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1. Œwiêty Franciszek i skrzypek, 2006
collage, tombak, akryl, 65 x 85 cm
2. Muzyka dla ryb, 2006
collage, tombak, akryl, 45 x 54 cm
3. Obiekt bez tytu³u, 2005
deska, z³oto, tempera, akryl, ptasie pióra, szk³o, 27 x 27 x 16 cm
4. Obiekt. Muzyka dla danieli i jeleni szlachetnych, 2006
(dwie czêœci: Medalion danieli i Medalion jelenia szlachetnego),
lustra, 48 x 70 cm
5. Obiekt bez tytu³u, 2006
deska, akryl, olej na p³ótnie, amonit, plexi, 32 x 19 x 9 cm
6. Obiekt bez tytu³u, 2006
deska, akryl, olej na p³ótnie, plaster wosku, plexi, 45 x 19 x 9 cm
7. Obiekt bez tytu³u, 2006
deska, akryl, olej na p³ótnie, amonit, plexi, 35 x 30 x 9 cm
8. Obiekt bez tytu³u, 2006
deska, akryl, olej na p³ótnie, amonit, plexi, 19 x 38 x 9 cm
9. Obiekt bez tytu³u, 2006
deska, akryl, olej na p³ótnie, amonit, plexi, 30 x 19 x 9 cm
10. Muzyka dla ryb, 2006
collage, tombak, akryl, 81 x 61 cm
11 Pomiêdzy koniem a obrazem, 2005
sitodruk, tombak, akryl, 200 x 300 cm
fotografia: Marcin Gulis
12. Obiekt bez tytu³u, 2006
deska, akryl, olej na p³ótnie, wosk, plexi, 54 x 40 x 9 cm
13. Obiekt bez tytu³u, 2005
deska, z³oto, tempera, akryl, ptasie pióra, szk³o, 27 x 27 x 16 cm
14. Obiekt bez tytu³u, 2006
deska, akryl, olej na p³ótnie, gêsie jaja, plexi, 19 x 340 x 9 cm
15. Obiekt bez tytu³u, 2005,
klatka, s³oma, strusie jajo, instalacja elektryczna, 50 x 30 x 30 cm

Obiekt bez tytu³u, 2006
Katalog pozycja 7

Z Piotrem Lutyñskim rozmawia Jaromir Jedliñski

16. Bez tytu³u, 2006
collage, tombak, akryl, 51 x 45 cm
17. Obiekt. Muzyka dla ryb, 2006
œwierszcze, szk³o, farby transparentne, k¹townik,
instalacja elektryczna, 152 x 40 x 25 cm

Jaromir Jedliñski: Co przygotowuje Pan do pokazu
planowanego w koñcu tego roku w Galerii Muzalewska,
co tam bêdzie zaprezentowane?
Piotr Lutyñski: Generalnie mo¿na wymieniæ trzy rodzaje
obrazów, albo cztery nawet, bo to bêdzie po³¹czone
z koncertem. W jednym z akwariów, terrariów – przygotujê
miejsce dla œwierszczy i one bêd¹ nag³oœnione na ca³¹ salê.
Dalej bêd¹ medaliony – danieli i jelenia szlachetnego –
na lustrach. Tym zwierzêtom bêdzie w³aœnie poœwiêcony
koncert ¿ywych œwierszczy i odtwarzanych rycz¹cych byków
na rykowisku, do których postaram siê dograæ na skrzypcach.
W korytarzu chcia³bym umieœciæ kola¿e przedstawiaj¹ce
historie ze zwierzêtami; rybami, gorylami i ptakami,
zestawione z przedstawieniami Œwiêtego Franciszka
i z obrazami abstrakcyjnymi. Pozostaj¹ jeszcze obiekty
z ukrytymi amonitami, plastrami wosku i ptasimi jajami.
Jaromir Jedliñski: Ca³y czas pojawiaj¹ siê te¿ te ¿ó³te
kwadraty …
Piotr Lutyñski: Tak, one siê pojawiaj¹ w ró¿nych
przestrzeniach, odnajdujê je w swoim otoczeniu i czasem
potykam siê o nie na ulicy. Ja nie pracujê na normalnej ,
racjonalnej p³aszczyŸnie artystycznej, nie stojê przed bia³ym
p³ótnem w niemocy twórczej. Nie robiê nic, czego wczeœniej
nie widzê gotowego. Pierwszy raz chyba coœ takiego
prze¿y³em po wystawie Roydena Rabinowitcha w Krakowie
w Krzysztoforach. Doœwiadczy³em wtedy na sobie
pora¿aj¹cego dzia³ania rzeŸby. Na samej wystawie nie
wiedzia³em jeszcze w jakich kategoriach myœleæ o manifoldach.
Nie znajdowa³em metody odczytania ich. A potem wróci³em
i przez tydzieñ nie mog³em pozbyæ siê tego obrazu, nie
mog³em nic zrobiæ, chodz¹c, funkcjonuj¹c miêdzy
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przyjació³mi, w rozmowach ja po prostu tak, jakbym mia³

Jaromir Jedliñski: Pan mia³ chyba kontakt z ludŸmi, którzy

kalkê za³o¿on¹ na oczy. Podobnie jest z moimi rzeczami,

w swojej pracy równie¿ du¿¹ rolê nadawali temu, ¿e s¹

ja nie wymyœli³em ani czarno-¿ó³tego, ani tych uk³adów

nauczycielami, no chocia¿by Andrzej Szewczyk, Jerzy

abstrakcyjnych, one mi siê ³¹cz¹.

