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1. Bez tytu³u, 2009

olej na p³ótnie, sklejka, 210 × 360 cm

2. Bez tytu³u, 2008

olej na p³ótnie, blacha, 220 × 300 cm

3. Bez tytu³u, 2007

olej na p³ótnie, 190 × 220 cm

4. Bez tytu³u, 2006

olej na p³ótnie, 195 × 260 cm

5. Bez tytu³u, 2006

akryl na papierze, 160 × 120 cm

6. Bez tytu³u, 2004

akryl na papierze, 160 × 120 cm

7. Bez tytu³u, 2004

akryl na papierze, 70 × 100 cm

8. Bez tytu³u, 2005

akryl na papierze, 70 × 100 cm

9. Bez tytu³u, 2004

akryl na papierze, 70 × 100 cm

10. Bez tytu³u, 2007

akryl na papierze, 70 × 100 cm

11. Bez tytu³u, 2007

akryl na papierze, 51 × 72 cm

12. Bez tytu³u, 2008

akryl na papierze, 72 × 51 cm
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13. Bez tytu³u, 2008

akryl na papierze, 72 × 51 cm

14. Bez tytu³u, 2008

akryl na papierze, 72 × 51 cm

15. Bez tytu³u, 2008

akryl na papierze, 72 × 51 cm

16. Bez tytu³u, 2008

akryl na papierze, 72 × 51 cm

17. Bez tytu³u, 2008

akryl na papierze, 72 × 51 cm



Jaromir Jedliñski: Przed rokiem prezentowaliœmy wystawê Pana obrazów w Galerii Foksal. Nada³ Pan tamtemu pokazowi

swoich dzie³ tytu³ Grawitacja. Mam wra¿enie, ¿e kwestie zwi¹zane z grawitacj¹, w znaczeniu nie tylko si³y ci¹¿enia, ale

tak¿e wagi spraw œwiata i sztuki wobec œwiata, generalnie opisuj¹ Pana postawê, wyznaczaj¹ zakres zainteresowañ.

W swoim tekœcie zatytu³owanym Naocznoœæ do publikacji towarzysz¹cej ekspozycji w Foksal pisa³em o niejednorodnoœci

Pañskich obrazów. Stwierdza³em intuicyjnie, i¿ stanowi¹ one dwojakie „byty”. Tym ostatnim pojêciem pos³ugiwa³ siê Pan

nieraz w naszych rozmowach przy Pana obrazach. Czy móg³by Pan objaœniæ, jak rozumie Pan te stany, które opisuje Pan

s³owami: „grawitacja” oraz „byt obrazu”?

Marek Szczêsny: Tytu³ Grawitacja dotyczy³ g³ównie tej du¿ej pracy, która jest konsekwencj¹ wielu szkiców i rysunków

w ma³ych formatach, gdzie poprzez walory czerni i bieli, rozk³adanie napiêæ form, ich ci¹¿enia i wzajemne relacje chcia³em

przekazaæ pewn¹ dramaturgiê. A tak¿e odnieœæ siê do tej jednej z najwiêkszych tajemnic naszej przestrzeni.

Jednoczeœnie w tych rozwa¿aniach pojawia siê problem nadrzêdny – byt obrazu w sensie metafizycznym. Przekroczenie

fizycznoœci obrazu wywo³uj¹ce mistyczne odczucie przekazu. A tak¿e jego w³asnoœci obronne wobec up³ywu czasu.

Jaromir Jedliñski: Czy Pana obrazy, zatem, to reprezentacje, czy te¿ wyobra¿enia. Odnosz¹ siê one do œwiata

zewnêtrznego, czy raczej wewnêtrznego? Czy mo¿e s¹ to malowid³a o w³asnym statusie istnienia, niejako równoleg³ym

wobec tak œwiata nas otaczaj¹cego i jego powszechnej (potocznej) percepcji, jak i wobec œwiata poznania (naukowego?,

medytacyjnego?) tej zewnêtrznej rzeczywistoœci? Oczywiœcie te wszystkie sfery s¹ w obszarze sztuki integralnie po³¹czone,

myœlê, ale gdzie by po³o¿y³ Pan g³ówny akcent w swoim widzeniu i obrazowaniu? W swoim namyœle? Gdzie sytuuje siê owa

„naocznoœæ”, o jakiej mówi³em w swoim tekœcie przy Pana wystawie w Foksal, kiedy na naocznoœci intuicyjnie po³o¿y³em

zasadniczy akcent w moim widzeniu i rozpatrywaniu Pañskiej pracy malarskiej?

Z Markiem Szczêsnym rozmawia Jaromir Jedliñski



Marek Szczêsny: Wydaje mi siê, ¿e w ka¿dym dobrym obrazie musi byæ jakaœ sprzecznoœæ, jakaœ niemo¿noœæ i tajemnica.

Coœ co zostawia nieokreœlony niepokój i mo¿e do osi¹gniêcia takiego stanu na p³aszczyŸnie konieczne s¹ te „dwa œwiaty”,

o które Pan pyta. Oczywiœcie rozpatrywane integralnie.

