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wstęp
Szesnasty numer magazynu Punkt zamyka działalność
tego pisma. Przez ostatnie pięć lat zbieraliśmy dla Was
ekscytujące zjawiska z przepastnego pola sztuki. Zaproszeni przez nas autorzy pisali, artyści tworzyli, kolekcjonerzy udostępniali, a my świetnie się przy tym bawiliśmy. Pogardzaliśmy tym, co aktualne, lekceważyliśmy to, co modne, z pasją nurzaliśmy się w błogostanie,
jaki daje poczucie wolności i prawo do popełniania błędów. Główną ambicją redakcji była próba spoglądania
i eksplorowania nieznanego. A że nie ma nic bardziej
nieprzewidywalnego i niebezpiecznego niż przyszłość,
tam upatrywaliśmy sensu naszej działalności. Dzisiaj,
wraz z ostatnim numerem Punktu, możemy sprawdzić
czy nasze cele zostały osiągnięte. Sprawdźcie sami czy
artyści wskazani przez nas stworzyli dzieła trwalsze
niż ich czas, czy opublikowane teksty stale dostarczają Wam intelektualnych narzędzi do czerpania większej przyjemności z doświadczania tego, co dopiero
nadchodzi. Gorąco zachęcamy do badania zawartości
i wnikliwego czytania tego i wszystkich poprzednich
wydań naszego magazynu.
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Życie współczesnego projektariatu umyka pod naporem nawarstwiających się deadlinów. Technicznie
rzecz ujmując, deadline to nieprzekraczalny termin.
Może to być data wysłania aplikacji, dostarczenia tekstu, sporządzenia konceptu albo sprawozdania, rozliczenia się z już wykonanego projektu. Deadliny są maszyną do szatkowania czasu na krótkie odcinki, niewielkie kąski mielone przez urządzenia projektowe.
Trochę to wszystko za szybkie. Szybko. Jeszcze
szybciej. Gdzie to ja byłem? Aha. Tutaj. Teraz. Przy
własnym biurku. Oddycham. Pomiędzy telefonem,
mailem, aplikacją i książką. Uprzedzam ciąg wywodu, przeganiam swoje własne myśli. Słucham? Tak, jutro będzie gotowe. Termin? Jasne. Rozumiem. Co teraz?
Z Thunderbirda wróć do Worda. Z maila do tekstu.
Uważnym Czytelniczkom już na pewno zaczęły migotać alarmowe światełka. Jakie terminy? Jaki
projektariat? Urządzenia projektowe? O co chodzi?
Zacznijmy ponownie, od początku, nie zważając na deadliny, uważając na definicje. Projektariat
to siła robocza zaludniająca nowe fabryki sztuki. Te
fabryki nie przypominają taśm produkcyjnych. Nie
są to też typowe biurokracje. To raczej fabryki urządzające rozproszoną produktywność, organizujące
ludzką kreatywność w sieć zbudowaną z zespołów
projektowych. Każdy projekt to wyliczalny, ograniczony w czasie i krótkotrwały asamblaż ludzi, zaso-
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bów, możliwości. Urządzenie projektowe to zarówno
schemat takich asamblaży, jak i ich konkretna manifestacja. Takie urządzenia organizują proces wytwórczy oraz wytwarzają ludzkie relacje, modelując
je wedle własnych schematów. Urządzenia projektowe są formalizowane przez regulaminy i harmonogramy systemów grantowych, jednak się do nich
nie sprowadzają. To raczej nieślubne dzieci Maja 68
i zglobalizowanego kapitalizmu. To zmutowane potomstwo obyczajowej rewolucji, efekt zaszczepienia
na korporacyjnej glebie ideałów kontrkultury. Projekt to marchewka dana białym kołnierzykom, zachęta, żeby nie opuszczali swoich miejsc pracy.
Dlatego projekt jest nie tylko narzędziem wyzysku, ale też perwersyjną odpowiedzią na ludzkie
pragnienia. Ta fundamentalna ambiwalencja jest
źródłem mocy urządzeń projektowych. Nadaje im
patyny, podtrzymuje urok, organizuje wyobrażenia,
formuje pragnienia, modeluje podmiotowość.
Projektariat to nie znój, nuda, powtarzalność.
Kondycją projektariatu jest kreatywność. Swoboda. Elastyczność. Nienormowany czas pracy. Prosumpcja (produktywny konsumeryzm) i koopetycja
(kooperatywna konkurencja). Uzawodowienie czasu
wolnego i towarzyskość w pracy. To entuzjazm i zaangażowanie. Przecież wszyscy lubimy nasze projekty. Przynajmniej do czasu.

W projekcie wszystko pędzi szybko. Jeden
projekt przeradza się w ciąg projektów, w ich nawałę. Projekty multiplikują. Rozproszona produktywność projektariatu jest napędzana tymczasowością.
Entuzjazm jest paliwem podtrzymującym bezustanną ekspansję sieci.
Ciąg projektów wciąga. Trawi i wypluwa. Najwyższą karą projektowego świata jest wykluczenie
z obiegu. Niewidzialność. Społeczna śmierć. Depresja. Bieda. Prekarność.
Jak nie jesteś widoczny, to ciebie nie ma. Jednak, jak jesteś widoczny, to jesteś. Robisz. Działasz.
Bawisz się. Organizujesz jeden projekt za drugim.
Wciąż. Ciągle. Szybko, szybko, non stop.
Kolejny telefon. Cześć. Co słychać? Zaraz oddzwonisz? Masz spotkanie? Czekam.
Maszyny projektowe nie potrzebują nadzorców. Projektariat kontroluje siebie sam. W końcu
projekty robi się po to, żeby robić inne projekty. Bez
projektu cię nie ma. Znikasz. Dlatego projektariat
potrzebuje projektu niczym powietrza. Goniąc za
jednym, drugim, trzecim, pięćdziesiątym.
Projektariat nie uczestniczy w cyklach przyrody. Nie dla niego cykle dobowe. Nie dąży do długoterminowych celów. Projekty mkną, jeden za drugim. Ciągła feeria barw, ludzi i zdarzeń.
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Co będę robił za trzy lata? Plan, strategia? Panie,
co Pan? Ja to nie wiem co przyniesie jutro. A ten się pyta
o rok, dwa, pięć?
Nie dla projektariatu strategiczne planowanie.
Projektariat nie poddaje się monotonii. Nie wykonuje tych samych czynności co dzień, pięć dni w tygodniu, w systemie od ósmej do piętnastej. Chyba, że
jest to pisanie maili, sprawdzanie facebooka, pisanie
smsów, twitów czy sprawdzanie newsów.
Każdy projekt tworzy swoją własną czasoprzestrzeń, której dynamika nakręcana jest przez
deadliny. Projekt zaczyna się od aplikacji. Kończy
się rozliczeniem. Jego trwanie jest poprzecinane nieprzekraczalnymi terminami.
Każdy projekt trwa jedynie wymierną ilość
czasu. A przeciętny projektariusz musi wykonywać
paręnaście projektów symultanicznie. Stąd deadliny
mają tendencję do akumulacji. W tym samym czasie rozliczamy jeden projekt, planujemy następny,
piszemy tekst i aplikujemy o stypendium. Jesteśmy
zarówno teraz, jak i w przyszłości, tutaj oraz gdzie
indziej.
Wszyscy znamy i zazdrościmy osobom, które
do perfekcji opanowały sztukę symultanicznego odpisywania na maile, rozmawiania przez telefon, prowadzenia strategicznego spotkania i jedzenia lunchu.
Deadlinowa świadomość to połączenie przedszkolne-

go ADHD oraz skupienia godnego mistrza Zen. Taka
świadomość akceleruje pod naporem przyszłości.
Jest ciągłą ucieczką do przodu. Uwaga rozbryzguje
się po nitkach czasu, skrapla się na terminowych naprężeniach, przeskakuje od teraz do zaraz, jest trochę tu i trochę gdzie indziej. Deadline wymaga natężenia koncentracji. Jak na froncie, czy na giełdzie.
Liczą się ułamki sekund. Zdolność do podejmowania
decyzji. Błyskawiczne reagowanie na płynne środowisko. Umiejętność szybkiego rozwiązywania spiętrzających się problemów. W tym wyścigu z czasem
zatarciu ulega nie tylko przeszłość, zamazuje się sam
horyzont naszych działań. Symultaniczny napływ
deadlinów powoduje przerost taktycznej sprawności. Niedowład strategicznego planowania. Atrofię refleksji. Zanik wyobraźni. Ponieważ refleksja
i wyobraźnia wymagają rozciągnięcia się w czasie,
przeleżenia, przerobienia. Spaceru w czas miniony.
Przebieżki w czas przyszły niedokonany. Bezkierunkowego błąkania się po tym, czego jeszcze nie ma.
Pamięci o tym, co już było.
Deadliny niczym stalowe struny napinają kalendarze projektariatu. Wprowadzają pewien porządek w świat sieci, którego naczelną zasadą jest niespożyta ekspansja i ciągła akceleracja. Bez terminów
świat rozpłynąłby się w bezkształtny ocean, po którym tylko nieliczni byliby zdolni nawigować, sunąc
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na fali ciągłej zmiany. Dla mniej wprawnych, deadliny stanowią boje orientacyjne i koła ratunkowe. Nie
dość, że umożliwiają przetrwanie, to także pozwalają
uchylić się przed koniecznością myślenia o tym, co
będzie za rok, dwa czy pięć. W końcu - po co się zamartwiać? Być może do tego czasu znikniemy i już
nas nie będzie.

