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V & P – Ksiêga



V & P – fragment wystawy poznañskiej



V & P – fragment wystawy poznañskiej



V & P – relief z cyklu warszawskiego (Mandala)



V & P – reliefy z cyklu warszawskiego



V & P – reliefy z cyklu warszawskiego



V & P – reliefy z cyklu warszawskiego



V & P – relief z cyklu rzymskiego (Mandala)



V & P – reliefy z cyklu rzymskiego



V & P – reliefy z cyklu rzymskiego



V & P – reliefy z cyklu rzymskiego



V & P – Dyptyk rzymski



V & P – rysunek z cyklu rzymskiego



V & P – rysunek z cyklu rzymskiego



V & P – rysunek z cyklu rzymskiego



Katalog cyklu prac: „Vision and Prayer” wed³ug Dylana Thomasa

1. V & P – Ksiêga, 1988

rytowane w drewnie opalanym, wosk, metal, 50 × 30 × 25 cm

2. V &P – Dyptyk rzymski, 1989

a. Dwa znaki

relief wklês³y w drewnianej tablicy, powierzchnia opalana, akryl, stalowa rama, 85 × 154 × 3 cm

b. Mandala

druga czêœæ dyptyku z prac¹ – kat. 2a, ta sama technika oraz ponadto wosk

3-9. V & P – Dwa znaki (szeœæ tablic) oraz V & P – Mandala (cykl rzymski), 1989

relief wklês³y w drewnianej tablicy, powierzchnia opalana, akryl, stalowa rama, 85 × 154 × 3 cm ka¿dy

10. V & P – Dwa obiekty (cykl rzymski), 1989

dwa br¹zy patynowane, jedna z powierzchni polerowana, 58 × 38 × 38 cm ka¿dy

podstawa: stó³ stalowy, drewno, 95 × 140 × 140 cm



11-17. V & P – Dwa znaki (szeœæ tablic) oraz V & P – Mandala (cykl warszawski), 1990

relief wklês³y w drewnianej tablicy, powierzchnia opalana, olej, stalowa rama,

85 × 154 × 3 cm ka¿dy

18. V & P – Dwa obiekty (cykl warszawski), 1990

dwa br¹zy patynowane, 57 × 39 × 39 cm ka¿dy

dwie serwetki szyde³kowane (niebieska i czerwona)

podstawa: stó³ stalowy, 95 × 130 × 40 cm

wymiar ca³ej rzeŸby: 152 × 130 × 40 cm

19-27. V & P – Dwa znaki oraz V & P – Mandala, 1989

seria rysunków w technice frottage z tablic rzymskich (por. kat. pozycja 2a, 3-9)

wêgiel, papier pakowy, fiksatywa, 81 × 150 cm ka¿dy (wymiar wewnêtrzny)



Dylan Thomas,
Vision and Prayer

(z tomu: Deaths and Entrances),
w: Wiersze wybrane,
przek³ad: Stanis³aw Barañczak,
Kraków 1974



Jaromir Jedliñski

„Vision and Prayer” – powrót

„… Vision and Prayer, maj¹c za pierwowzór tekst, jest przypadkiem szczególnym wœród moich przed-
siêwziêæ. Ten, znacznych ju¿ rozmiarów, cykl prac rozpoczêty na wiosnê 1989 roku jest cyklem nadal
otwartym. Jego forma i struktura zosta³a zapo¿yczona z poematu Dylana Thomasa. Vision and Prayer,
podobnie, jak Moby Dick, to praca powsta³a na skutek p r z e b u d z e n i a pamiêci. Jest te¿ prac¹ rów-
nie osobist¹ o w³asnej ‘prehistorii’. Jest dalszym etapem w mojej nieskoñczonej podró¿y zainicjowa-
nej przez Moby Dicka.”

