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Katalog prac
1. Napêd wieloko³owy, z cyklu Dialogi z Ojcem, 2014-2015
akryl, drewno, plastik, technika w³asna, 73 × 40 × 10 cm
2. Oko w oko z cywilizacj¹, z cyklu Dialogi z Ojcem, 2015
akryl, drewno, plastik, technika w³asna, 45 × 120 × 4 cm
3. Energia braku, z cyklu Dialogi z Ojcem, 2015
akryl, drewno, 40 × 70 cm
4. Kamufla¿ jako projekcja, z cyklu Dialogi z Ojcem, 2015
akryl, drewno, plastik, technika w³asna, 30 × 78 × 7 cm
5. Przezroczystoœæ I, z cyklu Dialogi z Ojcem, 2015
akryl, drewno, plastik, technika w³asna, 40 × 120 × 10 cm
6. Przezroczystoœæ II, z cyklu Dialogi z Ojcem, 2015
akryl, drewno, plastik, technika w³asna, 33 × 90 × 8 cm
7. Stygmaty, z cyklu Dialogi z Ojcem, 2015
akryl, drewno, plastik, masa szpachlowa, technika w³asna, 61 × 130 × 6 cm
8. Trwanie i los, z cyklu Dialogi z Ojcem, 2015-2016
akryl, drewno, p³ótno, plastik, technika w³asna, 91 × 240 × 34 cm
9. Przezroczystoœæ i nic, z cyklu Dialogi z Ojcem, 2016
akryl, drewno, plastik, technika w³asna, 45 × 120 × 10 cm
10. Verhandlungscabinen, 2016
stal, grafit, technika w³asna, (4 elementy tych samych wymiarów), 200 × 165 × 93 cm ka¿dy

Z Marcinem Berdyszakiem rozmawia Jaromir Jedliñski

Jaromir Jedliñski: Pomówmy teraz – wychodz¹c na jakiœ czas z naszej d³ugiej konwersacji na temat ca³ej Pana pracy –
o przygotowywanej na wiosnê-lato 2016 roku w Galerii Muzalewska solowej Pana wystawie.
Marcin Berdyszak: Poka¿ê prace, które s¹ dla mnie doœæ szczególne poniewa¿ po œmierci ojca – który te¿ wystawia³
w Galerii Muzalewska – uzna³em, ¿e nie mogê nie nawi¹zaæ do ostatniej jego wystawy w tej galerii, ale tak¿e w ogóle
do twórczoœci ojca.
Jaromir Jedliñski: Jan Berdyszak mia³ tam i wystawê za ¿ycia (z t¹ wspania³¹ prac¹ ze szk³a na pod³odze zatytu³owan¹
OIKOS), i po œmierci, ekspozycjê Istniej¹ ‘Reszty Reszt’…
Marcin Berdyszak: Oczywiœcie, mówiê teraz o tej ostatniej, poœmiertnej ju¿ wystawie. Teraz jest to dla mnie moment szczególny,
¿e ja siê te¿ w tej samej przestrzeni znajdê. Jak to widzê? Otó¿ poka¿ê prace, które ogólnie mieszcz¹ siê w cyklu Dialogi z
Ojcem, jest ich niewiele i chcia³bym je wszystkie wystawiæ. Jest tam praca Energia braku, dwa po³¹czone ko³a, niedu¿a jak one
wszystkie, jest tam praca Kamufla¿ jako projekcja, te¿ niedu¿a, wszystkie s¹ z roku 2015 [Jan Berdyszak umar³ we wrzeœniu
2014 roku], nowe, nigdzie nie pokazywane. Poka¿ê pracê nawi¹zuj¹c¹ do kó³ ojca ale z moimi rozmaitymi motywami o tytule
Napêd wieloko³owy. Te poszczególne tytu³y specyfikuj¹ prace, które wchodz¹ w sk³ad cyklu Dialogi z Ojcem. Próbowa³em siê
do ró¿nych problemów w twórczoœci ojca ustosunkowaæ, tytu³y poszczególnych moich prac na to czasem wskazuj¹.
