
D U P N Y   M A N I F E S T
= = = = = = = = = = = = = = = =

( to  napi szę  ręcznie  i wkle j ę  jako fotokopia ) Będę      
pi sał    niedbale .

 
 rOBIŁ  błędy  będę .

ZuChwały  też  będę  .

     Będę  m ijał  się  z prawdą,  lecz  za każdym  razem, 
w wąskim   korytarzu   ukłonię  się   jej.

  Będę  pisał  pod  wpływem  i w natchnieniu,  czasem

              

  Wszystko   to w  ppppmnuaac?!*_
*

.miniSTERSTWO  odpowiedzialne  za  Kurture  i Nałókę  jest  GUPIE  bo 
każe  mnie  to  pisaĆ

    Będę  wielokro tNIE   sam   sobie  zaprzeczał. 

                InFunTylny  będę.

                 nie  BEDĘ SIĘ  wcale  MĘCZYŁ  
T YM  WSZYSTKIM. 

...ufff!

 

Piszę  to ja, Wojciech  Roskosz  aka DUPA, pod natchnieniem  ducha,  
siedząc   niewygodnie,  na krześle/fotelu   przy   ul. Kolejowe j 
(ch yba 10/2).   Jelcz -Laskowc e 2015  r.n.e .   i później .

*
PROTESTPRZECIWKOPISANIUPRACMAGISTERSKICHNAUCZELNIACHARTYSTYCZN
YCHACO?!
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Trzymając  się  planu  pracy,  powinienem  teraz  wyrazić  słowo  WSTĘPNE 

tłumaczące wybór tematu i przedstawić główne założenia.

NIE zrobię  tego ,  bo  nie  mam planu .  
Pie s  mi  z jadł-  oHYdna  ta  poczwara .„ ” 1  S tarszy  brat 
u topił  w  kaszce  -  kocham  go .  W ścibska ,  wredna , 
s ą siadka  spod  1 ,  która  ciągle  podrzuca  swo j e  śmieci  do 
mo j ego  kubła ,  użyła  go  jako  podpałki .  J edyną  kopię , 

jaka prawdopodobnie  zo s tała ,  ma Pani  Zofia .  *

* *
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*-  niepotrzebne  skreślić

* *  -  dopi sać  wedle uznania

W ogóle  nic  już  więce j  nie  napi szę  
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na  tamtej  stronie,   bo   przecież    muszę  gdzieś   nazbierać   te  minimum 

stron.   Us ta lan ie   minimum  jest  bez sensu. 

J e ś l i   k t o ś   p o t r a f i   l a p i d a r n i e 
wyrazić  się na  jakiś  temat, 
z a g a d n i e n i e ,    p r o b l e m , 
tezę, myśl, przedstawić 
swój  punkt widzenia, 
t o  p o  c o  g o 
z m u s z a ć   do 
rozwlekan ia 
wypowiedz

i?
i  i  m i  s i ę  n i e  z m i e ś c i ł o ,  k u r d e !



PROTESTUJĘ PRZECIWKO TEMU CO PISZĘ!
Czas temu poświęcony mógłbym przeznaczyć na 
tworzenie pracy z zakresu malarstwa i multimediów,
 Świat zyskałby więcej niż z tych liter. 

STUDENCI ! ŁĄCZMY SIĘ W PROTEŚCIE, NIE MARNUJMY 
CZASU NA PISANIE! PROTESTUJMY!
Przecież i tak nikogo nie interesuje co my tu 
bazgrzemy . „ ”
Piszemy blogi, to wystarczy.

NIE WSTYDŹMY SIĘ MÓWIĆ CO JEST DO DUPY!
Przecież, tego od nas wymagają, myślenia 
i zwracania uwagi na błędy tego Świata. 
Pisanie prac dyplomowych na ASP jest 
pozbawione sensu. 

CZAS NA ZMIANY! 
KTOŚ TO W KOŃCU MUSI WYRAZIĆ!
MŁODOŚĆ! ŚWIEŻOŚĆ! GWIEZDNE WOJNY!
Nikt za nas tego nie zrobi, obalmy starą 
tradycję niepasującą do młodych czasów, 
nie urodziliśmy się tylko dla iksboksa.

MIAST PISAĆ, CHODZMY DO MUZEÓW I GALERII.
Uczmy się od dawnych braci w buncie jak protestować i 
zwalczać uciśnienie. 
Polecam Panoramę Racławicką2

4



Mądrzejsi ode mnie ludzie napisali, co to jest manifest, kiedy powstał, w jakim 

celu. Teraz,  ode mnie  oczekuje się,  że przeanalizuję to,  co wyrazili  ci mądrzejsi 

i sam  się  wypowiem  na  ten  temat,  wykazując  się  elokwencją  i  zrozumieniem 

zagadnienia.

Po przeanalizowaniu 2szeregu opracowań* na temat manifestu, jego narodzin 

i znaczenia, stwierdzam co następuje: 

-zrozumiałem 

-zgadzam się z nimi

-nie mam zastrzeżeń. Poza jednym, w końcu ktoś powinien przełożyć, w przenośni 

i dosłownie  ,książkę  napisaną  przez  Alexa  Dancheva,  z  półki  z  literaturą 

anglojęzyczną  na  półkę  z  książkami  w  języku  polskim.    

__________________________________________________________________________________

*szereg pierwszy        

„100 Artists'  Manifestos From the Futurists to the Stuckists”3 - ta książka napisana 

jest  w  obcym  języku!  Angielskim!  Mam  nadzieję,  że  to  zostanie  zauważone 

i docenione.  Przecież  analiza takiej  pozycji,  dodam,  że  nie  jest  to  „Kamasutra”, 

zajmuje dużo czasu.         

 * szereg drugi

„Archeologia pojęcia manifestu / Krótka historia manifestów  w Europie Środkowo-

Wschodniej „4
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W  zasadzie,  mógłbym  teraz  zakończyć  tę  pracę.  Przecież  wyczerpałem 

zgłoszony  przeze  mnie  temat.  Manifest  –  jest.  Od  Teorii  do  praktyki  -  jest. 

Na wybranych Przykładach, „strzelę” jeszcze jeden, „manifest końcowy” - właśnie 

trwa i będzie po sprawie.   

Powinienem  kurczowo  trzymać  się   formy  protestu,  ogłaszać  rewolucję  wszem 

i wobec, żeby trudniej było recenzentom wykoleić mnie z tego toru kombinowania. 

Wkładając  kij  w  mrowisko  mógłbym  próbować  wykpić  się  z  pisania  dłuższej, 

zanurzonej  głębiej  w  problemie  pracy.  Tą  retoryką  mógłbym bronić  się,  czy  też 

bardziej atakować, nomen omen, podczas obrony.  W ten sposób nie traciłbym czasu 

na  pisanie,  a  zyskałbym na  tworzenie  pracy  z  zakresu  malarstwa  i  multimediów. 

Jestem  świadom  pozycji  uczelni,  która  dbając  o  swoja  renomę  chciałaby  rodzić 

absolwentów kompletnych, potrafiących wyrazić się na różnych płaszczyznach sztuki, 

w tym literaturze.  Domyślam się,  że pisemna praca ma na tej  uczelni  sprawdzić 

czy student jest wystarczająco elokwentny, czy reprezentuje wystarczający poziom 

ekspresji,  nie  tylko  z  zakresu  prac  plastycznych.  Bzdura!  Przecież  „przechodzą” 

prace na zasadzie Ctrl plus c i Ctrl plus v,  robią to nie tylko studenci, „przytrafia” 

się to czasem pracownikom naukowym pnącym się po szczeblach kariery.

Jeśli ktoś będzie chciał pisać w cywilu, to będzie to robił, czytelnicy zweryfikują jego 

poziom,  styl.  Krótko,  umiejętności.  Żadna  pisemna  praca  magisterska  niczego 

nie zmieni,  kto  ją  przeczyta,  prócz  seminarzystów  i  recenzentów?!  Co,  studenci 

piszący na podobny temat? Ooo o wielkie mi mecyje.    
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Manifest artystyczny jest tą formą wyrazu twórcy, którą chciałbym się zająć w tej 

pracy. Rozumiany jako przejaw sztuki powinien być tak traktowany. 

W niniejszej pracy chciałbym przybliżyć historię manifestu artystycznego 

związanego ze sztukami plastycznymi.  

Przyjrzeć się okolicznościom powstania oraz jego kształtowaniu na wybranych 

przykładach . 
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Bogactwo  oraz  wielokierunkowość  przejawów  artystycznych  są  najbardziej 

charakterystycznymi cechami sztuki XX wieku. Artyści tego okresu formułując swe 

dążenia  i  broniąc  swych postulatów często  sięgali  po  słowo pisane,  częściej  niźli 

drzewiej bywało. I w tym momencie pojawia się nam słowo manifest.

Manifest- „(...)2) w sztuce – program działania, publiczna deklaracja grupy: 

literackiej, artystycznej, twórczej; opublikowany program lub ideologiczna podstawa 

programowa, popularna w ruchu awangardowym forma publicznego ogłoszenia 

credo i odmiana sztuki współczesnej(...)

3)publikacja teoretyczna określająca główne cele jakiegoś ruchu(...)

4) działalność literacka, teatralna, plastyczna, konceptualna, ewentualnie dzieło, 

powieść, obraz, wystawa, spektakl określające program artysty lub grupy, 

5) ogłoszenie idei w funkcji dzieła sztuki (...)”5

„(…)Słowo  „manifest”  korzeniami  sięga  łacińskiego  manifesto  (ujawniać, 

objawiać, obwieszczać, oznajmiać). Specyficzna forma literacka, którą później zaczęto 

oznaczać  tym  mianem,  pojawiła  się  zaś  u  progu  nowożytności.  Nowa  sytuacja 

komunikacyjna  XV  wieku  uzasadniła  wykorzystywanie  konkretnych  literackich 

środków, sprawiając, że pojawiło się miejsce na nowy typ tekstualnej wypowiedzi. 

