki islamu jest zakaz przedstawiania postaci ludzkich i zwie-

rząt. Wpłynęło to na rozwój arabeski i ornamentyki, które wykorzystują motywy roślinne i geo-

metryczne kształty w dekorowaniu przestrzeni.  
179 M. Jaggi, op. cit.  
180 BAUHAUS-IMAGINISTA: http://www.bauhaus-imaginista.org/articles/13/memories-of-

mohamed-melehi [dostęp: 14.03.2019].  
181 C. J. Becker, Art, Self-Censorship…, op. cit. 
182 Przykładowo ruch nacjonalistyczny wykorzystał zdjęcie króla Muhammada V i użył go 

jako narzędzie propagandowe. Ten incydent przyczynił się do zniesienia zakazu, zabraniającego 

rysowania postaci ludzkich dzieciom. BAUHAUS-IMAGINISTA: http://www.bauhaus-imagi-

nista.org/articles/13/memories-of-mohamed-melehi [dostęp: 14.03.2019].  
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czy wychwalanie islamu. Zależało im raczej na pokazaniu tego, iż zachodnie 

trendy mają pewne punkty styczne z lokalną kulturą oraz zademonstrowaniu, 

jak w sposób metaforyczny wplatać elementy owych trendów do dzieł pla-

stycznych. Islam nie był jednak głównym tematem ich dzieł, ponieważ zdawali 

sobie sprawę z tego, jak bardzo jest to drażliwy temat, ze względu na jego silny 

związek z osobą monarchy.  

 

Rys. 7. Mohamed Melehi fotografuje prace podczas wystawy na placu Dżami al-Fana 

w Marrakeszu, 1969. 

Źródło: The Guardian, https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/apr/12/moha-

med-melehi-casablanca-art-school-mosaic-rooms-london [dostęp: 15.04.2019]. 

Pod panowaniem Hassana II wszelkie próby negowania lub proponowania 

innej wizji islamu niż ta propagowana przez oficjalne władze była niemożliwa  

i łączyła się z brutalnym potraktowaniem aktywistów w tym zakresie. Dopiero 

przejęcie władzy przez Muhammada VI zmieniło tę sytuację. Wraz z większą 

swobodą wyrażania własnych poglądów i uznania sufizmu za ważny element 

budujący tożsamość narodową, artyści mogli mocniej zaangażować się w dys-

kurs religijny w kraju. Twórcy zaczęli wykorzystywać sztukę do ukazywania 

własnej interpretacji islamu i nauki płynącej od Proroka183. W ich pracach do-

strzegalne są ich silne i emocjonalne związki z religią, które na pierwszym 

miejscu stawiają ich muzułmańską tożsamość.  

Dodatkowo, aktywność grup islamistycznych wprowadziła do publicznej 

debaty nowe pytania. Zaczęto się bowiem bliżej przyglądać kwestii religijnej 

 
183 A. Karroun, Younès Rahmoun and His „Spiritual” Art at the Ends of the World, „Art East” 

[online], http://arteeast.org/quarterly/younes-rahmoun-and-his-spiritual-art-at-the-ends-of-the-world/ 

[dostęp: 10.10.2019].  
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legitymizacji władzy monarchy oraz jego prawa do interpretowani przepisów 

prawa religijnego184. Artyści z większym zaangażowaniem i uwagą zaczęli 

przyglądać się poczynaniom władcy. Jego reformy świadczą o tym, że zależy 

mu na zbudowaniu nowego wizerunku islamu i nowego wizerunku Maroka. 

Duża aktywność artystów sufickich i ich materiały korespondują z wizerun-

kiem islamu, który proponuje władca, a więc opartego na tolerancji, zrozumie-

niu i wskazaniu na aspekt głębokiego uduchowienia wyznawców.  

Wciąż jednak istnieje duża doza niepokoju. Społeczeństwo widzi zachodzą-

ce w kraju zmiany i reformy polityczne. Pomimo to władza monarchy jest na-

dal bardzo szeroka. Powstanie państwa świeckiego, za czym opowiada się 

część aktywistów islamskich, nie wydaje się na chwilę obecną możliwe. Pro-

ponowana przez władzę oficjalna wizja islamu jest przez nią silnie broniona  

i wszelkie przejawy jej negacji nie są tolerowane. Stąd wciąż występuje duża 

powściągliwość wśród społeczeństwa, które obawia się radykalnych działań  

i represji wobec tych, którzy mają odwagę zabrać głos. Zatem ograniczenie 

wolności słowa to główna obawa dzisiejszych lokalnych artystów w Maroku.  