Jaromir Jedliñski: Te prace powstawa³y jeszcze za ¿ycia Jana Berdyszaka czy ju¿ po œmierci Pana ojca?
Marcin Berdyszak: Zacz¹³em je robiæ po œmierci ojca.
Jaromir Jedliñski: Ale za ¿ycia te¿ powsta³a rzecz podobna, wczeœniej w naszej d³ugiej rozmowie o tym mówimy…
Marcin Berdyszak: Tak, praca z 2014 roku, Opór i zaœlepienie czyli Odyseusz i Syreny. Z tym, ¿e tamta praca dotyczy³a
generalnie twórczoœci ojca, motywów dziur, passe-partout, nieobecnoœci, a ten cykl Dialogi z Ojcem dotyczy pewnych

24

Jedliñski – Berdyszak. Rozmowa

wybranych w¹tków twórczoœci ojca i zrobiony zosta³ w ca³oœci po jego odejœciu, wszystkie one s¹ z 2015 roku.
Praca [autor pokazuje w projekcji na œcianie zdjêcia wymienianych realizacji] Oko w oko z cywilizacj¹, Przezroczystoœæ I,
bo ojciec u¿ywa³ szyb, ja te szyby malowa³em, to znaczy one s¹ niejako imitacj¹, z pe³n¹ premedytacj¹ to jest robione,
jest to taka nawet nie hiperrealistyczna imitacja, która w³aœciwie siê chwieje, bo nie wiadomo…
Jaromir Jedliñski: To jest p³askie?
Marcin Berdyszak: To jest p³askie, a udaje perspektywê, wobec tego jest to te¿ sprawa tycz¹ca zamkniêcia wraz
z odejœciem ojca pewnego problemu, który akurat tak by³ przez niego identyfikowany.
Jaromir Jedliñski: I to s¹ wszystko prace, które bez wyj¹tku poka¿emy na wystawie Dialogi i negocjacje?
Marcin Berdyszak: Tak, tak. Przezroczystoœæ II…
Jaromir Jedliñski: Te¿ p³askie, chocia¿ ta iluzja jest tu niesamowicie sugestywna…
Marcin Berdyszak: Te¿ p³askie i to w³aœnie nawi¹zuje do Czarnych szyb, do tych Odbiæ, z tym, ¿e tu siê nic nie odbija.
Jaromir Jedliñski: Przenikania, czêste u Jana Berdyszaka, prostopad³e (i pod innym k¹tem) ostre zderzenia p³aszczyzn
i planów… . To jest szk³o?
Marcin Berdyszak: Tak, tak, tak, przenikania. A materia³, nie, to jest drewno czarne, pomalowane i akryl. Wiêc
Przezroczystoœæ II (bo s¹ trzy: Przezroczystoœæ, Przezroczystoœæ I, Przezroczystoœæ II) i to jest wci¹¿ nawi¹zywanie do tych
szyb z tym, ¿e tu jest ten banan, który jest prawdziwy, w tym sensie, ¿e trójwymiarowy ale to 3-D ma udawaæ, ¿e jest
p³askie, tak wiêc to jest w drug¹ stronê. To te¿ jest niewielka praca. Oczywiœcie to wszystko jest malowane, nawi¹zywanie
do tamtych transparentnoœci, zanikania, do niemo¿liwoœci odnalezienia…
Jaromir Jedliñski: Ten trójk¹t, to jakby pêkniêcie, to te¿ jest namalowane?
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Marcin Berdyszak: To jest namalowane, wszystko jest namalowane.
Jaromir Jedliñski: Niezwyk³a iluzja, w oddaleniu, na reprodukcji trudna do wychwycenia.
