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W 10 numerze kierujemy się w stronę gnozy, magii, al-
chemii, światów nieracjonalnych i porządków pozba-
wionych logicznych splotów przyczynowo-skutkowych. 
Rzeczywistość jawi nam się jako wielopoziomowa,  
a przejścia między jej poszczególnymi warstwami – nie-
oczekiwane i fascynujące. Nie chcemy tu bynajmniej 
budować jakichkolwiek granic czy podziałów, wręcz 
odwrotnie – staramy się je zniwelować;  neutralizować 
twarde opozycje między tym, co racjonalne, a tym, co 
emocjonalne czy intuicyjne. Staramy się przyjrzeć, 
przeanalizować, rozpatrzeć relacje, w jakie wprzęgnięte 
zostały rozmaite tryby poznania, dowodzenia czy kon-
kludowania zjawisk, bo mimo że myślenie magiczne 
może być wyzbyte determinizmu, łatwo daje się wpisać 
w różnego rodzaju ideologie. Na tropie jej obnażenia stoi 
Magdalena Kamińska, próbując w tekście „Pępek wróż-
ki albo lato szarlatanów” rozwikłać fenomen, a może do-
słownie – czar fotografii astralnej (sic!). Podobnie Kuba 
Woynarowski w wywiadzie z Martą Kudelską odkrywa 
zakurzone (nie bez powodu) karty historii sztuki, peł-
ne niejasnych, pociągających zjawisk, szalenie zajmu-

wstęp

jące niegdyś, ale też pchających go to tworzenia obecnie.  
W świecie przepełnionym wszechogarniającą magią ży-
cia możliwy jest swobodny przepływ zjawisk i rzeczy. 
Wyraz temu niekontrolowanemu strumieniowi dają  
w swoich esejach wizualnych: Agnieszka Brzeżańska czy 
Dominika Olszowy. Natomiast drobiny życia oraz za-
klęty w nich urok wnikliwie badają Iza Tarasewicz i Iza 
Koniarz. Ponadto w intrygujący sposób – w swoich tek-
stach Post Brothers i Dominika Miakisz przypominają 
postaci literackie i historyczne, uwikłane w enigmatycz-
ne węzły czasu i oniryczno-metafizyczne przestrzenie. 
O instynkcie, świadomości i intuicji z Norbertem Del-
manem rozmawia Justyna Wesołowska (w dziale port-
folia młodych). Alternatywne narracje do historii sztuki 
dopisuje natomiast Weronika Trojańska, wskazując na 
bogactwo kulturowego imaginarium postaci, obiektów 
i obszarów. Pokusiliśmy się również o prezentację wy-
branych prac największej szamanki polskiego artworldu, 
czyli Natalii LL. 
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„[P]rzechadzaj się po cmentarzu (...). Podczas spaceru 
spróbuj uwolnić umysł od wszelkich złych myśli, pozo-
stawiając tylko te pozytywne (...). Po około 15 minutach 
wypowiedz na głos następujące zdanie: »Cześć (...). Przy-
szliśmy tutaj, aby wykonać kilka fotografii energii du-
chowych, aby udokumentować fakt, że istnieje życie po 
śmierci. Mamy dobre intencje. Nie chcemy zakłócać spo-
koju zmarłych i zostaniemy tutaj tylko tak długo, aby wy-
konać potrzebne zdjęcia. Wtedy odejdziemy. Zaczynamy 
wykonywać fotografie. Dziękuję«”1. Czy to fragment 
jakiegoś grimoire`u z wieków ciemnych? Oczywiście nie: 
w czasach powstawania Clavicula Salomonis nie istniały 
aparaty fotograficzne. Czy może cytat z tajnego cyrkula-
rza towarzystwa spirytualistów? Mogłoby tak właśnie być: 
fotografia była wizualizacją pozytywizmu, a wiara w du-
chy – nieoficjalną religią Zachodu od połowy XIX wieku 
aż do II wojny światowej. 

Spirytualizm to ogólny termin na określenie ma-
giczno-religijnych praktyk koncentrujących się wo-
kół wywoływania duchów. Takie praktyki występują  
w wielu kulturach, ale eksplozja zainteresowania go-
śćmi z zaświatów w samym środku wieku pary i elek-
tryczności była zaskakująca. W marcu 1846 we wsi Hy-
desville koło Rochester w Stanach Zjednoczonych sio-
stry Fox – Kate (11) i Margaret (14) – usłyszały stukanie 
w piwnicy rodzinnego domu. Powiązawszy zjawisko  

1. Za: http://w2000.phorum.pl/viewtopic.php?p=779.

Pępek wróżki 
albo lato szarlatanów

Magdalena Kamińska
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z lokalną legendą o zamordowanym w okolicy handla-
rzu zaczęły zadawać pytania rzekomemu duchowi, ko-
jarząc stuknięcia z literami alfabetu. Fenomen szybko 
zainteresował gazety. Na podwórzu Foxów pojawiło się 
mnóstwo ciekawskich, wśród nich wiele osób w żało-
bie. Prawdomówność ducha testowały poważane osoby, 
takie jak wdowa po prezydencie – Mary Todd Lincoln. 
Zmęczona popularnością rodzina Fox przeprowadziła 
się, siostry rozdzielono, ale fenomen nadal towarzy-
szył ich osobom. Wkrótce „zaraziła się” najstarsza sio-
stra i dziewczyny zaczęły zarabiać na życie jako media. 
Pierwsze publiczne spotkanie amerykańskich spirytu-
alistów odbyło się w 1849 w Rochester. Foxówny nie-
mal tam zlinczowano, ale jak grzyby po deszczu zaczęły 
wyrastać kolejne obywatelskie komitety do spraw ba-
dania możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu 
z tamtym światem2. 

Spirytualizm nigdy nie zastygł w regularny kościół, 
a partycypacja w nim nie była stała; nie wykluczała też 
oficjalnej przynależności do innego wyznania. Dlatego 
fluktuacje jego popularności można odtworzyć tylko 
śledząc wzrost ilości aktywnych mediów i towarzystw. 
W 1851 w Nowym Jorku działało 10 mediów, a cztery 
lata później ponad dwa miliony osób w całych Stanach 
Zjednoczonych poszukiwało kontaktu z duchami. Był 

2. M. Horowitz, Occult America.The Secret History of How 
Mysticism Shaped Our Nation, Bantam Books, s. 37. 

to gwałtownie rozprzestrzeniający się ruch społecz-
no-polityczny. Uczestniczyło w nim wielu utopistów, 
reformistów i radykałów, zwłaszcza kobiet, które 
pierwszy raz na Zachodzie zostawały masowo przy-
wódczyniami religijnymi3. Spirytualiści – deklara-
tywnie chrześcijanie – interpretowali cuda Jezusa jako 
zjawiska naturalne, nie zaś nadprzyrodzone. Przeko-
nywali, że każdy człowiek jest potencjalnie zdolny do 
ich wyprodukowania, ponieważ wszystkie dusze po-
siadają tę samą naturę i dążą do wspólnego celu –  do-
skonałości. Komunikacja między nimi jest nie tylko 
możliwa, ale i wskazana, choć odbywa się na różnych 
poziomach. Media tym różnią się od innych ludzi, że 
posiadają wrodzone zdolności w tym kierunku. Duchy 
potrafią wydawać dźwięki, przybierać widzialne formy 
i manipulować przedmiotami, ale przy pomocy me-
diów czynią to znacznie skuteczniej. Pierwsze miejsce 
wśród  ulubionych narzędzi duchów (i mediów) szybko 
zajął przebój epoki: aparat fotograficzny. 

Pierwsze zdjęcia niesamowitych „ekstra” były 
przypadkowe. W czasie długiej ekspozycji obiektom 
zdarzało się poruszać czy wychodzić z kadru, co spra-
wiało, że na zdjęciu były półprzezroczyste. W 1856 
szkocki przyrodnik David Brewster opublikował The 
Stereoscope: Its History, Theory, and Construction. Opi-
sał w nim szczegółowo, jak „fotofilozoficzna zabawka” 

3. Ibidem, s. 41. 
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może służyć prezentacji pseudoduchów jako towarzy-
skiej rozrywce4. Jednak pięć lat później nikomu nie 
znany bostoński grawer i fotoamator, William Howard 
Mumler, oświadczył, że sfotografował autentyczne-
go ducha, czym wywołał sensację. Pozwolił komisyj-
nie kontrolować materiały i sam proces wywoływania 
zdjęcia, ale od początku miał opinię szarlatana. Nawet 
spirytualiści zwrócili się przeciw niemu, kiedy zaczął 
wykonywać astralne fotografie żyjących osób, a także 
np. duchów Afryki, Ameryki i Azji5. Przeprowadzka 
do Nowego Jorku nie pomogła; tam również miał kło-
poty z aresztowaniem włącznie. W 1869 stanął przed 
sądem oskarżony o oszustwo. 

Przeciwko niemu zeznawało kilku zawodowych fo-
tografów tłumaczących, jak można wykonywać takie 
tricki, a także legendarny impresario cyrkowy, P. T. 
Barnum, który pokazywał fotografie astralne w swoim 
muzeum jako przykład humbugu i w ostrych słowach 
skrytykował hochsztaplerskie praktyki wobec „nie-
uczonych i przesądnych”. Argumentacja procesowa 
mieszała elementy teologiczne ze zdroworozsądkowy-
mi: wskazywano, iż niejeden widział pseudoboskie 
zjawy, które namawiały go do złych uczynków, widze-
nie rzeczy, których nie ma, jest uznanym symptomem 

4. L.Kaplan, The Strange Case of William Mumler, Spirit 
Photographer, University of Minnesota Press, Minneapolis 2008, 
s. 27.

5. Ibidem, s. 26.

obłędu, a Biblia nie pochwala wywoływania duchów6. 
Świadkowie zeznali, że ważną rolę w procederze ode-
grało medium – pani Mumler, która odwracała uwa-
gę pozujących do zdjęć klientów opisując im mgliste 
postaci, które rzekomo widzi obok nich. Ostatecznie 
Mumler został zwolniony z braku dowodów i wrócił do 
swoich techniczno-metafizycznych zajęć. Jednak jego 
reputacja i finanse były nieodwracalnie zrujnowane. 
Przed śmiercią w 1884 zniszczył wszystkie „astralne” 
negatywy7.

Proces był głośny; szybko znaleźli się naśladow-
cy. Pierwsza europejska fotografia astralna powstała  
w londyńskim studio Fredericka A. Hudsona w 1872. 
Coraz liczniejsi akademicy zakładali towarzystwa bada-
nia takich zjawisk. W Ameryce ich głównym animato-
rem był William James, co wiąże lekceważonych „ama-
torów wirujących stolików” z początkami psychologii. 
Coraz częściej demaskowano oszustwa, co ostatecznie 
popsuło opinię ruchowi, jednocześnie go populary-
zując. Spirytualiści tłumaczyli, że oszuści chcą zarobić 
na prawdziwym fenomenie. Magazyny fotograficzne 
publikowały artykuły objaśniające techniczne kulisy 
tricku (jeden z  nich oszacował, że istnieje aż 200 sku-
tecznych technik fotografowania „ducha”). Przedsię-
biorczy handlowcy puszczali w obieg podziemne kata-

6. Ibidem, s. 162.
7. Za: http://www.photographymuseum.com/mumler.html.
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logi oferujące akcesoria dla profesjonalnych fałszywych 
mediów. Początkujący mógł na przykład nabyć Com-
plete Spiritualistic Seance, czyli zestaw do materializacji, 
w którego skład wchodziły fosforyzujące modele rąk, 
draperii i całych postaci8. Éduard Isidore Buguet mię-
dzy 1873 a 1875 produkował fotografie astralne w swoim 
studio na Montmartre w Paryżu, robiąc również wy-
pady do Londynu. Aresztowany za oszustwo i skazany 
na grzywnę oraz rok więzienia szczegółowo opisał, jak 
dokonywał oszustw za pomocą przebranych asysten-
tów i kukieł (jedną z nich policja znalazła zresztą w jego 
studiu). Po procesie uciekł do Belgii, gdzie przestawił 
się na fotografie „antyspirytystyczne” – przedstawia-
jące duchy w sensie Brewsterowskim, czyli jawnie nie-
prawdziwe.

Druga fala zainteresowania fotografią astralną 
przetoczyła się przez Zachód po hekatombie I wojny 
światowej. Koniec fazy wyznaczył przypadek wróżek 
z Cottingley. Kolejna para kreatywnych nastolatek, 
angielskie kuzynki Elsie Wright (16) i Frances Grif-
fiths (10), w 1917 zaprezentowała zdumionej rodzinie 
serię poetyckich autoportretów, na których bawiły się 
ze stadkiem uskrzydlonych elfów tańczących wśród 
kwiatów przydomowego ogródka. Większość krew-
nych wyśmiała twierdzenie dziewcząt, jakoby zdjęcia 

8. B. Jay, A Case of Spirits. The Beginnigs of Spirit Photography 
in America, http://www.billjayonphotography.com/A%20
Case%20of%20Spirits.pdf.

miały charakter dokumentalny, ale zainteresowana 
spirytualizmem matka Elsie zaprezentowała je w klubie 

„łowców duchów”. Tam zwróciły uwagę Arthura Conan 
Doyle`a, który poprosił o więcej fotografii. Dziewczy-
ny spełniły prośbę. Wówczas całkowicie już przekona-
ny Doyle napisał entuzjastyczny artykuł w „The Strand 
Magazine” rozsławiając sprawę, która długo pozostała 
niewyjaśniona. Dopiero w 1978 James Randi zauważył 
podobieństwo postaci ze zdjęć do ilustracji w wikto-
riańskiej książce dla dzieci Princess Mary`s Gift Book. 
Trzy lata później osiemdziesięcioletnia Elsie wyznała 
wreszcie, że „elfy” zostały wycięte z papieru i poprzy-
pinane do roślin i ubrań szpilkami do kapelusza. Na 
zdjęciach wyraźnie widać łebek jednej ze szpilek. Doy-
le nawet go zauważył, ale uznał, że to... pępek wróżki9. 