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o sytuacji związanej z wystawiennic-

twem i promocją lokalnej sztuki w Maroku. Okres Hassana II nie sprzyjał roz-

wojowi miejscowych galerii sztuki, czy salonów wystawowych. Artyści narze-

kali na konieczność szukania pomocy w tej materii wśród przedstawicieli za-

chodnich krajów, często mocarstw kolonialnych. Grupa Casablanca próbowała 

znaleźć wyjście z tej sytuacji i szukała innych dróg dojścia do publiczności  

i konfrontowania ich ze swoja wizją artystyczną. W taki sposób doszło do licz-

nych wystaw w miejscach publicznych, ruchliwych przestrzeniach miejskich.  

W ostatnim czasie zaszły duże zmiany związane z pozyskiwaniem, rozpo-

wszechnianiem i wystawianiem marokańskich dzieł sztuki. Stało się to możli-

we dzięki działaniom środowiska artystycznego i podejmowaniu współpracy  

w ramach tejże grupy, a także dzięki ewolucji polityki kulturalnej w Maroku  

i większości krajów arabskich185. Ogólny postęp i rozwój również przyczyni-

ły się do zmiany pozycji sztuki w społeczeństwie. Dostęp do środków maso-

wego przekazu znacznie poszerzył grono odbiorców sztuki. Problem stanowi 

jednak brak instytucji i sponsorów, gotowych mocniej zaangażować się 

w promowanie sztuki. Brakuje strategii zarządzania kulturą i towarzyszącej jej 

ustrukturyzowanej edukacji. Zachodnie modele i jego aktorzy nadal dominują 

w świecie w dziedzinie sztuki. Dużym postępem jest jednak większa świado-

mość o lokalnych artystach i wymaganie od nich tego, by swoje działania opie-

rali na pamięci o swoich korzeniach kulturowych.  

 
184 J. V. Kalpakian, op. cit., s. 125–129.  
185 S. Abdelhedi, Analyzing the Moroccan Artistic Presence at the Centre Pompidou Collec-

tions, „Journal of Global Initiatives” 2019, Vol. 14, No. 2, s. 47–64. 
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W tym rozdziale pracy starano się pokazać, w jaki sposób zmiana władzy  

w Maroku wpłynęła na ewolucję sztuk plastycznym. Zestawienie ze sobą klu-

czowych punktów polityki władz, oddziałujących na społeczne poczucie bez-

pieczeństwa, wolności i praworządności z tendencjami artystycznymi, charak-

terystycznymi dla danego momentu historycznego,  miało wyłonić elementy, 

które mają zdolność manipulowania światem sztuki. Punktem odniesienia była 

działalność Grupy Casablanca, będąca istotnym czynnikiem budującym naro-

dową estetykę marokańską. Relacja zachodząca między jej aktywnością  

w obszarze sztuk plastycznych, a aktywnością współczesnych nam artystów 

marokańskich ukazuje, że zmiany społeczno-polityczne przyczyniły się do 

zmiany koncepcji sztuki, jako tej która ma pomóc budować tożsamość narodową.  

Od momentu pojawienia się kierunków awangardowych w sztuce, ta zaczę-

ła wyzbywać się własnej tożsamości. Twórcy starali się w swoich pracach od-

ciąć od narzuconych, sztywnych norm i zasad rządzących światem sztuki. 

Wolność, nowość i oryginalność stanowiły dla nich klucz do spełnienia arty-

stycznego. Jednocześnie, dążąc do wyzwolenia się od tradycji i akademizmu 

artyści nadal zachowali poczucie wewnętrznej misji. Paradoksalnie sztuka 

awangardowa stopniowo pozbywała się więc własnej tożsamości, ale jednocze-

śnie była środkiem służącym do kształtowania tożsamości zbiorowej186. 

