
To nie by∏ pomys∏ na namalowanie wspólnych obrazów, bardziej
by∏o to uczenie si´ i zrozumienie, co jest czym dla ka˝dego z nas
w malarstwie. Pogranicze (obszar wspólnego malowania) mog∏o
sprzyjaç rozformowaniu czy poluzowaniu wielu kryteriów, a sta∏o
si´ obszarem precyzyjnej wypowiedzi w obrazach, które zawie-
rajà ca∏à swojà tajemnic´ i osobnoÊç (obraz jest w mo˝liwie
du˝ym stopniu niezale˝ny od malarzy). Tote˝ pracujàc razem, za
ka˝dym razem malowaliÊmy obraz. I obraz, pojedynczy obraz,
pozosta∏ najwa˝niejszy, z czego w tym tekÊcie zdana ma byç /
b´dzie sprawa. Dodatkowo jesteÊmy zdecydowani na wypraco-
wanie swego rodzaju odpowiedzi na obecnà w wypracowywa-
nej przez niewielkie Êrodowisko sztuk wizualnych przemocowà
wersj´ oficjalnej estetyki, wp∏ywajàcej na histori´ sztuki i na
rynek. Choç na razie trudno wytropiç to w naszej wspólnej
pracy, historia sztuki, rynek i estetyka sà uprawiane* przez nas
jako sztuka. 
* Przeciwko wyg∏adzeniu; ÊliskoÊci; ∏atwoÊci; iluzji. 

Najpierw zawsze jeêdziliÊmy namalowaç wspólne cztery obrazy:
Düsseldorf, Ryczów, Malonowo, Zakopane, nasze pracownie
Józefów/Niepor´t, potem w 2013 Gdaƒsk, to dwa pobyty po
cztery obrazy. Dopiero wystawa Kuda Gierman malowana w 2019
i 2020 to w sumie 16 obrazów i praca nad pojedynczymi,
Replikà w pracowni, wyjazd dla namalowania Naszej Guerniki.
Obecnie pracujemy nad dwoma grupami obrazów, pierwsza
dotyczy pomy∏ek pami´ci* zaburzonej, zniekszta∏conej czy zmie-
nionej przez Covid, druga dotyczy trybu roboczego, w jakim
przyglàdamy si´ wspólnej pracy i zrobionym wspólnie obrazom,
reagujàc wspólnym malowaniem wersji po wielu latach. 
* Pami´ç na nowe czasy, pami´tanie przychodzi z przysz∏oÊci. 

1. MMPPEECC, 1996, tempera jajowa*, p∏ótno, 250 cm x 270 cm 
* Bez tempery jajowej nie by∏oby tak rozumianej, jak my jà rozu-
miemy, pracy koloru. 
Kwiecieƒ 1995: wyjazd do Ryczowa. Podczas pobytu malujemy
pierwsze cztery wspólne obrazy od czasu papierów z Düsseldorfu
z 1984 roku. Decyzja wspólnego malowania po dziesi´ciu
latach: przygotowania, ramy, gruntowania, umawianie lokum
i pracowni, wyjazd. Pierwszym malowanym obrazem by∏ MPEC,
wszystkie cztery obrazy by∏y koƒczone po powrocie w Warsza-
wie, w Szkole Sztuki na Nowym Âwiecie. Dwa w nast´pnym
roku, dwa pozosta∏e w przeciàgu dwóch lat. 
Po drodze zatrzymaliÊmy si´ w barze „Pod Jeleniem” przed
Skar˝yskiem-Kamiennà. By∏a tam taka dró˝ka do ubikacji w le-
sie, w osobnym budyneczku, droga grodzona bia∏ym p∏ot-
kiem. Towarzyszy∏o temu przypomnienie z Mistrza i Ma∏gorzaty
o drodze do ksi´˝yca z ksi´˝ycowego Êwiat∏a, po której w wiecz-
nej (niedokoƒczonej) przechadzce spacerujà rozmawiajàc Jezus
z Pi∏atem. Pod Krakowem min´liÊmy synagog´ z niebieskimi
drzwiami i tabliczkami firm, które mia∏y tam siedzib´ czy
magazyny. Za Krakowem ciàgn´∏a si´ gruba rura ciep∏ownicza
wzd∏u˝ drogi do Skawiny, przez kilkanaÊcie kilometrów na
ka˝dym z parometrowych odcinków, z jakich zmontowano rur´,
by∏o napisane na przemian „MP” i „EC”. Pojawi∏ si´ motyw liter,
jelenia, rury, dró˝ki z p∏otkiem, wychodka i synagogi. Kom-
pozycja obrazu jest oparta na nap´dzajàcym efekcie Êmig∏a
krzy˝a-swastyki. Obraz by∏ d∏ugo malowany, sprawia∏ k∏opoty,
w cz´Êci by∏ wielokrotnie przemalowywany. Pojawi∏a si´
myÊl o drodze od synagogi do wychodka, Anus Mundi – tak jak
tytu∏ ksià˝ki Kielara. 

2. SSuurrrreeaall iizzmm, 1996/1998, tempera jajowa, p∏ótno, 250 cm
x 270 cm 
W pa∏acu w Ryczowie, pilnujàc go, mieszka∏a ksi´˝na Tatiana.
Niemiecka ksi´˝na studiowa∏a histori´ sztuki w Krakowie i pisa∏a
prac´ magisterskà pod tytu∏em „Surrealizm w malarstwie

Jerzego Nowosielskiego”. By∏a w nas ch´ç polemizowania z tezà
o istnieniu surrealizmu w malarstwie Jerzego Nowosielskiego,
silne prze˝ycie sytuacji z przenoszeniem sto∏u – przy którym pra-
cowaliÊmy koncepcyjnie i jedliÊmy – dalej od kominka, ˝eby blat
dalej nie p´ka∏ (p´kni´cia, które ju˝ si´ objawi∏y). Ten ogieƒ,
który móg∏ powodowaç p´kanie blatu, nas grza∏. Na zewnàtrz
by∏o cieplej ni˝ w Êrodku w pa∏acu, ruszy∏a wegetacja. Sur-
realizm po∏àczy: stó∏, dwóch fagasów, rur´*, czynnoÊç przeno-
szenia sto∏u i przenikanie rury przez blat.  
* By∏a to ju˝ druga rura po MPEC w tej podró˝y. Jeszcze wczeÊ-
niej w Warszawie Jarek widzia∏ z okna baru „PiotruÊ” na Nowym
Âwiecie, vis a vis Szko∏y Sztuki, jak m´˝czyzna* niós∏ ogromnà
srebrnà rur´, idàc przez ka∏u˝´. Charakterystyczne dla Jarka
zobaczenie (na przyk∏ad zobaczy∏ wrotkark´ jadàcà wzd∏u˝
Renu, z opowieÊci wokó∏ naszego niemieckiego obrazu na
papierze Die Frau die ich für dich gesehen habe). Mo˝na to
zobaczenie nazwaç podpowiedzià wykorzystanà w pracy wspól-
nego malowania.  
* Czy by∏ nim sam Jarek, który z okna baru, w charak-
terystycznym dla siebie „zobaczeniu”, obserwowa∏ siebie?   

3. KKoobbiieettaa, 1996/1998, tempera jajowa, p∏ótno, 250 cm x 270 cm
Na dywanie le˝y widziana z góry, nieos∏oni´ta ubraniem,
podzielona przekàtnà, kobieta w orientalnych ci˝mach, z osobno
potraktowanà „rzeêbiarsko” g∏owà. Obraz oparty na rysunku,
który robiliÊmy jako gwarancj´ wiarygodnoÊci. Je˝eli to si´ nary-
suje, to b´dzie kobieta. Prawdziwa. Chodzi∏o jednak o prawdziwà
kobiet´.

4. SSttóó∏∏, 1998, tempera jajowa, p∏ótno, 270 cm x 350 cm  
Nast´pne cztery obrazy pojechaliÊmy zaczàç u Mariana Krasonia
w Malonowie, miejscowoÊci na Pomorzu Zachodnim, nieodle-
g∏ej od morza, mi´dzy Ko∏obrzegiem a Szczecinem. Po drodze
rozmawialiÊmy o wspomnieniach Malewicza z Konotopu. Ple-
nery malarskie, w czasie których posila∏ si´ s∏oninà, boczkiem,
chlebem i wódkà. S∏oniny i boczku w stosunku do innego mi´sa
by∏o najwi´cej, funt dwa funty*? 
Pojawi∏ si´ motyw od˝ywiania, zacz´liÊmy sobie przypominaç
inne sto∏y, inne posi∏ki. 
WspomnieliÊmy: 
koleg´, który hodowa∏ Êwink´ w za ma∏ej komórce – gdy Êwin-
ka uros∏a i sta∏a si´ Êwinià, musia∏a staç ukoÊnie g∏owà w dó∏,
aby si´ zmieÊciç. W czasie tej drogi do Mariana wstàpiliÊmy do
armeƒskiej restauracji Wenery Ananian, jedliÊmy tam szasz∏yki
i piliÊmy dobrà kaw´. WspomnieliÊmy te˝ stó∏ Mariana. Szuka-
liÊmy przedstawieƒ tych sto∏ów, gdy uzmys∏owiliÊmy sobie, ˝e
stó∏ Malewicza to czarny kwadrat, oczywiste sta∏o si´ pos∏u˝enie
innymi figurami geometrycznymi, aby okreÊliç kszta∏ty pozo-
sta∏ych sto∏ów. 
Stó∏ Malewicza – czarny kwadrat 
Stó∏ Mariana – czerwone ko∏o 
Stó∏ Wenery – z∏oty krzy˝ grecki 
Stó∏ kolegi – bia∏y trójkàt 
Pierwszy obraz zacz´ty w podró˝y ma tytu∏ Stó∏; to stó∏ utwo-
rzony z 1/4 czarnego kwadratu, 1/4 czerwonego ko∏a, 1/4 z∏o-
tego krzy˝a greckiego i 1/4 bia∏ego trójkàta (istnieje te˝ inna
interpretacja podzia∏ów blatu sto∏u: kwadrat jest jedynkà, trójkàt
jest po∏owà, fragment krzy˝a to 3/4, çwiartka ko∏a to 1/4).
W trakcie dalszego malowania odeszliÊmy od pierwotnie
za∏o˝onych kolorów. Obraz sta∏ si´ z∏o˝ony, gdy doszed∏ podzia∏
t∏a. ˚eby taki stó∏ móg∏ pewnie staç, powinien byç podparty
piàtà nogà. Nam si´ wydaje, ˝e ten stó∏ jest podparty piàtà
nogà, której nie widaç. 
* „Mieszka∏em wówczas w Konotopie. O s∏ynny grodzie Konoto-
pie, tyÊ ca∏y b∏yszcza∏ od s∏oniny! Na rynkach i w pobli˝u stacji
kolejowej, w d∏ugich ciàgach straganów za stolikami siedzia∏y
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kobiety, które nazywano kindziukarkami, zalatywa∏o od nich
czosnkiem. Na stolikach le˝a∏y ca∏e zwa∏y ró˝nego rodzaju s∏o-
niny, w´dzonej i niew´dzonej, ze wspania∏à skórkà. Le˝a∏y p´ta
kie∏bas krakowskich, nadzianych grubymi kawa∏kami mi´sa
i wieprzowego t∏uszczu, le˝a∏y krwawe kiszki, kaszanki o niezwy-
k∏ym zapachu, dra˝niàcym wszystkie gruczo∏y, jakie cz∏owiek
posiada. Le˝a∏a szynka równie˝ z t∏uszczem dooko∏a, le˝a∏y

bu∏okszta∏tne baranie kindziuki z gryczanym nadzieniem i kule
salcesonu z chrzàstkami. Kindziukarki b∏yszcza∏y od wysmalco-
wanego odzienia, w którym odbija∏o swoje promienie s∏oƒce,
i pachnia∏y czosnkiem. Kupowa∏em za piàtaka p´to kie∏basy,
∏ama∏em je na kawa∏ki i jad∏em, jak jedli na targu ludzie. Na
baranin´, która by∏a po pó∏torej kopiejki funt, albo mi´so nie
zwraca∏em uwagi. Wieprzowina by∏a na pierwszym miejscu

AAnnkk iiee ttaa  ppoommooccnn ii cczzaa  dd llaa  wwssppóóllnneeggoo  mmaalloowwaanniiaa
((OOpprraaccoowwaannaa  pprrzzeezz  MMaatteeuusszzaa  FFaallkkoowwsskkiieeggoo,,  zz  PPooss∏∏oowwiieemm))

11..  CCoo  ppaammii´́ttaasszz  zzee  wwssppóóllnneeggoo  mmaalloowwaanniiaa??

OsobnoÊç obrazów od malarzy wspólnie malujàcych. Obrazy
Êmiejàce si´ z malarek / malarzy i p∏aczàce nad widzkà /
widzem. Ustalanie tego, co wspólne dla dwóch: malarzy, arty-
stów, ludzi, i rozciàganie na wi´cej istot, na wspólnot´. Nazy-
wanie* Êrodków; odr´bnoÊç Êrodków plastycznych czy plastyki. 
* Obaj byliÊmy od Gierowskiego, który uczy∏ plastyki, rozwiàzaƒ

plastycznych, przynajmniej dwa zadania w pracowni temu by∏y
poÊwi´cone: „Czerwone, Zielone” i „Geometria, Struktura, Fak-
tura”. Wspólne malowanie bez ˝adnych za∏o˝eƒ zacz´∏o si´ od
dekoracji na zabaw´ w przedszkolu mojej córki Soni, gdzie
zaprosi∏em Jarka do wspólnego malowania dekoracji. Robi-
liÊmy ogromne papiery, osobno realizowane, w trakcie pracy
Jarek domalowa∏ czerwieƒ poni˝ej Êniegu na szczycie góry,
na moim papierze: grupa zwierzàt w tle góra Kilimand˝aro.
W Düsseldorfie zrobiliÊmy cztery wspólne papiery, a potem po
10 latach zacz´liÊmy niecz´sto wyje˝d˝aç, zawsze dla namalo-
wania czterech obrazów. 

1. MMPPEECC, 1996, tempera jajowa, p∏ótno, 250 cm x 270 cm 
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i jeszcze ryba, a najbardziej w´dzony taraƒ, po dwie kopiejki
sztuka, z czerwonym t∏ustym grzbietem i ikrà. Lubi∏em wieprzowin´
i ryb´ jeÊç z bia∏ym chlebem. Albo kupowa∏o si´ u kindziukarki
niedu˝ego prosiaczka za czterdzieÊci kopiejek, pieczonego z ru-
mianà skórkà, przesiàkni´ta smakowicie t∏uszczem. Chrz´Êci
skórka pieczona w z´bach, w sekrecie przed domownikami
zjadasz go ca∏ego. […] 
Lew Kwaczewski by∏ moim najlepszym przyjacielem. Nie
mogliÊmy ˝yç bez siebie. Jednoczy∏o nas pragnienie malowania
i chodzenia w plener. To, ˝e mieszka∏ w zak∏adach spirytu-

sowych, nie decydowa∏o wcale o naszej przyjaêni. W ˝yciu
codziennym nasze charaktery zgadza∏y si´ w wielu wypadkach.
Nie mogliÊmy si´ tylko dogadaç w jednym – w malarskim
stosunku do natury. By∏em za bardziej swobodnà manierà
malowania, on zaÊ za bardziej dok∏adnà. Codziennie chodzi-
liÊmy w plener, latem wiosnà i zimà po trzydzieÊci wiorst dzien-
nie. Po drodze przez ca∏y czas k∏óciliÊmy si´. Spory milk∏y, gdy
siadaliÊmy do malowania. PrzestawaliÊmy si´ k∏óciç, gdy zabie-
raliÊmy si´ do jedzenia. Kwaczewski stale nosi∏ manierk´: by∏
w niej, jak mówi∏, p∏yn Speraƒskiego, wieczne krople, ∏zy Marii.

Pami´tam: 
- niesienie rury tekturowej Nowym Âwiatem, na którà nawinie si´
p∏ótna do malowania w Ryczowie. Rura zosta∏a namalowana na
obrazie Surrealizm. Noga wpad∏a mi do ka∏u˝y, 
- ciemne komnaty w Ryczowie, ogieƒ w kominku, rozmowy
o surrealizmie z Tatianà von Oppersdorf, 
- gotowanie ˝urku na w´dzonce, 

- wieczko od s∏oika u˝yte do malowania kó∏ek w Karze Êmierci,
- zrujnowanà obor´ w Malonowie, w której malowaliÊmy, 
- martwà mew´ nad morzem i wiatr,
- cienie, które rzuca∏ jesion rosnàcy za oknem m∏yna, 
- ksi´˝yc czerwony, pieska, 
- patrzenie na malowany obraz, rozmowy jak to wyglàda, 
Wiele podobnych obrazów wydostaje bez porzàdku z pami´ci.

2. SSuurrrreeaall iizzmm, 1996/1998, tempera jajowa, p∏ótno, 250 cm x 270 cm 
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11..11..  CCzzeeggoo  zzee  wwssppóóllnneeggoo  mmaalloowwaanniiaa  mmóógg∏∏bbyyÊÊ  nniiee
ppaammii´́ ttaaçç??

Mog´ nie pami´taç Êcie˝ek prowadzàcych do obrazów, na przyk∏ad
Kary Êmierci, który z filozofów w Krakowie by∏ za karà Êmierci, bo
byli wszyscy. Mog´ nie pami´taç wiatru nad Renem, linii jazdy

poruszajàcej si´ wrotkarki, bo malowaliÊmy to, co zobaczy∏ Jarek
dla Marka na jego proÊb´. Mog´ nie pami´taç, jakie mieliÊmy
trudnoÊci i jakie sà przemalowywania w kilku obrazach sprawia-
jàcych k∏opoty albo po prostu d∏u˝ej malowanych. Swojà drogà
jak czytam komentarze do wspólnych obrazów, mam poczucie
˝ywej obecnoÊci materii, i tego ˝ywego mog´ nie pami´taç.