Wroñski, bliskie, o ile wiem, Panu osoby, bardzo bliskie

Jaromir Jedliñski: Zobaczy³ je Pan?

chyba, w Cieszynie. A w³aœciwie, czy Szewczyk by³ tak

Piotr Lutyñski: Tak, ja po prostu zobaczy³em je gotowe. Myœlê,

dos³ownie Pana nauczycielem?

¿e nasz wiek to jest czas, w którym jest wiara w racjonalne

Piotr Lutyñski: Andrzej nie by³ moim wyk³adowc¹. £¹czy³y

myœlenie o rzeczywistoœci, o sztuce, o wszystkich rzeczach,

nas bardziej kontakty przyjacielskie, podobnie jak z Markiem

¿e to trzeba zrozumieæ, trzeba poj¹æ, a nie ma miejsca na

Chland¹ i Jerzym Wroñskim. Zreszt¹ oni od pocz¹tku nie

uznanie, ¿e to jest dzia³anie, którego korzeni nie znamy

stwarzali sztucznych barier typu profesor – student. Nie

i nie wiemy – jeœli jest naprawdê mocne – jak to zmieni

narzucali jakiejœ metody, oni dawali istotne sygna³y.

nasz¹ rzeczywistoœæ, jak to zmienia nasz¹ œwiadomoœæ.

W³aœciwe podejœcie do materii sztuki, do siebie, do pojêcia

Jaromir Jedliñski: Mo¿e korzeni nie znamy, celu nie znamy,

sumienia. Oczywiœcie znalaz³o siê grono wyk³adowców,

ale znamy – powinniœmy uœwiadamiaæ sobie, myœlê – powód.

którym siê to nie podoba³o, po prostu zwyk³a zazdroœæ

Piotr Lutyñski: Jest powód g³êboki, to jest poczucie, ¿e to

ma³ych ludzi, niestety to regu³a, która wystêpuje w ka¿dej

jest wa¿ne. Mo¿liwe, ¿e to jest jedyny powód, który daje siê

dziedzinie. Na wiêkszoœci uczelni dzia³a system doboru

odczytaæ. ¯e jest to tak wa¿ne, ¿e gdyby tego nie zrobiæ to

negatywnego. Profesorowie wybieraj¹ asystentów, którzy im

mo¿na by siê rozchorowaæ. I podejrzewam, ¿e du¿o ludzi,

nie zagra¿aj¹. Asystenci musz¹ szybko siê okreœliæ. Pojawia

znajomych ze szko³y œredniej, ze studiów, tych, którzy

siê gombrowiczowskie udawanie dojrza³oœci. Tylko przed

zarzucili pracê nad swoimi rzeczami, przez to, ¿e mieli

studentami mo¿na tak graæ, ale ju¿ przed kolegami nie.

obowi¹zki ma³¿eñskie, rodzinne, podjêli pracê – nagle

Jaromir Jedliñski: No i nie przed samym sob¹, przede

choruj¹. Myœlê, ¿e to raczej choroba duszy, zaprzeczenie

wszystkim, myœlê. Proszê porozmawiajmy teraz o muzyce,

sobie, a nie wynik jakiegoœ zaka¿enia. Taki rodzaj zaka¿enia

o koncertowaniu w Pana pracy i ¿yciu, to jest bowiem

¿yciem spo³ecznym i poddania siê naciskom z zewn¹trz. Bo

aktywne koncertowanie, czasem z przyjació³mi, czasem

cz³owiek nie jest przygotowany. Profesorowie akademii, czy

improwizowane, czasami ze szczer¹ zabaw¹ i radoœci¹.

innych uczelni wy¿szych nie przygotowuj¹ do tego, co jest

Piotr Lutyñski: Na pocz¹tku absolutna zabawa. Na uczelni

najwa¿niejsze. Nie przygotowuj¹ m³odych ludzi, pe³nych

chodzi³em, gra³em wieczorami na korytarzach. Skrzypce

entuzjazmu, do tego, ¿e po studiach nikt na nich nie czeka,

mojego dziadka, to by³a w³aœnie ta radoœæ, o której Pan

¿e trzeba dos³ownie dwadzieœcia lat prze¿yæ w du¿ej izolacji

teraz mówi, a wczeœniej pisa³ Pan w tekœcie do mojej

i przetrwaæ mimo wszystko, ¿eby daæ, daæ sobie czas na to,

wystawy w Bunkrze Sztuki. Takie granie bez obci¹¿eñ.

¿eby dojrzeæ.

Zabawa dŸwiêkiem. By³, pamiêtam, w Cieszynie w szkole
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student góral, zapamiêta³em go, by³ muzykiem. Ju¿ na

Wojnowiczem i Bogdanem Mizerskim), a¿ do poezji

drugim roku udziela³ rad swoim wyk³adowcom. Taki talent.