Mariaż magii i technologii zakończył się kome-
dią. Ponownie dwie sprytne małe dziewczynki okpiły 
najpoważniejsze towarzystwa naukowe swoich cza-
sów. „W końcu fotografia astralna nie okazała się ani 
naukową prawdą, ani religijnym cudem. Ale jak na swój 
historyczny czas była niezwykłym aktem wyobraźni 
zbiorowej. Łatwowierni klienci, sprytne media, opor-
tunistyczni mentorzy i pełni pychy badacze stworzyli 
wspólnie bogatą ekonomię imaginatywną, w ramach 
której idee, obrazy i interpretacje krążyły, zarażały się 

9. Za: http://www.museumofhoaxes.com/hoax/photo_da-
tabase/image/the_cottingley_fairies/.
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sobą nawzajem i wzajemnie penetrowały”.10 Praktyka 
fotografii astralnej połączyła dwie wiary: w realną eg-
zystencję niewidzialnych rzeczywistości oraz w obojęt-
ność oka kamery, jej zdolność do bezbłędnej rejestracji 
prawdy. Duch jak żaden przedmiot materialny przyku-
wa uwagę do paradoksu podwójnej tożsamości fotogra-
fii, będącej zarazem instrumentem naukowego badania 
świata widzialnego i niesamowitym, stricte magicznym 
procesem11. 

Na pewnym poziomie postawa „spirytualisty” Bar-
numa niczym nie różni się od spirytualisty Mumlera: 
obaj niewątpliwie fabrykowali fałszywe duchy. Jednak 
Barnum otwarcie przyznawał, że są one fałszywe, i ne-
gował możliwość istnienia prawdziwych, przynajmniej 
w takiej formie. Z kolei Mumler upierał się, że ujawnia 
obecność prawdziwych gości z zaświatów, nie negując 
przy tym fałszywości duchów Barnuma i stwierdza-
jąc, że to widocznie jakieś inne duchy. Założenie, że 
umiejętność rozróżnienia między tymi kategoriami to 
kwestia poziomu wiedzy, byłoby spłyceniem problemu. 
W fotograficzne duchy wierzyli także ci, którzy znali 
mechanizm tricku. Ontologiczna dwuznaczność foto-
grafii uaktywniła alternatywne światopoglądy utajone 
w kulturowej wspólnocie, owocując wytworzeniem się 

10.  M. Jolly, Faces of the Living Dead: The Belief in Spirit 
Photography, Melbourne University Publishing, Carlton 2006, s. 160.

11. J. Harvey, Photography and Spirit, Reaktion Books, 
London 2007, s. 7.

miejscowej anomalii, jak gdyby strefy innego kulturo-
wego ciśnienia. Każdy widz skonfrontowany z reali-
stycznym wizerunkiem istoty nadprzyrodzonej musiał 
samodzielnie zdecydować, do którego zespołu wyobra-
żeń się odwoła.

 Aparat fotograficzny niemal przez cały XX wiek 
uważany był za narzędzie prawdy. Wypierano przy tym 
casus fotografii astralnej, która na samym początku 
zburzyła ten projekt, dokonując gwałtu na realizmie za 
pomocą trickowej grafiki dyskretnie rujnującej rzeko-
mą mimesis doskonałą. Upamiętnianie tego, co prze-
szłe, pozostaje do dziś zasadniczą funkcją fotografii jako  
swoistego filozoficznego kompromisu między magią, 
religią i techniką. Ze zdjęcia można wyczytać zarów-
no aktualne, jak i przeszłe, ale to zawsze mieszanka 
rozwarstwiona. Natomiast fotografia astralna miksu-
je porządki ontologiczne na jednolitą masę. Choć lata,  
w których wstrząsała najwybitniejszymi umysłami 
świata, ma już za sobą, nadal prosperuje nie najgorzej, 
czego dowodem może być umieszczony na wstępie 

„przepis na fotoducha”, zaczerpnięty ze współczesne-
go forum internetowego. Czy ci, którzy go wypróbu-
ją, ujrzą na swoich zdjęciach szarlatańską szpilkę czy 
wzruszająco naiwny pępek elfa, nadal zależy tylko od 
ich decyzji.
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Eils! Scapia matzia 
ia drincan!

Dominika Olszowy



52 53Dominika Olszowy, Eils! Scapia matzia ia drincan!, 2013



54 55Dominika Olszowy, Fire show, performance, palenie plastiku, 2012



56 57Dominika Olszowy, Dokumentacja seansu 97’, wideo, 2011



58 59Dominika Olszowy, Kraszewskiego 11/16A, wideo, 2011
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Dominika Olszowy, Gorzów Wielkopolski środkowym palcem pozdrawia Zieloną Górę, instalacja, BWA Zielona Góra, 2009



62 63Dominika Olszowy, Hipokretyna, obiekt, 2010



64 65Dominika Olszowy, Opera norweska, wideo, 2011



66 67Dominika Olszowy, Laurka dla Ossowieckiego, wideo, 2011



68 69Dominika Olszowy, Eils! Scapia matzia ia drincan!, 2013



70 71Dominika Olszowy, Laurka dla Ossowieckiego, wideo, 2011



72 73Dominika Olszowy, Eils! Scapia matzia ia drincan!, 2013
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Głębia zdarzeń
Dominika Miakisz

Inny sens buchał jak dym z głębi zdarzeń.
Zofia Nałkowska

W 1936 roku meksykański rzemieślnik Pedro Linares 
López, będąc w wieku 30 lat, zapada na ciężką choro-
bę. W głębokim śnie doznaje fantastycznej wizji, która 
na zawsze zmienia jego życie. Linares jest właściwie u 
progu śmierci. Rodzina nie jest w stanie zapewnić mu 
opieki lekarskiej, dlatego siostra próbuje kuracji me-
dykamentami domowej roboty oraz ziołami, znanymi 
z uzdrawiających właściwości. Gdy leczenie nie przy-
nosi skutku, jedynym dostępnym środkiem pomocy 
pozostaje zwrócenie się z prośbami do świętych. Bliscy 
wspierają więc chorego modlitwą.

Co w tym czasie rozgrywa się w umyśle nieprzytom-
nego Linaresa? Śni mu się spokojne, przyjemne, choć nie-
co dziwne miejsce, przypominające las. Są tu drzewa, ska-
ły, po niebie płyną chmury. Mężczyzna nie czuje bólu ani 
niepokoju; przeciwnie, jest szczęśliwy. Są tu też zwierzęta. 
Trudno jednak powiedzieć jakie. Don Pedro zauważa, że 
stworzenie podobne do małpy uposażone jest w skrzydła, 
kogut ma rogi byka, a lew – nie, to nie lew, to pies…nie, to 
ciało lwa, a głowa psa… Nagle niebo pochmurnieje, skały 
przybierają groźny wygląd, a nieziemskie, hybrydyczne 
stworzenia zaczynają wykrzykiwać nic nieznaczące, non-
sensowne słowo: „Alebrijes”! I jeszcze głośniej: „Alebrijes, 
Alebrijes, Alebrijes”!
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Linares nie może wytrzymać przerażającego wrzasku. 
Zaczyna biec przed siebie, aż napotyka mężczyznę, idą-
cego spokojnym krokiem po kamiennej ścieżce. Na proś-
bę don Pedra mężczyzna wskazuje mu drogę ucieczki z 
tego niegościnnego miejsca. Dodaje ponadto, że Linares 
wcale nie powinien był jeszcze się tam znaleźć. Meksyka-
nin biegnie dalej ku małemu okienku, które ma stanowić 
wyjście, i przez które ledwo jest się w stanie przecisnąć.  
W tym momencie budzi się ze snu. W tej samej chwili na-
gle wraca do zdrowia, a właściwe do życia, bowiem rodzi-
na już prawie wymodliła pokój jego duszy.

 Don Pedro opowiada wszystkim o swoim niezwy-
kłym śnie. Postanawia też od razu wykorzystać swo-
je umiejętności modelowania form w technice papier-

-mâché, aby odzwierciedlić wygląd fantastycznych stwo-
rzeń, które mu się ukazały. Tworzy rzeźby; maluje je tak, 
jak je zapamiętał ze snu. Nazywa je „alebrijes”. Do 86 roku 
życia, czyli aż do śmierci w 1992 roku, pracuje nawet po 16 
godzin dziennie nad nowymi „alebrijes”, które mierzą od 
15 cm nawet do 8 metrów wysokości. Stają się jego obse-
sją, ale też sposobem na życie, dzięki zainteresowaniu, ja-
kie wzbudzają – nie tylko za sprawą niesamowitej historii,  
z którą się wiążą – ale też z uwagi na ich urok, wartość 
artystyczną i jakość wykonania. Linares współpracuje 
z Diego Riverą, Fridą Kahlo i innymi artystami, zostaje 
uhonorowany przez rząd Meksyku najwyższą nagrodą, 
jaką może uzyskać rzemieślnik, dostaje zaproszenia do 

zaprezentowania swojej sztuki poza granicami Meksyku 
– w USA i w Europie.

Do dziś, notabene, z tworzenia rzeźb żyje jego 
rodzina, która kontynuuje tradycję. Miguel Linares, 
Paula García, Blanca Linares i Elsa Linares twierdzą, 
że „alebrijes” to dla nich coś więcej niż praca. Rzeźby, 
wykonywane przez klan Linaresów, pozostają unika-
towe, (w przeciwieństwie do niektórych „podróbek”, 
powstających w całym Meksyku, zwłaszcza w stanie 
Oaxaca). Wymarzone stworzenie można nawet zamó-
wić indywidualnie, określając jakich zwierząt ma ono 
być hybrydą. „Alebrijes” symbolizują marzenia lub 
koszmary senne i w zależności od tego, której z tych ka-
tegorii dotyczą, są albo urzeczywistnieniem snu, albo 
talizmanem wskazującym, jak odnaleźć piękno w życiu.

Dla części współczesnego społeczeństwa magiczny 
wyraz tej opowieści wyda się prawdopodobnie nacią-
gany. Europejski intelektualista zwinnie zracjonalizuje 
wszystkie „magiczne” aspekty. Wizję (jej koloryt, ja-
kość) wytłumaczy zażytymi przez Pedra Linaresa sub-
stancjami – może zioła, podane mu przez siostrę, miały 
nie tylko leczniczą moc? A może to wynik po prostu sa-
mej choroby – w gorączce doznaje się często halucyna-
cji. Tak czy inaczej, to tylko sen; symboliczna ucieczka 
ze świata umarłych to zbieg okoliczności.

Podczas gdy osoba, której bliższe są cechy społecz-
ności kultury tradycyjnej, skłoni się raczej do myśle-
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nia mitycznego, aby wyjaśnić (sobie), co zaszło. Znaj-
dzie uzasadnienia wszelkich zjawisk i dostrzeże symbole, 
zwracając się ku prawidłom magii i religii. Irracjonalna 
interpretacja będzie też bliska dzieciom.

 „Magia” może być tylko oszustwem, zmyśleniem, 
fikcją, sztuczką. Jest zasadniczo kwestią wiary. Może naj-
rozsądniej jest przyjąć, że to nic więcej, jak tylko zwykły 
zabobon na miarę prostych umysłów, element wiejskiego 
folkloru? Sięgając do racjonalnych uzasadnień, można by 
przywołać pojęcie placebo i za taki właśnie sugestywny 

„środek” powrotu do zdrowia, uznać słowa mężczyzny ze 
snu Linaresa: „nie powinieneś tutaj jeszcze być”.

Jak stwierdził Ronald David Laing: „nawet fakty stają 
się fikcją, jeżeli ich odpowiednio nie zinterpretować”1. I 
odwrotnie. Wydaje się, że tak wielu rzeczom można nadać 
magiczny sens, jak wiele można sprowadzić „na ziemię”. 
Podam pewien przykład, odnośnie „alebrijes”, poprze-
dzając go jednak taką wypowiedzią Bickerta z opowiada-
nia E.T.A. Hoffmanna: „Człowiek w duszy swej nigdy nic 
nie pomyślał ani nie wyśnił nic takiego, czego elementy 
nie tkwiłyby w naturze, od niej bowiem oderwać się nie 
może”2. A zatem, co ciekawe, w genetyce pewne mię-

1.  R. D. Laing, Osoba a doświadczenie, w: Transgresje 3, Osoby, 
Wyd. Morskie Gdańsk, Gdańsk 1984, s. 189.

2.  E.T.A. Hoffmann, Magnetyzer. Zdarzenie z życia rodzin-
nego, w: Opowieści fantastyczne, Warszawa 1959, ss. 44-60, cyt. 
za: N. Cieślińska, Malowane sny stulecia 1750-1850, w: Tematy, 
tradycje i teorie w sztuce doby romantyzmu, pod red. J. Białostoc-

dzygatunkowe krzyżówki zwierząt czy roślin są możliwe, 
a nawet praktykowane. Przykładami bastardów, czyli 
mieszańców dwóch osobników, należących do różnych, 
ale blisko ze sobą spokrewnionych gatunków zwierząt, 
są między innymi: lygrys, leopon, jaglion, pumapard, 
żubroń, zebroid, osłomuł, świniodzik czy skrzekot.

Nasz osobisty zasób wiedzy ma wpływ na to, co uwa-
żamy za rzeczywiste (możliwe), a nierzeczywiste (nie-
możliwe), podobnie jak i odmienność uwarunkowań 
kulturowych. To, jak doświadczamy i rozumiemy świat, 
opiera się nieubłagalnie na kontekście nam danym – kul-
turze i środowisku, w jakich rodzimy się i żyjemy. Sposób, 
w jaki każdy z nas, z osobna, postrzega świat wokoło, jest, 
jak się zdaje tylko jedną z niezliczonych możliwości.

 W tradycji meksykańskiej śmierć nie jest tematem 
tabu, popularne są na przykład ozdoby z ludzkiej czaszki. 
Tak jak i wiara w istotne znaczenie snów nie jest domeną 
wyłącznie „nawiedzonych” jednostek.

Dla meksykańskich Indian, naturalnym elemen-
tem życia w świecie rzeczywistym jest obcowanie z tym, 
co my (Europejczycy) uznajemy za nadprzyrodzone  
i co jest dla nas niewyobrażalne. Próby zagłębienia 
się w ten świat podejmował amerykański antropolog 
Carlos Castaneda, który w swoich książkach szczegó-
łowo opisywał doświadczenia, będące jego udziałem 
za sprawą don Juana Matusa z plemienia Yaqui, u któ-

kiego, PWN, Warszawa 1981, s. 401.
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rego pobierał on nauki szamanizmu. Don Juan używał 
jednak określenia: magia. Jedną z opisywanych przez 
Castanedę metod dotarcia do alternatywnych rzeczy-
wistości było zgłębienie „sztuki śnienia” (inną – na 
przykład zażywanie pejotlu). „Don Juan wyjaśnił mi, 
że aby móc postrzegać te inne wymiary, musimy nie 
tylko tego pragnąć, ale także dysponować wystarcza-
jącą ilością energii, by je pochwycić. Ich istnienie jest 
niezmienne i niezależne od naszej świadomości, a brak 
dostępu do nich jest wyłącznie konsekwencją naszych 
uwarunkowań energetycznych. Innymi słowy, uwa-
runkowania te zmuszają nas do uznawania, że nasz 
rzeczywisty świat jest jedynym możliwym światem”3 

– pisał Castaneda.
Dla Linaresa sen stał się silnym impulsem do two-

rzenia. Był inspiracją, której siła wywodziła się z wia-
ry w to, że sny zawierają symbole i pełne są znaczeń 
istotnych w świecie realnym. Jeśli nawet nie zaakcep-
tujemy znaczenia  jego sennych pobudek, pozostają 
nam jeszcze „fizyczne” dzieła o wizualnych, możli-
wych do ogarnięcia umysłem walorach. Weźmy jed-
nak pod uwagę, że magia jest tożsama z mocą, pozwa-
lającą na zmianę rzeczywistości. W tym sensie sytuuje 
się w bezpośredniej relacji do sztuki: twórca poddaje 
obróbce rzeczywistość; obdarza ją przedmiotem lub 

3. C. Castaneda, Sztuka śnienia, Dom Wydawniczy Rebis, 
Poznań 2003, s. 6.

działaniem, noszącym jakieś cechy irracjonalne. Jed-
nej jak i drugiej przysługuje fantazja, zdolność do my-
ślenia poza kategoriami logiki.

