03

T

o już trzeci numer Punktu. Bardziej obszerny
niż pozostałe, tworzy numer
podwójny – na zakończenie
pierwszego roku działalności.
Znalazły się w nim obok sztuk
wizualnych, m.in. literackie
teksty Mateusza Marczewskiego i Adama Kaczanowskiego
oraz eseje opisujące przygody
w krainie nawiedzonych dźwięków. Tradycyjnie pokazujemy
autorów, których wypowiedzi
są dalekie od rutyny, pełne pasji i oparte na niezwykle intensywnym odczuwaniu otaczającej rzeczywistości. Postaraliśmy
się skupić uwagę na zjawiskach
widmowych. Wyczulić się na
załamania otaczającej nas rozmaitości, z której wychodzą
na jaw nieoczekiwane powroty
niedomkniętej przeszłości. Nie
znaczy to, że jest to numer historyczny, wręcz przeciwnie.
Interesowały nas jedynie duchy
zadomowione we współczesności, żywe w tym, co robimy,
widoczne w tym, co wchodzi
w pole naszego widzenia. Możliwe do spostrzeżenia lub od-

dania w obrazie, mimo, że istniejące poza obrębem fizykalnej
materii. Poszukiwanie zjaw i
widm przyjmuje tu różne formy, od głęboko emocjonalnych
rysunków Magdaleny Starskiej
i Aleksandry Waliszewskiej,
przez „auratyczne” fotografie
Xeni Uranovej, Łukasza Sosińskiego i duetu Aleksandra Bujnowska/Jan Dziaczkowski, po
całkiem konceptualne zabiegi
Honzy Zamojskiego czy Franciszka Orłowskiego, by poprzez
demoniczne fantazje Liama
Sparkes’a realizowane w sztuce
tatuażu, ostatecznie doprowadzić do całkiem okultystycznego cyklu Traume II Aleksandra
Bindera.
Kuba Bąk/Anna Czaban
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ad filozofem zwisało coś
niby pęcherz ogromny,
wysuwający ze swego wnętrza
tysiące kleszczów i żądeł skorpionowych, oblepionych grudkami
czarnej ziemi.

sercu, i przechodząc przez nie
jak przez zwodnicze omamy,
wkraczają w dumne bramy zwycięstwa. W swojej rzeczywistości
zostaną następnie dzięki maskom
wspaniale wyniesieni.

[Mikołaj Gogol, Wij, 1835]

[Ernst Jünger, Na marmurowych skałach, 1942 ]

To są piwnice, na których wznoszą się dumne i tchnące błogą wonią swych świąt pałace tyrannis:
śmierdzące pieczary straszliwego
rodzaju, w których przeklęta na
wieki hołota raduje się okrutnie
z pohańbienia godności i wolności człowieka. Wówczas milkną
Muzy, a prawda zaczyna migotać jak pochodnia w złowrogim
powietrzu burzy. Widać, jak
słabi ulegają, gdy tylko zaczną się
kłębić pierwsze mgły, ale nawet
kasta wojowników trwoży się,
ujrzawszy hałastrę maszkaronów
pnącą się z nizin na bastiony.
Dochodzi do tego, że na tym
świecie dzielność żołnierska
wystawiona jest na drugą próbę;
i tylko najwięksi z nam współczesnych wnikają aż do siedzib
grozy. Wiedzą, że wszystkie te
obrazy żyją jedynie w naszym

And now… my pig… you die
[Demon Wind (Charles Philip
Moore), 1990]

Ż

yjemy w czasach hipertrofii
prywatnych i zbiorowych
armagedonów, których przeciętna przemijalność odpowiada mniej więcej długości telewizyjnego spotu reklamującego
karmę dla psów. Te rozbłyskujące na krótko i pogrążające
się w logoreicznym szumie dramaty – zarówno w skali wielkich globalnych zdarzeń
o charakterze katastrof, jak
i kameralnych, zamkniętych
w relatywnie skromnych ramach, epizodów – nikogo specjalnie nie zadziwiają. Przedłużenie zasięgu ludzkiej percepcji,
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zapowiadane przez Marshalla
McLuhana, a wykrystalizowane w konkretne, funkcjonalne
kształty przez neurokognitywistów, badaczy sztucznej
inteligencji i wizjonerów z MIT
Media Lab, ostatecznie nie stało się narzędziem wyzwolenia
ludzkości od ustawicznie nękających ją plag. Być może,
w ogóle nie miało, czy nie
musiało nim zostać. Zamiast
śnionej jeszcze we wczesnych
latach 90. sublimacji technologicznego optymizmu w narzędzia, które miały uczynić
rzeczywistość (ba, całość poznania i szerzej – doświadczenia w ogólności) doskonalszą
w wymiarze globalnego polis
ludzi dobrej woli, otrzymaliśmy
jej demiurgicznie strywializowane przeinaczenie. Zasięg
indywidualnej sieci jest dziś
tożsamy z ilością „znajomych”
na Facebooku, z których przynajmniej części nie znamy, czy
wręcz nie chcielibyśmy poznawać. Ilość mnożonych bytów,
deklaracji, statusów i „aktywności” przyprawi każdego
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szanującego się ockhamistę o
ból głowy. Widać tu wyraźnie,
w jaki sposób transparentność
narzędzi, które same w sobie
nie mogłyby zostać żadną miarą
zaklasyfikowane w binarnej
opozycji „dobrego” i „złego”,
może ułatwiać transmisję treści
potencjalnie uniwersalnych, ale
i sprzyja depersonalizacji i atomizacji, pogłębia wyobcowanie
i zagubienie. Rzeczywistość
widziana poprzez media staje
się pomieszaniem majaku, samodezintegrujących się komunikatów i projekcji, nieustannie
ewoluującej katastrofy. Twórca
teorii katastrof Rene Thom postulował konieczność poszukiwania ontologicznych przyczyn
obserwowanej rzeczywistości,
jej ukrytych mechanizmów, ale
ostrzegał przy tym, że „do jego
świata nie może wejść nikt, kto
nie jest geometrą”. Nawet, jeśli
przyjmiemy luźne, raczej memetyczne niż matematyczne,
rozumienie pojęcia katastrofy,
trudno zaprzeczyć, że do wnętrza ustawicznie destruującej
i rekonstruującej się kultury
35

ma szansę przeniknąć przede
wszystkim ten, który nie obawia się konfrontacji z otchłanią,
i jej zwróconego na siebie spojrzenia.
Badanie fantazmatyczności
kultury jako całości, nie tylko
w wymiarze jej konkretnych
ujawnień, musi się wiązać z
chęcią i potrzebą podjęcia ryzyka, z babraniem się w światach mroku i niedoskonałości,
z mozolnym przekopywaniem
stratygraficznych warstw mułu
w poszukiwaniu skarbów. Należy przy tym zrezygnować
z wciąż zaskakująco aktualnych,
a często wprzężonych w doraźne i mało satysfakcjonujące
intelektualnie wojny kulturowe,
prób stworzenia wertykalnych
hierarchii. To, co kulturowo
znaczące, nie musi wynikać
z lektury Tukidydesa, ani nawet
wzbijać się w stratosferyczne
dale ponad kontekst wulgarnej
papki, jak życzyliby sobie tego,
skądinąd ze szlachetnych pobudek, kulturowi konserwatyści
oraz pogromcy konsumeryzmu
i uniformizacji. Jeszcze bardziej
36

nieprzekonywująca wydaje się
być progresywistyczna wiara w
możliwość oceny każdego kulturowego tworu pod względem
jego polityczno-społecznego
zaangażowania i przydatności
w promowaniu egalitarnych
ideałów. Można odwracać
się od Disneya i Lady Gaga ze
wstrętem, jako od produktów
kulturowego ubóstwa, mentalnej pauperyzacji i społecznej
anomii, podobnie jak możliwe
jest ich dekonstruowanie w
kategoriach radykalnej krytyki
neoliberalnego porządku, ale
obydwie postawy nie wydają się
ani szczególnie świeże, ani poznawczo obiecujące.
Uwzględnianie przedstawień
i ujawnień z zasadniczo odmiennych porządków i hierarchii nie ma w tym przypadku
nic wspólnego z programową
wszystkożernością postmodernizmu. W najlepszym razie, chodzi o wszechstronność
i poznawczy rozmach, który
można dostrzec np. w stosunku
Pawła Dunina-Wąsowicza do
materiału kompilowanego w

„Widmowej bibliotece”, gdzie
granica między kontekstem
kultury wysokiej i niskiej ulega
świadomemu zatarciu: hasła
poświęcone wyimaginowanym
książkom, pojawiającym się u
J.L. Borgesa, Flanna O’Briena
czy Bruno Schulza sąsiadują z
wpisami dotyczącymi Stephena
Kinga, „Tytusa, Romka
i A’Tomka” czy cyklu Stanisława Pagaczewskiego o profesorze Gąbce. Rzecz nie polega
jednak na programowej analizie popkulturowych wątków
i materiałów, lecz na próbie
budowania (tu szczególną uwagę warto zwrócić na tryb niedokonany) rozległego systemu
korespondencji pomiędzy kulturowymi zdarzeniami, którego
zasadniczą przesłanką nie byłaby potrzeba ułożenia zhierarchizowanego i elitarystycznego
kanonu, ani spolitycyzowany
utylitaryzm nośnych wątków
ideologicznych (społeczne wykluczenie, teorie genderowe
i postkolonialne etc.).
Jako się rzekło, poszukiwanie
fantomów jest splecione z ko-

niecznością penetrowania obszarów marginalnych, pozornie
niegodnych uwagi, niskich i
niedojrzałych. Zdecydowałem
się na wymienne określanie ich
jako „chtonicznych”, w sensie
odnoszenia się do ukrytych
mechanizmów, niedostępnych wymiarów rzeczywistości, i swoistego podziemia
idei i obrazów, a nie w sensie
religioznawczym czy antropologicznym. Rozumiana w ten
sposób chtoniczność zbliża się
do obszarów o charakterze programowo ezoterycznym, nigdy
jednak nie obejmując jednego i tego samego terytorium,
natomiast często penetrując
czysto zewnętrzny i dostępny
każdemu poziom egzoteryczny.
Informacje i „fakty” prasowe
(kolejny przyczynek do rozwoju
Orwellowskiego doublespeak:
czy faktyczność jest podatna na
podziały i stopniowania?), np.
na temat ekskluzywnych ponadnarodowych gremiów i ciał
doradczych, mogą się tu okazać
równie interesującym materiałem, co średniowieczne gry37

muary (grimoires) poświęcone
strukturze świata demonicznego i jego mieszkańcom. Naturalnie, nie ma sensu stawiać pomiędzy tymi dwoma wymiarami znaku równości – najlepiej
pozostawić to profesjonalnym
i amatorskim demonologom
polityki. Chodzi raczej o tropienie zjawy, niż jej ujęcie,
zresztą – zgodnie z tym, co w
tekście „O poznaniu pozazmysłowym” napisał w 1974 roku
Stanisław Lem: „I to jest właśnie druga prawidłowość historii
okultyzmu: wszystko się w niej
zawsze tylko zapowiada, zaczyna, urasta, obiecuje, budzi
nadzieje, lecz nic ich definitywnie ani nie spełnia, ani nie
rozstrzyga.”
Treści, które chwilami określam tu mianem „chtonicznych”
warto przy tym zestawiać z elementami kulturowego kanonu,
a nawet sytuować je w poprzek
niego, tworzyć ryzykowny
kontrapunkt, doprowadzać
do zderzenia znaczeń i układów odniesień nawet za cenę
niekonsekwencji czy ekscen38

tryczności. Przestrzeń badania
kultury widmowej powinna być
elastyczna i odsączona od dogmatu, łącznie z wymaganiami
określonych naukowych metodologii i reżimów poznawczych.
Najodleglejszy choćby rezonans,
najbardziej niepozorny detal,
może okazać się cenniejszy od
rygorystycznie przeprowadzonych analiz, oraz kilometrów
przypisów i bibliografii.
Interesujące, choć nie pozbawione dość dyskusyjnych kwestii, a w niektórych
przypadkach, niezupełnie
aktualne, wprowadzenie do
mód kulturowych obejmujących w polu swych zainteresowań „przyszłe urządzenie
naszej planety, nieskończone
możliwości osoby ludzkiej, tajemnice wszechświata, które
lada chwila przenikniemy” zaproponował Mircea Eliade w
tekstach „Mody kulturowe a
religioznawstwo” i „Okultyzm
a świat współczesny”, stanowiących treść dwóch prelekcjiwykładów – na uniwersytecie
w Chicago w 1965 roku i na

sesji Freud Memorial Lecture w
Filadelfii w 1974 roku.
Dość znamienne wydaje się
to, że we wcześniejszym tekście, Eliade – odwołując się do
psychoanalizy, belgijskiego
pisma „Planète”, pan-chrześcijańskiej kosmogonii Teilharda
de Chardin i strukturalizmu
Lévi-Straussa, określa ich rację bytu (za wyjątkiem Freuda,
którego „Totem i tabu” nazywa
„dziwaczną powieścią gotycką”
i „jedną z pomniejszych ewangelii zachodniej inteligencji.”)
na poziomie „zdecydowanej
reakcji przeciw egzystencjalizmowi.”
Teilhard, Lévi-Strauss, oraz
Louis Pauwels i Jacques Bergier
(nawiasem mówiąc, obydwaj
belgijscy autorzy mieli w kilka
lat po wygłoszeniu prelekcji
przez Eliadego stać się autorami popularnej, i wielokrotnie
dyskredytowanej ze względu
na swój sensacjonalizm i korzystanie z dokumentacji o
wątpliwej wartości faktograficznej, monografii na temat
związków niemieckich ruchów

narodowo-socjalistycznych z
okultyzmem – Le Matin des
Magiciens/The Morning of The
Magicians) odwracają się od
nadmiernego zainteresowania
„sytuacją” egzystencjalną i „zaangażowaniem” historycznym,
„mają już po dziurki w nosie
egzystencjalizmu i marksizmu
z ich nieustanną gadaniną o
historii, warunkach historycznych, chwili dziejowej, zaangażowaniu itd.”. Niechęć Eliadego do gorączkowej elokwencji
Sartre’owskiej filozofii z jej
mocno nihilistycznymi implikacjami („Sartre co prawda
bezustannie mówił o wolności,
ale koniec końców ta wolność
nie miała żadnego sensu”),
marksistowskich uwikłań dialektycznych, czy w mniejszym
stopniu, do fenomenologii Heideggera, może być odczytywana w kontekście młodzieńczego
zaangażowania autora w początkowo stanowiącą paramilitarną emanację Legionu Michała Archanioła (z jej kultem
bohaterów-męcznników, i par
excellence chtoniczną mistyką
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krwi i ziemi) Żelazną Gwardią
-Garda de Fier, jednak istnienie
takiego biograficznego uwarunkowania jest mniej istotne
od samych wyników interpretacyjnego wysiłku religioznawcy. Jego zdaniem, tłumaczenie
odwrotu europejskich intelektualistów od „schronienia
nihilizmu” i „pociechy komunizmu” potrzebą zwrócenia się
w kierunku charyzmatycznego,
ożywionego tropami nauki,
Kosmosu, stworzenie antagonizmu pomiędzy Kosmosem i historią, jest zbyt prostym zabiegiem. Omawiani przez Eliadego
autorzy nie odrzucają wszak
historii, której produktem jest
sama kosmiczna natura. Nade
wszystko, chodzi tu zatem o
„protest przeciw nihilizmowi
i pesymizmowi”, o odbudowanie skali, której nie obejmują
sartre’owskie „mdłości”, w
której ludzie nie czują się kosmicznie osamotnieni i zbędni.
Owe „nieświadome bądź
na poły świadome tęsknoty
współczesnego człowieka Zachodu” mają według Eliadego
40

