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1. Szkic do wystawy w Galerii Muzalewska w 2014 roku



2. ‘Gra w pojêcia’ (1) 2004-2014, akwarela, akryl na papierze, 110 × 145cm, Galeria Muzalewska, 2014



3. ‘Gra w pojêcia’ (1, 2), 2004-2014, akwarela, akryl na papierze, 110 × 145cm ka¿da z czêœci, Galeria Muzalewska, 2014



4. ‘Gra w pojêcia’ (5,6), 2004-2014, akwarela, akryl na papierze, 110 × 145cm ka¿da z czêœci, Galeria Muzalewska, 2014



5. ‘Gra w pojêcia’, 2004-2014 (3, 4, 5, 6), akwarela, akryl na papierze, 110 × 145cm ka¿da z czêœci, Galeria Muzalewska, 2014



6. ‘Gra w czujnoœæ’ (ujêcie a.), 2004-2014, LED-box, p³yta MDF, 70 × 180cm, Galeria Muzalewska, 2014



7. ‘Gra w czujnoœæ’ (ujêcie b.), 2004-2014, LED-box, p³yta MDF, 70 × 180cm, Galeria Muzalewska, 2014



8. ‘Gra w czujnoœæ’ (ujêcie c.), 2004-2014, LED-box, p³yta MDF, 70 × 180cm, Galeria Muzalewska, 2014



9. ‘Gra w informacje’, 2006-2014, akwarela, wikol, gazety, torby papierowe, ka¿da z 17. o wym. 35 × 25 × 13cm, Galeria Muzalewska, 2014



Jaromir Jedliñski: Uœwiadamiam sobie, ¿e prowadzimy tê rozmowê – w zwi¹zku z nadchodz¹c¹ kolejn¹ Pana wystaw¹

w Galerii Muzalewska w Poznaniu – dok³adnie w dwadzieœcia lat od momentu, kiedy robiliœmy wa¿n¹, s¹dzê, solow¹ Pana

wystawê w Muzeum Sztuki w £odzi. By³a to ekspozycja Miêkkie zabezpieczenie – wersja polska wraz z szersz¹ od treœci samej

tej wystawy publikacj¹ Jaros³aw Koz³owski. Rzeczy i przestrzenie / Things and Spaces. Bezpoœrednio j¹ z Panem

przygotowywa³a Urszula Czartoryska, by³ tam jej tekst, rozmowê do tej ksi¹¿ki robi³ z Panem Jerzy Ludwiñski, by³ tam te¿

tekst René Blocka …

Jaros³aw Koz³owski: A tak¿e Pañski tekst …

Jaromir Jedliñski: … moje wprowadzenie, w którym tê wieloœæ i ró¿norodnoœæ materia³u usi³owa³em zebraæ w ca³oœæ.

Zatem, od tamtej wa¿nej naszej wspó³pracy minê³o dwadzieœcia lat i tu chcia³bym nawi¹zaæ do rozmowy Ludwiñskiego

z Panem we wspomnianej publikacji, gdzie mówi³ Pan o ró¿nych krêgach, w których powstaje sztuka, i w jakich sztuka

funkcjonuje oraz jest odbierana. Znam Pana pracê od dawna. Próbujê teraz wszak spojrzeæ na ni¹ w œwie¿y sposób

i chcia³bym siê dowiedzieæ, jak Pan patrzy wstecz na te choæby dwa dziesiêciolecia. Czy widzi Pan w swojej pracy,

w myœleniu o niej, w myœleniu o œwiecie zmiany, czy raczej ci¹g³oœæ i jak¹œ sta³¹, która przebiega³aby przez lata,

dziesiêciolecia Pana aktywnoœci?

Jaros³aw Koz³owski: Aktualnie, oprócz tego, ¿e przygotowujê nowe prace na wystawê w Galerii Muzalewska,

od d³u¿szego ju¿ czasu pracujê nad du¿¹ wystaw¹, któr¹ w przysz³ym roku poka¿ê w Centrum Sztuki Wspó³czesnej

w Toruniu, póŸniej w MOCAK-u. Obejmie ona pierwsze piêtnaœcie lat mojej aktywnoœci artystycznej, lata 1966-1980,

a wiêc okres doœwiadczeñ konceptualnych. W zwi¹zku z tym du¿o grzeba³em ostatnio we w³asnej przesz³oœci, co okaza³o

siê zaskakuj¹c¹ przygod¹, poniewa¿ o wielu pracach po prostu zapomnia³em. Nie wystawia³em wówczas w galeriach
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oficjalnych, wiêc sporo z tych prac odk³ada³em do teczek i kartonów, gdzie przeczeka³y kilkadziesi¹t lat. Nawi¹zuj¹c

do Pana pytania: odnalaz³em tam sporo zapisów idei, które pozostaj¹ dla mnie wa¿ne równie¿ i dzisiaj. Zmieni³y siê