W dzisiejszej psychologii fantazja w najwęższym 
sensie rozumiana jest jako marzenie dzienne. Maria 
Janion poszerza to pojęcie, stosując w zamian ter-
min fantazmat, który rozumie jako „różnego rodzaju 
wyobrażenia, obrazy, tematy emocjonalne, urojenia, 
przywidzenia, mistyfikacje, halucynacje, marzenia  
i iluzje. To, co – gdy jest rozważane w swym związku 
z rzeczywistością – bywa określane jako »fałszywe«, 
»nierealne«, »zmyślone«, a co okazuje swą wartość  
w innym porządku: wewnętrznego, psychicznego ży-
cia fantazmatycznego”4. Artysta posiada szczególne 
predyspozycje do wprowadzenia fantazmatu do rze-
czywistości i uczynienia go i tam wartościowym.

W swoim eseju, zatytułowanym Pałac idealny, an-
gielski pisarz i krytyk sztuki John Berger, opisał hi-
storię powstania niezwykłego, jedynego w swoim 
rodzaju dzieła sztuki, będącego „bezpośrednim odbi-
ciem chłopskiego doświadczenia”.

Opowieść dotyczy Ferdinanda Chevala (1836-
1924), francuskiego wiejskiego listonosza, który co-
dziennie pokonuje tę samą 30-kilometrową drogę, 
umilając sobie czas i żmudną pracę, snuciem marzeń. 
Przez lata buduje w myślach pałac „przekraczający 

4. M. Janion, Kobiety i duch inności, Sic!, Warszawa 2006, s. 6.



82 83

wszelkie wyobrażenie i zawierający wszystko, co może 
wymyślić prosty człowiek”. Marzenie jednak musi 
być stale aktualizowane i podsycane, albo się spełnić 

– w przeciwnym razie zapominamy o nim. Z czasem 
myśl o pałacu grzęźnie gdzieś głęboko w podświado-
mości Chevala. Uwalnia się dopiero po długim czasie, 
w wyniku prostego, całkiem przyziemnego, a przez 
to jeszcze bardziej irracjonalnego impulsu. Listonosz 
potyka się o kamień. Kamień ma dziwny kształt i po-
doba mu się, więc chowa go do kieszeni. Następnego 
dnia, w tym samym miejscu, Cheval znajduje więcej 
podobnych, a nawet jeszcze piękniejszych, kamieni. 
Zaczyna układać je jeden na drugim, jest zachwycony 
efektem. Od tego dnia mężczyzna, poza torbą pełną 
listów na ramieniu, dźwiga także kosze, do których 
zbiera kamienie z całej okolicy. W każdym miejscu 
występuje inny rodzaj. Cheval przenosi kamienie na-
wet po 10 kilometrów, pracuje całymi dniami, a nie-
raz również w nocy. Z czasem zaczyna usypywać małe 
kopce z kamieni, aby później przewozić je taczką do 
domu.

W ten sposób, przez 33 lata, Ferdinand Cheval 
wznosił swój wymarzony pałac. Budowla stoi do 
dziś i można ją oglądać w miejscowości Hauterives 
we Francji, skąd pochodził jej twórca. Pałac idealny 
jest uznawany za niezwykły przykład prymitywizmu  
w architekturze. Stanowi połączenie wielu stylów,  

w bogatej ornamentyce odnaleźć można różne nawią-
zania: od Biblii po mitologię hinduską. Niezwykłe jest 
podobno zwłaszcza wnętrze budynku. Jak pisze Ber-
ger „modelem Chevala nie był pałac, lecz las”. Na bu-
dowlę zatem nie można „po prostu spojrzeć, tak jak 
nie można spojrzeć na las. Albo wchodzi się do środka, 
albo przechodzi się obok”.

Poprzez metaforę, las staje się jednym z punktów 
stycznych dwóch przytoczonych opowieści – histo-
rii Chevala i Linaresa. W obu historiach szczególną 
rolę odgrywa inspiracja przyrodą w połączeniu z ja-
kimś elementem nieracjonalnym. Ucieczka Linaresa  
z przedziwnego lasu utożsamiana jest z jego ozdro-
wieniem. W przypadku Chevala, fantazyjny kamień 
staje się impulsem do urzeczywistnienia jego ma-
rzenia. Kształty zbieranych kamieni mają wpływ na 
wygląd dekoracji rzeźbiarskiej pałacu – Cheval widzi  
w nich rozmaite zwierzęta i rośliny i postanawia nie 
poprawiać dzieł natury. Jak pisał Berger: „pałac jest 
pełen życia, które nigdy nie jest całkowicie widoczne”5. 
Jednak przestrzega on także przed analizowaniem pa-
łacu w kategoriach marzenia sennego, gdyż jest to 
przecież „fizyczna realność”. Jego autor świadomie 
poświęcił wiele lat życia na zbudowanie go. Charakter 
rzeźb wyraża jego szczególny szacunek do przyrody  

5. J. Berger, Pałac idealny, w: Spotkania, Fundacja Aletheia, 
Warszawa 2001, s.101.
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i uwrażliwienie na materię świata. Nawet jeśli impuls 
był „magiczny”, efekt jest jak najbardziej realny. I do-
brze przemyślany… Można tu przytoczyć słowa Char-
tiera: „Gdyby zdolność tworzenia nie sięgała dużo 
dalej niż zdolność myślenia lub marzenia, nie byłoby  
w ogóle artystów”.

Czego by jednak nie mówić, pałac jest urealnie-
niem marzeń dziennych. Berger wzbrania się od sur-
realistycznych interpretacji, chcąc ukazać celowość  
i ważność chłopskiego dzieła. Ale wrażenie obcowania 
z czymś dalece wybiegającym poza codzienne, przy-
ziemne doświadczenia (jakiegokolwiek społeczeństwa), 
nie pozwala całkowicie usunąć pierwiastka „magicz-
ności” z rozważań na temat budowli. Jej forma jest tak 
wyszukana – jednocześnie bliska naturze, jak i odre-
alniona. Marzenie, nagły impuls, długotrwały proces 
i determinacja to także aspekty składające się na nie-
zwykłość dzieła.

Rzeźbiarska dekoracja Pałacu idealnego przywo-
dzi mi na myśl takie zestawienie: natura i baśń. To 
natomiast przywołuje postać Moritza von Schwinda, 
malarza i rysownika doby romantyzmu. Tematyka 
baśniowa i legendarna była jego ulubioną. Charak-
terystyczny dla jego prac jest głęboki stosunek do 
natury, bogata fantazja i brak dbałości o prawdę hi-
storyczną. „Natura, którą wielbił, wypełniona była 
galopującymi jednorożcami, roztańczonymi elfami, 

nimfami grającymi i bawiącymi się w wodzie, za-
jętymi lub odpoczywającymi gnomami. Ten las cu-
downości, metamorfoz i czarodziejskich spotkań 
był dla Schwinda realnością w takim samym stopniu, 
jak średniowieczne miasta (…). Średniowiecze (…) 
wykorzystywał Schwind w większości swoich prac. 
Okres ten (…) stał się w jego twórczości tłem więk-
szości obrazów”6. Choć w sztuce Chevala nie poja-
wiają się baśniowe, ani żadne inne zmyślone postaci, 
to „ciele, które jest tak duże, że sosna staje się jego 
rogiem” lub „lampart większy od latarni morskiej”7 
zaczynają mieć już coś z „alebrijes”. Magia ma wiele 
związków z naturą. Są to kategorie znacznie bliższe 
sobie niż czasem mogłoby się wydawać. Począwszy 
od katastrof naturalnych, które wiążą się z zagad-
nieniami nadprzyrodzonej siły oraz czegoś nieocze-
kiwanego, niezwyczajnego; poprzez twórczość ro-
mantyków, łączącą głębokie zainteresowanie naturą 
i okultyzmem; po baśnie, dla których tak charakte-
rystyczna jest personifikacja przyrody oraz współ-
istnienie świata realnego z nadprzyrodzonym, czy 
występowanie zjawisk irracjonalnych.

Cheval nazwał swój pałac „świątynią natury”. Jest to 
zarazem jego własny pomnik i jego dzieło życia, w którym 
obecny jest rodzaj akceptacji śmierci, jako zwyczajnej ko-

6. Łepkowski, op. cit., s. 210.
7. Berger, op.cit., s. 102.
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lei rzeczy. W centrum pałacu umieścił on bowiem kryptę, 
w której pragnął być pochowany. Na suficie wyrył napis: 

„Tu chciałem spać”. 
Ronald David Laing napisał: „Percepcja, wyobraź-

nia, fantazja, pamięć, marzenia na jawie, marzenia sen-
ne to po prostu odmienne sposoby doświadczania, ani 
bardziej, ani mniej »wewnętrzne« czy »zewnętrzne« niż 
jakiekolwiek inne”8. Gdyby jednak Linares i Cheval po-
przestali na „doświadczeniu”, nie „uzewnętrzniając” go, 
gdyby nie zadział „magiczny” impuls twórczy, nie byłoby  
w ogóle o czym mówić…

8. Laing, op. cit, s. 92.
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Tłumaczenie z j. angielskiego: Michał Kubiak

Nowy Jork – Od początku tego roku obrazy Mornie-
la Mathawaya szybko zyskały ogromne uznanie. Malarz  
z Greenwich Village wspiął się na szczyt sławy świata ar-
tystycznego, sam jednak twierdzi, że nie jest Mornielem 
Mathawayem, ale kimś zupełnie innym – historykiem 
sztuki, który przybył z odległej o pięćset lat przyszłości.  

Malarz twierdzi, że został wysłany w przeszłość, aby 
poznać Mathawaya i jego sztukę, został jednak zdra-
dziecko oszukany i musiał pozostać w czasach obecnych. 
Upiera się, że prace Mathawaya staną się w przyszłości 
podstawą estetyki oraz wrażliwości kulturowej. Zagu-
biony w naszym czasie mężczyzna miał przywłaszczyć 
sobie tożsamość Mathawaya i zająć się malarstwem. Za-
przecza jednak, by jego nowatorski styl był rezultatem 
własnej pracy i twierdzi, że odtwarza z pamięci obrazy, 
które miał studiować w przyszłości. 

Jeszcze do niedawna Mathaway był niemal zupeł-
nie nieznany w świecie sztuki, jeśli nie liczyć garstki 
przyjaciół i znajomych. Tylko nieliczne osoby potrafią 
z trudem przypomnieć sobie prace Mathawaya z cza-
sów wcześniejszych i określają je jako kiepskie, abs-
trakcyjne eksperymenty z materiałami i fakturami. 
Wspominają artystę jako człowieka narcystycznego  
i zarozumiałego, nieustannie rozprawiającego o tym, 
co sam nazywał „innowacjami estetycznymi” w rodza-
ju „okresu jelitowego” swej twórczości oraz techniki 

„smug na smugach”.

Artysta 
z przyszłości czy tylko 
wyprzedzający własne 

czasy?
Post Brothers
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 Miejscowy marszand, który miał okazję oglądać 
prace z tego okresu wspomina, iż „nie zobaczył nic 
wartościowego” w neoabstrakcyjnych obrazach Matha-
waya. – Nie były choćby tak interesujące, jak te obrazy 
namalowane kilka lat temu przez szympansa – twier-
dzi marszand. Zastrzegając swą anonimowość określił 
Mathawaya z owych czasów mianem „kolejnego nie-
chlujnego krzykacza i sfrustrowanego dyletanta, jakich 
pełno w Greenwich Village”. Teraz jednak ma nadzieję 
w przyszłości stać się jego agentem. Nie tylko marszand 
całkowicie zmienił swą opinię na temat prac Mathawaya. 
Dziś podziela zdanie innych krytyków, marszandów  
i artystów uważających Mathawaya nie tylko za najlep-
szego spośród współcześnie żyjących malarzy, ale być 
może nawet za najlepszego malarza wszechczasów. 

Wielu znawców sztuki uważa, że doniosłość styli-
styki Mathawaya była tak długo ignorowana, gdyż jego 
prace pochodzące z pozornie bezowocnego okresu roz-
woju twórczego nigdy nie miały okazji dotrzeć do wła-
ściwej publiczności. Innym powodem miał być fakt, że 
jego metoda ekspresji artystycznej wybiegała tak dale-
ko w przyszłość, że w owym czasie odbiorcy nie potra-
fili właściwie jej zrozumieć.     

Pomimo osiągnięcia ogromnego sukcesu Matha-
way szydzi ze swych wielbicieli i krytyków. Zapytany 
o rozwój swej kariery oraz uznania wśród krytyków – 
powiedział: „Dlaczego ci wszyscy ludzie tak mnie wy-

chwalają? Nie mam za grosz talentu. Wszystkie moje 
prace są całkowicie wtórne”. Artysta nie ogranicza się 
do lekceważenia swej sztuki jako pozbawionej orygi-
nalności. Twierdzi również, że nie jest Mornielem Ma-
thawayem, ale przybyłym z odległej przyszłości histo-
rykiem sztuki, który przyjął tożsamość Mathawaya.  

Mężczyzna utrzymuje, że naprawdę nazywa się 
Glescu i urodził się w roku 2449. Opowiada, że do-
rastając w okolicy znanej uprzednio jako Manhattan 
(dawne nazwy zostały bowiem zmienione) początkowo 
pragnął zostać artystą, zmienił jednak zdanie i zajął się 
historią sztuki. Odkrył bowiem prace malarza z na-
szych czasów, który miał być odpowiedzialny za kształt 
wrażliwości estetycznej przyszłości w dziedzinie ma-
larstwa, architektury, planistyki, faktur ubrań oraz 
wyglądu przedmiotów użytkowych. Mężczyzna twier-
dzi, że w swoich czasach stał się największym znawcą 
życia i twórczości owego artysty znanego jako Morniel 
Mathaway.  

