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To, co jesteœmy w stanie zauwa¿yæ determinuje nasze dzia³ania.

To, czego nie dostrzegamy ma kolosalne znaczenie dla jakoœci tych

dzia³añ. Poprzez jakoœæ dzia³añ poszerzamy pole naszego postrzegania,

które pozwala nam widzieæ to, co by³o dla nas wczeœniej niezauwa¿alne.

W szeroko rozumianej twórczoœci dzielenie siê postrzeganiem tego,

czego byæ mo¿e inni nie widz¹, jest jednym z g³êbszych jej sensów,

gdzie kryteria takie jak ostroœæ, wyraŸnoœæ czy dobra widocznoœæ mog¹

nie mieæ zastosowania. Ta sytuacja powoduje, ¿e nasze zauwa¿enia

w czyimœ dziele, determinowane bêd¹ brakiem mo¿liwoœci

wczeœniejszego ich doœwiadczenia, ale uniwersalnoœæ sprecyzowania

pozwala nam zauwa¿enie ich w rezultacie traktowaæ jako refleksjê.

Marcin Berdyszak
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Katalog dzie³

1. Ma³y tryptyk z cyklu Kiedy bariera staje siê treœci¹, 2017

akryl, deska, 100 cm × 20 cm × 5 cm – 3 czêœci

2. Du¿y tryptyk z cyklu Kiedy bariera staje siê treœci¹, 2017

akryl, deska, 185 cm × 45 cm – 3 czêœci

3. Jednoœæ i propaganda, 2017

akryl, deska, metal, 130 cm × 100 cm × 5 cm

4. Ostrze¿enie jako forma ukrycia, 2017

akryl, deska, 120 cm × 105 cm × 5 cm

5. Rozpadaj¹ca siê gwiazda, 2017

akryl, deska, 100 cm × 50 cm × 2 cm

6. Wgl¹d, 2017

akryl, deska, 120 cm × 60 cm × 5 cm

7. Ani prawdziwe, ani wyobra¿one, 2018

akryl, deska,100 cm × 100 cm × 5 cm

8. Ani pustka, ani wype³nienie, 2018

akryl, deska, 132 cm × 100 cm × 4 cm

9. Dialog z Malewiczem, 2018

akryl, deska, 100 cm × 100 cm × 5 cm

10. Fuga i toccata, 2018

akryl, deska, 100 cm × 100 cm × 5 cm

11. Instrumentalne spostrze¿enie, 2018

akryl, deska, 140 cm × 25 cm × 45cm

12. Jedynie konieczna, 2018

akryl, deska, 180 cm × 120 cm × 5 cm

13. Obrazy pomiêdzy, 2018

akryl, deska, 100 cm × 100 cm × 5 cm

14. Podniesienie – Bubel Grana, 2018

stal, 600 cm × 300 cm × 300 cm

15. ¯ebra ekonomiczne, 2018

stal, 134 cm × 40 cm × 11 cm

16. Z³a widocznoœæ, 2018

stal, pleksi, instalacja elektryczna, parasole, 208 cm × 115 cm × 40 cm × 15 czêœci





Dwa lata temu prezentowaliœmy wystawê Dialogi i negocjacje, pokaz

szczególnych dzie³ Marcina Berdyszaka. Dlatego szczególnych, bowiem wa¿n¹

pomiêdzy nimi pozycjê zajmowa³y Dialogi z Ojcem, wybitnym artyst¹, Janem

Berdyszakiem, wczeœniej równie¿ zwi¹zanym z Galeri¹ Muzalewska. Obok tych

dzie³-dialogów istotn¹ rolê odgrywa³a w tamtej ekspozycji du¿a instalacja

zatytu³owana Verhandlungscabinen zajmuj¹ca ca³y jeden pokój galerii.

Obecna wystawa pod wzglêdem formalnym pokrewna jest tamtej. Tak¿e ca³y

œrodkowy pokój zajmuje jeszcze bardziej z³o¿ona, kinetyczna tym razem

instalacja sk³adaj¹ca siê z 15 sporych rozmiarów elementów-modu³ów.

