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Antoni Burzyński

Inny stan nadorganizacji farby

Decorum zdarza się też w przyrodzie, 
która zbliża czasem kształt organizmów do 
ich charakteru. Pośród wielu jasno sklasy-
fikowanych gatunków  istnieją także formy 
amebiczne – niepewne, bez ostrych granic. 
Diarystyczne kolaże Grzegorza Kozery z cy-
klu Szkicownik znaleziony w Grenadzie i gra-
ficzne meduzy Aleksandry Nałęcz-Jaweckiej 
z cyklu Deep nie przynależą jednoznacznie 
do jednej z kategorii, od obszarów charak-
terystycznych dla poszczególnych technik 
twórczych oddzielają się bardzo cienką 
granicą. Podobnie dzieje się w malarstwie 
Magdaleny Karpińskiej. Jej obrazy, mimo, że 
zamknięte w ramach prostokąta, zacierają 
podziały w obszarze wizualności

Meduzy, prawie amebiczne, są tylko 
o krok od entropii,  rozpuszczenia się w wo-
dzie.  To właściwie tylko efemeryczna forma 
jej nadorganizacji – 95% wody w wodzie. Ich 
istnienie jest niepewne, przypadkowe, zbli-
żone do kondycji Bataille’owskich pająków 
z Encyclopaedia Acephalica: kruchość i po-
datność na rozbicie przez jakiekolwiek silne  
działania lub konteksty czyni je efektownym 
nośnikiem metafory przypadkowości formy.

Pławy przedstawiane przez Jawecką 
są przejrzyste. Jej prace przywołują estetykę 
odbicia, odcisku, a także zdjęć roentgenow-
skich, które odsłaniają to, co wewnętrzne 
i z całej materii pozostawiają tylko delikatny 
ślad. Meduzy są jednak roentenograficznie  

indyferentne, niewidoczne, przezroczyste. 
Nie mają tej drugiej warstwy, którą odkrywają 
promienie x, toteż na roentgenogramie nie 
pozostawiłyby żadnego odbicia ani śladu. 
Czytając je po Barthes’owsku, można by 
powiedzieć, że nie istnieją w przestrzeni 
wyznaczonej tą techniką. W tym sensie, pra-
ce Jaweckiej dokonywałyby niemożliwego 
przedstawienia.

Bruno Jasieński porównał sztukę do 
atramentu w wodzie, zabarwiającego całą 
zawartość szklanki na swój kolor. Elementy 
figuratywne w pracach Jaweckiej przypomi-
nają atrament: są ekspresyjne, z wyraźnym 
autotelizmem formy. Jej „atramentowość” jest 
tutaj świetnie wygrana – to kształty smukłe 
i płynące, tworzone przez inkaust nie tyle roz-
puszczony w wodzie, lecz raczej utrwalony 
na papierze. Napięcie powstaje między płyn-
nością tworzywa i efemerycznością meduzy, 
z jednej, a nierozpuszczonym i trwałym śla-
dem obrazu, z drugiej strony . Meduzy są, jak 
rozpuszczony w wodzie atrament i jak odcisk 
na papierze,  być może bardziej dostępne 
wizualnie niż w naturze,  wyodrębniają się 
wyraźniej z otoczenia.

Meduzy, choć to zwierzęta, są po-
przez swoje formy – malarskie kleksy i plamy 
czasz oraz graficzne, splątanie linie parzy-
dełek – bardzo „abstrakcyjne”. Ich wyod-
rębnienie i konstytucja jako figuratywnego, 
referencjalnego przedstawienia są w obrazie 
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równie wątłe jak odrębność od wody, w której 
pływają.