Przekàszajàc, rozmawialiÊmy na inne tematy, wspominaliÊmy
Ukrain´. On i ja byliÊmy Ukraiƒcami*. WychodziliÊmy rankiem
z domu, zabierajàc wikt na ca∏y dzieƒ. Moja codzienna porcja
sk∏ada∏a si´ z funta s∏oniny, g∏ówki czosnku, funta boczku w´-
dzonego i pi´ciu-szeÊciu francuskich bu∏ek. Boczek by∏ z ˝eber-
kami, chrzàstkami, gotowany, o przyjemnym smaku. Kwaczewski
z natury by∏ bardziej delikatny, bra∏ wi´cej szynki, w´dzonej kie∏-
basy, sera szwajcarskiego z ∏ezkà, z dziesiàtek jaj, bia∏y chleb
domowego wypieku, no i manierk´ z wieczystà. Przyjemnie by∏o
patrzeç, z jakim apetytem jad∏. We wsi kupowaliÊmy jeszcze za
piàtaka dzbanek parzonego mleka, ch∏odnego, z g´stà Êmietanà,

z ˝ó∏tym ko˝uchem, który smakowa∏ bardziej ni˝ jakiekolwiek
ciastko”. 
* „Obydwoje rodziców Malewicza by∏o Polakami. Ojciec,
Seweryn, byt dyrektorem cukrowni Tereszczenki w Kijowie. Matka,
Ludwika, zmar∏a pod koniec lat trzydziestych, prze˝ywszy Êmierç
syna. Rodzina, oprócz syna Kazimierza, sk∏ada∏a si´ z dwóch
jeszcze synów i dwóch córek. Brat Malewicza, Boles∏aw, ˝y∏ na
terenie Polski, pozostali zaÊ bracia: Antoni i Mieczys∏aw ˝yli
w Moskwie. Mieczys∏aw zmar∏ niedawno. Z dwóch sióstr Malewicza,
Julii i Wiktorii, ta ostatnia jeszcze ˝yje i przebywa w Kijowie.
Malewicz o˝eni∏ si´ w 1902 roku z Kazimierà Zgleic. Z ma∏˝eƒstwa

3. KKoobbiieettaa, 1996/1998, tempera jajowa, p∏ótno, 250 cm x 270 cm 
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Móg∏bym nie pami´taç wszystkich innych obrazów oprócz zapa-
mi´tanych, ale one mogà byç w pami´ci, nie mam nad tym w∏adzy.

tego urodzi∏a si´ córka Galina. Z drugiego ma∏˝eƒstwa córka
Una, przebywajàca na terenie ZSRR”. [Kazimierz Malewicz,
Zeszyt teoretyczny Galerii GN, ZPAF, Gdaƒsk 1983, s. 22–25]  

5. ZZiieemmiiee  ddwwaa  rraazzyy  OOddzzyysskkaannee  [[ZZwweeiimmaall  wwiieeddeerreerrllaannggtteerr
BBooddeenn]], 1998, tempera jajowa, p∏ótno, 270 cm x 350 cm
Do malowania wybraliÊmy miejsce, które dobrze znaliÊmy, zna-
liÊmy okolic´ i przyglàdaliÊmy si´ wczeÊniej ˝yciu, które si´ tam
toczy. Ciàgn´∏a nas te˝ bliskoÊç morza. PracowaliÊmy w zrujno-
wanej poniemieckiej i popegeerowskiej oborze. W jednym
szczycie zerwany dach, du˝o Êwiat∏a i kilkusetmetrowe odejÊcie
przez pole a˝ pod las. Codziennie rano wynosiliÊmy obraz z innej,
niezrujnowanej obory i przenosiliÊmy do miejsca pracy. Po skoƒ-
czonym malowaniu z powrotem chowaliÊmy obraz do niezruj-
nowanej obory. 
Te poniemieckie d∏ugie ceglane czerwone obory i te ponie-
mieckie oraz popegeerowskie rozleg∏e pola podsun´∏y nam
temat drugiego obrazu. Ziemie dwa razy Odzyskane [Zweimal
wiedererlangter Boden]. Wa˝ne dla nas by∏o, kto powtórnie
odzyska Ziemie Odzyskane, w tej chwili sà one utracone i zruj-
nowane, upad∏e (po transformacji i prowadzonej w jej ramach

likwidacji Paƒstwowych Gospodarstw Rolnych). ChcieliÊmy
skrzy˝owaç (na nowe czasy) znanych nam przedstawicieli miej-
scowej ludnoÊci – dwie kobiety i dwu m´˝czyzn – aby rozpatrzyç
mo˝liwoÊç udanej progenitury, zdolnej odzyskaç powtórnie
Ziemie Odzyskane. 
Pierwsza kobieta, której dom umieÊciliÊmy w lewym górnym
rogu, to przedsi´biorcza w∏aÊcicielka sklepu wiejskiego przy
trasie Gdaƒsk – Szczecin. Kupujàcy u niej m´˝czyêni cz´sto
prosili o towar z dolnej pó∏ki, po który umia∏a wdzi´cznie si´-
gnàç. Du˝y ruch w sklepie przy ruchliwej trasie, zyski i mo˝liwoÊç
zakupu alkoholu o ka˝dej porze. Wszystko to powodowa∏o, ˝e
myÊla∏o si´ o niej cz´sto i mi∏o. Jej pracowitoÊç i przedsi´bior-
czoÊç wyró˝nia∏y jà na tle nie przedsi´biorczej, w wi´kszoÊci
biernej spo∏ecznoÊci. 
Pierwszy m´˝czyzna to pracujàcy dorywczo kawaler. Mieszka∏
przy rodzicach w domku, który umieÊciliÊmy w prawym górnym
rogu obrazu. Wyp∏ata w sobot´, po której spieszy∏ do sklepu,
gubiàc kalosze, aby sp∏aciç zaciàgni´ty w tygodniu d∏ug i wziàç
szeÊç win naraz, by od poniedzia∏ku, wtorku, znów móc braç na
kredyt. Drobny, niestary m´˝czyzna by∏ wdzi´cznym obiektem
˝artów pracodawcy, sprzyja∏o temu równie˝ nazwisko pochodzàce

4. SSttóó∏∏, 1998, tempera jajowa, p∏ótno, 270 cm x 350 cm 
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11..22..  CCzzyymm  jjeesstt  oowwoo  „„wwssppóóllnnee””??

Wspólne malowanie – czym jest to wspólne.
W przypadku Tabeli „Co? Czym?” powstawa∏y obrazy osobno
malowane wed∏ug ustalonej metody zadawania: co si´ maluje,
czym, jakich u˝ywa si´ Êrodków. Wspólny by∏ proces zadawania

inspiracji, osobne by∏y namalowane obrazy. W innych przypadkach
obraz by∏ malowany wspólnie – jednoczeÊnie albo w kolejnych
podejÊciach ka˝dego z nas. WspólnoÊç mo˝e wi´c rozciàgaç si´ od
samej tylko inspiracji do realnie wspólnej pracy nad obrazem. To
„wspólne”, najszerzej poj´te, jest wi´c decyzjà namalowania obra-
zu i podzielenia si´ korzyÊciami, czymkolwiek by one by∏y.

od nazwy zwierz´cia. M´˝czyzn´ tego wyró˝nia∏o to, ˝e ca∏y
wysi∏ek i przemyÊlnoÊç skupia∏ na zabezpieczaniu sobie dost´pu
do wina. 
Drugi m´˝czyzna, którego dom umieÊciliÊmy w lewym dolnym
rogu obrazu, to przedsi´biorczy i pe∏en inicjatywy rolnik,
hodowca i technik meliorant – któremu nic si´ nie op∏aca∏o.
Czego si´ podjà∏, to zarzuca∏: hodowa∏ Êwinki, trzyma∏ karpie
w p∏ytkim stawie, uprawia∏ rzepak dla kontraktacji, uprawia∏
ziemniaki na za ma∏ym areale lub w zbyt mokrym roku, budo-
wa∏ mieszkanie spó∏dzielcze na sprzeda˝, ca∏y czas pracujàc
przy robotach melioracyjnych. Wyró˝nia∏o go, o czym przekony-
wa∏ w niejednej rozmowie, opisujàc swoje doÊwiadczenia, ˝e do
wszystkiego musi dok∏adaç i nic si´ nie op∏aca. 
Druga kobieta – ˝ona oficera – mieszka∏a w bloku, którego
fragment z balkonem umieÊciliÊmy w prawym dolnym rogu
obrazu. Na balkonie suszy si´ wyjàtkowo du˝y biustonosz, bo
matczyne piersi jà wyró˝nia∏y. 
RozpatrywaliÊmy wszystkie mo˝liwe skrzy˝owania dwóch kobiet
i dwóch m´˝czyzn, a krzy˝ówki sà przedstawione za pomocà

przedstawieƒ budynków. Bo budynki, i te stare poniemieckie, i te
bloki pegeerowskie, i miejskie – wyra˝ajà historie i losy ludzi
tam zamieszka∏ych i te budynki muszà wyraziç te˝ przysz∏e losy
i histori´ tych ludzi. 
Pierwsza kobieta skrzy˝owana z pierwszym m´˝czyznà mogliby,
naszym zdaniem, daç potomstwo, dzieci, które powtórnie
odzyskajà te ziemie – „utracone, zrujnowane i upad∏e”. Wska-
zaniem na sukces ich zwiàzku by∏o zaspokojenie jego potrzeby
wina od razu i jej zysk z tego zaspokojenia od razu. Nieskr´po-
wanie inicjatywy, naturalnej woli i naturalnej przedsi´biorczoÊci
przez pozosta∏e po pi´çdziesi´ciu latach obcià˝enia. Zdrowe,
naturalne i w∏aÊciwe dla okolicy zachowanie, typowe zachowa-
nie, te˝ by∏o dla nas wskazówkà – przecie˝ ten zwiàzek to
uniwersalny model zwiàzku majàcego ∏àczyç kobiety i m´˝czyzn
w pary – aby Ziemie Odzyskane powtórnie odzyskaç.    

6. PPttaakk, 1998, tempera jajowa, p∏ótno, 270 cm x 350 cm  
Aby zaczàç trzeci obraz, wybraliÊmy si´ nad morze. Poszukiwa-
liÊmy generalnej nuty, wiedzieliÊmy, ˝e morze mo˝e nam to

5. ZZiieemmiiee  ddwwaa  rraazzyy  OOddzzyysskkaannee  [[ZZwweeiimmaall  wwiieeddeerreerrllaannggtteerr  BBooddeenn]], 1998, tempera jajowa, p∏ótno, 270 cm x 350 cm
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„Wspólne” jest pracà, w której uczestniczymy nie pojedynczo.
Sztuka raczej jest „wspólna”: spo∏ecznoÊci ludzka i Êrodków sztuki
si´ na to sk∏adajà, mo˝esz byç sam albo z kimÊ jedynie w czasie,
jaki temu poÊwi´casz i w jakim uruchamiasz mechanizmy i nimi

operujesz. Wspólne bierzemy do swojej pracy zawsze–i–du˝o,
choçbyÊ to na swój sposób malarko–malarzu–wy∏àcza∏a–w∏à-
cza∏a–prostowa∏–krzywi∏. Swój sposób widaç w obrazach wspólnie
malowanych czasami bardziej ni˝ w indywidualnych.

daç (bezkres pla˝y z horyzontem, wiatr i szum fal, ich powtarzal-
noÊç). Spacerujàc nad morzem, znaleêliÊmy martwego ptaka.
M∏odà mew´ siod∏atà. Po∏o˝yliÊmy tego olbrzymiego ptaka
na stojàcym na pla˝y wkopanym s∏upie i rozpostarliÊmy jej
skrzyd∏a pod wiatr, silny wiatr jà o˝ywi∏, a my podtrzymywaliÊmy
g∏ow´ na bardzo d∏ugiej szyi i staliÊmy tak po obu stronach
s∏upa, mo˝e dwa metry od siebie jako mistrzowie ceremonii
o˝ywiania.    

7. CCzztteerryy  oobbrraazzyy  zzaa  ddwwaa  llaattaa, 1998, tempera jajowa, p∏ótno,
270 cm x 350 cm
Pomys∏ na czwarty obraz powsta∏, gdy postanowiliÊmy namalowaç
cztery obrazy za dwa lata, przypuszczaliÊmy, ˝e wtedy b´dziemy
mieli je namalowane. UmieÊciliÊmy wizerunki trzech zacz´tych
i cz´Êciowo namalowanych obrazów na trzech çwiartkach
czwartego obrazu, a pozosta∏à çwiartk´ znów podzieliliÊmy na
cztery cz´Êci, trzy wype∏niajàc znów wizerunkami trzech wczeÊ-
niej zacz´tych obrazów, a czwartà znów dzielàc na cztery cz´Êci,
aby trzy z nich wype∏niç tymi pomniejszonymi wizerunkami i tak

dalej post´pujàc, majàc jednak mo˝liwoÊç pomniejszania ogra-
niczonà przez narz´dzie, chcieliÊmy uwidoczniç pomniejszania
w nieskoƒczonoÊç, którà umieÊciliÊmy w odleg∏ej o dwa lata
przysz∏oÊci. Nie przemalowywaliÊmy tego obrazu, choç kusi∏o
nas to w którymÊ momencie, zaniechaliÊmy przemalowywania
i pozosta∏y na nim Êwiadectwa poczàtkowego wyglàdu tych czte-
rech obrazów. 

8. KKaarraa  ÊÊmmiieerrccii, 1998, tempera jajowa, p∏ótno, 270 cm x 250 cm
Wybierajàc si´ do pracy, która mia∏a przebiegaç w pracowni
rzeêbiarza Antoniego Rzàsy w Zakopanem, mieliÊmy dwa
za∏o˝enia: odnieÊç te planowane cztery obrazy wyraênie do kon-
wencji obecnych w ramach dyscyplin wspó∏czesnej sztuki wizualnej
(rzeêba, grafika, malarstwo, instalacja). Problem konwencji
dotyczy nas stale, u˝ywamy tych, a nie innych Êrodków w zgo-
dzie, albo niezgodzie z konwencjà, manierà. Stale potrzebujemy
si´ z tym mierzyç w sztuce, którà robimy, chcieliÊmy temu rów-
nie˝ poÊwi´ciç te cztery obrazy. WybraliÊmy Zakopane, majàc
na uwadze tradycj´ atmosfery artystycznej, wobec której choç

6. PPttaakk, 1998, tempera jajowa, p∏ótno, 270 cm x 350 cm
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22..  CCzzyymm  jjeesstt  ccoovviidd--1199  ddllaa  wwssppóóllnneeggoo  mmaalloowwaanniiaa??

W przypadku covid-19 chodzi o niepami´tanie, pami´ç zmie-
nionà, traconà na rzecz innego Êwiata, którego nie by∏o, nie
pami´tamy go, ale który b´dzie, pami´ç zmieniona przychodzi

z przysz∏oÊci. Ta operacja na pami´ci – projekt Pami´ç po
Covid–19 pokazuje Êwiat wszelkiej pomy∏ki, niepami´tania
zniekszta∏conych przez covid-19 zdarzeƒ poprzednich i nawet
tych ostatnich i ich mo˝liwych wersji.

przez chwil´ chcieliÊmy funkcjonowaç. Nie chodzi∏o o do∏àcze-
nie naszego doÊwiadczenia do doÊwiadczeƒ poprzedników
˝yjàcych w tej atmosferze, tworzàcych t´ atmosfer´, raczej cho-
dzi∏o o to, ˝eby naszà prac´ w miejscu z takà mo˝liwoÊcià
odczuwania atmosfery realizowaç. Pierwszy obraz Kara Êmierci
zosta∏ zainspirowany rozmowami na temat kary Êmierci. Akurat
wtedy by∏ to temat spo∏ecznej debaty elit, gdzie za karà
Êmierci byli politycy w cz´Êci z chrzeÊcijaƒskim zapleczem. To
oni wraz z dawnymi funkcjonariuszami systemu i cz∏onkami
nomenklatury dokonali po czasie mszy przy stoczniowej bramie
politycznej transformacji w Polsce. My, nie bioràcy przecie˝
udzia∏u w tej debacie, intuicyjnie byliÊmy przeciw karze Êmierci.
Rozmowy o karze Êmierci by∏y te˝ prowadzone na wernisa˝u
wystawy Jarka w Krakowie (Galeria na czwartym pi´trze kamie-
nicy przy ulicy Floriaƒskiej). W Krakowie sà za karà Êmierci
i wyÊmiewajà si´: wy w Warszawie* jesteÊcie tacy liberalni. 
* Jak si´ nied∏ugo potem okaza∏o, Wieszanie Rymkiewicza ju˝
by∏o pisane. 

Kszta∏t krzy˝a zbudowaliÊmy z dwóch kszta∏tów szubienic zesta-
wionych pionowymi belkami w liter´ Tau, pi´tno Kaina. Znak na
jego czole mia∏ bratobójc´ i pochodzàce od niego pokolenia
ustrzec przed Êmiercià i krzywdà, przez boskà pomst´ pomno-
˝onà siedmiokrotne, w ka˝dym nast´pnym pokoleniu przez sie-
dem pokoleƒ. JednoczeÊnie by∏a to zapowiedê krzy˝a, na
którym umiera∏ Chrystus. To obraz poÊwi´cony rzeêbie: (bia∏o-
-czerwono-czarne) sfery–kuleczki, krzy˝ zbudowany z bali, akso-
nometria ewidentnie pokazujàca form´ malowanego krzy˝a
odnosi si´ do rzeêb Antoniego Rzàsy, zarazem Ukrzy˝owania to
jego cz´sty, najcz´stszy motyw. 

9. OOssccyyppeekk  pprrzzeedd  GGiieewwoonntteemm, 1998, tempera jajowa, p∏ótno,
250 cm x 270 cm 
Nast´pny czarno-bia∏y obraz jest poÊwi´cony grafice, przychodzi
do g∏owy drzeworyt. Zbudowany jest z trzech narysowanych
bia∏à linià na czarnym tle kszta∏tów: Giewontu, oscypka i bramy.
Bramy, spoza której mogliÊmy patrzeç w stron´ Giewontu i na

7. CCzztteerryy  oobbrraazzyy  zzaa  ddwwaa  llaattaa, 1998, tempera jajowa, p∏ótno, 270 cm x 350 cm
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Nie pami´tam, chyba problemem z pami´cià. Wracajà dawne
obrazy.

samà gór´, przechodziliÊmy przez nià z naszej pracowni, idàc
na spacer, idàc do Zakopanego po oscypek i do knajpy; gdy
wracaliÊmy, widok na∏o˝onych na siebie kszta∏tów nam
towarzyszy∏. 