Poprzez u¿ycie prostych form: pion, ograniczenie przestrzeni jedn¹ bia³¹ lini¹, wskazanie, ¿e coœ siê koñczy. Linia

horyzontu, styk: Kosmos – Ziemia, p³asko przedstawiona przestrzeñ w po³¹czeniu ze œwiadomie niedoskona³¹ geometri¹

(czy mo¿e byæ doskona³a geometria po tym, co sta³o siê w XX wieku?).

Poprzez u¿ycie tych elementów staram siê po³¹czyæ dramat egzystencji z t³umion¹ ch³odn¹ ekspresj¹, która jest

koniecznym elementem kontemplacyjnym w odkrywaniu nierzeczywistoœci œwiata.

Œrodki formalne nie mog¹ istnieæ samotnie oderwane od zewnêtrznej rzeczywistoœci. Jeœli s¹ oderwane trac¹ si³ê, staj¹ siê

hermetycznymi rozwa¿aniami. Czêsto wtedy staj¹ siê niesprawdzalne, niekiedy urojone, samotne w swoim istnieniu.

Z drugiej strony mo¿na za bardzo wi¹zaæ siê programowo z problematyk¹ swojego czasu, która jest przemijaj¹ca i zwi¹zek

ten w przysz³oœci traci na aktualnoœci. Sztuka pe³ni specyficzn¹ rolê, której nie mo¿na zredukowaæ do moralistyki.

Kiedy patrzymy na niektóre prace zaanga¿owane (politycznie, spo³ecznie), trac¹ one aktualnoœæ na naszych oczach.

Ale ten problem nie jest przedmiotem naszych rozwa¿añ.

Ja te¿ uwa¿am, ¿e moje prace s¹ zaanga¿owane, ale one s¹ pozbawione tak natrêtnie u¿ywanej publicystyki.

Jaromir Jedliñski: Swoje obrazy sk³ada Pan z wielu elementów, montuje niejako. Czasami obok nich, czasem w formie

niemal wtargniêcia w nie, pojawiaj¹ siê te¿ elementy trójwymiarowe, proste obiekty (jak belka) umieszczane w przestrzeni

galerii, gdzie obrazy s¹ pokazywane. Jakie to ma znaczenie w Pana intencji? Jak postrzega Pan w ogóle relacje pomiêdzy

obrazem i w³asn¹ jego przestrzennoœci¹, a przestrzeni¹, w jakiej obraz siê nam unaocznia?
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Marek Szczêsny: Ta sytuacja formalno-pikturalna to wybór drogi. Mo¿liwe, ¿e ³¹czy siê to te¿ z temperamentem. Ale te¿

z pytaniem, jak pokazaæ? Jakich u¿yæ œrodków, ¿eby g³ówny przekaz osi¹gn¹³ maksymaln¹ si³ê i w pe³ni by³ czytelny.

A tak¿e zawiera³ tê tajemnicê, o której mówi³em wczeœniej. To te¿ wynika z przebytej drogi i ci¹g³ego poszukiwania

bardziej doskona³ej formy. To tak¿e doœwiadczenie intuicji, myœli i wra¿eñ ograniczonych wybranymi i za³o¿onymi

elementami technicznymi. St¹d pojawiaj¹ce siê belki, kawa³ki blachy, formy ze sklejki itp., które tak¿e poszerzaj¹ poetykê.

Po³¹czenie poszczególnych jednostronnych rozwa¿añ w jedn¹ ca³oœæ przestrzenn¹. Roz³o¿enie napiêæ pomiêdzy

p³aszczyznami to trochê próby kinetyczne. Nastêpnie powtarzane w przestrzeni wystawowej.

Jaromir Jedliñski: Interesuje mnie jeszcze ten wymiar Pana pracy, jaki nazwa³bym æwiczeniami – fizycznymi i duchowymi

zarazem. Anga¿owanie z jednej strony Pañskiej oraz widza motoryki tak w procesie pracy, jak i odbioru owoców Pana

pracy, z drugiej zaœ strony kontemplacyjna natura obrazów, jakie Pan tworzy, jakie my – kontempluj¹c relacje w nich

uwidocznione – ogl¹damy.

Marek Szczêsny: Ja mogê tylko bardzo ogólnie okreœliæ kontemplacyjn¹ naturê moich obrazów. Trudno jest mi mówiæ

o odbiorcy, czy o tym, jak te prace s¹ postrzegane. Wszystko zale¿y od przygotowania, wiedzy, a tak¿e indywidualnego

poziomu duchowoœci. Ka¿dy jest w stanie odebraæ tylko to, do czego sam aktualnie dojrza³.

Jeœli mówiê, ¿e praca posiada g³êbiê mistyczn¹ – trudno to zwerbalizowaæ i prze³o¿yæ na tekst. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, jeœli

mówimy ju¿ o orientacjach, czy wyborach, ¿e istnieje proces, który nie podlega ani samej pracy, ani przygotowaniom do

niej. To proces, kiedy nieœwiadomoœæ uwalnia siê bez naszego udzia³u. Prawd¹ jest to, co jest poza kontrol¹ naszej woli.