Krzysztof M. Bednarski w rozmowie z Jaromirem Jedliñskim, 1993

Kiedy przed rokiem pracowaliœmy z Krzysztofem M. Bednarskim w Galerii Foksal nad jego ostatni¹ tam wystaw¹, zatytu³owan¹ „The Sha-

dow Line (A Confession)” – Brzeg cienia (Wyznanie), doszed³em wtenczas do przekonania, które wypowiedzia³em w zakoñczeniu swoich

rozwa¿añ zamieszczonych w katalogu towarzysz¹cym owej prezentacji, i¿: Krzysztof M. Bednarski uœwiadamia mi, czym jest odmiana,

a czym sta³oœæ. Jest to artysta, który nie od dziœ zadziwia mnie swoj¹ wczesn¹ dojrza³oœci¹; jego zaœ póŸna dojrza³oœæ (zdumiewaj¹co

przemieszana z dzieciêcym egotyzmem oraz ufnym, bywa, ¿e œlepym pod¹¿aniem za w³asnymi uczuciami i impulsami) tym bardziej



fascynuje swoj¹, koniec koñców, integralnoœci¹. Owoce takiej postawy – jego prace – skupiaj¹ ca³¹ uwagê zmys³ów oraz umys³u uwa¿-

nego i – co trzeba mocno podkreœliæ jako warunek niezbêdny – cierpliwego odbiorcy na wypowiedzi p³yn¹cej wprost ze szklanego serca

tego rzeŸbiarza. Uwaga o szklanym sercu nasuwa mi siê tyle¿ z powodu skojarzeñ z filmem Wernera Herzoga, co z wyznania, jakie pod

koniec ¿ycia poczyni³ Czes³aw Mi³osz, pisz¹c, ¿e „Liryczni poeci/Maj¹ zwykle, jak wiedzia³, zimne serca”.

Praca Brzeg cienia z roku 2007 stanowi w swoim tytule nawi¹zanie do utworu Conrada. Zespó³ prac „Vision and Prayer” z 1989 roku, do

których obecnie powraca artysta, a wraz z nim i my, nawi¹zuje zaœ w jeszcze bardziej bezpoœredni sposób – a natchnienia literackie,

jak zobaczymy, to sta³y sk³adnik praktyki twórczej oraz skojarzeniowej sk³onnoœci umys³u Bednarskiego – do innego dzie³a literatury

jêzyka angielskiego, do poematu Dylana Thomasa o takim w³aœnie tytule. Dodam tu jeszcze, wskazuj¹c teraz na optykê swojego ogl¹du

pracy artysty, i na tryb swojej próby wys³owienia siê na ten temat, ¿e tak, jak w przypadku mojego opisu realizacji Bednarskiego Brzeg

cienia, zwraca³em siê ku temu, co ma nast¹piæ, co dopiero ma siê dokonaæ, tak teraz, wracaj¹c do jego rodziny prac „Vision and Prayer”,

powracam wraz z ich autorem do tego, co ju¿ siê niegdyœ przynajmniej raz dokona³o. Wspólnie znowu¿ usi³ujemy odnaleŸæ czas przesz³y

dokonany, wytworzyæ w sobie (mo¿e z³udn¹) wiarê, i¿ w ogóle powrót taki jest mo¿liwy. Tak, czy inaczej, rzeŸbiarz na nowo, i zasadnie

– jak wierzê – uobecnia swoj¹ dawn¹ pracê (niejako „owoce zapomniane” w³asnej pracy r¹k, pamiêci i wyobraŸni); ja zaœ równolegle

zajmujê siê archeologi¹ swojego, sprzed kilkunastu lat, nad ni¹ namys³u. Powiem jeszcze, dlaczego uwa¿am ten powrót za zasadny –

przekonany bowiem jestem, i¿ cykl prac Bednarskiego zatytu³owany „Vision and Prayer” stanowi jedno z najbardziej znacz¹cych jego

w³asnych dokonañ, a tak¿e, ¿e s¹ to jedne z najbardziej treœciwych dzie³, jakie w ogóle powsta³y w ostatnich dekadach w sztuce w Polsce.
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Cykl prac Krzysztofa M. Bednarskiego „Vision and Prayer” (V & P) – reliefy (naœcienne wraz z jednym umieszczonym na pulpicie), rysunki,