niekiedy narzêdzia, zmieni³y siê te¿ procedury, natomiast obszar penetracji ró¿nych problemów de facto pozosta³ bardzo

bliski temu, który by³ aktualny przed czterdziestu laty. Oczywiœcie, œwiadomoœæ nie jest pasywna i zmienia siê, poniewa¿

codziennie doœwiadczamy czegoœ, co j¹ poszerza, wymaga redefinicji, zmusza do refleksji z innej perspektywy. Pewne

kwestie uleg³y zatem przewartoœciowaniu, zmieni³a siê bowiem rzeczywistoœæ stanowi¹ca w wiêkszym lub mniejszym

stopniu mapê odniesieñ. Coœ, co wydawa³o siê nie do pomyœlenia wczeœniej, okaza³o siê realne dzisiaj i nie da siê tego

ignorowaæ. Natomiast moja postawa wobec sztuki pozosta³a podobna, nie uleg³a ¿adnym radykalnym zmianom.

Jaromir Jedliñski: Dwa w¹tki teraz niejako wy³aniaj¹ siê i odga³êziaj¹ z tego, co dot¹d powiedzieliœmy. Ale wpierw

powiem, ¿e wydaje mi siê, i¿ nasze dotychczasowe rozmowy do publikacji mia³y przede wszystkim charakter teoretyczny.

Teraz chcia³bym zapytaæ o sprawê, o której chyba dot¹d nie rozmawialiœmy, o rzecz raczej praktyczn¹, zwi¹zan¹ z Pana

praktyk¹ artystyczn¹, chcia³bym zapytaæ, jak Pan pracuje. Znamy efekty pracy, wiemy, ¿e poszczególnych prac w ramach

poszczególnych bloków powstaje bardzo wiele, pewnie tylko czêœæ z nich jest ogl¹dana przez szersze grono ludzi, albo

mo¿e w ogóle nie jest ogl¹dana przez kogokolwiek, ale ciekawi mnie do jakiego stopnia te du¿e bloki, czy serie, które

objawiaj¹ siê w ró¿nych wersjach, w poszczególnych ich wystawach, na przyk³ad Miêkkich zabezpieczeñ, czy ostatniego

du¿ego cyklu Recycled News, do jakiego stopnia te poszczególne prace b¹dŸ zespo³y prac sk³adaj¹cych siê na te wiêksze

bloki powstaj¹ ze wzglêdu na wystawy, a do jakiego stopnia powstaj¹ one niezale¿nie od planowanych wystaw jako efekty

Pana systematycznej, codziennej pracy i póŸniej dopiero staj¹ siê sk³adnikiem, czy sk³adow¹ tej albo innej wystawy. Jak

zaczyna siê praca nad cyklem i jak wygl¹da kontynuacja tej pracy. Jak wygl¹da ka¿dy dzieñ Pana pracy?
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Jaros³aw Koz³owski: Zazwyczaj cykl zaczyna siê w sposób nieplanowany. Realizujê jak¹œ pracê, która na pocz¹tku wydaje

siê spe³niona, ale po pewnym czasie pojawiaj¹ siê niezadane wczeœniej pytania i okazuje siê niewystarczaj¹ca. Wymaga

rozwiniêcia, niekiedy zmiany kontekstu, sprawdzenia w innych przestrzeniach. I tutaj nie ma metody, w ka¿dym razie

nie znam takiej, która by³aby uniwersalna, a – tym bardziej – satysfakcjonuj¹ca. Wspomnia³ Pan dwa cykle prac: jeden

to Recycled News, drugi Miêkkie zabezpieczenia. Kolejne wersje Miêkkich zabezpieczeñ zwi¹zane s¹ z ró¿nymi miejscami.

Realizujê je wówczas, gdy zostajê zaproszony do innego kraju o odmiennym kontekœcie kulturowym, co znajduje

odzwierciedlenie w lokalnoœci elementów buduj¹cych te instalacje. Na przyk³ad meble, przedmioty codziennego u¿ytku,

gazety, które ka¿dorazowo wyznaczaj¹ charakterystyczne dla danego miejsca pole znaczeniowe. Ale s¹ te¿ inne prace,

które realizujê w sposób odmienny. Na przyk³ad cykle Recycled News, kontynuowane od oko³o dziesiêciu lat i ci¹gle ich

przybywa. To codzienna praca w pracowni.

Jaromir Jedliñski: Ten cykl stanowi, s¹dzê, kontynuacjê nieco wczeœniejszego zespo³u Pana prac Hot News …

Jaros³aw Koz³owski: …tak, to by³a pierwsza realizacja …

Jaromir Jedliñski: … a cykl Hot News mia³ swoj¹ premierow¹ prezentacjê w Galerii Muzalewska w 2002 roku …

Jaros³aw Koz³owski: … tak, ale gazet u¿ywa³em ju¿ du¿o wczeœniej, co odkry³em teraz przeszukuj¹c swoje magazyny.