Ta realizacja zatytu³owana jest Z³a widocznoœæ i nadaje taki¿ tytu³ ca³emu

pokazowi. Zarazem nawi¹zuje do sztuki Tadeusza Kantora. Jest ona pracy

twórcy Umar³ej klasy niejako dedykowana. Tu wiêc te¿ obecny jest ten

dialoguj¹cy nieraz charakter pracy Marcina Berdyszaka. Innym utworem o

takim w³aœnie charakterze jest obraz-obiekt Dialog z Malewiczem. Pozwala to

widzieæ spektrum zagadnieñ podejmowanych obecnie przez prezentowanego

artystê, jako rozpiête z jednej strony miêdzy twórc¹ suprematyzmu w

malarstwie i autorem Czarnego kwadratu oraz Bia³ego kwadratu, a ze strony

drugiej twórc¹ Teatru œmierci/Teatru Pamiêci, ambala¿y i obrazów z parasolami

(wczeœniej Kantor prowadzi³ dociekania artystyczne na temat „przestrzeni

parasolowatej” wed³ug swego okreœlenia).

I Malewicz, i Kantor, i Jan Berdyszak, i Marcin Berdyszak prowadz¹ praktyczne,

artystyczne dociekania (acz towarzysz¹ im rozwa¿ania teoretyczne) na temat

widzialnoœci, realnoœci, obrazowania, prawdy i iluzji w œwiecie przez nas

doznawanym oraz w œwiecie przez artystów (ale równie¿ przez media)

prezentowanym i reprezentowanym.

Wprawdzie ca³e malarstwo to s¹ te¿ dociekania na temat widzenia,

widzialnoœci, widocznoœci. Czy to obrazy Velázqueza czy Strzmiñskiego

Oko w oko z dzie³ami Marcina Berdyszaka



praktycznie podejmuj¹ niezmiennie te zagadnienia, praktycznie je po swojemu

– o sztuce wszak tu mowa – rozwi¹zuj¹. Owa swoistoœæ stanowi idiom

poszczególnego malarza. Temat widzialnoœci roztrz¹sany by³ teoretycznie na

wiele sposobów, w erze nowo¿ytnej od malarzy i myœlicieli renesansu poprzez

Biskupa Berkeleya, a dalej po Teoriê widzenia Strzemiñskiego (podobnie

zatytu³owa³ swe dzie³o George Berkeley ponad dwa stulecia wczeœniej ni¿

twórca unizmu), i dalej po dzieñ dzisiejszy, chocia¿ sztuka najnowsza w wielu

swych przejawach odchodzi daleko od tych kwestii. A s¹ one przecie¿

zasadnicz¹ rzecz¹ tworzenia artystycznego. Marcin Berdyszak nale¿y do tych

artystów, którzy nie sprzeniewierzaj¹ siê samej istocie sztuki. Nieustannie,

na wiele sposobów i przyjmuj¹c wiele za³o¿eñ teoretycznych rozpatruje –

w³aœnie r o z p a t r u j e – on kwestie widzialnoœci, widocznoœci, dobrej i z³ej

widocznoœci, jak w tytule najnowszej wystawy artysty w Galerii Muzalewska.

Zastanawia siê „kiedy bariera staje siê treœci¹”, roztrz¹sa, co jest prawdziwe,

co wyobra¿one w pracy Ani prawdziwe, ani wyobra¿one, unaocznia

„instrumentalne spostrze¿enia”, „obrazy pomiêdzy”, a zw³aszcza – i to nie

tylko w tak zatytu³owanym dziele – „z³¹ widocznoœæ”, któr¹ artysta dostrzega

w ca³ym naszym postrzeganiu rzeczywistoœci.