istotny komponent ontologiczny: przywołując z jednej
strony artystów neolitycznych,
z drugiej – Brancusiego i kubistów, zwraca on uwagę na zainteresowanie esencjonalną głębią
materii, na potrzebę uwolnienia
się od krępującej warstwy zewnętrznej, przeniknięcia do
wewnątrz tworzywa i „obnażenia jego fundamentalnych
struktur.” Ta, z ducha gnostycka i przynajmniej do pewnego
stopnia związana z koncepcją
alchemicznej transmutacji,
wiara w możliwość dokonania
przełomu i przedarcia się poprzez zasłony złudzeń, może
być w swoim – przesuniętym
w czasie o przeszło półwiecze
– XIX-wiecznym optymizmie
poznawczym naiwna, choć
dobrze oddaje klimat podejmowanych w drugiej połowie XX
wieku prób wydostania się spod
miażdżącego uścisku historii
i dyktatu Zimnej Wojny.
Wątek przedzierania się i dotarcia do jądra systemu, dokonania przełomu konceptualnego, jest centralnym motywem
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ryciny, która po raz pierwszy
pojawiła się w 1888 roku w
poświęconym zjawiskom atmosferycznym i popularnej
meteorologii dziele francuskiego astronoma Camille’a
Flammariona. Widać na niej
pielgrzyma (proroka?), który
na klęczkach przebija się przez
pokrywę niebios, po to, by dostrzec wewnętrzne mechanizmy
wszechświata (niewykluczone,
że nawiązujące do Ezechielowych „kół wewnątrz kół”, choć
w przeciwieństwie do przekazu biblijnego, ich obręcze
nie są „pełne oczu wokoło”).
Jak zostało dowiedzione przez
badaczy ikonografii, uznana
pierwotnie za jeden z anonimowych drzeworytów niemieckiego renesansu ilustracja jest
jedynie stylizowana na dawne
przedstawienie, a zdaniem astronoma Josepha Ashbrooka
jest ona cytatem z Cosmographii
Sebastiana Münstera z 1544
roku. Nieautentyczność ryciny
jest jednak mało istotna wobec
jej sugestywnie skrótowej siły
oddziaływania, korespondują42

cej z Eliadego koncepcją wejścia
artysty do wnętrza substancji, „zrzucenia z siebie ciężaru
martwych form” i osiągnięcia
„zarannego świata początków”
Mistyfikacyjny zabieg, jakiego
najprawdopodobniej dopuścił
się Flammarion, nie przeszkodził zresztą wykorzystaniu
wizerunku na okładkach wielu
książek, wśród których warto
wspomnieć choćby „Nowoczesny mit. O rzeczach widywanych na niebie” (1959) C.G.
Junga, publikacje Reubena
Hersha i Richarda Sorabji, a
ostatnio – pracę powieściopisarza Williama T. Vollmanna
poświęconą rewolucji kopernikańskiej.
Przechodzenie pomiędzy światami i penetracja ontologicznych szczelin – to, co Eliade
obrazowo określa ujawnieniem
„tajemnych, poczwarkowych
aspektów bytu” – może być
postrzegane jako swoisty rytuał
przejścia, inicjacja prowadząca
do odkrycia alternatywnych pól
rzeczywistości i zbliżenia się
do wymiaru meta-informacji,

który wykracza poza czysto
przyczynowo-skutkowy łańcuch dociekań. Topos metapodróży, bardzo często odbywającej się w świecie zaludnianym przez widma i projekcje,
byty o zagadkowym statusie,
jest zresztą stałym elementem
przekazu literackiego, od homeryckiej Odysei poczynając,
przez Dantego rekonesans
zaświatów, do perypetii małej
Alicji w lustrzanym świecie
i psychogeograficznych peregrynacji Leopolda Blooma u Jamesa Joyce’a. Czasem może on
zresztą wprost przybierać postać podróży, przypominającej
hipnotyczny trans lub psychodeliczny trip, i naszpikowanej
aluzjami oraz hermetycznymi
odniesieniami do tajnych stowarzyszeń i kosmicznego spisku, jak ma to miejsce choćby
w „Rękopisie znalezionym w
Saragossie” Jana Potockiego czy
(zwłaszcza wczesnych) powieściach Thomasa Pynchona.
Warto jednak zauważyć, że zdarzenia rangi konceptualnego
przełomu, których bazą nie jest

tylko i wyłącznie postoświeceniowa rzeczywistość, nie są domeną światów literackich. Historia nauki zna wiele przypadków, w których rozwiązania
konkretnych problemów pojawiały się w momencie olśnienia,
w snach i stanach wizyjnych.
Warunkiem jest tu nie domykanie granic pomiędzy światami
rzeczywistymi i widmowymi,
pozostawienie przestrzeni,
w której może zajść epifania,
jak u jednego z inżynierów laboratoriów Bella, który
w odrealnionej scenerii niemieckich nalotów na Londyn
w październiku 1940 roku
wyśnił elektryczny celownik,
umożliwiający przewidywanie
zmieniającej się lokalizacji nieprzyjacielskiego samolotu podczas oddawania strzału w jego
kierunku. (Do potencjalności
stanów sennego przewidywania
odniósł się też we wspominanym eseju Stanisław Lem:
„Jednakowoż (…) może być tak,
że sny wieszcze czy inne premonicje zarazem zachodzą i nie
zachodzą. Zachodzą miano43

wicie w sensie subiektywnym,
a nie zachodzą jako zjawiska,
które wymagają odwołania do
czegokolwiek poza statystyką
koincydujących liczebnie silnych zbiorów.” Choć istnienie
ponadnaturalnych kompetencji
kontaktowania się ze światami
znajdującymi się poza zwykłym doświadczeniem jest tu
postawione pod znakiem zapytania, autor dopuszcza możliwość intuicyjnego przebłysku,
choć chce opierać się raczej na
twardej statystyce, niż na metafizyce. Podobnym szlakiem,
jak pisze Jeremy Campbell
(„Grammatical Man. Information, Entropy, Language And
Life”), podąży tworzący np.
prognozy fluktuacji cen akcji
matematyk, który „nie rozważa
jednej przyszłości, lecz zwielokrotnienie jednoczesnych
przyszłości, których współistnienie można rozważać w sensie abstrakcyjnym.”
Poszukiwanie tropów kultury
widmowej nie jest, rzecz jasna, wyłącznie kwestią refleksji
nad konstruktywną epifanią,
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pozytywną gnozą, zdobyciem
wyzwalającej wiedzy. Nie należy tracić z oczu wymiaru
chtonicznego, o którym – choć
w kontekście pesymistycznej
historiozofii, a nie widmowej
typologii – pisze w przywołanym na początku cytacie Ernst
Jünger. Żadna z rewolucyjnych
przemian świadomości, ani
żaden z technologicznych przełomów, nie oddzielił ludzkiego
umysłu od Cienia. Pławienie się
w mrocznej fascynacji Cieniem,
pojawiające się w demonologii
dawnych wieków, dojrzewające
w atmosferze dekadentyzmu
końca XIX wieku i tworzące
kulturowe echo w ujawnieniach Ery Wodnika przełomu
lat 60./70. XX wieku, jest nieustannie aktualnym nurtem
współczesnej kontrkultury.
Tworząc mapę ciągłości widmowej tradycji, należy jednak
brać pod uwagę przemiany cywilizacyjne, i w oparciu o nie
dokonywać niezbędnej korekty
obrazu.
Konieczne jest również uwzględnienie oddziaływania filozofii

i popularnej retoryki New Age,
oraz umożliwiającego jej artykułowanie intelektualnego klimatu. Wraz z przeniknięciem
wątków mistycznych i ezoterycznych do kontekstu kultury
popularnej daje się zauważyć
społeczne zjawiska pozbawione dotychczas precedensu, jak
choćby brzmiący paradoksalnie, ale stanowiący przedmiot
zainteresowań nauk społecznych „marketing religijny”.
Być może, chtoniczny szturm
„z nizin na bastiony” przejawia
się w zwulgaryzowanej postaci
poprzez farmakologizację doznania mistycznego, bezrefleksyjnie ekumeniczną postawę w
stosunku do wszelkich tradycji
kulturowych.
Jak w opublikowanej pod koniec lat 80. i niesłusznie marginalizowanej krytyce „terapeutycznego totalitaryzmu” New
Age’u („The Infinite Egress of
You”) pisał Janos Nehek: „Posługując się pewnymi wskazówkami ze strony sufizmu i
teozofii, ludzie Ery Wodnika
porzucają stare, sekciarskie i

schizmatyczne podejście do
prawd duchowych, sytuując się
w pozycji pryzmatycznej. Gdy
zaczniemy patrzeć pod tym kątem, wszelkie światowe religie
ulegną spłaszczeniu do >spektrum świadomości<, zredukują
się do widmowej gry jedynego, całkowicie ahistorycznego,
promieniowania.”
Eksplozja informacyjna i jej
trudne do usystematyzowania
przejawy tworzą nowe postawy
i strategie poznawcze: miejsce
alchemii zajęła magia chaosu,
Grand Guignol-owe upodobanie do makabry przybiera
postać (by użyć terminu Waltera Benjamina) flaneuryzmu
w „ciemnej stronie mocy” (komiksy poświęcone seryjnym
mordercom, meksykańskie
pisma true crime/gore, black
metal jako ekspansywna nisza
rynkowa i pole walki autentyzmu z ironią, kolekcjonowanie
wiktoriańskiej fotografii post
mortem etc.).
Niewątpliwie, pionierskie
kroki w kompilowaniu treści,
których istotną częścią składo45

wą były różnorodne przejawy
widmowości poczynili ludzie
związani od lat 80. z kręgiem
tzw. kultury industrialnej, np.
autorzy serii antologicznej
Semiotext(e), kolejnych tomów
nieregularnego periodyku Re/
Search z San Francisco, Adam
Parfrey i jego skupione na
„kulturze apokalipsy” wydawnictwo Feral House, czy wreszcie twórcy wydawnictwa
i dystrybucji „ekstremów informacji w druku”, Amok
Books. Wydany na początku lat
90. tom „Amok Fourth Dispatch”, stanowiący połączenie
katalogu wysyłkowego i kompendium kontrkulturowej wiedzy, składa się z niespełna 400
stron obejmujących działy o
wielkiej rozpiętości tematycznej, m.in:

— Mayhem (kryminalistyka,
tortury, Ed Gein, Ted Bundy)
Natas (magia i okultyzm, Kenneth Anger, Aleister Crowley,
Eliphas Levi, voodoo)
— Neuropolitics (mistycyzm
i zmiana świadomości, G.I.
Gurdżijew, Alfred Korzybski,
Timothy Leary, Paracelsus, Artur Schopenhauer)
— Orgone (AIDS, anoreksja,
śmierć, nudyzm, modyfikacje
ciała, Wilhelm Reich)
— Parallax (Alternatywna historia, teorie spisku, gnoza, JFK,
Mu)
— Tactics (radykalna ekologia
Earth First!, pirackie radio,
How To Kill, Poor Man’s James
Bond etc.)

— Control (teksty anarchistów
i sytuacjonistów, antypsychiatria, syjonizm, Noam Chomsky,
Paul Virilio, Michel Foucault)
Exotica (antropologia i etnografia, Isabelle Eberhardt, Pierre Loti, Majowie)
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Osobne działy poświęcono
Bataille’owi i Nietzschemu.
Biorąc pod uwagę fakt, że
Amok Fourth Dispatch nie
zawiera tekstów źródłowych,
a jedynie ich maksymalnie
skrócone prezentacje, trudno
przecenić jego rolę w formowaniu postaw (kontr)kulturowej
eksploracji, choć zarazem nie
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można się oprzeć wrażeniu, że
poruszamy się tu po terenie
przypominającym wyspecjalizowany hiper-antykwariat
idei. Niewątpliwie atrakcyjny
w swoim sięganiu do nieoczywistych źródeł i niszowych referencji kulturowych, ale gromadzący w jednej przestrzeni
treści zgoła nieprzystawalne:
wiedeńscy akcjoniści sąsiadują
tu z pracami Norberta Wienera
poświęconymi cybernetyce i
psychopatologii, opracowania
nowoorleańskich rytuałów karnawałowych ze studiami ruchu
Eadwearda Muybridge’a, a
studia na temat eugeniki i frenologii z ilustracjami Gustave’a
Dore do „Boskiej Komedii.”
Przy takiej rozpiętości tematycznej, publikacja może być
traktowana jako cenny punkt
wyjścia do dalszych poszukiwań, lecz przy swoim podejściu, unifikującym wszelkie
treści arbitralnie określone
„ekstremalnymi”, może onieśmielać i kierować na fałszywe
tropy. Na poziomie rozdrobnienia i tematycznej rozpięto48

ści „Amok Fourth Dispatch”
wydaje się prefiguracją treści
mających się pojawić wkrótce
w setkach tysięcy domowych
komputerów, należących do
użytkowników sieci internetowej.
Dziś, widmowy aspekt kultury
jest właśnie poprzez technologiczne narzędzia i symulacje
łatwiejszy do uchwycenia niż
w poprzednich stuleciach,
gdzie dostęp do informacji był
reglamentowany poprzez pozycję na społecznej drabinie.
Demokratyzacja irracjonalności
w wersji light nie ogranicza się
do swobodnej cyrkulacji treści
ezoterycznych, do terapeutyzacji, uprzedmiotowienia
i urynkowienia tych treści. To,
co w dziedzinie kultury popularnej jest kojarzone z nastoletnim okultyzmem Harry’ego
Pottera i kultowym statusem
romantycznych (ale i wysportowanych) wampirów, znajduje
swoje odbicie np. w kontekście
muzyki eksperymentalnej
w generowanych lub przywoływanych dla potrzeb krytycz-

nych kategoriach typu „hipnagogiczny pop”, „witch house”
czy w nurcie określanym jako
„hauntologiczny.” Czynnikiem
spajającym jest tu poszukiwanie dróg ucieczki – choćby
i retorycznej – od konsensualnej rzeczywistości w stronę
fantazmatu, uzewnętrznienie polimorficznych potrzeb
duchowych i pewnej rezerwy
wobec obowiązujących modeli
racjonalności. Choć może być
i tak, przynajmniej w odniesieniu do kontekstu popkulturowego, że za uwidmowieniem
kultury czai się resentyment
w połączeniu z cokolwiek konserwatywną tęsknotą. Zgodnie
z tym, co w „Pogardzie mas”
przywołuje Peter Sloterdijk:
„Nie bez racji Boris Groys zanotował: >Dla publiczności
masowej wampir od dłuższego
czasu był ostatnim, nawet jeśli
demonicznym i nienawistnym,
ucieleśnieniem arystokratycznej wysokiej kultury w demokratycznym milieu żywych<”.
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Liam Sparkes
Fotorelacja: Dawid Misiorny

Jestem opętany linią. Lubię
kiedy skóra wygląda świeżo,
nie zabrudzona rysunkiem,
dlatego nie używam cieni.
Chcę zostawić skórze dostęp
do tlenu.
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Traktuję skórę jak płótno.
W zasadzie jestem artystą,
zaczynałem od rzeźby i rysunku, dopiero później zacząłem
tatuować. Moimi ulubionymi
częściami ciała do tatuowania
są ramiona i klatka piersiowa,
dają mi duży komfort pracy,
najbardziej przypominają mi
właśnie płótno malarskie.
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Do studia przychodzi sporo
młodych ludzi, traktują tatuaże jako sposób by zaistnieć,
pokazać się. Często muszę im
tłumaczyć, że dany wzór niekoniecznie będzie dobrze wyglądał i ostatecznie robimy coś
całkiem innego.
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Najdziwniejszym tatuażem, jaki
zrobiłem była vagina na ramieniu pewnej osoby.
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Moje najmocniejsze inspiracje nie
mają nic wspólnego z tatuażami.
Ostatnio całkowicie przestałem
rysować, ale cały czas mam oczy
szeroko otwarte, wszędzie gdzie
jestem, szukam ciekawych książek,
ilustracji, obrazów do przerysowania. Znajomi powtarzają, że ktokolwiek przyjdzie do mojego studia,
nieważne jaki by miał pomysł, to ja
dokładnie już wiem, co sobie wyobraził.
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Moge robić tatuaże na jakiejkolwiek części ciała, bądź co
bądź jest to moje źródło utrzymania, ale nie robię nic na szyi
lub dłoniach, jeśli klient nie
ma przynajmniej połowy ciała
już pokrytego tuszem. Pomysł
na tatuowanie eksponowanych
miejsc jest tradycyjnie związany
ze środowiskiem kryminalnym, gangami, podejrzanym
towarzystwem. Jak coś mi się
naprawdę podoba, to to zrobię i tak, ale staram się trochę
chłodzić zapał klienta, nie chcę
nikomu rujnować życia.
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Staram się osiągnąć perfekcję
w posługiwaniu się linią, trzymać
ją prostą, czystą, perfekcyjną, by
dokładnie mnie słuchała. Chcę
odczuwać ciało tylko za pomocą
linii.