Na przyk³ad, pojawi³y siê ju¿ w Aran¿acji w Galerii odNOWA w 1967 roku. Wype³nia³y – jako przedmiot gotowy –

jedn¹ z witryn komentuj¹cych tendencje w sztuce aktualnej. Ale potem powraca³y w rozmaitych kontekstach

i z ró¿nych przyczyn, natomiast cykl z zamalowywaniem gazet rozpocz¹³ siê w³aœnie wystaw¹ z 2002 roku w Galerii

Muzalewska. To by³y w³aœnie Hot News, które potem przekszta³ci³y siê w Recycled News, seria kontynuowana do dnia

dzisiejszego. Zbieram gazety, przywo¿ê je z ka¿dej podró¿y i to jest materia³, nad którym nadal pracujê. Przypuszczam,
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¿e to jeszcze potrwa, bo wci¹¿ czerpiê satysfakcjê z pokrywania kolejnej gazety warstw¹ farby, i robiê to niemal

codziennie.

Jaromir Jedliñski: I w pewnym momencie cykl siê wype³nia, wyczerpuje, ale wci¹¿ mo¿e trwaæ poprzedni, prawda,

jak Recycled News po dzieñ dzisiejszy, to ju¿ s¹ chyba tysi¹ce plansz …

Jaros³aw Koz³owski: … tak, jest ich ju¿ ponad dwa tysi¹ce. Nie wiem, jak to siê zakoñczy, prawdopodobnie przesyceniem

i poczuciem, ¿e staje siê to rutyn¹. Dotyczy to tak¿e innych cykli, jak wspomniane Miêkkie zabezpieczenia czy realizowane

na podobnej nieco zasadzie Pokoje nomadyczne.

Jaromir Jedliñski: Czyli ta ci¹g³oœæ, albo owa sta³a, o czym mówi³em na pocz¹tku, te analogie w postêpowaniu w pracy

wyznaczone s¹ przez podobne przedmioty, jak choæby te gazety, meble, inne przedmioty codziennego u¿ytku, które w taki,

czy inny sposób s¹ przetwarzane, ³¹czone, dzielone, przecinane, sklejane z ró¿nych po³ówek, podkreœlaj¹c dwoistoœæ

wszystkiego (o czym nieraz wczeœniej rozmawialiœmy) i te przedmioty oraz sposób postêpowania z nimi przewijaj¹ siê

wci¹¿, chocia¿ odpowiadaæ mog¹ na inne pytania stawiane w innym czasie, czy dobrze to pojmujê?

Jaros³aw Koz³owski: Tak, oczywiœcie, pytañ przybywa, poniewa¿ up³yw czasu i zachodz¹ce zarówno w sztuce

jak i w rzeczywistoœci zmiany generuj¹ kolejne. Kilka lat temu w jednej z prac zastosowa³em light box, który da³ pocz¹tek

cyklowi realizacji opartych na u¿yciu podœwietlanych gablot. Ostatnio pokazywa³em je w Atlasie Sztuki w £odzi,

gdzie budowa³y du¿¹ instalacjê rozpisan¹ na szeœædziesi¹t light boxów.

Jaromir Jedliñski: Czy to te¿ jest kontynuowane?

Jaros³aw Koz³owski: Kontynuujê jeden z aspektów tego cyklu, który bêdzie zreszt¹ czêœci¹ nadchodz¹cej wystawy

w Galerii Muzalewska.
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Jaromir Jedliñski: Czy ta wystawa ma ju¿ okreœlony swój kszta³t?

Jaros³aw Koz³owski: Bêdzie sk³ada³a siê z trzech prac. Ka¿da z nich zbudowana jest z odmiennych elementów, które

pozostaj¹ jednak we wzajemnej relacji. Tytu³ wystawy Gry, games, èãðû, etc., a poszczególne prace to: Gra w czujnoœæ

(2014), Gra w wiadomoœci (2014) i Gra w pojêcia (2004-2014). Mam nadziejê, ¿e te trzy rodzaje gier bêd¹ tworzy³y spójn¹,

dope³niaj¹c¹ siê wypowiedŸ.

Jaromir Jedliñski: Ten element gry te¿ jest, wydaje mi siê, tak¹ sta³¹ w Pana postawie i poszukiwaniach. Ju¿ kiedyœ

nawi¹zywaliœmy do pojmowania gry jêzykowej przez Wittgensteina jako odniesienia Pana pracy, zw³aszcza w jej

wczeœniejszych fazach. Dzisiaj nie chcê wchodziæ w podobne rozwa¿ania ale, powtórzê, raczej w kwestie praktyczne.