Marcin Berdyszak: Tak, no tak to jest zrobione, dosyæ sugestywnie aczkolwiek jak zaczniemy to z bliska ogl¹daæ to widaæ,
¿e to jest trik. To wszystko s¹ niedu¿e prace, bardzo kameralne. Teraz Stygmaty, to jest d³ugi prostok¹t, odciœniête banany
z czerwonymi krzy¿ami i odwrócone samochodziki, gdzie tak naprawdê chodzi o pewien rodzaj obojêtnoœci œwiata wobec
spraw, które s¹ niezwyk³e, jednorazowe, efemeryczne… Nazwa³em to Stygmaty ale tu równie¿ chodzi o kwestie odnosz¹ce
siê do ojca, kwestie stygmatyzowania tym, ¿e w³aœciwie w œwiecie siê nic nie zmienia. Czerwony krzy¿ na odciskach
bananów to jest znak pierwszej pomocy, a banany odciœniête zosta³y w szpachli poliestrowej, sztywnej, twardej. To jest
dosyæ grube, w kolorystyce bia³o-szarej.
Jaromir Jedliñski: A te samochodziki. Czy wi¹¿e siê to jakoœ z dzieciñstwem, czy chodzi tu o owo odwrócenie do góry
ko³ami, o nag³¹ bezradnoœæ?
Marcin Berdyszak: To jest sytuacja podejrzenia spod spodu tego wszystkiego ale to jest i odwo³anie siê do dzieciñstwa,
do przemijania, chocia¿ dla mnie samochodzik jest te¿ tak¹ bakteri¹ cywilizacyjn¹, tak¹ hiper-bakteri¹, która jest
dowodem na to, ¿e mo¿na prze¿ywaæ pewne rzeczy indywidualnie natomiast w tym samym czasie po tych autostradach
te auta ci¹gle sobie je¿d¿¹, a praktycznie bior¹c ludzie umieraj¹, przychodz¹ inni i znowu je¿d¿¹. To wszystko trwa,
a poprzez to powielanie siê, poprzez to trwanie, stan ten stygmatyzuje bardzo mocno te indywidualne sytuacje bo siê
nagle okazuje, ¿e trudno, aby œwiat prze¿ywa³ to z tob¹, a z drugiej strony mo¿na powiedzieæ, ¿e to, co nam codziennie
towarzyszy nagle towarzyszy nam w taki sposób, ¿e jesteœmy przera¿eni, ¿e przy tym towarzyszeniu nam, œwiat siê nie
interesuje tym, co siê nam przydarza. A zreszt¹ trudno, ¿eby siê interesowa³.
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Jaromir Jedliñski: Samochód ko³ami do góry (kiedyœ to widzia³em przy szybkiej drodze) to obraz bezradnoœci; mo¿e siê to
te¿ kojarzyæ z tymi ¿ukami le¿¹cymi na grzbiecie, jakie chcia³ odwracaæ Gombrowicz, który po chwili namys³u zrezygnowa³
z takiej syzyfowej pracy…
Marcin Berdyszak: Tak, bezradnoœæ, a one te¿ s¹ bardzo aktywne, to znaczy to jest te¿ …
Jaromir Jedliñski: …wytr¹cone ze swej roli…
Marcin Berdyszak: …tak, wybite ze swojej roli, no, a ten czerwony krzy¿, znak koniecznoœci udzielenia pomocy; pierwsza
pomoc – poza jakimikolwiek kontekstami duchowymi, a w obrêbie potrzeb czysto ¿yciowych, medycznych – tu te¿ siê
zaznacza.
Jaromir Jedliñski: Czy w tych realizacjach zawarte jest odniesienie do konkretnych prac Pana ojca, czy niekoniecznie,
czy jest to raczej dialog z osob¹?