62

63

Muzyka i duchy
Radek Dziubek
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P

o Europie krąży widmo,
„
widmo komunizmu”. Ta
złowrogo brzmiąca myśl stała
się zalążkiem nie tylko nowej
filozoficznej idei, ale i estetycznego nurtu we współczesnej
muzyce. Zdanie autorstwa
Karola Marksa zaintrygowało
Jacquesa Derridę – jednego z
najbardziej znanych, kontrowersyjnych filozofów epoki
postmodernizmu na tyle, że
w 1993 roku, w książce „Widma Marksa”, zaowocowało to
wyłożeniem podstaw nowej
filozofii, nazwanej przez autora hauntologią. Główna oś
hauntologicznej myśli kręci się
wokół stwierdzenia, że duch
komunizmu „nawiedza” co
jakiś czas Europę w różnym
natężeniu i przejawach, co wg
Derridy jest reakcją na egoistyczną, pozbawioną głębszych
zasad postawę mieszkańców
kontynentu. Sama idea, krytykowana przez wielu uznanych
filozofów – chociażby przez
Habermasa i Rorty’ego, odnalazła po kilkunastu latach swoje
odbicie w umysłach Juliana

House’a i Jima Jupp’a – założycieli wydawnictwa płytowego
Ghost Box, którzy postanowili
przenieść ją na swoją, „nawiedzoną” dźwiękami przeszłości,
muzykę (House stoi na czele
The Focus Group, Jupp nagrywa
jako Belbury Poly). Wycinając
i sklejając fragmenty wszystkiego, co kształtowało brytyjczyków w latach 50. 60. i 70.
muzycznie, estetycznie i filozoficznie, stworzyli własny, łatwo
rozpoznawalny język. Ścinki
soundtracków filmów sci-fi,
słuchowiska radiowe, muzyka
z seriali telewizyjnych, programy dla dzieci, pionierskie eksperymenty ze studiów BBC, nawiedzony jazz, niemiecka elektronika oraz wczesna psychodelia złożyły się na fundamenty
muzycznej idei, którą obaj
panowie opisali w manifeście
opublikowanym w roku 2003.
Retro i futuryzm funkcjonują
tu na równych prawach, dając
słuchaczowi wrażenie podróżowania w czasie, w którym co
chwila natrafia się na odległe
echa znajomych dźwięków.
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W ten oto sposób stare nawiedza nowe, tworząc silny, wyjątkowo sugestywny i pojemny
nurt muzyczny. Charakterystyczna muzyka oraz oryginalna
typografia płyt stały się szybko
rozpoznawalną wizytówką wytwórni. Estetyka pierwszych
okładek została jednak wypracowana przez House’a dużo
wcześniej, dzięki projektom dla
innych wykonawców. Kolażowe
podejście, zestawianie elementów pozornie do siebie niepasujących oraz autorska typografia
to cechy składowe projektów
House’a.
Próbując zrozumieć i wyjaśnić
zjawisko dźwiękowej hauntologii wypadałoby wspomnieć
o prekursorskich eksperymentach BBC Radiophonic
Workshop. W roku 1968 trzem
pracownikom studia (Delia
Derbyshire, David Vorhaus
oraz Brian Hodgson) wpadła do
głowy idea zespołu, który wystrzeli współczesną piosenkę w
dźwiękowy, futurystyczny kosmos. Kierunek odwrotny, efekt
zbliżony. „Wiele dźwięków ni66

gdy nie zostało usłyszanych przez
ludzi. Kilku fal dźwiękowych
nie możesz usłyszeć, ale jesteś
w ich zasięgu. Nasza technika
storm-stereo łączy wokalistów,
instrumentalistów oraz skomplikowane elektroniczne brzmienie.
Emocjonalna intensywność jest
na poziomie maksymalnym”.
W taki oto sposób wspomniana
trójka opisywała swoją filozofię po założeniu White Noise
– zespołu, którego album „An
Electric Storm” stał się po latach najlepszą wykładnią retro
futurystyki i zapowiedzią tego,
co później zdarzyło się na płytach ich kontynuatorów. Jednym z nich jest brytyjski Broadcast. Już wczesne nagrania
zespołu zapowiadały delikatnie
to, do czego zespół doszedł
w roku 2009 na płycie „Broadcast And The Focus Group
Investigate Witch Cults Of The
Radio Age”. Album nagrany
razem z Julianem House’m (aka
The Focus Group), to znakomita
muzyczno-słowna opowieść
o wzejmnych interakcjach
świata realnego i duchowego.

Każdorazowe słuchanie płyty
przywołuje skojarzenia ze starym, kolażowo potraktowanym
słuchowiskiem radiowym lub
programem telewizyjnym, z
którego pudełka zdmuchnięto
po latach kurz i zdecydowano
się na ponowną emisję. Wchodzimy w niejednoznaczny,
wielowymiarowy, pozornie
bezpieczny świat, w którym
nagle pojawia się coś kosmicznego, pozazmysłowego, a okultystyczne symbole nabierają
nowych, wielokrotnie przefiltrowanych przez popkulturę
znaczeń. Nawiedzone medium,
jakim jest telewizja, emituje
podprogowo sygnał i treści,
które rozbijają bezpieczny, domowy porządek, wprowadzając lekki chaos i dezorientację.
Silne wrażenie obcowania z
duchami nie wywołuje jednak
negatywnych emocji; to raczej
próba oswojenia świata, który
funkcjonuje obok nas na innym
metapoziomie.
Wspólna płyta Broadcast i The
Focus Group (wydana przez
Warp) oraz autorskie publika-

cje House’a, to najlepsze objawienia hauntologicznej idei
Ghost Box. Pozostałe projekty
(Belbury Poly, The Advisory
Circle) bazują mocniej na kontemplacyjnej, wczesnej elektronice przywołującej wyraźne
skojarzenia z krautrockowymi
eksperymentatorami oraz klasycznym ambientem wywiedzionym ze szkoły Briana Eno.
Specyficzne potraktowanie
przestrzeni sprawia, że albumy
Ghost Box odbieramy jako wyraźnie „nawiedzone”. I nawet
jeśli mieszkają tam duchy, są
tak zajęte sobą i wspomnieniami, że z pewnością nie zwrócą
na nas uwagi. Nasza uwaga zostaje pochłonięta.
Bardziej zainteresowanym
tematem polecam także wydawnictwa Mordant (Mordant
Music, Vindicatrix), Gecophonic (Moon Wiring Club) oraz
albumy Leylanda Kirby’ego
(również jako The Caretaker).
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Honza Zamojski
Lata 80. w Ameryce
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Magdalena Starska
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Wiewiórki to ludzie
szatana
Adam Kaczanowski

1.
Kiedyś kusząca wydawała mi
się teoria usłyszana w telewizji,
o pasożytach żyjących w ludzkich brwiach. Po jednym na
brew. Są z nami od urodzenia.
Myśl o nich, jak o kowbojach,
którzy ujeżdżają swoje mustangi. Potem nikt nie potwierdził
mi tego. Szkoda.

rysunek z kościotrupem wycięty z kolorowego magazynu.
Bakterie we mnie cały czas nie
wiedzą, co o tym myśleć, wydaje mi się, że są sytuacją zaniepokojone.
4.
Moje bakterie patrzą. Widzą
gazetki hipermarketów i nic
nie czują. Czytają książkę Andrzeja Szpindlera zatytułowaną Oko chce bardziej, niż chce
tego wątroba! i drżą, giglają się,
podniecają (stąd tytuł o wiewiórkach), ale po chwili ich zapał gaśnie. Przeglądają gazetki
hipermarketów i nie są głodne.

2.
Ale jest sprawa inteligencji wirusów i bakterii. Przykład z
życia: rodzina składa się z czterech osób. Przykładowy inteligentny wirus grypy. W domu
chorują obłożnie trzy osoby,
czwarta pozostaje zdrowa, wirus oszczędza ją, żeby miał kto
robić obiad. Karmić wirusa.

5.
Początek zimy, kaloryfery nawalają. Grupa moich bakterii
przenosi się do kaloryferów
sprawdzić. Czy znajdą drogę
powrotną? Wątpię.

3.
Kupiłem książkę pt. Trup na
allegro – od człowieka z Tych.
Przysłał mi ją owiniętą w plakat
ze śląskiej galerii, z jednej strony ilustracja i informacja
o wystawie, z drugiej wywiad z
Radkiem Szlagą. Naprawdę.
W książce była jeszcze zakładka,
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6.
Dla bakterii nie ma powrotów.
Bakteria, która przejdzie z telewizora na stół, staje się nową
bakterią, bakterią stołu.
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7.
Wiecie, dlaczego pani przy
kasie pyta was o kod pocztowy? Bo hipermarkety chcą
wiedzieć, gdzie wysyłać wam
swoje gazetki, interesuje ich
rejon. Dlatego zawsze odpowiadam: 66-666, czasami
spotykam się ze zrozumieniem
ze strony kasjerki. Gazetki hipermarketów umierają
w straszliwych męczarniach.
Nie wyrzuciłem plakatu z
Radkiem Szlagą, nie chę, żeby
skończył tak samo. Trzymam
i czekam, aż bakterie będą gotowe na przekaz, który bije z
całej sytuacji.
8.
Hipermarkety są pełne bakterii. Szczególnie przed długim
weekendem. W tym przypadku jeden człowiek to jedna hipermarketowa bakteria.
Bakterie przegrywają wszystko: klęska w lotka, pogrom na
promocji, porażka w meczu
Lech Poznań – Górnik Zabrze
(na wyjeździe).

9.
Przez chwilę wydaje mi się, że
bakterie we mnie mają twarz
Radka Szlagi. Ale to niemożliwe. Chciałbym.
10.
Dzwonię do kolegi Andrzeja
Szpindlera (tego od wiewiórek w tytule). Mówi, że pisze
operę. Możliwe, że to spaceopera. Przez chwilę wydaje mi
się, że właśnie opera jest odpowiednim medium, w którym
mogą skutecznie wykrzyczeć
się bakterie. Wojny bakterii.
Nie potrafię powstrzymać się
w niektórych sprawach. Nie
będę o tym teraz mówił.
11.
Bakteria w twoim oku krzyczy
z całych sił. Bakteria w twoim
odbycie jęczy, licząc, że ten jęk
przerodzi się w skowyt. Bakteria pod pachą, ona wrzeszczy.
Bakteria w zębie, delirium.
12.
Nie może być nic większego od
bakterii. Wszystko, co wydaje
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się większe od bakterii, z czasem okazuje się zbiorem kilku
bakterii. To, że trzymają się
razem, nie jest takie głupie. Źle,
że nie potrafią się zdecydować,
w którą stronę iść.
13.
Miłość to break-dance bakterii. Miłość to Bergman bakterii.
Kocham moją żonę. Jej bakterie
są moimi bakteriami. Uwielbiam lizać ją w bakterię, podnieca mnie jej bakteria tam, w
tym ciepłym miejscu. Wysuwa
mi się bakteria, nawet gdy tego
nie czuję, wystarczy, że o tym
piszę. Natychmiast.
14.
Moja żona leży na kanapie, jest
w kiepskim stanie, bo wczoraj
byliśmy na imprezie zakrapianej kolorową bakterią, i przedwczoraj też. Zły pomysł moich
bakterii. Uspokójcie się.

– Facet kocha się z żoną, nagle
ona mówi do niego Włóż od tyłu,
a on po krótkim namyśle odpowiada żółW!
Znowu myśl o kopulacji międzybakteryjnej, przed którą
tak chciałem uciec. Tylnymi
drzwiami!
16.
Próbuję myśleć o czymś innym.
Andrzej Szpindler. Czytajcie
go. Karmcie swoje bakterie wydzieliną z jego bakterii, paście
swoje chude bakterie smalcem
wyrabianym z jego najtłustszych bakterii. Nie kupujcie
tej książki na allegro od ludzi z
Tych.
17.
Uspokajam się. Wszystkie moje
bakterie jakby zgromadziły
się w jednym miejscu, a teraz
gwiżdżą nieumiejętnie, jak
niedoświadczone szczeniaki,
spuszczając ze mnie powietrze.

15.
Jedna bakteria podchodzi do
drugiej i opowiada dowcip (pożyczam!):
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Moja pracownia
jest tam gdzie moja
głowa. Rozmowa
z Franciszkiem
Orłowskim
Anna Czaban
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doświadczenie wynikające z
egzystencji i to ono kreuje mój
umysł i poniekąd go progra— Gdyby przyjrzeć się sposobomuje. A więc doświadczenie
wi mojej pracy to pewnie tak…
i coś co rubasznie nazwałbym
bo w końcu moja pracownia
wrażliwością. Ona właśnie
jest tam, gdzie moja głowa.
szuka materii w której mogę
się wypowiedzieć. W pytaniu
Obserwując Twoje prace tanawiązałaś też do projektu
kie jak „Studium postawy
„Nazewnątrz” nad którym pra(krzesło obrotowe)”, „Pod
cuję. Obrazując go pokrótce
skórą” czy najnowszy, jesz- to dom zredukowany do rycze niezrealizowany pronien. To sześcienna konstrukjekt „Nazewnątrz” widzę, że
cja rynnowa, która przyjmuje
ogromny nacisk kładziesz
opady atmosferyczne po czym
na dobór materii, w jakiej
odprowadza je tak jak w nortworzysz. I to ona właśnie
malnym domu do kanalizacji.
generuje subtelną refleksję
Dla mnie jest ważne, aby ta inna temat problemów, jakie
stalacja działała, aby zachodził
podejmujesz m.in. dystansu
proces obiegu. Podejmuję w tej
dzielącego ludzi i trudności
przełamania bariery bliskości. pracy także wątki osobiste, ale
nie chciałbym tego projektu
— Hmm ...to zaledwie podo nich zawężać. Widzę w niej
chodna mojej osobowości.
ważne odniesienie(dialog) do
Pewnie jestem introwertyhistorii architektury, do dziakiem i w sposób naturalny ta
łań postmodernistycznego arcecha zaznacza się w moich
chitekta i teoretyka architekpracach. W moim przypadku
tury Roberta Venturi. Ponadto
dzieje się tak: jest myśl, a ona
instalacja ta zawiera ogromny
potrzebuje materii. A potem
ładunek, który można określić
już zaczyna się proces. Jest też
jako „grawitację emocjonalną”.
Czy uważasz się za artystę
konceptualnego?
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Z kolei tytuł – „Nazewnątrz”
służy określeniu jej temperatury.