Przy czym element gry, pisa³em o tym we wstêpie do katalogu Pana wystawy w Muzeum Sztuki w £odzi, ¿e – dla mnie

jako szczególnego odbiorcy-partnera artysty, kiedy reprezentowa³em instytucjê organizuj¹c¹ Pana wystawê – by³a swoist¹

gr¹ miêdzy Panem, artyst¹, a instytucj¹ sztuki przez nas, przeze mnie, reprezentowan¹. My podejmowaliœmy grê z Panem,

Pan natomiast z nami. Element gry jêzykowej w obrêbie pracy, a zarazem Pana gry z instytucjami sztuki – jej wystawiania,

kolekcjonowania, nauczania adeptów sztuki etc., jest wiêc wci¹¿ obecny.

Jaros³aw Koz³owski: Gry s¹ zmienne, nie maj¹ sztywnych regu³, przeciwnie, ka¿dorazowo formu³owane s¹ od nowa

ze wzglêdu na sytuacjê. Ta, któr¹ zaproponujê wkrótce w Galerii Muzalewska, bêdzie rodzajem meta-gry, poniewa¿ odniesie

siê do istniej¹cych ju¿ gier, w które uwik³ani jesteœmy na codzieñ, bez wzglêdu na to czy chcemy w nich uczestniczyæ czy nie.

Jaromir Jedliñski: W ca³ej Pana biografii w³aœciwie jest te¿ przenikanie siê ró¿nych obszarów Pana aktywnoœci: pracy

twórczej – to Pan teraz nieco przybli¿y³ mówi¹c o codziennoœci narastania prac lub ich zespo³ów – ale równie¿ Pana pracy

pedagogicznej, czy szerzej formacyjnej w stosunku do artystów, bo przecie¿ s¹ ju¿ pokolenia Pana uczniów podkreœlaj¹cych
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wagê kszta³towania siê ich osobowoœci w Pana pracowni, formacji w³aœnie; prowadzi³ Pan te¿ galeriê, bywa³ kuratorem,

bywa³ Pan sprawc¹ powstania galerii takich, jak Matt’s w Londynie, czy Oko i Ucho w Poznaniu etc. W jaki sposób ta gra

na wielu instrumentach, ¿e tak siê wyra¿ê, w obrêbie Pañskiej biografii ale i po prostu w ka¿dym kolejnym dniu ¿ycia siê

odbywa? Jak to wszystko udaje siê skoncertowaæ? Nie widaæ bowiem po Panu przepracowania, a zarazem wieloœæ Pana

zaanga¿owañ i ich konkretne efekty s¹ tak du¿e i tak ró¿norodne.

Jaros³aw Koz³owski: Bardzo wa¿na jest regu³a rozdzielnoœci tych gier. To jest szalenie istotne.

Jaromir Jedliñski: Traktuje to Pan jako ró¿ne obszary, to ciekawe …

Jaros³aw Koz³owski: Bardzo pilnujê siebie, ¿eby nie przekraczaæ ich granic, by nie mieszaæ regu³ gry w³aœciwych dla mojej

indywidualnej pracy artystycznej z regu³ami gry prowadzonej ze studentami, czy te¿ z regu³ami gry zwi¹zanej

z prowadzeniem galerii, organizacj¹ wystaw innych artystów i z ca³¹ tego typu dzia³alnoœci¹. One musz¹ byæ kategorycznie

rozdzielne. We w³asnej twórczoœci artystycznej mogê byæ arbitralny, mogê byæ dyktatorem i pozwalaæ sobie na ró¿ne

fanaberie, ale nie mogê przenosiæ tego do pracowni, w której spotykam siê ze studentami. Tam muszê siê ws³uchiwaæ w to,

co oni mówi¹, z ka¿dym studentem inicjowaæ s³ownik i strategiê rozmowy, poniewa¿ s¹ to ró¿ne osoby o odmiennych

pogl¹dach, zainteresowaniach i wra¿liwoœci, którym nie wolno narzucaæ w³asnych idei. Mogê z nimi polemizowaæ, czasami

k³óciæ siê, ale bezwzglêdnie szanowaæ muszê ich punkty widzenia. Gdy uczy³em przez dziewiêæ lat w Rijksakademie

w Amsterdamie w ci¹gu jednego dnia mia³em do czynienia z piêcioma b¹dŸ szeœcioma studentami. Spotkania odbywa³y siê

indywidualnie w ich osobnych pracowniach, przechodzi³em z jednego pomieszczenia do drugiego, a to przechodzenie by³o

przenoszeniem siê z jednego krêgu kultury w inny jej kr¹g. Studiuj¹ tam bowiem ludzie z ca³ego œwiata, z bardzo ró¿nych

krajów. Rozmawia³em ze studentem z Nowego Jorku, a przechodz¹c do innego studia spotyka³em studentkê z Wenezueli,
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potem studenta z Zambii, a póŸniej kogoœ z Serbii czy z Belgii. Musia³em wiêc zapominaæ o wszystkim tym, co budowa³o

charakter poprzednich rozmów, zmieniaæ sposób argumentacji oraz analizowania tego, z czym siê styka³em.