(z Marcinem Œwietlickim, z zespo³em Œwietliki, Czarne

Mia³ w domu wielk¹ kolekcjê skrzypiec, wszystkie po³amane.

Ciasteczka, i z Cezarym Ostrowskim). Powstaje zadziwiaj¹ce

By³a u niego jakaœ satysfakcja, radoœæ: œpiewa³, gra³,

zjawisko, które sprzyja pe³nemu porozumieniu. Taki rodzaj

uœmiecha³ siê, przewraca³ i rozbija³ skrzypce, a na koniec

performance.

usypia³. Zauwa¿y³em, jak to piêknie wygl¹da, kiedy cz³owiek

Jaromir Jedliñski: W rzeczach, które Pan robi – sam,

œpiewa i uœmiecha siê do œwiata, i nie mo¿e siê obroniæ.

z przyjació³mi, z przypadkowymi partnerami – jest rêczna

Mo¿liwe, ¿e we wszystkich dziedzinach, bo ja teraz nie

praca, ale jest te¿ s³owo, Marcin Œwietlicki chocia¿by, to nie

oddzielam muzyki od malarstwa. Wa¿na jest energia, czy to

jest wtedy w ka¿dym razie Pana s³owo …

jest energia wewnêtrzna w³o¿ona w instrument, czy w obraz.

Piotr Lutyñski: To nie jest moje s³owo, ale istotne jest

Jaromir Jedliñski: No, ale patrz¹c z zewn¹trz – jest

porozumienie i uniwersalnoœæ przekazu. Oczywiœcie Marcin

malarstwo, obiekty, kola¿e, wszystkie te rzeczy, które Pan

œpiewa dla ryb, myszek i mrówek, ale teksty te dotycz¹

robi i jest to granie, koncertowanie, z recytacjami czasem,

czegoœ szerszego, id¹cego gdzieœ dalej. Atmosfera na

potem zapisy, p³yty …

koncertach jest wyj¹tkowa. Odmieniona projekcjami,

Piotr Lutyñski: I obrazy staj¹ siê jakby partyturami, s¹

obecnoœci¹ ¿ywych zwierz¹t, jakimœ rodzajem absurdu.

tematem muzycznym i nagle w obrazach pojawiaj¹ siê

To poczucie daje rodzaj wyj¹tkowoœci i wa¿noœci zjawiska.

zwierzêta i one te¿ s¹ œwietnym tematem muzycznym …

Powstaje z tego jeden wyraŸny barokowy obraz, który widaæ,

Jaromir Jedliñski: Wprowadza Pan te zwierzêta w rozmaite

s³ychaæ i czuæ. Myœlê, ¿e to tak, jak powiedzia³ kiedyœ

miejsca, gdzie Pan siê udziela – du¿e zwierzêta, ma³e,

Andrzej Szewczyk o malarstwie, ¿e to rêce za niego maluj¹.

milcz¹ce, krzycz¹ce, ha³asuj¹ce po swojemu, te œwierszcze

I myœlê, ¿e podobnie jest z muzyk¹, g³owa skrzypka nie gra,

teraz …

graj¹ jego rêce.

Piotr Lutyñski: Œwierszcze to dla mnie œwietny temat

Jaromir Jedliñski: Ja jeszcze chcia³bym dowiedzieæ siê

muzyczny. Tak samo ptaki, pszczo³y, konie czy jelenie

dlaczego te zwierzêta – wiem ju¿, ¿e ¿ycie, ca³oœæ, Pana

rycz¹ce na rykowisku. To prawdziwy chór zwierz¹t, który

doœwiadczenia z prac¹ u farmera w Niemczech, czy we

musi znaleŸæ swoje miejsce w galerii. Musi zostaæ

Francji – no, ale nie s¹ to roœliny na przyk³ad, tylko ¿ywe

wyró¿niony. Oczywiœcie w odpowiednich profesjonalnie

zwierzêta w galeriach. Dlaczego?

przygotowanych warunkach dla funkcjonowania zwierz¹t.

Piotr Lutyñski: To siê zaczê³o ju¿ w trakcie studiów, kiedy

Do tego ró¿ne konfiguracje muzyczne. Od improwizowanej

jeŸdzi³em do Niemiec, do Szwecji, Francji, ¿eby zarobiæ

góralszczyzny (zespó³ Rdzeñ, z Jerzym Wroñskim,

pieni¹dze i móc swobodnie przez jakiœ czas skupiæ siê na

oraz wspólne granie z Depress), przez jazz, rock, blues

swoich rzeczach. Pracuj¹c przy zwo¿eniu zbo¿a, przez ca³y

(z £ukaszem Kobiel¹), muzykê klasyczn¹ (z Tytusem

czas powraca³y mi moje obrazy. Nie przeszkadza³o mi,
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¿e pot. Kiedyœ s³ysza³em teoriê, ¿e sztuka i pot – to siê nie

robi³ w³asne, odmienne – choæ mo¿e komunikuj¹ce siê ze

³¹czy. A mnie pot zalewa³ w s³oñcu. Chodzi³em w zbo¿u,

sob¹ – rzeczy, a tu zrobiliœcie coœ wspólnie w cieniu

w kontenerze przerzuca³em kilkanaœcie ton dziennie.