Artyści związani z Grupą Casablanca byli dobrze zorientowani w najnow-

szych tendencjach artystycznych i uwarunkowaniach, które decydowały o po-

pularności sztuki w przestrzeni publicznej. W związku z tym przeniesienie  

i posługiwanie się głównymi założeniami chociażby awangardy nie stanowiło 

dla nich problemu. Na dodatek idea sztuki, jako tej, która może wpływać na 

poczucie jedności i brać udział w procesach tożsamościowych zachęciła ich do 

działania. Dopiero co wyzwolone Maroko borykało się wówczas z naleciało-

ściami kultury francuskiej i europejskiej, które przez ponad cztery dekady 

przenikały kolejne aspekty życia Marokańczyków. Artyści upatrywali w sztuce 

narzędzia do zmiany tej sytuacji i podjęli się próby odnowy lokalnej kultury  

i tożsamości narodowej. Wyciągnęli wnioski z doświadczeń zdobytych głów-

nie w krajach europejskich i całą swoją uwagę poświęcili przywróceniu naro-

dowego dziedzictwa kulturowego. 

Bardzo ważne było znalezienie elementu, który spajałby awangardę z trady-

cją, ponieważ ta pierwsza pragnęła się przecież odciąć od naleciałości histo-

rycznych i skostniałych form. W związku z tym Grupa Casablanca wykorzysta-

ła awangardę do tego, by połączyć teraźniejszość z przyszłością, natomiast 

tradycja miała łączyć teraźniejszość z przeszłością. Ta relacja była mocno od-

czuwalna w działalności Grupy. Całą swoją wiedzą i umiejętności pragnęli 

 
186 J. Winnicka-Gburek, O problemach z tożsamością narodową i sztuką, „Estetyka i Kryty-

ka” 2005–2006, Nr 9/10, s. 255–266, http://submission.pjaesthetics.uj.edu.pl/art/9-10/eik_9-

10_17.pdf [dostęp: 23.05.2020].  
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wykorzystać do zmiany pozycji lokalnych elementów kultury przy udziale 

sztuki współczesnej. 

Ponieważ w momentach szczególnie ważnych dla narodu następuje intensy-

fikacja narodowych uczuć, to artyści Casablanca natrafili na sprzyjające wa-

runki do tworzenia. Dodatkowo ich zadaniem było zasadniczo zbudowanie 

marokańskiej sceny artystycznej od podstaw, trudno bowiem mówić o tym, by 

kiedykolwiek wcześniej istniała marokańska tradycja plastyczna. Problemem 

była jednak polityka prowadzona przez panującego wówczas Hassana II. Jego 

autorytarne rządy, brutalność i determinacja, by utrzymać silną pozycję w pań-

stwie kładły się cieniem na rozwój lokalnej sztuki. Wobec takich okoliczności, 

artystom pozostało dopasować swoją aktywność do bieżącej sytuacji społecz-

no-politycznej. Dlatego też Grupa Casablanca mocniej zaangażowała się  

w proces edukacji przyszłych pokoleń artystów oraz wskrzeszania zapomnia-

nych elementów marokańskiej kultury wizualnej. Ograniczenia nałożone przez 

reżim polityczny spowodowały to, że Grupa nie mogła dostatecznie mocno 

akcentować pluralizmu społecznego. Zamiast tego poszukiwała takich moty-

wów i elementów kultury, które byłyby wspólne dla obecnych w kraju grup 

etnicznych, czy religijnych. Takie działania były potrzebne dla przypomnienia 

historii, zwrócenia uwagi na pochodzenie, odbudowy kultury, a co za tym idzie 

poczucia tożsamości. Jednak nie były to mocne akcenty w walce o prawa 

mniejszości i zwracania uwagi na ich trudną sytuację społeczną i wykluczenie.  

Grupa Casablanca miała swój ogromny udział w pokazywaniu tego, jak ko-

rzystać z zachodniej spuścizny kulturalnej, nie odrzucając przy tym tej lokal-

nej. Można zatem powiedzieć, że w znacznym stopniu przyczyniła się do stwo-

rzenie pewnego kanonu oraz bazy dla przyszłych pokoleń. Przygotowała lokal-

ną scenę artystyczną na ewolucję w obszarze sztuki. W tym aspekcie bardzo 

ważna była jej działalność edukacyjna zarówno w obszarze stricte naukowym, 

jak i społecznym. Oswajanie ludzi ze sztuką (np. poprzez publiczne wystawy), 

a w kolejnym etapie zaszczepienie w nich zmysłu estetycznego, jest konieczne 

do tego, by sztuka mogła się rozwijać187.  