Tekst to rozszerzone i uzupełnione hasło z leksykonu ABC Projektariatu, który zostanie wydany przez Bęc Zmianę w drugiej
połowie 2015 roku.
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Lecz twoje oczy głoszą
Że wszystko jest powierzchnią: powierzchnią to,
co widać,
A nic nie może istnieć poza tym, co widać.
John Ashbery, Autoportret w wypukłym lustrze
(przeł. Piotr Sommer)

Marcin Czerkasow: Jest już jakoś tak, że różnego rodzaju druki, zarówno książki, katalogi, jak i broszury
czy pozostała dokumentacja obiektów sztuki, funkcjonują niejako na marginesie głównego nurtu odbioru
twórczości danego artysty. W najlepszym razie zyskują
one status błyskotliwego dodatku, kolekcjonerskiego
bonusu, którego znaczenie rzadko wykracza poza działanie dystrybucyjne, mające na celu upowszechnienie
informacji o konkretnym wydarzeniu artystycznym.
Od dłuższego czasu śledzisz rozmaite publikacje artystyczne i wielokrotnie podkreślałeś ich autonomiczny
status. Jak wyglądała twoja praca nad tekstem do publikacji „Nic nie widzę, nic nie słyszę, nic nie mówię,
nic nie czuję”, która towarzyszyła wystawie Piotra Łakomego?
Jakub Bąk: Sytuacja z „Nic nie widzę...” była całkiem
standardowa, standardowo beznadziejna. Nie widziałem wystawy, która dopiero miała powstać i jakoś chy-
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ba też nie zrozumiałem, jak ma wyglądać publikacja.
Mogłem opierać się tylko na wizycie w studio artysty
i rozmowie z nim. Czyli zabierając się do pisania miałem
błogą pustkę w głowie. Wystawa miała składać się z dużego bloku srebrnego styropianu, dvd z delfinem, czyli
projekcji ekranu kontrolnego odtwarzacza DVD i dość
enigmatycznego obiektu pospawanego z rurek suszarki
do prania. Na dodatek z pracami Łakomego jest o tyle
ciekawie, że nikt chyba jeszcze nic sensownego o nich
nie napisał. Wszystko idzie bezpośrednio na oczy, instynkt, zmysł przestrzenny, wrażliwość i wyobraźnię,
jakiekolwiek operacje intelektualne startują z poziomu
zerowego. No i pisząc krótki esej do „Nic nie widzę…”
daleko nie odszedłem od tego zerowego poziomu. Skupiłem się na powierzchni, jej barwach, fakturze i ekspozycji na światło/wzrok, przy okazji ignorując to, co
u Łakomego jest chyba najcenniejsze. Porzuciłem gramatykę głębi dla rozpracowania gramatyki powierzchni. Tak, że byłem wtedy chyba bardzo daleko od złapania, o co chodzi „w tym wszystkim”.
W bezpośrednim kontakcie z tamtymi pracami uderzał ich głód przestrzeni, pewna charyzma polegająca
właśnie na ustawianiu pola wokół siebie, brydżowego pikowania, bycia kolorem atu, który zbiera uwagę
z całego pola gry. To jest bardzo czytelne, po odrobieniu lekcji amerykańskiego minimalizmu. Te relacje są
ewidentne i doskonale ustawione, jednak w przeci-
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wieństwie do historycznych mistrzów, Łakomy skręca w jakąś dziwną, własną stronę. Używa na przykład
humanistycznych proporcji. Z drugiej strony bardzo
silne są same użyte przez Łakomego materiały – ich
pochodzenie i fizyczne własności. Również społeczny
kontekst funkcjonowania materiałów w codzienności –
charakter relacji, jakie budują między ludźmi i ich otoczeniem, środowiskiem, ziemią, niebem itd. Od styropianu, który izoluje, chroni przed zimnem i jednocześnie wygłusza, odcina powietrze, łatwo dojść do jakichś
heideggerowskich refleksji pod tytułem: „czym jest
zamieszkiwanie”. Mimo że bardzo popularne, wszechobecne – styropian czy rurki stalowe – są także całkiem
nieludzkie, nienaturalne, i również nie-przemysłowe.
Te rzeczy nigdy nie są gładkie, idealne, nijak się mają
do atrybutów nowoczesności silnie akcentowanych
przez minimalizm. Jednak pisząc do „Nic nie widzę…”
nie brnąłem w historyczne porównania, semiotykę
materialności, materiałoznawstwo z jego społecznymi
konotacjami, nie widziałem jeszcze duchowej perspektywy w tych aranżacjach, zrezygnowałem też z analiz
przestrzennych, oraz śledzenia interweniującej ręki
artysty. Potraktowałem temat płasko, pozostając na
powierzchni, w końcu druk jest dwuwymiarowy, i jak
u przywołanego we wstępie Ashbery’ego – wszystko,
co jest istotne, dostępne jest na wierzchu.
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MC: Obcując z pracami Łakomego, można odnieść
wrażenie, że mimo początkowego poczucia nieprzystępności, jego obiekty oferują coś w rodzaju własnych
instrumentów odbioru. Jak układały się wasze relacje?
JB: W przypadku „Nic nie widzę...” dużą pomocą okazał się tytuł wystawy. Za nim przyszły dwa bardzo proste narzędzia: idea anestetyki Wolfganga Welsha oraz
druga osoba liczby pojedynczej. Cały tekst przyjął formę tzw. call to action, czyli mówienia odbiorcy, co ma
robić, w tym wypadku, co ma myśleć o sztuce Łakomego, by dać jej przez siebie przepłynąć i sobie pozwolić płynąć przez nią. Zazwyczaj lubię wcielać się w detektywa, który tropi każdy akt sztuki, jak zbrodnie na
gładkim ciele kultury wizualnej. W tamtym wypadku
przemówiłem głosem przewodnika w mrocznej krypcie, tłumaczącego witalne siły działania cieni i półtonów,
porowatych ścian, kulawych monumentów, estetycznej
klatki Farradaya, którą Piotr pokazał w Białymstoku
i której moc przekazał dalej przez ten dziwny druk.
MC: Użycie osobistego, jakby konwersacyjnego tonu,
którym zwracasz się do odbiorcy, w swoim komentarzu do wystawy „Nic nie widzę....” wydało mi się uderzająco trafne. Miejsce, z którego przemawiasz – „piekło rzeczy i obrazów […], które każe tęsknić za prostotą,
siłą bezpośredniego doświadczenia” – stanowi mocną,
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krytyczną figurę nadmiaru – oślepiającego, ogłuszającego i otępiającego. Hipnotyczna prostota „obiektów
ubogich” stawia opór hipertrofii materialności. W tym
sensie obiekty Łakomego wydają się czasem bardziej
radykalne niż obiekty z kręgu Arte Povera, z pracami
artystów, takich jak Giovanni Anselmo. Oprócz minimalistycznych jakości materiałów – aluminium, styropianu czy świetlówek – obiekty te zastanawiają także
ze względu na ich skalę i proporcje. Weźmy pod uwagę
choćby to, że większość z nich ma wysokość 183 centymetrów.

każda krawędź zaprojektowanej przez niego stalowej
kostki. Omawiając tę pracę, Smith podkreślał wagę wyznaczenia wartości modelowej. Zwiększenie tej wartości
czyniłoby z „Die” monument – jej zmniejszenie z kolei
prowadziłoby do powstania zwykłego obiektu. Podobnie jak u Łakomego, wprowadzenie antropometrycznego czynnika pozwala odbiorcy niejako „mierzyć się”
z obiektem, zarówno w sensie dosłownym, jak i metaforycznym – w skali życia – słowo „die” oznacza bowiem
zarówno kość do gry, jak i czasownik „umierać”.

JB: Wysokość 183 cm nie jest przypadkowa. Kiedy
obserwator sam ma 180-185 centymetrów wzrostu
postrzega taki obiekt jako równy sobie, jako równoprawnego partnera, z którym trzeba sobie radzić, jak
z każdym nowo poznanym aktorem w egzystencjalnym
wydarzeniu spotkania kogoś nietuzinkowego. 183 cm
to pewien standard, wzrost wzorcowy, modelowy dla
klasy średniej z bogatej północy. Nie ma on nic wspólnego ze wzrostem artysty. Łakomy ustępuje w ten sposób miejsca podmiotowi uniwersalnemu, wymazuje
swój autentyczny wzrost, podsuwając w jego miejsce
wymiar powszechny.
MC: Tak, ponadto te 183 cm to także nawiązanie do pracy Tony’ego Smitha, „Die” z 1968 roku. Tej długości była
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JB: Bardzo lubię u Łakomego to, o czym wspomniałeś
w jednym z akapitów swojego eseju towarzyszącego gazetowemu katalogowi do wystawy „Life Size Shadow”.
Chodzi mianowicie o silną potrzebę i wielką zdolność do uniwersalizacji doświadczenia, o wychodzenie ponad to, co własne i operowanie językiem, który
umożliwia komunikację – tę prawdziwą, która buduje
wspólnotę. Communis – to słowo jest jakimś kluczem
do prac Łakomego: uniwersalny model doświadczenia.
Większość prac, jakie Łakomy stworzył do tej pory, jest
niezwykle łatwym materiałem dla kuratorów. O ile powściągną swój pazur i nie zastosują jakiejś „błyskotliwej” strategii kuratorskiej, to wszystko samo dobrze
się ułoży. One są dość niewrażliwe na otoczenie, działają w każdej przestrzeni, wystarczy dać im jej odpowiednio dużo. Jaka by nie była ta przestrzeń, one ją
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sobie podporządkują. Pamiętasz pierwszą książkę Łakomego, o dziełach anonimowych twórców instalacji,
tymczasowo blokujących wolne miejsca parkingowe?
MC: Tak, dokumentacja projektu „T-Hood (Temporary Hood)”, która stanowi fotograficzny zapis subwersji
w przestrzeni miejskiej. Trzydzieści dwie czarno-białe
fotografie, 64 strony, wewnątrz rozsiane cytaty z Kafki,
Hakima Bey’a, Borisa Viana, Negriego, Murakamiego,
Agambena, Vonneguta i Lema. Zapis improwizowanej
przestrzeni ekspozycji, w której kluczową rolę odegrała
tymczasowość samej ekspozycji i materiałów wykorzystanych do stworzenia obiektów: pudła, deski, wiadra
oraz stosy cegieł w różnych konfiguracjach. W zasadzie
doskonale oddaje to sytuację, w jakiej znajduje się odbiorca współczesnej sztuki. Jej tymczasowość, a zarazem
możliwość spontanicznej wszechobecności, utrwala się
w tym cyklu z precyzją niewyrażonej wprost definicji.
Tym bardziej interesujące jest przejście od form przestrzennych do ich ekspozycji w planie podporządkowanym dwuwymiarowej ramie. To, w jaki sposób zostały
zaprezentowane w druku samo w sobie stanowi sposób
ich interpretacji. Podobna sytuacja ma miejsce w kontekście wspomnianego już projektu „Nic nie widzę...”.
JB: Jeszcze chyba bardziej w „Life Size...”. Bardzo podoba mi się „kąt” z tamtej wystawy/publikacji – pos-
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pawana ze stalowych profili klatka dopełniająca narożnik budynku. To jest tak proste, że aż trudno to opisać,
ale mimo prostoty jest strasznie nasycone energetycznie i znaczeniowo. Kąt wewnątrz pomieszczenia, czyli
przestrzeń styku dwóch prostopadłych ścian i podłogi.
Miejsce specjalne, chociaż pozbawione swojej oficjalnej mitologii. No, może poza historią małpy u Kafki,
która pozbawiona wielu możliwości ucieczki, postawiona w sytuacji bez wyjścia musiała zostać człowiekiem. Niedawno raper Sokół zaszachował świat sztuki
publikując w internecie album z narożnikami wnętrz
napotkanych w trakcie wycieczki do Japonii. Za karę
„idzie się” do kąta, w bokserskim ringu narożnik jest
miejscem jednostronnym, to samo oznacza „kozi róg”.
W kącie można najwyżej cicho siedzieć. Architektura
wnętrz lekceważy narożniki. Albo zostają puste, albo
wtyka się tam jakiś mało znaczący mebel, jakiś stolik, ewentualnie rzeźbę. Środek jest ważny, ściany są
ważne, a kąty zostają puste. Łakomy zrobił minimalną
interwencję, dopełnił kąt stalowym rysunkiem przestrzennym, ochronił go delikatną siatką. Wszystko jednak się komplikuje, gdy całość zostaje przeprowadzona
w przestrzeń druku.
MC: Istota tego przeniesienia odsyła nas do problemu
starego jak świat, tj. do problemu rzeczy i ich reprezentacji. A zatem mamy tutaj do czynienia również z kwe-
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stią o statusie wyraźnie epistemologicznym, ze złożoną
sytuacją, w której fizyczność tych obiektów zyskuje
status zręcznie reprodukowanego obrazu, odbicia.
JB: „Life Size...” to właśnie takie zdjęcia. Teoretycznie
ten katalog to nic innego, jak tylko dokumentacja detali obiektów pokazywanych na wystawie. Starannie wykadrowane, wyśrodkowane, jednoznacznie ustawione i oświetlone obiekty jawnie przeczą doświadczeniu
wystawy, gdzie nie istnieje uprzywilejowana perspektywa i nie ma ani jednego właściwego punktu widzenia.
„Life Size…” zupełnie nie pasuje do tej strategii. Jest to
publikacja mocno malarska: mamy tam powierzchnię, kolor, światło i cień, kompozycję – iluzje, które
rozkwitają na zdjęciach prostych obiektów. Te malarskie zabiegi mają też swoje konsekwencje, czyste kadry skupione na jednoznacznie uchwyconych detalach
opowiadają o potrzebie kontroli. Jest to dość absurdalne, bo tak wykadrowane fragmenty nic z kolei nie mówią o całości i generalnym sensie, czyli wiedzy pełnej
i pełnej władzy nad sytuacją.
MC: Odbieram czasem te publikacje jako niejawny sygnał pewnej strategicznej ironii, markowania efektu
pełnego zbliżenia do rzeczy. Oczywiście ten tok myślenia idzie nieco pod prąd czysto dystrybucyjnego
znaczenia druku, jednak dla mnie zawsze była to dość