Podstawowym elementem  tego  typu  wypowiedzi  jest  jej  deklaratywny  charakter 

-manifest  obwieszcza  rzeczywistość,  deklaruje  rzeczywistość,  zakładając 

performatywną, sprawczą moc słowa.(...)”6

 Można by  prześledzić szczegółowo historię manifestu w szeroko rozumianej 

kulturze od powstania do teraz, ale kierunek studiów i sama uczelnia upoważniają 

mnie do tego,  że mogę to „olać” podobnie jak Lutra,  Marksa razem z Engelsem, 

uznawanych za ojców tego gatunku literackiego. O ile historia Marcina jest dla mnie 

plastycznie ciekawa, bardziej sam akt przybijania tez do wrót kościoła(Jak to musiało 

brzmieć?!). O tyle  pozostały duet mnie nie interesuje.
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Jak zauważa Michnik,  sam cytując w swoim artykule,"Manifesty jako teksty 

programowe przeznaczone są do odczytów i propagandy, operują, jak zauważył to 

Przemysław Czapliński, trzema rodzajami poetyk: poetyką obwieszczania i agitacji, 

objawiania i skandalu oraz objaśniania i demonstracji5.”7  Dalej pisze tak, „Badacze 

historii  manifestów  zwykle  sięgają  po  teorię  aktów  mowy  Johna  L.  Austina, 

klasyfikując manifesty jako akty performatywne, które dokonują się w samym akcie 

wypowiedzi.  Stąd manifesty składają rozmaite obietnice, które niejako spełniają w 

samym  akcie  ich  złożenia.  Siła  manifestów  zawiera  się  w  tym,  że  ujawnienie 

programu  jest  natychmiastową  realizacją  głównej  funkcji  wypowiedzi.  Ich  słabość 

staje się oczywiście jawna, kiedy okazuje się, że z samego ogłoszenia postulatów nie 

wypływa  ich  realizacja.  Stąd  też  wynika  analizowane  przez   badaczy  rozpięcie 

manifestów między pragnieniem siły a przeczuciem słabości aktu wypowiedzi.”8 

Konkludując  powyższe  cytaty,  manifest,  to  taka  fajna  forma  wypowiedzi, 

w której możemy zawrzeć banialuki całego świata, obiecać raj na ziemi i inne utopie. 

Oczywiście wyrażając je możemy w nie wierzyć, ale spełniać ich już nie musimy. Cała 

„zabawa”  polega  na  samym akcie  wyrażenia.  Najlepiej  jak  to  zrobimy  w  formie 

zapewniającej rozgłos.

Voilà

Tyle teorii.

Praktyczne znaczenie temu terminowi nadali futuryści.

Jak sama nazwa wskazuje, przybyli oni do nas z przeszłości.

Jeżeli przeszłość, to historia.

Historia, histeria, można się pomylić.

Jak histerycy mogliby opisać okres historii ludzkości, w którym powstał futuryzm 

a wraz z nim manifest o walorach artystycznych, jednocześnie nadając mu, jak już 

wspomniałem, znaczenie praktyczne?

Wolę nie wiedzieć.

Poczytajmy historyków.

Dobrze to zrobić, przed analizą futurystów, awangardy rosyjskiej, dadaistów i ich 

manifestów.

…
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…

…

…

…

…

Ja już przeczytałem. A Państwo? No nic nie szkodzi, pokrótce przypomnę.

Dawno dawno temu, gdy wieki się zmieniały.  Ubłoconymi na roli buciorami 

stanął świat na progu 20.wieku. Tak stał i wycierał obuwie o ten próg, przecież nie 

wypada tak się pchać do miast. 

A w tych miastach?!  Nowiuśkie automobile, na niebie pionierzy awiacji.  

Curie'owie są radzi, Planck mówi że Newton jest głupi,  a przy  elektrycznym świetle 

psychoanalizuje to Freud. 

Tę całą nowoczesność, postęp naukowy i techniczny oraz przemiany  

ekono-społeczne filmują bracia Lumière.

Tak nagły rozkwit zmian na rożnych niwach spowodował spór między przywiązanymi 

do  tradycji  i  kultury  konserwatystami  a  zapatrzonymi  w  przyszłość   piewcami, 

postępu,  kochankami  szybkiego  i  burzliwego  życia.  Pewna  część  tych  drugich 

utożsamiała postęp z rewolucją.

Na  świecie  wzrastało  poczucie  wartości  narodu,  to  z  kolei  pozwalało  wzrastać 

ksenofobi.  Choć  w  Europie  następował  postęp  w  kwestiach  socjalnych  i  praw 

politycznych to  wciąż  istniały  ostre nierówności.  Wzrastało  znaczenie demokracji, 

tożsamości, patriotyzmu, klamrę wzrostu zamykał socjalizm, wyrastając na potężny 

ruch polityczny. 

Wszystko pięknie ładnie, i jak nie dupnie! Najpierw lokalnie, potem w Europie aż w 

końcu rozleje się konflikt zbrojny zwany pierwszą wojną światową. 

Otulony takimi to okolicznościami narodził się kulturze i sztuce 

10



11



Pierwszy  manifest  głoszący  powstanie  futuryzmu  został  zaprezentowany 

w Mediolanie, w lutym 1910 r. przez włoskich artystów:  G. Balla, U. Boccioniego, 

C. Carrà, L. Russolo i G. Severiniego. W kolejnych latach malarze futuryści licznie 

publikują programy swej twórczości  oraz propagują ją na wystawach. 

„(...)  w  manifeście  tym,  na  razie  czysto  teoretycznym,  futuryści  oświadczają,  że 

obecnie należy uwolnić się od „gangreny profesorów, archeologów i antykwariuszy”. 

Demonstrują  wolę  skazania  na  śmierć  całej  dawnej  sztuki,  jak  również  tradycję: 

manifest nawołuje do „lekceważenia kobiety”, postrzeganej jako strażniczka dawnej 

wartości. 

Nowa tradycja powinna z zachwytem odnosić się do ruchu, jedynej rzeczywistości 

nowoczesnego  świata.  Bezruch  jest  tylko  pozorem,  wszystko  jest  dynamiką, 

wibracjami, przesuwaniem.(...)9 
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Należy  zaznaczyć,  że  rok  wcześniej  Filippo  Tommaso  Marinetti  napisał  (w  „Le 

Figaro” wraz z C. Carrà i U. Boccionim) „Akt założycielski i manifest futuryzmu”. 

Mimo  iż  ten  utwór  nie  wpłynął  bezpośrednio  na  sztukę  europejską  niewątpliwie 

wyraźnie  zaznaczył  problematykę  późniejszych  futurystycznych  manifestów.  Z  tą 

różnicą,  którą  chciałbym  wyraźnie  podkreślić,  Marinetti  „lubił  się”  z  faszyzmem 

i nacjonalizmem, by w konsekwencji programowo wspierać Mussoliniego. Poza tym 

przykrym „akcentem” futuryzm był od tego wolny. 

„(...)W przeciągu dwóch - trzech lat futuryści uczynili z produkcji manifestów niemal 

autonomiczną  sztukę,  którą  ich   następcy  mieli  dalej  doskonalić.  Wielość  oraz 

różnorodność futurystycznych wystąpień sprawiły, że każdy tekst programowy mógł 

zostać włączony w obręb gatunku.(...)”10  

„(...)Z futuryzmem, jak rzadko z którym kierunkiem artystycznym, zapoznawać się 

trzeba  przede  wszystkim  za  pośrednictwem  obszernego,  w  ciągu  kilkunastu  lat 

narastającego materiału programowego. 
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Dla rozwoju myśli estetycznej, doktryna futurystyczna posiada większe znaczenie  od 

artystycznych realizacji tego kierunku. Na genezę estetyki futurystycznej składają się 

skomplikowane problemy historyczne, literackie i filozoficzne(...)11

„(...)O ile podstawowe problemy doktryny futurystycznej – szybkość, jednoczesność, 

dynamizm – zdają się być oryginalnym wkładem tego kierunku do sztuki XX w., o tyle 

w konkretnych realizacjach futurystycznych nowatorstwo to jest w znacznej mierze 

względne.(...)”12 

Mimo deklarowanej permanentnej nowości i zerwania z tradycją, futurystyczne 

malarstwo nie jest wolne od wpływów twórców w stylu impresjonizmu i kubizmu. 

Futurystyczni  twórcy  są  niejako  w  ciągłym  dialogu  z  kubistami.  można  odnieść 

wrażenie, że kubistom i futurystom dzwoni w tym samym kościele, tyle że patrzą 
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na witraże  pod  innym  kątem  i  porze  dnia.  Obydwa  nurty  próbują  zmierzyć  się 

z problemem ujęcia symultanizmu, żyją w niełatwej do zdefiniowania symbiozie. W ich 

malarstwie  występują  oczywiste  różnice,  jak   używana gama barwna,  statyczność 

kontra  ruch  i  szybkość,  widać  inspirację  nowinkami  tamtych  czasów z  dziedziny 

fotografii, filmu czy promieniami rendgena. Futuryści, w przeciwieństwie do kubistów 

odrzucili martwą naturę, unikali spłaszczeń i czystych konturów, wprowadzili czwarty 

wymiar – czas. W swych przedstawieniach  próbowali pokazać ruch obiektu, jako jego 

kolejne stadia przesunięte w przestrzeni, co może się kojarzyć z nachodzącymi na 

siebie kadrami filmu. W większości przypadków kompozycja nie ograniczała się do 

jednego,  a  do  wielu  przenikających się  obiektów,  w tym tła.  Widoczna  jest  chęć 

ukazania dynamizmu, często poprzez rytmiczne powtarzanie zakrzywionych, czasem 

przerywanych  linii  tworzących  sekwencje.  Stosowali  sąsiadujące  ze  sobą  barwy 

uzupełniające, co miało służyć wrażeniu życia, i ułatwić odczucie ruchu. Wiele prac 

tematem  dotyczyło  prawdziwej  rzeczywistości,  lecz  przedstawienie  było 

odrealnione, wręcz abstrakcyjne, bo w założeniu proces twórczy miał być tak samo 

ważny jak skończony obraz. Dlatego wiodącą rolę miała intuicja twórcza, planowanie 

schodziło na dalszy plan.  
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Podsumowując,  chciałbym zauważyć,  że fotokopia  zamieszczona  wyżej   jest 

futurystycznym  manifestem  w  pigułce.  Skandalizujący,  szokujący,  gwałtowny. 