— W tradycyjnie, solidnie skonstruowanym ulu drewnianym,
zastosowałem modyfikację polegającą na zastąpieniu jednej
Grawitację emocjonalną?
ściany ula szybą. Daje to moż— Tak. To dla mnie stan umysłu, liwość obserwacji zbioru ramek
i plastrów, a w nich sprawnie
w którym emocje w sensie „fifunkcjonującej społeczności
zycznym” podlegają procesowi
roju pszczelego. Zwraca uwagę
grawitacji . W tym wypadku
także wydobywający się z ula
związane są one z miejscem
dźwięk, który spowodowany
szczególnym... z domem,
jest pszczelim bytem. Biorąc
nieraz przeczuciem jego brapod uwagę lokalizację ula, czyli
ku- pustki. W przypadku tego
przestrzeń galeryjną, dokoprojektu Emocje nie zamierają,
nałem modyfikacji wylotu
wchodzą tylko w pewien obieg:
pszczół z ula przy pomocy
rynien, rur spustowych, proprzezroczystej, transparentnej
cesów częściowego parowania,
rury. Umożliwiłem pszczoskraplania, spływania, łączenia
łom tym samym komunikację
się z systemem kanalizacyjnym
pomiędzy przestrzenią galerii,
miejsca.
czyli ulem, a przestrzenią zeWielokrotnie wspominasz,
wnętrzną. Odwiedzający przyże najważniejszy dla Ciebie
chodząc do galerii stają się objest proces, a nie skończoserwatorami procesu związanena forma dzieła. Widać to
go z opuszczeniem przestrzeni
szczególnie w pracy „Klimawewnętrznej przez pszczoły.
tyzacja”, gdzie zainicjowałeś, Proces zapylania dokonujący
ale też przejąłeś fragment
się na zewnątrz inicjuje życie w
naturalnego procesu – życia
skali mikro, wpływając na skale
pszczół, ich pracy oraz jej
makro. Powrót pszczół doproefektów.
wadza w rezultacie do szcze104

gólnej kondensacji przestrzeni
zewnętrznej w wewnętrznej.
Proces gromadzenia masy czyni
pracę pszczół metaforyczną
w odniesieniu do procesów
rzeźbiarskich. Poprzez przemianę chemiczną gromadzonego materiału powstają między
innymi plastry, które jak wiemy, są ważnym motywem bionicznym. Kształt plastra, jego
modułowość, stają się inspiracją
dla układów funkcjonalizmu
architektury, wzornictwa, od
modeli molekularnych po konstrukcje miast. Konsekwencją tej fuzji pomiędzy galerią,
pszczołami i artystą jest słodki
miód. Ważna jest też cyrkulacja
pomiędzy jedną przestrzenią a
drugą. Chodzi tu o samą pracę, o trwanie, o proces „bez
końca”, nawet jeśli potrafimy
dostrzec gdzieś symptomy jego
kresu. Indywidualna działalność pszczół jest częścią systemu, który jest dla nich nadrzędny, co składa się w konsekwencji na „dzieło wspólne”.
Praca się kończy - życie się
kończy. Symbolika naturalnej

śmierci pszczoły, która następuje na skutek przepracowania
jest znamienna.
Ruch - to też główny motyw
pracy „Drobne”, gdzie wpuściłeś w obieg monetę wyposażoną w mikrofilm.
— Jeśli w tej pracy interesuje Cię aspekt ruchu to chcę
wspomnieć o ruchu jakim jest
emigracja. Emigrant podejmuje
próbę wniknięcia w obcą niepewną rzeczywistość.
W pracy korzystałem z technik
szpiegowskich rodem z początku minionego wieku. Projekt
mój miał na celu wprowadzenie
w obieg monety. Uprzednio
wyposażyłem ją jednak w dodatkowy wymiar emocjonalny,
poprzez umieszczenie w jej
wnętrzu mikrofilmu z zarejestrowanym miejscem w Londynie, które w swoisty sposób
wiąże się z polską emigracją. To
tak zwana „polska ściana płaczu.” Jest to miejsce, gdzie polscy emigranci poszukują pracy,
zazwyczaj „na czarno”, nisko
płatnej.... To miejsce wyjątko-
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wo depresyjne. Moneta jednopensowa, w której umieściłem
mikrofilm w sposób naturalny
skazana jest na specyficzną podróż -przechodzi z rąk do rąk.
Jej niski nominał w sensie ekonomicznym sprawia, że nigdy
nie będzie poważnś sumą zawsze będzie tylko marginalnym
dodatkiem, bez wagi
i znaczenia.
Wiem, że podróżuje, ale jej losy
są mi niewiadome.
Duży nacisk kładziesz na
procesualny, nieustanny
i może nawet niedokończony
charakter Twoich prac. Czy
można zatem powiedzieć,
że Twoje prace to zdarzenia
performatywne, a sam jesteś
performerem?
Chyba nie zawsze. To co robię
ma bardziej charakter otwartych systemów rzeźbiarskich,
bo nawet kiedy praca ma charakter performatywny, czuję
w sobie rzeźbiarza. Bardziej
zdarzenia rzeźbiarskie. Te swoje działania określiłbym jako

inicjacje procesów, które kondensuje rzeczywistość.
Bardzo poruszył mnie performens „Pocałunek miłości”,
gdzie zamieniasz się ubraniem, (tożsamością?) z bezdomnym. To bardzo odważny
krok…
— Tak, przyznaje to odważne i
zarazem traumatyczne działanie, które zostawiło we mnie
trwałe ślady, zarówno w sensie
psychicznym, jak i fizycznym.
Na początku naszej rozmowy
wspomniałaś coś o dystansie
dzielącym ludzi i trudnościach
w pokonaniu barier. Jeśli poważnie traktujemy drugiego
człowieka i siebie samych, to
zachodzą podobne procesy do
tych, które pokazałem w tym
o tyle spektakularnym, co widowiskowym performansie. Bo
to widowiskowe działanie dla
tych, którzy to obserwują. Ludzie lubią oglądać dziwne rzeczy. Młody człowiek pachnący
taką a taką wodą toaletową siada na ławce obok drugiego tzw.
bezdomnego.
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Następuje kontakt polegający
zaledwie na zamianie tego, co
u nas zewnętrzne – ubrania...
oraz obopólnej dobrej woli. Bo
jemu też nie było łatwo się rozebrać w godzinie szczytu na
placu w centrum miasta. Patrzyłem na niego ciepło, z miłością, i wkładałem jego spodnie, bieliznę pachnąca moczem,
potem, brudem... jego życiem.
On wziął moje, ja jego. On poszedł w jedną stronę, ja
w drugą. Nieraz mam wrażenie,
że uśmiecham się jego spróchniałymi zębami. Ale to dobry
i szczery uśmiech. I to mam do
powiedzenia na temat barier,
ludzi, bliskości i ryzyka ..bo.....
ono jest.
Czy w sztuce istnieją granice?
— Tak, istnieją. One wszystkie
są w naszych głowach, więc
przebiegają różnie. Nasz umysł
jest na szczęście ekspansywny.
„Pod skórą”, monumentalna
praca zrobiona specjalnie na
wystawę w MSN. Skąd pomysł?

— Skąd zamysł? Praca „Pod
skorą” jest pracą w przestrzeni
publicznej, polegającą na interwencji w strukturę dróg
i ulic organizmu miejskiego,
w którym to drogi tworzą specyficzny system-obieg. Pierwsza edycja tego projektu miała
miejsce w Poznaniu w 2005
roku. W 2008 postanowiłem
przedefiniować projekt na potrzebę realizacji w Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Moje działanie w ramach
wspomnianego projektu polegało na umieszczeniu samochodu pod powierzchnią asfaltu.
Tym samym polem mojej ingerencji staje się nie tylko samochód czy asfalt go pokrywający, lecz cała sieć dróg. Dzięki
plastyczności materii asfaltowej
kształt samochodu staje się
rozpoznawalny, lecz niepokojące jest to ,ze nie możemy go
zobaczyć, poruszyć dotknąć,
usłyszeć..., że to, co jest jego
sednem, czyli silnik, jest głęboko niemy. Ten zaparkowany
monument stał się specyficzną
naroślą, niepokojącą tkanką,
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która pojawiła się nagle przed
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
Warszawie.

systemu transmisji, obraz z
kamery przekazywany był w
postaci projekcji do holu jednej
z kamienic. Przejrzystość wody
prawie zerowa, miejscami wyłaniały się części zatopionej architektury, nieraz odczuwałem
ją na skutek zderzenia. Najczęściej rozpoznawały dłonie ...
bo ten świat dla oczu już prawie
nie istnieje. Zatopione kondygnacje domów ukazywały się
w przedziwnie skadrowanych
przez ograniczenie widoczności
wycinkach. Najłatwiej rozpoznawałem śmieci, butelki...
nieraz od szampana. Śledziłem
procesy determinujące funkcjonowanie tego miejsca, jego
destrukcję... Projekt został
zrealizowany na zakończenie
biennale.

Wiele, jak nie większość
Twoich prac, np. „Spadek”,
stworzone zostały w oparciu
o kontekst miejsca, w tym
wypadku kanałów w Wenecji.
— Teoria Miejsca jest mi bliska.
Patrzę na miejsce jak na organizm. Każde miejsce obciążone
jest procesem ,który w nim
zachodzi. Jakie ono by nie było.
Ja jestem tylko zdarzeniem dla
tego miejsca. Zdarzeniem ,które czasem wchodzi w jego „kod
genetyczny”. Tematem tego
biennale było „Tworzenie światów”. Byłem poza biennale, nie
tworzyłem światów. Chciałem
wniknąć, zmieszać się, zagłębić w tamtym świecie i jego
procesach. „Spadek” był moją
spontaniczną akcją. Działanie
to polegało na spenetrowaniu
tych przestrzeni miasta, które
są zalane wodą. Uczyniłem to
przy użyciu wysoce profesjonalnego sprzętu do nurkowania oraz kamery. Przy użyciu

całem się do ściany i palcem
dłubałem w niej dziurę robiąc
w ten sposób miejsce na emocje,
przeżycia i napięcia dnia. Podczas późnozimowego spaceru
zebrałem z ziemi śnieg, który
budował ten zimny krajobraz
i włożyłem go do turystycznej
lodówki. Po powrocie do domu
przy użyciu młota, łomu, potrzebnych narzędzi wykułem
otwór w ścianie, wyjąłem cegły
i włożyłem tam lodówkę, po
czym zamurowałem ją w białej,
sterylnej przestrzeni pomieszczenia. Wychodzący kabel
podłączyłem do gniazda elektrycznego.
To historia jednej zimowej miłości. Pracę zadedykowałem
„M”.

Praca „Bezsenność” znajduje
się wewnątrz Twojego domu,
miejsce jest nieprzypadkowe,
a tytuł dość niepokojący. Czy
możesz powiedzieć coś więcej
o tej pracy?
— Gdy byłem małym chłopcem
i nie mogłem zasnąć, odwra-
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Pod skórą
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Pocałunek miłości
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Nazewnątrz
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Jarosław Jeschke
Wojciech Kozłowski
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Malarstwo Jarosława Jeschke
wynika z bezustannej obserwacji świata, czasem widzianego
bezpośrednio, czasem zapośredniczonego. Zacierająca
się granica pomiędzy tym, co
ujrzane „na własne oczy” a
tym, co zobaczone dzięki reprodukcjom, jest dziś naszym
doznaniem permanentnym.
Nie chcemy już nawet wiedzieć,
albo nie jesteśmy w stanie orzec,
co widzieliśmy „naprawdę”,
jeśli to określenie ma jeszcze
dziś jakiś sens. Ważniejsze jest
jednak być może, CO widzimy
i w jakim stopniu potrafimy
zobaczyć sensy.
Pierwsze duże cykle Jeschkego,
to malowane z natury fasady
bloków, garaży, fragmenty
osiedlowej zabudowy, samochody. Choć uproszczone,
poddane rygorowi geometrii,
miały jednocześnie „wedutowe” uszczegółowienie. Mogły
przedstawiać fragmenty każdego modernistycznego osiedla,
a jednak były konkretnymi pejzażami. Kolejne grupy obrazów
coraz częściej miały za punkt

wyjścia zdjęcie, kadr z filmu, jak prace dotyczące Stanu
Wojennego. Stopniowo uwaga
artysty przesuwała się w stronę
skal skrajnych - z jednej strony
cykl przedstawiający wybuchy
(wulkanów i bomb atomowych),
z drugiej zróżnicowane formy
mikroorganizmów. Jeschke od
pewnego momentu coraz częściej odnosi się do świata natury,
za każdym razem pozostającym
(choć nie zawsze wprost) w
bezpośredniej relacji z człowiekiem. Pasożyty, bakterie,
porosty, formy niedostrzegalne,
niezbędne, ale też destrukcyjne,
podobnie, jak nader widzialne
wulkany.
W ostatnim czasie refleksja
nad formami styku czy może
raczej starcia człowieka z biologicznym otoczeniem, zaczęła być dominującym sensem
malarstwa Jeschkego. Nie ma
złudzeń, to przestrzeń walki,
zniszczenia, cierpienia. Porozumienie nie jest możliwe.
Spokój pojawia się w tych obrazach tylko wtedy, gdy osoby
dramatu występują oddzielnie.
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Mikroorganizmy tworzą eleganckie struktury, podkreślone stonowaną barwą. Dymy
wulkanicznych wybuchów
tworzą wyrafinowane formy,
estetyczne znaki, podobnie jak
grzyby bomb. Jedne naturalne,
drugie sztuczne, choć bazujące
na własnościach naszego świata, oba śmiercionośne. Dramat
dzieje się poza kadrem obrazu.
Spokój jest złudny.
Jeschke, choć maluje długimi
cyklami, potrafi jednak co jakiś
czas zrobić odskok od aktualnie badanych kwestii, zawsze
jednak jest to kolejna próba
zbadania możliwości własnego
warsztatu.
Ten artysta wierzy w malarstwo jako medium mogące
powiedziec coś istotnego o
naszej współczesności. Przez
pryzmat antynomicznych zjawisk nie diagnozuje i nie ocenia – jest tylko opisywaczem,
ilustratorem, może też trochę
tłumaczem świata. Przetwarza
przedstawienia, dając im nowe
życie, bo nowe sensy. Mam
przy tym wrażenie, że swoją
124

pracowitością, doskonaleniem
warsztatu, widocznym w kolejnych pracach, sygnalizuje, że to
ciągle początek, rozpęd, dobra
prędkość, ale nie ostateczna.
W tej twórczości ciągle może
zdarzyć się wszystko.
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olej, płótno, śr. 30, 2009
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Pijawki, olej, płótno, 20x20, 2009
bez tytułu (wulkan), olej, płótno, 150x120, 2008 >
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bez tytułu, olej, płótno, 24x30, 2008
bez tytułu, olej, płótno, 41 x 33, 2009 >
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bez tytułu, olej, płótno, 55x46, 2009
bez tytułu, gwasz na papierze, 13 x 19, 2010 >
Sarenka, olej, płótno, 16x19, 2010 (strona 133)
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Alegorie modernizmu
Marcin Czerkasow

Czytam nocami, w zimie jadę na
południe.
(T. S. ELIOT, ZIEMA JAŁOWA)

Zdaje się, że coś czytałem.
(John Ashbery, Spław)