10. CCaa∏∏kkoowwiittee  zzaaççmmiieenniiee  kkssii ´́ ˝̋yyccaa, 1998, tempera jajowa,
p∏ótno, 250 cm x 270 cm 
Obraz Ca∏kowite zaçmienie Ksi´˝yca poÊwi´cony jest konwencji
malarstwa. Ca∏kowite zaçmienie ksi´˝yca mia∏o miejsce w cza-
sie naszego pobytu w Zakopanem. D∏ugo obserwowaliÊmy to
zaçmienie, a potem wybraliÊmy si´ do knajpy. A w knajpie
naciàgnà∏ nas ma piwo pewien pan, który do lokalu przyszed∏
z psem. Ten pan si´ chwali∏, na przyk∏ad chwali∏ si´ nam, ˝e

póêno w nocy zdarza mu si´ taƒczyç w knajpie bluesa ze swoim
psem ¸atkiem. Ta ciekawa opowieÊç potwierdzona przez naszà
kole˝ank´, Alicj´ ˚ebrowskà mieszkajàcà w Zakopanem, wraz
z drugim wydarzeniem – ca∏kowitym zaçmieniem ksi´˝yca –
z∏o˝y∏y si´ i sta∏y si´ powodem obrazu. Rudy kolor tarczy
ksi´˝yca widzieliÊmy podczas zaçmienia, a historia taƒca
wyda∏a nam si´ rzewna i nieziemska – podobnie jak atmosfera
tej nocy. To by∏o deliryczne, dwie tarcze zaçmienia przesuwa∏y
si´ przed oczami, przenika∏y si´ z taƒcem z ¸atkiem (taniec a˝
do koÊci).

11. ZZaaggllààddaanniiee  ppoodd  oobbrraazz  [[OObbrraazz  zz  ddzziiuurràà]], 2011,
tempera jajowa, p∏ótno, 193 cm x 193 cm 

8. KKaarraa  ÊÊmmiieerrccii, 1998, tempera jajowa, p∏ótno, 270 cm x 250 cm
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22..11..  CCzzyymm  bbyy∏∏yy  ddllaa  wwssppóóllnneeggoo  mmaalloowwaanniiaa  NNiieemmccyy??

KonsolidowaliÊmy si´ malujàc wspólne prace wobec ogromu
wra˝eƒ, doÊwiadczenia mia˝d˝àcego efektu niemieckiej kultury.
ZrobiliÊmy tam pierwsze cztery wspólne papiery, po latach zrobi-
liÊmy wystaw´ wspólnych prac Kuda Gierman, malujàc 16 wspól-
nych obrazów, w tym ogromny Nasza Guernica (350 x 770 cm)
w ramach przepracowania po latach akcji Gruppy z 1987 roku.

4 Papiery – mieliÊmy miejsce do ˝ycia i pracy, okreÊlony czas
sp´dzony razem, jakàÊ mo˝liwoÊç powo∏ania tych czterech obra-
zów na papierach, które da∏y nam pewnoÊç siebie, ale te˝ od po-
czàtku czuliÊmy, jak emancypujà si´ u˝yte Êrodki plastyczne. Bardzo
wa˝ne, ˝e papiery si´ podoba∏y, robi∏y wra˝enie, na przyk∏ad
Thomas Bayrle zaproponowa∏ nam wystaw´ na Akademii we
Frankfurcie. W sumie nie pokazaliÊmy ich, bo ca∏y czas byliÊmy
w drodze, zwiedzaliÊmy Niemcy od strony sztuki, czas nas goni∏.

Dwa razy po cztery obrazy z tej grupy by∏y robione krok po
kroku i przekazywane z jednej pracowni do drugiej pracowni. 
(Poka˝ swojà Êcie˝k´ dochodzenia detektywie). 
Krok pierwszy: Zagruntowane p∏ótno z widocznà dziurà w kszta∏cie
litery „L”. 
Krok drugi: Wizerunek namalowany wed∏ug rysunku z koloro-
wanki z lekcji religii „Dzieci adorujà obrazek z Matkà Boskà”.
Dziura (w kszta∏cie litery „L”) w p∏ótnie na obrazie znajduje si´
w miejscu dotykajàcych si´ d∏oni ma∏ego Jezusa i Matki Boskiej
(jest jeszcze druga, mniej widoczna dziurka, lekko podmalowana).

Krok trzeci: Litery napisu: Mo˝e Ceg∏y Ró˝owe Vermillon Plus
Biel Zaglàdanie Pod Obraz. Litery namalowane jak ceg∏y na
mur pod namalowany na obrazie wczeÊniej jak˝e materialny
obraz adoracji obrazu z Matkà Boskà. Na „ceg∏ach” oprócz
napisu zostaje powtórzony dziesi´ç razy w dziesi´ciu polach
motyw dotykajàcych si´ d∏oni matki i dziecka, na prawej zamy-
kajàcej granicy przedstawienia. 
Krok czwarty: Akcja wspólnego wykonania dziesi´ciu naci´ç
(w kszta∏cie litery „L”) na dziesi´ciu powtarzajàcych si´ polach
z motywem dotykajàcych si´ d∏oni, ka˝de naci´cie odnosi si´

9. OOssccyyppeekk  pprrzzeedd  GGiieewwoonntteemm, 1998, tempera jajowa, p∏ótno, 250 cm x 270 cm
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Pi´knym poczàtkiem. Mo˝e by∏ konieczny taki przejazd do
innego Êwiata, ˝eby to zaczàç. Wstàpienie na drog´ wspólnej
pracy w atmosferze z∏o˝onej z innych pierwiastków – dobrobytu,

germanitu, renitu, polonitu, judeitu. D∏ugie ∏aƒcuchy nie-
mieckich artystów, galerii, muzeów. I t´sknota za w∏asnym
powietrzem.

do jednego przykazania i jest wykonane przez nas za ka˝dym
razem po odczytaniu kolejnego przykazania (dziesi´ç naci´ç =
dziesi´ç przykazaƒ). 
„Od zaglàdania pod obraz do zaglàdania za obraz”. Z grubsza
chodzi o to, co na obrazie widaç, czego nie widaç na licu, co
widaç z ty∏u, czego nie widaç równie˝ z ty∏u, co obraz widzi*. Za
obraz zaglàdasz: by zobaczyç, kto, kiedy, czym i na czym go
namalowa∏, jaki jest tytu∏ obrazu, zobaczyç to, co nie jest obecne
z przodu obrazu, na jego licu; pod obraz zaglàdasz: poza p∏a-
szczyzn´ obrazu, w jakieÊ jego warstwy, poza jego powierzchni´,
poza jego znaczenia, ale w jego istot´. 
* Co do jeszcze innej, aktywnej strony obrazu, nie tyle Êlepej, nie
oglàdanej, ile widzàcej w znaczeniu rozumienia, rozpatrywania,
wiedzy i dociekliwoÊci – pewnej frakcji przenikliwoÊci. To pojemny
obraz: religia; gender (ch∏opiec równoÊciowo, tak jak stojàca

obok niego dziewczynka, stawia w rz´dzie kwiatki; matka sk∏ada
ofiar´ z w∏asnego dziecka, rola matki staje si´ dominujàca
dopiero poprzez przymierze z ojcem–bogiem); i to, ˝e bóg rodzi
si´ dzi´ki boskiej woli z cz∏owieka–kobiety; przykazania; kate-
gorie moralne; rany obrazu; rany ofiary; splàtany kap∏an szuka
ofiary w przestrzeni czu∏oÊci**. 
** Kap∏ana z ofiarà ∏àczy czu∏a relacja. By z∏o˝yç ofiar´, kap∏an
musi pozbyç si´ czu∏oÊci, wi´c wpierw jà posiadaç (ta czu∏oÊç
jest wielokrotna, jest jej zbyt wiele, ma miejsce inflacja), by
z∏o˝yç jà w ofierze. Czu∏oÊç relacji z ofiarà b´dzie równie˝ ofia-
rà z∏o˝onà na mensie o∏tarza, by kap∏an ju˝ ostatecznie móg∏
uzyskaç (jednak niezb´dne) pozbycie si´ czu∏oÊci dla z∏o˝enia
ofiary wed∏ug albo na podobieƒstwo Prawa Naturalnego. 
Inspiracje: dziura w p∏ótnie; rysunek w ksià˝eczce do religii
przedstawiajàcy „adoracj´ obrazu z Matkà Boskà”. 

10. CCaa∏∏kkoowwiittee  zzaaççmmiieenniiee  kkssii ´́ ˝̋yyccaa, 1998, tempera jajowa, p∏ótno, 250 cm x 270 cm
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22..22..  CCzzyymm  ddllaa  wwssppóóllnneeggoo  mmaalloowwaanniiaa  jjeesstt  TTwwoojjee  iinnddyy--
wwiidduuaallnnee  mmaalloowwaanniiee??  JJaakk  mmaajjàà  ssii ´́  ddoo  ssiieebbiiee??

Mo˝e bardziej moje indywidualne uczenie si´ i malowanie.
Bo mam wra˝enie, ˝e si´ ucz´, co nie znaczy, ˝e potem to na-
uczone zostaje u˝yte Êwiadomie i jednoznacznie w jakimÊ moim
obrazie, ale pewnie tak jest. Poza tym czasami poddajemy indy-
widualne motywy próbie wspólnego malowania, czasami widaç

te˝ indywidualne staranie we wspó∏pracy we wspó∏pracowni,
pewne rzeczy rysuje si´ i maluje jakby bardziej, pokazujà to na
przyk∏ad obrazy Kobieta, Onet Dzier˝yƒski czy Co? CzystoÊç;
Czym? OlÊnieniem, chocia˝ wszystkie wspólne obrazy tak
naprawd´ to pokazujà. Chcia∏bym powiedzieç o zaskoczeniu,
obrazy malowane razem, mimo ˝e wspólne, sà dla mnie zaska-
kujàce. Zaskakujàce jest to, ˝e moje malowanie (ale te˝ niema-
lowanie) indywidualne z∏o˝y∏o si´ na taki efekt – taki obraz.

OkolicznoÊci: mo˝liwe i niemo˝liwe zaglàdanie pod obraz; rana
(tu w kszta∏cie litery „L”); litery-ceg∏y; gender; Czu∏oÊç relacji
kap∏ana z ofiarà czu∏oÊci kap∏ana; dziesi´ç przykazaƒ (dziesi´ç ran).
U˝yte Êrodki: dziury w p∏ótnie; akcja czytania (kolejnego)
przykazania i nacinania (kolejnej) dziury. 
(Inspiracje, OkolicznoÊci, U˝yte Êrodki – te rzeczy mogà byç sobie
bliskie, mogà si´ ze sobà pokrywaç). 

12. OOnneett  DDzziieerr˝̋yyƒƒsskkii, 2011, tempera jajowa, p∏ótno, 140 cm
x 110 cm 
(Poka˝ swojà Êcie˝k´ dochodzenia detektywie). 
Krok pierwszy: Bràz namalowany na powierzchni 15400 cm2

obrazu, który bardzo si´ podoba malarzowi pokrywajàcemu
nim powierzchni´ obrazu [mars czerwony]. 
Krok drugi: Na obrazie zosta∏ zapisany tekst: 

11. ZZaaggllààddaanniiee  ppoodd  oobbrraazz  [[OObbrraazz  zz  ddzziiuurràà]], 2011, tempera jajowa, p∏ótno, 193 cm x 193 cm 
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Moje malarskie zwyczaje, nawyki, umiej´tnoÊci i wady wchodzà
w zasób tego trzeciego malarstwa, jakim jest wspólne malowa-
nie. Moje zasoby malarskie mogà si´ znaleêç – w, obok, pod,

przed, na, zamiast i z – indywidualnym malowaniem Marka na
wspólnie malowanym obrazie.

Za t´ krew Twojà ja krew z miliona ludzi tutaj wytocz´, tak
mi Êmiercià swojà niewinnà, Zosiu, dopomó˝! (cytat z Feliksa
Dzier˝yƒskiego opublikowany na portalu „Onet”), tekst podpi-
sany imieniem „Onet”, nazwiskiem „Dzier˝yƒski”. Mózg Onet
wytwarza takie teksty, niejako wed∏ug w∏asnej procedury móz-
gowej, pomi´dzy s∏owem a obrazem (s∏owa „krew z miliona”
stanà si´ tym samym co obraz krwi z miliona, ale nie tym
samym co krew z miliona); pomi´dzy ruchomym s∏owem a ru-
chomym obrazem. Wspólny nam wszystkim mózg, wspólna
wszystkim procedura mózgowa. 
Krok drugi’: Tekst jest zrobiony bia∏à farbà i nast´pnie roztarty
w manierze Gerharda Richtera*. [Realizm roztarcia wzi´ty od

Gerharda Richtera; widzowi oglàdajàcemu obraz towarzyszy
intencja, a mo˝e przymus, odnalezienia realnego** w zatarciu
(istotnie pod zatarciem), chocia˝ nigdy realnoÊci takiej, jakiej
widz szuka (tej, której widz szuka), tam nie by∏o]. 
* Pierwszy ciemno-bia∏y etap obrazowania zostaje nast´pnie
roztarty, tak by widz w intencji odnalezienia realnoÊci wpatrywa∏
si´ w zatarte szczegó∏y, zatarte granice przedstawienia na obra-
zie. Jest to byç mo˝e ten rodzaj zabiegu, który wzmaga efekt
oddzia∏ywania realnoÊci poprzez jej poszukiwanie (to mo˝e
zrobiç widz), docieranie, wpatrywanie si´ w przedstawienie real-
noÊci, mimo ˝e nieobecna jest realnoÊç, ale tym bardziej po˝à-
dana, tym bardziej obecna jako ponadwyobra˝ona. 

12. OOnneett  DDzziieerr˝̋yyƒƒsskkii, 2011, tempera jajowa, p∏ótno, 140 cm x 110 cm 
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22..33..  CCzzyymm  ddllaa  wwssppóóllnneeggoo  mmaalloowwaanniiaa  jjeesstt  rryynneekk  sszzttuukkii
ww  PPoollssccee??

Wcià˝ na rynku / dla rynku, nie jest wa˝ne to, co dla wspólnego
malowania wydaje mi si´ wa˝ne. Chodzi o pewien rodzaj ambicji
i pewne ryzyko malarza bycia zostawionym samemu sobie, poza
obowiàzujàcà estetykà. Ale skoro wszystko, to i to jest na rynek.

Historia sztuki, krytyka sztuki i ich estetyki obrabiajà i formujà
estetyk´ odbioru malowania. Na razie trudno mi t´ obróbk´
z zewnàtrz (wyg∏adzenie; ÊliskoÊç; ∏atwoÊç; iluzyjnoÊç) wytropiç
w naszej pracy wspólnej, gdzie historia sztuki i krytyka sztuki
i zapewne rynek sztuki sà przez nas uprawiane jako sztuka i jako
ju˝ nowa „estetyka” pokazujà wi´cej tego wzajemnego wzmoc-
nienia w miejsce wyg∏adzenia; ÊliskoÊci; ∏atwoÊci; iluzji. 

** Obraz wykonany w manierze realizmu, czyli manierze naj-
bardziej odleg∏ej od realnoÊci jako takiej. Czym innym jest
naturalizm. (Obraz troch´ inny ze wzgl´du na mniejszy format,
potrzebuje maksymalnego skupienia energii u˝ytych Êrodków
plastycznych i ich wczesnego emancypowania, wczesnego
nadania im praw/prawide∏ dla uzyskania przez nie wi´kszej
niezale˝noÊci). 

Inspiracje: farba mars czerwony; Onet-Mózg; cytat z Feliksa
Dzier˝yƒskiego jako cytat Onet Dzier˝yƒskiego; maniera Ger-
harda Richtera; opozycja Realizm – Naturalizm. 
OkolicznoÊci: kolorowa podmalówka; procedura mózgowa;
poszukiwanie realnoÊci w zatarciu przedstawienia. 
U˝yte Êrodki: imi´ „Onet Dzier˝yƒski”; fa∏szywy autor cytatu;
cz´Êciowe zatarcie (cz´Êciowe przesuni´cie w fazie bia∏ego napisu

13. PPrrzzeerrwwaannyy  wwaa∏∏  ww  BBoorrkkaacchh, 2011, tempera jajowa, p∏ótno, 193 cm x 193 cm 

tryb roboczy szok  2/9/05  15:08  Page 14



Rynek sztuki w Polsce jeszcze nie wie o wspólnym malowaniu.
Latarnik na tym làdzie jeszcze nie zoczy∏ ˝aglowca (∏odzi)
wspólnego malowania. Wiatr wieje od làdu i trzeba halsowaç.

Jest pytanie, czy zosta∏ obrany kurs na ten làd. Czy wieziony
∏adunek do czegoÊ tam si´ przyda, skoro pochodzi z przysz∏oÊci.

na bràzowym tle pozwala dostrzec i zrozumieç gr´ t∏o-figura/
figura-t∏o; t∏o w cz´Êci wychodzi przed figur´). 

13. PPrrzzeerrwwaannyy  wwaa∏∏  ww  BBoorrkkaacchh, 2011, tempera jajowa, p∏ótno,
193 cm x 193 cm 
(Poka˝ swojà Êcie˝k´ dochodzenia detektywie). 
Krok pierwszy: P∏ótno z dziurà. 
Krok pierwszy’: Rysunek wykonany na p∏ótnie z dziurà, rysunek
dotyczy dziury o tyle, o ile wa∏ przeciwpowodziowy w Borkach,
18 kilometrów od P∏ocka (województwo mazowieckie) zosta∏
przerwany w miejscu dziury na rysunku zrobionym wed∏ug zdj´cia
lotniczego z 24 maja 2010 roku.   

Krok drugi: Wobec widoku z lotu ptaka zosta∏a namalowana
szachownica lotnictwa polskiego (Smoleƒsk, zawiesia). Zosta∏a
te˝ podj´ta próba namalowania ma∏ej szachownicy w miejscu
dziury na obrazie, ma∏a bia∏o-czerwona szachownica zosta∏a
póêniej zatarta i sta∏a si´ ró˝owawa. 
Inspiracje: przerwany wa∏ przeciwpowodziowy na WiÊle w Bor-
kach ko∏o P∏ocka; znak lotnictwa polskiego: szachownica
czerwono-bia∏a. 
OkolicznoÊci: dziura w p∏ótnie; powódê i zdj´cie lotnicze
powodzi. 
U˝yte Êrodki: surowe rozwiàzania: dziura; rysunek o∏ówkiem;
biel i czerwieƒ zamalowujàce rysunek; prosty znak szachownicy;

14. KKoottwwiiccaa  ppaatteennttoowwaa  HHaallllaa  [[∏∏óóddkkaa;;  llaabbrraaddoorr]], 2011/2014, tempera jajowa, p∏ótno, 193 cm x 193 cm 
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33..  CCoo  ww  ww..  mm..  ppoocchhooddzzii  lluubb  mmoogg∏∏oobbyy  ppoocchhooddzziiçç  oodd  JJaarrkkaa??