Jaromir Jedliñski: A do Amsterdamu jeŸdzi³ Pan bêd¹c równoczeœnie profesorem w Akademii w Poznaniu, a nawet

czêœciowo to siê pokrywa³o z Pana nauczaniem w Akademii w Oslo, prawda?

Jaros³aw Koz³owski: Tak, chocia¿ w Amsterdamie, ze wzglêdu na miêdzynarodowy program tej uczelni to zró¿nicowanie

wystêpowa³o w sposób najbardziej spektakularny.

Jaromir Jedliñski: Myœlê, ¿e to by³ swoisty trening dla Pana równie¿, ciekawe doœwiadczenie …

Jaros³aw Koz³owski: By³a to fantastyczna gimnastyka umys³u i znakomite doœwiadczenie.

W Poznaniu mam do czynienia g³ównie ze studentami polskimi, którzy zapisuj¹ siê z w³asnego wyboru do prowadzonej

przeze mnie pracowni. Spotykamy siê zazwyczaj w grupie, czasami indywidualnie, ale zasady naszych wzajemnych

kontaktów s¹ podobne: dyskutujemy, wymieniamy pogl¹dy, rozmawiamy nie tylko na temat prac realizowanych w tej

pracowni, tak¿e o innych ich doœwiadczeniach i wszystkim innym, co aktualnie wa¿ne.

Jaromir Jedliñski: Zastanawia mnie to, nie wiem przy tym czy rozumiem to dobrze, co chcia³ Pan powiedzieæ, mówi¹c

¿e tak radykalnie rozdziela Pan grê w obszarze w³asnej pracy artystycznej i na przyk³ad w obszarze nauczania adeptów

sztuki bo wydaje mi siê, ¿e dla Pana studentów, i dla studentów uczelni artystycznych w ogóle, niezwykle istotne jest,

kiedy nauczyciele maj¹ znacz¹cy dorobek w dziedzinach, których nauczaj¹. Bo przecie¿ s¹ nauczyciele zawodowi, którzy

robi¹ ma³o innych, poza nauczaniem, rzeczy. Pan natomiast jest artyst¹ niezwykle aktywnym, dawniej i dziœ, w Polsce

i w œwiecie, i na tych ró¿nych obszarach, o których mówimy. Wydaje mi siê, ¿e niezale¿nie od tego jak wygl¹da Pana

dialog z poszczególnymi studentami, adeptami sztuki, dla nich mo¿e byæ równie wa¿ne, a mo¿e nawet wa¿niejsze,
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przygl¹danie siê jak Pan funkcjonuje jako artysta, chocia¿ mo¿e Pan to oddziela ale jest Pan zapewne œwiadomy,

¿e ci studenci przygl¹daj¹ siê Pana wystawom w Moskwie, Warszawie, Berlinie, Londynie i Poznaniu, czy w wielu innych

miejscach, prawda? Czy Pan z nimi o tym rozmawia, czy te¿ unika takich rozmów, czy wystêpuje Pan w rozmowach

ze studentami jako autor tych dzie³ i tych wystaw?

Jaros³aw Koz³owski: Gdy rozmawiamy o mojej wystawie to rozmawiamy o takich czy innych pracach, o których mo¿na

na ró¿ne sposoby opowiadaæ i które mo¿na w ró¿ny sposób oceniaæ.

Jaromir Jedliñski: Tak samo, jak o wystawie innego artysty …

Jaros³aw Koz³owski: … tak, oczywiœcie, ale nie traktuj¹c tego jako wzorca. Nie chcê, by studenci postrzegali mnie jako

mistrza. Ca³a moja koncepcja nauczania to jest rozmowa, partnerski dialog, który powinien byæ po¿yteczny i wartoœciowy

dla obu stron. Zdajê sobie sprawê, ¿e mogê byæ postrzegany jako autorytet, ale staram siê ten rodzaj relacji os³abiaæ, tym

bardziej, ¿e sam nigdy nie lubi³em autorytetów. Fakt, ¿e mam za sob¹ d³ugie doœwiadczenie artystyczne i pedagogiczne,

¿e wystawiam w wielu miejscach, mo¿e prowokowaæ do traktowania mnie jako osoby nieomylnej, która wie wiêcej.

To fa³szywe przekonanie. Nie mam takiego poczucia i czêsto uczê siê od studenta w ten sam sposób, w jaki on uczy siê ode mnie.

Jaromir Jedliñski: No tak, jasne. Ale Pana doœwiadczenie jest bardzo bogate i tego i oni, i Pan jesteœcie œwiadomi.