Marcin Berdyszak: Nie, jest to dialog z osob¹ ojca. Tamte prace, o których dawniej rozmawialiœmy nawi¹zywa³y do
pewnego w¹tku twórczoœci ojca, ta praca dotyczy raczej obojêtnoœci w momencie, kiedy mamy do czynienia ze œwiatem
wywróconym do góry nogami. Ma to bardzo emocjonalny posmak aczkolwiek praca ta jest zbudowana na pewnej symetrii,
nie zupe³nej, jest to prawie-symetria. No, bo nie jest to symetria mechaniczna, czyli mamy pewn¹ równowagê ale…
Jaromir Jedliñski: …nie jest to lustrzane odbicie, i nic nie funkcjonuje …
Marcin Berdyszak: Tak, nie jest to lustrzane odbicie i nic nie funkcjonuje, dok³adnie tak. Ta praca zatem raczej odnosi siê
do kontekstu emocji, bardziej ni¿ do jakiegoœ w¹tku twórczego. Jeszcze mam jedn¹ pracê ale nie jestem w stanie jej
pokazaæ na zdjêciu, to jest Trwanie i los, j¹ trzeba powiesiæ w poziomie, teraz j¹ roboczo mo¿emy tu obejrzeæ na pod³odze.
To jest szczególna praca, zbudowana na zasadzie wykresu, poziomo znajduj¹ siê tu przygotowane Reszty Reszt ojca, które
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nigdy nie zosta³y przez niego u¿yte i wsadzone s¹ miêdzy te elementy banany, ¿ó³te, potem bia³e i te przechodz¹ w czarne
i to jest rodzaj w³aœnie wykresu, nazwa³em to Trwanie i los. Jest tu te¿ taka rzecz, ¿e te deseczki, przygotowane przez ojca
ale nie zamalowane s¹ niejako analogiczne do tego banana plastikowego, który mo¿emy przemalowywaæ ale on tak
naprawdê siê nie zmienia. Jest to ujêcie takich rzeczy, jak: trwanie, które idzie sobie, walka z czasem, przemijanie, up³yw
czasu, funkcjonowanie w czasie albo nie poddawanie siê temu czasowi w sensie materialnym, a z drugiej strony mamy los,
czyli coœ co jest absolutnie nieprzewidywalne. I tak, jak te kszta³ty s¹ nieprzewidywalne tak samo nieprzewidywalna jest
funkcja tego plastikowego banana, mimo, ¿e on jest ci¹gle tym plastikowym bananem bez wzglêdu na to, czy bêdziemy
mówili o obszarze sztuki, czy obszarze kultury popularnej, czy czegokolwiek, a te deski s¹ zaprezentowane w taki sposób –
co prawda ojciec mia³ cykl Fragment jako ca³oœæ radykalna, gdzie umieszcza³ obrazy na sztorc – ¿e nie mo¿emy zajrzeæ do
tych „obrazów”, albo nawet jeœli zajrzymy na lew¹ i praw¹ stronê to te banany bêd¹ skrywa³y to, co moglibyœmy tam
dojrzeæ, tam zatem nic nie ma. Natomiast te deski maj¹ na zewn¹trz pewne œlady, które mog¹ byæ czymkolwiek: obtarciem,
ran¹, jak¹œ prób¹ ale to jest ju¿ tylko na krawêdzi.
Jaromir Jedliñski: Ta d³uga deska, na której ca³a ta konstrukcja siê trzyma, ona jest pomalowana?
Marcin Berdyszak: Tak, wszystko jest malowane. Ta d³uga deska jest rzecz¹ dosyæ szczególn¹ poniewa¿ ojciec u¿ywa³ jej
jako podk³adu – to jest deska z p³ótnem – na którym stawia³ wszystkie swoje prace i je tak ogl¹da³. Wobec tego
pozbiera³em to wszystko w ca³oœæ i tak naprawdê z tego zrobi³em pracê…
Jaromir Jedliñski: „Reszty reszt”…
Marcin Berdyszak: „Reszty reszt”, tak, i ja tak naprawdê poczu³em siê w obowi¹zku – bo te „Reszty reszt” zosta³y, one
maj¹ tylko inn¹ funkcjê – i stwierdzi³em, ¿e jedynym sensownym zachowaniem tych prac, które s¹ zaczête, bo tak nale¿y
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powiedzieæ, jest zrobienie z nich pewnej ca³oœci, która ju¿ pozostanie nienaruszalna. Ich ¿ycie bêdzie przed³u¿one poprzez
moj¹ ingerencjê i naruszenie ale tak to potem pozostanie i one nie skoñcz¹ w piecu.