Jarek i Marek myÊlà o organizacji p∏aszczyzny obrazu, myÊlà
o konkretnych kolorach, myÊlà o wykonywanych gestach. Majà

wol´ namalowania obrazu, który odnosi si´ do p∏aszczyzny
i operuje kolorem i gestem.

próba ma∏ej czerwono-bia∏ej szachownicy w miejscu dziury na
obrazie (ostatecznie ró˝owawej, bo zatartej). 

14. KKoottwwiiccaa  ppaatteennttoowwaa  HHaall llaa  [[ ∏∏óóddkkaa;;   llaabbrraaddoorr ]],
2011/2014, tempera jajowa, p∏ótno, 193 cm x 193 cm 
(Poka˝ swojà Êcie˝k´ dochodzenia detektywie). 
Krok pierwszy: Przyczyna, powód: wymiana sms-ów by∏a
przyczynà obrazu, przyczynà wymiany sms-ów by∏a Êmierç na-
szego kolegi i jego psa na ∏ódce. Zatrucie gazem, nieszcz´Êliwa
Êmierç. Mo˝e nie ma nic wi´cej do napisania tutaj. 

Krok drugi: Kompozycja rysunkowa umieszczona na czterech
w miar´ równych polach na podzielonym na krzy˝ p∏ótnie.
Kwatery zostanà teraz przedstawione po kolei przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara. 
[I] prawa dolna kwatera: Zapisana wymiana sms-owa*: 
– UMAR¸ NA ¸ÓDCE Z PIESKIEM, INNA PRZYCZYNA A MO˚E
TA SAMA. 
– INNA PRZYCZYNA A MO˚E TA SAMA? 
– MO˚E SOBIE WYPI¸ NA ¸ÓDCE, ZASNÑ¸ I CZEGOÂ NIE
DOPILNOWA¸. 

15. CCoo??  CCzzyyssttooÊÊçç;;  CCzzyymm??  OOllÊÊnniieenniieemm, 2013, tempera jajowa, p∏ótno, 200 cm x 140 cm 
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Od Jarka mog∏oby pochodziç jego malarskie wyposa˝enie –
oczy, ruch r´kà, nawyki. Potrzeba korzystania z pracy i ko-

mentarzy Marka. Te˝ pewna nieuwaga i sk∏onnoÊç do
b∏´dów.

– A PIESEK? 
– WIERZY¸ PANU. 
* Ju˝ na potrzeby komentarza wyda∏a si´ konieczna próba
dystansowania tej rozmowy-wymiany sms-ów jako uczynku
wobec uczynków mottem ze Spinozy: Poznaç uczynki ludzkie, ich
konieczne przyczyny, by ich nie wyÊmiewaç, nie op∏akiwaç, nie
pot´piaç.
[II] prawa górna kwatera: Napisane s∏owo „ATEIZM” z wstawionym
w miejsce litery „T” rysunkiem trzymanego przez d∏oƒ krucyfiksu.
[III] lewa górna kwatera: Narysowane: butle z napisem „GASPOL”;
turystyczne palniki; lampy; promienniki. 
[IV] lewa dolna kwatera: Narysowana ∏ódka z labradorem na
pok∏adzie, wyszukana w internecie pomi´dzy ∏ódkami z labradorami.
Krok trzeci: Namalowana niebieska farbà kotwica patentowa
Halla, w znakowym skrócie, tak by wyglàda∏a jak symbol.
Kotwica [wiara; nadzieja; mi∏oÊç]. Religia jako dylemat. 
Krok czwarty: Namalowanie gazu ˝ó∏tà farbà [˝ó∏ç kobaltowa]:
˝ó∏ty gaz; ˝ó∏ta chmura; ˝ó∏ç chmury gazowej; ˝ó∏te wyziewy;
˝ó∏te opary. 
Krok piàty: Namalowanie czarnozielonà farbà linii (inspiracja
Hokusai), te linie, grupy linii majà pokazywaç, jak masywnie
trzeba malowaç rozchodzàcy si´ gaz. Konkretne linie losu, ten los
jest wyjàtkowy, linie papilarne tego na pewno. a nie innego losu. 
Inspiracje: wymiana sms-owa dotyczàca Êmierci kolegi; kotwica

patentowa Halla; przedstawienie dymu z ogniska i pary w ∏aêni
z dwu kompozycji Hokusai z cyklu Ze stu poetów po jednej stro-
fie w obrazach objaÊnionych przez piastunk´. 
OkolicznoÊci: odnieÊç si´ do Êmierci kolegi. 
U˝yte Êrodki: warstwy wiary, nadziei, mi∏oÊci.  

15. CCoo??  CCzzyyssttooÊÊçç;;  CCzzyymm??  OOllÊÊnniieenniieemm, 2013, tempera
jajowa, p∏ótno, 200 cm x 140 cm 
(Poka˝ swojà Êcie˝k´ dochodzenia detektywie). 
Krok pierwszy: Motyw szcz´Êliwej Êmierci, spe∏nionej w gwiaz-
dach, koÊciotrup w gwiazdach. Co? CzystoÊç: cz∏owiek koÊcio-
trup, przebudzony po Êmierci przez piorun – Czym? OlÊnieniem:
wpierw olÊniony b∏yskiem b∏yskawicy przebywa wÊród gwiazd
(inspiracja: zbiór ekspresjonistycznych drzeworytów Mon livre
d’heures / Mein Stundenbuch Masereela). 
Krok pierwszy’: Wykonanie napisu „CzystoÊç OlÊnieniem” projekto-
wanego z rombów jak etniczny-kaszubski drzeworyt ludowy. 
Krok drugi: Motywy ze sklepu rybnego, lÊnienie, olÊnienie, rybi
deszcz, b∏yski, refleksy, ∏uski, migotanie (rybie Êmierci), rybie oczy.
Krok trzeci: Malowanie palcami; ekspresja zdawania sprawy
z wymiaru tego ekspresjonistycznego (przez / poprzez Masereela)
wyzwania. Obraz jest ekstatyczny pod wzgl´dem rysunku, koloru
i techniki. 
Inspiracje: Tabela Co? Kto? – Czym? Kim?; zbiór drzeworytów

16. CCoo??  RReedduukkccjjaa;;  CCzzyymm??  ÂÂwwiiaatt∏∏eemm  [[FFoottoossyynntteezzaa]], 2013, tempera jajowa, p∏ótno, 140 cm x 200 cm 
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33..11..  CCoo  ww  ww..  mm..  ppoocchhooddzzii  lluubb  mmoogg∏∏oobbyy  ppoocchhooddzziiçç  oodd
MMaarrkkaa??

Marek i Jarek wspólnie prze˝ywajà malowanie, czasami nawet
zaczynajà od wspólnego prze˝ycia i przechodzà do prze˝ycia

wspólnego malowania i dywagacji. Pokazujà wol´ namalowa-
nia obrazu wobec wspólnego prze˝ycia i dywagacji (bywajà
dywagacje p∏ynàce od losu, na przyk∏ad te, które wynikajà z pracy
z Tabelà Co? Kto? – Czym? Kim?).

Masereela ze wst´pem Tomasza Manna wydany przez wydawnictwo
Penguin jako Passionate Journey; po∏yskujàce ryby w sklepie rybnym
w Gdaƒsku; rybie ∏uski, rybie oczy.
OkolicznoÊci: Polityka malarskoÊci i malowanie palcami. 
U˝yte Êrodki: Êledztwo detektywistyczne prowadzone metodami
niejawnymi; ekspresja w odniesieniu do ekspresjonizmu. 

16. CCoo??  RReedduukkccjjaa;;  CCzzyymm??  ÂÂwwiiaatt∏∏eemm  [[FFoottoossyynntteezzaa]],
2013, tempera jajowa, p∏ótno, 140 cm x 200 cm 

(Poka˝ swojà Êcie˝k´ dochodzenia detektywie). 
Krok pierwszy: Namalowane dwie bramy, przeÊwietlone Êwiat∏em
z ty∏u, z wewn´trznych podwórek, rysowane w Nowym Porcie
w Gdaƒsku z obserwacji: istotna redukcja obszaru widocznego
Êwiat∏a. Zasada i gama*: czerwieƒ, zieleƒ, biel, bràz. 
* Biel to czerwieƒ minus zieleƒ; bràz to czerwieƒ plus zieleƒ. 
Krok drugi: Narysowana i cz´Êciowo podmalowana bia∏à
farbà czàsteczka chlorofilu* (alfa). Reakcja fotosyntezy to reakcja
redukcji. W kinie fotosyntezy sà opisane dwa chlorofile: zielony

17. CCoo??   DDyyss tt aannss ;;   CCzzyymm??   KKoommppoozzyycc jj àà   [[GGii ll bbee rr tt   aanndd   GGeeoorrggee ;;   ddwwii ee
kkoommppoozzyyccjjee  jjaakkoo  kkoommppoozzyyccjjaa]], 2013, tempera jajowa, p∏ótno, 200 cm x 140 cm 
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Od Marka mog∏yby pochodziç jego intuicje inspiracyjne i kom-
pozycyjne. Jego malarski charakter wià˝àcy niezawodnie

„co?” z „czym?”. Umiej´tnoÊç korzystania z niesfornoÊci farby
i kolorów.

(masa: patyki, liÊcie) i czerwony (ró˝owa masa: mi´so i koÊci).
Krok trzeci: Wp∏yw Êwiat∏a na ˝ó∏kni´cie i bielenie gruntu. Pod
wp∏ywem ciemnoÊci grunt ˝ó∏knie, ciemnieje, pod wp∏ywem
Êwiat∏a grunt staje si´ jasny, bieleje. Poprawki bielà. 
Inspiracje: Tabela Co? Kto? – Czym? Kim?. 
OkolicznoÊci: Redukcja Êwiat∏a przechodzàcego przez bramy
w relacji do fotosyntezy – redukcji. 
U˝yte Êrodki: Ma∏y niejasny napis o∏ówkiem na powierzchni
p∏ótna „Miros∏aw Ba∏kan”. Czy jest to powiàzane z „ba∏kaƒskà”
gamà: czerwieƒ, zieleƒ, biel, bràz?, czy odnosi si´ to w istotny
sposób do naszej nielokalnoÊci?

17. CCoo??  DDyyssttaannss;;  CCzzyymm??  KKoommppoozzyyccjjàà  [[GGiillbbeerrtt  aanndd
GGeeoorrggee;;  ddwwiiee  kkoommppoozzyyccjjee  jjaakkoo  kkoommppoozzyyccjjaa]], 2013,
tempera jajowa, p∏ótno, 200 cm x 140 cm 
(Poka˝ swojà Êcie˝k´ dochodzenia detektywie). 
Krok pierwszy: Kompozycja pierwsza: rytm schodów zielonych
od lewej góry do prawego do∏u, rytm schodów czerwonych od
prawej góry do lewego do∏u, rytmy wype∏niajà ceg∏y budynku
¸aêni i zieleƒ drzew wrysowane w kompozycj´ tworzàc cztery
schodkowe piramidy spotykajàce si´ szczytami w centrum obrazu.
Krok drugi: Kompozycja druga, rytm schodów z Aktu schodzà-
cego po schodach Gerharda Richtera wed∏ug Duchampa. Rytm
zst´pujàcy centralnie. Ten obraz ma muzyk´ (dwie kompozycje

18. SSzzttyywwnnyy  kkoo∏∏nniieerrzzyykk  ––  ddeerr  VVaatteerrmmöörrddeerr;;  NNiieemmiieecc  ss tt rrzzeellaa  ddoo  kkaacczzeekk  [[CCzzyy  mmoo˝̋eesszz  pprrzzeett ∏∏uummaacczzyyçç
nn aa nniieemmiieecckkii::  NNiieemmyy  ssttrrzzeellaa  ddoo  kkaacczzeekk??  //  KKaannnnsstt  dduu  iinnss  DDeeuuttsscchhee  üübbeerrsseettzzeenn::  eeiinn  SSttuummmmeerr  sscchhiieesssstt
aauuff  EEnntteenn??]], 2014, tempera jajowa, p∏ótno, 193 cm x 193 cm 
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33..22..  SScchhaarraakktteerryyzzuujj  mmaallaarrsskkiiee  nnaarrzz´́ddzziiee  „„JJaarreekk--MMaarreekk””..

jako kompozycja), du˝o rytmów, harmonii i fraz, frazy wst´pu-
jàce i zst´pujàce, pionowe i poziome i idàce w g∏àb, przemienne
rejestry grawitacyjne (dwa przedstawione rytmy na przemian
przyciàgajà si´ i odpychajà), zasady, symetria, skrzy˝owania,
klepsydry. (Na ile ten uk∏ad rytmów na obrazie jest czysty jako
muzyka?) Obraz nie poszed∏ w malatur´.
Inspiracje: Tabela Co? Kto? – Czym? Kim?

OkolicznoÊci: Gilbert and George tworzàc wspólne kompo-
zycje do póêniejszego drukowania na posiadanych przez siebie
ploterach, kompozycje dzielone na kwatery (panele), do-
minujàca w ich wydrukach (traktowanych jako malarstwo
i obrazy, chocia˝ uwa˝ajà siebie za rzeêbiarzy, i ˝ywe rzeêby
zarazem) jest symetria (wobec jednej lub dwóch, czasami
równoleg∏ych, czasami prostopad∏ych osi) dublujàca motywy

19. CCoo??  SSttooppyy  UUkkrrzzyy˝̋oowwaanneeggoo;;  CCzzyymm??  WW∏∏ààcczznniikkiieemm  WWyy∏∏ààcczznniikkiieemm  [[AAbbssoorrbbiinngg  MMooddeerrnniittyy]],
2015–2016, tempera jajowa, p∏ótno, 230 cm x 180 cm 
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Bardzo mocno (silnie!) czuje si´ w tym malarstwie odr´bnoÊç,
abstrakcj´ si∏y prze˝ycia, si∏y emocji, si∏y gestów, si∏y kompozycji
w ramach i poza ramami obrazu, si∏y motywów, si∏y kszta∏-
tów–Gestaltów. 

Jest to narz´dzie uniwersalne, o wielu mo˝liwych zastosowa-
niach. Mo˝e rozwiàzaç wiele problemów, równie˝ tych jeszcze
nie nazwanych (Tabela Co? Czym?).

w ramach kompozycji – stàd mo˝e wynikaç u˝yte w tytule obrazu
sformu∏owanie „[Gilbert nad George; dwie kompozycje jako
kompozycja]”.
U˝yte Êrodki: Rytmy malarskie rozumiane i przedstawione
równie˝, ale nie przede wszystkim jako muzyka. 

18. SSzz tt yywwnnyy   kkoo ∏∏nn ii ee rr zz yykk   ––   ddee rr   VVaa tt ee rrmmöörrddee rr ;;   NNii ee--
mmiieecc   ss tt rr zzee ll aa   ddoo   kkaacczzeekk   [[CCzzyy   mmoo ˝̋eess zz   pp rr zzee tt ∏∏ uu--
mmaacczzyyçç   nnaa   nn ii eemmiieecckk ii ::   NNii eemmyy   ss tt rr zzee ll aa   ddoo   kkaacczzeekk??   //
KKaannnnss tt   dduu   ii nnss   DDeeuu tt ss cchhee   üübbee rr ssee tt zzeenn ::   ee ii nn   SS tt uummmmeerr
ss cchh ii ee ss ss tt   aauu ff   EEnn tt eenn?? ]], 2014, tempera jajowa, p∏ótno,
193 cm x 193 cm 
(Poka˝ swojà Êcie˝k´ dochodzenia detektywie). 
Krok pierwszy: Rysunek bràzowà farbà, przedstawiajàcy za
jednym razem mocny znak krzy˝a i przykucni´tà sylwetk´
m´˝czyzny z pistoletem wymierzonym przed siebie i w dó∏
(Niemiec strzela do kaczek [Wersja przykucni´ta]). 
Krok drugi: Umieszczenie tej sceny w lesie, gdzie, domyÊlamy
si´, pewnie nie ma kaczek. Opracowanie i wykonanie na obra-

zie (w∏àczenie we wczeÊniej namalowany rysunek) napisu:
„Kannst du ins Deutsche übersetzen: ein Stummer schiesst auf
Enten?” („Czy mo˝esz przet∏umaczyç na niemiecki: Niemy strzela
do kaczek?”). To bardzo niemiecki obraz, nie wiemy, czy Düre-
rowski, czy Kippenbergerowski, nie wiemy, czy z ducha, czy
z materii, nie wiemy, czy nale˝y szukaç jego odniesieƒ w oznaj-
mieniach sztuki wizualnej, czy w bajkach braci Grimm, czy
w historii Maxa i Moritza (ze wzgl´du na kaczki, które na koniec
zjad∏y, wpierw niegrzecznych, potem grubo zmielonych ch∏opców).
Inspiracje: Szkice Jarka sprzed wielu lat przedstawiajàce Niemca
strzelajàcego do kaczek [dwie wersje: stojàca i przykucni´ta].
OkolicznoÊci: Potrzeba malowania „obrazu wspólnego” w okresie
niepokoju zwiàzanego z przygotowywaniem w Warszawie wy-
stawy nowych i wed∏ug nowej metody (krok po kroku) wspólnie
malowanych obrazów w Galerii Wizytujàcej. 
U˝yte Êrodki: Zamiana s∏owa „Niemiec” na „Niemy” zwiàzana
z powszechnà w Polsce opinià o tym, ˝e Niemcy nie mówià po
polsku (sà niemi); równie˝ z opinià mo˝e nie tak powszechnie
wyra˝anà, ale chyba trafnà, ˝e „Niemcy to Nie–my”. 