a tak¿e wolnostoj¹ce rzeŸby (eksponowane na stole) – powsta³ wiosn¹ 1989 roku w Rzymie (a precyzyjnie rzecz ujmuj¹c, powsta³y dwa

cykle tych prac: rzymski, rozpoczêty wiosn¹ 1989 roku, a potem warszawski, zaczêty w Warszawie w lecie tego samego roku; te detale

objaœnione s¹ w spisie prac w niniejszym katalogu). Cykl ten stworzony zosta³ w wyniku – jak sam autor to okreœli³ – „przebudzenia pa-

miêci” i ponownego wtedy, g³êbokiego spotkania z poezj¹ Dylana Thomasa. RzeŸbiarz nawi¹za³ tu do cyklu wierszy Thomasa znanych

w polskim przek³adzie Stanis³awa Barañczaka pod tytu³em Wizja i modlitwa, a wchodz¹cych w sk³ad tomu Deaths and Entrances [Zgony

i wst¹pienia], wydanego w 1946 roku i zaliczanego do najwybitniejszych osi¹gniêæ poety, a bez w¹tpienia nale¿¹cego te¿ do najbar-

dziej poruszaj¹cych utworów liryki XX-go wieku. Dylan Thomas, Rainer Maria Rilke, Osip Mandelsztam, Thomas S. Eliot, Tymoteusz

Karpowicz, Zbigniew Herbert, Josif Brodski to niektórzy z poetów, do których w swoich pracach, w swych refleksjach (a obok Hermana

Melville’a czy Josepha Conrada Korzeniowskiego spomiêdzy powieœciopisarzy) odwo³uje siê raz za razem Bednarski. Mówi³ on zreszt¹

o tym w znamienny dla siebie, przewrotny i zuchwa³y sposób w naszej niedawnej rozmowie: „…poeci s¹ mi potrzebni, ja siê nimi

wys³ugujê w jakiœ sposób, a oni mn¹.”

Praca V & P Krzysztofa M. Bednarskiego sk³ada siê z siedmiu ciêtych i ¿³obionych desek, których powierzchnia zosta³a opalona, a po-

tem czêœciowo pokryta farb¹ olejn¹ (tak¿e akrylow¹). Ich rozmiary zbli¿one s¹ do obszaru wyznaczonego zasiêgiem rêki we wszystkich

kierunkach, przy za³o¿eniu, ¿e pozycja cia³a cz³owieka operuj¹cego t¹ rêk¹ pozostaje nieruchoma. Na powierzchni deski wyryte zosta³y

d³utem kszta³ty, w rozmaitych konfiguracjach, odzwierciedlaj¹ce uk³ad wersyfikacyjny odpowiadaj¹cych im liryków. Cykl poetycki

Thomasa Wizja i modlitwa zbudowany jest na zestawieniu przeciwieñstw, przede wszystkim splecionych ze sob¹ wyobra¿eñ narodzin
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i œmierci (womb-tomb – ³ono-grób), które pogodziæ mo¿e jedynie wiara w zmartwychwstanie, a tak¿e na opozycji jasnoœci i mroku, ra-

doœci i bólu etc. Artystyczne porz¹dkowanie chaosu doznañ przybiera w tych wierszach postaæ rygorystycznej symetrii w ich wersyfi-

kacji, a wyra¿a siê to w geometrycznej formie zapisu poszczególnych czêœci poematu. Dotykaj¹c fundamentalnych dychotomii w ¿yciu

cz³owieka (narodziny, œmieræ, a tak¿e zmagania o wiarê w zmartwychwstanie z aluzyjnym odniesieniem do Nowego Testamentu),