I to bogactwo doœwiadczenia odró¿nia Pana nie tylko – co oczywiste – od studentów ale te¿ od Pana kolegów, innych

profesorów uczelni …

Jaros³aw Koz³owski:. Ka¿dy dokonuje w³asnych wyborów, preferuje w³asne wartoœci, które nie zawsze daj¹ siê w prosty

sposób porównywaæ. Ale skoro te inne wartoœci istniej¹, nale¿y je zaakceptowaæ, nawet je¿eli ich nie podzielam b¹dŸ ich

po prostu nie rozumiem. Wówczas spieramy siê, staraj¹c siê wzajemnie przekonaæ.
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Jaromir Jedliñski: Ale stosuje Pan wartoœciowanie …

Jaros³aw Koz³owski: Naturalnie, to przecie¿ wa¿ne kryterium naszej to¿samoœci. A wiêc wartoœciujê i jestem w tym raczej

pryncypialny. Z jednym wyj¹tkiem: w praktyce pedagogicznej nie znoszê stawiania ocen w indeksie. Stosowanie w uczelni

artystycznej nawet najbardziej elastycznych form oceny zawsze jest strzelaniem w p³ot i nigdy nie jest w³aœciwe.

Jak mo¿na obiektywnie stawiaæ stopnie za coœ, co jest wypadkow¹ indywidualnej œwiadomoœci, wra¿liwoœci, umiejêtnoœci

i wielu innych delikatnych czynników? Pod tym wzglêdem w Oslo by³o du¿o lepiej: ¿adnych stopni, „tak” albo „nie”.

A w Rijksakademie w ogóle nie ma formalnych ocen.

Jaromir Jedliñski: Ale jakieœ kryteria jednak s¹, sam Pan kiedyœ mawia³ – mo¿e ¿artem – ¿e praca pisemna musi mieæ

pewien minimalny rozmiar, nie mo¿e byæ zdawkowa, na piêciu stronach, inaczej jej Pan nie przyjmowa³, musi mieæ pewn¹

objêtoœæ, zatem przynajmniej jakieœ techniczne kryterium …

Jaros³aw Koz³owski: Teksty towarzysz¹ce pracom dyplomowym winny ujawniaæ dojrza³oœæ intelektualn¹ dyplomanta,

okreœlaæ jego/jej postawê i œwiadomoœæ artystyczn¹. Jednak zdarza³o siê, ¿e akceptowa³em tak¿e prace, które sk³ada³y siê

z dwóch lub trzech stron, poniewa¿ na tych dwóch czy trzech stronach pojawia³a siê idea, która znakomicie spe³nia³a siê

w takiej lakonicznej formie i nie by³o potrzeby wyra¿aæ jej wiêksz¹ iloœci¹ s³ów.

Jaromir Jedliñski: To wszystko odnosi siê do tak zwanej oceny ale z drugiej strony, czy dzieli siê Pan ze studentami –

i szerzej, z odbiorcami swojej pracy – swoj¹ aksjologi¹. Ma Pan przecie¿ system wartoœci, generalnych, œwiatopogl¹dowy

system wartoœci …

Jaros³aw Koz³owski: Naturalnie, ale zawsze mówiê: moim zdaniem, podkreœlam subiektywnoœæ swoich s¹dów, to jest

bardzo wa¿ne, poniewa¿ w innym wypadku studenci zbyt ³atwo podejmuj¹ ten sam tryb myœlenia, a zapominaj¹ o w³asnym
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wartoœciowaniu. Na szczêœcie wspó³pracujê zawsze z asystentem b¹dŸ asystentk¹, którzy czêsto maj¹ odmienne od mojego

zdanie.

Jaromir Jedliñski: Zatem, kiedy uczestniczy³ Pan w zbiorowych manifestacjach artystycznych, jak biennale i inne,

w których by³y nagrody, to traktowa³ to Pan z przymru¿eniem oka.

Jaros³aw Koz³owski: Tak, wszelkie te kryteria …

Jaromir Jedliñski: … albo, kiedy Pan dosta³ grand prix, to nie ma dla Pana znaczenia …

Jaros³aw Koz³owski: … to nie ma znaczenia oprócz strategicznego, politycznego, towarzyskiego, okolicznoœciowego …

Z zasady nie biorê udzia³u w konkursach, poniewa¿ nie lubiê tego rodzaju konkurencji. To nie jest bieg do mety, bo

przecie¿ nie ma mety, albo jest w zupe³nie innym miejscu i biegniemy w z³ym kierunku.

Jaromir Jedliñski: Przypomina mi to postawê Pana przyjaciela Jerzego Ludwiñskiego …

Jaros³aw Koz³owski: … Jurek by³ mi bardzo bliski, dzieliliœmy wiele pogl¹dów…

Jaromir Jedliñski: … który mawia³ podobnie, wci¹¿ poszukiwa³ kierunku, ustanawia³ pion wci¹¿ od nowa. Wrócê jeszcze

do kwestii praktycznych, a wracaj¹c do w³asnej Pana pracy, warsztatu pracy. Interesuje mnie sprawa partytury w pracy

artysty. To wydaje mi siê wa¿ne. Nie widzia³em Pana szkiców, notatek, ale w ksi¹¿ce Cudzys³owy z bardzo bogatym

materia³em pojawi³y siê reprodukcje szkiców …

Jaros³aw Koz³owski: Tam by³o kilka zaledwie przyk³adów, jest ich znacznie wiêcej.