106

107

Precyzja milczenia. Uwagi na marginesie druków Piotra Łakomego

Rozmowa Jakuba Bąka z Marcinem Czerkasowem

ambiwalentna kwestia – oscylacja między brakiem
i zaspokojeniem. Teraz, kiedy patrzę na obszerny format „Nic nie widzę...” czy „Life Size...”, odczuwam
oczywiście niezmierną satysfakcję z obcowania z bezdyskusyjnie przyjemnymi drukami, ze zdjęciami tych
obiektów, autorstwa Kamila Strudzińskiego i Piotra,
choć odnoszę przy tym wrażenie pewnej fizycznej niekompletności w kontekście samych rzeczy, rozstawionych obecnie gdzieś w kolekcjonerskich gabinetach czy
galeryjnych ekspozycjach.

rych prawie nikt nie widział w rzeczywistości. Niektóre z prac istniały tylko przez chwilę, inne pojawiły się
w bardzo odległych miejscach, w zasadzie całość wydarzyła się właściwe wewnątrz książek, wystaw nie było.
Powstał autonomiczny byt – wydrukowany obraz bez
rzeczywistej referencji. Książkę w końcu możemy mieć
na półce, trzymać w ręce, trudno to zrobić z wystawą,
z której wszystkie prace uległy naturalnej destrukcji.
Nie mam nic przeciwko kolekcjonerom sztuki i niebotycznym cenom nawet najgorszych prac, bardziej jednak lubię kiedy sztuka działa w przestrzeni publicznej,
kiedy staje się tematem, kiedy działa społecznie. Zdjęcie
obiektu artystycznego – jako wydruk lub plik – pełni
dzisiaj specjalną rolę, jest głównym wehikułem dziania
się sztuki, pod wieloma względami silniejszym niż wystawa i kolekcja. Instytucje wystawiennicze stają się dziś
bardziej planami zdjęciowymi niż docelowym miejscem
spotkania. Za Sethem Pricem powtórzę cytat z Marcela
Broothaersa: “The definition of artistic activity occurs,
first of all, in the field of distribution”. A że wysokiej jakości druk, zwłaszcza na tanim papierze gazetowym, ma
niepowtarzalną aurę chciałbym, by więcej zdolnych artystów wybierało podobną ścieżkę dystrybucji.

JB: Być może te druki wcale nie zostały wykonane by
pozwolić nam widzieć rzeczy, ani nawet nie „by widzieć rzeczy tak, jak wyglądają, będąc fotografowanymi”. Na pewno oferują nam grę z obrazem, który
jest rzeczą, w formie książki. Grę z której trudno się
wyplątać, w której chyba nie można wygrać, można
jedynie podbijać stawkę i „ugrywać” drobne, które
roztrwonimy w kolejnym rozdaniu. To zdecydowanie
ironiczne. Nigdy nie będę pewien, czy to nie jest kpina
z idei reprezentacji, z całego metafizycznego zaplecza,
i jednocześnie równie wielkie szyderstwo z traktowania
obrazu jako konstrukcji kulturowej czy nawet technologicznej. Sprawa transgresywnie się komplikuje, gdy
relacja z dziełem wydarza się tylko poprzez książkę. Tak
dzieje się w serii „Dust Snow” i „Dust Show” – katalogów wystaw kuratorowanych przez Łakomego, któ-
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MC: Niewątpliwie między tymi obiektami, a ich reprezentacjami zachodzi jakaś wymiana, jakaś forma
dekonstrukcji, która przekłada się na interpretację
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form przestrzennych. Na czym twoim zdaniem polega
oddziaływanie tych specyficznych „dokumentów” na
nasze doświadczenie? Czy nie jest tak, że stają się one
formą jakiegoś niemożliwego komentarza?
JB: O ile przekroczenie granic ma zazwyczaj kierunek
z „naszej przestrzeni” ku nieznanej i, co ważne, z powrotem na nasz grunt, to u Łakomego stały grunt jest
efemeryczną przestrzenią wystawy, terytorium tymczasowym, ale całkiem realnym, a nieznane zostaje włożone w książkę, czyli trwały materialny obiekt,
z fantomatyczną zawartością. Sprawdźmy to na przykładzie katalogu z wystawy „Obserwowanie się” wydanego przez wrocławską Entropię. Zacznijmy od
środka. Podobnie jak w „Life Size...” całą rozkładówkę zajmuje tutaj zdjęcie powiększonego detalu z formy
przestrzennej – żarówka w wewnętrznym kącie prostopadłościennej, styropianowej bryły. Na zdjęciu jednak nie da się rozpoznać przestrzennego układu ścian
styropianu, jego skali, rzeczywistej barwy i wszystkich
innych cech, które fundowały doświadczenie estetyczne na wystawie. W druku wychodzą na jaw inne własności: krawędź zostaje hiper-naturalnie zaznaczona,
srebrnoszary styropian na zdjęciu przestaje być monochromatyczny, a faktura jego komórek wybija się na
pierwszy plan, który powinien być zajmowany przez
wystającą żarówkę. W towarzystwie rzeczywistego
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obiektu, na wystawie, można było objąć wzrokiem całą
sytuację, zbliżyć się, powąchać, podejść, odejść, przymierzyć się, dotknąć, każda forma zaangażowania poszerzała pole interpretacyjne. Zadrukowana strona, jeden kadr, wymusza jednoznaczność, nie tyle pozwala,
co właśnie zmusza, by dostrzec zarazem powierzchnię
obiektu i zamontowane w nim urządzenie. Mimo że
nigdy nie spojrzysz na ten blok styropianu z żarówką,
tak jak widziałeś go w druku, to po doświadczeniu tego
zdjęcia będziecie już w innej relacji. Zresztą w tej samej
publikacji dwie strony odpowiadają na problem eksplorowany przez Łakomego w serii atrap obrazów z polerowanych blach drukarskich. W katalogu nie mamy
reprodukcji tych prac tylko strony równo zadrukowane
metaliczną, srebrną farbą. Można się w nich przejrzeć,
chociaż odbicie będzie mocno niedoskonałe. Obrazy
lustrzane z polerowanych blach drukarskich nie są ani
obrazami, ani lustrami, nie są nawet dobrze wypolerowane, kiedyś były matrycami do maszyny drukarskiej,
a teraz nie da się ich precyzyjnie określić, przeskakują
między kategoriami, wymykają się nazwaniu i tym samym nie poddają się słowom i kontroli. Silna chęć wypowiedzenia przechodzi w krańcową niemotę. To precyzyjne milczenie nie jest łatwe.
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Wireframe views
Karol Komorowski
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Żyjąc i tworząc przy pomocy software’u nieustannie
spotykam się z nieskończoną liczbą danych. Buduję
świat i jego obraz od zera. Sam decyduję o jego krańcach. Fotografia generowana komputerowo to po prostu kolejny sposób robienia zdjęć. Prace te narodziły
się w formie syntetycznej, a żyją jako wydruki. Potrzeba nam ufizycznienia wirtualności.
Obok samych prac widoczne są siatki obiektów
3D. Dopiero po tygodniach artystycznego wysiłku,
komputerowa pustka może zostać zapełniona wirtualnymi obiektami, których iluzoryczność ma udowodnić
ich fizyczne korzenie. Każdy z obiektów musi bowiem
zostać odtworzony w całości, dopracowany z każdej
strony, nawet tej nie ujętej przez wirtualną kamerę,
które nie zostaną ujęte przez wirtualną kamerę. Ten
rodzaj kreacji świata ma swój ukryty, rzeźbiarski charakter, świadczący o realistycznym nastawieniu twórcy. Wyobrażone rzeczywistości są bardziej perfekcyjne,
"czystsze" od prawdziwych, tak jak technologia jako
produkt ludzkiego ducha jest bardziej stabilna i wydajna aniżeli ci, którzy ją stworzyli.
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Nie kawalerowie,
lecz ptaki.
Rysunki Marii-Leeny
Räihälä jako szkice
poetyckie
Axel Roch