Zrywający z przeszłością i intelektualistami. Skupiający się na języku i  typografii. 

Futuryści mają w pogardzie dawną sztukę, patrzą w stronę nowoczesnego świata, 

robią to w formie nieznoszącego sprzeciwu nakazu oraz agresywnych roszczeń. 

Rozpowszechnione,  przez  futurystów  pojęcie  manifestu  zaczęło  działać 

na manifest jako termin, retrospektywnie. „(...) nadając miano manifestu rozmaitym 

„deklaracjom”,  „proklamacjom”,  „odezwom”  oraz  różnym  rodzajom  pism 

teoretycznych, lub po prostu wizji przyszłości. W dalszej kolejności pojęcie manifestu 

dokonało ekspansji poza granice literatury. Manifestem stał się sam akt wystąpienia, 

tekstem zaś mogło być również dzieło lub wystawa. Znaczenie pojęcia przesunęło się 

zatem  w  stronę  poszerzonego  rozumienia  tekstów  kultury  -  za  teksty  uznano 

nieliterackie  przejawy  działalności  artystycznej,  do  tego  nie  tylko  te  zawarte 

w ustalonych  formach,  lecz  również  w  aktach  performatywnych:  publicznych 

wystąpieniach, performansach, manifestacjach itd.”13  

Twórczość futurystów nazwałbym jednym wielkim manifestem, który dzięki nim 

mógł zyskać status dzieła sztuki. 

Manifest  został uwolniony, ten specyficzny artystyczny przekaz zyskał autonomię. 

Przestał  być uzupełnieniem,  wyjaśnieniem twórczości,  by  stać  się dziełem samym 

w sobie. 

To  oczarowanie  ruchem  wiedzie  do  apologii  destrukcji:  artyści  z  zapałem 

angażują się w wojnę, „jedyną higienę świata”.(...)”14
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RUSKA AWANGARDA.

Początek XX. wieku w Rosji, podobnie jak w Europie, był okresem burzliwych 

zmian myśli społecznej, mających ogromy wpływ na politykę, która, jak się okazało, 

miała nie mniejszy na sztukę.

Sztuka rosyjska w okresie  przed i  w trakcie  rewolucji   zdominowana była  przez 

twórców awangardowych. Byli oni pod silnym wpływem nurtów zachodnich, głównie 

kubizmu i futuryzmu. W swej twórczości chłonęli nowe nurty gąbką własnej kultury. 

W  ten  sposób  wyłoniła  się  nowoczesna  twórczość  osadzona  w  lokalnej  tradycji. 

Specyficzne połączenie wschodniej  kultury  obrazowania  z  głównymi  „zaleceniami” 

sztuki zachodniej. W sztukach plastycznych objawiło się to  chęcią zerwania z dawną 

estetyką,  symbolizmem.  Postępowała  prymitywizacja  formy  za  sprawą 

jej geometryzacji  i  redukcji  kształtów.  Podobnie  jak  na  Zachodzie  wypowiedzi 

malarzy  w formie manifestu stały się ważnym przejawem ich twórczości. Wyrażali 

w nich dążenia do konstruowania obrazów poddanych zasadom maksymalnej logiki. 

Niezmiernie ważny był ruch i dynamiczny temat malarski. „Malarze odwoływali się 

do obrazowania futurystycznego, a jeszcze częściej kubistycznego, wyciągając nowe 

wnioski z postawionych tam zagadnień malowania „nowymi materiałami” - kolażu, 

problemu  wielowymiarowych  przestrzeni,  przekształceń  powierzchni  czy  faktur. 

Nie była to jednak recepcja bierna. Malarze rosyjscy – co wielokrotnie podkreślano 

-asymilowali kubizm z punktu widzenia swych zainteresowań, przydając mu nazwę 

kubofuturyzmu.”15
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W przeciwieństwie do zachodniego modelu, rosyjska awangarda nie konsolidowała 

się wokół wiodących grup reprezentujących nowe nurty.  Choć wyraźnie rysowała się 

wspólna  nowatorska   tendencja,  środowisko  twórców  było  podzielone,  nawet  na 

pojedynczych reprezentantów nowej fali.  Ważniejsze futuryzujące grupy to ”Walet 

karowy”,  „Ośli  ogon”  czy  „Związek  Młodzieży”  „(...) wielu  malarzy  przechodziło 

z grupy do grupy, na przykład Malewicz w 1911 rok należy do „Waleta karowego”, 

a już  w kilka lat  później  ogłasza manifest  suprematyzmu.  Łarionow i  Ganczarowa 

w 1911r.  Przeciwstawiają  się  „kubistom”,  zgrupowanym  w  „Walecie  karowym”, 

są głównymi  organizatorami  grupy „Ośli  ogon”,  reprezentując  podówczas  kierunek 

najbliższy  futuryzmowi  włoskiemu,  a  jednocześnie  wystawiają  i  występują 

w dyskusjach  publicznych  wraz  z  Malewiczem  i  Tatlinem,  by  następnie  w  kilka 

miesięcy później głosić tzw. łuczyzm.”16

„łuczyzm [ros. łucz ‘promień’], termin wprowadzony przez M. Łarionowa na 

określenie zainicjowanego przez niego 1912 abstrakcyjnego kierunku w malarstwie 

rosyjskim, nazywanego też rajonizmem lub raizmem;

wg założeń łuczyzmu (wydane w formie manifestu 1913, w Moskwie), obrazy 

odznaczały się świetlistością, ujętych zazwyczaj w smugi i rozłożonych równo lub 

przeciwlegle kolorów; łuczyzm wykazuje wiele analogii z futuryzmem (1910 wykłady 

T. Marinettiego w Rosji).”17
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Manifest łuczyzmu postuluje ponowne zbliżenie malarza i rzemieślnika tak zwalczane 

od czasu  renesansu.  Dopuszcza  drobinę  irracjonalności  w formie  iluzji  czwartego 

wymiaru,  „obraz  powinien  sprawiać  wrażenie  ślizgania  się  poza  czasem 

i przestrzenią”. Jest uznawany za pierwszy kierunek artystyczny w rosyjskiej sztuce 

oparty o realizację założeń programowych - zawartych w manifeście założycielskim.

W tym momencie  powinien  wybrzmieć  zgrzyt,  konkretnie  dźwięk  wywołany 

skreczowaniem. O, taki jak w tym zaszyfrowanym kodem QR linku:            

Dlatego, że okres rozluźnienia i  wolności w sztuce rosyjskiej, trwający od połowy 

XIX w. kończy się wraz z wydarzeniami  związanymi z lutową, potem październikową 

rewolucją w 1917 r. Można powiedzieć, że wraz z nastaniem XX wieku, awangardowi 

rosyjscy  artyści  wchodzili,  jeden  po  drugim,  na  okręt  rewolucji.  Lodołamacz  ten 

przebijał się przez zamarznięte morze sztuki rosyjskiej ku bezkresnym wodom utopii 

przyszłości.  Napędzał  go  silnik  parowy zbudowany  na  planach Marksa  i  Engelsa, 

u steru stał Lenin. Wydaje się, że nie było dużego wyboru, wchodzisz na pokład albo 

toniesz, ewentualnie dryfujesz na krze swojej koncepcji sztuki ku Zachodowi. Dlatego 

każdy  awangardowy  artysta  tamtego  okresu  miał  epizod  długiej  lub  krótkiej, 

ale jednak służby pod banderą czerwonej gwiazdy. 

W kotłowni o żar dbali konstruktywiści manifestujący iż artysta nie jest dekoratorem 

życia,  ale  jego  organizatorem.   Ciężko  pracując   zmienili  się  w  produktywistów. 
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Jeszcze bardziej upolitycznieni chcieli mocniej oddziaływać na codzienność wiążąc się 

twórczo z przemysłem i produkcją seryjną.   W maszynowni można wyróżnić wiele 

grup  polemizujących  na  łamach  czasopism,  spory   dotyczą  jednak  szczegółów, 

wszyscy chcą płynąć szlakiem rewolucji. „ Już w 1918 r. grupa futurystów, którzy 

deklarowali  gotowość  współpracy  z  nowym  ustrojem,  założyła  pismo  „Sztuka 

Komuny”. W piśmie tym po raz pierwszy zostały sformułowane podstawowe zasady 

przyszłej teoretycznej platformy Lefu.”18   LEF - Lewy Front Sztuki, z Majakowskim 

na  czele.  Grupa  ta  działała  według  doktryny  mającej  u  podstaw  manifest 

futurystyczny „Policzek smakowi powszechnemu„ Twierdzili, że sztuka to tworzenie 

rzeczy i  budowanie życia poprzez jego realistyczny opis,  bez stosowania  selekcji 

faktów. W ich mniemaniu sztuka powinna być użyteczna, wykonywana na zamówienie 

publiczne -  czym odróżniali się od futurystów zachodnich. W praktyce twierdzenia

te były  wdrażane  w  życie  bardzo  sumiennie  przez  większość  artystów  tamtego 

okresu. Wszyscy pracowali na potrzeby rewolucji. 