Sta¿ewskiego i wspó³tworzonej niegdyœ przezeñ Galerii,

Wygarnia³em je ³opat¹ do suszarni. Temperatura zbo¿a jest

w celu odtworzenia czegoœ, co by nie zaistnia³o bez Was ju¿

zadziwiaj¹ca. Mo¿e nawet dojœæ do samozap³onu.

wtedy, czegoœ co warto nie tyle odtworzyæ, co stworzyæ

Pracowa³em w tym gor¹cym zbo¿u i ca³y czas te obrazy

w³aœciwie pod³ug tego projektu, a co wczeœniej w tej pe³nej

powraca³y. £¹czy³y siê ze zbo¿em. I kiedy wróci³em ju¿ do

formie w przestrzeni Galerii Foksal nie istnia³o. Jak to by³o,

Polski pierwsz¹ rzecz¹ jak¹ zrobi³em by³y g³êbokie gabloty,

jak wtedy Pan siê zapatrywa³ na takie wspó³dzia³anie,

kolorowe obrazy zatopione w z³otym zbo¿u. Przez swój

i jak teraz to Pan widzi?

ciê¿ar czêsto sta³y na ziemi. Tylko o krok od tego, ¿eby

Piotr Lutyñski: Mia³em to szczêœcie, ¿e pozna³em Henryka

zamieni³y siê w karmniki, ¿³oby. A co do zwierz¹t,

Sta¿ewskiego na rok przed jego œmierci¹ [w 1988 roku].

w zale¿noœci od przestrzeni odpowiednie gatunki. Pierwsze

Andrzej Szewczyk zabra³ mnie i Marka Kusia do jego

by³y kury w Galerii Potocka w 1997 roku, potem kozy, konie,

pracowni, Edward Krasiñski by³ tam równie¿. Posiedzieliœmy

ryby, myszki, egzotyczne ptaki, miêdzy innymi piêædziesi¹t

z nimi, w ich pracowni, i mo¿liwe, ¿e naprawdê dopiero tam

kur ozdobnych z kolekcji Leona Tarasewicza w Zachêcie

zobaczy³em te malutkie obrazy, jedne z ostatnich, tak

2000 roku. By³y jeszcze króliki oraz ostatnio w Galerii

nieporadnie namalowane, ale mo¿liwe, ¿e ta nieporadnoœæ

Starmach wylêgaj¹ce siê z inkubatora pisklêta, a teraz

jest najwiêksz¹ nasz¹ si³¹, one najmocniej utkwi³y mi

u Hani Muzalewskiej bêd¹ œwierszcze.

w pamiêci, a nie te inne, tak perfekcyjnie wykonane. I one

Jaromir Jedliñski: Mówiliœmy ju¿ o paru artystach,

zbudowa³y nagle tak¹ przestrzeñ. W tym momencie

zaprzyjaŸnionych, my obaj z nimi w wiêkszoœci

zobaczy³em taki maleñki kwadracik. Zobaczy³em tê

pozostawaliœmy w przyjaŸni ale, pamiêtam wci¹¿ takie

przestrzeñ, zobaczy³em tê przestrzeñ w obrazie Henryka

wydarzenie, które by³o wa¿ne, kiedy w dziesiêæ lat po

Sta¿ewskiego. I ona zostanie mi do koñca.

œmierci Henryka Sta¿ewskiego, we trzech: Pan, Koji Kamoji

Jaromir Jedliñski: Ta „nieporadnoœæ”, jak Pan powiada,

oraz Andrzej Szewczyk, wykonaliœcie w Galerii Foksal

wynika³a z up³ywu czasu, Sta¿ewski mia³ wtedy ponad

rekonstrukcjê malarskiego projektu Sta¿ewskiego do wnêtrza

dziewiêædziesi¹t lat, ale mo¿e ona stanowiæ te¿ wynik jakiejœ

Galerii. Tak wiêc, z jednej strony ten nie¿yj¹cy pionier

dojrza³oœci do swobody?

awangardy w Polsce i Europie, a zarazem patron samej

Piotr Lutyñski: Wstydzimy siê swojej staroœci. To takie

Galerii Foksal, a z drugiej strony starsi od Pana, ale

uwarunkowanie kulturowe. Tak na przyk³ad w Grupie

wystêpuj¹cy jako partnerzy artyœci silnie zwi¹zani z Galeri¹

Krakowskiej najlepsze rzeczy, które widzia³em Kantora czy

Foksal. Artyœci trzech pokoleñ w³aœciwie, o¿ywiaj¹cy projekt

Sterna powsta³y, gdy autorzy przekroczyli mniej wiêcej

przedstawiciela jeszcze dawniejszej generacji. Ka¿dy z Was

piêædziesi¹ty rok ¿ycia. Naprawdê wiêcej pokory powinno
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byæ w podejœciu do siebie i do innych, ¿eby ludzie zaczêli

dalej dopiero tycz¹cych metody obrazowania. Z kolei Koji

myœleæ, ¿e staroœæ to nie jest koniec. To równie istotne jak

mówi³ o Henryku Sta¿ewskim, ¿e to by³ jedyny, mo¿e obok

ka¿dy inny moment ¿ycia.