Tłumaczenie z j. angielskiego: Marcin Turski
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"I szybuję w tak przedziwny sposób
A gwiazdy wokół wyglądają dziś inaczej
niż zwykle"
David Bowie, 1969

Pewnego pięknego dnia 1987 roku, w salonie mieszkania w centrum Berlina, Maria-Leena Räihälä, znana
też jako Morgenvogel (ranny ptaszek) rozpoczęła swoje
tzw. Flugübungen („Ćwiczenia z latania”). W następnych dziesięcioleciach dadzą one asumpt do tysięcy rysunków i szkiców. Światło, powtórzenia, zaokrąglone,
faliste ruchy ramion, dłoni i palców artystki, niczym
ruchy ptasich skrzydeł, zderzone są bezpośrednio
z metaforą nowej technologii i mediów elektronicznych:
rakietą. Seria Flugübungen jak również rysunki artystki przenoszą radykalne propozycje i brzydkie ekscesy nowoczesności w sferę wyobrażeń, fantastycznych
ruchów i spotkań, istniejącą gdzieś pomiędzy niebem
i ziemią. Są dziwactwami kosmosu i rakiety.1 Swoimi
Flugübungen Maria ogłasza własną rewolucję jakościową, rewolucję Człowiek-Maszyna.
W tamtym okresie historia literatury była już
w stanie przyjrzeć się kilku formom i wariacjom popularnego gatunku „science fiction”: powieściom, czasopismom, komiksom, czy cyberpunkowym Sci-Fi jako
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mocno zakorzenionym w naszej kulturze mediów, tak
jak Hi-Fi było popularne w kinie czy w naszych salonach. Pierwsza książka Marshalla McLuhana pt. „Mechaniczna panna młoda: Folklor epoki przemysłowej”
opublikowana została całe dekady temu, a teorie mediów autora popularne były już od lat 60-tych XX w.
Książka Norberta Wienera „Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie” jest
jeszcze wcześniejszą pozycją, często czytaną, cytowaną

i szeroko dyskutowaną w coraz szerszych kręgach. Tak
więc komunikacja czy interakcja pomiędzy człowiekiem a maszyną, doświadczeniem dźwięku w jakości
hi-fi, czy też ogólnie związki pomiędzy człowiekiem
i technologią były ze sobą mocno powiązane już w 1987
roku, i w wielu mniej lub bardziej eksperymentalnych
laboratoriach, i w rozlicznych tekstach literackich,
także z dziedziny fantastyki naukowej. Jak w takim razie było możliwe, iż w tym właśnie roku 1987 artystka
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„W dynamicznym śnie żaden zmarły ptak
nie spada nigdy pionowo na ziemię, jako że
oniryczny lot nigdy nie kończy się pionowym
upadkiem. Oniryczny lot to szczęśliwe,
a nie tragiczne zjawisko snu”
Gaston Bachelard o wertykalnej poezji, 1943.

ogłasza rewolucję wykonując kilka zamaszystych gestów? Jaki jest w ogóle cel takiej rewolucji? Czy rysunki
bądź wyobrażenia ruchów autorki mogą być w ogóle
rewolucją?
Rysunki Morgenvogel unaoczniają nam odmienną interakcję pomiędzy cywilizacją, kulturą,
technologią, człowiekiem i przyrodą w porównaniu
z interakcją dominującą dziś w naszym świecie technologii i administracji. Nasze czasy skodyfikowały naszą
relację ze środowiskiem czy przyrodą poprzez technologię, elektronikę, naukę czy czysty kapitał, jak ma
to miejsce w społecznościach rynku nieruchomości
i administracji nim. Jednak rewolucja, którą ogłosiła
Maria nie jest wyłącznie rewolucją technologiczną. Poeta Charles Baudelaire pisał w jednym ze swoich listów
z 1856 r.: „Od dawna już twierdzę, że poeta posiada
największą inteligencję (...) i że wyobraźnia to najbar-
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dziej naukowa z ludzkich zdolności, gdyż ona sama jest
w stanie pojąć uniwersalną analogię, to, co religia mistyczna nazywa korespondencją. Kiedy jednak próbuję opublikować powyższe spostrzeżenia, mówią mi, że
jestem szalony”. Z naszym rzeczywistym otoczeniem
łączy nas coś ponad skodyfikowane, zróżnicowane relacje; jest coś ponad „jednokierunkowymi”, „dwukierunkowymi”, „wielokierunkowymi kanałami komunikacji ze sprzężeniem zwrotnym”. Nasz świat nie jest
wyłącznie sztucznym czy zakodowanym środowiskiem.
Nie można go naśladować, za wyjątkiem jego części czy
za pomocą modeli. „Der Morgenvogel kommt“ (ranny ptaszek nadlatuje) to radykalne włączenie poezji
w każdą z dziedzin rozwoju społecznego, a zarazem
transformacja współczesnej technologii i administracji
z powrotem do czasu, kiedy naturę poznawaliśmy poprzez wyobraźnię. Morgenvogel ćwierka: wyraz wyobraźni artysty, a więc ruchy wielu skrzydeł, to warunek możliwości, potencjalny ratunek dla naszego zdominowanego przez technologię świata. Dlatego właśnie
rewolucja Marii jest tak naprawdę najstarszą rewolucją,
nie tyle biotechnologiczną, genetyczną czy naukową,
ale w całej swojej koncepcji jest rewolucją biopoetycką.
Podobna rewolucja w Denkungsart przypisywana jest filozofowi sztuki Gastonowi Bachelardowi.
Uważa się, że w swoim studium poezji dokonał diagnozy i udowodnił kopernikańską rewolucję wyobraźni.
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Rewolucja kopernikańska w dziedzinie fizyki odnosi
się do przedmiotu czy przedmiotów. Ziemia kręci się
wokół słońca, a nie na odwrót; zakładany jest jej własny
ruch. Analogicznie, rewolucja kopernikańska w dziedzinie filozofii opiera się na ruchach podmiotu samego
z siebie lub na subiektywnej syntezie jako warunkowi
wszelkiej wiedzy i doświadczenia. Co więcej, rewolucja
kopernikańska w dziedzinie filozofii sztuki, po Bachelardzie, domaga się dynamicznej, a nie tylko abstrakcyjnej, formalnej i syntetycznej wyobraźni jako nieodzownego warunku zaistnienia jakiegokolwiek możliwego czy dającego się wyobrazić świata.
W miarę obrotów Ziemi wokół słońca, wszelkie możliwe doświadczenie jest warunkowane subiektywną syntezą; podobnie wyobraźnia poetycka nie jest
wyłącznie matematyką, technologią czy procedurą,
a zasadniczo jest dynamiczna, unosi się w powietrzu,
lata. Taka „rewolucyjna” wyobraźnia nie jest rewolucją
Ziemi, miasta, architektury, matematyki, technologii czy maszyn, a rewolucją powietrza, ptaków i snów.
Jest oniryczna. Bachelard czyta z ruchu warg poetów,
zwłaszcza Williama Blake’a, którego uważa za „poetę dynamizmu kręgosłupa”: dynamika i wyobraźnia
to ostatecznie absolut, warunek wszelkich możliwych
światów – „priorytet dynamicznej wyobraźni nad wyobraźnią formalną” oraz „absolutnej wyobraźni, która
kontroluje materię, siły, formy, życie i myśl.”2
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Tak więc poiesis Morgenvogel jest, według Bachelarda, umiejscowiona zawsze pomiędzy niebem
i ziemią, w układzie pionowym. Jak więc przybędzie
Morgenvogel? Czy ogłasza swoje przybycie? Czy już
jest? Są wskazówki: Morgenvogel macha wyimaginowanymi skrzydłami w rysunkach i szkicach Marii.
Ona zaś nieustannie tworzy, obwodzi konturem i szkicuje złożone, niejednoznaczne powiązania
pomiędzy człowiekiem, kulturą i naturą, które oferują inny, alternatywny rozwój naszej cywilizacji, i które
rysują po swojemu i ogłaszają odmienny świat. Jednocześnie to jest nadal nasz świat. Jedna z istotnych różnic
pomiędzy przyrodą i człowiekiem, zwierzętami i czło-