Jaromir Jedliñski: I to ma tytu³ Trwanie i los, tak?
Marcin Berdyszak: Tak, Trwanie i los.
Jaromir Jedliñski: Z cyklu Dialogi z Ojcem?
Marcin Berdyszak: Tak. Poka¿ê, na ile to tu mo¿liwe, jak to wygl¹da. Tu nie ma ¿adnej kompozycji tych elementów,
po prostu pouk³adane sk³adniki, ojca i moje. Jak to stoi to jest to totemiczne, a tu chodzi raczej o taki efekt, jak
w wykresie. To ma mieæ raczej charakter matematyczno-analityczny. Tu mamy do czynienia z odczuciem pustki. Nastêpuje
moment, kiedy wszystko idzie w drug¹ stronê. Bo tu mamy to, co ¿ywe, potem to, co nazywam higien¹ i medycyn¹ czyli
ta biel, a potem to ju¿ jest tylko czeluœæ.
Jaromir Jedliñski: To, ¿e ta d³uga deska jest pomalowana to jest ju¿ Pana robota?
Marcin Berdyszak: Deskê ja pomalowa³em, wczeœniej, kiedy u¿ywa³ jej ojciec by³a ona bia³a. Jeszcze jedn¹ pracê poka¿ê.
Jest ona prac¹ szczególn¹ poniewa¿ ojciec zrobi³ te dwie deski, namalowa³ coœ na nich, potem je zamalowa³ i odstawi³.
Kiedy robi³em porz¹dki znalaz³em je i postanowi³em zrobiæ coœ, co bêdzie niejako nasycone brakiem. Zrobi³em rzecz, która
dla mnie ma niemal¿e afrykañsko-totemiczny charakter, gdzie mamy ró¿ne formy tej nieobecnoœci wyra¿ane tak naprawdê
tylko przez te kolory. I wed³ug mnie to siê uwidacznia, ¿e ta nieobecnoœæ jest w rzeczy, któr¹ ojciec œwiadomie zrobi³ –
a nie zrobi³ pracy, nie ma tej pracy ale zosta³o to podobrazie, zosta³a materia i kiedy ja to znalaz³em to chcê, ¿eby treœci¹
tego by³a znowu nieobecnoœæ. Ale nieobecnoœæ niejako wykreowana. Powody powstawania prac z cyklu Dialogi z Ojcem
s¹ wiêc ró¿ne, raz to jest w¹tek twórczoœci, raz to jest znaleziona deska, no i ta deska, na której ojciec wszystko ogl¹da³.
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I tak jak ojciec na przyk³ad mia³ ten cykl belek Krzy¿a, gdzie odnosi³ siê do tej poziomej belki Krzy¿a Chrystusa, tak dla
mnie czymœ analogicznym jest ta deska, na której ojciec stawia³ wszystkie prace, które ogl¹da³.
Jaromir Jedliñski: Dok³adnie w tym samym miejscu, przy tej desce, a o tej belce Krzy¿a z Pana ojcem rozmawia³em przed
paroma laty, dla mnie te¿ to wszystko mocno siê ze sob¹ ³¹czy i zamyka w jedn¹ wielowarstwow¹ ca³oœæ…
Marcin Berdyszak: …no …
Jaromir Jedliñski: …w³aœciwie to nie tyle zamyka, co wykonuje obrót, nic siê nie zamyka… . Zadam jeszcze ogólne
pytanie w tej czêœci naszej konwersacji, bo opis samych prac do wystawy jest ju¿ dokonany i jasny, ale zapytam o moment
odejœcia Pana ojca. By³ Pan ju¿ wtedy dojrza³ym, samodzielnym artyst¹ ale zarazem du¿o jest odniesieñ w Pana pracy –
co w pe³ni zrozumia³e, przy tak wyrazistej chocia¿ bardzo otwartej osobowoœci, jak¹ reprezentowa³ Jan Berdyszak –
do twórczoœci ojca. Czy odejœcie ojca stanowi dla Pana równie¿ artystycznie jakiœ punkt zwrotny, czy to jest raczej w sferze
ludzkiej odniesienie do osoby ojca?