P

rzez lata krytycy sztuki odnosili się do twórczości Ronalda Brooksa Kitaja ze szczególnego rodzaju niepewnością.
Ten erudyta, niespokojny charakter, pozostający przez większą część swojego życia w nieustannym ruchu (początkowo
jako marynarz na norweskim
statku handlowym kursującym
między Kubą a Meksykiem,
w późniejszym okresie służąc
na tankowcach u wybrzeży
Ameryki Południowej), człowiek, który podobnie jak jeden
z jego duchowych patronów
– T. S. Eliot – opuścił Amerykę
na rzecz bardziej dystyngowanego klimatu Anglii, by następnie powracać do niej w długich
odstępach czasu (choć wyłącznie „jak do żony, porzucając /
Kochankę, której pragniemy”)
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wprawiał krytyków w zakłopotanie głównie przez wzgląd na
rozmiary posiadanej przez siebie biblioteki, która rzucała na
jego płótna niezwykle skomplikowany wzór intelektualnych
– a przez to częstokroć sprawiających wrażenie nieprzejrzystych po drugiej stronie
Atlantyku – tradycji Starego
Kontynentu. Nie bez znaczenia
pozostawały tutaj oczywiście
jego zainteresowania, ściśle
skorelowane z zawartością tejże
biblioteki, a obejmujące tematy raczej niezbyt powszechne
wśród twórców, którym krytyka z właściwą sobie niecierpliwością zdołała już przypisać
łatkę pop-artowych: Holokaust,
klimat przed- i porewolucyjnej
Europy, wojnę i poczynione
przez nią spustoszenie, różnice
klasowe, a także wraz ze stopniowym odkrywaniem własnej
duchowej tożsamości również
tematy głęboko osadzone
w tradycji judaistycznej.
Biorąc pod uwagę lata najbardziej opornej recepcji, musimy
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tutaj zaznaczyć przede wszystkim okres jego twórczości
przypadający mniej więcej na
początek lat sześćdziesiątych,
a sięgający połowy lat siedemdziesiątych, kiedy paliwem dla
jego wyobraźni były głównie
lektury Pounda, T. S. Eliota,
Kafki, Baudelaire’a, współczesnych mu poetów amerykańskich, takich jak Robert
Creeley, Robert Lowell, Kenneth Koch, a nade wszystko,
stymulujące w tym okresie
rozwój jego własnej koncepcji
estetyki – lektury pism Waltera
Benjamina.
Niepewność, a nawet pewnego rodzaju nieufność krytyki,
objawiającą się w nielicznych
komentarzach towarzyszącym
jego wystawom w początkowych latach zdobywania przezeń umiarkowanego rozgłosu,
determinowana była przede
wszystkim rozdźwiękiem między przekornie niespełnianymi
przez niego oczekiwaniami,
które krytyczna uwaga pokładała w nim jako przedstawicielu

nurtu „malarstwa popularnego”, a społecznym i intelektualnym zaangażowaniem, któremu dawał wyraz w swoich najlepszych płótnach tego okresu.
I tak w sąsiedztwie Morderstwa
Róży Luksemburg (1960) czy
Pereł rewizjonizmu (1963) pojawiały się parodystyczne figuracje Batmana, Supermana,
cytaty z Dashiella Hammeta,
Roberta Lowella, ilustracje do
książki Roberta Creeleya, a
także wyraziste portrety Unity
Mitford, Kennetha Angera, czy
Mortona Feldmana. Jego niepoprawny, choć pozbawiony
jakichkolwiek arbitralnych gestów eklektyzm obejmował całe
spektrum dostępnej mu niejako
„od ręki” tradycji i tym samym
wprowadzał sporo zamieszania
w poglądy ludzi, starających się
ogarnąć ten programowy zamęt,
który inicjował jego nieustanne
poszukiwania.
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W swoich pracach korzystał
zarówno z doświadczeń surrealistów, jak i nieustannie
podkreślał swój niepodważalny

podziw dla amerykańskich
ekspresjonistów (de Koonig,
Pollock), jak również dla malarstwa abstrakcyjnego, w którym w tej samej mierze odnajdywał przekonującą siłę, co w
dziełach „klasyków”: Cézanne,
Matisse, Picasso, Bonnard, z
którymi niemal jednym tchem,
w jednym szeregu zestawiał
także właśnie takie nazwiska,
jak Mondrian czy Brancusi.
Jednak, co najbardziej intrygujące, tradycja, z którą wiązał
najsilniej swoje malarstwo, to
ta, z którą w pewien dyskretny, a nawet zawoalowany sposób, związany był od początku
swojej kariery. Jego nauczycielem w okresie oksfordzkim był
Percy Horton, uczeń Waltera
Sickerta, wychowanka samego
Degas, który z kolei był uczniem Ingresa. Ten zdumiewający ciąg znaczących „sygnatur” pozostawał niejako ukryty
w cieniu jego twórczości, uwidaczniając się w sile rysunku
i wyrazistości detali, którym
nadał pierwszorzędne znaczenie dopiero w późnym okresie

twórczości (słynny cykl pasteli
z lat 1979-80), obejmującym
głównie refleksyjne akty i portrety, studia ludzkiego ciała,
którego reprezentacje osiągnęły tę siłę przekonywania, która
sprawiła, że określono go mianem „Degas XX wieku”.
Niemniej z uwagi na pewne
kontrowersje towarzyszące recepcji jego wczesnej twórczości,
a przede wszystkim z uwagi na
charakterystyczne rozwiązania
formalne, najbardziej interesujące wydają się być tutaj jego
dzieła z wspomnianego wcześniej okresu obejmującego lata
sześćdziesiąte i siedemdziesiąte.
Wtedy to właśnie Kitaj, pozostając głównie pod silnym
wpływem impulsów wynikających z lektury takich autorów,
jak Pound czy Eliot, wypracował styl, który wielu współczesnych krytyków (a mając
na myśli współczesnych, myślę
głównie o tych, którzy pozbyli
się ze swojego retorycznego
repertuaru słownika odwołującego się do zapośredniczonego
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estetycznie symbolizmu) określa mianem stylu alegorycznego.
Kitaj wielokrotnie podkreślał
swój zamiar osiągnięcia w malarstwie tego, co poezja modernistyczna osiągnęła w języku1,
w związku z czym fascynacja
Ziemią jałową Eliota oraz Cantos
Pounda w zasadniczy sposób
wpłynęła na jego rozwiązania
w zakresie kompozycji.
To, co moglibyśmy określić
strukturą snu w obrazach Kitaja z tego okresu, w przeciwieństwie do irracjonalizmu
podziwianych przezeń surrealistów, nie jest pozbawione
logiki, która odnosi znaczenie
przedstawianych tematów do
rzeczy, postaci i faktów znajdujących się poza płótnem.
I choć struktura tej referencji
ma – podobnie jak u surrealistów – charakter zdecydowanie dysjunktywny, a kompozycje jego płócien z tego okresu
1

przywodzą na myśl komiksy
i kolaże, których wewnętrzna
spójność zależy od energii, z
jaką wniesiono w nie poszczególne elementy, nie sposób
pominąć specyficznie ikonograficznego charakteru detali
tworzących w obrębie obrazu
czoś w rodzaju rozmyślnie
skonstruowanej alegorii.
Usiłując określić swoje stanowisko wobec luźnych tendencji
stylu pozostającego na granicy
tego systemowo odrealnianego
realizmu, swego czasu Kitaj zaznaczył, że:
„Czuję się jak Hopper, kiedy
zwykł mawiać, że jest rozdarty
między malowaniem ‚faktów’
a improwizowaniem.2”

Joe Shannon, „The Allegorists:
Kitaj and the Viewer”, w: „Kitaj:
Paintings, Drawings, Pastels”,
Thames and Hudson, London 1980,
s. 18;
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Niemniej Kitaj nigdy nie improwizował. Jak zauważył
później (za Degas): „jestem
najmniej spontanicznym
2 R. B.Kitaj w rozmowie z Timothy Hyman’em: „A Return to
London”, w: „Kitaj: Paintings,
Drawings, Pastels”, Thames and
Hudson, London 1980, s. 44;

człowiekiem”3. Jako malarza
interesowały go wyłącznie starannie przemyślane perspektywy, rozmyślnie rozmieszczane
plany – zresztą w zgodzie z
naukami pobranymi u swoich
„klasyków” – stąd potrzeba
znalezienia odpowiedniej optyki, aby dać wyraz doświadczeniu w formie, która odpowiadałaby czasom i stanowi rzeczy,
jaki dotyczy współczesnego
człowieka uwikłanego w złożoną materię historii, ideologii i
zwykłej powszedniości.
Inspiracja nowoczesną poezją
znalazła u niego przełożenie na
styl gromadzący niezliczoną
ilość cytatów, haseł i obrazów, jak gdyby pochodzących
z przemieszczonego kadru
filmu, którego akcja rozgrywa
się gdzieś w tle poza płótnem.
Lektura Ziemi jałowej Eliota
podsunęła mu język przedstawiający katastrofę: silnie fragmentaryczny opis przestrzeni
wyrwanej poza czas, rozkład
całości, która jedynie formal3 Ibidem;

nie, w obrębie skończonego
dzieła uzyskuje swój piorunujący, bezpośredni impakt
rozpadu.
Z tej właśnie inspiracji wywodzi się jeden z najbardziej
znanych obrazów Kitaja, If Not,
Not (1975-76), przedstawiający
duszny, breugelowski krajobraz, przez który jakby przed
chwilą przeleciał podmuch
nuklearnej eksplozji, rozdzierający ziemię i rozrzucający na
jej powierzchni drzewa, ludzi,
zwierzęta i różne przypadkowe
przedmioty. Planów jest wiele,
wszystkie występują równolegle: jakaś półnaga brunetka
wspiera człowieka, który z
uwagi na słuchawkę umieszczoną w jego uchu może być agentem jakichś bliżej nieznanych
służb specjalnych, mężczyzna z
przewieszoną przez ramię torbą
czołga się w stronę przemieszczonego centrum, pozbawiona
kontekstu głowa kobiety lub
dziecka wyłania się z ciemnych
brązów nieopodal łóżka, na
którym rudy mężczyzna tuli do
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piersi dziecko, a gdzieś ponad
linią fragmentarycznych drzew,
przesuniętych jakby z innego
wymiaru, jedyna nienaruszona
struktura – okazały czerwony budynek, przywodzący na
myśl niewzruszoność jakichś
ponurych instytucji, złoworogo
wyziera przeciwstawiając się
zamętowi horyzontu opanowanego z prawej strony przez
żółcie i pomarańcze, sylwetki
wygiętych drzew. Choć mamy
tu również pewien pogodny
akcent: w niewielkiej wyrwie
między planami, jakby z innego
wymiaru przebija coś na wzór
średniowiecznej miniatury z
jasnymi polami i zielonymi koronami drzew, grupą wzgórz,
majaczącą jakby pod osłoną
ciężkiego snu.
Interesujące jest to, że nawet
jeśli w odwodzie przytrzymamy
na dłuższą chwilę poemat Eliota
i zestawimy z nim poszczególne
plany, interpretacja tego obrazu
nigdy nie będzie wystarczająco
klarowna. Jak komentuje sam
Kitaj, w odniesieniu do struk-

turalnej niejasności tego obrazu:
„[…] Można przyjąć, że obraz
ten został „zainspirowany” Ziemią jałową i przez różne inne
cudowne rzeczy. W strumieniu
świadomości, który odzwierciedla ta fantasmagoryczna
sceneria, nie chciałbym jednak
stwarzać pozorów, że był on
(poemat Eliota) konsekwentnym przewodnikiem podczas
pracy. […] Idea, że możesz się
zgubić w obrazie jest bardzo
bliska życiu, ponieważ wszyscy
mocno się gubimy w świecie
naszych przeżyć. […] Gubimy
drogę w miastach; gubimy się
w książkach, w myślach; zawsze poszukujemy znaczenia
naszego życia, jakbyśmy nie
wiedzieli, co z nim zrobić, kiedy je odkryjemy. […] Benjamin
stwierdził, że gubienie się wymaga wprawy. Nie podziwiam
sztuki, która jest gładka, nieskażona i pozbawiona znaczenia
na zewnątrz. Nic nie jest proste.
Redukowanie złożoności to
oszustwo.4
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4 Ibidem, s. 45;

Innymi słowy, ta wymiana
między cytatem a jego źródłem
w twórczości Kitaja nigdy nie
jest bezpośrednia. Przejście
między poematem, który odsłonił przed Kitajem-czytelnikiem cienistą przepaść języka
symbolicznego inspirującą
jego dzieło, a projekcją, której
jest ono ostatecznym efektem,
zostało starannie zamaskowane i unieważnione przez
samą obecność skończonego,
niezależnego obrazu, a to, co
przede wszystkim stanowi o
jego sile (w zasadzie retorycznej), to właśnie różnica między
językiem poematu, jego skondensowaną, fragmentaryczną
metaforyką, a ideą tej fragmentaryczności przetransponowaną
na płótno pod postacią zsyntetyzowanej alegorii rozpadu i
jego przemieszczenia.5
5 Jak wynika z komentarzy Kitaja
do tego obrazu, inspiracją do jego
powstania był temat wzięty z Eliota, głównie aluzje dotyczące Holokaustu pojawiające się w jedynej
części poematu nieopatrzonej
przypisami, zatytułowanej Śmierć
w wodzie, a także pewne detale
zainspirowane scenami z Jądra

Jakby mimochodem Kitaj
powołuje się przy okazji tego
płótna na rozróżnienie Pounda
między znakiem a symbolem:
„znak nie wyczerpuje swojego znaczenia tak szybko, jak
symbol”6, co każe nam się zastanowić nad podstawowymi
pojęciami istotnymi dla możliwości lektury tego obrazu. Ale
czy obraz w jego specyficznej
formie można odczytać jak
książkę lub jakikolwiek inny
tekst? W jaki sposób traktować
jego znaki – wiemy już, że nie
jako symbole, ponieważ te zostały zdyskredytowane poprzez
ich zbyt łatwą możliwość zdekodowania, ponadto symbole
wydają się być czymś zbyt statycznym, jak na potrzeby dynamiki opowieści, która ulokowana zostaje w sieci powiązań
ciemności Conrada (postacie nad
wodą, umieszczone między drzewami po prawej stronie płótna).
Wspomniany budynek, górujący
nad scenerią to odniesienie do
architektury obozu w Auschwitz.
Por.: Marco Livingstone, „R. B.
Kitaj”;
6 Ibidem;
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łączących współwystępujące w
obrazie jakości. Z uwagi na styl
wprowadzający nas w nie do
końca jasną narrację pozostaje
nam przyjąć, że znaki rozmieszczone w tej przestrzeni
(co znamienne: spłaszczonej z
uwagi na materialne warunki
przedstawienia), układają się
właśnie w alegorię7. Jak zauważa Paul de Man:
„Istnieje […] związek między
samymi znakami, w którym
odniesienia do ich własnych
znaczeń stają się sprawą drugorzędną. Wszelako sam ów
związek między znakami w
sposób konieczny zawiera konstytutywny element czasowości; jeśli w ogóle ma być alegoria, to jest czymś koniecznym,
aby alegoryczny znak odnosił
się do innego znaku, który go
poprzedza. Znaczenie two7 Por. również: Giles Peaker,
“Natural history: Kitaj, allegory
and memory”, w: “Critical Kitaj:
essays on the work of R. B. Kitaj” –
James Aulich, John Lynch, Manchester University Press, 2000, s.
69;
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rzone przez alegoryczny znak
może zatem polegać tylko na
p o w t ó r z e n i u (w sensie
Kierkegaardowskim) tego poprzedzającego znaku, z którym
ów znak nigdy nie może być
współczesny, jako że do istoty
poprzedzającego znaku należy
czysta uprzedniość. […] Kiedy
symbol wysuwa możliwość tożsamości i utożsamień, alegoria
zaznacza przede wszystkim
odległość względem swojego
początku i – wyrzekając się nostalgii i pragnienia jednoczesności – ustanawia swój język w
pustce czasowej różnicy.”8
W tej właśnie „pustce czasowej
różnicy”, poszarpanej i silnie
fragmentarycznej, pojawiają się
warunki możliwości znaczenia
obrazu Kitaja, które nie mogą
po prostu zostać w bezpośredni
sposób odczytane przez pryzmat poematu Eliota, choć korzystają z udostępnionej przez
8 Paul de Man, „Retoryka
czasowości”, w: Literatura na
świecie nr 10-11/1999, s. 214-215,
przeł. Andrzej Sosnowski;

niego retoryki dostosowanej do
warunków formy ich przedstawienia, dzięki której została
ona niejako „przetłumaczona”
na język alegorii. Temat If Not,
Not powtarza pewien temat
Ziemi jałowej oraz pozostałych
kontekstów, jednak czyni to
w innym medium, w innym
systemie oznaczania, który
umożliwa nową narrację, dzięki ustanowionej między tymi
dziełami różnicy.
Innym niezwykle interesującym obrazem z tego okresu
(właściwie bezpośrednio poprzedzającym wspomniane
wyżej płótno) jest dzieło The
Autumn of Central Paris (after Walter Benjamin), które
powstało w ciągu lat 1972-74.
Tutaj przedwszystkim narzuca się kolażowa struktura
przedstawienia, oparta na nagromadzeniu postaci i planów,
spiętrzonych jeden na drugim
i przez to dających wrażenie
chaosu charakterystycznego,
jak się zdaje, dla klimatu Paryża
w latach czterdziestych.