Zapytany o to, jak przybył do czasów nam współ-
czesnych, mężczyzna przekonuje, że w jego epo-
ce ludzkość osiągnęła możliwość podróży w czasie.  
W związku z koniecznym dla jej celów gigantycznym 
nakładem energii podróż taka dostępna jest tylko dla 
najlepszych uczonych, i tylko raz na pięćdziesiąt lat. Jest 
to miara prestiżu porównywalna z dzisiejszą Nagrodą 
Nobla. Mężczyzna dodaje, że zazwyczaj przywilej ten 



dostępny jest dla historyków pragnących na własne 
oczy ujrzeć kluczowe wydarzenia z ludzkich dziejów, 
jak na przykład oblężenie Troi lub pierwszy wybuch ją-
drowy. Utrzymuje przy tym, że był pierwszym histo-
rykiem sztuki, jakiemu przyznano owo wyróżnienie 
i że wybrano go ze względu na ogromny wpływ, jaki 
twórczość Mathawaya miała na jego czasy.   

Jako powszechnie szanowany uczony miał prze-
nieść się w czasie z roku 2487, by badać in vivo prace 
i osobę artysty, którego projekty oraz szczególne me-
tody manipulowania kolorami miały zdominować świat 
architektury i mody na następne pięć stuleci, a od któ-
rego na dobre miało rozpocząć się prawdziwe malar-
stwo współczesne.     

Mężczyzna twierdzi, że zjawił się w mieszkaniu praw-
dziwego Mathawaya w Greenwich Village, gdzie przeniósł 
się dzięki urządzeniu nadawczemu o nazwie dermadrom, 
wynalezionemu jakoby przez Antoinette Ingebord, która 
jeszcze się nie urodziła i jej istnienie nie może zostać po-
twierdzone. Przybył w celu poznania artysty, którego ży-
cie i twórczość badał od lat oraz – aby zdobyć nowy punkt 
widzenia na jego sztukę. Wizyta miała w założeniu trwać 
bardzo krótko, gdyż urządzenie mogło działać tylko przez 
pół godziny. Po tym czasie jego posiadacz był odsyłany  
z powrotem do przyszłości. 

„Glescu” utrzymuje, że kiedy zobaczył stojące  
w pracowni malarza obrazy poczuł jednocześnie roz-

czarowanie i obrzydzenie amatorską, nędzną techniką 
„smugi na smugach”  artysty. Wspomina, jak wydobył 
przywieziony z przyszłości kieszonkowy katalog rze-
czowy stanowiący przewodnik po całej twórczości Ma-
thawaya. Zawarte tam dzieła w niczym nie przypomi-
nały dokonań z pracowni beztalencia.

Artysta podający się za Mathawaya zajrzał do książ-
ki i potwierdził, że namalował jedną z zawartych w niej 
prac, ale nie był z niej zadowolony i oddał obraz sąsiado-
wi. Prowadząc historyka sztuki do drzwi sąsiada próż-
ny artysta podstępem skradł mu urządzenie do podróży  
w czasie wraz z katalogiem, by w przyszłości móc ze-
brać owoce swej sławy, pozostawiając uczonego uwię-
zionego w obecnych czasach. 

Na pytanie o to, dlaczego nikt z przyszłości nie 
przybył mu na ratunek, mężczyzna odpowiedział, że 
podpisał oświadczenie, w którym brał na siebie peł-
ną odpowiedzialność na wypadek zagubienia w czasie. 
Nie mając świadectwa urodzenia, numeru ubezpiecze-
nia społecznego ani żadnych innych dokumentów hi-
storyk sztuki nie miał innego wyjścia, jak tylko przyjąć 
tożsamość malarza i pozostać w naszym czasie. 

Władze podważają wersję Mathawaya twierdząc  
w oficjalnym oświadczeniu, że nie tylko jest on dokład-
nie tą samą osobą, której wydano dokumenty, ale że 
podróże w czasie po prostu nie są możliwe. Zarówno 
eksperci jak i laicy są zgodni, że choć Mathaway zaj-
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muje czołowe miejsce w awangardzie sztuki współcze-
snej, nie może przedstawić jakichkolwiek dowodów 
na to, że faktycznie pochodził z przyszłości. Jedynym 
świadkiem potwierdzającym prawdziwość fantastycz-
nej opowieści Mathawaya jest pisarz David Danzinger. 
Zeznał on, iż był w pracowni oryginalnego Mathawaya 
w chwili pojawienia się w niej historyka sztuki. – Od 
czasu odkrycia malarstwa Morniela Mathawaya ludzie 
nie mogą nadziwić się zmianie, jaka w nim zaszła. Je-
dynym wyjątkiem jestem ja – powiedział pisarz. Dan-
zinger miał być jedynym przyjacielem prawdziwego 
Mathawaya i wspomina go jako nieuczciwego, ogar-
niętego megalomanią, pozbawionego talentu malarza 
z Greenwich Village. – Co drugie zdanie zaczynał od 

„ja”, a co trzecie kończył słowem „mnie”. – Danzinger 
potwierdził wersję mężczyzny ze wszystkimi szcze-
gółami dodając, że oryginalny Mathaway miał zwyczaj 
oszukiwania i okradania wszystkich na swej drodze. 
Danzinger przyznał również, że to on wpadł na pomysł, 
by podróżnik w czasie przywłaszczył sobie tożsamość 
Mathawaya i że pomógł mu przyzwyczaić się do życia  
w obecnym świecie.   

Historyk sztuki zawsze chciał malować i pilnie pra-
cował nad doskonaleniem swego rzemiosła artystycz-
nego. Szybko zyskał niemałe uznanie w świecie sztuki. 
Nie uważa, by sam miał jakikolwiek talent. – Wiem  
o najróżniejszych innowacjach artystycznych i graficz-

nych, które nie istnieją w waszych czasach – stwierdził. 
Jednak po dziesięcioleciach spędzonych na studiowaniu 
prac Morniela Mathawaya mężczyzna uważa, że jego 
dawne i obecne dokonania stanowią zaledwie kiepskie 
kopie reprodukcji obrazów zawartych w skradzionym 
katalogu. 

Zapytany o owe obrazy oraz ich wpływ na jego wy-
chwalany styl artysta miał powiedzieć: „Próbowałem 
namalować coś, cokolwiek, co byłoby w całości moim 
własnym dokonaniem, ale do tego stopnia nasiąkłem 
stylem Mathawaya, że nie potrafię już wyrazić własnej 
osobowości. Krytycy zachwycają się mną jak idioci, 
podczas gdy te prace nie są oczywiście moje, tylko Ma-
thawaya”. Artysta utrzymuje, że kopiuje obrazy zapa-
miętane z katalogu.  

Wielu fizyków, specjalistów od czasu oraz histo-
ryków sztuki podważa wersję Mathawaya twierdząc, 
że nie można stworzyć kopii powstałej w przyszłości 
reprodukcji, gdyż oryginalny obraz wówczas by nie 
istniał. Wersja Mathawaya zawiera paradoks czasowy, 
który sam w sobie stawia wiele nowych pytań.

Jak można pamiętać coś, czego jeszcze się nie stwo-
rzyło? Jak można w przeszłości studiować obrazy, które 
samemu w przyszłości dopiero się namaluje? Czy re-
prezentacja może poprzedzać oryginalną prezentację? 
Jak obrazy mogą być kopiami przyszłych kopii? Gdzie są 
oryginały? Kto jest ich autorem? Kim jest „prawdziwy 
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Mathaway”? Kiedy „dzieło” powoływane jest do życia? 
Jakie procedury kulturowe prowadzą i ograniczają jego 
powołanie? Jak daleko sięgają różnice pomiędzy orygi-
nałem i kopią? Czy istnieje gdzieś pierwsze, prawdziwe 
arcydzieło?

Zapytany o swe wspomnienia o rzekomo skradzio-
ny katalog Mathaway nie potrafił przypomnieć sobie 
żadnych szczegółów. Od dawna już odmawia rozmów 
na jego temat lub choćby myślenia o nim, aby nie ko-
piować zawartych w nim obrazów.

- Prawdę mam w sercu – mówi. – Kopiuję zapamię-
tane z książki obrazy. Jaka jest relacja pomiędzy zapo-
minaniem i kreatywnością? Czy słaba kopia stanowi 
oryginał?

Bez względu na to, czy jego opowieść w całości lub 
częściowo jest prawdziwa, Mathaway stał się autorem 
sławnych dzieł zapominając, jak wyglądały reprodukcje 
obrazów.  Co oznacza, że to właśnie on, nie oryginalny 
malarz, jest autorem obrazów z utraconego katalogu. 
Nie mógł jednak ich namalować nie widząc wcześniej 
katalogu, co prowadzi do powstania błędnego koła.  

Opowieść Mathawaya stanowi złożony przykład 
wstecznej przyczynowości, w którym przeszłość sta-
nowi rezultat istniejącego w przyszłości zaintereso-
wania przeszłością. Malarz przechodzi kryzys osobo-
wościowy o ponadczasowych wymiarach. Znawca stał 
się twórcą, analizujący stał się analizowanym. Zgodnie  

z wersją Mathawaya, oryginalny Morniel Mathaway na-
śladował jedynie naturę artysty, aż nie zjawił się mający 
go zastąpić „Glescu”, który w końcu stał się „prawdzi-
wym” Mornielem Mathawayem. 

W opowieści tej historyk poprzedza historię, po-
wołuje ją do istnienia, a krytyka wstecznie tworzy samo 
dzieło. Czy wersja Mathawaya stanowi apel o bardziej 
produktywną postać krytyki? Taką, w której wpływ 
wywierany na dzieło przez historyka sztuki oraz twórcę 
podlega ciągłym renegocjacjom?  

Przyjmując wersję Mathawaya należałoby założyć, 
że nie tyle zmienił on bieg historii stając się aktorem 
na scenie przeszłości, ale że to dzięki jego interwencji  
w przeszłości mogła zaistnieć znana mu przyszłość. Styl 
z przyszłości wywiera na przyszłość wpływ. Skłania 
to do refleksji na temat natury twierdzeń o artystach 
wyprzedzających własne czasy lub myślących futury-
stycznie.

Częściowo dyskredytuje Mathawaya fakt, że kry-
tycy nie zgadzają się z jego wersją, wskazując na licz-
ne przykłady artystów twierdzących, iż ich dzieła mają 
zwracać się w stronę przyszłości lub ją naśladować. Są 
tacy, którzy twierdzą, że opowieść Mathawaya to zwy-
kłe przedstawienie, autopromocja ekscentrycznego 
artysty. Nie brakuje jednak i takich, którzy wierzą, iż 
stanowi ona dowód geniuszu, ogarniętego szaleństwem 
lęku, jaki zawsze towarzyszy sławie i uznaniu.  
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Choć zachwyt twórczością Mathawaya nie słab-
nie, wiele osób krytykuje jego wersję wydarzeń i uwa-
ża ją za kłamstwo. Jak  powiedział Picasso „Sztuka jest 
kłamstwem pozwalającym nam pojąć prawdę”. Wszy-
scy jednak są zgodni, że radykalne dzieła Mathawaya 
są awangardowe, poszerzają bowiem granice estetyki  
i definiują język przyszłości, którego skutki staną się 
jasne dopiero za wiele, wiele lat. Sam Mathaway żartuje: 

„Nie mogę się doczekać, by pokazać wam moje następne 
prace. Wszyscy mówiliście, że są doskonałe”.

Jeden z krytyków przywołuje Arystotelesa, który  
w swej Poetyce dokonał najbardziej bezpośredniej analizy 
sztuki, opisując artystów naśladujących przeszłość, te-
raźniejszość oraz tych, którzy naśladują przyszłość.   

 

Artykuł inspirowany opowiadaniem Williama Tenna The Discove-
ry of Marniel Mathaway (Galaxy Scence Fiction, October 1955, ed.  

H. L. Gold, Galaxy Publishing Corporation)
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Novus Ordo 
Seclorum

Z Kubą Woynarowskim 
rozmawia Marta Kudelska

Marta Kudelska: Skąd Twoje zainteresowanie alche-
mią i wiedzą tajemną?

Kuba Woynarowski: Moja fascynacja tą tematyką 
wiąże się nie tyle z treścią takich działań, co z ich formą. 
Nie jestem fanem ezoteryki, ale interesuje mnie wizu-
alna otoczka wytworzona wokół różnorodnych syste-
mów „wiedzy tajemnej”, przede wszystkim związa-
nych z alchemią i masonerią. Mam tu na myśli cały al-
fabet znaków i powracających motywów, które umoż-
liwiają scalenie oderwanych elementów w jedną całość. 
Służą temu rozbudowane projekty infograficzne i inne 

– nieraz bardzo pomysłowe – formy narracji wizualnej, 
twórczo rozwijające symbolikę przypisaną poszczegól-
nym elementom. Oczywiście wszystko to znajdziemy 
również w systemach religijnych. Moją uwagę przy-
kuwają jednak zjawiska quasi-religijne, funkcjonujące 
poza „oficjalnym” obiegiem idei. Ich ważnym elemen-
tem jest tajemnica i ten właśnie element interesuje mnie 
najbardziej. Tradycyjny system religijny obudowany 
jest tkanką tłumaczeń, podkreślających transparent-
ność i „dostępność” całej struktury. Natomiast wiedza 
tajemna, jak sama nazwa wskazuje, swoją siłę oddzia-
ływania zawdzięcza obecności wielu niedopowiedzeń, 
elitarności i hermetyczności. Poniekąd te wszystkie 
cechy nasuwają skojarzenia z systemem sztuki, który 
też jest w dużej mierze zamkniętą strukturą, w którą 
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zagłębiamy się, pokonując kolejne szczeble. Artworld 
także operuje własną symboliką, językiem i tradycją. 
André Rouillé wprost porównuje działanie podmio-
tów świata sztuki z „magiczną grupą”, od której zależy 
skuteczność artysty-magika.

MK: Jednym z projektów, poruszających tę tematy-
kę jest Czarny kwadrat.

KW: Quadratum Nigrum bezpośrednio podejmuje 
wątki, o których rozmawiamy. Był to swego rodza-
ju eksperyment, zrealizowany 3 lata temu wspólnie 
z Mateuszem Okońskim i Kubą Skoczkiem. Możemy 
w tym przypadku mówić o działaniu site specific, po-
nieważ projekt w dużej mierze odnosił się do zastanej 
przestrzeni, wówczas zaanektowanej przez Zbiornik 
Kultury. Pomysł na wystawę wynikł z analizy archi-
tektury samej galerii – niespodziewanie odkryliśmy, że 
znajdowały się w niej wszystkie elementy typowe dla 
świątyni masońskiej. 