20. CCoo??  OObbrraazz  ppoommaalloowwaannyy  pprrzzeezz  MMooddzzeelleewwsskkiieeggoo;;  CCzzyymm??  OObbrraazzeemm  ppoommaalloowwaannyymm  pprrzzeezz  SSoobbcczzyykkaa
[[WWyybbrrzzee˝̋ee  ppoorrttoowwee]], 2015–2016, tempera jajowa, p∏ótno, 180 cm x 230 cm
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33..33..  DDllaacczzeeggoo  ttoo  nnaarrzz´́ddzziiee  ddzziiaa∏∏aa??

Dzia∏a, bo ma moc uspokajajàcà. Jakby
wyzwala∏a si´ jakaÊ koniecznoÊç o znamionach
pewnoÊci, ˝e wykonana praca jest dobra, ˝e
dodaje nowe rozpoznania malarskie, a wi´c
wzbogaca.

Wydaje si´, jakby to narz´dzie by∏o zawsze
aktywne i gotowe czeka∏o na u˝ycie w czasie
przeznaczonym przez obu malarzy na wspólnà
prac´ (i zwolnienie ze zwyk∏ych obowiàzków).
To „odÊwi´tne” narz´dzie posiada inteligencj´,
jako odpowiedê na dzia∏anie w nowych czy
nieznanych okolicznoÊciach. Czy wskazuje to na

19. CCoo??  SSttooppyy  UUkkrrzzyy˝̋oowwaanneeggoo;;  CCzzyymm??  WW∏∏ààcczznniikkiieemm
WWyy∏∏ààcczznniikk iieemm  [[AAbbssoorrbbiinngg  MMooddeerrnn ii tt yy ]], 2015–2016,
tempera jajowa, p∏ótno, 230 cm x 180 cm 
(Poka˝ swojà Êcie˝k´ dochodzenia detektywie). 
Krok pierwszy: Zdj´cie z przedsionka koÊcio∏a w gdaƒskim
Nowym Porcie przedstawiajàce stopy ukrzy˝owanego pomi´dzy

w∏àcznikami Êwiat∏a i drugie zdj´cie budynku koÊcio∏a. Na
podstawie tych zdj´ç wykonanie szkicu budynku uzupe∏nionego
w dolnej cz´Êci stopami ukrzy˝owanego. 
Krok drugi: Opracowanie napisu „Absorbing Modernity”
(„absorbujàca nowoczesnoÊç” albo „absorbujàc nowoczesnoÊç”).
Napis opracowany w taki sposób, ˝e to, co z litery w napisie

21. CCoo??  CCzztteerryy  KKwwaatteerryy;;  CCzzyymm??  KKoottwwiiccaa;;  IIdd´́  ddoo  OOjjccaa;;  MMeettaalloowwaa  SSzzeecchhiinnaa  ˚̊eeƒƒsskkaa;;
NNaabbrrzzee˝̋ee  ZZbboo˝̋oowwee  [[ÂÂlluussaarrssttwwoo]], 2015–2016, tempera jajowa, p∏ótno, 180 cm x 230 cm 
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jakiekolwiek cechy tego narz´dzia, poza tym, ˝e dzia∏a? Podam
przyk∏ad, jak si´ potoczy∏o malowanie Naszej Guerniki: wyjazd
na kilka dni, za ma∏e wymiary miejsca udost´pnionego nam do
pracy wobec ogromnych wymiarów pracy, zgodnych z orygi-
na∏em: 349 cm x 770 cm (koniecznoÊç pracy przy podziale na
cztery: lewa góra / prawa góra / prawy dó∏ / lewy dó∏), stoso-

wanie koloru wobec monochromatycznej monumentalnej kom-
pozycji Picassa – bardzo powa˝nej inspiracji. To wszystko
przychodzi spoza Êwiata kaprysu, przypomina nieuchronnoÊcià
konwencj´, zarazem w inne dni, w innym miejscu, konwencja
by∏aby nieuchronnie inna.

wychodzi poza granice obrazu na zewnàtrz, zostaje odbite w zwier-
ciadlanym odbiciu i domalowane z przeciwnej, wewn´trznej
strony liter napisu. 
Inspiracje: Wspó∏pracownia–zm´czenie wspó∏pracà–wyjÊcie na
przechadzk´, która zaprowadzi∏a akurat do tego koÊcio∏a. Cie-
kawoÊç wspó∏czeÊnie powià˝e Ukrzy˝owanie z prze∏àcznikami
elektrycznymi. Has∏o o podwójnym znaczeniu: „absorbujàca
nowoczesnoÊç” lub „absorbujàc nowoczesnoÊç”. 
OkolicznoÊci: Malutka pracownia w budynku Centrum Sztuki
¸aêni w Nowym Porcie, ma∏o powietrza, ma∏o pod∏ogi, du˝o
naszych wspólnych czynnoÊci wokó∏ prac, du˝o naszej pracy. 
U˝yte Êrodki: Dotarcie do kola˝u pokazujàcego Ukrzy˝owanego
jako koÊció∏, a koÊció∏ jako Ukrzy˝owanego. Opracowanie
napisu „Absorbing Modernity” i zaprojektowanie dodatkowego
efektu (opracowanie wewn´trznej strony liter napisu).

20. CCoo??  OObbrraazz  ppoommaalloowwaannyy  pprrzzeezz  MMooddzzeelleewwsskkiieeggoo;;
CCzzyymm??  OObbrraazzeemm  ppoommaalloowwaannyymm  pprrzzeezz   SSoobbcczzyykkaa
[[WWyybbrrzzee˝̋ee  ppoorrttoowwee]], 2015–2016, tempera jajowa, p∏ótno,
180 cm x 230 cm 
(Poka˝ swojà Êcie˝k´ dochodzenia detektywie). 
Krok pierwszy: Namalowanie nabrze˝a portowego z bia∏o–czer-
wonà barierkà, przycumowanym czarnym okr´tem i morzem
w tle. 
Krok pierwszy’: Namalowanie mewy na chodniku z ekobetonu
na nabrze˝nej czerwono-bia∏ej barierce, tak ˝e barierka przenika
przez regularne otwory w betonie. 
Krok drugi: Namalowanie ogromnego statku widma górujàcego
nad nadbrze˝em, przez rysunek statku widoczna jest morze
malowane w kroku pierwszym. 
Inspiracje: Obserwacje poczynione w czasie wycieczek na na-
brze˝a w dzielnicy Nowy Port. Zdj´cie ogromnego statku U.S.

22. PPrraaccoowwnniiaa, 2020, 180 cm x 230 cm, tempera jajowa na p∏ótnie
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44..  CCoo  ww..  mm..  rroobbii  zz  MMaarrkkiieemm??

Naval Hospital Ship „Comfort” ze znakiem Czerwonego Krzy˝a. 
OkolicznoÊci: Spacery. Port Wis∏oujÊcie, ptaki, ruch statków. 
U˝yte Êrodki: Przenikanie (uwidacznianie) warstw poprzednich
przez warstwy nast´pne. 

21. CCoo??  CCzztteerryy  KKwwaatteerryy;;  CCzzyymm??  KKoottwwiiccaa;;  IIdd´́  ddoo  OOjjccaa;;
MMeettaalloowwaa  SSzzeecchhiinnaa  ˚̊eeƒƒsskkaa;;  NNaabbrrzzee˝̋ee  ZZbboo˝̋oowwee  [[ÂÂlluu--
ssaarrssttwwoo]], 2015–2016, tempera jajowa, p∏ótno, 180 cm x 230 cm 
(Poka˝ swojà Êcie˝k´ dochodzenia detektywie). 
Krok pierwszy: Podzia∏ prostokàta p∏ótna na cztery kwatery
i umieszczenie na nich czterech fragmentów. Ka˝dy fragment

przedstawia innà konstrukcj´ zrobionà przez Êlusark´ / Êlusarza.
Lewy górny fragment przedstawia stalowà konstrukcj´ dla
wyeksponowania w porcie wysoko powtórzonego trzy razy
znaku zakazu kotwiczenia (w uj´ciu na obrazie widzimy jeden
ze znaków), tak by by∏ dobrze widoczny z daleka, ze wszystkich
stron. Prawy górny fragment przedstawia stalowy wózek u˝ywany
w koÊciele na trumn´, z wspawanymi literami napisu „Id´ Do
Ojca”. Lewy dolny fragment przedstawia stalowy p∏ot z furtkà
na skwerek z boiskiem przy szkole w Dolnym Porcie, na furtce
fantazja Êlusarki / Êlusarza, umieszczony na Êrodku kszta∏t ˝eƒ-
skiej szechiny (dwójka – ˝eƒski aspekt Boga). Przedstawieniu

23. CCzzyyssttooÊÊçç,,  2020, 200 cm x 200 cm, tempera jajowa na p∏ótnie 
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Potwierdza sens wspó∏pracy. „Zawsze mo˝esz liczyç na wi´cej”.
Ostatecznie nie wiem, czy wspó∏praca nie jest próbà budowania
jakiegoÊ wielkiego stylu na wzór baroku.

Bo ja wiem, coÊ robi z losem.

p∏otu z furtkà towarzyszy napis „Prawa Syren z Dwoma Ogonami
Prawami Cz∏owieka” odniesiony do Syren (jesteÊmy nad morzem).
Prawy dolny fragment przedstawia widok z ∏aweczki przystanku
Nabrze˝e Zbo˝owe statków pasa˝erskich. 
Krok drugi: U˝ycie roztartej szpachlà bieli jako warstwy dystan-
sujàcej i zarazem ∏àczàcej wszystkie cztery kwatery. 
Inspiracje: Przypomnienie o Syrenach Oceanu Atlantyckiego
z dwoma ogonami, siadajàcych na wy∏aniajàcych si´ i znika-
jàcych wraz z przyp∏ywem g∏azach. 

OkolicznoÊci: Spacer. Port Wis∏oujÊcie. Przystanek statków
pasa˝erskich. KoÊció∏ rzymskokatolicki pw. Êw. Jadwigi.
Skwerek z boiskiem na wprost Centrum Sztuki ¸aênia, pionowy
kszta∏t rombu na wejÊciowej furtce. U˝yte Êrodki: podzia∏
kompozycji na cztery pola nast´pnie z∏àczone bielà roztartà
szpachlà. 

22. PPrraaccoowwnniiaa, 2020, 180 cm x 230 cm, tempera jajowa na
p∏ótnie

24. BBlluutt   uunndd  TTeeppppiicchhppeerriiooddee, 2020, 200 cm x 200 cm, tempera jajowa na p∏ótnie
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44..11..  CCoo  ww..  mm..  rroobbii  zz  JJaarrkkiieemm??

– Pracownia… 
chcia∏em, ˝eby to wn´trze, które kojarzy si´ z Kieferem, by∏o
wype∏nione innym Êwiat∏em i innà historià, powietrzem nieco
ró˝owym. A nieub∏agany tekst wprowadzi∏ realistycznà przestrzeƒ.

Tekst* napisany na obrazie, jak gdyby z obrazu Kiefera, pra-
cownia z rytmem cegie∏ silikatowych, jak gdyby ze zbudowane-
go z rytmów belek i desek strychu na obrazie Kiefera. Do pra-
cowni przez ogromny górny Êwietlik dostaje si´ Êwiat∏o. W tym
Êwietle wiszà litery i literki dwóch tekstów, a raczej tekstu pod-
stawowego, pierwszego, pisanego na maszynie (tu malowanego
jako mniejsze literki) i r´cznych komentarzy, dopisków (tu malo-
wanych jako wi´ksze litery). Tekst powsta∏ po naszej wizycie na
benefisie malarzy Gilberta i George’a, uwa˝ajàcych siebie za
rzeêbiarzy (autorów siebie jako ˝ywych rzeêb), jako rodzaj
odwdzi´czenia si´ za inspiracj´. Ju˝ jadàc na ten rocznicowy
benefis, wiedzieliÊmy, ˝e zajmiemy si´ Gilbertem i George’em
jako parà malarzy (tak jak my jesteÊmy parà malarzy; jako parà
umys∏ów, tak jak my jesteÊmy parà umys∏ów i jak Jusz i Sem sà
parà umys∏ów; jako parà starszych – starych m´˝czyzn i zaj-
miemy si´ parà jako parà – w sensie: kto z kim by tu móg∏

tworzyç par´: ˝urawie ptaki z ˝urawiami-dêwigami; dymy na
wietrze z tymi i z tymi ˝urawiami; my jako para malarzy z boha-
terkami obrazu Goi: Parkami, Trzema Mojrami, sprawy ziemskie
z pozaziemskimi). 
* Tekst napisany na obrazie: 
KUDA GIERMAN 
A. Jako Gilbert and George* konstatujemy, a mo˝e pytamy: 
Kuda przyrodoznawcy i poeci najbardziej znani z obozów kon-
centracyjnych i kilku marek samochodów? 
* Laws of sculptors 
1. Always be smartly dressed, well groomed, relaxed, friendly
polite and in complete control 
2. Make the world to believe in you and to pay heavily for this
privilege 
3. Never worry asses discuss or critisize but remain quiet respectful
and calm 
4. The lord chisels still, so don’t leave your bench for long 
B. Polscy zieloni naziÊci atakujà maszyny dokonujàce wycinki
w Puszczy Bia∏owieskiej [te ogromne]. 
C. MiÊ Powstaniec 
1. Groza i idàce za tym pieniàdze. 

25. GGrruuppppaa  cchhccee  sspprrzzeeddaaçç  kk∏∏yy, 2020, 180 cm x 230 cm, tempera jajowa na p∏ótnie 
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Utwierdza go we w∏asnych malarskich przekonaniach rozcià-
gni´tych na ca∏y Êwiat. Te˝ wp∏ywa na los. 

Uczy, poszerza malarstwo, pozwala krytycznie patrzeç na siebie,
chroni przed pychà.

2. Martwe muchy w szczelnie zamkni´tym pokoju / dzia∏alnoÊç
na rzecz kultury tworzonej z ca∏ych si∏* przez instytucj´ i jej ludzi,
wobec i dla dzieci. 
* Odtworzyç wyglàd** animatorek z wyobraêni: Goya Trzy
Mojry, Trzy Parki: 
– najdrobniejsza, blondynka, najstarsza, czarna sukienka, w∏osy
d∏u˝sze, kr´cone, dekolt; najd∏u˝ej pracuje;
– najm∏odsza, Noemi, twarz drobnej koÊci, lekko azjatycka
(pacyficzna), kobieta masywna, czarne spodnie, bia∏a bluzka;
t∏ucze kieliszek;

– najwy˝sza, w czarnym kombinezonie opi´tym na biodrach
i brzuchu, jest z Nowego Portu, z okolicy, gdzie rodzice dzieci
poddawanych kulturze sà w r´kach firmy po˝yczkowej Provi-
dent; zna si´ na pozaziemskich sprawach. 
** Piersi i poÊladki, element archaiczny, kulturotwórstwo, paleolit.
3. Zgodnie z duchem malarstwa jako czasu, teraz zrobiç per-
formance Malarstwo daje m∏odoÊç; ˚urawie, ˝urawie i dymy
nad miastem. 
4. Kim jest Gilbert and George; pisuar i sedes (zdj´cie zrobione
w malutkim pomieszczeniu, naprzeciw siebie pisuar i sedes). 

26. CCzztteerryy  kkoolloorryy  [[ZZaajjààcc  ––  WWyytt∏∏uummaacczzyyçç  mmaallaarrssttwwoo  ––  BBeeuuyyss  ––  KKoobbiieettaa  ww  BBeerr ll iinniiee]], 2020, 200 cm x 200 cm,
tempera jajowa na p∏ótnie
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44..22..  CCoo  ww..  mm..  rroobbii  zz  mmaallaarrssttwweemm??

Wzmacnia jego niezale˝noÊç, autonomi´. Nadaje mu to˝samoÊç.
Malarstwo nowo˝ytne jest zawsze przypisane do malarza – twórcy.

Obraz jest zawsze czyjàÊ r´kà namalowany, czasem anonimowà.
Wspólne malowanie zast´puj´ t´ liczb´ pojedynczà, ale nie jest
bezosobowym dzie∏em zbiorowym.

5. Walking, viewing, relaxing (ur. 1942*, ur. 1943) dzieci wojny
pytajà: Kuda Gierman? 
* Nie zapominamy, ˝e Gilbert jest Alzatczykiem. 
6. Stworzyç wagon ciszy wizualnej* bez monitora i dark room
dla wyboru obrazów. 
* BezbronnoÊç tego przecenianego zmys∏u. 
7. Czy w kulturze istnieje ryzyko (ostatecznie, wed∏ug Wies∏awa
Juszczaka przypisane sztuce)? Piersi i poÊladki, figura archaiczna,
Gilbert and George, kojarzy si´: Juszczak i Sempoliƒski, zata-
czamy p´tl´. 
ZapoÊredniczenie performansu przez malarstwo [Czy udajemy
miasto; udajemy ˝urawia i ˝urawie; udajemy dymy] Provident
zna si´ na pozaziemskich sprawach. Gi and Ge; Jusz and Sem;
a my? Co? My – Czym? Poszukujàcymi miejsca, z którego
mo˝na zadaç pytanie: KUDA GIERMAN 
Dodatkowo identyfikujàcy si´ z Juszczakiem (ostateczne przypi-
sanie ryzyka sztuce) i Sempoliƒskim (malarz w polnej bruêdzie),

Gilbertem i George’em, ich Grozà i idàcymi za ich grozà ich
pieni´dzmi. 

23. CCzzyyssttooÊÊçç,,  2020, 200 cm x 200 cm, tempera jajowa na p∏ótnie 
CzystoÊç. Gilbert and George zmylili banana Natalii LL jako
mistrzowie powtórzenia tej samej albo podobnej sceny, mi-
strzowie symetrii prostych i odwróconych symetrii. Banan nie
trafia w swoje miejsce, nie jest przeznaczony tylko dla modelki
na zdj´ciu, kobiety zawsze uogólnionej, kobiety zawsze cie-
mi´˝onej w prawie wszystkich, wr´cz wszystkich pojawiajàcych
si´ interpretacjach Sztuki konsumpcyjnej. W miejsce ciemi´˝enia
kobiety w tej sztuce pojawia si´ CZYSTOÂå: nowy ∏ad w bam-
busowym gaju, rzeczy publiczne, którymi bawià si´ Gilbert and
George, jako znaki grzechu i pokuty, stajà si´ powszechne.