Thomas odnalaz³ dla nich œwie¿y i nieodparty wyraz poprzez osobiste prze¿ycie powszechnego doœwiadczenia egzystencjalnego. Pamiê-

tajmy, ¿e wiersze z tomu, o którym tu mówimy poeta pisa³ pod koniec II wojny œwiatowej oraz tu¿ po jej zakoñczeniu. Szeœæ spomiêdzy

sk³adaj¹cych siê na cykl Wizja i modlitwa wierszy ma kszta³t (wyznaczony d³ugoœci¹ wersów) zbli¿ony do rombu – dwa zestawione pod-

stawami, œciête u wierzcho³ków trójk¹ty; szeœæ dalszych natomiast posiada kszta³t zbli¿ony do klepsydry – dwa zestawione œciêtymi

wierzcho³kami trójk¹ty, które w efekcie tej przemiany stanowi¹ geometryczne przeciwieñstwo tych z pierwszej grupy. No i, ma siê rozu-

mieæ, ewokuje to dychotomie znaczeniowe, symboliczne w zbudowanych w ten sposób utworach. Te w³aœnie kszta³ty wierszy odzwier-

ciedlone zosta³y w – stworzonych z inspiracji posiadaj¹cych ich formê liryków – reliefach Bednarskiego. Nie stanowi¹ one jednak epita-

fiów ani tych poematów, ani ich autora, nie s¹ ich maskami poœmiertnymi. Bednarski zdaje siê odczytywaæ utwory Thomasa zgodnie

z ich liryczn¹ intencj¹, a dalej poddawaæ je swoistej translacji-interpretacji. Autor poematów mówi³, ¿e kszta³t pierwszych szeœciu wier-

szy „mo¿e przedstawiaæ urnê-wnêtrze-³ono”, a dalszych szeœciu „klepsydrê-cyborium-kielich (Œwiêtego Graala)”. Zwróæmy przy tym

uwagê, ¿e ta ostatnia nazwa porównania wywodzi siê od œredniowiecznego graduale to jest misy albo kielicha, których œciany maj¹

kszta³t stopni (gradus), kszta³t dok³adnie odtworzony w formie zapisu wierszy (a wiernie oddany w ich polskim, dokonanym przez

Barañczaka, przek³adzie). Odczytuj¹c te znaczenia Bednarski operuje w swojej pracy (polegaj¹cej na jeszcze innej translacji) parami
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pojêæ podstawowych dla doœwiadczenia oraz œrodków pozostaj¹cych w zasiêgu rêki rzeŸbiarza: wnêtrze-zewnêtrze, otwartoœæ-zamkniê-

toœæ, granica-transgresja. Docieka on tu symetrycznoœci oraz podwójnoœci. Tak poematy, jak reliefy i rysunki cechuje zasadnicza osio-

woœæ; w przypadku rzeŸb wchodz¹cych w sk³ad grupy „Vision and Prayer” obrót wokó³ tej samej osi (a dok³adnie formy rzeŸb s¹ to schod-

kowe ostros³upy na szeœciobocznej podstawie); w przypadku rysunku z u¿yciem techniki frottage nazywanego przez Bednarskiego Man-

dala w³¹czony zosta³ w proces tworzenia obrazu tak¿e obrót wirowy. U¿ycie przez rzeŸbiarza owych par form w tworzonych przezeñ

reliefach niesie dalsze dowody wykorzystania lirycznej inspiracji w pracy rêcznej, w opisaniu przestrzeni i obrotów w niej cia³. Oparte

jest to zaœ na podkreœlaniu dwóch innych jeszcze par pytañ, pytañ napotykanych wci¹¿ przez rzeŸbiarza: przeciwieñstwa oraz dope³nia-

nia siê góry i do³u oraz ich zamiany, a tak¿e innej jeszcze opozycji: powierzchni (jako granicy widzenia) i tego, co skryte poza ni¹ (roz-

ci¹g³a, niepoznawalna przestrzeñ). Zabieg p³ytkiego ¿³obienia d³utem w g³¹b deski zdaje siê odnosiæ do tej drugiej pary przeciwieñstw

(powierzchnia i to co skryte poza ni¹). Formy uzyskiwane w efekcie dokonywania tego z³o¿onego zabiegu, natomiast, do pierwszej

z nich (opozycja: góra-dó³).