W  plakacie,  niczym  w  soczewce,  skupiały  się  promienie  awangardowych 

manifestów  i  agitacyjnych  potrzeb  propagandy  bolszewickiej  rewolucji.  Wypalał 

w głowach bolszewickie  pomysły utopijnej przyszłości. Ten rodzaj grafiki użytkowej 

spełniał  funkcję  informacyjną,  reklamową,  propagandową  i  agitacji  politycznej 

-manifest  w  czystej  postaci,  w  oprawie  graficznej.  „Zaletą  plakatu  jako  środka 

agitacji  była jego względna trwałość oraz łatwość przechowywania i  przewożenia, 

a także  możliwość  powielania.  Bardzo  istotną  cechę  dobrego  plakatu  stanowi 

wyrazistość i komunikatywność. Dzięki uproszczonym, lapidarnym środkom wyrazu 

treści przekazywane przez autorów były czytelne nawet dla analfabetów, którzy jak 

wiadomo przeważali wśród ludności ówczesnej Rosji. Istotne znaczenie miał fakt, że 

twórcy  plakatów,  wzorowali  się  często  na  tradycyjnych  łubkach  rosyjskich  lub 

wykorzystywali schematy kompozycyjne ikon. Można przypuszczać, że dobrze znane 

motywy  czy  układy  ułatwiły  widzom  zrozumienie  i  przyjecie  nowych  treści.”19 

Dlatego  w  Rosji  bolszewickiej  plakat  jako  środek  propagandy  wizualnej  odegrał 

największą rolę. Stał się głównym orężem socjalistycznej propagandy. Przygniatał 

swoimi  nakładami,  sięgającymi  nawet  100  tys.  egzemplarzy,  swoim  zasięgiem 

zaglądał do najodleglejszych  zakątków prowincji, znaczył szlak czerwonej armii. 
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Produkcją  plakatów  zajmowały  się  praktycznie  wszystkie  instytucje  państwowe 

i organizacje społeczne od najwyższego do niskiego szczebla. Nie artyści, a  władze 

rewolucyjne - politycy, wyznaczyli standardy i główne cele dla plakatu. „Ustalono, że 

plakat artystyczny winien być rewolucyjny. Wyznaczono mu następujące zadania: 

Rozwijanie ducha internacjonalizmu i rewolucyjnej woli, głęboka i zaciekła nienawiść 

do  ustroju  kapitalistycznego,  propaganda  idei  socjalizmu,  rozwijanie  organizacji 

kolektywów.”20  W swej monumentalności  był realistyczny, przez to zrozumiały dla 

wszystkich, tematyką  poruszał nie tylko sprawy polityczne i wojskowe, ale także 

gospodarcze i społeczne.

Można wyróżnić dwa główne kierunki w sztuce plakatu: heroiczny i satyryczny. 

”Prace grafików sowieckich, zwłaszcza te najlepsze, w dosadny i zazwyczaj bardzo 

trafny sposób oddawały punkt widzenia propagandy oficjalnej. Zjadliwa satyra na 

wrogów czy apologia bohaterów,  postaci  i  sceny ukazane w jaskrawych barwach 

i często prostackiej manierze – wzbudzały zainteresowanie i nie pozwalały przejść 

obojętnie.”21 Stylistycznie,  plakat  zmieniał  się  wraz  z  rozwojem  różnych  nurtów 

awangardy,  która  początkowo  miała  dużo  swobody  twórczej.  Jednak  najbardziej 

charakterystycznym  stylem  plakatu  rewolucyjnej,  później  totalitarnej  Rosji,   jest 

socrealizm. Przedstawienia w tym stylu są najliczniejszą grupą tego specyficznego 

rodzaju manifestu.

Manifesty używane przez artystów pełnej sprzeczności awangardy rosyjskiej 

były przejawem wolności  w poszukiwaniu nowych form twórczych. Paradoksalnie, 

w konsekwencji  stały  się  dla  nich  formą  totalnego  ograniczenia  i  zniewolenia. 

Co uczyniło ich postaciami tragicznymi, zamkniętymi między buntowniczym żądaniem 

wolności a rewolucją artystyczną i społeczną, którą sami tworzyli, można nawet rzec, 

że stworzyli. Bo trudno przecenić wkład artystów awangardy rosyjskiej w budowę 

bolszewickiej,  komunistycznej  i  totalitarnej  Rosji.  Śmiem twierdzić,  że  gdyby  nie 

ci tragiczni,  wręcz fatalistyczni,  w sensie  antycznym,  twórcy to  świat  wyglądałby 

inaczej. Pozostaje kwestia etyki i moralności tychże artystów działających w bardzo 

krwawych  czasach.  Tych  rewirów  ludzkiej  egzystencji  nie  śmiem  poruszać, 

przynajmniej w tej pracy. 
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Dadadada nienienie. 

Pragnę zauważyć iż zacząłem wypełniać tę tabularazę - jaką była wcześniej 

ta stronica,  jak  mogłoby  się  wydawać,  od  dwóch,  wielce  przypadkowych, 

niepozornych ciągów liter.  Jednak wprawne oko uważnego odbiorcy,  wiele z nich 

wyczyta . Spostrzeże zaklęty w nich bunt oraz nazwę :
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Dadaizm 

„Zabawa szaleńca w pustce”, Hugo Ball.

„Dadaizm jest stanem umysłu”, André Breton.

Dadaiści  działali  w  tym  samym  czasie  w  różnych  krajach,  to  pierwsza 

internacjonalna  grupa  artystyczna.  Łączyła  w  sobie  artystów  o  różnych 

osobowościach,  temperamentach,  poziomach i  rodowodach twórczych.  Nie działali 

według jednolitych wyznaczników formalnych, nie wypracowali jednego wspólnego 

stylu.  ”Byliśmy  przekonani,  jak  zresztą  wszyscy  „nowonarodzeni”,  że  dzięki  nam 

świat zaczął się na nowo, w rzeczywistości jednak połknęliśmy futuryzm z kopytami. 

Co prawda w miarę trawienia wypluwaliśmy potem to i owo.(...)  Futuryści zaczęli 

stosować (w manifeście p.a.) dużo wcześniej swobodną typografię, która pozwalała 

zecerowi  poruszać  się  wzdłuż,  w szerz  i  poprzek arkusza,  mieszać różne rodzaje 

czcionek i ilustrować tekst według własnego uznania tym , co znalazł w kaszcie.(...) 

Na  tym jednak  wpływ futuryzmu w zasadzie  się  kończy.(...)  W tym właśnie  tkwi 

podstawowa różnica: futuryzm miał określony program.(...) Tymczasem dadaizm nie 

tylko  nie  miał  żadnego  programu,  lecz  miał  charakter  wręcz  antyprogramowy. 

Programem dadaistów było nie mieć żadnego programu... i to właśnie nadało temu 

ruchowi  w  odpowiednim  momencie  historycznym  ową  eksplozywną  siłę,  która 

umożliwiła  mu  swobodny  rozwój  we  wszystkich  kierunkach.  Bez  jakichkolwiek 

powiązań estetycznych i społecznych. To „absolutne nieuwarunkowanie” dadaizmu 

było istotnie czymś nowym w historii sztuki.”23 

Po raz pierwszy forma manifestu został użyta do manifestowania... 

niczego?  Czyżby?  Na pewno?                         Za dużo tych pytań !

Liczne  dadaistyczne  manifesty  niosły  przekaz  w  świat.  Rozpowszechniały 

dadaistyczny stan umysłu. Bo to właśnie on przede wszystkim łączył uczestników 

tego  ruchu.  Dzięki  swej  postawie  względem życia  nie  zważali  na  dotychczasowe 

granice między kierunkami w sztuce. 
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MANIFEST BERLIŃSKI  - 1918 

„Sztuka  pod  względem  techniki  i  kierunku  zależy  od  czasu,  w  którym  żyje,  a  a r t y ś c i  s ą 

w y t w o r a m i  s w e j  e p o k i .  Najwyższą  sztuką  będzie  ta,  która  w  swej  treści  myślowej 

odzwierciedla tysięczne problemy epoki, sztuka, o której da się stwierdzić, ze uległa wstrząsom 

ostatnich tygodni,  ta,  która wciąż  na nowo skupia swoje członki  pod  ciosami  ostatniego dnia. 

Najlepszymi i najbardziej niezwykłymi artystami będą ci, co w każdej godzinie wydobywać będą 

strzępy  własnego  ciała  z  odmętu  katastrof  życiowych,  którzy  z  krwawiącymi  dłońmi  i  sercem 

wgryzają się w umysłowość swojej epoki. Czy ekspresjonizm spełnił oczekiwania nasze na sztukę, 

która byłaby wyrazem naszych najżywotniejszych zainteresowań? 

Nie! Nie! Nie!

Czy  ekspresjoniści  spełnili  nasze  oczekiwanie  na  sztukę,  która  by  w  naszych  ciałach 

rozpalała istotę życia?

Nie! Nie! Nie!”24

(...) Ci, którzy podpisali niniejszy manifest, zebrali się pod hasłem bojowym 

DADA!!!!

dla propagowania sztuki, od której oczekuje się urzeczywistnienia nowych ideałów. Czymże jest 

więc DADAIZM?

Sołowo >>DADA<< wyraża najbardziej prymitywny stosunek do otaczającej rzeczywistości; 

wraz z dadaizmem dochodzi do głosu nowa rzeczywistość. Życie przedstawia się jako równoczesna 

plątanina dźwięków, barw i  rytmów duchowych, którą z dnia powszedniego i  całym brutalnym 

realizmie  wiernie  przyjmuje  sztuka  dadaistyczna  ze  wszystkimi  sensacyjnymi  wybuchami  oraz 

rozgorączkowaniem swej zuchwałej psyche.(...) Dadaizm po raz pierwszy nie przybiera wobec życia 

postawy estetyzującej, rozdzielając na części składowe wszelkie slogany w dziedzinie etyki, kultury 

i  „życia  wewnętrznego”,  będące  jedynie  osłonką  dla  słabych  mięśni.  (...)  Dada  walczy  o 

posługiwanie się 

w  m a l a r s t w i e  n o w y m i  ś r o d k a m i .  