Jak wynika z jego notatek do
tego płótna, pomysł na kompozycję stanowi odniesienie do
oryginalnego stylu Benjamina:
fragmentarycznego, alegorycznego, rozpiętego między
prywatnymi spostrzeżeniami
flaneura, kawiarnianego intelektualisty, zaanagażowanego
socjalisty, a nade wszystko
przenikliwego komentatora,
który w swoich drobiazgowych
analizach wielkomiejskiego
stylu życia, prozy Kafki, poezji Baudelaire’a oraz ogólnie
pojętej kultury materialnej dał
wyraz zarówno swojej epoce,
jak i nakreślił styl opisu podejmowany również przez wielu
późniejszych, zafascynowanych
nim twórców.
Każdy element tego obrazu został wyróżniony w notatkach
Kitaja osobną uwagą. Mamy
tutaj więc ogólny pomysł
kompozycyjny:„WZNIEŚĆ
(BARYKADĘ) z postaci, na
podobieństwo plakatu filmowego”, określenie tematu: „kawiarniane życie jako
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JESIENNA ZADUMA społeczeństwa burżuazyjnego;
ŚMIERTELNA NATURA; kawiarnia jako WNĘTRZE W
OTWARTEJ PRZESTRZENI
(wzdłuż którego toczy się ŻYCIE METROPOLII)”, oraz
postaci: „PALACZE, PRZECHODZEŃ; MIEJSKI BYWALEC; POMÓWIENIA i
PRÓŻNIACTWO; KOKOTA W
JEJ PRZEBRANIACH; OKAZJONALNI KONSPIRATORZY
[…]” 9 itd. Warto zauważyć, że
metoda demarkacji tematu oraz
poszczególnych postaci w tych
notatkach przywodzi na myśl
opisy alegorycznych reprezentacji z Ikonologii, klasycznego
dzieła Cesare Ripy. Wszystkie
wymienione postaci spiętrzone
zostają zgodnie z planem pod
dachem paryskiej kawiarni,
odgrodzone od miasta labiryntem stolików, za którym – na
tle błękitu nieba – stoi osamotniona figura przechodnia, która
9 Marco Livingstone, „R. B. Kitaj” –
na użytek tego szkicu dysponuję,
niestety, jedynie fragmentami
pozbawionymi paginacji;
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odpowiada tutaj Benjaminowskiemu Aniołowi Historii,
zwróconemu w stronę przeszłości, podczas gdy podmuch
wiatru popycha go ku przyszłości, a przed nim (lub w tym
przypadku – za nim) wznosi
się sterta ruin, rumowisko historii. Tym rumowiskiem jest
tutaj owa barykada wzniesiona
z postaci, cała figuratywna sceneria z podporządkowanymi
jej alegorycznymi przypisami,
które reprezentują historyczny oraz ideologiczny porządek
przedstawiony w pismach
Benjamina. Pod tym względem
alegoria ta wydaje się być dużo
bardziej jednoznaczna, ponieważ poszczególne elementy
mają wspólne źródło i czytelny
adres umieszczony w tytule
obrazu. Przykładem może tu
być owa czerwona sylwetka robotnika z wzniesionym kilofem
na pierwszym planie, która reprezentuje pochód proleteriatu
na obrzeżach wielkomiejskiego
zgiełku, a tym samym na marginesie debat burżuazji zajętej
przede wszystkim sobą i swoim

własnym zepsuciem (pomówienia, próżniactwo, kokota
z wyraźnymi śladami syfilisu,
przelotna konspiracja zasygnalizowana słuchawką w uchu
odwróconego do nas plecami
mężczyzny).
Cytowane fragmenty notatek
Kitaja pokazują sposób,
w jaki opracowywał on strukturę zarówno kompozycji, jak
i odniesień do wybranych przez
siebie tematów, konstruując
alegoryczne narracje opisujące i zarazem przemieszczające
je w nowe, zreinterpretowane
rejony modernizmu. Całą jego
twórczość – zarówno z tego
okresu, kiedy podejmował dialog z nowoczesnością przy użyciu środków umożliwiających
ich ponowne odczytanie i reprezentację w stosownym dla
siebie medium, jak i w okresie
późniejszym, kiedy dialog z
tradycją podejmował już wyłącznie na gruncie doskonalenia warsztatu, rezygnując ze
złożonych konstrukcji intelektualnych – stanowi w isto-

cie świadectwo nieustannych
prób uporania się z historią, co
stawia go w równym szeregu
z podziwianym przezeń Benjaminem i czyni z niego malarza
„radykalnie historycznego”,
w sensie, jaki nadał temu określeniu Juergen Habermas w
swoim komentarzu dotyczącym
Benjamina:
„Gdy patrząc w przyszłość
przyswajamy sobie minione
doświadczenia, autentyczna
teraźniejszość potwierdza się
jako miejsce kontynuowania
tradycji i zarazem jako miejsce
innowacji – jedno bez drugiego
jest niemożliwe, a oba elementy
razem stapiają się w obiektywność złożonych oddziaływań
historii.”10

10 Juergen Habermas, „Dygresja
o tezach historiograficznych
Benjamina”, w: „Filozoficzny
dyskurs nowoczesności”, przeł.
Małgorzata Łukasiewicz, s. 23.
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W świecie, w którym
każda autentyczna
forma natychmiast
zmienia się w mit
czy iluzję, absurdem
jest oczekiwać, że
znajdzie się jakieś
święte i sekretne
terytorium osobiste.
Daniel Muzyczuk i Agnieszka Pindera
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isze się aby dokonać zmiany. Tak można streścić radykalne podejście do misji literatury. Mogłoby ono brzmieć w
ustach innego autora następująco: teoria jest niczym wobec
praktyki. Jak jednak przejść od
słów do czynów? Wypowiedzi
performatywne mają moc tylko
dla ich autora albo grupy, od
której uzyskał legitymację do
działania. Zwiększenie influencji słów wymaga jednak odmiennych zabiegów. Czy wystarczy zaopatrzyć wypowiedzi
w formę imperatywu? Reżimy
totalitarne i logika reklamy
zdają się przekonywać, że najbardziej odpowiednią formą jest
slogan. Krótka forma, z jednej
strony kojarząca się z wytartym
i nieautentycznym językiem
propagandy, a z drugiej będąca
symbolem perswazyjnej mocy
towarów. Etymologia tego sformułowania natomiast, które w
językach irlandzkim i szkockim
brzmi sluagh-ghairm i oznacza
tyle co zawołanie bojowe, osadza je bezpośrednio w środku
każdego konfliktu.

Honorarium przyznane w 1982
roku za hasło reklamowe „Coca
cola to jest to” pozwoliło Agnieszce Osieckiej na zakup jedynie maszyny do pisania. Slogan wkrótce okazał się jednak
na tyle nośny, że jego wartość
rynkowa niebotycznie wzrosła. Dziś mówi się, że zdania
pisane przez copywriterów to
najdroższe słowa świata. Również w latach 80. swoją karierę
jako pisarz i członek literackiej
grupy Vertep rozpoczął Anatoli Osmołowski. W 1990 roku
założył ZTS (Zawłaszczenie
Terytorium Sztuki), społeczność która przeprowadzała
prowokacyjne akcje uliczne.
Od połowy lat 90. był związany z Radkiem, powołanym do
życia jako magazyn ale również
artystyczno-polityczny kolektyw i przestrzeń dla rozwoju
radykalnej polityki i taktyk
anarchistycznych. Początkowo
periodyk dystrybuowany był
pocztowo, aby od 1997 roku
stać się magazynem internetowym i e-mailową grupą dyskusyjną. W tym czasie artysta
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zaangażował się również w
projekt mail-artowy polegający
na wysyłaniu listów do 25 subskrybentów, do których należeli opiniotwórczy wówczas
krytycy i dziennikarze. Osmołowski w swojej korespondencji
analizował aktualne praktyki
artystyczne i interpretował co
radykalniejsze gesty. Interesowały go głównie wewnętrzne
motywacje twórców.
„Język jest wirusem” zwykł
mawiać William Burroughs,
na podstawie biografii którego David Cronenberg nakręcił
Nagi lunch (1991). To właśnie
w tym obrazie akt pisania staje się czynem stuprocentowo
politycznym. William Lee, dotychczas dezynfekator, zostaje
zwerbowany jako agent. Jest
zobowiązany do regularnego sporządzania raportów ze
swoich działań i obserwacji.
Służą mu do tego maszyny do
pisania i jednocześnie przedziwne stwory przypominające ogromne robaki, które
również są agentami. Lee, by

mógł przebywać w Interzone
poza wszelkimi podejrzeniami, podaje się za pisarza. Jest to
więc z jednej strony jego alibi,
z drugiej sposób na kontakt z
innymi agentami i przyjmowanie w trakcie pisania kolejnych
poleceń. Akt ten daleki jest od
niewinności. W ostatnich minutach filmu Lee, chcąc opuścić
Interzone, musi udowodnić
patrolowi granicznemu, że jest
literatem. By to zrobić, zabija
strzałem w głowę swoją towarzyszkę Joan Frost, w sposób,
w jaki uśmiercił żonę Burroughs podczas tragicznego
wypadku, który jak mawiał,
pchnął go ku pisaniu.
W jednym z tekstów Osmołowskiego czytamy: „Mówi
się, że obecna sytuacja artystyczna znalazła się w stanie
kryzysu. Kryzys ten pogłębia
się z każdym rokiem, na co
wpływ ma upadek infrastruktury zbudowanej w latach 80.
Społeczność artystyczna cierpi
na brak pomysłów. Tysiące ludzi zatrudnionych w sektorze
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sztuki zmienia profil swojej
działalności. Mam wrażenie, że
sztuki wizualne, które przez
lata charakteryzował eksperyment i innowacja oddają swoją
pozycję innym aktywnościom.
Generalnie tło kulturowe zmieniło się tak radykalnie, że podstawa na jakiej oparta była sztuka współczesna nie może być
dłużej wymagana. Nie możemy
pominąć oczywistego faktu,
że współczesne sztuki wizualne, jak żadna inna aktywność,
przez ostatnie lata zgromadziły
kolosalne doświadczenie strategiczne w interakcji ze społeczeństwem.
To właśnie modernistyczni
artyści znają strukturę świata i wiedzą co go napędza. Są
specjalistami w dziedzinie komunikacji. Poprzez dystrybucję informacji, wykorzystując
minimum środków, osiągają
maksymalny efekt”1.
1

A. Osmołowski, Actual Art: Here
and Now, tekst opublikowany po
raz pierwszy w magazynie „Umelec”, 2000.

Twierdzi, że sztuka powinna
wyzbyć się dążenia do innowacji, a współczesnej produkcji
artystycznej często brak uniwersalnej wartości, która zapewnić by jej miała ochronę i
wydaje się, że ma on tu na myśli
opiekę np. instytucjonalną,
czyli chociażby włączenie w
ramy kolekcji. Ciekawe stwierdzenie odnosi się do Jeffa Koonsa, którego sztuka jak uważa
Osmołowski żegna Muzeum
jako jedną z form transcendencji – miejsca, gdzie przedmioty
poprzez zabiegi konserwacyjne
uzyskują wieczne spoczynek i
uobecniają niezmienne wartości. Sukces mierzy się poprzez
uczestnictwo w procesach
społecznych. Pod koniec tekstu Osmołowski wraca do tej
myśli, mówiąc o bezpośrednim
związku pomiędzy tworzeniem
sytuacji i środowisk artystycznych a aktywnością polityczną,
ponieważ to działanie dotyka
ekonomicznych i prawnych
fundamentów społeczeństwa
i państwa. Podkreśla też niemożliwość bezkonfliktowej

185

egzystencji z prawem i porządkiem w społeczeństwie późnego
kapitalizmu, którego istota nie
zmieniła się od czasów Kapitału
Marksa.
W 2003 roku Osmołowski po
raz pierwszy zrealizował Slogany. Dziesięć haseł propagandowych pisanych nisko na ścianie,
tuż przy listwie podłogowej za
pomocą kurzu, które po dziś
dzień odtwarzane są w muzeach i galeriach na całym świecie.
„W sztuce współczesnej nie
ma miejsca na to, co prywatne
i osobiste, wręcz przeciwnie,
stanowi ona proces tworzenia
tego co bezosobowe” lub „We
współczesnym społeczeństwie,
bez względu na to, co rzeczywiście może się zdarzyć, istnieje wewnętrzny związek pomiędzy wszystkimi częściami i
wszystko jest powiązane ze sobą
(lub ma potencjał do budowania
takich relacji)”, a także „Nowy
porządek społeczny wymaże
nie tylko wyświechtaną ludzką
religię, lecz najprawdopodobniej również, samą podstawę
186

kapitalistycznego społeczeństwa: własność prywatą” –
grzmią ze ścian slogany. Trudno im jednak przypisać bezpośrednie autorstwo, w czym są
podobne do utworów pisanych
przez ghostwriterów. Taka
forma pisania zakłada istnienie
instancji, która wykorzystuje
pisarza jedynie jako medium,
poprzez które treść wydobywana jest na światło dzienne. Treść
Sloganów natomiast potwierdza, jak ważne było dla zaangażowanych artystów postsowieckich wskrzeszanie pojęć związanych ze wspólnotą, na przekór partykularnym wartościom
promowanym przez logikę kapitalistyczną i postmodernizm.
Lepkie i idealistyczne postulaty
formułowane wobec instytucji
artystycznych generowane są
w sposób przypominający pismo automatyczne, do którego
powielenia nie potrzeba nawet
ręki artysty. W analogiczny
sposób tworzył swoją powieść
Jack Torrance, główny bohater Lśnienia Stanleya Kubricka.
Książka nad którą pracował

tygodniami składała się tylko z
jednego zdania wypełniającego
skrzętnie setki pisanych na maszynie stron: „All work and no
play makes Jack a dull boy”. Jest
to popularne przysłowie, które
reżyser przygotował podobno
w różnych wersjach językowych
filmu w zależności od lokalnego
kontekstu. Również Slogany
Osmołowskiego występują
w trzech wariantach: języku
rosyjskim – ze względu na
kraj pochodzenia artysty, flamandzkim – na potrzeby
M HKI i angielskim.
Użyty materiał sugeruje, że
Slogany zostały wydzielone
przez sam budynek, który w
ten sposób zdaje się protestować przeciwko obowiązującemu modelowi artysty i miejscu
sztuki w zmianach społecznych.
Kurz sugeruje, że powierzchnie nie były od dłuższego czasu
użytkowane. Składa się on również z obiektów, które dawno
temu utraciły swą tożsamość,
które wyschły, rozpadły się,
sproszkowały, a ich pochodze-

nie zupełnie się zatarło. Tym
samym jest jednym z widm
nawiedzających współczesną,
kapitalistyczną gospodarkę
towarową. Slogany uosabiają
nieatrakcyjny z punktu widzenia ekonomii szpetny i pozbawiony cech indywidualnych czy
innowacyjności bezużyteczny
produkt. Stworzone z obumarłej materii – kurzu, który nie
tylko do nikogo nie należy, ale
i nikt go nie chce, jest czymś
co po towarze pozostaje – odpadem – znienawidzonym cieniem. Udowadnia ponadto, że
własność jako taka nie istnieje,
bo rzeczy, tak jak idee, żyją
dłużej niż ludzie, którzy mogą
się co najwyżej nimi opiekować.
Analizując sposób funkcjonowania Sloganów w realiach
rynku sztuki2, widać, że konceptualna idea osiągnęła swój
kres. Ekonomiczny ekwiwalent
odpowiada językowi, który
sam się regeneruje i pomnaża.
2 Slogany znajdują się w kolekcji
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Antwerpii M HKA.
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A jednak mamy wrażenie, że
wszystko to jest tylko narzędziem idei, które wydawałoby
się dawno zostały spisane na
nieistnienie. To muzeum samo
przemawia, że właściwe logice
sztuki współczesnej postawienie akcentu na innowację
i indywidualizm, dotarło do
swej naturalnej śmierci. Zresztą
dawno już neoliberalizm zrobił swój użytek z tych pojęć i
pokazał, że ich miejsce jest na
rynku towarów, a nie w świecie idei. Wystarczy spojrzeć na
pozornie promujący indywidualizm, tautologiczny slogan
reklamowy Reeboka: „I am
what I am”. Muzealny kurz,
podobnie jak gadająca maszyna
do pisania są niebezpiecznymi
w użytku instrumentami służącymi procedurom mającym
doprowadzić do prawdy, jako
faktu obiektywnego. „Brudne”
hasła uzyskują moc radosną i
złowróżebną zarazem, która
przypomina tę, którą w oczach
Hamleta ma duch jego ojca.
Slogany jednak znajdują się
gdzieś poza ludzkim porząd-

kiem. Wracają jak zombie, ni to
żywi, ni to umarli, którzy kierują się tylko i wyłącznie własną
logiką. Pozwalają muzeom marzyć o innym, nowym, wspaniałym świecie. Bunt rodzi się
w zakamarkach, aby być może
w przyszłości pokryć kurzem
całe powierzchnie zdradzieckich instytucji.