Misterna, snycerska – chcia³oby siê powiedzieæ – robota stanowi proces dociekania odpowiedzi na te same pytania, które w sposób bar-

dziej mo¿e intuicyjny, a zarazem ekspresywny, podjête zosta³y przez Krzysztofa M. Bednarskiego w jego najwa¿niejszej bodaj pracy,

w dziele „Moby Dick” – 16 wycinków na nieskoñczonoœæ z lat 1986-1987, od kilkunastu lat przechowywanym w kolekcji Muzeum Sztuki

w £odzi. Tak w „Moby Dicku”, jak i w cyklu „Vision and Prayer” ich autor dokonuje przek³adu doznañ ¿yciowych na rygorystyczny

jêzyk przestrzenny, a wobec wspomagania siê wczeœniejsz¹ – czy to epick¹ (powieœæ Melville’a), czy to liryczn¹ (poematy Thomasa) –
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artykulacj¹ pokrewnych doœwiadczeñ. Dylan Thomas, dodajmy, odpowiadaj¹c na ankietê pisma NEW VERSE w 1934 roku, powiedzia³,

co nastêpuje: „Poezja, rejestruj¹c obna¿anie indywidualnych ciemnoœci, musi nieuchronnie rzucaæ œwiat³o na to, co do tej pory by³o

ukryte, i jednoczeœnie oczyszczaæ to, co zosta³o obna¿one i wydobyte na jaw.”

*

Wydaje siê, ¿e w¹tek biograficzny bywa pomocnym, a czêsto, prawdê mówi¹c, zasadniczym kluczem do interpretacji twórczoœci wybra-

nych artystów. Ci spoœród nich, którzy silnie doœwiadczaj¹ poczucia chaosu za spraw¹ swojej egzystencji, najmocniejsz¹ zarazem zdaj¹

siê przejawiaæ sk³onnoœæ do wprowadzania rygorystycznego ³adu w swojej pracy – to ogólna, jak wiemy z psychologii, regu³a egzysten-

cjalna. Wyra¿a siê to w interesuj¹cym tu nas przypadku w uporczywych próbach artysty co do godzenia przeciwieñstw i sprzecznoœci,

w jego wyczuleniu na dwoistoœæ zjawisk. Czasami, a w nieodgadniony sposób, prowadzi to do kulminacji, wiedzie ku sumowaniu groma-

dzonych zasobów doœwiadczenia i do stworzenia kompletnego dzie³a. Wiedzie w koñcu do syntezy, bowiem mówimy tu o artyœcie

o umys³owoœci jak najdalszej od analitycznoœci, a tak¿e, pamiêtajmy, o cz³owieku impulsywnym. Rozwa¿amy tu tajemnicê, która nie

wydaje siê byæ podatn¹ na rozœwietlenie. Bednarski pozostaje wszak koneserem cienia. Wiemy to ju¿, przyjrzawszy siê wielu innym jego

dzie³om. Myœlê, ¿e z takimi w³aœnie zabiegami syntetyzowania doœwiadczeñ oraz wiedzy mamy te¿ do czynienia w bardzo wyraŸny spo-

sób w przypadku cyklu prac V & P. W jednej z desek (siódmej) sk³adaj¹cych siê na ten cykl reliefów, rzeŸbiarz formuje kr¹g owych „rom-

bów” i „klepsydr”, w innych reliefach ukazanych w opozycyjnych (dope³niaj¹cych siê) parach. Tu, w tej siódmej, sumuj¹cej „lekturê”

desce, w niejako wiruj¹cym, obrotowym uk³adzie owych par, ujête one zosta³y w nieskoñczony kr¹g zmian i powtórzeñ, w klasycznym
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wizualnym poszukiwaniu pogodzenia sprzecznoœci, albo w cyklu przemian. Rozwi¹zanie dokonuje siê poprzez ukazanie cyklicznoœci

przeciwstawnych kszta³tów oraz pierwiastków, jakie kszta³ty te oznaczaj¹. Te same formy, mo¿emy wyobraziæ to sobie, gdyby zosta³y

ukazane w uk³adzie linearnym (gdyby by³y spiêtrzone), utworzy³yby formê Nieskoñczonej kolumny Brancusiego.