wiekiem polega na tym, że przyroda nie potrafi odróżnić modelu od świata, nie umie zaprojektować rzeczywistości. Gniazdo nie jest architekturą, nie jest domem.
Ponieważ ludzie wyposażeni są w pamięć, potrafią bardziej niż zwierzęta żyć swoimi marzeniami, spisywać je czy przedstawiać za pomocą rysunku, a dzięki
temu są w stanie budować różne, nowe domy, które
mogą być niczym gniazda. Ptaki nie potrafią budować
domów, zaś ludzie są w stanie wybudować domy przypominające gniazda. Pomimo tej ludzkiej umiejętności,
większość współczesnych teorii mediów nie proponuje
wcale poetyckiej relacji pomiędzy technologią i środowiskiem, tj. relacji, w której pośredniczyłaby wyobraź-
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nia. Nawet artyści tacy jak Marcel Duchamp poddali się
w obliczu technologii i mediów. Sztuka Duchampa jest
krytyczna i refleksyjna, ogólnie diagnostyczna i stąd
mniej oparta na wyobraźni, a zatem i mniej poetycka:
„Panna młoda rozebrana przez swych kawalerów, jednak”.3 Książka Marshalla McLuhana pt. „Mechaniczna
panna młoda” (sam tytuł to odniesienie do Duchampa) to diagnoza prostego połączenia seksu i dziennikarstwa. Jednak Morgenvogel Marii, w odróżnieniu
od wyimaginowanej panny młodej Duchampa, przekształca pannę młodą. Można by powiedzieć: „Panna
młoda nie tyle zostaje rozebrana przez swoich kawalerów, jednak, co odsłania się razem z ptakiem, kosmicznym jajem, kwiatami, z którymi można poflirtować itp.
Ponadto, wokół niej może przebywać w różnym czasie
kilku kawalerów”. Maria, panna młoda, dziewczyna, der Mensch, odkrywa się poprzez te rysunki, niekoniecznie harmoniczne, lecz w poetyckiej symbiozie
form pomiędzy naturą i technologią.4 Kosmiczne jajo –
najpierwsze mieszkanie – jest także metaforą „Ur-Domu”, pra-domu, pierwszej techne, w tym sensie także
arche-techne, czyli architektury. Zamiast uzyskiwać
dostęp do świata poprzez technologię, co zawsze implikuje destrukcję, rysunki i szkice artystki są zapisem
dynamicznych, złożonych i wielokrotnych metamorfoz.
Znów odwołując się do Bachelarda można powiedzieć,
że Morgenvogel czy wyobraźnia poetycka są elemen-
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tami, które umożliwiają technologię i wykorzystują ją ponownie w dowolnym momencie. Maria mówi
wprost: „Ptaki nie lubią rakiet!”
Po Flugübungen, lata 90-te XX w. przyniosły
wiele kolejnych rysunków i szkiców, jak: Rocketmädels
(1993) zaprojektowane na komputerze Atari z użyciem
Corel Draw; Fly Eye (Oko do latania) i Flying Eyes (Latające oczy, 1993 i 1994) – cykl łączący twarze i oczy
– a więc jakby kulturę wizualną, z lecącym ptakiem.
Można by pomyśleć, że Morgenvogel atakuje bezpośrednio twarz. Rysowanie twarzy od nowa, zwłaszcza
własnej twarzy, jest formą wyrazu auto-refleksyjnej
wyobraźni artysty. Jest to praktyka przypominająca
rysunki Albrechta Dürera z poduszkami oraz jego malarskie pejzaże. Naturalnie, rysunki Marii to szybkie
eksperymenty. Jednak pokazują one jednocześnie charakter studiów z prozodii, wtedy gdy różnorakie elementy fińskich mitów i doświadczenia natury sprzęgają się z Marią, jej twarzą, jako maską. Niemiecka
etymologia wywodzi słowo das Gesicht (twarz) od das
Gesichtete (ten, na którego się spogląda), co oznacza das
Geträumte (ten, o którym się śni), a więc ten, kto posiada twarz to ten widziany, jak choćby we śnie. Widoczne
to jest w rysunkach Marii, w tym, jak wyobrażeniowe
ptaki stapiają się z rysowanymi twarzami.
Takie metamorfozy twarzy, praktycznie rzecz
biorąc, w rozumieniu rakiet, „interfejsu” są jednocze-
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Henri Michaux, Mouvements 1951

śnie transformacjami naszych relacji ze środowiskiem.
W swoich rysunkach Morgenvogel nie tylko
przeobraża twarze abstrakcyjne. Ona szkicuje także
i unaocznia nowe formy poetyckie życia artystycznego,
jako że my ciągle żyjemy w sztucznych twarzach, w interfejsach technologii.
Rysunki Morgenvogel łączą na nowo, wielokrotnie różnorodne systemy: twarz/ptak, dziewczyna/jajo, Maria/ziemia/woda, panna młoda/płatki itp.
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Autoportret oraz studium ręki i poduszki, ok. 1490

Dziewczyna staje się ptakiem, a ptak dziewczyną. Ptak
nie jest jedynie wizją dziewczyny; dziewczyna staje się
ptakiem i vice versa. W swojej najprostszej formie takie
symbiotyczne zamiany są wyrażone przez Kippfiguren
(postaci wieloznaczne). Np.: Leda (2012) przedstawia
dziób ptaka zarówno w, jak i obok brzucha młodej kobiety; oko ptaka i oko dziewczyny nachodzą na siebie,
twarz panny młodej i twarz ptaka stapiają się. Postaci (Gestalten) autorstwa Morgenvogel są abstrakcyjne. Jednak jako swoiste schematy wyobraźni sugerują
wiele znaczeń: oscylujące linie są zakręcone, potem
faliste, następnie na pół otwarte, a wreszcie opisane na
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James Abbott McNeill Whistler
Nokturn w błękicie i srebrze, 1872

jajach. Inne, bardziej nieregularne linie są jednocześnie
trawą, potem piórami; raz wzburzoną wodą, innym
razem płomieniem, a potem znów włosami, pąkiem
kwiatu, ramionami itp. Twarz jest głową, następnie
okiem, rosnącą rośliną, następnie przyjmuje lub rozrywa kwiat, potem znów staje się ptakiem lub ruchem
skrzydła. W poezji lot ptaka jest metaforą czystych czy
abstrakcyjnych postaci wyobraźni.5 Nic więc dziwnego,
że obrazy Marii często odnoszą się do chwil narodzin,
stawania się, zapłodnienia, czy transformacji. Jednym
słowem: do kreacji. Nic również dziwnego, że w twórczości Marii napotkamy pewne ikony chrześcijańskie,
które także oczywiście odwołują się najmocniej do te-
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matu stwarzania: Mariä Empfängnis (2007), Święty
Kurczak (2010), Kosmiczne jajo (2012) zamiast krzyża
Jezusa itp. Fiński mit o początku świata Kalevala (zob.
str. 14) nie jest tu po prostu alternatywą, tzw. naturalną
religią, kontrastującą z chrześcijaństwem i jego symboliką, lecz jest poetycką formą samych rysunków jako
momentów stwarzania, niekiedy z elementami kojarzącymi się z Finlandią, co przyczynia się do ikonoklazmu sztuki Marii. Maria niszczy, atakuje ikony chrześcijaństwa jako kultury cierpienia, ale także symbole
nowej, współczesnej technologii. Morgenvogel porusza skrzydłami rakiety, jak np. w Tannenbaum-Rakete
M4PL (Rakieta jodłowa, 2010). Uwolnienie, o którym
śpiewa Morgenvogel, to nie jest świat cierpienia czy
świat współczujący, lecz świat artystyczny; to poetycka, wieloznaczna relacja z naturą, która może, ale nie
musi być zapośredniczona poprzez technologię. Ptaka,
hodowanego niczym bliźniego, kocha się bardziej, niż
samego siebie i w ten sposób samemu staje się ptakiem.
Tak oto w swojej twórczości Morgenvogel wykorzystuje religię i technologię, zastępuje nie tylko chrześcijański mit o początku świata, naukę i technologię poprzez
fiński epos narodowy, ale poprzez homoseksualną poetykę nowych form.
Maria-Leena Räihälä nie odwołuje się w swoich
rysunkach, ani otwarcie, ani w pośredni sposób, do
żadnych rysunków czy obrazów innych artystów. Jed-
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nakże niektóre z dziwacznych, a niekiedy komicznych
miniaturowych szkiców Paula Klee ukazują historie czy
sytuacje zbliżone do rysunków Morgenvogel, nie tylko
dlatego, że ptaki czy inne zwierzęta, jak choćby koty
czy kurczęta, są motywami często powtarzającymi
się u obu twórców. Bliskie tematy można odnaleźć np.
w pracach: Kot i ptak (1928), Ptasi ogród (1924), Ptasie wyspy (1921), Ptasi dramat (1920), Ptasia komedia
(1918), Ptaki wędrowne (1917). Ponadto, oboje artyści
wydają się podejmować te same zagadnienia dotyczące
warunków własnej twórczości i wyjątkowości: np. prace Klee pt. Ćwierkająca maszyna (1922) czy Ptaki robiące naukowe eksperymenty na temat seksu (1915) mają
wiele punktów stycznych z Mariä Empfängnis (2007),
Flirtując z kwiatami (2006-2008) i innymi rysunkami
Marii-Leeny Räihälä. Jej techniki rysunku są jednak
w moim przekonaniu bardziej radykalne niż techniki
wykorzystywane przez Paula Klee, które były radykalne już w jego czasach, w drugiej połowie wczesnej ery
nowożytnej.
Co jest w rysunkach Morgenvogel szczególnego? W jakim stopniu są szkicami poetyckimi? Morgenvogel bawi się nie tylko formą. Kilka symbioz, postaci
związanych z prozopopeją i metamorfoz nie są jedynie
relacjami współzależności, czy współzależnościami
opartymi na tożsamości lub zmierzającymi do jakiejś
tożsamości. Rysunki takie jak Metakollaasi (2006),
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„Człowiek stanie się super-ptakiem, który –
żywiony ‘aromatycznymi’ siłami, z dala od
naszego świata – poszybuje przez bezkres pomiędzy światami do swego prawdziwego środowiska, do powietrznego lądu”.
Gaston Bachelard o “Pteropsychological
Transcendence” Alfonsa Toussenelsa, 1943.

Psychokwiat (2006) czy cykle Flirtując z kwiatami
(2008), Alkiot (2008), i Blubblume (2008) wykazują
sprzeczności, które zazębiają się z sobą i współwystępują. Są wieloznaczne i otwarte, zmieniają się w siebie
nawzajem, wchodzą w symbiotyczną, dynamiczną relację, która jest przeciwieństwem dialektycznej relacji
rozwoju. Ogólnie rzecz ujmując rysunki te są wieloznaczne i projektywne. Tak naprawdę Maria szkicuje
różne typy wieloznaczności ukazujące bądź nawiązujące do współ-ewolucji dziewczyny, ptaka czy rakiety, ziemi i morza, jaja i ciała itp. Niekiedy rysunki te
nachodzą na siebie, jeden na drugim, niczym narracja,
jakiś „abstrakcyjny komiks” (MLR). Nie są one jednak
narracyjne gdyż bawią się z samymi sobą i z wyobraźnią
widza. Ich szczególność polega na tym, że będąc sche-
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matami czystych, elementarnych postaci, są w obrębie
siebie niejednoznaczne. Rysunki Marii są schematami różnego rodzaju wieloznaczności już na poziomie
formy, nie tylko w zakresie zawartości, znaczenia czy
sensów. Poddawane takiej interpretacji, odczytaniu
czy postrzeganiu, nie są rozwiniętymi metaforami lecz
bardziej szkicami poetologicznymi. Te typy rysunkowych, szkicowych i dynamicznych niejednoznaczności
jasnego, czystego Gestaltu są dla mnie manifestem rewolucji Morgenvogel. Brak tylko akapitów.
„Der Morgenvogel kommt”. Przybywa ranny ptaszek. Odwołuje się do dawnych religii, naszego
świata technologii, a nawet do sztuki nowoczesnej.
Zastępuje krzyż Kosmicznym jajem. W miejscu
rakiety stawia skrzydła wyobraźni. Zamienia pełną
udręczenia relację pomiędzy panną młodą i kawalerami u Duchampa na symbiozę pomiędzy panną młodą
i ptakiem.
Sztuka nowoczesna, w szczególności malarstwo,
nieodmiennie eksperymentuje z nowymi doświadczeniami wyobraźni, które niczego nie przedstawiają, obrazują czy określają. Znak artystyczny to subiektywne doświadczenie, czasem większe, czasem mniejsze.
Malarstwo, w szczególności malarstwo nowoczesne,
bada systemy znaków, które pomagają wyobraźni być
zrozumianą: zamazywanie, nieostrość, wieloznaczność, otwartość itp. Już u Albrechta Dürera odnajdzie-
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„Mówi się, że kiedy skowronka zaniesie się do
chorego, ptak odwraca wzrok, gdy chory ma
umrzeć (...). Jeśli jednak pisana jest choremu
poprawa zdrowia, ptak będzie nań spoglądał
uporczywym wzrokiem, jak gdyby spojrzenie
jego łagodziło dolegliwość”
Leonardo Da Vinci o uzdrawiającym
spojrzeniu ptaków, bez daty.