Po dekadach silnego wpływu tendencji zaproponowanych przez Grupę Ca-

sablanca twórcy mogli wyjść poza ramy jej działalności. Do lat 90. XX wieku 

Maroko było ciągle pod wpływem arabsko-islamskiej ideologii państwowej; 

rozwój sztuki wychodzącej poza jej obszar nie był możliwy do osiągnięcia. 

Dopiero objęcie tronu przez Muhammada VI wpłynęło na rozluźnienie twór-

czości artystycznej w kraju. 

 
187 Marokański malarz Mohamed Ataallah na łamach czasopisma „Souffles” pisał o roli ma-

larstwa w kształtowaniu zmysłu i smaku estetycznego w społeczeństwie. Szerzej na ten temat: 

M. Ataallah, Fiches et Questionnaire, „Souffles” 1967, No. 7–8, s. 23–24, https://monoskop.org/ 

images/4/4c/Souffles_7-8_1967.pdf [dostęp: 8.01.2020]. 
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Nowe pokolenie artystów zaczęło badać granice wolności twórczej i podej-

mować tematy, które odcinają się od odniesień do kultury wyłącznie arabsko-

islamskiej, która według Hassana II miała być trzonem tożsamości narodowej. 

Zamiast tego, w obszarze ich głównego zainteresowania artystycznego pojawi-

ły się tematy powiązane z pluralizmem etnicznym, językowym, wolnością wy-

powiedzi, emancypacją kobiet, pozycją islamu w państwie. Powielane przez 

lata treści i motywy wykorzystywane w sztuce były poniekąd pozbawione wy-

dźwięku osobistego, bo miały na celu odcięcie się od wpojonych przez francu-

skich kolonizatorów zachodnich wzorców sztuki. Celem artystów Grupy Casa-

blanca było uwolnienie mas od bezrefleksyjnego poddawania się europejskim 

wpływom i umocnienie tożsamości narodowej. Nowi artyści nie wydają się być 

pod wpływem czynnika związanego z pragnieniem wyzwolenia się od domina-

cji francuskiej i świata sztuki zachodniej. Ten wątek został zastąpiony nowym, 

mającym za cel zbudowanie lepszej przyszłości i poszerzenia wolności obywa-

telskich.  

W tym miejscu widoczne jest to, w jaki sposób intencje marokańskich arty-

stów „pionierów” i współczesnych zmieniły się na przestrzeni lat. O ile Grupa 

Casablanca podjęła działania, które były skoncentrowane na teraźniejszości  

i odbudowie tego co wspólne, to kolejne pokolenia twórców, tych pracujących 

współcześnie, dążą do poprawy sytuacji społecznej na przyszłość i walczą  

o swoją własną pozycję jako mniejszość, czy grupa ucisku. Wyrażanie swoich 

osobistych przemyśleń, uczuć, pragnień przez młodych twórców nie jest wyni-

kiem dekolonizacji kultury, ale jej ewolucji. Stworzona przez postacie takie, 

jak Belkahia, Chebaa, Melehi, czy Maraini scena artystyczna, mogła ulegać 

przeobrażeniom i rozwijać się, czego dowodem są bieżące prace artystów  

w Maroku. 

Pomimo dużej zmiany w przyjęciu postawy znacznie śmielszego obywatela-

artysty, który wykorzystuje swoje umiejętności do upubliczniania, nadawania 

rozgłosu niewygodnym aspektom życia społecznego i prowokowania dyskusji 

o nich, nadal odczuwalna jest silna rezerwa. Artyści nie mogą z całą mocą za-

angażować swojej kreatywności w proces tworzenia sztuki. Historia Maroka 

jest bowiem historią ciągłych zmian, nierównomiernego ucisku politycznego, 

który na zmianę daje większą swobodę, by wkrótce ponownie ją ograniczyć. 