Przekonany jestem i na podstawie bardzo wielu rozmów z Marcinem

Berdyszakiem (w druku znajduje siê ksi¹¿ka zawieraj¹ca nasze d³ugie

konwersacje, która to publikacja, wraz z kilkuset reprodukcjami, unaoczni

i uœwiadomi ca³¹ dotychczasow¹ pracê artysty oraz jego przekonania

i przemyœlenia), i na podstawie znajomoœci ca³ej jego twórczoœci, ¿e aspiracj¹

jego jest oczyszczenie naszej percepcji rzeczywistoœci poprzez tworzone

przezeñ obrazy i obiekty. Myœlê te¿, choæ artysta nie wypowiada³ siê na ten

temat, ¿e poœrednio przypisaæ mo¿na Marcinowi Berdyszakowi aspiracjê

do oczyszczenia przekazu sztuki, ¿e nie chce on uczestniczyæ w tych

dzia³aniach na jej polu, które powiêkszaj¹ jeszcze zamglenie, zaciemnienie

pola naszego ogl¹du œwiata. Sztuka za jak¹ opowiada siê Berdyszak

ma ambicjê rozjaœnienia naszego postrzegania i obrazowania tego, co
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dostrze¿one. Jedno z prezentowanych dzie³ nosi tytu³ Jednoœæ i propaganda.

Sztuka i namys³ Marcina Berdyszaka d¹¿¹ do integralnoœci w pojmowaniu

œwiata, przeciwstawiaj¹c siê propagandowemu manipulowaniu jego obrazem.

W tym ostatnim, w manipulacji w³aœnie, wiele dzia³añ w obszarze ¿ycia

artystycznego niestety partycypuje. I praca Marcina Berdyszaka, i nasza

wspó³praca (wystawa, publikacja do niej, a te¿ ksi¹¿ka mych rozmów

z artyst¹), i wiele innych jego wystaw, praca dydaktyczna i nawet

administracyjna jakiej Berdyszak siê poœwiêca, wszystko to sk³ada siê na

poprawê widzenia i pojmowania, na zaprzeczanie „z³ej widocznoœci” z tytu³u

naszej ekspozycji.

Jaromir Jedliñski
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Nota biograficzna

Marcin Berdyszak urodzi³ siê w Poznaniu w 1964 roku. Dyplom z malarstwa

w pracowni prof. W³odzimierza Dudkowiaka oraz z rzeŸby w pracowni

prof. Macieja Szañkowskiego w PWSSP w Poznaniu w 1988 roku. Od 1989 roku

zwi¹zany z Akademi¹ Sztuk Piêknych w Poznaniu, a obecnie Uniwersytetem

Artystycznym w Poznaniu. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego

i prowadzi pracowniê dzia³añ przestrzennych na Wydziale RzeŸby i Dzia³añ

Przestrzennych oraz zajêcia z warsztatów twórczoœci edukacyjnej na Wydziale

Edukacji Artystycznej.

W latach 1999-2002 prodziekan Wydzia³u Edukacji Artystycznej w ASP

w Poznaniu. W latach 2002-2008 pe³ni³ funkcjê Prorektora ds. studenckich

i wspó³pracy z zagranic¹, w latach 2008-2016 by³ Rektorem Uniwersytetu

Artystycznego w Poznaniu.

Cz³onek Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego Magazyn, którego jest

wspó³za³o¿ycielem wraz z Tadeuszem Wieczorkiem, Piotrem Pawlakiem

i Wojciechem Nowakiem.

Zajmuje siê instalacj¹, obiektem, rysunkiem. Swoje prace prezentowa³

na ró¿nych wystawach zbiorowych i indywidualnych, miêdzy innymi w Polsce,

Niemczech, S³owacji, Czechach, Finlandii, Austrii, Szwecji, Japonii, Meksyku,

Wielkiej Brytanii, Litwie i USA.

Bra³ udzia³ w licznych spotkaniach i konferencjach dotycz¹cych edukacji

artystycznej.

Zrealizowa³ kilkadziesi¹t warsztatów autorskich w kraju i za granic¹.
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