my takie „umysłowe szkice z wyobraźni”. Jego studia
z poduszkami ukrywają twarze, jakby sen nocny został
zamieniony w zagięcia poduszki za dnia. Widzimy, że
wnętrze wyobraźni zostało przenicowane, odwrócone niczym twarz w poduszce. Jednak twarze są tylko fragmentaryczne. Dürer w ten sposób prowokuje
pareidolię ze strony wyobraźni widza, czyli te aspekty wyobraźni, które szukają i widzą twarze w tym, co
poddawane jest oglądowi zmysłów. Podobne, a nawet
bardzie złożone efekty to klasyka w malarstwie krajobrazowym. Już w XI w. Guo Xi w swoim obrazie pt.
Początek wiosny (1072) ukazał las jako włosy, skały jako
policzki lub nos, a wodospad (bardziej lub mniej bezpośrednio) jako łono kobiety. W swoim Krajobrazie
przy stromym wybrzeżu Diuny (1892) Edgar Degas za-
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kodował w naturalnym krajobrazie kobiece ciało. James
Abbott McNeill Whistler jest mistrzem w sztuce rysunku wieloznacznego: w swoim Nokturnie w błękicie
i srebrze (1872) pociągnięcia pędzla są i roślinami (krzakami) i ptakami (wronami). Henri Michaux także uważany jest za mistrza artystycznej wieloznaczności: jego
Mouvements (1951) łączą kilka znaczeń za pomocą paru
kresek: świat organiczny i zwierzęta, następnie rośliny, a potem człowieka itp. Gerhard Richter w Seestück
(Krajobraz morski, 1970) podejmuje grę z horyzontalną
niestabilnością widza w procesie oglądu dzieła. W Obrazie abstrakcyjnym (848-10) (1997) oraz w cyklu obrazów abstrakcyjnych nakłada na siebie wertykalne i horyzontalne niestabilności związane z formą i kolorem.
Rysunki Morgenvogel’s są także abstrakcyjne, lecz nie
tylko niestabilne, jak u Richtera, czy wieloznaczne jak
u Degasa, Whistlera, Michaux i innych. Są, można by
rzec, poli-stabilne. To szczególny rodzaj poetycznej
wieloznaczności.
Znak, szkic, czysta kreska, czy nawet jedno pociągnięcie są poli-stabilne kiedy ich znaczenie jest nie
tylko niejednoznaczne, ale otwarte tak, że może zostać
uzupełnione przez samego widza. Abraham Kaplan
i Ernst Kris, psychoanalityk i historyk sztuki, są autorami artykułu „Estetyczna wieloznaczność” (1948).
Tekst ten uważa się za pierwszą systematyczną próbę przyjęcia typologii wieloznaczności (na marginesie
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w tym samym roku ukazała się książka Norberta Wienera o cybernetyce!). W swoim eseju autorzy wyróżniają wiele rodzajów wieloznaczności: dysjunkcyjna,
łącząca, koniunkcyjna, integracyjna i projektowana.
Morgenvogel łączy te rodzaje, zwłaszcza te ostatnie:
koniunkcyjną, integracyjną i projektowaną.6 Postaci
przedstawiane przez Marię nie są albo-albo; nie tyle po
prostu łączą w sobie to i owo, są po trochu i znacząco
i tym, i tamtym, a także są dla siebie nawzajem. Nasz
techniczny świat bardzo potrzebuje takich form poetyki jako struktury. Możemy zwać je poli-stabilnymi
metamorfozami, czy transformacjami wieloznacznymi,
projektowanymi w czasie. Maria, czyli Morgenvogel,
maluje wieloznaczne linie i kształty na poziomie schematów i w tym procesie schematyzacji postaci łączą się
ze sobą, często są fragmentaryczne i to, można by rzec:
otwarcie.

2. „... i które uzasadnia filozofię, która wyjaśnia, tak ja czynię to
ja [Bachelard], to co rzeczywiste poprzez to, co w wyobraźni”.
Immanuel Kant odkrył ten radykalny aspekt twórczej wyobraźni. W 1781 roku wbił ją jednak w gorset struktur formalnych. Poszczególne włókna jeszcze się nie zdecydowały. Kategorie modalności u Kanta, np. sugerują aspekty dynamiczne,
jak choćby aspekty relacji, lecz dopiero Gastona Bachelarda
uważa się za tego, kto zespolił ze sobą w filozofii sztuki dynamikę i syntezę, Friedricha Nietzsche’go i Immanuela Kanta,
wolę i wyobraźnię. Tak czy owak: sztuka/estetyka i ich filozofia
są, można powiedzieć za Bachelardem, nie tylko pitagorejskie/
heglowskie-harmoniczno/dialektyczne, lecz raczej kantowskie/nietzscheańskie-syntetyczno/dynamiczne.
Pisze Bachelard: „‘Chcę’ i ‘Lecę’ po łacinie to jedno słowo: volo.
Nie można badać psychologii woli bez zwrócenia uwagi na sam
korzeń tego lotu wyobraźni”. Zaś o Nietzschem: „Nikt nie rozumie świata Nietzschego bez aspektu dynamicznej wyobraźni
(...) Nietzscheański kosmos żyje w chwilach odkrytych poprzez odwiecznie młode impulsy. To historia, w której pełno
jest wschodzących słońc”. W tym sensie Morgenvogel nie jest
sową Minerwy, która wzlatuje o świcie i dlatego jedynie retrospektywnie spogląda na historię i estetykę, jak Hegel; jest ona
ptakiem wschodzącego słońca, radosnego poranka: z dużą wyobraźnią i nutą poezji, ani refleksyjna, ani dialektyczna.
3. Oczywiście, każde odczytanie, czy nawet pobieżne przejrzenie
fragmentarycznej strony Zielonego pudełka prowadzi do nowej interpretacji sztuki Marcela Duchampa. Jest on mistrzem
wieloznaczności. Jednak te wieloznaczności nie muszą mieć
estetycznego charakteru. Niekiedy, a czasem wyłącznie, tylko
koneserzy sztuki Duchampa są w stanie doświadczać jego prac
w sensie poetyckim.
4. Uwaga Petera Berza: „Czyż Lacan za Merleau-Pontym nie zadał już tego pytania: ‘Gdyby ptak mógł malować, czyż nie od-

Przypisy
1. Oryginalne wideo Davida Bowie pokazuje w Space Oddity, że
istnieje techniczny problem w najszerszym z możliwych znaczeń tego słowa. Major Tom czuje się całkiem nieźle i nic mu
nie zagraża. Kontrolerzy z ziemi pytają się go: “Nie słyszymy
cię, coś się zacięło. Czy mnie pan słyszy, majorze Tom?” – to
nie powinno być rozumiane jako problem techniczny w ograniczonym sensie tego słowa, jak w zdaniu „Houston, mamy
problem”...
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Nie kawalerowie, lecz ptaki.
Rysunki Marii-Leeny Räihälä jako szkice poetyckie

Axel Roch

było by się to kosztem odrzucenia piór? Czyż wąż nie zrzuciłby
wówczas swoich łusek, a drzewo – liści?’” Za: Lacan, Jacques
(1981) Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy.
5. Gaston Bachelard pisze w rozdziale „Poetyka skrzydeł”: „Ruch
lotu rodzi niezwłoczną i przemożną abstrakcje, dynamiczny
obraz doskonałości, pełni i totalności. Powodem tej szybkości
i doskonałości jest to, że obraz ten jest dynamicznie piękny.
Abstrakcja piękna wykracza poza wszelkie polemiki filozofów. Polemiki te są generalnie bezużyteczne w tych wszystkich
przypadkach, gdy umysł jest kreatywny, czy to w racjonalnej
abstrakcji matematycznej czy w działalności estetycznej, która jest jakże gwałtownie abstrakcyjna jako ostateczne piękno.
Gdyby więcej uwagi przywiązać do wyobraźni, wiele fałszywych problemów psychologicznych zostałoby rozwiązanych.
Ten rodzaj abstrakcji powodowany przez materialną i dynamiczną wyobraźnię jest tak żywotny, iż pomimo wielości form
i ruchów, pozostawia nas przy życiu w wybranej przez nas materii po prostu podążając żywo za danym ruchem. Jednak z tych
samych powodów, abstrakcja umyka analizie dyskursu.” Za:
Bachelard, Gaston (1943/1988) Air and Dreams. An Essay on the
Imagination of Movement.
6. „Kiedy wiele znaczeń występuje naraz, mogą być mniej lub
bardziej wyciszone i przynaglać nas do uważania wieloznaczności za integracyjną czy po prostu koniunkcyjną (...) Różnice
pomiędzy tymi różnymi rodzajami wieloznaczności sugerują,
że został podkreślony zwyczajny dualizm języka naukowego
i poetyckiego.” Za: Kaplan, Abraham i Kris, Ernst (1948) “Esthetic Ambiguity”, w: Philosophy and Phenomenological Research, t. 8, nr 3, str. 415-435.
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Skoro słowa
nie działają
Sylwia Czubała rozmawia
z Pawłem Eiblem

Sylwia Czubała: Paweł, nad czym teraz pracujesz?
Paweł Eibel: W tym momencie przygotowuję się do
wystawy w lubelskim Labiryncie zatytułowanej „Czysta formalność” (kurator: Marcin Krasny), próbującej przyjrzeć się młodemu pokoleniu artystów, którzy
dużą atencję przykładają do formy. Dochodzi do tego,
że mamy do czynienia ze sztuką izomorficzną – podobną w warstwie wizualnej, a bardzo różną pod względem
praktyki artystycznej, problematyki czy punktów odniesienia.
SC: „Nowy formalizm” – pojęcie, które próbujemy
ostatnio przyswoić...
PE: Z pewnością zauważalna jest tendencja uabstrakcyjnienia sztuki, często korzystająca ze stylistyki monochromu, nawiązująca do minimalizmu. Nie wierzę,
aby to zjawisko można było zamknąć w zdawkowych
komentarzach o epigoństwie i zachłyśnięciu się Zachodem. Sztuka zawsze jest ucieleśnieniem pewnego Zeitgeistu i właśnie tymi rejonami przyczynowo-skutkowymi zajmuje się Krasny w swoim projekcie. Ten cały
,,nowy formalizm” często jest traktowany jak plama
i obchodzimy się z nim dokładnie tak, jak ze wszystkim,
co nowe i obce, tzn. z postawionymi na sztorc widłami.