Brak przekonania o stabilizacji wpływa na powściągliwość artystów i podda-

waniu ich działań autocenzurze. W związku z tym ich twórczość w pewnym 

stopniu nadal pozostaje pod wpływem artystycznym Grupy Casa i chociażby 

szkoły operowania symbolami. Metaforyczne ujęcie motywów charaktery-

stycznych dla danej grupy, mniejszości, religii jest bezpiecznym wyjściem  

z sytuacji i nie zagraża polityce prowadzonej przez dwór marokański. Proble-

mem dla artystów nie są zatem rodzaje reform, które wprowadza władza, ale 

tempo ich wcielania w życie i uprzedzenia społeczne.   
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Zakończenie 

Celem niniejszej pracy było sprawdzenie, czy uwarunkowania społeczno- 

-polityczne wpływające na estetykę Grupy Casablanca, rzutują na twórczość 

współczesnych artystów marokańskich. Opierając się na polskich i obcoję-

zycznych publikacjach, w poszczególnych rozdziałach dokonano analizy, która 

miała na celu odpowiedzieć na postawione pytania badawcze. Miały one być 

pomocne w weryfikacji postawionej hipotezy. 

W pierwszym rozdziale pracy przedstawione zostały procesy społeczne  

i polityczne, które wpływały na kształtowanie i rozwój sztuki głównie w Euro-

pie. Zdecydowano się na zawężenie badań do tego obszaru, ze względu na to, 

że w największym stopniu wpływał on na dynamikę wydarzeń w Maroku. Po-

nieważ tematyka pracy związana jest z wpływem na sztukę zmian społeczno- 

-politycznych, to w rozdziale tym przybliżono, w jaki sposób od połowy XIX 

wieku aż po czasy współczesne zmieniały się trendy artystyczne. Dzięki temu 

zaobserwowano, że na zmiany w polu artystycznym wpływ mają zarówno spo-

łeczeństwo, w ramach którego sztuka się rozwija, jak i procesy polityczne, 

społeczne i kulturowe. Dodatkowo sama sztuka może również być aktorem  

w zachodzących transformacjach i wpływać na przebieg wydarzeń związanych 

z wszelkimi rewoltami w obszarze polityczno-społecznym.  

W drugim rozdziale poddano analizie zmiany, które nastąpiły na marokań-

skiej scenie artystycznej, pod wpływem obecności i działalności francuskich 

kolonizatorów w latach 1912–1956. Ten okres miał kluczowe znaczenie dla 

działań artystycznych Grupy Casablanca, której powstanie było związane  

z przeciwstawieniem się długoletniej dominacji Francji w regionie. Powstała 

już po odzyskaniu niepodległości grupa, której członkowie urodzili się i wy-

chowali w Maroku Francuskim, pragnęła zaprzeczyć wprowadzonemu przez 

Francuzów błędnemu poczuciu o tym, że lokalna twórczość jest gorsza niż 

zachodnia. Badania w tej części pracy miały ustalić, co zachwiało poczuciem 

odrębności i wyjątkowości rodzimej sztuki. Wskazano także na elementy, które 

mogły wpłynąć na osłabienie poczucia tożsamości Marokańczyków. Są to 

ważne czynniki, wpływające na znalezienie zależności pomiędzy estetyką Gru-

py Casablanca, a tym co ją determinowało. 

W ostatnim rozdziale pracy przedstawiono zmiany społeczne, polityczne  

i kulturowe, które zaszły w niepodległym państwie marokańskim. Punktem 

odniesienia był wpływ spuścizny Grupy Casablanca na współczesnych nam 

artystów marokańskich Problematyka trzeciego rozdziału miała pomóc  

w sprawdzeniu tego, jak silny, jeżeli w ogóle, jest wpływ Grupy na prace arty-

stów we współczesnym, bardziej zliberalizowanym Maroku.  

Przeprowadzone badania i analiza wskazują na to, że głównymi czynnikami 

wpływającymi najmocniej na rozwój sztuki w okresie działalności Grupy Ca-
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sablanca były polityka kulturalna Francji wobec Maroka w okresie Protektoratu 