(...)być artystą tylko przypadkowo; być dadaistą, znaczy to godzić się na to, żeby stać się igraszką 

rzeczy,  przeciwstawić  się  wszelkiej  osiadłości...  Precz  z  postawą  estetyczno-etyczną!  Precz  z 

bezkrwistą  abstrakcją  ekspresjonizmu!  Precz  z  literackimi  pustogłowami  i  ich  teoriami 

doskonalenia świata. Niech żyje  dadaizm w słowie i  obrazie,  niech żyją wszystkie rzeczy dada, 

które trwają w świecie! Być przeciw temu manifestowi – to właśnie być dadaistą!”25 
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 Działali  w  poczuciu  nieograniczoności  swobody  tworzenia, 

przez  co  ich  twórczość  wymyka  się  formalnym pojęciom  dzieł  sztuki.  W 

ten  sposób  otworzyli  kulturę  i  sztukę   na  całkowicie  nowe  koncepcje 

estetyczne,  gatunki  i  formy  wypowiedzi.  W  szczególności  ready  made 

Duchampa  oraz  fotomontaże,  np.  Haussmana.  Ich   postawa  pozwalała  im 

uznać  każdą  rzecz,  czy  nawet  sytuację  za  dadaistyczną  twórczość. 

Wynikało  to  także  z  ich  pomysłowości  w  doborze  materiałów  i  środków 

wyrazu  artystycznego.  Przykładem jest  „Merz”  Kurta  Schwittersa,  który 

do  swych  kolaży  używał  wszelkiego  autoramentu  odpadów.  Z  kolei  jego 

Merzbau  to  przejaw  sztuki  otoczenia,  dzieła   totalnego,   w  którym 

przestrzeń  sztuki  całkowicie  współistniała  z  przestrzenią  życia 

codziennego. 
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Jak bardzo to bliski mi twórca przekonałem się pisząc tę pracę. W poruszający mnie 

sposób Pani Ewa Kuryluk Pisze o Kurcie Schwittersie:

„Na  pytanie:  -  Kim  jesteś?  Shwitters  odpowiadał  podobno:-  Idiotą 

i mieszczuchem.  A kim był?  Jednym z  najbardziej  wpływowych artystów naszego 

stulecia.  To on –  i  Marcel  Duchamp –  przekonali  nas  o  tym,  o czym napomykał 

w swoich dziennikach Leonardo: że sztuki nie trzeba koniecznie tworzyć. Jest gotowa 

– ready-made – wystarczy ją odnaleźć. Krajobraz można namalować albo go odkryć 

na  zmokłej  ścianie.  Niby  zawsze  to  wiedziałem,  powiedział  mi  kiedyś  Stefcio 

Themerson, ale na dobre zrozumiałem dopiero podczas przechadzek z Kurtem. Kazdy 

afisz był dla niego poematem, chodnik zmieniał się w jeden wielki kolaż, a śmietnik 

w asamblaż.(...)  W  swoim  słynnym  „Liście  do  Leonarda  Chandosa”  Hugo  von 

Hofmannstahal wyznaje, iż pragnąłby pisać w tym niemym języku, którym rozmawiają 

ze  sobą  rzeczy.  To  centralne  pragnienie  jakże  wielu  awangardystów  Shwitters, 

artysta  o  instynkcie  dziecka  i  chomika,  zrealizował  najświetniej,  bo  jakby 

mimochodem.  Swoje  dzieła  tworzył  z  kamyków,  guzików,  sznurków  i  starych 

bibelotów, którymi zapełniał kieszenie, i z rupieci, które znosił do swojej pracowni.

Archeolog  codzienności,  Chwitters  przeciwstawia  patosowi  minionych  słów 

i obrazów trwanie i umieranie rzeczy. Teraźniejszość – przypomina – w mgnieniu oka 

zamienia się w przeszłość, skarb w szpargał. Patrz, jak kruszy się konwalia zasuszona 

pomiędzy  pożółkłymi  stronami  listu,  w  którym  ktoś  obiecuje  komuś  dozgonną 

wierność.  Widzisz?  Słowo  „miłość”  wyblakło  kompletnie.  Wszystko  przemija, 

ale przedmioty żyją dłużej niż uczucia i ludzie, a ich milczenie to konwersacja bardziej 

elokwentna od naszego ględzenia. Tak, ale trzeba mieć dar wzruszenia się wyrazem i 

wymową  pękniętej  szyby,  spinki  do  włosów  wdeptanej  w  asfalt,  peta  u  boku 

przejechanego  kasztana.  Trzeba  nie  byle  jakiego  talentu,  by  bawić  się  flirtem 

wygryzionego  futerka  z  ogryzkiem  jabłka,  pasjonować  romansem  zapałki  z 

naparstkiem.  Schwittersowi  ten  skromny  dramat  i  czar  istnienia  objawiał  się 

bezustannie.”26    
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Manifestacyjne  wystąpienia  dadaistów,  często  przeplatane  improwizowanymi 

recytacjami  nie  pozostawiały  nikogo  obojętnym.  Budziły  w  publiczności  skrajne 

odczucia.  

Odnoszę  wrażenie,  że  to   właśnie  działalność  dadaistów  i  ich  manifesty 

najbardziej zmieniły sztukę, kulturę, w ogóle dwudziesty wiek. Ich wpływ jest wciąż 

wyraźnie  odczuwalny,  wręcz  namacalny  w  szeroko  rozumianej  kulturze.  Uwolnili 

ekspresję twórczą na niespotykaną dotąd skalę. Na bazie ich nowatorstwa powstały 

inne kierunki w sztuce, np. bezpośrednio wywodzący się z dadaizmu surrealizm. W 

swych manifestach, postawili wiele ważnych pytań, dotyczących sztuki, roli artysty i 

odbiorcy, nie szczędząc obrazoburczej krytyki . 

Obecnie, korzystamy, czasem nieświadomie, z ich wkładu w kulturę. 

Któż z nas nie stosuje, albo nie ma styczności z fotomontażem?  Codzienność. 

Któż nie tworzy neologizmów, nie bawi się słowem i jego podwójnym znaczeniem? 

Któż  z  nas  nie  wziął  do  ręki  przypadkowego  przedmiotu  zauważając  w  nim 

pierwiastek sztuki, i nie nadał mu rangi osobistego dzieła? Kto w przedszkolu czy 

szkole nie  tworzył  przedstawień z  wycinanek czy gazet? Kto w pamiętnikach nie 

umieszczał kolaży? Któż z nas , od czasu do czasu, „nie wydurnia się” albo nie tworzy 

czegoś  skrajnie  głupiego,  żeby  tylko  poczuć  absurd?  Albo  nie  wyda  z  siebie 

bruityzującego albo bruitystycznego głosu? 

 Czy  tego  chcemy,  czy  nie,  świadomie  lub  bezwiednie  wszyscy  jesteśmy 

dotknięci manifestem dada.

A blurpBleAh!

AAAAAAAAAAAAAAA aAAAA!
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PS – à propos TakTak

W czasie gdy w Cabaret Voltaire przyszli dadaiści nie planowali swojej rewolucji w 

sztuce, przy tej samej ulicy mieszkał Владимир Ильич Ульянов, tak tak, nie inaczej, 

sam Władimir Iljicz Uljanow. Gdy Lenin kreślił plany swojej rewolucji korzystał z tej 

samej, co dadaowcy biblioteki. 

Da - czyż po rusku nie znaczy to tak...

Przypadek ? ...na pewno towarzyszył twórczości dadaistów, ale w tym przypadku ? 

Myślę, że gdyby ten bolszewik słuchał dadaistów to rewolucja światowa by mu się 

udała. 
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Marek Janiak 

„PERŁY AWANGARDY” 

„Większość awangard była awangardami tylko

»na chwilkę«, a w opisanej dotąd historii sztuki jedynie

dadaiści byli »awangardą w  procesie« 

właśnie ze swoją elastyczną postawą 

wobec własnych

dokonań”27
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<<ŁK>>

Andrzej Kwietniewski 

„GÓWNA AWANGARDY”

„Awangarda jest często tym gównem, które

»przeszkadza« innym artystom w dobrym samopoczuciu.

Bo awangarda to nie nowe style i kierunki,

nie manifesty, kontrpostawy, pogarda dla tradycji,

etc. Tylko taki moment, kiedy niektórzy ludzie zdają

sobie sprawę, że nie można inaczej, AWANGARDA

TO JEST TAKA WOLNOŚĆ, ŻE NIE MOŻNA WYTRZYMAĆ.

Bo awangarda to też przedmioty, ale

nie zwykłe, tradycyjne, straszne przedmioty sztuki,

ale WSPANIAŁE GÓWNA AWANGARDY. Awangarda

to DADA. I wtedy dada, i teraz, dziś, kiedy tamto

dada jest już tylko dadaizmem. Awangarda to takie

dada, które było zawsze, a na pewno wcześniej niż

ktokolwiek pomyślał

 o dadaizmie”28.

37



Od manifestu futurystycznego, poprzez teksty ruskiej awangardy, wolność 

dadaistów, zataczając niejako koło w kulturze pisania manifestów, dotarliśmy do 

Łodzi Kaliskiej. Garściami czerpiącej z wymienionych przed nią nurtów w sztuce. 

<<Łódź Kaliska.>>

    Marek Janiak

    Jerzy Koba

    Andrzej Kwietniewski

    Adam Rzepecki

    Andrzej Świetlik

    Andrzej Wielogórski 

    Szczera Szczerość z d. Blaga

Jest to wielce ciekawa grupa artystów [przynajmniej dla mnie], działającą trochę na 

uboczu, trochę w (oficjalnym obiegu sztuki), czasem na strychu, od przeszło XXX lat. 