To w³aœnie wiêkszoœæ wspó³czesnych artystów odrzuca, te za³o¿enia, które ja sobie stawiam. W tej chwili nie wa¿ne jest,

jak sam siê z nich wywi¹zujê i mówienie o tych sprawach wywo³uje uœmiech krytyków i nawet jest niemile widziane.
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Jaromir Jedliñski: Pana obrazy, ich uk³ady w wystawach, nawet sposób, w jaki Pan je prezentuje w swojej pracowni,

wszystko to stwarza wra¿enie improwizowania, ale ja domyœlam siê skrytej partytury Pañskiego postêpowania, kiedy maluje

Pan, pokazuje obrazy tym, którzy maj¹ okazjê ogl¹daæ je w Pañskiej obecnoœci, kiedy je Pan eksponuje. Co stanowi ow¹

partyturê?

Marek Szczêsny: Sytuacja pikturalna, ci¹¿enie form, sklejanie (sk³adanie) œwiata p³ótna, lub rozrywanie, przeciwstawienie

jednych form drugim. To procesy wewnêtrzne zanotowane i umieszczone na p³aszczyŸnie zgodnie z pewn¹ logik¹, które

chcê przenieœæ w przestrzeñ. Czêsto wieszam du¿y format, jedn¹ pracê, która dzia³a jak instalacja. Ale najczêœciej jestem

ograniczony powierzchni¹ wystawow¹, a tak¿e œrodkami technicznymi. Staram siê powtarzaæ te wewnêtrzne napiêcia na

p³aszczyŸnie w przestrzeni wystawowej ³¹cz¹c pewne silniejsze p³aszczyzny i przeciwstawiaj¹c im inne. Staram siê w ten

sposób nadaæ pewien dynamizm wystawie.

Jaromir Jedliñski: Kiedy uznaje Pan, ¿e obraz jest gotowy, kiedy jest Pan gotów pokazaæ obraz, ich grupê innym ludziom,

kiedy jest Pan zdecydowany na ich wystawienie w galerii?

Marek Szczêsny: Zawsze s¹ mi bli¿si artyœci, którzy u¿ywaj¹ oszczêdnych œrodków formalnych, raczej mniej,

a z wiêksz¹ si³¹.

Rozbudowywanie p³aszczyzn, ich komplikowanie, pokazywanie do czego jesteœmy zdolni malarsko, malowanie

dla przyjemnoœci malowania, przepracowane ilustracje, zawsze to by³o mi obce. Praca musi mieæ swoj¹ si³ê i jasnoœæ

podjêtych decyzji. A wiêc te¿ trochê to sprawa intuicji.

Z drugiej strony nadmierny minimalizm jest niebezpieczny, czêsto nie wiadomo, czy nie jest to atrofia uczuæ. S¹ to te¿

sprawy temperamentu. Ale zawsze trzeba pamiêtaæ o problemie nadrzêdnym – pierwiastku kosmicznym.
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Mo¿na to jeszcze okreœliæ przypominaj¹c, co mówi³ Peter Brook na temat Samuela Becketta: „Fa³szywy symbol jest miêkki

i mêtny. Symbol prawdziwy jest twardy i jasny. Prawdziwy symbol jest jednak wyrazisty, bo jest jedyn¹ form¹, jak¹ mo¿e

przybraæ dana prawda.”

Poznañ – Warszawa – Pary¿, lato 2009 roku

©2009 by Marek Szczêsny & Jaromir Jedliñski
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Biografia

Marek Szczêsny urodzi³ siê w Radomiu w roku 1939.

W pierwszej po³owie lat szeœædziesi¹tych uczêszcza³ do PWSSP w Gdañsku jako wolny s³uchacz.

Zwi¹zany by³ z grup¹ artystów gdañskiego klubu studenckiego ¯ak, gdzie prezentowa³ pierwsze swoje prace.

W roku 1978 wyjecha³ z Polski do Pary¿a.

Wybrane wystawy indywidualne

Galerie Accatone, Pary¿; Galerie Eduard Manet, Gennevilliers; Gelerie Rosa Turetsky, Genewa; Agi Schoning Galerie, Zurych,

Muzeum Narodowe, Poznañ; Galeria Foksal, Warszawa

Udzia³ w wybranych wystawach zbiorowych

MAC 2000, Grand Palais, Pary¿; FIAC, Pary¿; Triennale Osaka; Sztuka polska XX wieku, Centrum Sztuki Morza Œródziemnego,

Tulon; Loneliness and Melancholy, New Space Galery, Manchester, Connecticut.

Wybrane stypendia i nagrody

BEMIS Center, Omaha; Edward F. Albee Foundation, New York; Krasner-Pollock Foundation, New York; w 2008 roku

otrzyma³ nagrodê Esther and Adolph Gottlieb Foundation w Nowym Jorku.
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