Marcin Berdyszak: Dla mnie jest to wa¿ne w ludzkiej sferze, przede wszystkim, ale artystycznie jest to te¿ znacz¹ce poniewa¿
¿yliœmy razem i byliœmy pierwszymi odbiorcami swoich prac i ci¹gle rozmawialiœmy. Nie by³o czegoœ takiego, ¿ebyœmy ukrywali
przed sob¹ to, co robimy i zarówno ojciec by³ obecny w mojej twórczoœci – w dyskusjach, w rozmowach, w w¹tpliwoœciach
i tym samym on mi odp³aca³ przy swojej twórczoœci. Ale powiedzieæ trzeba te¿ to – poniewa¿ ¿ycie jest jakie jest, a dla mnie
ten zwi¹zek z ojcem poprzez twórczoœæ jego, moj¹ jest istotny – ¿e mam poczucie straty nie tylko ojca ale te¿ przyjaciela.
Rzadko siê zdarza – uwa¿am, ¿e nasza relacja by³a naprawdê wyj¹tkowa – ¿eby za przyjaciela mieæ ojca. I mówiê to z pe³n¹
odpowiedzialnoœci¹. Uwa¿am, ¿e by³oby czymœ nieludzkim gdybym nie odniós³ siê do utraty ojca w swojej w³asnej pracy.
Tym bardziej, ¿e mój ojciec równie¿ w jednej z prac odniós³ siê do œmierci swojego ojca, zrobi³ j¹ w 1984 roku, roku œmierci
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mojego dziadka Józefa, ojca mojego ojca. To jest takie doœwiadczenie, które daje szansê trochê innego pomyœlenia. Ale
jest równie¿ ciekaw¹ przygoda zetkniêcia siê z takim postrzeganiem wybranych aspektów twórczoœci, jakie nie by³oby mo¿liwe,
gdyby ojciec ¿y³. Mo¿e to jest okrutne co mówiê, ale mówiê to zupe³nie szczerze poniewa¿ te prace maj¹ równie¿ sens w³aœnie
dlatego, ¿e ojca nie ma. One maj¹ sens budowany w³aœnie na jego nieobecnoœci, a przypomnê, ¿e paradoksalnie ta nieobecnoœæ
kreowana i kszta³towana by³a treœci¹ twórczoœci ojca. Wiêc to wszystko mi siê nieprawdopodobnie klei w ca³oœæ.
Jaromir Jedliñski: No tak, wszystkie te motywy passe-partout, dociekania na temat tego co jest, a czego nie ma, reszty,
„Reszty reszt” etc. obecne w pracy Jana Berdyszaka…
Marcin Berdyszak: …tak, pytania na temat tego co jest, czego nie ma, to miejsce puste, które jest tworzone przez
otoczenie, przez ramy …
Jaromir Jedliñski: …granica, granice …
Marcin Berdyszak: …tak, w³aœnie, tak, i ja to tak te¿ widzê ale poniewa¿ twórczoœæ ojca jest tak wielow¹tkowa i g³êboka
to i ja muszê uwa¿aæ bo móg³bym z niej spokojnie uczyniæ program odnoszenia siê do ró¿nych w¹tków do koñca mojego
¿ycia. Wiêc to jest te¿ taki moment, kiedy wiem, ¿e ten cykl zostanie zamkniêty. On nie mo¿e byæ kontynuowany poniewa¿
odniesienie siê do twórczoœci Johnsa, czy Beuysa, czy Malczewskiego, czy do ojca, co zrobi³em w tej pracy Opór i zaœlepienie…,
zupe³nie to siê przypadkowo sta³o i cieszê siê, ¿e to by³o za ¿ycia ojca bo dla mnie najwa¿niejsze by³o to, ¿e ró¿ni ludzie,
którzy widzieli tê pracê myœleli, ¿e myœmy razem coœ zrobili a dla mnie najwa¿niejsze by³o, ¿e tam siê ducha ojca, jego
twórczoœci, czu³o. Natomiast to teraz jest zwi¹zane z wybranymi w¹tkami jego pracy ale to jest te¿ taki hommage, trochê.