MK: Jakie to były elementy?

KW: Ze ściany wyrastały trzy filary, a na podłodze wi-
doczna była ułożona z flizów szachownica – pozostałość 
po łazience lub prysznicu. Do sali wchodziło się po scho-
dach, które wyglądały jak wysoka drabina. Razem z Ma-

Kuba Woynarowski / Jakub Skoczek / Mateusz Okoński, 
Quadratum Nigrum, instalacja (fragment), Zbiornik Kultury, 

Kraków, 2010
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teuszem i Kubą podrasowaliśmy te „obiekty znalezione”, 
obudowując je również własną narracją, opartą o dzieła 
sztuki dawnej – od osiemnastowiecznych woluminów 
po staroruską ikonę. W ten właśnie sposób powstał white 
cube, będący jednocześnie pseudo-masońską świątynią. 
Oczywiście, nie chodziło w tym przypadku o zbudowanie 
autentycznej loży, ale raczej o powołanie metaforycznej 
świątyni bliżej nieokreślonego kultu, opartej o skompli-
kowaną symbolikę, przywodzącą na myśl barokowe ale-
gorie. W centrum zamiast ołtarza umieściliśmy Czarny 
kwadrat. Nie była to jednak reprodukcja obrazu Male-
wicza, chodź może na pierwszy rzut oka tak wyglądała. 
Grafika – do złudzenia przypominająca Czarny kwadrat 
na białym tle – była dziełem pochodzącym z opublikowa-
nego w 1617 roku traktatu Roberta Fludda. Jest to dobry 
przykład wykorzystania języka abstrakcyjnej symboliki 
w odniesieniu do systemu wiedzy tajemnej. Sam Fludd 
interesował się alchemią i okultyzmem. Na kartach swo-
jej książki przedstawił genezyjski mit o stworzeniu świa-
ta w formie – można rzec – abstrakcyjnego „komiksu”, 
sekwencji obrazów opartych o figurę okręgu. Pierwszą 
ryciną, prezentującą pierwotny chaos był właśnie czar-
ny kwadrat. Przywołując ten obraz, chcieliśmy – nieco 
przewrotnie – wskazać korzenie Awangardy, które wy-
biegają daleko w przeszłość. Taka sakralizacja Awangardy  
i przedstawienie jej osiągnięć jako wytworów archaiczne-
go kultu, pozwoliło na powiązanie zjawisk sztuki współ-

Kuba Woynarowski, Faust, z cyklu Wunderkamera,  
kolaż / grafika cyfrowa, 2011
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czesnej z nurtami obecnymi w przeszłości i – w efekcie 
– zatarcie cezury, o której mówi się jako o „nowym anty-
ku”. Taka wizja uderza oczywiście w mit awangardowego 
artysty, zaczynającego pracę ex nihilo, niejako anulując 
dokonania poprzednich pokoleń. Łatwo wykonać taki 
gest „odcięcia”, ale dzięki własnym historycznym poszu-
kiwaniom wiem, że ciężko wyznaczyć jednoznaczną ce-
zurę rozumianą jako początek „nowoczesności”. Istnieje 
bardzo silny związek pomiędzy sztuką dawną i nowocze-
sną. Większość znaczących twórców Awangardy odnosiła 
się do tradycji. Często wydobywali oni z przeszłości zja-
wiska, które do końca nie mieściły się w kanonie oficjal-
nej historii sztuki. Przetwarzali je, zmieniali ich kontekst i 
przez to „odświeżali”, nadając im nowoczesny charakter. 

MK: Możesz podać jakieś inne przykłady, nawiązania?

KW: Klasycznym tego przykładem jest Salvador Dali, 
który czerpał inspiracje bezpośrednio ze sztuki maniery-
stycznej i barokowej. Większość jego pomysłów – jak np. 
anamorfozy, arcimboldeski czy pejzaże antropomorficz-
ne – została skopiowana z dzieł ówczesnych artystów. Dali 
zaczytywał się w traktatach z XVI i XVII wieku, podobne 
studia przeprowadzał również Duchamp. Wiadomo, że 
Picasso tuż przed przełomem kubistycznym analizował 
Szkicownik Drezdeński Albrechta Dürera, gdzie rzeczy-
wistość została sprowadzona do prostych geometrycz-

Kuba Woynarowski, Ha-ha, z cyklu Labirynt, 
kolaż / grafika cyfrowa, 2012



144 145

nych form. Takich związków można wskazać jeszcze dużo 
więcej. Przykładem szczególnie dla mnie ważnym – bo 
kwestionującym opozycję pomiędzy kulturą popularną  
i elitarną – jest ruch Sztuk Niezbornych. Choć Niezbor-
ni działali w drugiej połowie XIX wieku, to większość ich 
przedsięwzięć do złudzenia przypomina akcje dadaistów 
czy prace Fluxusu. Mam tu na myśli m.in. obiekty goto-
we, instalacje i happeningi, różne przykłady „anty-sztu-
ki” (jak np. wernisaż w pustej galerii) czy oddolne, po-
zainstytucjonalne projekty, realizowane w prywatnych 
mieszkaniach lub w przestrzeni publicznej. Co ciekawe, 
proto-awangardowe Sztuki Niezborne wyrastały z ob-
szarów jednoznacznie kojarzonych z kulturą masową – ze 
środowisk żurnalistów i artystów kabaretowych. Na tym 
przykładzie możemy zaobserwować zjawisko przepły-
wu między sztuką „egalitarną” a „elitarną”. Zresztą sami 
Niezborni byli w swoim czasie bardzo popularni. Na ła-
mach gazet wieszczono nawet, że sztuka w XX wieku bę-
dzie „niezborna”, albo nie będzie jej wcale. 

MK: Chciałam Cię jeszcze zapytać o takich artystów 
jak Lorenz Stöer, Wenzel Jamnitzer, Hans Lencker. 
Jak ich wynajdujesz? 

KW: Szesnastowieczni konstruktywiści norymberscy 
to zaledwie wierzchołek „góry lodowej”, choć często 
wskazuję właśnie na ich twórczość jako na źródło swoich 

KubA Woynarowski, La perspective curieuse (1), z cyklu 
Labirynt, fotomontaż, 2012
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inspiracji. Oczywiście, robię to trochę prowokacyjnie, 
aby zwrócić uwagę, że sztuka „dawna” w sensie metry-
ki, może być bardzo współczesna – zarówno w sferze 
estetyki, jak i konceptu. Można analizować przeszłość 
w sposób nowoczesny, ale można też pozostać konser-
watywnym zwolennikiem nowoczesności, który rady-
kalnie oddziela „stare” od „nowego”. Ja jednak – po-
nieważ z natury jestem przekorny – chętnie wydoby-
wam z wizualnych archiwów wszelkie „niezborności”. 
Bardzo pomocny w tych działaniach okazuje się inter-
net – to kolejny przykład mariażu tradycji z nowocze-
snością. Jak wiadomo, internet to kopalnia wszelkie-
go rodzaju dziwactw, odstępstw, ekscesów – słowem: 
wszystkiego, co nie mieści się w kanonach. Kwerenda 
w bibliotece wymaga z kolei mozolnego przebijania się 
przez ścianę kanonów i ustalonych odgórnie katego-
rii – to, co najciekawsze, zapisane jest na marginesach.  
W internecie natomiast istnieje cały segment blogosfe-
ry, zorientowany na archiwalne osobliwości. Wiele ba-
daczy wskazuje zresztą na podobieństwo między blo-
giem a gabinetem osobliwości. 

MK: Co Cię fascynuje w gabinetach osobliwości?

KW: W gabinecie osobliwości dostrzegam prototyp 
współczesnej galerii sztuki. Nieprzypadkowo wysta-
wa Quadratum Nigrum powstała właśnie jako synteza 

KubA Woynarowski, Quadratum Nigrum (1), 
z cyklu Labirynt, fotomontaż, 2012
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gabinetu osobliwości, galerii sztuki i świątyni. Galeria 
jest zresztą swego rodzaju świecką świątynią, a z dru-
giej strony – również świątynia może upodobnić się do 
galerii. Hans Belting wprost określał dawne sceny oł-
tarzowe mianem instalacji artystycznych. Nawiążę tutaj 
do masonerii, bo w kontekście gabinetów osobliwości 
warto zwrócić uwagę na jeden aspekt. Te wszystkie 
symbole, którymi posługuje się masoneria…

MK: Znajdziemy w logach polskich galerii…?

KW: Niestety, nie – w każdym razie nie zawsze… 
(śmiech) Masońskie symbole – fartuszek, cyrkiel, ekier-
ka czy kielnia – to w gruncie rzeczy zwykłe narzędzia, 
którymi niegdyś posługiwali się murarze. W pewnym 
momencie jednak uległy one sakralizacji i zyskały sta-
tus przedmiotów kultu. W podobny sposób następuje 
przeistoczenie zwykłego przedmiotu w obiekt ready-

-made. Niejednokrotnie zwracano już uwagę na po-
dobieństwo tego procesu do przemiany alchemicznej. 
Inną sytuacją, w której mamy do czynienia z transfor-
macją przypadkowego znaleziska w obiekt symbolicz-
ny, jest właśnie tworzenie gabinetu osobliwości, stano-
wiącego często „obraz świata w miniaturze”. Wunder-
kamera to bardzo subiektywna kolekcja przedmiotów 
różnego pochodzenia. W jej skład wchodzą zarówno 
obiekty naturalne jak i wytwory człowieka, w tym – 

Kuba Woynarowski, Iconoclastia (1), z cyklu Labirynt, 
fotomontaż, 2012
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dzieła sztuki. Status zebranych przedmiotów zostaje 
zrównany, a siłą napędową tej dynamicznej kolekcji 
jest przede wszystkim fantazja zbieracza. Historyczne 
gabinety osobliwości przybierały różne formy, od wy-
pełnionych po brzegi magazynów, gdzie bardzo trud-
no byłoby znaleźć jakąś hierarchię, do uporządkowa-
nych kolekcji, zamkniętych w formie ekskluzywnych 
mebli. Niektóre z tych gabinetów przywodzą na myśl 
dzisiejsze komputery. Dobrym przykładem jest tu me-
bel stworzony w XVII wieku na zamówienie Philippa 
Hainhoffera. Miał on wszystkie funkcje współczesnego 
komputera, począwszy od systemu katalogów, aplika-
cji do pisania czy odtwarzania muzyki, a skończywszy 
na różnego rodzaju grach.

MK: Chciałam Cię spytać – a propos gabinetu osobli-
wości – o książkę Wunderkamera, poświęconą kinu 
Terrey’go Giliama, do której wykonałeś ilustracje. 
Jak doszło do tej współpracy?

KW: To był pozytywny i kreatywny zbieg okoliczno-
ści. Propozycja wyszła ze strony Korporacji Ha!art, z 
którą od dłuższego czasu współpracuję. Padł pomysł, 
żeby stworzyć książkę o tematyce filmoznawczej, po-
święconej twórczości Giliama, odchodząc równocze-
śnie od utartych schematów, charakterystycznych dla 
tego typu publikacji. Pojawiła się idea, by wykorzystać 

formułę eseju wizualnego, która bardziej przystaje do 
specyfiki kina niż klasyczny, analityczny tekst. Re-
daktorem książki był Kuba Mikurda, który wcześniej 
przygotował publikację o twórczości braci Quay, za-
wierającą już zapowiedzi takiego sposobu myślenia. 
Wunderkamera była kolejnym krokiem w tym kierun-
ku. Wiedząc o moich zainteresowaniach, Piotr Marecki 
zaprosił mnie do współpracy, a z Kubą od razu znaleź-
liśmy wspólny język. Projekt rodził się w ramach cy-
klu mini-seminariów, podczas których, w grupie osób 
współtworzących książkę, spotykaliśmy się i analizo-
waliśmy poszczególne filmy Giliama. Bywało, że pewne 
fragmenty śledziliśmy wręcz klatka po klatce, wyłapu-
jąc ulotne, choć potencjalnie ważne detale. Okazało się, 
że w przypadku Giliama był to bardzo trafiony pomysł – 
jego filmy są nasycone ukrytymi elementami, by wspo-
mnieć choćby pełne odniesień do Tarota i masonerii 
Imaginarium Doktora Parnassusa. Z kolei podczas pro-
jekcji Przygód barona Munchausena zauważyłem maja-
czące w trzecim planie reprodukcje prac Jean-Jacquesa 
Lequeu, jednego z utopijnych XVIII-wiecznych archi-
tektów. Trwa to może ułamek sekundy, jednak znając 
wizualną erudycję reżysera, rzecz jest nieprzypadko-
wa. Kiedy więc doszło do rozmowy z Giliamem, ko-
rzystając z okazji zapytałem o Lequeu. Uśmiechnął się 
diabolicznie i powiedział coś w stylu: „tu mnie macie!”. 
Gilliam szczegółowo opracowuje ikonografię swoich 
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filmów i podejście badawcze, jakie zaproponowaliśmy,  
w Wunderkamerze bardzo przypadło mu do gustu.  

MK: Wracając jeszcze na moment do Czarnego kwa-
dratu – tego typu symbolika pojawia się również  
w Twoim filmie found footage V.I.T.R.I.O.L., który 
jest pełen inspiracji alchemicznych.

KW: W tym przypadku punktem centralnym jest 
czarny monolit, w swoich proporcjach zachowujący 
format obrazu filmowego, jaki zastosował Kubrick re-
alizując 2001: Odyseje kosmiczną. Montując swój film, 
odniosłem się do jednej z ostatnich scen Odysei, kiedy 
w klasycystycznym salonie, jakby żywcem wyjętym  
z filmu historycznego, pojawia się ciało obce – trochę 
na zasadzie „efektu UFO”. W podobnym stylu utrzy-
mane są też np. prace wspominanego wcześniej Loren-
za Stöera, umieszczającego w renesansowo-maniery-
stycznym pejzażu figury o „kosmicznych” kształtach. 
Taki efekt pojawia się również u Kubricka i czegoś po-
dobnego doświadczamy w galerii sztuki. Obiekt wy-
rwany z naturalnego kontekstu i wstawiony w sterylną 
przestrzeń, nagle ujawnia swoją dziwaczność. Podobny 

„efekt UFO” może pojawić się również w sytuacji, gdy 
dzieło sztuki eksponowane jest w przestrzeni publicz-
nej. Kontynuując analogię z procesem alchemicznym – 
takie działanie można porównać z aktem transmutacji. 