– CzystoÊç z bananem… 
okropny poczàtek obrazu, niechlujnie zastosowana czerwieƒ

27. CCrraanniiaall   ccaappaaccii ttyy  mmaapp  [[UUjjaawwnniiaanniiee]], 2020, 180 cm x 230 cm, tempera jajowa na p∏ótnie
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Mam wra˝enie, ˝e pracuje, poszerza malarstwo, nic z nim nie
robiàc. Pokazuje, ˝e czasami coÊ spoza dyspozycji w∏asnej
mo˝na ustaliç i zrealizowaç.

lakowa i umbra doprowadzi∏y do rozjechania si´ form
twarzy w okrutne karykatury. Ten stan do spó∏ki z t∏em poskut-
kowa∏ posàdzeniem o mizoginizm. Pigment ziemia zielona
i pewna dyscyplina malarska przy podwojonych bananach oraz
likwidacja czerwieni nieco poprawi∏y los tego obrazu. Kota
wystarczy pog∏askaç, a ju˝ mruczy szcz´Êliwy. 

24. BBlluutt   uunndd  TTeeppppiicchhppeerriiooddee, 2020, 200 cm x 200 cm,
tempera jajowa na p∏ótnie

– Inspiracjà obrazu sta∏ si´ koƒcowy kadr z filmu Michaela
Hanekego. Bohater, nie mogàc zap∏aciç na stacji za benzyn´
(popsuty bankomat, a w banku przedÊwiàteczna kolejka),
zabija na oÊlep kilka osób w banku i pope∏nia samobójstwo.
Na puszystà wyk∏adzin´ powoli wyp∏ywa ciemna krew. Przypo-
mnia∏o mi si´ okreÊlenie Blut und Boden, Krew i Ziemia, teoria
niemieckiego narodowego romantyzmu. Cia∏o samobójcy
zasila krwià bankowy dywan. Podejmuj´ prób´ u˝ycia w tle
obrazu nowego dla mnie pigmentu – zieleni ˝elazowej. 

28. DDwwiiee  kkoobbiieettyy  [[##mmeettoooo;;  ##mmeetteeoo]], 2020, 200 cm x 200 cm, tempera jajowa na p∏ótnie 
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55..  JJaakkiiee  ssàà  nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzee  ÊÊrrooddkkii  ww..  mm..?? Najwa˝niejsze sà Êrodki.

Powtórzony kadr [Ziemie Dwa Razy Odzyskane] Film. Tak jak
w filmie, mamy do czynienia z grà ruchomych obrazów, to
znaczy nieruchome obrazy tworzà iluzj´ ruchu. Co do powtó-
rzenia g∏ównego motywu obrazu, postaci le˝àcej na dywanie
z d∏ugim w∏osiem, dywanie ewidentnie kojarzàcym si´ z trawà,
w który w tej chwili wsiàka krew z ka∏u˝y wyciekajàcej z g∏owy
le˝àcej martwej postaci. W prawej dolnej cz´Êci g∏ówny obraz
ulega zmniejszeniu do jednej czwartej, pod kompozycjà pow-
tarzajà si´ cztery razy napisy: [Zweimal wiedererlangter Boden],
powtórzony dwa razy du˝y bia∏y napis, jak gdyby nale˝àcy czy
odniesiony do du˝ej le˝àcej postaci, i dwa razy powtórzony
mniejszy czarny napis, odniesiony, nale˝àcy do zmniejszonego
powtórzenia sceny (powtórzenie i pomno˝enie wyglàda na
robot´ banku); martwe powtórzone postacie le˝à na powtó-
rzonych dywanach, w które wsiàka krew. 

25. GGrruuppppaa  cchhccee  sspprrzzeeddaaçç  kk∏∏yy, 2020, 180 cm x 230 cm,
tempera jajowa na p∏ótnie 
Z krwi i koÊci. Sprzedawanie koÊci s∏oniowej dla faktorii Hagen-
becka, dla której pracowali, ∏owiàc zwierz´ta, tata Tomka Wil-
mowskiego z kapitanem Smugà; sprzedawanie Hagenbeckowi
tego, co wartoÊciowe. Grupa m´˝czyzn, która przynios∏a k∏y s∏o-
niowe, gdy si´ lepiej przyjrzeç, mo˝e byç wzi´ta za Grupp´;
koledzy, którzy przyszli sprzedaç do faktorii to, co majà najlep-
szego. Ostatecznie Kompania wykorzysta nieska˝enie czystà
etnicznoÊç Gruppy dla pokazu tak zwanych ludzi ZOO, ludzi
naturalnych (w odró˝nieniu od kulturalnych*), pochodzàcych
z nieska˝onych cywilizacyjnie rejonów, skazanych na ochron´
w rezerwacie lub wymarcie w momencie kontaktu z rozwini´tà
cywilizacjà. 
* Na przyk∏ad tak kulturalnych, ˝e znajàcych trzy kolory podstawowe.

– Gruppa chce sprzedaç k∏y… 
wobec skomplikowanego rysunku grupy m´˝czyzn z k∏ami s∏oni
trudno by∏o podjàç malarskà decyzj´. Wydostawaç z wyobraêni

afrykaƒskà wiosk´ pod baobabem? Upa∏, kurz i szum niezrozu-
mia∏ego j´zyka? „W pustyni i w puszczy”: Kali zabraç krowa –
dobrze, Gruppa sprzedaç k∏y – êle. Gruppa malowaç polskie
noje wilde – êle, nie rzeêbiç w Zag∏adzie – êle; oj, ta Gruppa,
wszystko êle! Rysunek zosta∏ apodyktycznie potraktowany trzema
kolorami moralnego niepokoju. 

26. CCzztteerryy  kkoolloorryy  [[ZZaajjààcc  ––  WWyytt∏∏uummaacczzyyçç  mmaallaarrssttwwoo  ––
BBeeuuyyss  ––  KKoobbiieettaa  ww  BBeerr ll iinniiee]], 2020, 200 cm x 200 cm,
tempera jajowa na p∏ótnie 
– Cztery „chodzàce za mnà” kolory – czerƒ, biel, granat, bràz,
u˝ywane w ró˝nych uk∏adach w kilku obrazach, tu w kompozycji
szachownicy, kwadratów w kwadracie. 

Pierwsze by∏y kwadraty: kwadratowy obraz zosta∏ podzielony na
16 kwadratowych pól, uk∏adajàcych si´ w bardzo zmyÊlnej kom-
pozycji we wzór z ró˝nokolorowych kwadratów organizowanych
po przekàtnej od prawej góry do lewego do∏u (wymieniam
kolejnoÊç kolorów skosów od lewej góry: jeden kwadrat biel
cynkowa, dwa kwadraty kobalt, trzy kwadraty umbra palona,
cztery kwadraty czerƒ z winoroÊli, trzy kwadraty biel cynkowa,
dwa kwadraty kobalt, jeden kwadrat umbra palona). Na te
kwadraty na∏o˝one zosta∏y pola zajmujàce po∏owy powierzchni
obrazu, lewa po∏owa-pion to scena z akcji Jak wyt∏umaczyç
obrazy martwemu zajàcowi (chodzi o obrazy malarskie), którà
wykonywali Martwy Zajàc razem z podtrzymujàcym go na
r´kach Josephem Beuysem. Akcj´ mo˝na by∏o obserwowaç
przez szpar´ w zas∏oni´tym oknie galerii Schmela w Düssel-
dorfie. PublicznoÊç nie mog∏a us∏yszeç wyt∏umaczenia kultury:
obecnoÊci malarskich obrazów, szeptanego przez Beuysa do
ucha Martwego Zajàca, ale mimo to coÊ dociera do uszu
publicznoÊci i do najlepszych, naszych uszu. W przestrzeni, w tle
akcji u˝yte zosta∏y znaczàce elementy: stal, filc, opi´te p∏ótnem
ramki jako znak malarskich podobrazi, na twarzy p∏atki z∏ota
lepione na miodzie, martwy zajàc ze sterczàcymi uszami. 

29. PPaalleessttiinniiaann  ppaassssppoorrtt  ssttaammppss  [[NNiieecchh  BBóógg  wwaamm  ppoommoo˝̋ee]], 2020, 75 cm x 150 cm, tempera jajowa na p∏ótnie 
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Praca nad inspiracjà, nadawanie jej formy w rozmowie. Formu∏o-
wanie Êrodków koniecznych dla obrazu. Uzgadnianie kolejnych

kroków. Wyr´czanie si´ w chwilach trudnych. Podejmowanie
decyzji o zakoƒczeniu obrazu – „i uznali, ˝e to jest dobre”.

Z kolei z prawej strony na kolorowych kwadratach po∏owa-pion
zaj´ta przez skomponowany, dwa razy powtórzony ten sam kadr
z filmu Kobieta w Berlinie razem z tekstem odniesionym do tego
filmu: A TEXT COMBINING THE NAZI WOMEN STRATEGY IN
BERLIN CAPTURED BY THE RUSSIAN, AND THE FÄBERBÖCK’S
DIRECTING STRATEGY, OR NO MAN WILL EVER TOUCH US
AGAIN. 

27. CCrraanniiaall   ccaappaaccii ttyy  mmaapp  [[UUjjaawwnniiaanniiee]], 2020, 180 cm
x 230 cm, tempera jajowa na p∏ótnie 
Ujawnianie. Mierzy w nasze czaszki okrzyk zaproszonego
naczelnego „Rzeczpospolitej” w studio TOK FM: „Przynios∏em tu
swoje IQ zamiast newsów”. Zmierzone (przez kogo) pojemnoÊci
czaszek sà nanoszone na map´. Trudna dla mnie i do dzisiaj
niewyjaÊniona kwestia, dlaczego tak wykonana mapa* skojarzy∏a
mi si´ z pytaniem: Kuda Gierman? Czy mo˝na uznaç to za
nieprzyjemne skojarzenie? Ujawnienie tego, jak nieprzyjemne
jest skojarzenie artysty, trzeba za pomocà artystycznej autocen-
zury uczyniç wa˝nym drugim ujawnieniem, by pierwsze, niejasne
ujawnienie zakryç. 
* Czy taki obraz mo˝e zawisnàç w muzeum?

– Cranial… 
podró˝ po mapie Êwiata w poszukiwaniu najmniejszej pojem-
noÊci i z powrotem, ku najwi´kszej. Rozleg∏e obszary b∏´kitu
i ma∏e plamki brunatne, tam, gdzie najgor´cej. Nad wszystkim
rozpoÊciera si´ indygo.

28. DDwwiiee  kkoobbiieettyy  [[##mmeettoooo;;  ##mmeetteeoo]], 2020, 200 cm x 200 cm,
tempera jajowa na p∏ótnie 
Wegetacja. Mimo wszystko trzeba poÊwi´ciç poni˝sze rozwa˝anie
dla dobrego czy czystego usytuowania tych polityczek w wege-
tujàcej naturze, w naturze umierajàcych organów Europy, zara-
zem w ciele pejza˝u, w jego sztafa˝u, w r˝ysku, korzonkach,
korze i liÊciach. Dwie kobiety w naturze: Theresa May i Angela
Merkel, wed∏ug niepog∏´bionej mojej / naszej wiedzy wspólnie
mogà wyst´powaç pod tym hasztagiem zapewne (jedynie)
w politycznym kontekÊcie. Za to tym bardziej widoczny jest
podwójnie polityczny wymiar budowanego z pozycji kobiety
argumentu* budowanego z pozycji politycznej (innej pozycji ten
argument raczej nie ma), w Êwiecie zdominowanym przez
politycznie aktywnà pogard´ i przemoc. Argument bycia kobietà
w naturze, sam w sobie polityczny, tu dodatkowo mocowany jest

30. DDooppppeellBBeeuuyyss  ––  GGrruuzzjjaa  ––  GGrreeccjjaa  ––  ˚̊yyrraaffeekk  BBrroowwnniiee, 2020, 180 cm x 230 cm, tempera jajowa na p∏ótnie
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55..11..  CCzzyy  ddoocchhooddzzàà  nnoowwee,,  ssttaarree  eewwoolluuuujjàà?? Tabela pokaza∏a, ˝e rezerwuar Êrodków nie ma koƒca, tak wi´c
nowe, stare, dochodzà, ewoluujà bez koƒca.

w kontekÊcie figur polityczek, w jakimÊ sensie zam´czanych
czy m´czonych, poddanych opresji w swoich rolach w polityce.
Z jakiegoÊ powodu matczynoÊç czy organicznoÊç tych
politycznych kobiecoÊci staje si´ widoczna w sposobie malar-
skiego potraktowania pejza˝u na obrazie, lewa twarz – Theresy
w czarnym uniformie przypomina korzonki, kor´ i liÊcie, prawa
twarz – Angeli w szarym uniformie przypomina zbo˝e i r˝ysko;
a nad nami niebo i coÊ atmosferycznego w powietrzu, jak pisze
jeden z nas, trudzàcych si´ malarzy. 
* Czy podobnie jest z budowanym z pozycji kobiety argumentem
filozoficznym? Jest on polityczny, zarazem natychmiast staje si´
filozoficzny, gdy ukazujà si´ rzeczy: êród∏a, sposoby, myÊlenie,
wywodzenie tego argumentu.

– Dwie kobiety… 
dwie formy, czarna i szara, twarze mia∏y nawiàzywaç do struk-
tury drzeworytu (niemiecki ekspresjonizm lat dwudziestych), t∏o
rozmyte, felga. Przemalowujàc t∏o, sch∏adza-jàc je, przypom-
nia∏em sobie, ˝e kiedy pierwszy raz natrafi∏em na #metoo, bez-
wiednie przeczyta∏em #meteo. W tym tle musia∏o byç coÊ
atmosferycznego, wilgotnego. 

29. PPaalleesstt iinniiaann  ppaassssppoorrtt  ssttaammppss  [[NNiieecchh  BBóógg  wwaamm
ppoommoo˝̋ee]], 2020, 75 cm x 150 cm, tempera jajowa na p∏ótnie 
Stemple paszportowe: o ile bliski Zachód to Niemcy, o tyle Bliski
Wschód jest odleg∏y, tak odleg∏y i bajkowy jak Przygody Sindbada
˚eglarza czy jak rzeczy z serialu Fauda (Chaos) na Netfliksie,

31. DDyyll  SSoowwiizzddrrzzaa∏∏, 2020, 140 cm x 120 cm, tempera jajowa na p∏ótnie
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Dochodzi przezwyci´˝anie zm´czenia. Mo˝e ewoluuje poszukiwa-
nie inspiracji, która nie pojawia si´ w podró˝y, raczej z chmury.

chocia˝ mówià o dzia∏alnoÊci agentów izraelskich (terrorysta
o imieniu Pantera szykuje zamach) w Izraelu i Palestynie* na
terytoriach okupowanych przez Izrael, agentów znajàcych j´zyk,
znajàcych teren, najcz´Êciej tam urodzonych. Kadr z serialu,
wraz z komentarzem w j´zyku na przemian niemieckim i angiel-
skim** jest dla tego tu malowanego obrazu dalekim-blisko-
wschodnim obrazkiem-inspiracjà.
* Bajkowa historia ̊ yrafka o imieniu Brownie obecnego na docu-
menta 12, przed i po wypchaniu, znana za sprawà austriackiego
artysty Petera Friedla, zaczyna si´ w Palestynie i pozostaje w pa-
lestyƒskim kontekÊcie [opracowywana przeze mnie w licznych
wersjach jako: Zamiana Martwej ˚yrafy, ˚ywej Idei w Ideologi´].
** Napis w dwóch j´zykach, konstruowany dla celów ekspresji
artystycznej (konieczne porównanie si∏y i trafnoÊci wypisanych
s∏ów niemieckich i angielskich) jako rodzaj wersu – linii tekstu:

Die Stempel Stamps des nicht existierten of a non-existent Staa-
tes Palaestina Palestinian state. 

30. DDooppppeellBBeeuuyyss  ––  GGrruuzzjjaa  ––  GGrreeccjjaa  ––  ˚̊yyrraaffeekk  BBrroowwnniiee,
2020, 180 cm x 230 cm, tempera jajowa na p∏ótnie. 
Powtórzenie. Na∏o˝one na siebie warstwy: Pierwsza: dwie foto-
grafie z akcji I Like America And America Likes Me: opakowany
w filc Beuys przywieziony bezpoÊrednio z Niemiec do Ameryki
nie stàpa∏ po amerykaƒskiej ziemi, postawi∏ stop´ dopiero
w przestrzeni, gdzie zamówiony Kojot zostaje z nim zamkni´ty
w René Block Gallery. Dzi´ki u˝yciu inteligencji jako nowego
materia∏u dla sztuki, na podobieƒstwo filcu, t∏uszczu, miedzi,
miodu, mogàc zawiadywaç inteligencjà ca∏ej Ameryki (równie˝
inteligencjà kojota jako Êwi´tego zwierz´cia Ameryki), Beuys wy-
rabia si´ w socjalnoÊci-realnoÊci w ramach kapita∏u kulturowego.

32. DDyyll  UUlleennssppeeggeell  [[LLuuddoowwyy  bboohhaatteerr  eekkssttrreemmaallnniiee  ddooss∏∏oowwnniiee
wwyykkoonnuujjee  ppoolleecceenniiaa]], 2020, 200 cm x 140 cm, tempera jajowa na p∏ótnie
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55..22..  CCzzyy  oobboowwiiààzzuujjee  lluubb  rrooddzzii  ssii ´́   jjaakkaaÊÊ  kkoonnwweennccjjaa
wwssppóóllnneeggoo  mmaalloowwaanniiaa??  CCzzyy  mmoo˝̋nnaa  bbyy  ssoobbiiee  jjàà  eewweenn--
ttuuaallnniiee  wwyyoobbrraazziiçç??

Sà powtarzalne zabiegi zwiàzane ze wspólnym malowaniem,
ale w ich ramach mogà si´ zdarzyç dzia∏ania niekonwencjonalne
i nieprzewidziane. Nie do przewidzenia te˝ jest pojawienie si´
inicjatywy, êród∏a decyzji o malowaniu.