Dla mnie najciekawszy jest okres początkowy, także z punktu widzenia tej  pracy. 

Tak, ta praca ma oczy,  w... tylnej części na okładce. Wracając. Jest to okres, który 

nastąpił zaraz po ich objawieniu się (1979 r.)  w atmosferze skandalu., po tym jak z 

neoawangardowej  grupy  zgłębiającej  problemy  fotomedialne,  nawiązującej  do 

konceptualizmu, głównie w performancach,  filmach i  fotografii,  przeszli  przemianę 

niczym H2O w wino (à propos wina - „gul”). 

Dlaczego woda?

Ano dlatego, że początkowo zajmowali się, jak już wspomniałem, fotomedializmem, 

który w końcu lat 70. przeżywał swoisty koniec swego rozwoju. Ciężko było wybić 

się  młodym  artystom  czymś  świeżym,  odkrywczym  w  tak  dobrze  zbadanym  i 

obsadzonym nurcie. Głównie wyeksploatowanym przez Warsztat Formy Filmowej i 

wrocławską Galerię  Foto-Medium-Art.  Nie pozostało  im nic  innego jak lać...,  jak 

wiadomo z pustego i Salomon... 

Wino?
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Ano dlatego,  że  pili,  że  się  przeobrazili  i  w tym czasie  pisali  dużo  manifestów,  szczególnie na 

początku  (1980-81).  Obrali  kierunek  dadaistycznosurrealistycznoanarchistyczny. 

Obok  manifestów często stosowali happening, cały czas korzystali z nowych mediów 

i  fotomedialnych doświadczeń.  Dlatego uważam, że „winny” okres działalności  ŁK 

jest ważny, o ile nie najważniejszy  w jej dorobku. Artystyczną doktrynę zachowań 

ŁK cechuje niedojrzałość, dziecinną szczerość, naturalizm, nieracjonalne zachowania, 

nawet  w  fizjologicznych  przejawach.  Swoją  naturę  ukazują  również  poprzez 

lekceważący  stosunek  wobec  ogólnie  obowiązujących  norm  społecznych  i 

kulturowych konwenansów. By w przekorny, krytyczny i niekompromisowy sposób 

przeciwstawić się zakłamaniu, bufonadzie dostrzeganymi w swym otoczeniu. Dotyczy 

to  przejawów  życia  społecznego,  politycznego,  ale  głównie  środowiska 

artystycznego.  Często  spotykanym  twierdzeniem  jest,  że  grupa  ŁK  blagierstwu 

udających lepszych niż są w rzeczywistości, przeciwstawia swoje blagierstwo przez 

udawanie gorszych niż są naprawdę.  

W literaturze można znaleźć wiele charakterystyk tej grupy. Po przeczytaniu niżej 

cytowanej  analizy  nie  śmiem silić  się  na  wyrażanie  całkowicie  własnego   opisu: 

„Najwyraźniej Łódź Kaliska ma w pogardzie wrażliwość artysty, ale szanuje własne 

uczucia, troszczy się o innych (aby nie czynić ich „innymi”), ale nie ustępuje im na 

krok, jeśli są artystami (i usiłują dokonać ekspansji), ceni błyskotliwą inteligencję, ale 

nie  wysoką  świadomość,  uprawia  grę  w  salonowców,  pierdząc  na  wernisażach, 

tworzy sztukę idiotyczną,  ale nie dla głupców. Sprzecznościowa logika stanowi tu 

swoistą  pochwałę  niekonsekwencji.  Poza tą  pochwałą,  czy też  raczej  pod zasłoną 

dymną sprzecznych czy wykluczających się twierdzeń pozostaje to, co jest stałym 

motywem  działań  i  wypowiedzi  Ełkaowców,  czyli  konsekwentne  odrzucanie 

intelektualizmu w sztuce, norm przyjętej moralności oraz marzenie o niezależności, 

zabawie, spełnieniu osiąganym na własny (a nie kulturowo określony) sposób. Pod 

zasłoną sofizmatów skrywa się zatem kredo Łodzi Kaliskiej.”29
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Zdjęcie muru podwórka 2 ul. Kanoniczna, Kraków, 1981 r. - na czerwono zakreśliłem 

prawdopodobnie najkrótszy manifest w historii  ŁK, autorstwa Marka Janiaka 

powstały  podczas  wydarzenia  artystycznego  „Siedem  dni  na  stworzenie  świata. 

Wieloetapowe  przedsięwzięcie  artystyczne,  zawierające  między  innymi  wymowny 

happening  „upadek zupełny” całość wsparta przez: „(...)manifest, w którym mieszały 

się  myśli  brzmiące  niczym  zdania  z  traktatu  filozoficznego.  Wielka  idea  została 

zestawiona z żartem, poważny temat obrócono w kpinę.  W tekście, który autorzy 

Janiak i Kwietniewski nazwali projektem aktywności opisali Stworzenie Świata jako: 

Całkowite wyeksplodowanie na zewnątrz świadomości twórcy. Świadomość każdego z 

osobna  jak  i  wszystkich  razem  jest  równa  jego  potencji.  Dalej  następuje  kilka 

podobnie "napuszonych" haseł oraz opis technik działania.  Całość zakończona jest 

zdaniem: Przyszła baba do lekarza. Akcja Siedem dni na stworzenie świata odbijała w 

krzywym  zwierciadle  hasła  sztuki  konceptualnej.  Pierwsze  i  ostatnie  zdanie 

manifestu,  przez  swój  kontrast,  krytykowało  ukrywaną  pod  skomplikowanymi 

teoriami jałowość poczynań niektórych neoawangardzistów.30

Śmiem  twierdzić,  że  manifesty  są  najważniejszym  przejawem  twórczości  ŁK,  a 
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przynajmniej stanowią część, która jest równoważna w stosunku do pozostałych  form 

wypowiedzi.  Tworzą  całość  z  happeningami,  pracami  fotograficznymi, 

multimedialnymi  i  inną  działalnością  artystyczną.  Dają  pełny  obraz  ich  przekonań. 

Często bełkotliwe, „buzują” od nadętych banałów wynoszonych na piedestał odkryć. 

Króluje  w  nich   blaga,  sprzeczność  i  krytyka  teoretycznych  tekstów  awangardy. 

Wszystko to  pozwala  stwierdzić,  że według nich sama praca czysto  intelektualna 

może mieć znamiona dzieła sztuki, co wpisuje się w nurt przekonań awangardowych.

W 1980 roku M. Janiak napisał dwa manifesty Idiotic Art i nawiązujące do nich, czy 

wręcz wypływające z nich,  cztery manifesty Sztuki Żenującej. W założeniu, sztuka 

żenująca miała tak wpływać na odbiorcę, żeby powstało u niego  odczucie mentalnego 

zagubienia oraz niepewność związana z wartością dzieła, czy  wystąpienia artysty, 

podczas  tegoż  artysta  winien  walczyć  z  uczuciem  zażenowania  i  wstydu  w  celu 

pozbycia  się  zaszczepionej  przez  społeczeństwo  (rodzina,  bliscy,  szkoła,  praca) 

potrzeby  akceptacji,  uniemożliwiającej  osiągnięcie  wolności  w  sztuce.  S.Ż. 

zainspirowało  poczucie  bylejakości  życia  w PRL'u,  w latach  80.  i,  paradoksalnie, 

zażenowanie postawą awangardy  stojącej w kółeczku wzajemnej adoracji. 

Praktycznymi przejawami SŻ jest  np.: poemat o wielkich cycach  - M.Janiaka , cykl 

zdjęć z czerwona świnką skarbonką – Pig Art. A. Świetlika,  „Ćwiczenia wyzwalające” 

Janiaka – performance były nagrywane w latach 80.,  składały się z serii  ćwiczeń 

wykonywanych  zawsze  dwa  razy,  zawsze  bez  wcześniejszych  prób.  Poprzez 

bezsensowne zmagania artysty z różnymi przedmiotami badały granice wytrzymałości 

obydwu stron. Artysta podczas ćwiczeń próbował zwalczyć strach i swoje racjonalne 

myślenie i odruchy. W ten sposób poszerzał możliwości poznania siebie i próbował 

zbliżyć  się  do  jakże  poszukiwanej  wolności  w  sztuce.  Poszukiwania  tej  wolności 

doprowadziły  do  koncepcji  zawartych  w  manifestach  sztuki  idiotycznej,  jak  już 

wspomniałem, poprzedzających SŻ.

Manifesty sztuki idiotycznej  to pochwała niekonsekwencji,  z zawartym problemem 

bytu artysty i jego wolnością. Artyści ŁK Widzieli sztukę przez pryzmat szczerości i 

wolności bytu, które mogą objawić się tylko chwilowo. Tworzyli niejako w pułapce 

własnej teorii mając świadomość, że osiągnięcie pełnej wolności jest niemożliwe, że 

mogą ją  osiągnąć  tylko na  krótko,  w momencie jakiejś  złudnej  akcji  artystycznej. 
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Pełnej  wolności  nie  mogą  osiągnąć  przez  istnienie  odbiorców  sztuki,  czyli  przez 

zniewalające  artystów  społeczeństwo  i  jego  normy.  Obwiniają  także  wszczepioną 

przez społeczeństwo chęć/potrzebę akceptacji.  Jednocześnie świadomi są,  że bez 

społeczeństwa/widzów sztuka nie może istnieć.

Przypomina  to  sytuację  psa  uganiającego się  za  własnym ogonem.  Taka scena  z 

reguły  jawi  się  groteskowo,  bo wygląda to  zabawnie i  śmiesznie,  ale  jednak coś 

gryzie tego psa.  I właśnie ten krótki  moment, w którym pies łapie własny ogon i 

gryzie  to  „coś”,  przy  okazji  się,  jest  chwilą  ulgi  i  wolności.  Dla  ŁK,  podczas 

uprawiania  SŻ,  tym „cosiem” jest  własna  forma wypowiedzi  wywołująca uczucie 

żenady u siebie i odbiorcy. Zamierzone wywołanie tego efektu rozumiem jako  dzieło 

sztuki i kęs wolności.           M u ś n i ę c i e  a b s o l u t u .