*Tytuł jest jednym ze Sloganów
Anatolija Osmołowskiego.
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Melancholia sprzeciwu.
Prace z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Antwerpii,
CSW w Toruniu. zdjęcia: Wojtek Olech (s. 189 - poniżej i s.190),
Jurgen Addiers/M HKA (powyżej)
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Patrzyła w ruchome
aż boli
Mateusz Marczewski
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o głowie chodzi jej jedna
myśl i ta myśl wraca i odchodzi i znowu wraca do jej
głowy, ta myśl jest jak pocisk
albo rakieta, która umie się
sama naprowadzić na cel. Ta
myśl wbija jej się w każdy dzień,
rozpycha jej normalne myślenie
dlatego starucha ma ciągle wilgotne oczy. Z jej oczu wypływa
biogram kącikami, wypływa
z niej niemożliwe do zatamowania życie. Więc ona w głowie
ma tylko tą myśl zupełnie jak
nakręconą: że nie chce się w samotności rozkładać na czynniki
pierwsze z tablicy Mendelejwa.
Starucha chce, żeby jej rzeczywistość przysłała wsparcie, bo
potrzebuje na swoje zanikanie
świadka. Mówi jeszcze, że trzeba przecież posprzątać w tym
całym bałaganie wspomnień.
Ma plan: wziąć i sobie zrobić
zabieg- bezoperacyjnie usunąć
z pamięci wszystko, co jej zalega: chce komuś to wszystko
oddać, zrzucić do jego ogródka
na skoszoną trawę dobrego humoru. Starucha jest ostrożna
kiedy wybiera kandydata: ma

spierzchnięte usta i tymi ustami
mówi do siebie powoli, litera po
literze każdego dnia: to musi
być ktoś, komu da się rzygać
godzinami do ucha i ten ktoś
musi być przy tym uśmiechnięty. Planuje zdanie relacji z samej siebie, już wie, że ta jej relacja śmierdzi na kilometr tymi
wszystkimi naftalinami
i tabletkami na reumatyzm
i ten ktoś musi to lubić.
Ma już swój typ. Chce, żeby to
był taki jeden prezenter z telewizji, taki jeden przystojny,
który często chodzi w swoich
programach w srebrzystej marynarce. Ta marynarka z cekinów strzela promieniami przy
każdym ruchu prezentera
i prezenter wygląda wtedy jakby niósł światło na sobie. Kiedy
prezenter mówi, wygląda jak
archanioł z mikrofonem bezprzewodowym w ręce i kablem
za uchem. I ma zawsze taką
piękną i opaloną buzię. I książkę wydał o tym, jak chodzi na
siłownię. I jest coraz młodszy,
jakby czas się go nie chwy-
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tał. - Tak, to musi być niezły
skurwysyn - charcze do siebie
starucha. – Czas go ma w dupie. – Prezenter mówi pięknie
i tak samo śpiewa, jest gospodarzem teleturnieju, w którym
trzeba zgadywać pierwsze
takty muzyki. W tym teleturnieju są oklaski i uśmiechy na
zawołanie, całe srebro świata
spada z sufitu na ludzi, którzy
się tam dostali, ludzie zadowoleni chodzą w tym srebrze na
nogach i na włosach, na oczach
także. A prezenter jest w środku tego wszystkiego, jest gorejącym guzikiem mocy na tym
aksamitnym i rozwartym do
nieprzytomności łonie srebra
i światła. On umie zatańczyć,
gładko powiedzieć coś wprost
do ekranu telewizora, nieraz na
pięcie się odwraca i pyta o coś
uczestników, zadaje im pytanie: trudne i niespodziewane.
A oni są z miast i miasteczek
o dominujących kolorach w
tonacji szary i ciemny, szczególnie wieczorem od października. Oni są siekierą oderwani
od swoich małych życiory194

sów, zahukani, onieśmieleni
światłami, drobinami lśniącymi. opadającymi na rzęsy,
tłumami na widowni szczerze
klaszczącymi na widok tablicy
z napisem „oklaski“, zespołem
muzycznym w czerwonych marynarkach. Na dodatek są bici
w twarze lampami i światłem
z wielkich ekranów, tych ścian
śmiechu złożonych z milionów
mrugających porozumiewawczo diod. Nie znają odpowiedzi
i od razu robią się im twarze
w kolorze czerwonym, ale to
dobrze, bo zupełnie pasują kolorem do marynarek zespołu
muzycznego. Starucha uwielbia
że oni są tacy na tych twarzach.
Uderza dłonią o dłoń i mówi:
O, kochany, tożeś im narobił.
Potem prezenter sam udziela
odpowiedzi na zadane pytanie,
dostaje brawa i zadaje wybranemu z grupki gości muzyczną
zagadkę. Starucha nadstawia
swój aparat słuchowy, ale huja
słyszy. Nic do jej głowy nie dociera. Telewizor podkręcony na
głośno, ale puszczają tylko jeden, pierwszy takt, który nigdy

z niczym się jej nie kojarzy.
I wtedy ona mówi do siebie:
O kochany, ale żeś zagadkę zadał tym razem. A wtedy piękny
i opalony prezenter rozkłada
ręce tak do góry, że jakby był
normalnym człowiekiem toby
mu spocone pachy śmiały się
na ciemo, tam gdzie są mokre,
i pokazuje wszystkim swoją
ogromną wiedzę- mówi bez
patrzenia na kartkę tytuł utworu i kto to zaśpiewał i starucha
kiwa głową i nic nie mówi, bo
grupa i tytuł piosenki z niczym
jej się nie kojarzą. To chyba jest
jakiś prawdziwy hit – taki do
tańczenia i zabawy, bo wszyscy
klaszczą i starucha mówi do
siebie uniesiona atmosferą programu: O kochany, z ciebie to
jest miglanc. Albo: jezus
maryja, ale z ciebie wywijas.
I słowa te zlane są z jazgotem
telewizora i grają w jej głowie
swoją własną frazą.
Zatem dobrze jakby to był on
ale on to raczej nie będzie. - On
się przy moim łóżku nie pojawi- mówi. Bo starucha nie jest
naiwna. Już dawno nie ma

w niej dziecka chociaż coraz
częściej zasypia zwinięta w
kłębek z podkurczonymi nogami, ze spania na spanie układa
się w coraz mniejszą i bardziej
poręczną formułę w sam raz do
przenoszenia i składowania na
jakiś dłuższy czas. Tak, to nie
będzie ten prezenter z telewizji.
To musi być ktoś inny, kogoś
innego trzeba będzie posadzić
koło łóżka jak będę mówiła.
I jeszcze jedno- to jest koniecznie do zapamiętania: Starucha
mówi, że jak będzie już opowiadać, to chce trzymać taką
obcą dłoń tego człowieka, ona
chce mocno ją trzymać, bo
wtedy bez obawy może cedzić prosto do ucha łańcuch
wyrażeń i zdań pojedynczych
prostych. I pozwalać wypadać
słowom z ust i czekać na ulgę.
I trzymać rękę tak zaciśniętą, aż palce się zrobią jej białe.
Trzymać tak mocno jak ludzie
trzymają się w trakcie porodu,
kiedy jego matematyczny spokój oczekiwania na potomstwo
ściera się z jej szaleństwem
wydawania z siebie nowego
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człowieka. Więc Starucha od
dawna o tym myśli, knuje sobie
w łysiejącej głowie taki plan.
Przecież nie można iść do grobu
z całym tym burdelem w głowie,
bo jeszcze zrobi się z tych myśli groźna bomba i wybuchnie
tam pod ziemią i zdemoluje całą
wykupioną kwaterę siłą rażenia.
I mówi do siebie: weź to wyrzuć
głupia, lepiej będzie na duszy,
jak przyjdzie ciemny koniec.
Bo Starucha była na tyle nowoczesna, że nie wierzyła w całe to
życie po śmierci.
Pewien czas chciała naciągać
na zwierzenia cisnące się jej
z gardła młodą dziewczynę,
zaoczną studentkę, którą przysyłał miejski ośrodek pomocy. Ta dziewczyna wchodziła
w jej życiorys raz w tygodniu,
dziewczyna była bardzo żywa
i ciągle żuła gumę i w głowie
miała zawsze mnóstwo detali
ze swojego ostatniego romansu. Przychodziła z zewnątrz,
z ulicy, z miasta, od ludzi, ze
swoimi klapkami do chodzenia po domu schowanymi w
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foliówce, rozbierała się jakby
była sama w pokoju, zakładała
dres wygodny do pracy, nie
miała żadnego wstydu w sobie.
Starucha była dla niej takim
samym elementem wnętrza jak
kredens albo gruba framuga od
drzwi pomalowana warstwami
farby olejnej. Starucha nic nie
mówiła, patrzyła na jej nogi,
dziewczyna miała na sobie bieliznę i czarne skarpetki, jej ciało
pomiędzy tymi wycinkami było
dla Staruchy za obce, za gładkie te jej nogi, za sprężyste. Jak
patrzyła to wspomnienia jej
się pojawiały w głowie dziwne:
budyń pistacjowy w misce w
malowane kwiaty, łąka z dużą
ilością światła albo łóżko, które
skrzypi w ciemności, jak się na
nim obraca człowiek. - Kto to
widział, żeby majtki w dupe,
jajniki przewiejesz – mówiła
za każdym razem, a jej wiek
pozwalał jej za każdym razem brzmieć tak, jakby po raz
pierwszy to mówiła.
Dziewczyna przychodzi do Staruchy na cztery godziny- odkurzacz, dywany, szmata pod

zlewem, kibel, poukładanie
gazet. Starucha chodzi za nią
po domu i chce mówić do niej,
mówić jej, ale ta dziewczyna ma
inne tematy na głowie, unika
gładko rozmów, bo to wydłuża
pracowanie w nieskończoność,
niby słucha, ale zawsze mówi:
tak tak, jasne, a to ciekawe
i w ogóle nie myśli o niej. Potem znów idzie do innego pokoju i Starucha zostaje w tyle
a kiedy dociera za dziewczyną
do innego pokoju, ona już rusza
dalej i jest jak pocisk albo piorun taki jak malowany piorun
pod trupią czachą na blaszkach,
które pokazują niebezpieczeństwo. I jak piorun przelatuje do
kuchni i mówi: Niech pani tyle
nie chodzi, niech pani usiądzie
przecież.
Raz kiedy prasowała, Starucha usiadła za nią. Patrzyła na
jej plecy proste w koszulce na
naramkach, plecy kołysały się
tak samo jak ruszało się żelazko,
biodra kołysały się jakby tymi
biodrami robiła mały ruch, taki
taniec cichy. Starucha mrugała
i patrzyła na jej tyłek, widziała

przed swoimi oczami przemijający czas, potem zaczęła sie
przygotowywać do mówienia,
wypuściła powietrze z płuc,
głośno westchnęła na krześle
w kierunku dziewczyny, żeby
ona to usłyszała, a potem jak
dziewczyna nic nie zrobiła, nie
zmieniła nawet ruchu bioder,
Starucha zaczęła.
Raz- dwa- raz- dwa- słowo
za słowem. W pokoju nie ma
już żadnego promienia światła
wpadającego do pokoju przez
okno. Nic nie tyka, zegara nie
ma, jest tylko oddech wilgotny
żelazka i to jak żelazko wzdycha,
przykładając swoją szpiczastą
twarz do bawełny. Jest oparcie
krzesła, ręka staruchy mocno
jest na krześle zaciśnięta, paluchy są takie białe na końcach,
wszystko z nich uciekło przez
wystające żyły na rękach. Co
tam może płynąć tymi wystającymi żyłami, to co tam płynie
musi iść do gardła i dalej do
buzi i stamtąd jak z gniazda
wylatuje na pokój to co czerni krew i kręci się po pokoju i
powoli każde słowo kieruje się
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jak pocisk samonaprowadzający prosto w małżowinę uszną
dziewczyny. Raz- dwa- raz,
słowo do słowa będzie coraz
więcej pustki w ciele Staruchy,
pustka jest potrzebna, pustkę
można zawsze wypełnić, coraz więcej miejsca z każdym
słowem, Starucha cieszy się,
starucha śmieje się nawet na
swój odległy sposób: cofa brodę,
oczy zamieniają się w kreseczki i rytmicznie potakuje swoją
głową wesoło. Dziewczyna jest
bardzo wychowana, bo się nie
odzywa, Starucha czuje się zupełnie zadowolona, już prawie
wchodzi na tereny, których się
wstydzi, już prawie ma wyznać
coś tej młodej gówniarze, która umie tylko kręcić tyłkiem i
pisać wiadomości na komórce,
już chce jej ofiarować posklejany pakiet słów na ważne dla siebie tematy, kiedy ta odwraca się
nagle i robi takie wielkie oczy,
robi oczy niewinne i zdzwione
i wyjmując maleńkie słuchawki
z uszu mówi obracając gumę
w ustach: A to pani tu siedzi?
Następnego dnia Starucha
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dzwoni do miejskiego ośrodka pomocy po pomoc, bo jej
giną drobne z portfela – tak im
mówi.
Starucha chce żeby na nią sypało się srebro w tym studiu
telewizyjnym. Chce tam wejść
i słyszeć te oklaski i czuć obecność prezntera. Chce, żeby jej
ciało już tam było na miejscu,
ogrzewane blaskiem ekranów
złożonych z milionów diodek
migających jak całe galaktyki.
Ale nie wie, jak się dostać tam,
gdzie ma zadzwonić. Napisy
po programie biegną bardzo
szybko, a starucha ledwie duka
przez grube szkła i przez te
łzawiące oczy więc i tak nie
przeczyta a nie ma kto jej pomóc i przeczytać z ekranu. Ale
znajduje sposób. Nie ma siły
chodzić do sklepu, sama nawet
nie chodzi, ale zapisała się na
ognisko muzyczne do domu
kultury na osiedlu. Tam jest
dużo o graniu i śpiewaniu, raz
w tygodniu grupa hałasuje na
instrumentach i na tym hałasie
unosi się w górę i jest naprawdę

pięknie przez chwilę, nie ma
srebra, ale są ludzie i muzyka, mówią na nią gwiazda, bo
jak przyszła to powiedziała,
że wybiera się na teleturniej i
wszyscy się śmiali bo była najstarsza głucha prawie zupełnie
i ledwie chodziła. Zajęcia prowadzi dziewczyna i chłopak, są
młodzi i ładni, ta dziewczyna
gra na trąbce, ten chłopak na
akordeonie, ale nawet wtedy
nie zdejmuje czapki z daszkiem.
Są bardzo uprzejmi szczególnie
dla Staruchy, mówią do niej
zawsze, że podziwiają ją bardzo,
że jej się chce przychodzić, ona
mówi im, że już jak nastanie
zima to przestanie, bo już nie
będzie wychodziła z domu
pewnie do wiosny, a pewnie
i nigdy, Starucha dostaje jako
najstarsza tamburynek i potrząsa nim przez całe zajęcia
lekko, na mocne potrząsanie
nie ma już siły. Raz w przerwie
Starucha rozgrzana życzliwością młodych idzie do nich, kiedy oni siedzą na schodach przed
wejściem do domu kultury, jak
ją widzą to uśmiechają się