Rozmowa odbyła się w marcu 2015 roku
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SC: A to pewnie prowadzi do uproszczeń interpretacyjnych?
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PE: To, co nazywa się formalizmem może w gruncie rzeczy okazać się strategią bardzo precyzyjną i konceptualnie zaplanowaną. Fakt, że dzieła są dopracowane wizualnie i bardzo plastyczne nie znaczy, że walory te wyczerpują ich sens. W ogóle obstawanie przy dychotomii formy i treści, czyli pomysłu jeszcze starożytnego, pokazuje
jak wiele jest w krytyce do nadrobienia. Pojęcie nowsze, jednak utrzymane w tej samej archaicznej tradycji,
tj. pojęcie języka wizualnego, również próbuje w nieuprawniony sposób zrównać jakości wizualne i zmysłowe ze słowami języka werbalnego. Musimy zrozumieć,
że sens nie jest tym samym, co znaczenie i jest on rodzajem funkcji, dzięki której znaczenie może, choć nie musi,
zaistnieć. Do tego w tej całej dyskusji myli się nieustannie estetykę, czyli dyscyplinę filozoficzną badającą np.
widzenie czy obraz, z potocznym określeniem miłych dla
oka zawijasków. Moja praca pt. „Palmy” naprawdę nie
jest tropikalnym widoczkiem ściągniętym z zachodniego
tumblra, tylko przefotografowaną, pierwszą sceną ekranizacji opowiadania polskiego pisarza. To samo tyczy się
absurdalnego zabiegu, jakim było wykonanie gipsowej
kopii eklektycznej XIX-wiecznej kolumny, którą wykonaliśmy wraz z Justyną Suwałą i Kaisu Almonkari na
wystawę „Greyscale Dominoes” w 2013 roku.

w formie aranżacji przestrzennych. Jaki jest Twój
stosunek do silnie ostatnio eksploatowanej tzw. estetyki post-internetowej?
PE: Niezbyt wiem, co to jest estetyka internetowa. Wierzę, że sztuce towarzyszy jakieś przeżycie, a dla mnie
to przeżycie jest bliższe, kiedy wywołane jest konkretnym, materialnym obiektem. Aura pomimo internetowo spotęgowanej reprodukcji nie przestała istnieć. To,
co jakoś może łączyć mnie z cyfrą, to właśnie moje preferencje względem zmaterializowanego i realnego medium. Wychodzę od fotografii, którą siłą rzeczy przede
wszystkim oglądam na ekranie jako plik jpg, a kończę
na obiektach. Z kolei te obiekty coraz częściej przypominają mi same te ekrany, na których oglądam zdjęcia,
więc koło się zamyka. Rzeczy, które robię zawsze są
w pewnym sensie fotografiami, nawet jeśli bliżej im do
matrycy niż zapisu światła. Nie wykluczam oczywiście
internetu jako twórczego pola. To bardzo płodna płaszczyzna działań i obserwacji. Jednak na ten moment pozostaję przy obserwacjach.

SC: Twoje prace wychodzą poza przestrzeń wirtualną, często prezentujesz je w formie instalacji,
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SC: Trudno w twoich pracach rozpoznać ten wspólny fotograficzny mianownik, technikę, ale też pochodzenie konkretnych obrazów. Zapożyczyłeś
wspomniany kadr z palmami z wejściówki do „Czasu apokalipsy” F.F Coppoli. W Twoim wydaniu
jest to nostalgiczny, czarno-biały las, który w pro-
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dukcji filmowej chwilę później trawi ogień, a niebo
przecinają helikoptery wojskowe.
PE: To zdjęcie zrobione u mnie w domu, z kanapy ustawionej naprzeciwko telewizora.

jest bardzo surrealistycznym, nostalgicznym i melancholijnym medium – zawsze towarzyszy jej tęsknota,
chociażby za rzeczywistością „tu i teraz”.

SC: Fotka ekranu?
PE: Tak, to zaprzeczenie tego, czego pewien typ fotografii potrzebuje, żeby zdobyć tzw. „dobrą klatkę”,
czyli bycia blisko. Ta praca jest także komentarzem do
kolonialnej zachłanności fotografii; do jej imperialnych
zakusów, chęci sfotografowania całego świata, utworzenia obrazowego świata prim. Nie przez przypadek
praca jest złożona według schematu foldowania mapy.
To także praca o Końcu, który kontemplujemy z oddali,
nie podejmując zapobiegawczych działań.
SC: Nawiązujesz do ,,Czarnego słońca” Julii Kristevy, książki, która jest filozoficznym traktatem
o depresji i melancholii oraz o dysfunkcjach języka, jakie dopadają dotkniętego tymi przypadłościami.
PE: W depresji słowa tracą znaczenie. Silnie ograniczona staje się komunikacja. Żeby o czymś powiedzieć,
musisz wymyśleć jakiś ekwiwalent słowa. Przy okazji
fotograficzny obraz Soleil Noir miał być takim zamiennikiem. Chciałem spróbować znaleźć jakieś przełożenie. Fotografia doskonale tu pasowała, bo sama z siebie
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SC: Kristeva mówi o dwóch wymiarach języka:
symbolicznym i semantycznym. Pierwszy z nich
określa gramatykę i logikę wypowiedzi; drugi jest
tym, co nieuchwytne, co określa indywidualizm,
jest żywą emocją. Która z tych warstw Cię bardziej
interesuje?
PE: Staram się te dwa wymiary splatać i równoważyć.
Może jest to chęć takiego holistycznego ujęcia, które
jest też bardzo idealistyczne. Ta pierwsza indywidualna
wystawa, do której nawiązujesz, była próbą przetłumaczenia języka, albo raczej odnalezienia substytutu dla
języka w postaci obrazu. Wiązało się to przede wszystkim z chęcią zatracenia języka. Kiedy słowa przestają
mieć znaczenie, to jest taki moment, w którym obydwie te warstwy zaczynają zanikać. Opowiadanie traci
swojego narratora. A skoro słowa nie działają, to próbowałem zastanowić się nad tym, czy ten brak można wypełnić obrazem. To prowadzi do kolejnego pytania, na
ile obraz potrafi być wymowny i co tak naprawdę znaczy pojęcie języka wizualnego. Słowa języka werbalnego posiadają zarówno sens, jak i znaczenie. Struktury
języka wizualnego z pewnością tego drugiego warunku nie spełniają. Mają natomiast sens, dzięki któremu
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możemy metaforyzować, że obraz znaczy więcej niż
tysiąc słów.

sposobu odbioru. Wierzę, że w warstwie wizualnej zawarty jest ich cały sens. Szczegółowo opisuje technikę,
wymiary, użyte materiały – to zawsze są istotne tropy.
Fotografia jest medium uzależnionym od rzeczywistości i w tym sensie pasuje do niej metafora Albertiego
o obrazie jako oknie na świat. Mnie bardziej interesuje samo to okno – od konstrukcji po fakturę szyby.
Po prostu ważniejsze jest dla mnie patrzenie i historia
spojrzenia niż to, na co patrzymy.

SC: Czy semiotyka, o której mówisz oraz zainteresowanie zagadnieniami filozofii sztuki to część twojej praktyki?
PE: Nie byłem nigdy w żadnej szkole artystycznej, więc
w tym sensie jestem prymitywistą. To studia filozoficzne ukształtowały moją praktykę. Specjalizowałem się
w estetyce – teorii obrazu, formach nieprzedstawieniowych, monochromach i czarnych obrazach. Moje
prace bardzo często wychodzą od myśli czy teorii, którą gdzieś odczytałem jako swoją – to jest ten pierwszy
impuls. Estetyka jest poszukiwaniem treści w fasadzie
pracy. W sensie wizualnym można sporo wyczytać. Na
przykład perspektywa centralna, która nie była żadnym odkryciem tylko konwencją, przedstawiała rzeczywistość zbiegającą się do jednego punktu. Ten jeden
punkt sugeruje nam jeden punkt widzenia, jedną możliwą rzeczywistość, jedną Prawdę. To odwzorowanie
odbywa się jak gdyby podprogowo i przemyca fundamentalne filozoficzne treści.
SC: Ale nie teoretyzujesz swoich prac, nie opisujesz
ich na wystawach.
PE: Rzeczywiście chciałbym, żeby moje prace były
interpretacyjnie otwarte. Nie chcę narzucać żadnego
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SC: Często tworzysz prace na bazie innych prac tj.
zdjęć, filmów, artefaktów?
PE: Poza kadrami z hollywoodzkich filmów o polskim
akcencie najbardziej zapożyczona wydaje mi się seria pt.
Totemy. Na jednym z podwórek na Muranowie dozorca
zbiera najróżniejsze przedmioty i materiały, a następnie układa z nich dość osobliwe konstrukcje. Wszystkie mają wertykalny układ, każda budowana jest w ten
sam najprostszy sposób – jeden na drugim. Bardzo
lubię prymitywną sztukę za jej obrzędowy charakter,
wspólnotową funkcjonalność oraz za najbardziej podstawowe intencje. Te obiekty przypominają budowle
z klocków małych dzieci. Nie ma tam żadnego badania, analizowania, czyli tego, czym obecnie zajmują
się wszyscy artyści – naukowcy. Jest spontaniczność,
intuicja, potrzeba – możliwe, że nawet na poziomie
genetycznym. Te instalacje nie są skomplikowane tech-
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nicznie, nie są posklejane, poskręcane. Te przedmioty
pochodzą z najróżniejszych porządków, nie mają też
charakteru mimetycznego, nie naśladują niczego. To
co jest niezwykle ciekawe — one są tam po to, żeby było
ładnie, żeby zdobiły – tak mówi ich autor. Ta wspomniana wertykalność odsyła do skojarzeń choćby z minaretem, budowlą sięgającą chmur, łączącą dwa światy.
Fotografia jest siłą rzeczy medium, które żywi się innymi dokonaniami, jest palcem wskazującym na rzeczy
i zjawiska. Przy okazji tych obiektów chciałem pokazać
formy nieprzedstawieniowe, skonstruowane z realnych
elementów; abstrakty z fotografii, których sens jest silniejszy niż ich nieprzedstawialność.