I w wystawie w Galerii Muzalewska w Poznaniu poka¿ê ca³y ten cykl z wyj¹tkiem dwóch prac. Te prace wszystkie s¹ bardzo
kameralne i w Galerii Muzalewska one idealnie siê odnajd¹, maj¹ one charakter prywatno-intymny i galeria w mieszkaniu
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stanowi dla nich doskona³y kontekst. Ale chcê jeszcze do³¹czyæ jak¹œ instalacjê. Myœla³em byœmy jedn¹ spomiêdzy paru
propozycji wybrali i do³¹czyli do ekspozycji, w osobnym pomieszczeniu, oczywiœcie. Pierwsza instalacja to jest La dance
macabre du terrorisme, prawie trzymetrowy okr¹g, z pistoletem i figur¹ terrorysty ubranego w strój baletmistrza,
w baletkach ale z podeszwami wojskowych butów i kominiark¹, to jest jedna propozycja, ta praca jest z tego roku,
a pokazywana by³a ju¿ w Berlinie. Druga rzecz bardzo szczególna, nigdy nie pokazywa³em jej w Polsce, praca jest z
ubieg³ego roku, zrealizowana na stulecie Pierwszej Wojny Œwiatowej nosz¹ca tytu³ Dziedzictwo kontrolowanego oddechu,
pokazywana w Museum Quartier w Wiedniu i to jest instalacja gdzieœ cztery i pó³ na dwa metry i s¹ tam wykrochmalone
poœciele, poszewki i przeœcierad³a, na tym stary szklany chemiczny sprzêt, kolby z kilkudziesiêcioletnim brudem i dwie
postaci: kobieta pielêgniarka w masce przeciwgazowej i ch³opiec, który w rêkach trzyma zdjêcie siebie w tym samym
stroju, w jaki teraz jest ubrany ale kiedy by³ m³odszy, z tym, ¿e oczywiœcie on ca³y jest brudny. To zdjêcie jest oryginalne,
z 1918 roku. To jest dok³adnie taki sam strój, teraz zosta³ uszyty, ten jest pobrudzony, a tamten na zdjêciu jest czysty
i ten ch³opczyk sobie w nim siedzi. Pielêgniarka trzyma w rêku torbê do maski gazowej. To stare zdjêcie sta³o siê powodem
zrobienia tej instalacji, a tak¿e likwidacja zak³adu chemii na politechnice, oni to sprz¹tali i stamt¹d to wszystko wzi¹³em,
mam ca³¹ tê pracê u siebie, pokazywa³em j¹, jak powiedzia³em w Wiedniu, w Polsce jeszcze nie, ale wiem, ¿e ona do naszej
wystawy ma³o pasuje …
Jaromir Jedliñski: …jest ona bardzo mocna, dominuj¹ca…
Marcin Berdyszak: …tak, bardzo mocna, zgadzam siê. Teraz wiec poka¿ê jeszcze inn¹ pracê, bardzo szczególn¹, to jest
konfesjona³ i fotoplastykon; w tym fotoplastykonie mo¿na podpatrywaæ obracaj¹ce siê na bêbnie – w górnym pasie zdjêcia
nagich kobiet z lat 1920-tych, one s¹ ju¿ oderotyzowane, a w dolnym pasie s¹ zdjêcia osób, twarzy robionych przez aparat
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w konfesjonale, kiedy siê do niego zagl¹da. Wewn¹trz konfesjona³u jest czerwone œwiat³o i ka¿dy, kto odsunie tê zas³onê
zostaje natychmiast atakowany fleszem i oœlepiony; ma siê poczucie, ¿e zrobione nam zosta³o zdjêcie. Dotyczy to sytuacji,