Łaciński skrót V.I.T.R.I.O.L. odsyła zresztą wprost do 
idei kamienia filozoficznego. Myślę, że tworząc wysta-
wy, nieustannie ocieramy się o ten sposób myślenia. Im 
bardziej podły materiał poddajemy przekształceniom, 
tym lepiej widoczna jest ta para-alchemiczna proce-
dura. Na przykład tworząc projekt Wernalina zebrałem 
cały kurz z mieszkania do szklanki, która została od-
wrócona i umieszczona na postumencie. Na czas wy-
stawy stała się retortą, a zarazem współczesną rzeźbą. 

MK: Proces alchemiczny obywa się w trzech sta-
diach. Idąc twoim tropem możemy w tych katego-
riach patrzeć na proces tworzenia wystawy. Naj-
pierw mamy jakiś pomysł, potem przygotowujemy 
tę wystawę i na końcu oddajemy ją publiczności, 
krytykom. 

KW: Też myślę o tym w ten sposób. Proces transmuta-
cji odbywa się w trzech etapach: zrozumienie materii, 
rozłożenie jej na części i skonstruowanie z nich nowej 
materii. Sensem alchemii jest, więc nie tyle tworze-
nie, co przeobrażanie zastanej rzeczywistości. Wiedza 
alchemiczna jest wiedzą kombinatoryczną. Trzy ko-
lejne stopnie Magnum Opus to: nigredo, albedo i ru-
bedo. Nigredo jest żywiołem chaosu, przypadkowej  
i nieokiełznanej materii – czyli dziedziną rzeczywisto-
ści, z której coś „wycinamy”. Następnie wchodzimy  
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w etap albedo, czyli oczyszczenia. W tym momencie 
narzuca się analogia z przestrzenią, white cube, w której 
umieszczamy interesujący nas przedmiot. Odpowied-
nikiem tego działania byłoby na przykład obramowanie 
czarnego kwadratu białym tłem. Ostatni etap to ru-
bedo, czyli wyjście poza materię i wyzwolenie energii. 
W przypadku wystawy, byłby to moment zderzenia 

„dzieła” z odbiorcą. Dla mnie jest to o tyle ciekawe, że 
sam stosuję w swojej twórczości podobną gamę kolory-
styczną. I przypisuję tym barwom podobne znaczenie. 
Na początku nie byłem tego świadom – bazowałem na 
podstawowych skojarzeniach. Inspiracje czerpałem też 
od konstruktywistów i artystów japońskich. Później 
odkryłem ten alchemiczny aspekt. 

MK: Te kolory pojawiają się w komiksie Baroque  
o pomniku Waszyngtona. Można znaleźć teorię, że 
w siatkę urbanistyczną miasta wpisane są masoń-
skie symbole, a sam Biały Dom znajduje się w cen-
trum pentagramu i jest siedzibą Lucyfera…

KW: Tak, tu przychodzi na myśl kolejny paradoks. 
Samo słowo „Luciforos” znaczy: „niosący światło”, co 
od razu nasuwa skojarzenia z epoką Oświecenia. Moż-
na przywołać tu również mit prometejski, czy też po-
stać oświeceniowego „nowoczesnego Prometeusza”, 
o którym pisała Mary Shelley na kartach Frankenste-

ina. Podobną intuicję wyraża także Georg Christoph 
Lichtenberg, przywołując trójkąt – abstrakcyjny znak 
ognia – jako symbol XVIII stulecia, dwuznacznej epo-
ki demiurgów i burzycieli. Wcieleniem oświecenio-
wego ideału miała być potęga Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. Tak się składa, że rewolucyjny 
rok 1968 przyniósł dwa filmy przedstawiające futu-
rystyczną wizję kresu tej cywilizacji. W Planecie małp 
obraz ten jest bardzo dosłowny – chodzi mi oczywiście  
o skorodowaną Statuę Wolności, zanurzoną w nadmor-
skich piaskach. W 2001: Odysei kosmicznej przekaz jest 
bardziej metaforyczny. Pomijając oczywiste aluzje do 
ówczesnego programu Apollo, wolałbym skoncentro-
wać się na możliwej interpretacji „alchemicznej” tego 
filmu. W prehistorycznej epoce nigredo, jako motor 
postępu pojawia się czarny monolit. Albedo to w tym 
wypadku sterylnie biała, nowoczesna przestrzeń statku 
kosmicznego. Ostatnia faza, a więc rubedo, związana 
jest z kryzysem technologii i sytuacją, gdy komputer 
HAL o krwistoczerwonym „oku” zyskuje władzę nad 
człowiekiem, w związku z czym musi zostać zniszczo-
ny. Wówczas człowiek może „przeskoczyć” na wyższy 
etap psychodelicznej podróży. Komiks Baroque wyra-
sta z inspiracji zarówno Planetą małp, Odyseją kosmicz-
ną, jak i kulturą Oświecenia oraz alchemiczną triadą 
nigedo-albedo-rubedo. Przedstawiona sytuacja odnosi 
się do epoki postapokaliptycznej i przy okazji – po-
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Kuba Woynarowski, Labirynt (Étienne-Louis Boullée),
 z cyklu Labirynt, fotomontaż, 2012
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Kuba Woynarowski, Labirynt (Johann Wolfgang Goethe),  
z cyklu Labirynt, fotomontaż, 2012
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sthumanistycznej. Narracja oparta jest tu na pozornym 
cofnięciu czasu i odtworzeniu wspak całego wydarze-
nia. Pierwszy obraz przedstawia trzy figury geome-
tryczne: czerwone koło, biały trójkąt i czarny kwadrat. 
Grafika ta odsyła nas do języka kodów alchemicznych  
i geometrycznej wizji świata, rodem z platońskiego mo-
delu astronomicznego Johannesa Keplera, ale również 
do słynnego rysunku Sengai Gibona, XVIII-wiecznego 
japońskiego malarza, który przedstawił Wszechświat 
za pomocą wspomnianych trzech figur. Każda z nich 
oznacza jeden z pierwiastków budujących rzeczywi-
stość. Najprostszą formą jest trójkąt, kolejną – kwadrat, 
który powstaje z multiplikacji trójkąta. Następny ele-
ment to koło, w którym wobec ogromnej liczby kątów, 
ich wierzchołki ulegają zatarciu, co można odczytywać 
jako metaforę „jedności w wielości”. W komiksie Ba-
roque punktem wyjścia również są te trzy figury. Potem, 
na kolejnych planszach, komplikacja formy postępuje 
coraz bardziej, wpływając na relacje poszczególnych 
elementów. Okazuje się, że biały trójkąt to wierzcho-
łek obelisku upamiętniającego Waszyngtona – „ojca 
założyciela” nowej cywilizacji. Sama historia tego mo-
numentu jest dość interesująca. Budowę rozpoczęto  
w 1848 roku, podczas europejskiej Wiosny Ludów. Akt 
położenia kamienia węgielnego miał wybitnie masoń-
ski charakter – wolnomularze byli tu zresztą mistrzami 
ceremonii. Pomnik powstawał przez wiele lat, budowę 

przerywano i ten mozolny proces znajduje też odzwier-
ciedlenie w moim komiksie. Wszystko zanurzone jest 
w czarnej cieczy, która stopniowo opada i odsłania całą 
budowlę. Pewną inspiracją był tu również mit, wedle, 
którego widoczna część obelisku mierzy 555 stóp wyso-
kości, a podziemny fundament – 111 stóp, co w efekcie 
daje diaboliczną sumę 666 stóp. Trzeci element – obok 
pomnika i opadającego oceanu – stanowi zbliżająca się 
kulista gwiazda, która być może ostatecznie zniszczy 
to, co nie zostało jeszcze zniszczone. Obraz ten można 
zresztą odczytywać metaforycznie – jako wizualizację 
narastającej energii. W efekcie czerń oceanu ustępuje 
czerwieni, a jedynym elementem łączącym obie „epo-
ki” jest niezmienny biały monument. 

MK: Chciałabym byś jeszcze opowiedział coś o pro-
jekcie Ha-ha, który pokazywałeś w ramach ubie-
głorocznego Zbiornika Kultury w Krakowie.

KW: Tak jak w przypadku projektów, o których mówi-
liśmy wcześniej, inspiracją była dla mnie sztuka dawna, 
ale analizowana w „nowoczesnej” optyce. Lubię rozbi-
jać opozycję pomiędzy przeszłością a przyszłością, hi-
storią a teraźniejszością. W przypadku projektu Ha-ha 
punkt wyjścia stanowiła sztuka ogrodowa jako wizu-
alizacja napięcia pomiędzy geometrycznym konceptem 
a naturalnie rozbuchaną formą. Nie bez znaczenia jest 
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fakt, że ogród przez długi czas był traktowany jako mo-
del świata. 

MK: Trochę jak gabinet osobliwości.

KW: Tak – gabinet osobliwości! Tam też gromadzono 
artefakty, posągi, elementy architektoniczne. Ponie-
kąd dla mnie ogród jest kolejnym (obok wunderkamery 
i świątyni) pierwowzorem galerii, więc wystawę Ha-ha 
można potraktować również jako opowieść o świecie 
sztuki. Tytułowe Ha-ha jest granicą pomiędzy sferą 
artystyczną i nieartystyczną. Ha-ha to rodzaj bariery, 
oddzielającej przestrzeń ogrodu od świata zewnętrz-
nego. Ha-ha stosowano zarówno w ogrodzie francu-
skim, jak i angielskim, gdzie różnica między wytwo-
rem człowieka a dziką przyrodą pozostawała w dużej 
mierze nieuchwytna. Symulacja natury została, więc 
w paradoksalny sposób oddzielona od swojego pierwo-
wzoru. Ha-ha było rowem wykopanym w ziemi, który 
pozostawał niewidoczny, dopóki obserwator nie stanął 
na jego krawędzi lub do niego nie wpadł. Ten mecha-
nizm jest również widoczny w świecie sztuki, który – 
deklarując swoją otwartość – zarazem potrzebuje tego 
rodzaju zakamuflowanej granicy. 

MK: Nad czym obecnie pracujesz? Jakieś nowe po-
mysły na wystawy? 

KW: Pracuję teraz nad projektem, którego roboczy 
tytuł brzmi: Novus Ordo Seclorum czyli Nowy Porzą-
dek Wieków, co oczywiście odsyła nas do jednej z po-
pularnych teorii spiskowych. Tego typu historie zawsze 
fascynowały mnie jako objaw twórczej paranoi. Ponie-
kąd wydaje mi się, że sztuka współczesna ma wymiar 
paranoiczny. Działa tu mechanizm obecny w poetyce 
manierystycznej, której ideałem była discordia concors, 
czyli „niezgodna zgodność”. W myśl tej zasady rolą ar-
tysty jest właśnie szukanie związków tam, gdzie ich nie 
ma, albo – inaczej rzecz ujmując – wytwarzanie takich 
związków poprzez stwierdzenie ich istnienia. Lubię 
myśleć o procesie pisania historii sztuki jako o efekcie 
kontrolowanej paranoi. Kreatywny potencjał tej na-
uki ujawnia się w próbach wyodrębnienia pewnych 
trendów – kosztem innych, które są marginalizowane  
i „wycinane”. Mnie osobiście interesuje sytuacja, w 
której podchodzimy do znalezionego materiału bez 
uprzedzeń lub – po prostu – z innymi uprzedzenia-
mi niż te, które zostały usankcjonowane przez historię 
sztuki. Cały mój projekt bazuje na zjawiskach, które co 
prawda zaistniały, ale w ramach kanonicznych dyskur-
sów nie mają szans należycie „wybrzmieć”. Ja ze swojej 
strony proponuję nieco paranoiczną narrację, pozwa-
lającą na delikatne przesunięcie akcentów i skonstru-
owanie alternatywnej wersji dobrze znanej historii. Nie 
zmienia to faktu, że u źródeł tej wizji tkwią autentyczne 
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wydarzenia i kreatywny historyk mógłby napisać na ich 
podstawie zupełnie inną opowieść o sztuce niż ta, do 
której przywykliśmy. Klamrą, która spina tu wszyst-
kie elementy, jest teoria spiskowa, sugerująca istnienie 
tajnej ikonoklastycznej loży, odpowiedzialnej za arty-
styczne, religijne i polityczne rewolucje w dziejach no-
wożytnej kultury zachodniej. Można mówić o trzech 
ogniskach tej proto-awangardy.

MK: Jakie to ośrodki?

KW: W XVI wieku jest to Norymberga, ośrodek re-
formacyjny, gdzie działają równocześnie Lorenz Stöer, 
Wenzel Jamnitzer i Hans Lencker. U schyłku XVIII 
wieku będzie to Paryż rewolucyjnych architektów: 
Étienne-Louisa Boullée, Claude-Nicolasa Ledoux i Je-
ana-Jacquesa Lequeu. Trzecim ogniskiem jest Moskwa, 
w której działa Kazimierz Malewicz i gdzie powstaje 
jego słynny Czarny kwadrat. Wizja, którą proponuję, 
nie jest w pełni klarowna i kompletna, pozostawia więc 
odbiorcy pole do snucia domysłów oraz do stworzenia 
własnego „nowego porządku wieków”. Gwoli wyja-
śnienia – to właśnie za sprawą widocznej na bankno-
cie dolarowym sentencji, Novus Ordo Seclorum zrodziła 
się jedna z ważniejszych teorii spiskowych, mówiących 
o wszechwładnych masonach i NWO. Co charaktery-
styczne, słowo „seclorum” tłumaczono błędnie, jako 

„seculorum”, wskazując na ideę „nowego świeckiego 
porządku”. Teorie spiskowe często opierają się na ta-
kich drobnych zakłamaniach i przesunięciach, które 
napędzają paranoiczną reakcję łańcuchową. Nie ukry-
wam, że sam z przyjemnością chciałbym taką machinę 
uruchomić. 
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Justyna Wesołowska: Twoja ostatnia praca, jaką 
widziałam, to instalacja Jak długo potrafisz zatrzy-
mać oddech na wydechu na wystawie Kohezja w No-
wym Teatrze w Warszawie. Udało ci się pozostać 
w niej wiernym swojej idei pracy z „przedmiota-
mi znalezionymi”.  Co „znalazłeś” w byłym bu-
dynku MPO?