Jaromir Jedliñski: … wyobra¿am sobie, ale w innych publikacjach czy na wystawach te szkice, notatki, te partytury

w³aœnie rzadziej chyba – je¿eli w ogóle – siê pojawia³y …

Jaros³aw Koz³owski: Raz pokaza³em ich du¿y wybór w Bunkrze Sztuki w Krakowie.
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Jaromir Jedliñski: … tak, w ka¿dym razie teraz widaæ, ¿e niezwykle precyzyjnie rozrysowane s¹ Pana ingerencje

w przestrzeñ, które mog³yby wdawaæ siê intuicyjnym reagowaniem na sytuacjê uobecniania pracy o charakterze site

specific. A zatem ten plan dalszej realizacji, partytura to kwestia, któr¹ chcia³bym byœmy omówili.

Jaros³aw Koz³owski: Znowu nie ma tu ¿adnej metody. Czasami jest jakaœ wizja, obraz zagospodarowania znanej mi

przestrzeni w sposób, który bêdzie znacz¹cy. Kiedy indziej pocz¹tkiem jest s³owo czy zlepek s³ów, które zaczynaj¹ tworzyæ

zdanie i przet³umaczone zostaj¹ na formy artystyczne. S³owa zostaj¹ zast¹pione przedmiotami, przedmioty zaczynaj¹

tworzyæ pewn¹ konfiguracjê, w której przestrzeñ miêdzy obiektami zaczyna nabieraæ nowej znaczeniowoœci.

Jaromir Jedliñski: To siê odbywa w g³owie czy na kartce papieru?

Jaros³aw Koz³owski: Do pewnego momentu dzieje siê to w g³owie, a potem jest notatka, prosty zapis rysunkowy

dopowiedziany s³owami. Niedawno odnalaz³em swoje szkice z lat szeœædziesi¹tych, projekty obrazów malarskich, tak¿e

kola¿y. S¹ to rysunki okreœlaj¹ce kszta³ty, uzupe³nione strza³kami wskazuj¹cymi, co powinno byæ na przyk³ad „niebieskie”

a co „czerwone” czy „¿ó³te”, w którym miejscu ma byæ deska, a w którym inny przedmiot.

Jaromir Jedliñski: Czyli to w³aœnie jest partytura, jak w notacji muzycznej, gdzie nie ma dŸwiêków tylko ich umowne

oznaczenia.

Jaros³aw Koz³owski: Tak, te intuicyjnie przewidywane „konstrukcje” nabieraj¹ cia³a dopiero póŸniej, w trakcie fizycznej

realizacji.

Jaromir Jedliñski: Czy wystawa, która teraz przygotowywana jest do Galerii Muzalewska te¿ ma tego rodzaju szkice?

Jaros³aw Koz³owski: Tak, pocz¹tkiem realizacji jest zawsze szkic, notatka.

Jaromir Jedliñski: A co potem siê z tymi szkicami dzieje, gdzieœ le¿¹?
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Jaros³aw Koz³owski: Ostatnio w ramach wystawy Metamorfozy idei, która dotyczy³a pierwszego zapisu i jak to siê potem

przekszta³ca, pokaza³em dziesiêæ realizacji udokumentowanych zdjêciami, skonfrontowanych ze szkicami, które czasami

bywaj¹ niemal dok³adnym zapisem tego, co siê zdarzy³o póŸniej, czasami bardzo odbiegaj¹ od tego, co jest pierwszym

zapisem, poniewa¿ realizacja – ze wzglêdu na przestrzeñ i inne determinanty, na które nie mam wp³ywu – wymusza inne decyzje.

Jaromir Jedliñski: Te notatki, szkice to s¹ luŸne karty czy te¿ notatniki?

Jaros³aw Koz³owski: Nie, powstaj¹ na czymkolwiek, co jest pod rêk¹. Znalaz³em na przyk³ad szkic narysowany na rewersie

formularza paszportowego z pocz¹tku lat 70., który zosta³ rozpatrzony negatywnie.

.Jaromir Jedliñski: Czy robi Pan te¿ notatki bardziej narracyjne, zapiski z czytanych ksi¹¿ek, albo czy pisze Pan swoje

wyk³ady, wyst¹pienia etc.?

Jaros³aw Koz³owski: Nie.

Jaromir Jedliñski: A wyimki z tego, co Pan czyta, czy te¿ ten materia³ do tworzenia prac (i ich partytur),

albo do wyk³adów, ma Pan w pamiêci, w g³owie?