Krzysztof M. Bednarski mówi o nieuchronnoœci geometrii, ale tak¿e o jej magii oraz imaginacyjnym jej bogactwie. A tak¿e o lêku, jaki

daremnie chcemy st³umiæ poprzez poddanie siê racjonalnej geometryzacji doœwiadczenia. Reliefy „Vision and Prayer” zaœwiadczaj¹ ist-

nienie takich znaczeñ geometrii dla wyobraŸni i zrêcznoœci ich autora. Stanowi¹ œwiadectwo prób wyzwolenia siê z powszechnej

w dzia³aniu oraz myœleniu konwencji rozumowej. Usi³owania te s¹ daremne, dowodz¹ wszak odwagi duchowej artysty, brawury jego pra-

cy i towarzysz¹cych jej aspiracji. I tak¿e zuchwa³oœci, na co zwróci³ uwagê Wies³aw Borowski, kiedy pisa³: „Ekwilibrystyka pomiêdzy

lêkiem, bólem i œmiechem, pomiêdzy nieobliczalnoœci¹ i pokor¹ jest jego stanem sta³ym tak w ¿yciu, jak i w sztuce. Niepohamowane

emocje rzutuj¹ na kszta³t jego prac; tak samo niepohamowany, jak wszyscy wiemy, bywa jego œmiech. Mo¿na zamyœliæ siê nad zu-

chwa³oœci¹ tego artysty, zanurzonego w swej wspó³czesnoœci i podró¿uj¹cego wci¹¿ poza kres horyzontu.” Dopowiedzieæ mo¿na – po-

wracaj¹cego z tych podró¿y nieraz z trofeami, kiedy indziej ze szcz¹tkami, jakie nam potem s¹ prezentowane.

Na podstawie desek z cyklu V & P Bednarski zrealizowa³ rysunki – odciski lica wklês³ych reliefów w nich wy¿³obionych. Rysunki te

zosta³y wykonane w technice frottage przy u¿yciu wêgla (tak¿e grafitu). Stanowi¹ one wierne odbicie, a zarazem przeniesienie w inn¹

materiê oraz przestrzeñ, jego wczeœniejszej pracy w drewnie, przetwarzaj¹cej zaœ jeszcze dawniejsz¹ pracê poety w s³owie. Ta transfor-
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macja to kolejny przek³ad (translacja pojmowana zarazem jako interpretacja) pierwotnej idei i ró¿norakich konotacji, jakie dla rzeŸbia-

rza nios¹ wiersze Thomasa. Jest to kolejny przyk³ad zabiegu ci¹gle obecnego w procesie – manualnej w swojej istocie – pracy Bednar-

skiego. Zabieg ten polega na przemiennym skrywaniu i obna¿aniu znaczeñ, co zgodne jest ponadto z wybiórczym funkcjonowaniem pa-

miêci, z migotliw¹ percepcj¹ i fragmentaryczn¹ projekcj¹ myœli. Z inn¹ jeszcze dychotomi¹ – dynamik¹ myœli i emocji, jak¹ wyznacza

napiêcie pomiêdzy amnezj¹ a anamnez¹, zapominaniem i przypominaniem (albo od-pominaniem) sensów.