Odnoszę  wrażenie,  że ten  etap twórczości,  a  w szczególności  wynikające  z 

niego konkluzje, to swoiste opus magnum Łodzi Kaliskiej,  jakkolwiek to przewrotnie 

brzmi w stosunku do tej grupy.

Śmiem twierdzić, że pozostała twórczość ŁK jest tylko konsekwencją, rozwinięciem 

i opiera się na tym filarze koncepcji wolności w sztuce. Mimo wszystko, z wielką 

chęcią  przytoczyłbym  pozostałe  manifesty  ŁK,  jednak  będąc  świadomy  swej 

skłonności  do  nadmiaru  poprzestanę  na  wyselekcjonowanej  reprezentacji,  która 

będzie się pojawiać  w kolejności ustalonej przeze mnie. Chronologia w przypadku ŁK 

jest  niemodna(passé).  Żeby  tę  niemodność  uwiarygodnić  wystarczy  przyjrzeć  się 

numeracji  stosowanej  do  pisma  „TANGO”.  To  nieregularnie  wydawane  w  latach 

1983-86 pismo artystyczne , materialny symbol " Kultury Zrzuty". 

   „Dlaczego  akurat  Tango?  To  inspiracja  tańcem  ,  który  jest  tajemnicą,  jest 

miotaniem się pomiędzy wściekłością a szczęściem, kilka kroków do przodu i znów do 

tyłu, charakteryzuje się improwizacją, nie ma kanonu kroków i póz, najważniejsza jest 

bliskość  partnerów.  To  typowy  taniec  argentyńskich  miast  i  ulicy,  w  sobotnie 

wieczory był ucieczką od rzeczywistości, ponadczasowy ... Idealnie komponował się 

ze wszystkim, czym była i chciała być Kultura Zrzuty.

   "Tango"  było  pismem formatu  A-4  ,  wydawanym w ilości  200  egzemplarzy, 

typowym hand-made artystów, będącym "zrzutą" myśli i rozmaitych "pracek" 
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stanowiących jego strony. Wydawnictwo zawierało manifesty i programy artystyczne, 

teksty , rysunki, fotografie, collages, stylistycznie bazujące na ironii, kpinie, żarcie, 

skandalu  ,  atakowaniu  innych  zjawisk  artystycznych,  polemice,  niekiedy  ,  choć 

sporadycznie  odnosiło  się  do  aktualnej  sytuacji  społeczno-  politycznej  w  kraju.31

(...)Było ich 9.( uwaga! będzie wywód – dowód p.a.)  Nie zgadza się to z numeracją 

podawaną na stronach otwierających wydawnictwo- stąd zapewne wziął się błędny 

przekaz o 12 numerach,  a nawet 18.  Niekiedy wliczano do kolekcji  "Tang" także 

Wielkie  Tango z  Augustowa  czy  indywidualne  ,  autorskie  wydawnictwa  Andrzeja 

Kwietniewskiego.  Numer oznaczony powyżej  jako 3 był  numerem podwójnym.  Po 

drodze licznik się "pogubił", zatem twórcy "Tanga" z właściwą sobie swadą sygnowali 

kolejne numery całkiem przypadkowo. Dlatego w dziewiątym "Tangu" mamy nr 25.32

Swoim  torem.  Pewnie  analogicznie  dzieje  się  na  dworcu  Łódź  Kaliska,  tam 

chronologia przyjazdów i odjazdów zapewne nijak się ma do rozkładów. 

Wracając  do  manifestów  ŁK,  ciekawym  przypadkiem  jest  infograficzny  manifest 

wykresowy:
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Wspierał on konceptualny performans, który w formie wzorowany był na wykładach 

akademickich.  Takie  pseudonaukowe,  pastiszowe  performance  były  często 

stosowane  przez  ŁK,  przykładowo:  konkurs  na  największy  biust  rozstrzygnięty 

„laboratoryjnym” pomiarem wyporu wody przez tenże.   

„1. W dniu 6 lutego 2000 r. unieważniliśmy granice istniejące dotąd między reklamą a 

Sztuką Wysoką. 2. Reklama jest sztuczna i Sztuka Wysoka jest Sztuczna. 3. Dobrze 

jest  tworzyć  Sztukę  Wysoką,  która  jest  reklamą(...)”  -  to  cytat  z  Manifestu 

unieważniającego wspierającego doktrynę NEW POP zjawisko, „którego celem jest 

pozytywne przyglądanie się obecnej  rzeczywistości;  czyli  konsumowanie produktu 

rozwiniętej  części  cywilizacji  przez nieprzygotowany do tego naród.”33,  w ramach 

którego  Łódź  Kaliska  zaczęła  działać  po   2000  r..  Njiupopem  zareagowała  na 

zmieniającą się sytuację w mass mediach, konsumpcjonizm,  wszechobecny marketing 

sztuki masowej. New pop'owymi manifestami, happeningami, bilbordami, fotografiami 

utrzymanymi  w  stylistyce  reklamowej  „wjechali”  na  salony  kultury  popularnej. 

Wybrane dzieła: „Upalny rydwan”, „Orlica Polska”, „Akt wchodzący po schodach”, 

„Tryumf”.

Na koniec zostawiłem:
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II Manifest Futurystyczny AKTUALNY

My, czterej mężczyźni

z Łodzi Kaliskiej

będąc reprezentantami

gatunku męskiego

Oświadczamy:

1. Segregacja płci była jest i 

będzie faktem

2. Kobiety są inną rasą i 

mężczyźni są inną rasą

3. Różnice są ogromne

4. Nie da się ich zniwelować

niezauważyć

pominąć

My czterej mężczyźni

reprezentując cały

gatunek męski

Manifestujemy:

Uwielbienie dla kobiet

dla ich

matczynej mądrości

suczej przedsiębiorczości

naturalnej delikatności

macicznej desperacji

waginalnej wrażliwości

przyzwalającej sile trwania

Boskości Bycia Kobietą

...Nike z Samotraki / była / jest 

/ i będzie / zawsze piękniejsza 

od jakiegoś / gównianego 

pędzącego / samochodu 

wyścigowego z / jego 

tandetnymi błyszczącymi / 

rurami wydechowymi...

My (wymienieni wyżej) 

mężczyźni

Jako reprezentanci rodzaju

męskiego dzielnie

Stwierdzamy:

Mężczyźni są gatunkiem 

gorszym w swej:

słabości fizycznej

pierdołowatości decyzyjnej

bojaźni przed jutrem

małostkowej aneksyjności

egoistycznej społeczności

ksenofobicznej nietolerancji

subiektywnej konsekwencji

ekspansywnej zaborczości

oraz powszechnej brzydocie

mężczyźni to

pomyłka natury i tragedia 

społeczeństwa

My mężczyźni pozostając 

niestety

reprezentacją gatunku 

męskiego

jesteśmy wobec zaistniałej 

sytuacji

bezradni i bezsilni 

spolegliwie pragnąc 

wykonywania

czynności z zakresu:

orzeźwienia wilgocią warg

omdlenia w uścisku ud

uwypuklenia pośladków

skłonienia pod ciężarem piersi

wyszczytowania sutek

dościgania wdzięczności szyi

omuskiwania bioder

ukrycia w cieple waginy

wiemy, że:

Nike z Samotraki

była

jest

i będzie

zawsze piękniejsza od jakiegoś

gównianego pędzącego

samochodu wyścigowego z

jego tandetnymi błyszczącymi

rurami wydechowymi

Niech sczezną mężczyźni

ch.i.w.d.

2009

Marek Janiak

Łódź KaliskaNiech szczezna 

mężczyźni 

i  jeszcze góra 2 

i Ende !
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Powyższy manifest jest integralną częścią projektu Niech sczezną mężczyźni.  Cykl 

składa  się  z  czternastu  panoramicznych  fotomontaży  przedstawiających  kobiety 

wykonujące  zarezerwowane dla mężczyzn prace. 

„Kobiety  na  fotografiach  są  nagie,  jak  na  obrazach  klasycznego  malarstwa 

symboliczno-romantycznego (nimfy, boginie, rusałki), malarstwa, które do dzisiaj jest 

archetypem najlepiej, najłatwiej i najszybciej rozumianym przez społeczeństwo”34 

Sam  manifest  formą  i  tytułem  nawiązuje  do  „Manifestu  futurystycznego” 

Marinettiego,  w  konsekwencji  jest  jego  pastiszem.  W  aurze  skandalu,  dowcipnie 

wkłada kij w mrowisko feministycznych rozważań na temat równania płci i parytetów.

PRZYSZŁA BABA DO LEKARZA.
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Nim zakończę tę nierówną walkę, formalności musi się stać zadość. „Wypluć” z 

siebie muszę zakończenie. 

Uwaga!!                        PLUJĘ!!

Futuryzm nadał słownikowe znaczenie manifestowi, który był wcześniej stosowany 

głównie  jako  narzędzie  polityczne  o  niedookreślonej  formie.  Od  tej  pory  został 

wciągnięty  w  sferę  sztuki.  Jest  stosowany  jako  tekst  towarzyszący  dziełu 

artystycznemu, lub sam może być tak traktowany. Jest to moment, w historii sztuki, 

pchnięcia pierwszej kości domina manifestów artystycznych. Od tamtej pory upadają 

jedne wywracając następne i następne. W ten sposób objawiają  doktryny kolejnych 

nurtów  w  sztuce.  Są  na  nich  zapisane  całe  programy  grup  artystycznych, 

pojedynczych  twórców,  towarzyszą  poszczególnym  pracom  lub  grupie  działań  w 

ramach konkretnego nurtu. Swoją teorią podpierają praktyczną twórczość artystów. 