Jaros³aw Koz³owski: Nigdy nie czytam z kartki.

Jaromir Jedliñski: Czyli materia³, który siê nawarstwia wype³nia g³owê i to, co Pan planuje te¿ powstaje i zbiera siê

w g³owie i tylko technicznie coœ jest rozpisywane, rozrysowywane, czy rozpracowywane na kartce papieru, czy dobrze

rozumiem metodê i fazy Pana pracy?

Jaros³aw Koz³owski: Tak, to co ewentualnie zapisane jest na kartce papieru to rodzaj instrukcji, pierwszego zapisu.

Jaromir Jedliñski: Zatem te szkice czy partytury maj¹ charakter skrótu, szyfru, albo stenogramu czytelnego dla Pana,

nie s¹ samodzielne?
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Jaros³aw Koz³owski: To zwykle nie jest jeden szkic, zazwyczaj do ka¿dej pracy powstaje ich kilka, alternatywnych.

W miarê konkretyzowania idei rozrysowujê j¹ na kolejnej kartce papieru, na przyk³ad do pracy Sytuacja, która zrealizowana

zosta³a w Galerii Mona Lisa we Wroc³awiu powsta³o chyba z dziesiêæ szkiców, tak¿e fotograficznych. Zaczê³o siê od tego,

co w koñcowej fazie okaza³o siê drobnym elementem, tym niemniej istotnym, bo bez niego nie by³oby tej pracy.

Jaromir Jedliñski: Czy du¿o Pan czyta, tak samo wiele, jak niegdyœ? Ja bowiem z up³ywem czasu czytam mniej, ale mo¿e

uwa¿niej.

Jaros³aw Koz³owski: Staram siê du¿o czytaæ, ale doba ma tylko dwadzieœcia cztery godziny. Kiedyœ potrafi³em czytaæ

wieczorem do czwartej nad ranem, teraz po drugiej kartce muszê czêsto odk³adaæ ksi¹¿kê bo zamazuj¹ mi siê litery .

Jaromir Jedliñski: Jak Pan to odczuwa, ¿e kiedyœ wch³ania³ Pan wiêcej, czy teraz jest mniej Panu potrzebny materia³

z zewn¹trz, z ksi¹¿ek, z pism, a wiêcej w³asnej refleksji, bo ja przynajmniej tak to u siebie odczuwam, wiêcej myœlê o tym

co czytam, podczas gdy niegdyœ wiêcej czyta³em nie zostawiaj¹c sobie doœæ czasu na namys³ nad tym, co czytam.

Jaros³aw Koz³owski: Ta bardzo trafna uwaga, mam podobne odczucia. Czasami wystarczy przeczytaæ trzy zdania i myœleæ

o tym w czasie, który starczy³by na przeczytanie trzech rozdzia³ów. Czasami ju¿ nie trzeba doczytywaæ, te trzy zdania

wystarcz¹.

Jaromir Jedliñski: Czy odczuwa Pan, ¿e towarzyszy Panu teraz poœpiech w porównaniu z czasem, kiedy by³ Pan m³odszy,

czy odwrotnie, czy te¿ mo¿e rytm Pana pracy i ¿ycia jest wci¹¿ taki sam?

Jaros³aw Koz³owski: Kiedyœ by³em przekonany, ¿e z up³ywem lat bêdê znacznie swobodniej dysponowa³ czasem. A okazuje

siê, ¿e tego czasu coraz czêœciej brakuje, ¿e coraz bardziej kurczy siê i – co gorsza – nie ma na to ¿adnego skutecznego

antidotum. Byæ mo¿e wszystko robiê wolniej albo nie potrafiê ju¿ robiæ tak du¿o, jak robi³em wczeœniej …
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Jaromir Jedliñski: Mo¿e robimy wszystko dok³adniej …

Jaros³aw Koz³owski: Ale du¿o rzeczy umyka w ten sposób, dotyczy to zw³aszcza czytania. A to jest problem, bo ci¹gle

kupujê ksi¹¿ki, które chcê przeczytaæ i ci¹gle nie ma na to czasu. ¯a³ujê, ¿e nie mam tyle energii jak wczeœniej, a wówczas

wydawa³o mi siê, ¿e póŸniej bêdzie wolny czas, kiedy bêdê móg³ sobie pozwoliæ na du¿o wiêcej.

Jaromir Jedliñski: Ale jest pewnie wiêcej czujnoœci teraz, uwa¿noœci …

Jaros³aw Koz³owski: Uwa¿noœci, tak, na pewno jest wiêcej, tak¿e czujnoœci. Nie bez powodu jedna z prac na wystawie

w Galerii Muzalewska nosi tytu³ Gra w czujnoœæ.

w Poznaniu, latem 2014 roku.

© 2014 by Jaromir Jedliñski & Jaros³aw Koz³owski
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