Edwarda – a mówi³ to Koji, Japoñczyk – jedyny cz³owiek,

Wracaj¹c do poprzedniego pytania o realizacjê rekonstrukcji

jakiego spotka³, który wciela³ w ¿ycie zasady Zen, chocia¿

malarskiego projektu Sta¿ewskiego w Galerii Foksal. To by³o

mo¿e w ogóle o Zen nie myœla³, wolny, w pe³ni wolny

jak wejœcie w prywatnoœæ. To onieœmielaj¹ce i bardzo

cz³owiek to by³ – zdaniem Koji Kamoji – Henryk Sta¿ewski.

zobowi¹zuj¹ce doœwiadczenie.

A jeszcze innym razem Koji powiedzia³ coœ bardzo piêknego,

Jaromir Jedliñski: No w³aœnie, a ponadto i Koji Kamoji,

jak porównywa³ póŸn¹ te¿ twórczoœæ Sta¿ewskiego nie do

i Andrzej Szewczyk byli nastêpcami w tej samej linii.

konstruktywizmu, nie do awangardy tylko mówi³, ¿e

Piotr Lutyñski: Tak, i to by³o porozumienie nawet bez s³ów,

Sta¿ewski by³ jak Giotto. „Lekki jak motyl, nasycone kolory”

bo Koji to jest taka osoba, która w³aœciwie nie musi mówiæ.

– tak mniej wiêcej mówi³ o Henryku Sta¿ewskim Koji Kamoji.

On przez sam¹ swoj¹ obecnoœæ jest znacz¹cy. W³aœciwie

Piotr Lutyñski: Tak, to jest bli¿sze istoty rzeczy. Ja nie

zawsze stara siê trzymaæ z boku i to te¿ jest stan jakby jego

wiem do czego to wszystko zmierza, czym ja siê zajmujê,

b³ogos³awieñstwa. Andrzej te¿ zawsze podkreœla³, jak

tu jakby uprzedzam mo¿e pytanie …

zafascynowany by³ Sta¿ewskim, jako g³ówn¹ osob¹ w sztuce

Jaromir Jedliñski: No, ja z pewnoœci¹ nie zadam pytania

w Polsce, a rysunki Sta¿ewskiego zawsze gdzieœ by³y

o cel, do którego praca artysty zmierza, bo tu nie ma celu

u Andrzeja na œcianach. To by³a przyjemnoœæ przebywania

przecie¿, zapyta³bym zaœ na pewno, to zapytanie wci¹¿

z nimi. To by³o bardziej czarowanie, ja nie pamiêtam,

powtarzam, o powody pracy, o motywacje decyzji etc.

¿ebyœmy malowali, ale nagle okaza³o siê, ¿e to by³o gotowe.

Piotr Lutyñski: Wiem na pewno, ¿e powinienem

Tak jakby siê to samo sta³o. Jakby siê samo namalowa³o.

jednoczeœnie robiæ te wszystkie rzeczy naraz, ¿eby w³aœnie

Jaromir Jedliñski: Podobnie mówi³ mi o tym i Koji Kamoji,

nie mieæ tego problemu. Myœlê, ¿e to wszystko musi byæ

i Andrzej Szewczyk. Andrzej, który przez lata odwiedza³

prowadzone na wielu p³aszczyznach. Zostaæ nierozpoznanym.

pracowniê Sta¿ewskiego i Krasiñskiego, przypomina³ czasem

Wci¹¿ zaskakiwaæ, nawet siebie. Zmieniaæ punkty widzenia.

takie s³owa Henia Sta¿ewskiego, na swoje zdanie: „Panie

I dlatego wolê, na przyk³ad, towarzystwo poetów i literatów

Henryku, Pan jest impresjonist¹” – pod koniec ¿ycia

ni¿ malarzy, dlatego, ¿e malarze mo¿e zbyt schematycznie

Sta¿ewskiego, kiedy jego obrazy zaczê³y wibrowaæ, o czym

myœl¹ o swoim zawodzie, czy – nie wiem – o przeznaczeniu.