Norbert Delman: Bardzo to lubię – wygrzebywać rze-
czy ze „śmietnika”. Tak powstały moje pierwsze prze-
strzenne obiekty, jeszcze na grafice na pierwszym roku. 
Nie wiedziałem dlaczego, co to jest i po co to robić. 
Działałem instynktownie. Ponieważ nie uważam siebie 
za rzeźbiarza, mam pewną lekkość w nazywaniu rzeczy 
rzeźbami. Wiesz, idę ulicą, widzę kontener –  ewident-
nie ktoś zmarł – tona artefaktów w środku, najlepsza 
dokumentacja czyjegoś życia. A ja te znalezione obiekty 
obdzieram z historii, wyciągam z kosza. Na wystawie 
w budynku MPO znalazłem stare szafki. Piękne, same 
mogłyby pretendować do miana rzeźby. Były w nich 
półki z imionami i podpisami. Zatrzymałem oddech 
wewnątrz tych regałów, zatrzymałem go w białych ba-
lonach. Spokojnie przez kilkanaście dni schodził, balo-
ny się marszczyły i pękały. Szafka sama nadawała formę. 
Tam, gdzie były gwoździe, balony pękały od razu i zo-
stawała pusta przestrzeń. Taki obiekt. Nie chciałem go 
zmieniać. To on dyktował warunki. 

Jak długo potrafisz 
zatrzymać oddech na 

wydechu?
Z Norbertem Delmanem 

rozmawia Justyna Wesołowska
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JW: To, co zaciekawiło mnie w tej pracy, to twój 
stosunek do wideo. Twierdzisz, że sztuka wideo 
powinna się sprowadzać do dokumentacji?

ND: Nie odważyłbym się na tak ostateczne stwierdze-
nie. Wideo odpowiada mi jako narracja, bo dokumen-
tuje działanie. Moje wyobrażenie o zjawisku, jakim jest 
sztuka, skupia się na tym, co rejestruje kamera. Dlatego 
sam używam filmu jako dokumentacji, jako podpowie-
dzi. Dla tej pracy stworzyłem performance i nagrałem 
go. Wszystkie elementy składają się na jedną pracę. Co 
więcej, telewizor i nadawany w nim obraz – formalnie 
dla mnie są rzeźbą. Sam film jest tylko dokumentem.

JW: Wystawa Kohezja to trzecia wystawa zbiorowa 
pracowni Mirosława Bałki, w której bierzesz udział. 
Pozostałe to Aaakupunktura i Higiena. Czy młody ar-
tysta odczuwa jakąś presję biorąc udział w wysta-
wach zbiorowych? Jaki jest twój stosunek do innych 
prac przy takich projektach?

ND: To jest świetny sposób nauczania. Każdy młody 
twórca w pracowni u profesora tworzy prace bez żad-
nej relacji z innymi. Przychodząc na wystawę, w której 
biorę udział, widzę 30 prac, o których wcześniej nawet 
nie słyszałem. Widzę, jakie moi koledzy popełnili błę-
dy, tworzę własną interpretację, później gadamy o tym, 

komentujemy. Nie nazwałbym tego presją,  ale raczej 
motywacją i energią. Wszyscy chcą się wykazać, ale 
każdy jest inny. To doskonała konfrontacja z własnymi 
wyobrażeniami o przestrzeni i o własnej pracy. 

JW: Na wystawie Aakupunktura w warszawskiej 
Kordegardzie pokazałeś Orła Białego. Mówiłeś, że to 
praca o polskiej ksenofobii?

ND: Kordegarda jest galerią usytuowaną naprzeciwko 
Pałacu Prezydenckiego. Rzeźba stała na parapecie i za-
słaniała widok na pomnik Józefa Piłsudskiego. To orzeł 
z godła, który zamiast piór, ma igły. Jest przestraszony, 
więc się broni. Wiesz… Polska dla Polaków, ziemia dla 
ziemniaków, biała siła i hasła, o które niestety wcale nie 
tak trudno w dzisiejszej Polsce. Jestem warszawiakiem, 
Polakiem, rodzina z tradycjami, powstania itd... Ale 
dziś u podstawy mam tylko jedną zasadę, że nikt nie jest 
od nikogo lepszy. Poruszam się w towarzystwie lewico-
wym i prawicowym, katolickim i ateistycznym, hetero 
i homo. Ludzie uważają się za lepszych od innych, a ja 
tak jak w filozofii Richarda Rorty’ego, jestem „liberal-
ną ironistką” i mam dystans do swojej wizji świata. Nie 
uważam jej za ostateczną i lubię konfrontacje.

JW: Dwa lata temu przydarzyło mi się coś dziw-
nego. Spędziłam noc w muzeum. Po wernisażu  
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w Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku ra-
zem z przyjaciółmi poszliśmy obejrzeć ekspozycję 
i nie zauważyliśmy, że zostaliśmy sami. Do 2:00 w 
nocy błąkaliśmy się między dinozaurami i wielory-
bami próbując znaleźć portiera, który nas wypuści. 
Przypominam sobie o tym wydarzeniu, kiedy pa-
trzę na Twoją pracę zatytułowaną Tęsknota. Nigdzie 
jej jeszcze nie pokazywałeś?

ND: Niestety. Mam takich prac dużo, które robię, ale 
nie mam ich gdzie pokazać. Muszę tworzyć. To ta-
kie wewnętrzne tempo, które kojarzy mi się niestety  
z Wróblewskim. Gdzieś przeczytałem, że Andrzej 
Wróblewski pracował jak maszyna, bez przerwy. Ktoś 
to skomentował, że nie chciał zmarnować ani chwili, 
czuł kruchość życia. Oczywiście, nie mam jakiś para-
noicznych lęków. Co ma być, to będzie, ale myśl taka 
gdzieś mi utkwiła w głowie. Praca wynikła z inspira-
cji właśnie taką sytuacją. W National Portrait Gallery  
w Londynie w 2012 roku kamery zarejestrowały w nocy 
lisa biegającego po wystawie. Fantastyczne! Musiałem 
coś o tym zrobić. Wiesz…Ten lis nie szukał tam sztu-
ki. On szukał jedzenia, może schronienia. Prowadził go 
instynkt, uczucie, nie wiem, natura, cokolwiek. Ale to, 
czego szukał, było czyste, proste, prawdziwe w pewien 
sposób, piękne. Ja idę do galerii, bo też mnie pcha in-
stynkt. Inny, ale autentyczny. Ten lis, który jest częścią 

pracy, został ustrzelony pod Białymstokiem. W lesie 
niedaleko tego miejsca zrobiłem wideo. To była jego 
naturalna przestrzeń. 

JW: Nie boisz się, że temat natury w sztuce jest już 
wyeksploatowany? Co młody człowiek z miasta ma 
ciekawego do powiedzenia o naturze? 

ND: Dla mnie natura to pewien sposób mówienia  
o człowieku. Na przykład praca Josepha Beuysa, gdzie 
zamknął się z kojotem w galerii. Genialna! Poza kon-
tekstem, który znamy, czyli wystawa w Stanach itd.  
To zmierzenie się z dzikością, z instynktem, z czymś 
pierwotnym, jest dla mnie kluczem do tworzenia. Ja 
nie mówię o kwiatkach i rybkach, tylko o tym, jak nas 
określa to, że krowa, która daje mleko, liczona jest na 
kartony, a jej dziecko na kilogramy. Dla mnie ważny 
jest fakt samej świadomości życia. Poza tym, nie lubię 
ludzi. Mam w sobie więcej empatii wobec zwierząt niż 
ludzi. Może dlatego, że zwierzę jest nieświadome, a bez 
świadomości nie czyni czystego zła.

JW: Co znaczy dla ciebie być „studentem Bałki”? 
Macie reputację tych najbardziej prących do przo-
du. Czy udział w zbiorowych wystawach organizo-
wanych przez Mirosława Bałkę jest bardziej ćwicze-
niem czy działaniem promocyjnym? Jak wygląda 
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współpraca między kolegami artystami przy takim 
projekcie?

ND: To świetna pracownia. Nie powiedziałbym, że ktoś 
nas promuje. Sami pracujemy nad tym, co jest na wy-
stawach, przemy do przodu. Jesteśmy u Bałki, bo prze-
my do przodu, a nie odwrotnie. Profesor co roku robi 
nabór. Najpierw rozmowy, potem selekcja już w trak-
cie pracy w pracowni. Studenci pracują osobno, każ-
dy indywidualnie z profesorem. Jest to ćwiczenie, ale 
efektem pracy jest odpowiedzialna wystawa. 

JW: Jesteś studentem stosunkowo nowego Wydzia-
łu Sztuki Mediów i Scenografii na ASP w Warszawie. 
Wcześniej studiowałeś grafikę. Odczuwasz jakąś 
istotną zmianę po przejściu na inny wydział?

ND: Formalnie nie jestem studentem Wydziału Sztuki 
Mediów.  Kiedy zdawałem na grafikę, było 400 chętnych, 
a „media” były chyba tylko wieczorowe. Już nie pamię-
tam. Ale źle się mówiło o „mediach”. Na grafice szybko 
się przekonałem, że to nie miejsce dla mnie. Ale nigdzie 
go nie było. Ani na rzeźbie, ani na malarstwie. Kiedy po-
jawił się profesor, poszedłem na rozmowę. Miałem już w 
portfolio rezydencję w muzeum na Węgrzech (tam pra-
ca została włączona do kolekcji) i jakieś mniejsze ekspe-
rymenty. Profesor powiedział, że nie widzi przeszkód, 

żebym studiował u niego. Dziś w zasadzie jestem tylko  
u niego. Studenci tutaj marudzą tak samo, jak na gra-
fice... 

JW: Czy student ASP może być krytyczny w sto-
sunku do Akademii?

ND: Powiem więcej: musi być krytyczny. Ale to nie 
jest ta sama krytyka, którą jesteśmy karmieni od lat. 
Inne czasy! Kiedyś studenci uciekali za mury ASP. Dziś 
przy tej dostępności do internetu można aplikować na 
międzynarodowe eventy bez wychodzenia z domu. Nie 
ma już takiej pętli na szyi. To, że Bałka robi wystawy 
poza uczelnią, bardzo nam pomaga nabrać nowych do-
świadczeń, sprostać nowej przestrzeni, innej materii. 
Ale większość już sama szuka alternatyw. Własnych 
miejsc. Dla mnie Akademia spełnia jedną ważną funk-
cję. Zbiera w jednym miejscu masę kreatywnych osób, 
które dyskutują, spotykają się i dzięki temu tworzą.

JW: Mówiłeś, że najczęściej powtarzanym słowem 
w pracowni Mirosława Bałki jest słowo „odpowie-
dzialność”. Jak to się przekłada na twoje rozumie-
nie zawodu artysty?

ND: Ta odpowiedzialność to innymi słowy, świado-
mość. Artysta powinien być odpowiedzialny za materię 
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i przestrzeń, w jakiej się porusza. Za temat, gest i osta-
tecznie – za dzieło.
 
JW: Jakie są Twoje oczekiwania, jeśli chodzi  
o współczesną scenę artystyczną? Czy istnieje jakaś 
chęć współpracy między młodymi kuratorami, stu-
dentami historii sztuki i młodymi artystami? Kto 
się dziś interesuje Twoją twórczością?

ND: Przyznam szczerze, że nie widzę wielu młodych kura-
torów na scenie. Jeśli chodzi o inicjatywy pozainstytucjo-
nalne, to są one mało widoczne, mało znaczące. „Obieg” się 
nie fatyguje na takie wydarzenia. Szkoda. Czasem bez cięża-
ru środowiska powstają ciekawe i świeże projekty, ale daleko 
temu do sceny. Bardzo chętnie pracowałbym z ludźmi mło-
dymi, odważnymi, którzy nie boją się porównań, osądów. 
Mają intuicję i za nią idą. Są osoby, które interesują się moją 
twórczością. Mam wyobrażenie idealnego kuratora, który 
jest stałym partnerem do rozmowy, pierwszym odbiorcą 
pomysłu. Ktoś zaufany, ktoś z dobrym instynktem, na kim 
można polegać. Mówiąc młodzieżowo: ktoś tak samo zaja-
rany tym wszystkim jak ja. 

JW: Czego się boisz, myśląc o przyszłości?

ND: Nie chciałbym w przyszłości być efektem ubocz-
nym mody albo jakieś kiepskiej promocji. Mam wiele 

obaw. Jestem bardzo ambitny i pracowity. Najbardziej 
boję się, że zostanę z chęcią do pracy w miejscu, w któ-
rym nikogo nie interesuje, co robię. Ale to chyba nor-
malne. 
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Norbert Delman, Orzeł biały, obiekt, 2012
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Norbert Delman, Tęsknota, instalacja, 2012
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Norbert Delman, Jak długo możesz zatrzymać oddech 
na wydechu, instalacja, 2013
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Norbert Delman, Wahadło, instalacja, 2012
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Iza Tarasewicz

Akhalkalaki, Gruzja
2011
 

________________________________________________________________________________________
aby powielić się i wzmocnić ENERGIA obiera punkt za start
jest to proces kategoryczny  
zainicjowany ruch i rozwój jest nieodwracalny
proces specjalizacji tak jak prawo biologiczne kieruje się bardzo konkretnymi regułami
punkt to materiał wyjściowy dla wszystkich dalszych procesów 
celem ostatecznym nie jest rozbudowa struktur ale ich unicestwienie
ciało wraz ze swoją chemią i fizyką to tylko droga do stworzenia miejsca dla PUSTKI
PUSTKA to coś co nie ma charakteru fizycznego  
nie ma w niej oparcia 
jest czystą substancją rozbijającą wszystkie znane schematy
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PTAKI 
WOLNOŚCI II

Natalia LL

Od bardzo dawna, a może od zawsze fascynowała mnie 
poznawcza moc sztuki. Beztroskie i ulotne intuicje, 
które zdawały się być przejawem gry nieskrępowanej 
wyobraźni, z upływem czasu stawały się często pełnym 
grozy i trwogi memento. Poznanie przyszłości poprzez 
sztukę przypomina paradoksalną logikę marzenia sen-
nego.  Od wielu lat zapisuję sny i śnienia oraz poszcze-
gólne projekty artystyczne, aby odnaleźć wewnętrzny 
porządek tego paradoksu. 

W seansie śnienia w piramidzie z ogromną mocą 
ujawniona mi została prawda o Afganistanie, którego 
istnienie było dla mnie nad wyraz obojętne. Wcześniej 
jeszcze zaprojektowałam instalację w Galerii Studio  
w maju 1978, która polegała na projekcji slajdów moje-
go ciała na szpitalnym łóżku. W dniu otwarcia wystawy,  
o tej samej porze byłam operowana w prawdziwym szpi-
talu. Nic jednak wcześniej nie zapowiadało choroby. 