Możliwe skojarzenie z rozmytymi kształ-
tami rodem z dalekowschodniego malarstwa 
tuszem miałoby charakter czysto wizualny – 
cykl Deep został bowiem wykonany techniką 
cyfrową połączoną z tradycyjnym drukiem. To, 
co widzimy, nie jest jednak mechanicznym od-
biciem czy odciskiem żadnego materialnego, 
rzeczywistego obiektu przedstawienia – nie 
zaistniał między nimi żaden przyczynowo-
skutkowy związek. Prace zaprzeczają też idei 
działa wskazującego na swoją materialność, 
przeciwnie – nie można tu mówić nawet o wi-
docznym śladzie narzędzia. Mimo bardzo wy-
estetyzowanej formy, która zwraca na siebie 
uwagę widza, technika wykonania pozostaje 
zatem całkowicie ukryta. 

Znajdujące się również na pograniczu 
technik artystycznych prace Grzegorza Ko-
zery zachowują się w tym względzie zupełnie 
odwrotnie. Sposób wykonania jest w nich nie 
tylko widoczny, ale znajduje ważne miejsce 
zarówno w wizualności, jak i w treści jego 
kolaży.  

Cykl Szkicownik znaleziony w Grena-
dzie składa się z prac o sztywnym, jednoli-
tym formacie i zupełnie swobodnej fakturze. 
Kozera wmontowuje w swoje kolaże różne 
– zdawałoby się czasem przypadkowe – 
przedmioty przyniesione przez życie. Takie 
działanie ma charakter diarystyczny, jest 
zapisem zdarzeń budowanym ze świadków 
i bezpośrednich uczestników tego, co się 
działo. Umieszczając na płaszczyźnie swojej 
kompozycji bilety, rachunki, wycinki, diarysta 
zastępuje własną opowieść mową rzeczy. 

Oddając głos materialnym świadec-
twom, artysta nie zawsze poddaje je surowej, 
formalnej kontroli. Wyrwane z pierwotnego 
kontekstu, mówią do nas mową hermetycz-
ną, czytelną w pełni tylko dla nieistniejącego, 
idealnego odbiorcy. Etykietki po winie, ser-
wetki z kawiarń i przypadkowe notatki zmu-

szają nas do wejścia w niemożliwą do odtwo-
rzenia, nieznaną narrację. Ta zachęta, z góry 
skazana na niepowodzenie, sprawia, że widz 
zaczyna swobodniej czytać strony „szkicow-
nika”. Zamiast złożonych zdań, które należy 
poprawnie zdekodować, odnajduje w nich 
swobodną, nie obarczoną koniecznością grę 
sugestii i skojarzeń. Wykorzystane materiały, 
„cytaty z rzeczywistości”, są uwolnione od ich 
wcześniejszego znaczenia i związku z pier-
wotnym kontekstem. Nie musimy rozstrzygać 
czy ich pojawienie się w kolażu jest czymś 
zdeterminowane.

Takie oderwanie od niezbędności 
odtwarzania z fragmentów napisów i cyta-
tów dyskursywnej treści oraz informacyjnej 
warstwy tekstu i obrazu pozwala na wydo-
bycie walorów plastycznych. Tym razem to 
nie medium czyni się przezroczystym dla 
przekazania treści, lecz przeciwnie – treść 
jest na tyle przejrzysta (paradoksalnie, dzię-
ki „nieczytelności”), że odsłania medium. 
Wydobyte są faktury materiałów, optyczny 
rytm liter, ale również zmienione kształty 
zaczerpniętych z codzienności drobiazgów. 
Tworząc z nich nową całość, artysta niektóre 
przetwarza całkowicie, a innym pozostawia 
wciąż indywidualną tożsamość. 

Szkicownik jest formą pamiętnika, for-
mą sylwiczną. Wśród zapisów pełnych życia, 
których budowa jest swobodna, znajdują się 
też precyzyjnie skomponowane dzieła. One 
również wykorzystują znaczący i przedsta-
wiający charakter materiału. Widzimy ręce 
i nogi wycięte z gazetowych zdjęć (jak mo-
żemy się spodziewać, należące do Krezy, 
ofiary Medei) zgniecione pod szpulami nitki. 
Przedstawione w ten syntetyczny sposób, 
w prostej kompozycji statycznego elementu 
niszczącego i dynamicznego elementu ofiary, 
wykorzystują jednocześnie montaż różnych 
języków i sposobów przedstawiania.