Pan te¿ wspomnia³ wczeœniej – „Pan jest impresjonist¹”,

Ja nie muszê byæ malarzem, nie muszê byæ artyst¹. Nie

mawia³ Szewczyk z t¹ swoj¹ dobitnoœci¹. A Sta¿ewski

muszê odgrywaæ jakiejœ roli. Wola³bym przez ca³y czas tylko

odpowiada³, równie dobitnie: „Konstruktywist¹!”. Przy ca³ej

utrzymywaæ siê w takim stanie otwarcia, gotowoœci i

swobodzie Sta¿ewskiego, to by³a gra, oczywiœcie, by³ to

przejrzystoœci w pracy, ¿eby nie popaœæ w rutynê, i ¿eby by³a

wyraz jego przekonañ, mo¿e przede wszystkim ideowych,

ta mo¿liwoœæ realizacji. To myœlê jest wielkie szczêœcie.
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Cz³owiek z natury jest wygodny i trzeba byæ czujnym. Ale

ju¿ do koñca. Tak samo obrazy Rothko. Stoisz i oddychasz

w gruncie rzeczy nie ma czasu i trzeba postêpowaæ

kolorem. Te obrazy w ka¿dym momencie, kiedy chcê je

irracjonalnie. Dlatego mam ten pomys³ autobusu. Mo¿e mnie

przywo³aæ, s¹ we mnie. Mo¿liwe, ¿e one infekuj¹ ludzi, maj¹

to, szczerze mówi¹c, wykoñczyæ, mo¿e wykoñczyæ moj¹

jakieœ drobnoustroje, przechodzimy ko³o obrazu i one

rodzinê, bo jak siê zaanga¿ujê, to póŸniej s¹ koszty na

rozsiewaj¹ te drobiny, zara¿aj¹ sob¹ … . Na szczêœcie coraz

bie¿¹co, trzeba siê nim zajmowaæ. Piêkny piêtrowy londyñski

wiêcej m³odych ludzi jeŸdzi po œwiecie, bo w Polsce nie ma

autobus, ¿eby mia³ wiêcej miejsca, wyrzuciæ wszystkie

za wiele dobrej sztuki i naprawdê jest to wysi³ek, trzeba

krzese³ka, praktycznie oprócz oœmiu, bo wtedy mo¿na

solidnie pochodziæ, pojeŸdziæ, ¿eby znaleŸæ coœ, co

zarejestrowaæ jako ciê¿arówkê, i ¿eby w nim stworzyæ rodzaj

naprawdê uderzy w œwiadomoœæ i zmieni nasz¹ œwiadomoœæ.

rzeŸby ¿ywej, ¿eby tam ¿y³y te zwierzêta, te króliki, kozy,

A wiêc autobus jedzie, tam zaprasza siê ludzi, a myœlê te¿

kury, oczywiœcie w takich warunkach, aby im to nie

o tym, ¿eby dwa razy w roku pojechaæ do artysty

zaszkodzi³o, akwaria i tak dalej. W ka¿dym razie, ¿eby to

konkretnego, na przyk³ad do Kojiego. I on by zrobi³ wystawê

by³a taka rzeŸba, która by by³a jak ta kolumna Merz

na miejscu, przed domem. I ten autobus by potem

Schwittersa co przebi³a siê przez sufit i wysz³a na dach, a na

przejecha³ po Polsce, odby³ trasê, a potem odwióz³ artyœcie

dachu ¿eby by³o miejsce dla koncertuj¹cych muzyków.

prace. Autobus móg³by te¿ staæ pod galeri¹. Tak te¿

Chcia³bym, ¿eby autobus przerodzi³ siê w coœ, co nie bêdzie

planowa³em w przypadku wystawy w Poznaniu, w Galerii

skoñczon¹ prac¹, czymœ raczej, nad czym trzeba przez ca³y

Muzalewska, ale mogê nie zd¹¿yæ z przygotowaniem

czas pracowaæ, ¿eby ta rzecz nie umar³a w ka¿dym razie.

mniejszej wersji – minibusa.

Jest tu kilka koncepcji, ¿eby jeŸdzi³ z ambicjami

Jaromir Jedliñski: Porozmawiajmy jeszcze, proszê,

„kulturotwórczymi”, czyli jedziemy na wioskê, gramy

o projekcie pomnika Wiecznego Wêdrowca (w nawi¹zaniu do

koncert, a w œrodku s¹ ludzie i nie wiedz¹ o co chodzi. Tak,

Tadeusza Kantora), projekcie, do którego szkic pokazywa³ mi

coraz bardziej utwierdzam siê w tym, ¿eby ludzie nie

Pan niedawno.

wiedzieli o co chodzi, wtedy jest szansa, ¿e sztuka zadzia³a.

Piotr Lutyñski: Swego czasu by³ pomys³, ¿eby zrealizowaæ

Jak ludzie wiedz¹, ¿e jest namalowane i jeszcze podpisane,

pomnik Kantora w Krakowie, ale nie by³o pomys³u, który

to sztuka tego chyba nie lubi. Nie lubi zbyt racjonalnego

by³by przekonuj¹cy. Znaj¹c polskie doœwiadczenia z

myœlenia, dos³ownoœci. PóŸniej s¹ oczywiœcie teoretyczne

pomnikami, z papie¿em etc., to jest przera¿aj¹ce, bardziej

uzasadnienia, które powoduj¹, ¿e mamy szacunek, i to

siê to ³¹czy mo¿e z horrorem, czy straszeniem dzieci, ni¿

podnosi presti¿, natomiast ona musi sobie poradziæ sama,

z dzie³em sztuki. Monstrum, monstrum, monstrum. Brakuje

przebiæ siê do œwiadomoœci. I tutaj Rabinowitchem ¿yjê ca³y

innego materia³u, innego œwiat³a, tego wszystkiego, czym

czas, chocia¿ nie posi³kujê siê tym praktycznie, te¿ nie

sztuka jest. Przez ca³y czas to jest topienie ogromnych iloœci

u¿ywam tej formy, ale ca³y czas to we mnie jest i zostanie

pieniêdzy w czymœ, co jest anty-pomnikiem.
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Pracowa³em przez pó³ roku w Cricotece, pomaga³em

a zarazem jest to kompletnie inna historia, inna opowieœæ,

w porz¹dkowaniu prac Kantora. Wszystko wisi na w³osku.