Zapisany  manifest  jest  ciekawą  formą  kontaktu,  w  której  autor  chce  przekazać, 

przekonać  w  radykalnej  formie  narzucić  swoje  myśli.  Niby  słowo  pisane,  ale  w 

odczuciu  wypowiedziane,  dające  się  słyszeć.  Często  prezentowane jako odczyt.  Z 

założenia  jest to forma wypowiedzi jednokierunkowa,  od artysty w stronę odbiorcy. 

Manifest  jest  niczym jak  tylko  i  aż  wypowiedzią.  I  w jako  takiej  objawia  się  jej 

słabość, zarazem ogromna siła. Samo ogłoszenie myśli, postulatów, nie oznacza ich 

realizacji,  ale może pchnąć do działania,  wypełnić parą tłoki  czynu.  I  tak napędza 

sztukę do dzisiaj.

 Ten silnik odpalili futuryści, na przestrzeni lat kolejne podzespoły dodawały 

twórcze  awangardy,  budując  eklektyczny  pojazd  sztuki  przemierzający  świat, 

emanujący wielością przenikających się manifestów myśli, doktryn, stylów. Dadowcy 

dodali  niezmiernie  ważne  moduły,  otwartości,  eklektyczności,  wolności  i  scalenia 

życia ze sztuką. Nie sposób odgadnąć gdzie przód, tył, kierownica. Tu gąsienica, za 

chwilę rowerowe koło, tam kopyta, lasery, pazury potem rury i inne pisuary.  Jego 

trasę znaczą galerie, muzea i wszelkie artystyczne przedsięwzięcia wymykające się 

klasycznym formom pojmowania, przedstawiania i odbioru sztuki. Wchłania w swoje 

„ciało” kolejne elementy, artystów. 

Tooooooczy się przez świat manifest sztuki.

WYSZŁA BABA OD LEKARZA I ZARAŻA
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MANIFESTMĄDROŚCILUDOWEJWCZESNOSZKOLNEJ.

DZIWCZYNKOMWNASZEJKLASIEPOWOLIROSNĄCY

CUSZKIAMANIFEST!
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AUTOPREZENTACJA

Stoję na tej drabinie, podnośniku nożycowym, tym dachu.

Błyszczy Słońce, chlupie mróz, blacha. 

Księżyc za dymami, pot po dupie leje się deszcz ocieram z czoła. 

Docinam, zarabiam,  montuję, kabelki, kamery, anteny.  

Tam nie ekranuje tu polaryzuje. 

Jaki mak? Wpisz ajpi! Adressssssy 192.168...

Kurwa ! Co ja tutaj robię?  

Patrzę  na  te  maszyny  drżące  kominy  dymiące,  ludzie  jak  mrówki,  tu  puknie  tam 

stuknie.

!Hurkot.

Gniazdami na przerwę, czwórkami do nieba.

„ KURWA MAĆ, CO JA TU ROBIĘ?”

„ JA PIEDROLĘ , JA ZAWSZE  CHCIAŁEM  BYĆ  NIE  MIEĆ”

W obsługiwanych przeze mnie fabrykach, wśród wysoko zaawansowanych sprzętów, 

komputerów, ludzie produkują kolejne hi-teki, które później kupią w „nie dla idiotów”. 

Nigdy nie przypuszczałem, że tak będę pracował. Że będę przyczyniał się do rozwoju 

światowych korporacji i kapitalistycznych fabryk.

Szybki rozwój  globalnej cywilizacji sprawia, że niektórzy z nas nie żyją do końca tak, 

jak by chcieli .

Nie nadążają za światem. Krążą tacy zagubieni.

Sam pamiętam okresy, w których elektryczność bywała w domu jako gość i tak też 

była traktowana, jak wędrowiec niosący wieści ze świata.

Telefon kiedyś miał tylko sołtys i ważniejsi działacze partyjni. Pamiętam jak na Cichej 

pojawił  się pierwszy telewizor kolorowy, cała ulica chodziła oglądać „szczęki”, na 

„czterech pancernych” już wracali, bo przecież nie było różnicy.

Przeca ostatnie  lata  to  jakaś wirówka,  kiedyś nie  mogłem zrozumieć babci  - jak 
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można nie ogarniać obsługi komputera? Obecnie sam się gubię w tych wszystkich 

ułatwiających nam życie sprzętach. 

Jak  nasza  firma  na  chwilę  wstrzyma  dystrybucję  internetu  to  telefon  i  drzwi  w 

naszym biurze szaleją. 

Brak netu, armagedon.

Wszystko stoi.

Tylko ja biegam, 

i moje myśli.

W  monotonii  powtórzeniowych  czynności,  wypatruję  ciekawych  kształtów  form 

kompozycji. 

Wspólnym mianownikiem powyższych akapitów,  mimo że go nie  widać,  jest 

kabel.  Właśnie  te  skrętki,  druty  to  symbole  rozwoju,  bez  tego  nie  ma  przesyłu 

danych, elektryczności. Kable jak owady, są  w niezliczonych odmianach i gatunkach, 

niektóre  widzimy  na  co  dzień,  potrafimy   je rozpoznać,  inne  niewidzialne  oplataj 

przestrzeń siatką połączeń. Wiele ciekawych okazów wije się chowając w szachtach. 

Podobnie jak  mrówki, znaczą drogę, tworzą trasy kablowe. Żeby je zobaczyć trzeba 

podnieść kamień, zbutwiały korzeń, otworzyć serwerownię wejść na dach.

Zaprezentowane prace są tego wynikiem. 

Reakcją, próbą oswojenia  na nie do  końca rozumiany i akceptowany otaczający mnie 

świat. 

Czy chcę czy nie, jestem jego częścią. Zdając sobie sprawę, że nie jestem w stanie w 

znaczący  sposób  nań,  jako  całość,  wpłynąć.  Staram  się  z  nim  nie  walczyć  tylko 

sprawić, by był bardziej znośny, dostrzegać interesujące kompozycje. Zaprzyjaźniam, 

oswajam wroga. Odnajduję piękno w mikrokosmosach opakowań, odpadów, śmieci.

„Miłość instalatora”

To asamblaże wykonane z resztek materiałów, wykorzystywanych przeze mnie w 

pracy  zawodowej.  Komponuję  również  z  przedmiotów,  które  w  momencie 

wyprodukowania już są śmieciem. Niektóre z nich są stworzone tylko po to, żeby 

zabezpieczyć  inne  przedmioty.  To  także  różne  formy  ochrony  instalowanych 
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systemów.  „Maluję”  także  z  powtarzalnych  przedmiotów  proweniencji  socjalno-

bytowej towarzyszącej mojej pracy. Powtarzalność form, multiplikacja i deformacje 

powodują  powstanie  kompozycji  zatracających  pierwotne  przeznaczenie  użytych 

komponentów.   
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Praca multimedialna: „Wyjścia wejścia” – nasze wybory. 

Inaczej można to nazwać PRZEJŚCIA/ nasze wybory 

Film o przeszłości, z której się wywodzimy, z której wynikamy, wypływamy. Która 

stawia przed nami sytuacje, drzwi / wejścia, po przekroczeniu których musimy znowu 

wybrać drzwi / wyjście. 

Film o  próbie  uwolnienia  się,  ucieczki  od  demonów przeszłości,  które  wyskakują 

często w najmniej odpowiednim momencie.

Błędy młodości...  „Bill Klinton palił trawę, ale się nie zaciągał” 

Jest tylko przeszłość. Teraźniejszość to tylko mgnienie, nieskończenie matematycznie 

mały punkt. Tylko ocieramy się o nią. Przyszłość nie, istnieje nie ma jej fizycznych 

przejawów, nie znamy jej, jest tylko naszą projekcją, życzeniem, planem.

Słońce widzimy sprzed 8 min

księżyc sprzed 1 s .

Obraz, który widzimy nie powstaje w oku, tylko w mózgu! Mózg przetwarza sygnały 

dostarczone przez oko za pomocą nerwu wzrokowego, a następnie na podstawie tych 

sygnałów tworzy obraz. 

Nie jesteśmy w stanie zobaczyć teraźniejszości  -  to, co widzimy nie jest projekcją 

na żywo. To jest nagarnie. 180ms 200ms – tyle czasu potrzebuje impuls z oka, żeby 

trafił do mózgu i powstał obraz.

Dźwięk, dotyk 140ms.

Przeszłość  to  jest  wszystko,  co  nas  otacza,  po  czym  chodzimy,  co  dotykamy. 

Przyszłość jest tylko w głowie, szkicu, projekcie, ale to są tylko idee, chęci, życzenia, 

wyrazy  naszej woli. Nie jest pewne, że uda nam się to zrealizować. 

Dokładnie tak samo jak w przypadku manifestu. 

Przyszłość jest więc sumą / wypadkową osobistych manifestów ludzi całego świata. 

Sam fakt ich istnienia  nie  jest  jednoznaczny z  realizacją,  daje  jedynie możliwość, 

szanse  zaistnienia   w  momencie  urzeczywistnienia  czyli  w  niewyobrażalnie, 

nieskończenie  matematycznie  małym  punkcie,  po  czym  natychmiast  staje  się 

przeszłością.

54



Materiał nagrałem kamerą umieszczoną na plecach  / nie do końca panuje nad kadrem 

/ przypadek / 

To jest moja obrona przez nadmiarem, do którego mam tendencję , tak wychodzi 

bardziej naturalnie/

Jest zarejestrowane to, co jest i koniec,  mogłoby kusić, żeby kadr przenieść na coś, 

czego kamera nie widzi, a ja „kątem oka” tak/

Naturalność, trochę przypadku, i brak nadmiaru, bo  jednak ja wybieram lokalizację, 

czas nagrania, mniej więcej wiem, co nagrywam, ale nad kadrem już mniej panuję, tak 

jak  nad przeszłością/

Stało się i koniec, nie mam na to wpływu/

Przeszłość/
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