Kozera wykonuje różne operacje na 
materiałach włączonych do kompozycji, 
zmieniając nie tylko ich wygląd, ale i status 
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w percepcji odbiorcy. Na platformie jednej 
pracy spotykają się zupełnie różne środki, 
tworząc kolaż nie tylko na poziomie treści, 
ale też w sferze techniki przedstawiania. 
Zestawione rzeczy grają fakturą, barwą, na-
pięciem kompozycji. Działają również przez 
skojarzenie, metonimię, a czasem nawet 
wykorzystują bezpośrednio nominatywną 
(przedstawiającą) funkcję języka.

Gdzieś między tymi dwoma biegu-
nami znajdują się obrazy Magdaleny Kar-
pińskiej. Jej prace z dyplomowego cyklu są 
bardzo bliskie ideałowi zamknięcia wewnątrz 
medium i skoncentrowania się na jego spe-
cyficznych cechach. Ale i one, gdy przyjrzeć 
się szczegółom, ukazują dystans do stoso-
wanych środków.

Płasko malowany obraz, pozbawiony 
nieomal perspektywy, ukazuje specyficznie 
wykadrowany dom. Ta zupełnie nieklasycz-
na kompozycja, okazuje się u dołu tracić 
charakter reprezentacji, ujawniać swoją ma-
terialność – pozbawiona formy farba ścieka 
z obrazu. Na innym obrazie w zimowym 
pejzażu pojawia się mrówkojad. To cokol-
wiek surrealistyczne zestawienie ma jednak 
funkcję bardziej formalną. Zarówno futro 
zwierzęcia, jak i las porastający góry zazna-
czone są w sposób bardzo schematyczny. 
Schematyczność ta nawiązuje bardziej do 
technicznej strony malowania niż do ogól-
nego tworzenia obrazu, sceny. Kreski, które 
rozpoznajemy jako drzewa są ostentacyjnie 
„narysowane”. Ich linearność i ukierunkowa-
nie to elementy bardzo „graficzne”, odcinają-
ce się od malarskości płótna.

Stosunek Karpińskiej do malarstwa 
widać jeszcze wyraźniej, gdy na obrazie 
dyr. (dyrygentka) „wznieca” koncert barw. 
Postać w obrębie tej sceny jest realistyczna, 
ale kierowane, „dyrygowane” przez nią ko-
lory są wyraźnymi śladami pędzla, kapiącej 
kropli – znajdują się niejako poza przedsta-
wieniem, poza porządkiem reprezentacji. Są 
wartością, a nawet materią malarską, zanim 
jeszcze funkcja obrazowania zostanie jej 
narzucona. Będąc na „wyższym”, bardziej 
podstawowym poziomie w procesie oglądu, 
a jednocześnie tworzenia obrazu, zdradzają 
postać, która nimi włada.

Jednym z tematów prac Karpińskiej 
jest więc z pewnością słynna „malarskość”. 
Ta „malarskość” jest tu jednak trochę te-
atralna. Warstwy, w których znajdują swoje 
miejsce tworzywo i treść reprezentacji, są 
świadomie przemieszane, jak gdyby autorka 
kwestionowała ich typowe użycie i granicę 
między działaniem pędzla a tym, co jest w ich 
efekcie przedstawiane.

Nie tylko przypadkowość zasugero-
wana w tytule cyklu Kozery każe zastanowić 
się, co wymusza połączenie poszczegól-
nych materii, włączenie ich w obręb jednej 
„rzeczy”. Czy jest to tylko wola artysty, czy 
może jest to coś wobec niej zewnętrznego. 
Swoboda w traktowaniu formy pozwala 
artystom takim jak Jawecka i Karpińska 
stawiać pytania o spójność dzieła sztuki 
i naturę przedstawiania. Jednak mimo tej 
dowolności, ich wypowiedzi wiąże, oprócz 
gestu twórczego, wizualne oddziaływanie 
tych prac.