Realizowana w Ameryce Pó∏nocnej praca z kojotem* (socjalnoÊç-
-realnoÊç Kojota uwi´zionego w jednej przestrzeni z Beuysem
i zaprzeczony kapita∏ kulturowy kojota) dzi´ki zawiadywaniu
inteligencjà Ameryki obejmie te˝ symbolicznie i realnie kojo-
ta i jego kapita∏ kulturowy (Êwi´te zwierz´ Indian, pogardzane
przez najeêdêców od chwili zawiadywania inteligencjà jego
i ca∏ej Ameryki, uwa˝a swoje zamkni´cie z Beuysem w jednej
przestrzeni za s∏uszne). 
* Powtórzenie sceny Beuysa z Kojotem powoduje, ˝e na obrazie
mamy dwa pieski do z∏udzenia przypominajàce moje i Ma∏gosi

suczki Gruzj´ i Grecj´. Kolejna na∏o˝ona warstwa: ˚yrafek
Brownie* z rogami jelenimi, z kilku moich obrazów, czyli Martwy
˚yrafek Brownie jako ˝ywa idea konfliktu w Strefie Gazy; ˝yrafie
ró˝ki jako idea – jelenie rogi jako ideologia. 
* Brownie przestraszony wybuchami w czasie arabskiego zrywu
powstaƒczego – Intifady uderzy∏ g∏owà w ˝elaznà belk´ w ZOO
w Kalkilya na Zachodnim Brzegu, zginà∏ na miejscu. Zosta∏
wypchany i pokazany na documenta 12 przez austriackiego
artyst´ Petera Friedla.

33. KKuuddaa  ddaass  BBiilldd??, 2020, 200 cm x 200 cm, tempera jajowa na p∏ótnie
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Mo˝emy dostrzec, zobaczyç, potem (te˝) wyobraziç sobie, ˝e
w naszej praktyce robienia wspólnych obrazów zmienia si´ coÊ
albo zmienia si´ wiele. Pierwsze obrazy od 1984, a˝ do wyjazdu
do Zakopanego w 1997 czy 1998, zawsze robiliÊmy od poczàtku
do koƒca ca∏y czas razem. Dopiero od Zaglàdania pod obraz
w 2010 czy 2011 zacz´liÊmy si´ wymieniaç obrazami mi´dzy
pracowniami, po zrobieniu indywidualnie kolejnego kroku. Po-
tem by∏o ró˝nie, ale, wydaje si´, potrafimy operowaç w tym

wspólnym. Czasami w komplikacji, bo nie zawsze musi byç
jasne: „co”; „kto”; „kiedy” ma zrobiç, niemniej staramy si´,
mam nadziej´, unikaç sztywnienia zwiàzanego z opanowywa-
niem jakiegoÊ sposobu i utwardzaniem metod czy klasycznie-
niem. Konwencja rodzi si´ na styku z powstajàcymi obrazami
i dzia∏a (czasami jako maniera), bo wiemy jak robiç to, co ka˝dy
z nas zrobi indywidualnie, by obrazy by∏y wspólne. Czyli póki
robimy wspólne obrazy, zale˝y nam, by by∏y wspólne.

– DoppelBeyus… 
artysta mag namalowany jest kolorem caput mortuum – martwa
g∏owa. Poza tym chromoksyd i purpura (kojoty), czerƒ. Malowanie
tego obrazu by∏o jak wkroczenie w labirynt. 

31. DDyyll  SSoowwiizzddrrzzaa∏∏, 2020, 140 cm x 120 cm, tempera jajo-
wa na p∏ótnie

– Dyl Sowizdrza∏… 
Wedle poszukiwaczy tajemnych mechanizmów rzàdzàcych histo-
rià cz∏onkowie gildii b∏aznów z Kleve, za∏o˝onej pod koniec XIV
wieku, mieli nie tylko dostarczaç uciech i rozweselaç (te˝ szpie-
gowaç i donosiç). Z czasem jak Dyl (sowie zwierciad∏o), obna˝a-
jàc ob∏ud´ i g∏upot´ klechów, mieli przyczyniç si´ do wywrócenia
porzàdku do góry nogami i pogonienia ich jak stada Êwiƒ (Luter).

34. TTrraannssppaarreenntt  jjaakk  ww  bbaaÊÊnnii  [[MMoojjaa  PPuussiiaa  TTAAKK  JJaarruussiiaa]]  [[BB∏∏yysskk]], 2022, 110 cm x 110 cm, tempera jajowa na p∏ótnie
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66..  CCoo  wwiiddaaçç  nnaa  wwssppóóllnniiee  mmaalloowwaannyycchh  oobbrraazzaacchh??  JJaakk
nnaa  nniiee  ppaattrrzzeeçç??

Ja widz´ obrazy, czasami – dodatkowo – identyfikuj´ silne ele-
menty, wi´c tak, chcia∏bym na nie patrzeç, jak na obrazy i na

silne elementy. Ale widz´ te˝ to, co nazw´ greckà linià, lini´ nie-
linearnego losu-czasu.

— Dyl…* 
Wreszcie wysz∏y Êwinki. 
* komentarz po namalowaniu obecnych na obrazie Êwinek,
wczeÊniej narysowanych o∏ówkiem, bia∏à farbà.

Tu ju˝ te tylko cechowe kolory: z∏oto–czerwieƒ–czerƒ, jako flagi;
swojà drogà – czy w snach Êwinie nie wydajà si´ miejscami ró˝owe,
a miejscami bia∏e, lub we Ênie biel nogi Dyla na Êwinie wskazuje?

32. DDyyll  UUlleennssppeeggeell  [[LLuuddoowwyy  bboohhaatteerr  eekkssttrreemmaallnniiee
ddooss∏∏oowwnniiee  wwyykkoonnuujjee  ppoolleecceenniiaa]], 2020, 200 cm x 140 cm,
tempera jajowa na p∏ótnie 

W´drówka po Interiorze, zaw´drowaliÊmy w kilka miejsc; zada-
jàc pytanie: Kuda Gierman?, poznajemy okolice i bohaterów
ludowych* w rodzaju Dyla Sowizdrza∏a (Dyla Ulenspegela / Tila
Eulenspiegela). To bohaterowie odwracajàcy kota ogonem, ale
te˝ bioràcy w posiadanie wa˝nà cz´Êç naszego wyobra˝enia
o sobie: sobie siebie. Mo˝e dobrym przyk∏adem jest film Her-
berta Achternbuscha Das Gespenst, w którym da si´ dostrzec
ten fenomen po∏àczenia figury – ale te˝ màdroÊci wobec Êmierci
czy Êmierci wobec màdroÊci – Chrystusa i Dyla Ulenspegela. Na
naszym obrazie (zbyt) dos∏owne wype∏nianie wyobra˝eƒ ludu
przez Dyla skutkuje wytworzeniem figury opacznej, ludowego
wspó∏czesnego bohatera, jakim jest superbohater Blitzsoldat

35. AAmmaanniittaa  MMuussccaarriiaa  pprrzzeecciiww  CCoovviidd––1199  [[˚̊oo∏∏nniieerrzz  rroozzppoozznnaajjee  bboojjeemm]], 2022, 110 cm x 110 cm, tempera
jajowa na p∏ótnie
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To pytanie mo˝e mieç zwiàzek z pytaniem 2.3 (czym dla wspól-
nego malowania jest rynek sztuki w Polsce?). To, co widaç na
wspólnie malowanych obrazach, mo˝e byç k∏opotliwe, o ile
patrzàcy nie zechce lub nie mo˝e wyjÊç poza zagadk´ – co

namalowa∏ Marek, a co Jarek. Ale i w obr´bie tego pytania
próba rozwiàzania zagadki mo˝e byç atrakcyjna. Oprócz tego
widaç próby malarskiego uj´cia rzeczy, rzeczywistoÊci, zdarzeƒ,
a tak˝e myÊli i uczuç w sposób trudny do porównania z czymkolwiek.

stworzony w duchu narodu, noszàcy odpowiednie imi´ i kolory
kosmicznego stroju. 
* Bohaterów równie generalnych jak Chrystus, zarazem równie
generalnie odwracajàcych kota ogonem. Czary i magia, gdzie
podglàdane przez re˝ysera czy zobaczone w ludowej tradycji,
przesiàkni´te sà, tak jak chrzeÊcijaƒstwo, zaczerpni´tym z kanonu
zoroastryzmu Êcieraniem si´ dobra – z∏a, s∏oƒca – ciemnoÊci,
i doktrynà jedynego boga, ale wyst´pujàcego w licznych
wcieleniach, stàd wyst´pujàce w filmie przekszta∏cenia Chrystusa
w zmiennocieplne gady i p∏azy** (gdy schodzi jako On z Krzy˝a
jako Wà˝; gdy ˝aby trzy sà poprzywiàzywane do trzech
krzy˝y).

** To cz´Êciowo wyjaÊnia chodzenie po wodzie i po∏ykanie ofiar
(ofiary) w ca∏oÊci. 

– Nie pami´tam tego obrazu, zatar∏ mi si´ w pami´ci. Ukrzy˝o-
wane ˝abki potraktowane impresjonistycznie (Nenufary Moneta)
Nieub∏agany Ulenspegel powstrzyma∏by ka˝dà agresj´, Mig–29.
Która ˝abka by∏a z∏ym ∏otrem?   

33. KKuuddaa  ddaass  BBiilldd??, 2020, 200 cm x 200 cm, tempera jajowa
na p∏ótnie
– Profesor Sempoliƒski przychodzi∏ do sklepiku na Akademii kupiç
p∏ótno (podobrazie) w d∏ugim, szarym p∏aszczu i pikowanych

36. NNiieessaammoowwiittaa  pprrzzeekkààttnnaa  [[KKoobbiieettaa  ccooppyy]], 2022, 110 cm x 110 cm, tempera jajowa na p∏ótnie
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66..11..  CCzzeeggoo  eewweennttuuaallnniiee  ww  nniicchh  nniiee  mmaa??

Nie ma w nich uwodzenia sobà obrazem siebie obrazu. Nie ma
braku wyrazistoÊci czy te˝ mo˝e pewnej oboj´tnoÊci, ch∏odu,

mo˝e przynale˝nego ch∏odniejszej czy oboj´tniejszej narracji.
Nie ma odpowiedzi na pytanie: jak my obrazy mo˝emy odró˝-
niç siebie od starzejàcej si´ spo∏ecznoÊci obrazów?

Êniegowcach (relaksy). Profesor Juszczak widzia∏ tajemne znacze-
nia g∏´bi jaskiƒ, budzàcych l´k malujàcych w nich ludzi. Dalej
nie wolno wchodziç. 

Rynek moralno-estetyczno-etycznie weryfikuje artyst´. Artysta
zostaje zweryfikowany moralnie i estetycznie, wyceniony.
Rozmowa prowadzona w obrazie jest rozmowà o tym obrazie,
prowadzonà wobec fenomenu malarstwa – czy koniecznie
potwierdzanego rynkowo? Gdzie jest obraz, gdzie jest wycena
obrazu? To, co dotyka obrazu malowanego przez Sem*, dotyka
te˝ myÊlenia Jusz o tym obrazie, i o malarzu. Jest to struktura

graficzna Kuda das Bild? Zaprojektowana czy ukazana w typie
propagandowego opracowania komunikatu: w malarstwie na
równi traktujemy wartoÊci formalne i moralno-etyczne, nast´pnie
wszystko to poddajemy ocenie i oszacowaniu przez wspierany
moralnie i etycznie werdykt wsparty przez wypracowanà przez
nas na potrzeby rynku sztuki estetyk´. 
* To malarstwo z poprzedzajàcego poprzedzajàce nas pokole-
nie; Ogólnopolska Wystawa M∏odej Plastyki „Przeciw wojnie –
przeciw faszyzmowi”, znana jako wystawa Arsena∏, z 1955
roku, jest prawdopodobnie cezurà, do której mo˝na to nasze
rozwa˝anie odnieÊç. 1955 to rok naszego urodzenia. 

37. FFaaggaassii  [[ZZ∏∏oottookkaapp  ––  ZZ∏∏oottyy  ddeesszzcczz]], 2022, 110 cm x 110 cm, tempera jajowa na p∏ótnie
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Nie ma fa∏szu.

34. TTrraannssppaarreenntt  jjaakk  ww  bbaaÊÊnnii  [[MMoojjaa  PPuussiiaa  TTAAKK  JJaarruussiiaa]]
[[BB∏∏yysskk]], 2022, 110 cm x 110 cm, tempera jajowa na p∏ótnie 
Ze wzgl´du na etymologi´ i znaczenie s∏owa „jarusia”: m∏ody,
krzepki, goràcy, odwa˝ny, gniewny, gwa∏towny, wÊciek∏y, Êwi´ty.
Z tego wzgl´du napis na transparencie z przedstawieniem B∏ysku*
„Moja Pusia Nie Jarusia” zosta∏ przerobiony na „Moja Pusia TAK
Jarusia”. Sformu∏owanie „Moja Pusia Nie Jarusia” zawiera∏o
podprogowo bardzo negatywny przekaz**, obni˝a∏o poczucie,
˝e m∏odoÊç, si∏a i Êwi´toÊç idà razem, by raz za razem dawaç
przewag´, oczarowywaç, wygrywaç. 
* Znak Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. 
** Dzia∏anie podprogowe w obszarze gramatyki, dzia∏a na innej
zasadzie, ale podobnie jak pojedyncze klatki propagandy

czy reklamy w filmie, widziane zbyt krótko, by Êwiadomie je
zauwa˝yç, jednak powodujàce sugesti´ podprogowà. 

– Transparent jak w baÊni – 
Od bieli do czerni przez zieleƒ i czerwieƒ. 

35. AAmmaanniittaa  MMuussccaarriiaa  pprrzzeecciiww  CCoovviidd––1199  [[˚̊oo∏∏nniieerrzz  rroozz--
ppoozznnaajjee  bboojjeemm]], 2022, 110 cm x 110 cm, tempera jajowa na
p∏ótnie
Znieczulenie, oszo∏omienie, szalona odwaga wspomagana
muskarynà (C9H20NO2) towarzyszà strategii rozpoznania
bojem stosowanej w Polsce dla walki z covid–19. To strategia
rzucania do boju oszo∏omionego, znieczulonego ˝o∏nierza

38. PPttaakk  ––  WWiiaattrr  [[wwiiaattrr  wwyyllaa∏∏  ffaarrbb´́]], 2022, 110 cm x 110 cm, tempera jajowa na p∏ótnie
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77 .. CCzzyy  mmaalloowwaa∏∏eeÊÊ  jjeesszzcczzee  zz  kkiimmÊÊ  iinnnnyymm  ppoozzaa JJ aa rr--
kk ii eemm//MMaarrkkiieemm??  CCoo,,  kkiieeddyy??  CCzzyymm  rróó˝̋nnii∏∏oo  ssii ´́  ttaammttoo
wwssppóóllnnee  mmaalloowwaanniiee  oodd  tteeggoo  ttuuttaajj??

By∏o malowanie wspólnego obrazu Kuda Gierman przez ca∏à
Grupp´ w Kassel w 1987 roku. Malowanie – performans, tro-
ch´ teatr, bankiet, emanacja grupowego szaleƒstwa, euforii

i awantury. Niemo˝liwe by∏o uzgodnienie dobrego rozwiàzania,
które wymaga∏o podst´pu w podgrupie. By∏o malowanie p∏otu
przy kawiarni „Niespodzianka” w 1989 roku (G∏os przyrody na
SolidarnoÊç), ale to by∏y osobne kwatery. By∏y to formy manife-
stacji, gdzie wynik – obraz, nie by∏ przedmiotem zabiegów
wy∏àcznie malarskich, choç by∏y rozmowy i negocjacje o inspi-
racji (dziedzictwo Gruppy).

stosowana w ramach za∏o˝eƒ taktycznych, nieomal jako jedyna,
w dzia∏aniach operacyjnych w czasie wojen w XX i XXI wieku
przez wojsko rosyjskie, sowieckie i rosyjskie. 

– Amanita Muscaria – 
Struktura Êció∏ki leÊnej na rzecz czerwonego kapelusza.

36. NNiieessaammoowwiittaa  pprrzzeekkààttnnaa  [[KKoobbiieettaa  ccooppyy]], 2022, 110 cm
x 110 cm, tempera jajowa na p∏ótnie

Malarz robi zdj´cie obrazu, który namaluje. Dokumentuje stan
obrazu Kobieta. 

– Kobieta – 
Powrót po latach do komplikacji i trudnoÊci z tymi z´bami po
obwodzie obrazu. Jakby tych lat nie by∏o…

37. FFaaggaassii  [[ZZ∏∏oottookkaapp  ––  ZZ∏∏oottyy  ddeesszzcczz]], 2022, 110 cm x 110 cm,
tempera jajowa na p∏ótnie 

39. MMPPEECC  [[GGeenneerraallnniiee  wwiiaaddoommoo,,  ˝̋ee  ttrroocchh´́  cciieemmnnoo]], 2022, 110 cm x 110 cm, tempera jajowa na p∏ótnie
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Nawet je˝eli, to chcia∏bym tego nie pami´taç czy mo˝e wyrzuciç
z pami´ci. Na pewno nie mo˝e / nie powinno brakowaç w takiej

pracy perspektywy uspo∏ecznienia (ma∏a dwuosobowa spo∏ecz-
noÊç malarzy i ogromna spo∏ecznoÊç Êrodków sztuki).

Wtedy w wielkopaƒskim pa∏acu wyda∏o si´ oczywiste, ˝e prze-
noszàc stó∏ us∏ugujemy* sferom od nas wy˝szym, o wy˝szej
kulturze, obyczaju, zasobnoÊci. Kontekst wzmocni∏a obecnoÊç
goszczàcej w pa∏acu ksi´˝nej. Jednak obecny w nas ludowy
duch przekory pozwoli∏ malowaç obrazy oÊmielone kontekstem
zamieszkiwania w pa∏acu. 
Teraz w ramach Trybu roboczego, oglàdania i malowania kilku
wersji starych obrazów po latach, próbujemy odtworzyç ten kontekst,
nie b´dàc w pa∏acu, ju˝ bez Ksi´˝nej i jej fascynacji surrealizmem
w malarstwie Jerzego Nowosielskiego. Ale gdyby tak naprawd´
chodzi∏o nam o prawdziwy klimat, to, mo˝na odnieÊç wra˝enie,
jego odtworzenie si´ nie mog∏o udaç, a jednak si´ uda∏o! 
* (1. pogard. «o cz∏owieku wys∏ugujàcym si´ komuÊ» 2. pogard.
«o kochanku» 3. «du˝a owca» 4. daw. «s∏u˝àcy») 

– Fagasi – 
Wsparcie dla fagasów i tuby w ramach kompozycji w kwadracie.