a jednak jest tu coœ, myœlê, co dotyka Kantora, tyle, ¿e nie

Pos³uchajmy jak to brzmi. Jaki to budzi niepokój. Cz³owiek

dos³ownie, nie ma ¿adnej dos³ownoœci, wystrzegam siê

inaczej patrzy na rzeczywistoœæ. Zauwa¿y³em, ¿e wartoœæ

nadu¿ycia i tego, co mo¿e byæ negatywne. No bo tak, jak

pracy oceniam wedle tego, jak d³ugo pozostaje w mojej

tu na przyk³ad w krakowskiej szkole, ¿e jest ktoœ kto

œwiadomoœci. Idea Wiecznego Wêdrowca Kantora sta³a siê

zaczyna malowaæ jak Nowosielski, to nie jest krzywda dla

czêœci¹ mojego myœlenia. Powstaje pytanie, na ile mogê

Nowosielskiego tylko krzywda dla tego, kto tak maluje, bo

sobie pozwoliæ skorzystaæ z elementów, których u¿ywa³

naprawdê nikt nie potrzebuje Nowosielskiego numer dwa,

Tadeusz Kantor, dla zbudowania pomnika. Pomyœla³em

ani Kantora numer dwa, to œwiatu nie jest potrzebne,

o niezafa³szowanych materia³ach. U¿ycie autentycznego

jest to zbêdny wysi³ek i szkoda tej energii.

bohatera. Skopiowanie kostiumu wiecznego wêdrowca

Jaromir Jedliñski: Porozmawiajmy o radoœci jeszcze, jest

w celu o¿ywienia pomnika. Pozostaje jeszcze zamontowanie

to wyraŸna cecha Pana bycia, o której nawet dzisiaj

specjalnego bie¿nika, po którym zatrudniony aktor

rozmawia³em z Wies³awem Borowskim, tak wiêc nie jest to

nie udawa³by, ¿e chodzi. W spektaklach Kantora

coœ, co jest Pana wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ …

te wszystkie konstrukcje by³y takie lekkie, czyli mo¿na

Piotr Lutyñski: [z wybuchem radoœci w g³osie, a potem:]

by zrobiæ rodzaj lekkiej konstrukcji na ramie stalowej

To jest trudne, ¿eby powiedzieæ, to jest na pewno bardzo

z kó³kami, ¿eby to siê da³o przesuwaæ. I ¿eby aktor by³

trudna sprawa. Myœlê, ¿e obraz dok³adnie przekazuje tak¹

zatrudniony na ca³y etat i chodzi³ dziennie te piêæ godzin

wizjê energii, w której mo¿esz, jak szaman, zakl¹æ historiê

w miejscu jakimœ wyraŸnym. I ¿eby to w³aœnie by³ pomnik

radoœci, albo historiê œmierci, albo grozy i zawsze myœlê

Wiecznego Wêdrowca. Z jednej strony jest w tym jakiœ absurd,

o Baconie, ¿e nie mogê ogl¹daæ nawet jego reprodukcji, nie

a z drugiej, mo¿liwe, ¿e to jest jedyna metoda na

ze wzglêdu na to, ¿e s¹ to sceny przera¿aj¹ce, tylko dlatego,

prze³amanie schematu myœlenia o rzeŸbie, i mo¿liwe,

¿e to jest takie obci¹¿enie, ¿e nie mogê potem funkcjonowaæ.

¿e trochê opowiada o tej historii Kantora.

To jest tak mocne dzia³anie, nie mówiê, ¿e obrazy musz¹ byæ

Jaromir Jedliñski: Przede wszystkim, moim zdaniem, o tym,

wy³¹cznie pozytywne, ale trzeba sobie dozowaæ tê iloœæ

¿e w Pana myœlach jest Kantor, ¿e s¹ one przepe³nione tym,

mocy, któr¹ daj¹, bo po prostu Bacon jest przera¿aj¹cy i ja

co on pozostawi³.

póŸniej nie mogê spaæ. W jego obrazach zawarta jest du¿a

Piotr Lutyñski: Tak, tylko chcê powiedzieæ, ¿e nie staram

moc energii i m¹droœci, i wszystkiego takiego. Od nas te¿

siê myœleæ o tym bardziej, a o czymœ innym mniej. Pozostaje

trochê zale¿y, jak my tym pokierujemy. Jeœli mam wizjê

to, co okazuje siê dla mnie najistotniejsze. Zrobi³em te¿ taki

obrazu, który ma du¿¹ dawkê energii to zarazem, ma du¿¹

zegar dworcowy o ogromnej œrednicy i na nim siedzi

iloœæ emocji pozytywnych i ja nie mogê siê inaczej

go³¹bek, i trochê te¿ nawi¹zuje do Wszystko wisi na w³osku,

zachowywaæ. I pewnie ka¿dy dos³ownie jest obrazem tego,
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co zrobi. Jeœli siê zachowujemy negatywnie w stosunku do