w której p³aci siê za to, ¿eby obejrzeæ, bez wzglêdu na to, czy chodzi o to by zobaczyæ tê pornografiê, czy to by zobaczyæ
zdjêcia innych w sytuacji intymnej albo kiedy przy³apani oni s¹ na jakimœ uczynku jak zagl¹danie, a z drugiej strony jest
konfesjona³, w którym oczyszcza siê z tego samego, za co tu siê p³aci. I w gruncie rzeczy zawartoœæ tych dwóch obiektów,
obu skrzyñ jest identyczna. Tylko, ¿e tu ona ma postaæ materii, a tu nie. To s¹ obiekty – fotoplastykon i konfesjona³
naturalnych rozmiarów, du¿e to jest. Jak zagl¹da siê do konfesjona³u i uderza po oczach flesz, a na œcianie jest
zamontowany aparat fotograficzny to ma siê wra¿enie, ¿e jest siê œledzonym, przy³apanym, na – niejako – naruszeniu
tajemnicy konfesjona³u, spowiedzi. Jest jeszcze jedna praca i mo¿e z pewnych wzglêdów bêdzie dla naszego
przedsiêwziêcia najlepsza dlatego, ¿e ona ma postaæ trochê neutraln¹, a nazywa siê Verhandlungscabinen, czyli Kabiny
negocjacyjne, mam j¹ na dole to zaraz obejrzymy na ¿ywo. S¹ to zbudowane przeze mnie metalowe kabiny ustawione
w krêgu, wchodzi siê na p³ytê, s¹ tam r¹czki do trzymania siê, mo¿na przez w¹ski otwór …
Jaromir Jedliñski: …jak strzelniczy…
Marcin Berdyszak: …w³aœnie, przez ten otwór mo¿na komuœ podaæ rêkê ale mo¿na te¿ wsadziæ karabin …
Jaromir Jedliñski: To jest jakby zbroja, pancerz…
Marcin Berdyszak: …tak, pancerz, ale specjalnie nazwane to zosta³o Kabina negocjacyjna poniewa¿ idzie tu o rozmaite negocjacje.
[kontynuujemy rozmowê w pracowni-magazynie] To s¹ te kabiny, wchodzi siê w nie, mo¿na je na ró¿ny sposób ustawiaæ…
Jaromir Jedliñski: …tak, dialog, negocjacje, konfrontacje, to jest bardzo dobre w kontekœcie ca³ej planowanej przez nas
wystawy, to s¹ ró¿ne dialogi, przyjacielskie, twórcze albo agresywne, ale w sumie jest to o komunikacji…
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Marcin Berdyszak: …tak, dialogi i negocjacje…, a wstawienie tego do pokoju jeszcze to wzmocni…
Jaromir Jedliñski: …tak bêdzie najlepiej, Dialogi i negocjacje, tak¹ robimy wystawê.
Marcin Berdyszak: Ta praca jest czysta.
Jaromir Jedliñski: A sk¹d ten niemiecki tytu³?
Marcin Berdyszak: Pokazywa³em j¹ w Niemczech ale druga sprawa jest taka, ¿e to s³owo niemieckie Verhandlungscabinen
mi bardzo pasuje, tak samo jak w przypadku tego terrorysty mam tytu³ francuski La dance macabre du terrorisme; dance
macabre jest pojêciem obecnym w kulturze, terroryzm, Bruksela, Pary¿, to wszystko, co ostatnio siê wydarza, no, nie
wyobra¿am sobie, ¿eby ten tytu³ by³ inny…, a tu Verhandlungscabinen…
Jaromir Jedliñski: …tak, to dobrze bêdzie wszystko dialogowa³o w naszym pokazie.
W Poznaniu, 26 kwietnia 2016 roku
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