Porządek świata realnego oparty jest o zasadę przy-
czyny i skutku, który lokuje się w wymiernej czaso-
przestrzeni. Stwierdzenie „było – jest – będzie” zamyka 
słowo „jest” w niewyobrażalnie krótkim momencie. To 

„jest” nadchodzi z tego, co będzie, by przejść do obszaru 
tego, co było. Ograniczenie ludzkiej egzystencji w tym 
jednokierunkowym procesie czasowym jest szczególnie 
dotkliwe i bolesne. Teraźniejszość staje się ciągle na nowo, 
by przejść do przeszłości. Przyszłość jest zaś mroczna  
i niejasna. Jest Tajemnicą Tajemnic.
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W porządku świata realnego sztuka i śnienie jest 
rodzajem czarnej dziury, nieciągłości czasoprzestrzeni  
i paroksyzmem nieświadomości. Sztuka i śnienie jest 
bowiem granicznym, ekstremalnym stanem naszej in-
tymności, nieskończonym Wszechświatem rozprze-
strzeniającym się w głąb, opartym na intuicji i paralogi-
ce. Teraźniejszość może stać się przyszłością i przeszło-
ścią zarazem. 

Od roku 1999 realizuję obszerny projekt Ptaki wolności. 
Są to instalacje, na które składają się pastelowe rysunki pta-
ków-nieptaków, stalowe stojaki z różnymi źródłami świa-
tła i serie fotograficznych dokumentacji przedstawiających 
mnie na pomiętej białej tkaninie nagą lub ubraną w biały 
kombinezon z gazową maską na twarzy. 

Doprawdy nie domyślałam się losu zakładników  
i porywaczy w moskiewskim teatrze potraktowanych 
tajemniczym gazem. Nie było też moim zamiarem two-
rzenie sztuki komentującej aktualne wydarzenia. Skąd 
więc ta pełna prekognicji i trwogi realizacja?

Myślę, że sztuka jak Ptak Wolności penetruje przy-
szłość, teraźniejszość i przeszłość, aby ujawnić niepozna-
ne i niewidoczne. Moja rola sprowadza się więc do funkcji 
skryby, pieczołowicie zapisującego tajemnicze intuicje, 
unoszące się na skrzydłach naszej wyobraźni.

Natalia LL, 1 listopada 2002 
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Natalia LL, Trójkąt magiczny 1, 2, 3, 
fotografia na płótnie i akryl, 100 x100 cm, 1987
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Natalia LL, Portret z kotami, 1994
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Natalia LL, Puszysta tragedia,
fotografia na płótnie i akryl 130 x 105 cm, 1988
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Natalia LL, Puszysta tragedia,
fotografia na płótnie i akryl 130 x 105 cm, 1988
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Natalia LL, Puszysta tragedia, 
fotografia na płótnie i akryl 130 x 105 cm, 1988
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Natalia LL, Puszysta tragedia, 
fotografia na płótnie i akryl 130 x 105 cm, 1988.
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Natalia LL, Puszysta tragedia, 
fotografia na płótnie i akryl 130 x 105 cm, 1988
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Natalia LL, Trwoga paniczna 1, 2, 3,
fotografia na płótnie i akryl 130 x 105 cm, 1987
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Natalia LL, Trwoga paniczna - sieczka
fotografia na płótnie, destruowany negatyw, 1989

Natalia LL, Trwoga paniczna - siekana 
fotografia na płótnie, destruowany negatyw, 1989
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Natalia LL, Trwoga paniczna - hakana,
fotografia na płótnie, destruowany negatyw, 1989

Natalia LL, Trwoga paniczna - motana 
fotografia na płótnie, destruowany negatyw, 1989
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Natalia LL, Pejzaż eschatologiczny, 
fotografia na płótnie, akryl, 1990 
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Natalia LL, Pejzaż eschatologiczny, 
fotografia na płótnie, akryl, 1990 
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Natalia LL, Trwoga paniczna, 1989

Natalia LL, Pejzaż eschatologiczny, 
fotografia na płótnie, akryl, 1990 
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Natalia LL, Pejzaż eschatologiczny, 
fotografia na płótnie, akryl, 1990 
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Natalia LL, Destrukt,
fotografia na płótnie, negatyw destruowany ogniem,  1988

Natalia LL, Destrukt,
fotografia na płótnie, negatyw destruowany ogniem,  1988
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Natalia LL, Destrukt, 1988
fotografia na płótnie, negatyw destruowany ogniem.

Natalia LL, Destrukt , 1988
fotografia na płótnie, negatyw destruowany ogniem.
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Agnieszka Brzeżańska — ur. w 1972 w Gdańsku. Stu-
diowała na ASP w Gdańsku (1992-1995), ASP w War-
szawie (1995-1997) oraz w Tokyo National University 
of Fine Arts and Music (1998-2001). Maluje, rysuje, 
fotografuje, robi filmy. Jej twórczość jest eksploracją 
wyobraźni, intuicji, sensualności jak również odwołuje 
się do  przewrotnych konceptualizacji i analitycznych 
ujęć rzeczywistości. Stypendystka rządu japońskiego, 
DAAD (Berlin), Büchsenhausen (Innsbruck), Colle-
gium Helveticum (Zurich). Autorka wystaw indywi-
dualnych (ostatnio m.in.: A Painting Cycle,  Nomas 
Foundation, Rzym 2012, Back to the Garden, Galerie 
Kamm, Berlin 2012 czy Cosmic Equation, Kunsthaus 
Baselland, Bazylea 2010) i uczestniczka wystaw zbio-
rowych (ostatnio m.in.: Cowboy Style, Marlborough 
Contemporary, Londyn 2013 czy Manifesta, Genk 
2012). Współpracuje z galeriami: Karma International 
w Zurichu, Kamm w Berlinie, Marlborough Contem-
porary w Londynie.

Norbert Delman — ur. 1989, student Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni Mirosła-
wa Bałki. Rezydencja na University College Falmo-
uth u Roba Gawthropa oraz w Centre for Modern 
and Contemporary Arts w Debreczynie. W 2013 brał 
udział  w wystawie „Kohezja” w siedzibie Nowego 
Teatru  w Warszawie, a rok wcześniej w wystawie 

„AAAkupunktura” w galerii Kordegarda. Zajmuje się 
rzeźbą i wideo - installacją; w swoich pracach wyko-
rzystuje często obiekty znalezione i sytuacje zastane. 
Odnosi się do szeroko pojętej relacji człowieka z na-
turą. 

Magdalena Kamińska — doktor nauk humani-
stycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji 
społecznej, pracuje jako adiunkt w Zakładzie Badań 
nad Kulturą Filmową i Audiowizualną w Instytucie 
Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe to kultu-
ra internetu, prehistoria mediów audiowizualnych  
i horror filmowy. Jest autorką kilkunastu publika-
cji naukowych, a także monografii: Rzeczywistość 
wirtualna jako „ponowne zaczarowanie świata”. Py-
tanie o status poznawczy koncepcji (2007),  oraz Nie-
cne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu 
(2011). 

Biogramy
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Iza Koniarz — ur. 1984 r. w Kraśniku koło Lublina. 
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysła-
wa Strzemińskiego w Łodzi, gdzie otrzymała dyplom 
z wyróżnieniem w Pracowni Projektowania Grafiki 
Multimedialnej u prof. nadzw. Włodzimierza Mata-
chowskiego. Autorka wielu wystaw indywidualnych  
i zbiorowych. Mieszka w Nałęczowie. 

Marta Kudelska — ur. w 1987 r., kuratorka, dokto-
rantka w dziedzinie nauki o sztuce na UJ w Krakowie, 
gdzie zajmuje się polityką historyczną w kolekcjach 
muzealnych. Interesuje się problematyką pamięci  
i krytyką instytucjonalną. Publikowała m.in. w Obie-
gu, artPapierze, e-SPLOCIE,  BOLD Magazynie (gdzie 
odpowiada za działy sztuka), czy w Kulturze Miasta. 
Stale współpracuje z Muzeum w Gliwicach i działającą 
tam Czytelnią Sztuki.

Dominika Miakisz — ur. 1985 r. Absolwentka Akade-
mii Sztuk Pięknych w Poznaniu (specjalność: Krytyka  
i Promocja Sztuki, dyplom artystyczny w pracow-
ni malarstwa) oraz Podyplomowych Studiów Dzien-
nikarstwa na UAM-ie. Odbyła również stypendium  
w Høgskolen i Oslo w Norwegii (2009). Do tej pory 
publikowała swoje teksty m.in. w e-Czasie Kultury, 
Gazecie Malarzy i Poetów, Gazecie Wyborczej. Zain-
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teresowania badawcze: zwierzęta we współczesnym 
świecie, kulturze i sztuce, historia kultury XX wieku.

Natalia Lach-Lachowicz — ur. 1937 w Żywcu. Zaj-
muje się malarstwem, fotografią, rysunkiem, sztuką 
performance i wideo. W 1970 roku współzałożycielka 
Galerii PERMAFO we Wrocławiu. Od 1975 roku włącza 
się do międzynarodowego ruchu sztuki feministycznej, 
biorąc udział w licznych sympozjach i wystawach. Sty-
pendystka Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku 
w 1977 roku. Pełni funkcję komisarza I i II Międzyna-
rodowego Triennale Rysunku we Wrocławiu w latach 
1978 – 81. Wiceprzewodnicząca IV, VI Międzynarodo-
wego Triennale Rysunku we Wrocławiu, 1989 – 1995. 
Stypendystka „Verein Kulturkontakte” w Wiedniu  
w 1991 roku. Stypendystka „PRO-HELVETIA” w 
Szwajcarii w 1994 roku. Starszy wykładowca Akademii 
Sztuk Pięknych w Poznaniu od 2004 roku.

Dominika Olszowy — ur. 1982 r., dyplom licencjacki 
z intermediów zrobiła w pracowni wideo u prof. Marka 
Wasilewskiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Jest aktorką Teatru Strefa Ciszy z Poznania 
i siatkarką. Brała udział w wystawach w BWA Zielona 
Góra, Galerii Arsenał w Białymstoku, BWA Design we 
Wrocławiu, CSW Zamek Ujazdowski i Muzeum Na-
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rodowym w Warszawie. Niedawno rozpoczęła karierę 
muzyczną w zespole Cipedrapskuad. Tworzy Galerię 
Sandra.

Matthew Post — (znany także jako Post Brothers) — 
kurator, pisarz i artysta pracujący często w windzie  
w Oakland, w stanie Kalifornia. Post Brothers to 
przedsięwzięcie krytyczne obejmujące również Mat-
thewa Posta. Twórczość Post Brothers sytuuje się na 
pograniczu wielu dyscyplin i obejmuje artystyczne, 
kuratorskie, krytyczne i nieco zwariowane akademic-
kie tendencje do kwestionowania, przerysowywania  
i dekonstrukcji form konstruowania i rozpowszechnia-
nia wiedzy. Prace Post Brothers były ostatnio pokazy-
wane w pawilonie San Francisco podczas IX Biennale 
w Szanghaju w 2012 r. Matthew Post ma dyplom ma-
gistra z zakresu projektów kuratorskich uzyskany na 
California College of the Arts w San Francisco oraz ty-
tuł licencjata sztuk pięknych otrzymany na Emily Carr 
Institute w kanadyjskim Vancouver.

Iza Tarasewicz — urodziła się w 1981 roku  i wycho-
wała w małej wsi niedaleko Białegostoku. W 2008 roku 
ukończyła Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych 
na ASP w Poznaniu. Miała indywidualne wystawy 

w takich miejscach jak Muzeum Narodowe w Tbili-
si (Gruzja), Galeria Labirynt w Lublinie (Polska), Ga-
leria Platan w Budapeszcie (Węgry), Galeria Arsenał 
w Białymstoku (Polska), Galeria Stereo w Poznaniu 
(Polska). Uczestniczyła także w licznych wystawach 
grupowych, m.in. w Galerii Arsenał w Poznaniu (Pol-
ska), Kunstlerhaus Dortmund (Niemcy), Galerii Frutta 
w Rzymie (Włochy), Galerii J w Genewie (Szwajcaria), 
Domu Europejskim w Tbilisi (Gruzja), Galerii Arsenał 
w Białymstoku (Polska), Muzeum Rzeźby im. Xawe-
rego Dunikowskiego w Królikarni, Centrum Sztuki 
Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz Galerii Korde-
garda w Warszawie (Polska). Uczestniczyła w poby-
tach rezydencyjnych w Art Villa Garikula w Gruzji oraz  
w Air Laboratory CSW Zamek Ujazdowski w War-
szawie. W 2013 roku odbędzie trzymiesięczny pobyt 
rezydencyjny w ośrodku Capacete Entretenimentos 
w Rio de Janeiro (Brazylia), a także jako pierwsza ar-
tystka rozpocznie roczny pobyt stypendialny w Kün-
stlerhaus Bethanien w Berlinie ufundowany przez Fun-
dację Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie. 

Weronika Trojańska — ur.1986 w Bydgoszczy. Artystka 
i krytyczka sztuki;  absolwentka Wydziału Edukacji Ar-
tystycznej (specjalność: Krytyka i promocja sztuki) Aka-
demii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jej praca artystyczna 
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opiera sie na łączeniu kilku ważnych dla niej aspektów  
w sztuce, takich jak: dzieło sztuki, socjologia, psycho-
logia, działania kuratorskie. Głównym przedmiotem jej 
twórczości jest relacja pomiędzy prawdą a fikcją, realno-
ścią a złudzeniem, historia a konfabulacją, w odniesieniu 
do świata sztuki jako medium samym w sobie.

Justyna Wesołowska — historyczka sztuki i italianist-
ka. Kuratorka Galerii Foksal w Warszawie, wcześniej 
kuratorka CSW Zamek Ujazdowski. Obecnie związana 
z obiema instytucjami. Wykłada Ekonomię Sztuki na 
Wydziale Grafiki ASP w Warszawie.  

Kuba Woynarowski — ur. 1982 r. w Stalowej Woli; 
mieszka i pracuje w Krakowie. Studiował na Wydzia-
le Grafiki (dyplom w Pracowni Animacji prof. Jerzego 
Kuci – 2007) oraz w Międzywydziałowej Pracowni In-
termediów ASP w Krakowie; obecnie asystent w Pra-
cowni Obrazowania Cyfrowego. Rysownik, designer, 
muzyk, niezależny kurator. Tworzy animacje (Grand 
Prix 13. OFAFA w Krakowie — 2007), video, obiekty  
i instalacje; realizuje projekty site–specific w prze-
strzeni publicznej. Autor eksperymentalnych ko-
miksów („Hikikomori”, „Historia ogrodów”). Swo-
je prace publikował w „Lampie” i „Autoportrecie”. 
Współpracował m. in. z TVP Kultura, F2F TV, MFK  
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w Łodzi i Muzeum Narodowym w Krakowie. Organi-
zator wykładów i dyskusji na temat współczesnej kul-
tury wizualnej, autor esejów z zakresu historii i teorii 
sztuki.
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