Przes³anie, jakie p³ynie z niezrównanej pod wzglêdem obrazów jêzykowych poezji Dylana Thomasa, a mówi¹ce, i¿ ¿ycie i p³odnoœæ

kryje siê w œmierci oraz agonii, jak ziarno w skorupie, stanowi metaforyczn¹ wizjê liryczn¹. RzeŸbiarz podejmuje owo przes³anie na swój

sposób. Krzysztof M. Bednarski ukazuje to, co widzialne – zewnêtrzne, oraz pozostawia ukrytym to, co wewnêtrzne – to, o czym wiemy,

a czego nie mo¿emy dotkn¹æ, ani nawet wyraŸnie dostrzec. Ucieleœnia on przeczucia. Naruszenie tajemnicy nastêpuje w samym uobec-

nieniu – nie zaœ jego opisie – w uczynieniu namacalnym nieuchronnego stanu cz¹stkowego poznania oraz iluzorycznego zrozumie-

nia losu.

*

Zapytaæ jeszcze warto, gdzie zatem le¿y granica pomiêdzy odtwarzaniem a tworzeniem w takiej, jak tu nakreœlona praktyka artystyczna,

która polega na urzeczywistnianiu dialogu, jaka stanowi nieustanny dyskurs z istniej¹cymi dzie³ami, w tym konkretnym przypadku –

z utworami pisanymi. Wydaje siê, ¿e skuteczne powtórzenia, nie zaœ zerwania, wyznaczaj¹ nastêpstwo najbardziej znacz¹cych faktów

w sztuce, jej mozoln¹ ewolucjê. Dzieje siê tak, jednak¿e, tylko wtedy, kiedy indywidualne odwo³ywanie siê do przesz³oœci, bêd¹c
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pamiêci¹, stanowi równoczeœnie œwie¿y wyraz w³asnej wizji powszechnego doœwiadczenia. Wizja ta zakorzeniona jest zaœ we w³asnym,

bogatym doœwiadczeniu jednostkowym. Ka¿de dzie³o jest owocem p³odnoœci, a zarazem przyczyn¹ dalszej p³odnoœci, powoduj¹c nowe

pytania, próby i akty twórcze – rezonans ¿ywego trwania tego, co ponadczasowe. „Ale dziejowoœæ - mówi Maurice Merleau-Ponty –

to nasza c i e k a w o œ æ tego, co jest od nas inne, to ¿ycie, które przesz³oœæ w ustawicznej wymianie przynosi nam i w nas odnajduje,

zw³aszcza zaœ ¿ycie, które przesz³oœæ ta nadal prowadzi w ka¿dym twórcy o¿ywiaj¹cym, podejmuj¹cym i posuwaj¹cym naprzód w ka¿dym

dziele ca³e jej przedsiêwziêcie.” Cytowany myœliciel dotyka tu istoty pytania o zasoby przesz³ych, obecnych i przysz³ych dziejów twór-

czoœci, której poszczególne dokonania, nowe dzie³a, chocia¿ mówi¹ ci¹gle o kilku podstawowych, a tych samych kwestiach, to w zdu-

miewaj¹cy sposób pozostawiaj¹ sam¹ sztukê wci¹¿ nieprzewidywaln¹. Tak wiêc, w co wierzê, dzie³o wyrastaj¹ce z innego dzie³a sztuki,

stanowiæ mo¿e dokonanie odrêbne w³aœnie dziêki uwa¿nemu ws³uchiwaniu siê w to, co zosta³o wczeœniej na inny sposób prze¿yte i wy-

ra¿one, zaœwiadczaj¹c i odœwie¿aj¹c to, co wspólne w doœwiadczeniu ¿yciowym i stanowi¹c pomoc ¿yciow¹ dla autora, a tak¿e – mo¿e

siê tak czasem staæ – dla odbiorcy. Obraz podró¿y, pasa¿u, przekroczenia nieraz towarzyszy³ opisywaniu doœwiadczenia artystycznego

oraz ¿yciowego Krzysztofa M. Bednarskiego; wydaje siê, ¿e teraz dopowiedzieæ mo¿na œmia³o, i¿ ostatecznym celem wszystkich jego wy-

praw – jak mo¿e ka¿dej w ogóle podró¿y – okazuje siê powrót. Powrót do przesz³oœci, do pocz¹tków, do Ÿróde³ doœwiadczenia i pamiêci,

do punktu wyjœcia. „To jest podró¿, która nie rozwija siê linearnie, tylko to jest coœ, co wyraŸnie przypomina, ¿e bardziej masz do czy-

nienia z geometri¹ przestrzeni ni¿ z geometri¹ in¿yniera. Nasze ¿ycie nie jest wpisane w strukturê racjonaln¹, umyka takiej strukturze”