i chłopak mówi nawet coś miłego, oboje są bardzo mili, podają sobie papierosa i palą go na
zmianę, chce coś mówić, ale ich
ciepło i spokój ją rozczula, siedzą i patrzą na nią uśmiechając
się a ona chce wejść i położyć
się na ich kolanach i tak zostać
i nie ruszać się z tego miejsca,
z tych schodów tuż przy poręczy domu kultury. Potem mówią do niej, że trzeba iść bo się
już przerwa kończy - chodźmy,
jeśli chce pani wystąpić w teleturnieju – mówi dziewczyna
i wchodzą do budynku i prowadzą staruchę za rękę ciemnym
korytarzem z szafką na czerwoną gaśnicę i olejną warstwą farby na ścianach, od której odbija
się światło z sali na końcu. Starucha idzie w kierunku jasnego
konturu drzwi na końcu korytarza szczęśliwa, ocierająca się
o tych dwoje prowadzona za
rękę. Prawie już chciała ich zaprosić do domu do siebie, ale
postanowiła iść zobaczyć występ ich zespołu bo mówili, że
muzykują z kolegami. To był
taki koncert z okazji dni ulicy,
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tramwaje nie jeździły, wszędzie byli ojcowie z plastikowymi kuflami i matki otoczone
potrzebami dzieci. Starucha
siedziała na ławce przed muszlą koncertową, wszystko było
opóźnione, parada się jeszcze
nie skończyła, bo ułani się
spóźnili, bo prezydent miasta
za późno przyleciał balonem.
Kiedy już zaczął się koncert,
zobaczyła tego całkiem miłego
chłopca jak z tą swoją dziewczyną i jeszcze kilkoma innymi
skakali po scenie jak małpy
i spod ich czapek wypadały
krzyki i wpadały wprost do mikrofonów a spodnie im prawie
z tych chudych dup zjeżdzały,
a pod sceną podobni do nich
w czapkach z daszkiem kiwali
głowami jak maskotki na tylnych szybach taksówek, pokazując, jak im się bardzo podoba.
A potem po kilku tygodniach
jest jakby jej się śniło. W nocy
otwiera oczy, jest zupełnie
przebudzona nagle, może
usiąść na łóżku i zacząć dzień,
może wstawać i zapalać telewizor na nowo od rana, ale na
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dworze jest jeszcze godzina
nocy, szpara w zasłonach jest
stalowa i milcząca, tam jest
jeszcze ciemność zupełna, taka
w której jeżdżą tylko autobusy
nocne i samochody dostawcze,
coś dziwnego- mówi Starucha, przelatując swoją kondycję
szybko- coś dziwnego takie
obudzenie nagle. Chce wstać
i iść gdzieś, gdziekolwiekmoże do łazienki albo do kuchni po wodę - napić się, chce
przerwać to dziwne przebudzenie, siada na łóżku i wtedy w
swoich nogach, na ramie drewnianej łóżka widzi jakiś zwalisty
cień nieruchomy, bryłę nieruchomą. Starucha nie ma nic
w głowie, ręką szuka okularów
po omacku na stoliku nocnym,
coś spada na ziemię, coś ze stolika leci na podłogę, starucha
tego nie słyszy nawet, mówi
do siebie chryste panie, bo
obecność tego cienia ją całkiem
niepokoi, w jej głowie kwitną
nagle te wszystkie wezwania,
przypomina sobie całe łańcuszki imion świętych i ich cierpień,
a nawet kiedy zakłada okulary,

kiedy okulary wjeżdżają jej na
oczy, kiedy wie, że za chwilę
będzie w stanie coś już zobaczyć
w tym cieniu, wtedy zupełnie
szczerze żałuje za grzechy i siada na łóżku i zakłada te swoje
okulary i widzi w ciemności
postać człowieka kucającego jak
ciężkie ptaszysko na krawędzi
łóżka. Postać jest w ciemności
błyszcząca- punkciki z planetarium na tle zasłony, mieniącą
się jak woda żywa nie przymierzając, mieniąca się jak miasto
rzucone w blat pustyni, pierścionek na dnie tanich linii kolejowych. Nie wie co ma zrobić,
wyszukuje włącznik lampki
nocnej, rozchodzi się światło, postać rozjarza się wielkim
blaskiem. Jest biało, srebrzyście, mruży oczy, srebrzyste
sztućce światła wbijają jej się
przez szpary, łzawi i kiedy po
chwili jest w stanie unieść jasność, w nogach łóżkach widzi
coś zupełnie znanego- że to
świeci znana jej cześć garderoby, że to świeci marynarka,
marynarka prezentera, że to on
jest, że to on kuca na krawędzi

jej łóżka. Jest jakiś zamyślony
w tym całym świetle, które
wychodzi z niego z każdej jego
części ciała jak z dyskotekowej
kuli. Tak- mówi Starucha. On
się budzi z zamyślenia, jest zupełnie sobą, wstaje, już nie wygląda jak ciężkie ptaszysko, jest
znów prezenterem z programu
telewizyjnego, zeskakuje z łóżka jednym susem, tym swoim
miękkim ruchem, poprawia
to światło na sobie, staje przed
nią, w tym gorsecie światła ledwie widać jego twarz. A potem
gdzieś w głowie nagle Starucha słyszy słowa powiązane w
szeregi skierowane wprost do
niej: nasza telewizja i producenci programu zdecydowali
się dziś dać pani głos. Wiem, że
ma nam pani wiele do powiedzenia, zatem, choć i ja mam
również mnóstwo do powiedzenia, usiądę sobie na tym oto
krzesełku, a pani niech opowiada. Usiadł i chwycił jej dłoń
i pociągnął do siebie delikatnie,
ta dłoń została pociągnięta do
siebie delikatnie, ale zdecydowanie, to był taki piękny chwyt,
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to był najpiękniejszy chwyt, jakiego w życiu starucha doznała,
jej dłoń poszła w jego kierunku,
a on przyłożył jej dłoń do swojego nadgarstka.
Chciała mówić, ale przez jej
palce od cekinowej marynarki
aż szedł prąd. O kochany, to mi
sprawiłeś radość, powiedziała
i nie czekając na jego zachęty
przeszła od razu do konkretów.
A dokładnie do miejsca,
w którym skończyła opowiadać
dziewczynie z ośrodka pomocy.
Ale jak zebrała się w sobie, jak
tylko otworzyła usta, to z jej
otworu gębowego wylały się
gałęzie suche, metrowe gałęzie,
cały pęk gałęzi kołyszących się
jakby te gałęzie były rękoma
na widowni w radości. Chciała
powiedzieć więcej, coś jakby
ratunku, chciała wycharczeć,
ale jak tylko pomyślała, to znów
więcej tych gałęzi jej wyszło
z buzi, one były jak pępowiny
sztywne i wyschnięte i jak już
były długie to łamały się, wypadały jedna po drugiej i w ich
miejsce wychodziły nowe. Starucha męczy się, boli ją twarz
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cała, gardło i najgorsze, że nie
może oddychać całkiem od tych
gałęzi, zaraz jej twarz pęknie
dookoła głowy jak jeszcze słowo
pomyśli. A prezenter nic nie
robi, nie widzi całej sytuacji,
zamiast patrzyć na te gałęzie,
patrzy gdzieś ponad Staruchą
na lampę, ponad lampę gdzieś
patrzy zamyślony i uśmiechnięty, on słyszy stukanie tych
gałęzi o siebie i on tym stukaniem wyciera sobie uszy, nawet
nie wie, że gałęzie kruszą się
i sypią mu czarną korowinę
na cekinowe cudo, w którym
przybył. Ale potem, kiedy starucha już więcej nie chciała
mówić w głowie słów i gałęzie
przestały wyrastać, odłożył jej
dłoń na krawędź łóżka, wstał,
otrzepał ręce i patrząc wciąż
w górę powiedział: Tak, to dobre miejsce. Zrobimy tu jeden
z odcinków. A wtedy otwarły
się drzwi do pokoju i zaczęli
wchodzić najprzeróżniejsi ludzie w kamizelkach z wieloma
kieszonkami, wnosili skrzynie
aluminiowe, zaczęli z nich wyjmować kamery, światła, kable,

coraz więcej kabli, wjechały
skrzynie na kółkach, ekrany
i otoczyła ją ta alumioniowo
teleskopowa materia i nagle
wszystko to błysnęło jednym
białym światłem, nie pozostawiającym żadnej wątpliwości.
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Alexander Binder
Traume II
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Kuba Bąk (ur.1979), nieśmiały romantyczny i skromny,
krytyk, kurator, eksplorator
manowców, cygańska dusza,
przyjaciel roślin, lubi popadać
w tarapaty.

Anna Czaban (ur. 1982), krytyczka sztuki, kuratorka, autorka tekstów poświęconych
sztuce współczesnej, publikowała w: „Obiegu”, „Gazecie
Malarzy i Poetów”, „Arteonie”,
„Exicie”, „Kwartalniku Fotografia”, katalogach wystaw.
Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Alexander Binder (ur. 1976),
fotograf - samouk. Jego prace
były pokazywane na festiwalach Les Rencontres d’Arles
oraz PhotoIreland. Publikował w VICE, Kinki Magazine,
JUKE.
Aleksandra Bujnowska (1979),
zajmuje się malarstwem i fotografią. W 2006 roku dyplom
z malarstwa w pracowni prof.
Jarosława Modzelewskiego i
aneks z fotografii w pracowni
multimedialnej prof. Grzegorza Kowalskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1994-2004 studia na Wydziale Historii Sztuki
Uniwersytetu Warszawskiego.
Od trzech lat współpracuje z
Janem Dziaczkowskim, eksplorując głównie tradycję kina
grozy.

Marcin Czerkasow, artysta ludowy z nurtu hardcore.
Współtwórca zina poświęconego zjawiskom amoralnym
„Blitz”. Autor arkusza Płonące
ciasteczko oraz książki Fałszywe
zaproszenia (WBPiCAK 2008).
Teksty drukował m.in. w: „FAarcie”, „Pro Arte”, „Portrecie”,
„Nowym Wieku”, „Toposie”,
„Studium”.
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Jan Dziaczkowski (ur. 1983)
w Warszawie. Dyplom w 2007
roku na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Stypendysta
Ministra Kultury w 2011 roku.
Brał udział w wielu wystawach
zbiorowych i indywidualnych
w Polsce i na świecie. Od trzech
lat współpracuje z Aleksandrą

Bujnowską, eksplorując głównie tradycję kina groz

oraz blogu o tytule Darnondo (http://darondo.wordpress.
com/). Mieszka w Poznaniu.

Radek Dziubek, generalnie nie
istnieje. Czasem jednak bywa:
muzykiem (blimp, migawki,
grobbing thristle) i copywriterem. Bezkrytyczny fan twórczości Michela Houellebecq,
Thomasa Pynchona, Larsa Von
Triera, This Heat, Briana Eno,
White Noise, Arthura Russella
i Vincenta Gallo. Częściej niż w
knajpie spotkasz go na fejsbuku.
Mieszkaniec poznańskiej Wildy.

Wojciech Kozłowski, od 1998
roku dyrektor BWA w Zielonej
Górze. Prowadzący do tej pory
przy BWA „Galerię PO”, jedną
z najbardziej progresywnych
galerii przełomu lat 80-90.
Mateusz Marczewski (ur.
1976), autor książki „Niewidzialni” (Czarne, 2008).
Dawid Misiorny, szalony wodnik, uwielbia podróże. Urodzony w Poznaniu, nie zasiedziały
nigdzie. Przepada za tworzeniem i obserwowaniem sytuacji
mieszających swoisty naturalizm z nienegowaną dewiacją.
Uzależniony od adrenaliny i
wolności.

Jarosław Jeschke (ur. 1977),
w latach 1999-2004 studia na
Uniwersytecie Zielonogórskim
w Instytucie Sztuk Pięknych,
kierunek Malarstwo. Dyplom
w 2004 roku w pracowni malarstwa prof. Stanisława Kortyki. Mieszka i pracuje w Zielonej
Górze.
Adam Kaczanowski (ur. 1976),
raczej pisarz, trochę performer. Autor powieści w odcinkach Nowy Slumberland (http://
kaczanowski.wordpress.com/)

Daniel Muzyczuk (ur. 1980)
prawnik, kurator, krytyk sztuki. Współzałożyciel anty-cenzorskiej inicjatywy Indeks73.
Wykładowca Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku. Publi-
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kował m.in. w „Obiegu”, „Le
Monde Diplomatique” oraz katalogach wystaw.
Agnieszka Pindera (ur. 1981),
kuratorka, absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu
Marii Curie Skłodowskiej w
Lublinie, Podyplomowych
Studiów Gender oraz Muzealniczych Studiów Kuratorskich
na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. Publikowała m. in.
w Ha!art, Panoptikum oraz w
katalogach wystaw.

dawnictwa płytowego Polycephal. Mieszka w Warszawie.
Magdalena Starska (ur.
1980), mieszka i pracuje w
Poznaniu. Autorka rysunków,
performance’ów i instalacji.
Ukończyła poznańską Akademię Sztuk Pięknych w 2005
roku dyplomem w pracowni
prof. Jarosława Kozłowskiego.
Członkini grupy Penerstwo.
Współpracuje z Galerią Stereo w
Poznaniu.

Franciszek Orłowski (ur.1984)
w Poznaniu. Edukacja na Wydziale Komunikacji Multimedialnej na Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu. Dyplom
w pracowni prof. Mirosława
Bałki i Piotra Kurki w 2010
roku. Uczestnik wystaw zbiorowych i indywidualnych.

Łukasz Sosiński (ur. 1981),
ukończył Intermedia na poznańskiej ASP w 2010 r.
Pracuje głównie z wideo i fotografią, tworzy enviromenty/
instalacje. Zastanawia się nad
podjęciem studiów na wydziale
fizyki teoretycznej. Mieszka i
pracuje w Poznaniu i Warszawie.

Jacek Staniszewski (ur.1969),
muzyk, krytyk, dziennikarz.
Założyciel multimedialnego
kolektywu, internetowego zinu
Neurobot oraz CDR-owego wy-

Xenia Uranowa, pochodzi z
Kaliningradu (ur.1985r.). Zajmuje się sztuką audiowizualną,
archeologią fotografiii, fotografią. Stypendystka
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Narodowego Centrum Kultury,
stażystka Łódzkiej szkoły Filmowej. Mieszka w Warszawie
i Kaliningradzie. Projektowała
wieńce w zakładzie pogrzebowym, pracowała w muzeum
w Kętrzynie oraz jako operatorka w rosyjskiej telewizji. Aktualnie zajmuje się opracowaniem
i promocją amatorskich zdjęć
z lat 60. autorstwa warszawskiego inżyniera elektrotechnika. (www.uranova.com)

ca. Założyciel wydawnictwa MORAVA. Współtwórca
Stowarzyszenia i Galerii Starter
(2005-2010). Fan rapu, ryb
i liter. Współpracuje z Galerią
Leto z Warszawy.

Aleksandra Waliszewska,
skończyła PLSP i ASP w Warszawie. Ma na koncie ok. 20
wystaw indywidualnych. Parokrotnie otrzymała stypendium
Ministra Kultury. Współpracuje z międzynarodową grupą
Frederic. Jej prace były publikowane m.in przez „My Dance
The Skull”, „Fukt”, „United
Dead Artists”, „Les Editions
Du 57”, „Drippy Bone Books”,
„Editions Kaugummi”. Mieszka
i pracuje w Warszawie.
Honza Zamojski (ur. 1981),
artysta, kurator i wydaw241
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