Piotr Lutyñski: W Poznaniu poka¿ê obraz, nad którym teraz

bliŸnich to potem nie mo¿emy malowaæ nawet pozytywnych

jeszcze pracujê. Wycina³em z koleg¹ dziki ul w cha³upie

obrazów. Nie twierdzê, ¿e Bacon siê Ÿle prowadzi³, ale mog³o

góralskiej i piêædziesi¹t tysiêcy pszczó³ fruwa³o nam nad

tak te¿ byæ. Mo¿na te¿ staraæ siê rozwijaæ ka¿d¹ zdolnoœæ,

g³owami. To jest totalne prze¿ycie. Mia³em maskê, spodnie

któr¹ mamy w sobie i dok³adnie ka¿dy znajduje w sobie

i rêkawy œciœniête taœm¹. Wyci¹³em deskê z plastrem miodu

takie zdolnoœci, które stanowi³yby podk³ad i mo¿na pewnie

i zamontowa³em w obrazie. Tak samo naturalnie pojawia³y

rozwin¹æ w sobie si³ê takiego masochizmu, ¿e … czapka

siê te znalezione przeze mnie zasuszone pszczo³y i osy.

z g³owy. A w moich obrazach tyle staram siê zrobiæ, ¿eby

Ostatnio nawet znalaz³em ich wiêksz¹ liczbê w domu mojej

nie by³y one zafa³szowane, i ¿eby by³a ta energia, jak ktoœ

mamy, gdzieœ siê wyroi³y i wysch³y.

sobie w koñcu powiesi obraz w domu, jeœli to da mu energiê

Popatrzmy na pracowniê. Myœlê, ¿e mieszkam trochê

do ¿ycia to jest to chyba doœæ dobre oddzia³ywanie.

w obrazie, a nie tylko pomiêdzy obrazami. A przyjmowanie

Jaromir Jedliñski: Czyli s¹ to doœæ proste radoœci?

goœci w domu po³¹czone jest z muzyk¹ i z poczêstunkiem.

Piotr Lutyñski: To s¹ proste radoœci, tylko znowu – nie da

I wed³ug mnie, w galerii powinno byæ tak samo. Przecie¿

siê ich przet³umaczyæ na s³owa. Myœlê, ¿e to jednak jest

ludzie przychodz¹ po to, ¿eby odmieniæ swój stan œwiadomoœci,

forma energii. Czy te¿ muzyka; jeœli w skrzypcach udaje siê

jak do koœcio³a. Czêsto nie wiedz¹ o co chodzi, musz¹

uzyskaæ taki dŸwiêk, który parali¿uje to przydaje tak¹

uwierzyæ, a niekoniecznie zrozumieæ od razu. Wchodzi siê

energiê do ¿ycia, ¿e nie mogê siê inaczej zachowywaæ tylko

do sali, która jest wype³niona ludŸmi i z jednej strony ten

muszê byæ otwarty, co powoduje te¿, z drugiej strony, ¿e jak

lekki stres jest dobry, ale potem i muzyka, i poczêstunek

cz³owiek d³ugo jest zbyt otwarty to póŸniej popada w …,

powoduj¹, ¿e prze³amuje siê stopniowo ten dystans. Myœlê,

z góry spada siê bardzo boleœnie. To wszystko jest wiêc

¿e w sztuce, we wszystkich dziedzinach chodzi o obraz,

opatrzone tak¿e czymœ innym, i znaczy to, ¿e trzeba

który jest czêsto m¹drzejszy od autora, przerasta go

najpierw posiedzieæ w zamkniêciu trochê, wyciszyæ siê –

uniwersalnoœci¹. Jeœli jest dobry. Pamiêtajmy jednak,

tak zaobserwowa³em, ¿e ja w domu wcale nie jestem

¿e sztuka zdarza siê bardzo rzadko. Nie wszystko co

ani taki weso³y, ani otwarty, ale wychodzê na ulicê i po

w galeriach znajdziemy ni¹ jest – to jest jak œwiêto.

prostu witam ludzi, spotykam ludzi z problemami, którzy

To zdarza siê jak uczucie mi³oœci w naszym ¿yciu. W sztuce

wywo³uj¹ u mnie tê pozytywn¹ reakcjê, czujê siê jak

jest podobnie, zdarza siê rzadko, ale siê zdarza.

psychoterapeuta.
Jaromir Jedliñski: No w³aœnie, z tym trochê siê jeszcze

W pracowni Piotra Lutyñskiego w Krakowie,

wi¹¿¹ (dos³ownie i symbolicznie) dwie substancje wci¹¿
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jakoœ obecne w Pana dzia³aniu – miód (albo plastry
pszczele, nawet same pszczo³y) i gorza³ka.

© Piotr Lutyñski & Jaromir Jedliñski
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