– mówi³ w naszej rozmowie Bednarski. My tak¿e tu siê zajmujemy niejako szczególn¹ geometri¹ pamiêci, naszej wspólnej wpierw

pamiêci, któr¹ – byæ mo¿e – zdo³amy podzieliæ siê z innymi jeszcze ludŸmi.
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Reaktywowanie cyklu „Vision and Prayer” i jego uobecnienie w pokojach galerii-mieszkania w Poznaniu stwarza okazjê wejrzenia we

w³asn¹ historiê artysty, w nasz¹ wspóln¹ historiê, która okazaæ siê mo¿e czymœ o wiele rozleglejszym od jednostkowego doœwiadczenia.

W pracy V & P dokonuje siê bowiem przekroczenie jednostkowoœci wypowiedzi, dodanie w³asnego g³osu, który wspó³brzmi z ponad oso-

bow¹ polifoni¹ sztuki. Albowiem, zacytujê na koniec raz jeszcze s³owa Krzysztofa M. Bednarskiego, wypowiedziane w naszej rozmowie

sprzed roku: „Czêsto w pracy, w dziele jest zapis czegoœ, co potencjalnie mo¿e siê staæ, dzie³o sztuki jest gotowe do przyjêcia tego, co

siê stanie.” Analogiczna gotowoœæ, s¹dzimy, winna zaistnieæ vis à vis tego¿ dzie³a.
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Krzysztof M. Bednarski – Biografia

Krzysztof M. Bednarski – rzeŸbiarz urodzony w 1953 roku w Krakowie, absolwent Akademii Sztuk Piêknych

w Warszawie (Pracownia Jerzego Jarnuszkiewicza), aktywny jest w ró¿nych dyscyplinach twórczych (niegdyœ blisko zwi¹zany by³,

miêdzy innymi, z poszukiwaniami parateatralnymi Jerzego Grotowskiego). Od ponad dwudziestu lat mieszka w Rzymie, acz

pozostaje obecny równie¿ na polskiej scenie artystycznej. Najbardziej znana jego realizacja to instalacja rzeŸbiarska „Moby Dick” –

16 wycinków na nieskoñczonoœæ (1986-1987), która znajduje siê w kolekcji Muzeum Sztuki w £odzi. Praca ta stanowi swoist¹ ikonê

sztuki rzeŸbiarskiej ostatnich dekad XX wieku w Polsce. To samo dzie³o w nowej wersji zostanie zaprezentowane wiosn¹ 2008 roku

na wystawie indywidualnej K. M. Bednarskiego Anima mundi w Muzeum Narodowym w Szczecinie (a póŸniej, dawna wraz z now¹
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opatrzonej podtytu³em – powrót. Praca w cyklach, zataczaj¹ce cykliczne krêgi jej uobecniania przez K. M. Bednarskiego, zdaje siê

stanowiæ istotn¹ cechê jego postawy twórczej.

Z ostatnich lat w biografii artystycznej Bednarskiego przywo³aæ warto przyznanie mu Nagrody im. Katarzyny Kobro w £odzi

w 2004 roku; a spomiêdzy najbardziej znacz¹cych wystaw: Ge
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Û

m w Galerii Foksal w Warszawie w 2003 roku; prezentacjê
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Ujazdowskim w Warszawie w 2006 roku; „The Shadow Line (A Confession)” / Brzeg cienia (Wyznanie) w Galerii Foksal w roku 2007.
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