Stąd upraszczamy formy, szukamy porządku. Jednocześnie przetrawiliśmy już mrzonki o obrazowym Zen,
nie tworzymy czystych form, tylko rozpościeramy je na
konceptualnych szkieletach.

SC: Czy to „Czarne słońce” może być metaforą nie
tylko depresji, ale końca w ogóle? Widzisz w tym
wątki postapokaliptyczne czy może to takie „końce” uniwersalne?
PE: Wizualizacja Końca zawsze była bardzo pociągająca. Myśląc o tym powracającym ruchu formalistycznym, o „uabstrakcyjnianiu”, pojęcie Czarnego Słońca
wydaje się idealnym oksymoronem, figurą nieuchwytną. Dla osób pogrążonych w depresji ono zawsze jest
czarne i nie ma żadnej emanacji. Coraz popularniejsza abstrakcja może wiązać się z tym, że rezygnujemy
z rzeczywistości; że rzeczywistość jawi nam się jako
zbyt skomplikowana, jako przesadnie problematyczna.
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SC: Przypomniała mi się Twoja praca z zielonymi
ekranami emitującymi światło.
PE: To sitodruki na papierze bezkwasowym, wykonane farbą fotoluminescencyjną, czyli emitującą światło.
Odbite zostały pionowe kadry o proporcji boków jak
w popularnym formacie fotograficznym małego obrazka 2:3. Sitodruk jest techniką fotograficzną – do jego
zrobienia potrzebny jest negatyw, który z kolei potrzebuje emulsji światłoczułej i naświetlania. Ta praca jest
odwróceniem porządku fotograficznego, gdzie za pomocą światła powstaje obraz. Tutaj przy pomocy światła powstaje świetlny ekran – nie dochodzi do zapisu.
Światło zostaje skumulowane, a następnie oddane wraz
z zielonkawą, jakby toksyczną poświatą.
SC: Kojarzy mi się to z ekranami telefonów komórkowych, monitorami komputerów...
PE: Ekran to rzeczywiście pojęcie mi bliskie. To są
bardziej matryce niż tradycyjne obrazy. Mogą zmieniać wygląd, ich powierzchnia jest dynamiczna, to na
niej dopiero obraz może zaistnieć. Nie ma tam żadnego
przedstawienia. Z drugiej strony, żeby ekrany zaistnia-
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ły jako obrazy potrzebują zewnętrzności, potrzebują
światła, które je aktywuje, tak jak wzrok aktywuje obraz. Nazwałem je „Monoglow”, nawiązując do „Monogoldów” Yves’a Kleina. Zależało mi na zakorzenieniu
tego w tradycji monochromów. Ekran jest kolejną formą obrazu, czymś po obrazie. Wydaje mi się, że można je określić jako meta-obrazy. Żeby mówić o języku
trzeba mówić metajęzykiem, czymś co językiem nie
jest, trzeba stworzyć cudzysłów.

Bez tytułu, 2014
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Greyscale Dominoes, 2013

Monoglow, 2013
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Greyscale Dominoes, 2013
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Totemy, 2013
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Bez tytułu, palmy, 2010

Bez tytułu, znikający punkt, 2015
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Greyscale Dominoes, 2013

Bez tytułu 3, Soleil noir, 2010
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Sąsiedzi, artbook
(Paweł Eibel i Michał Kozłowski), 2010

Bez tytułu , Soleil noir, 2010
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Bez tytułu 2 , Soleil noir, 2010
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Bez tytułu, kolumna, 2010

Bez tytułu, kolumna, 2013
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Bez tytułu 1, Soleil noir, 2010

Bez tytułu 4, Soleil noir, 2010
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Bez tytułu , 2012
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Greyscale Dominoes, 2013
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Bez tytułu
Dawid Ostrowski
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The F Word, Arken Museum, Copenhagen, 2015
(Photo: Hans-Georg Gaul. Courtesy of the Artist and Peres Projects, Berlin)

The F Word, Arken Museum, Copenhagen, 2015
(Photo: Hans-Georg Gaul. Courtesy of the Artist and Peres Projects, Berlin)

How to do things left, Rubell Family Collection, Miami, 2014-2015
(Photo: Hans-Georg Gaul. Courtesy of the Artist and Peres Projects, Berlin)

Just do it, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino, 2014-2015
(Photo: Hans-Georg Gaul. Courtesy of the Artist and Peres Projects, Berlin)

Koniec dla każdego.
Poradnik praktyczny
Romuald Demidenko
USIŁUJĄC PRZEWIDZIEĆ, CO MOŻE SIĘ W KOŃCU WYDARZYĆ, MUSISZ BRAĆ POD UWAGĘ RÓŻNE SCENARIUSZE. KOLEJNY KRYZYS, PROBLEMY,
CHOROBA I ŚMIERĆ, KRES WSZYSTKIEGO, KONIEC WSZYSTKICH RZECZY, KONIEC WSZYSTKICH KOŃCÓW. A MOŻE POCZĄTEK NOWEGO?
TAK CZY INACZEJ WSZYSTKO TO NASTĄPI SZYBCIEJ, NIŻ MYŚLISZ.

Tekst jest kontynuacją warsztatów Koniec internetu dla początkujących
przeprowadzonych przez autora w Galerii Miejskiej Arsenał,
21-22 listopada 2014 roku.
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Zachowaj spokój. Koniec jest z zasady konieczny i bez
względu na to, co postanowimy, nadejdzie. Dlatego zamiast się przed nim bronić, lepiej się do niego przyzwyczaić. Wszystkie przepowiednie o końcu świata przeszły
do historii, jeśli więc któraś w KOŃCU się urzeczywistni,
to i tak nie zdążysz zareagować.
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Mimo to, jeśli jednak nie chcesz, by KONIEC zastał Cię
zanim zamkniesz ważne dla siebie sprawy, zacznij od
razu po przebudzeniu.

208

209

Koniec dla każdego. Poradnik praktyczny

Romuald Demidenko

Napij się kawy i zjedz śniadanie. Możesz właściwie opróżnić całą lodówkę, w KOŃCU jej zawartość nie będzie już
nikomu potrzebna. W ten sposób zgromadzisz odpowiednią ilość energii i będziesz mieć większą motywację
do działania. Weź kartkę i zacznij notować - to pozwoli
nie zapomnieć o rzeczach, które jeszcze zostały do zrobienia. Jeśli pracujesz w biurze, weź notatki i wyjdź do
pracy. Tego dnia możesz być na miejscu jeszcze przed
wszystkimi. Przy okazji zaczerpniesz świeżego powietrza.
Jeżeli pracujesz w domu, zacznij wcześniej niż zwykle
i wyjdź na krótki spacer lub przynajmniej otwórz okno.
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Większość mejli napisz przed południem, nieco później telefonuj, a resztę dnia przeznacz na pracę w odosobnieniu lub na spotkania. Jeśli czujesz opór, żeby
się z kimś kontaktować, nie rób tego za wszelką cenę.
Czasem jednak w celu sfinalizowania sprawy musisz
się skonsultować z kimś, ale myślisz o tym z niechęcią.
Żeby ją pokonać, warto precyzyjnie określić cel, który
chcesz osiągnąć. Dzięki temu szybciej uda Ci się ukończyć projekt. Postaraj się zakończyć wszystkie sprawy
jeszcze dziś, ale pamiętaj, że nie zrobisz wszystkiego.
Lepiej przerwać coś, co od dłuższego czasu nastręcza ci
trudności, niż tkwić w tym bezproduktywnie. Załatw
rzeczy najpilniejsze lub te, które wydają się z jakiegoś
powodu kłopotliwe. Trudność w ustaleniu, ile czasu
zajmie ci dana czynność powoduje odwlekanie kolejnych rzeczy i chroniczne ich niekończenie.
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Masz problem, żeby się skupić? Wykonaj prostą czynność, która pozwoli Ci odzyskać więcej przestrzeni dookoła i przestać się rozpraszać. Uprzątnij biurko, nawet
gdyby oznaczało to zgarnięcie wszystkiego i ułożenie jednego stosu papierów. Możesz też usunąć najstarsze mejle
sprzed kilku lat, które niepotrzebnie zalegają w skrzynce,
szczególnie zaproszenia na wystawy, konferencje i kursy,
które są już dawno nieaktualne. Jeśli poczujesz znużenie,
możesz na chwilę się zdrzemnąć. Co prawda, drzemki mogą przyczyniać się do powstawania cukrzycy typu
II i powodować zwiększone ciśnienie krwi, ale jeśli się
nadmiernie zmęczysz lub zdenerwujesz, położenie się na
chwilę może okazać się najlepszym rozwiązaniem.
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Jeśli teraz masz więcej energii, możesz wrócić do swoich
czynności. Skorzystaj z notatek, które przypomną Ci, co
jest najpilniejsze.
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Codziennie możemy ćwiczyć radzenie sobie z pozornie przykrymi skutkami końca. Ludzie popełniają błędy
częściej, niż ich nie popełniają. Lepiej odreagować szybko swój żal i nie zastanawiać się, dlaczego coś się stało lub
nie. Nie cofniesz czasu, ale możesz uniknąć pewnych zachowań, które spowodują KONIEC, którego nie chcesz.
Kiedy jednak już wiesz, że czeka cię koniec, pamiętaj, że
każdy finał ma swoją intencję i skutki. Jeśli sami prowokujemy zakończenie, naszym motywem może być chęć
nadania odpowiedniego kierunku wydarzeniom i uczestniczącym w nim aktorom. Finał jest jednak drogą dwukierunkową, a jego skutki są odczuwalne dla obu stron.
Nie trwa wiecznie, jest raczej punktem zwrotnym.
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Jeśli już wszystko się skończyło, możesz oddychać swobodnie.
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Anna Maria Łuczak, Imagine Preferences, fragment instalacji, 2013

Koniec