38. PPttaakk  ––  WWiiaattrr  [[wwiiaattrr  wwyyllaa∏∏  ffaarrbb´́]], 2022, 110 cm x 110 cm,
tempera jajowa na p∏ótnie
Czy ju˝ wirujà kolory–cztery–kwadraty? Skrzyd∏a ptaka unoszone
przez wiatr, wietrzna zawierucha, wietrzny wir. Konstrukcja kom-
pozycji kwadratowego obrazu oparta o cztery kolory–kwadraty:
bràz–czerƒ–b∏´kit–biel, jednak wszystko rozwiewa i miesza wiatr,
który w∏aÊnie wiruje. Czarny wir wyla∏ czarnà farb´ która wiruje
wiruje. 

– Ptak i wiatr – 
Bryzgi czarnej piany, plany b∏´kitu w g∏àb przestrzeni obrazu
i z powrotem. 

40. LLiibbeerraallnnaa  IIrroonniissttaa  [[RRoobbaakk  PPrrzzyyggooddnnooÊÊccii––SSoolliiddaarrnnooÊÊccii––IIrroonnii ii ]], 2022, 110 cm x 110 cm, tempera jajowa
na p∏ótnie
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88 .. RRaaddyy,,  ppooddppoowwiieeddzzii  ((wwzzggll..  oossttrrzzee˝̋eenniiaa))  ddllaa  cchhccààccyycchh
mmaalloowwaaçç  wwssppóóllnniiee..

Nie wydaje mi si´ to mo˝liwe.

39. MMPPEECC  [[GGeenneerraallnniiee  wwiiaaddoommoo,,  ˝̋ee  ttrroocchh´́  cciieemmnnoo]],
2022, 110 cm x 110 cm, tempera jajowa na p∏ótnie
W Trybie roboczym malujemy wersj´ obrazu z naszego drugie-
go wyjazdu.

– MPEC – 
Wchodzenie w obraz i wychodzenie z obrazu, w ramach zabawy
z p∏aszczyznà.  

40. LLiibbeerraallnnaa  IIrroonniissttaa  [[RRoobbaakk  PPrrzzyyggooddnnooÊÊccii––SSooll iiddaarrnnoo--
ÊÊccii––IIrroonnii ii ]], 2022, 110 cm x 110 cm, tempera jajowa na p∏ótnie

To wersja obrazu malowanego* w czasie trzeciego wyjazdu. 
Rorty, wykszta∏cony filozof analityczny, tworzy∏ precyzyjnà filozo-
fi´ nieanalitycznà, w ramach której stworzy∏ figur´ Liberalnej
Ironistki, którà móg∏ byç on sam, ale te˝ móg∏ byç ka˝dy, na
przyk∏ad ka˝dy z dwóch malarzy. Kategorie PrzygodnoÊci, Ironii,
SolidarnoÊci mogà prowadziç nas do oparcia si´ na w∏asnym
prze˝ywaniu PrzygodnoÊci i autorytecie tego w∏asnego prze˝y-
wania, wobec nieistnienia, nieuznawania innej, w tym generalnej
hierarchii, wynikajàcej z tradycji, historii, religii; dzi´ki Ironii mo-
˝emy próbowaç temu sprostaç, zmniejszajàc zarazem okrucieƒ-
stwo w stosunku do otaczajàcych nas ludzi, w imi´ SolidarnoÊci. 

41. PPeejjzzaa˝̋  PPoo∏∏uuddnniiaa  zz  cczzeerrwwoonnyymm  ssaammoocchhooddeemm  [[˚̊aarr  PPoo∏∏uuddnniiaa  wweedd∏∏uugg  AAmmeeddeeoo  MMooddiigglliiaanniieeggoo]],
2022, 120 cm x 100 cm, tempera jajowa na p∏ótnie 
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Rada, podpowiedê (wzgl. ostrze˝enie): trzy w jednym: Nie
wiadomo, skàd wzi´∏a si´ myÊl, ˝e w sztuce weryfikujemy indy-
widualnie i osiàgamy indywidualnie to, co jest czynione i ju˝
uczynione w dziele. I tu RPwO: mo˝e mo˝na, w sensie nale˝y,
w taki sposób prowadziç prac´, by uÊwiadomiç sobie, skàd si´
wzi´∏a ta myÊl i nast´pnie przeciwstawiç jej myÊl o zbiorowej*,
wspólnej pracy Êrodków sztuki i artystek / artystów. 

* Przyk∏adem mo˝e byç kubizm Picassa, który ∏àczy∏ wywiedzione
z intuicji Cezanne’a dzielenie widzialnego na bry∏y, ich otwiera-
nie i rzutowanie ich Êcian na p∏aszczyzn´ obrazu, z dokonanymi
na prze∏omie wieku XIX i XX odkryciem i analizà Êrodków u˝ytych
w rzeêbach afrykaƒskich.

W wypadku tego obrazu kobieta pozbawiajàca m´˝czyzn´
g∏owy jest okrutna i jej okrucieƒstwo i jej satysfakcja, krew
z odci´tej g∏owy kapiàca na jej ∏ono, zosta∏a przez Liberalnà Iro-
nist´ jej po prostu dana, w imi´ SolidarnoÊci. Kobieta jest okrutna,
zarazem okrucieƒstwo losu wobec kobiety si´ zmniejsza, bo los
pozwala jej byç okrutnà, lubie˝nà, odwiedzanà przez Robaka
PrzygodnoÊci, SolidarnoÊci i Ironii malarkà. 
* Sam zamiar malowania negocjowaliÊmy w relacji do kon-
wencji instalacji, tak wi´c obraz z liter, rodzàce si´ po rogach

obrazu abstrakcje i o ile to mo˝liwe, zarazem, zmniejszanie
okrucieƒstwa w imi´ SolidarnoÊci. Wspólne z Alicjà ˚ebrowskà
rozmowy zacz´liÊmy w knajpie, teraz, wiele lat póêniej, wiemy,
jak wa˝ne by∏o odrzucenie tzw. finalnego s∏ownika (wiary
w istnienie ostatecznego opisu rzeczywistoÊci), który stanowi∏by
uzasadnienie naszych uczynków i przekonaƒ.

– Liberalna ironista – 
Otwarte na krótko okno mo˝liwoÊci dla atrakcyjnej panienki 

42. AAmmaazzoonn  pprrzzeejjmmuujjee  ffrryyzzjjeerrssttwwoo  [[ppoollsskkiiee  AAmmaazzoonnkkii  ii  AAmmaazzoonnkkoowwiiee]], 2022, 110 cm x 110 cm, tempera
jajowa na p∏ótnie 
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PPooss∏∏oowwiiee  ddoo  aannkkiieettyy
Ankieta to nie tylko technika badawcza – êród∏o informacji, na-
rz´dzie zdobywania wiedzy. Czasami odpowiedzi sà oszcz´dne,
powÊciàgliwe, prawie nic nie wnoszà. Dzi´ki nim mo˝emy
potraktowaç ankiet´ nieco inaczej. Zmienia si´ status odpo-
wiedzi, funkcja pytaƒ. Odpowiedzi stajà si´ gestami – czasami
zresztà wykonywanymi w obliczu niewiedzy: niepami´ci, braku

orientacji; czasami wr´cz dezorientujàcymi. A wi´c nie wiado-
moÊci, lecz dokonania. Ale – co równie wa˝ne – niekoniecznie
sk∏adajà si´ one w doraêny pokaz, coÊ na kszta∏t wywiadu
udzielonego w okreÊlonym czasie. Ankiet´ warto widzieç jako
przedsi´wzi´cie potencjalnie nieskoƒczone, towarzyszàce bez
przerwy, a jedynie w skrawkach czy wyimkach do nas dociera-
jàce. Nie technika, nie wywiad – ale wbrew pozorom te˝ nie

41. PPeejjzzaa˝̋  PPoo∏∏uuddnniiaa  zz  cczzeerrwwoonnyymm  ssaammoocchhooddeemm  [[˚̊aarr
PPoo∏∏uuddnniiaa  wweedd∏∏uugg  AAmmeeddeeoo  MMooddiigglliiaanniieeggoo]], 2022, 120 cm
x 100 cm, tempera jajowa na p∏ótnie 
Pomy∏ka (pocovidowa) skutkuje interpretowaniem czerwonej
drogi i odchodzàcych Êcie˝ek jako kszta∏tu dachu czerwonego
samochodu, w malowanym przez Amedeo Modiglianiego
Pejza˝u Po∏udnia. Natychmiast skutkuje to rodzajem rozkazu,
namalujmy taki obraz ˚aru Po∏udnia, który jest dla nas przeko-
nujàcy, i dodajmy opis pomy∏ki. Nie wiemy jednak, czy przyzna-
wanie si´ do pomy∏ki nie jest zbyt ryzykowne w czasach, gdy
myli nam si´ wszystko i wszystko nam si´ myli. 

– Amedeo Modigliani – 
W pejza˝u po∏udnia kolory pokrywa szaroÊç upa∏u, a droga jest
jednoczeÊnie samochodem. 

42. AAmmaazzoonn  pprrzzeejjmmuujjee  ffrryyzzjjeerrssttwwoo  [[ppoollsskkiiee  AAmmaazzoonnkkii
ii   AAmmaazzoonnkkoowwiiee]], 2022, 110 cm x 110 cm, tempera jajowa
na p∏ótnie 
JakiÊ czas temu, gdy Amazon wchodzi∏ we wszystkie bran˝e
(dos∏ownie), nie przypuszczaliÊmy, ˝e wszystkie salony fryzjerskie
w Polsce b´dà Amazona. Przedsi´biorczy we fryzjerstwie,
wykszta∏ceni i niewykszta∏ceni, kobiety i m´˝czyêni, tracà szans´
posiadania w∏asnego salonu i realizacji planów, zarazem nadal

43. MMiissttrrzz  cczzyyÊÊççccaa  CCOOVVIIDD––1199  zzee  SSttrraassbbuurrggaa  [[11441199  pprrzzeeddssttaawwiieeƒƒ]], 2022, 110 cm x 110 cm, tempera
jajowa na p∏ótnie
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dziennik, nieprzerwany zapis myÊli i prze˝yç. Owszem, ankieta,
jak dziennik – zw∏aszcza jeÊli, jak on, mia∏aby stale trwaç obok
nas – staje si´ (mog∏aby si´ staç) pewnym obyczajem, niewa˝-
ne, codziennym czy cotygodniowym. Ale – inaczej ni˝ on – nie
jest przez to miejscem intymnej ekspresji, a raczej reakcji na
wyzwanie. Mo˝na sobie wyobraziç ankietowanie jednoosobowe,
uk∏adanie ankiety samemu i dla siebie – o ile jednak w przypadku

dziennika wpisów dokonujemy zgodnie z naszymi troskami,
zainteresowaniami czy prze˝yciami, o tyle pytania lub zagad-
nienia ankietowe rodzà si´ wedle logiki samej ankiety, obiektyw-
nej i niedoraênej. Mo˝e to byç trudne do zrobienia samemu, ale
nie jest z gruntu niemo˝liwe. Wówczas nawet najprostsze pyta-
nie wymagaç b´dzie wykonania gestu. Ankieta przebiega – da
si´ to ujàç i w taki sposób – w odr´bnym rejestrze. Udzielajàc

mogà pójÊç do fryzjera. Dodatkowo wed∏ug portalu 300gospo-
darka korporacja Amazon nie p∏aci w Polsce podatków.

– Amazon przejmuje fryzjerstwo – 
Cztery postacie w kwadracie. Posk∏adane na pó∏kach fartuchy

ujawniajà si´ w u˝yciu ich na klientach za pomocà zieleni z Nikozji
i caput mortuum.  

43. MMiissttrrzz  cczzyyÊÊççccaa  CCOOVVIIDD––1199  zzee  SSttrraassbbuurrggaa  [[11441199  pprrzzeedd--
ssttaawwiieeƒƒ]], 2022, 110 cm x 110 cm, tempera jajowa na p∏ótnie

44. CCzzyy  ccoovviidd––1199  mmoo˝̋ee  rroozzpprrzzeess tt rrzzeenniiaaçç  ss ii ´́   ddrrooggàà  pp∏∏cc iioowwàà  [[WWyymmaazzoobbuuss]], 2022,
230 cm x 180 cm, tempera jajowa na p∏ótnie
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wywiadu, masz prawo si´gaç po stereotypy, w dzienniku nieraz
ulega si´ porywowi chwili – w ankiecie rzàdzà porzàdki bardziej
obiektywne. To troch´ tak, jakby przeprowadza∏o si´ rachunki
albo dowodzi∏o twierdzenia (twierdzenie zawsze jest wyzwa-
niem) – choç na obiektach fizycznych (np. p∏ótnach) albo

psychicznych (np. pami´ci, prze˝yciach), w mniejszym stopniu
abstrakcyjnych. ÂciÊle rzecz bioràc, odpowiedzi nie uk∏adajà si´
w traktat – pr´dzej w ciàg argumentów (tak˝e dlatego wa˝ne
jest, by pytania ankiety rozwija∏y si´ wedle suwerennej logiki).
˚ycie z ankietà okazuje si´ zatem wysi∏kiem nie tyle tworzenia,

Ogarniajàce p∏omienie rozprzestrzenià si´ poza umownà,
górnà lini´ czyÊçca, gdzie si´ koƒczy Êwiat, zaczyna si´ niebo;
p∏omienie mogà trwaç* i namalowane–wkomponowane na
obrazie trwajà ponad czyÊçcem. 
* ...zapyta∏am si´ Pana Jezusa, za kogo jeszcze mam si´ modliç.
Odpowiedzia∏ mi Jezus, ˝e na przysz∏à noc da mi poznaç, za
kogo mam si´ modliç [wizje Êw. Faustyny]. 

– Purgatory 1419 – 
Nieznany artysta ze Strasburga, jego dusza do teraz przebywa∏a
w czyÊçcu, ale ju˝ koniec.

44. CCzzyy  ccoovviidd––1199  mmoo˝̋ee  rroozzpprrzzeessttrrzzeenniiaaçç  ssii ´́  ddrrooggàà
pp∏∏cciioowwàà  [[WWyymmaazzoobbuuss]], 2022, 230 cm x 180 cm, tempera
jajowa na p∏ótnie 
Natura si´ wdziera w nasze ˝ycie zewszàd, a prawo naturalne
wsz´dzie potrzebuje uzupe∏nienia badaniami naukowymi.
Dlatego do rodziny pani Agnieszki zosta∏ zorganizowany dojazd
wymazobusu.

– Czy covid – 19 mo˝e…– 
Drzeworyt, Munch.

45. BBaajjkkii  zz  mmcchhuu  ii  ppaapprrooccii  [[kkwwaarraannttaannnnaa  ii  ooddoossoobbnniieenniiee]], 2022, 100 cm x 100 cm, tempera jajowa na p∏ótnie 
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odkrywania czy wyra˝ania, ile argumentowania. Ankietà da si´
„otoczyç” ka˝dy przedmiot, ka˝de zagadnienie. Potem wszak˝e
nie chodzi wcale o to, co ankietowany ma do powiedzenia na
dany temat, o jego poglàd (przypadek wywiadu), podobnie
zresztà jak nie chodzi o jego wiedz´ (ekspertyz´). Chodzi

wy∏àcznie o rozciàgni´cie wokó∏ danej kwestii nici argumentów,
o to, jakie argumenty jest w stanie rozciàgnàç ankietowany –
niewa˝ne, czy rzecz dotyczy wartoÊci, losów Êwiata, czy intymnego
˝ycia ankietowanego.

45. BBaajjkkii  zz  mmcchhuu  ii  ppaapprrooccii  [[kkwwaarraannttaannnnaa  ii  ooddoossoobbnniiee--
nniiee]], 2022, 100 cm x 100 cm, tempera jajowa na p∏ótnie 
People also ask: 
– Kter˘ je Kfiemílek? 
– Co jsou Kfiemílek a VochomÛrka? 
– Kdo mluvi Kfiemílka a VochomÛrku? 
– Jak vypadá Kfiemílek? 
– Vãem bydlí Kfiemílek a VochomÛrka? 
– Jak vypadá Kfiemílek a VochomÛrka? 

– ˚wirek i Muchomorek – 
Na kwarantannie w przyjaznym Êrodowisku kolorystycznym,
ptaszki rytmicznie podskakujà pogwizdujàc pit – pilit.

46. EEsskkaallaaccjjaa  PPrrzzeemmooccyy  DDoommoowweejj, 2022, 100 cm x 100 cm,
tempera jajowa na p∏ótnie 
W czasie covid–19 ma miejsce eskalacja okrucieƒstwa, nie-
solidarnoÊci i przemocy w rodzinie. Na obrazie dwie potrze-
bne sceny, Przewrócona Dziewczynka i Tonàcy Ch∏opiec, tak

46. EEsskkaallaaccjjaa  PPrrzzeemmooccyy  DDoommoowweejj, 2022, 100 cm x 100 cm, tempera jajowa na p∏ótnie
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dobrane i skomponowane, ˝eby wstrzàsnàç i pokazaç wymiar
tej przemocy. 

– Eskalacja okrucieƒstwa – 
Ekspresja w kwadracie. Pion, poziom, szachownica, czerƒ, biel,
˝ó∏ç, oran˝ – but

47. CCoorroonnaa––AAnnttyysszzcczzeeppiioonnkkoowwccyy  //  CCoorroonnaa––IImmppffssttooffffee
[[tteeoorriiaa  ssppiisskkoowwaa  //  VVeerrsscchhwwöörruunnggsstthheeoorriiee]], 2022, 100 cm
x 100 cm, tempera jajowa na p∏ótnie 

Niemieccy antyszczepionkowcy oczekujà od W∏adimira Putina,
˝e da im wolnoÊç. A nast´pnie b´dzie siaç dawno ju˝ wyo-
bra˝ony terror: wysterylizuje amerykaƒskich m´˝czyzn i amery-
kaƒskie kobiety znajdà si´ bezradne pod butami azjatyckich
Rosjan.

– Janice Logan –
oran˝owa czerwieƒ pod bràzowo–b∏´kitnym butem. Samobie˝ne
kamasze kroczà nieub∏aganie i nieustannie. 

47. CCoorroonnaa––AAnnttyysszzcczzeeppiioonnkkoowwccyy  //  CCoorroonnaa––IImmppffssttooffffee  [[tteeoorriiaa  ssppiisskkoowwaa  //  VVeerrsscchhwwöörruunnggsstthheeoorriiee]], 2022,
100 cm x 100 cm, tempera jajowa na p∏ótnie 
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