oraz polityka wewnętrzna władz niepodległego Maroka. Artyści skupili się na 

ponownym przywróceniu oraz odnowieniu mocno dotąd ograniczanej sztuki 

lokalnej, rzemiosła i folkloru. Lokalna, nowa sztuka nie mogła się jednak 

w pełni rozwijać z powodu przyjętej przez władze marokańskie oficjalnej ideo-

logii państwowej. Estetyka Grupy musiała podporządkować się regułom, które 

wyznaczyły marokańskie autorytety państwowe po roku 1956. Niepokoje spo-

łeczne, niesprawiedliwości i brak praworządności wymusiły na artystach do-

stosowanie się do panujących warunków. Operowanie elementami sztuki lo-

kalnej i najnowszymi tendencjami artystycznymi świata zachodniego było po-

dyktowane zarówno chęcią dostosowania się do bieżących trendów, ale rów-

nież dawało szansę na większy zasięg twórczości w rodzimym kraju. Procesy 

społeczne zmuszały więc do czerpania z lokalnego dziedzictwa kulturowego, 

natomiast procesy ogólnoświatowe wpływały na generalny rozwój lokalnej 

sceny artystycznej.  

Odpowiadając na pytanie dotyczące tego, jakie były kulturowe i polityczne 

uwarunkowania oddziaływania Grupy Casablanca na współczesnych nam arty-

stów w Maroku należy stwierdzić, że Grupa w znacznym stopniu przyczyniła 

się do promowania lokalnych elementów kultury. Pokazała, jak w bezpieczny 

sposób, obchodząc oficjalną politykę państwa i związane z nią restrykcje, wy-

korzystać motywy marokańskiej kultury.  

Przedstawiony w trzecim rozdziale materiał wskazuje, że główne czynniki 

wpływające na rozwój sztuki marokańskiej w okresie demokratyzacji to kryty-

ka politycznych, społecznych i religijnych uwarunkowań rozwoju Maroka 

w przeszłości. Artyści podejmują tematy, które kolidują z oficjalną ideologią 

Hassana II, promującą arabsko-muzułmańskie dziedzictwo kulturowe. Zamiast 

tego tworzą prace związane z pluralizmem społecznym, kulturowym, prawami 

człowieka i rolą religii w państwie. Nie są jednak w pełni wyzwoleni w swoim 

działaniu i nadal z dużą rezerwą odnoszą się do wprowadzanych reform, co 

odbija się na powściągliwości ich prac artystycznych.  

Odpowiadając na pierwsze z dwóch głównych pytań badawczych, należy 

stwierdzić, że procesy społeczno-polityczne wpłynęły na formę aktywności 

Grupy Casablanca, związaną z metodami prezentowania dzieł oraz na wypra-

cowaną przez nią estetykę, silnie powiązaną z dziedzictwem kulturowym Ma-

roka. Odpowiedź na drugie pytanie główne związana jest z kolei wpływem 

Grupy na budowanie tożsamości narodowej. Artyści Casablanca, pracując  

z motywami, symbolami, materiałami i tematami związanymi z historią kultu-

rową Maroka, utrwalali je w narodzie i przyczyniali się do wzmacniania poczu-

cia jedności i solidarności. Dodatkowo doszukiwanie się elementów wspólnych dla 

wielu mniejszości w kraju o dużym rozdrobnieniu etnicznym i religijnym, dopro-

wadziło w przyszłości do pogłębienia debaty o pluralizmie społecznym. 
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Przeprowadzona analiza wskazuje na to, że postawiona hipoteza jest twier-

dząca. Należy bowiem zauważyć, że współcześni artyści w Maroku nadal wy-

korzystują metody tworzenia Grupy Casablanca. Posługiwanie się chociażby 

Szkołą Znaku jest tego dowodem. Należy jednak zauważyć, że obecne warunki 

w kraju, związane z liberalizacją, umożliwiają artystom mocniejsze zaangażo-

wanie w kwestie wychodzące poza arabsko-muzułmańskie aspekty tożsamości 

narodowej. Grupa Casablanca, pomimo podejmowania prób wychodzenia poza 

ten obszar, w sposób o wiele bardziej powściągliwy dotykała spraw pluralizmu, 

czy religijności w ówczesnym Maroku. 

Niniejsza praca stanowi wkład w stan wiedzy na temat rozwoju sztuki 

współczesnej w Maroku, ponieważ wnosi istotne informacje, dotyczące proce-

sów społeczno-kulturowych wpływających na jej rozwój.  Przyczynia się rów-

nież do debaty nad przyszłością sztuki w tym kraju. W pracy zauważono, że 

marokańska scena artystyczna zaczęła poszerzać obszary swoich zainteresowań 

wokół tematów dotąd mniej eksploatowanych, co może stanowić temat do ko-

lejnych badań.  
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