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Jaromir Jedliñski

Naprzeciw Marka Chlandy

(wszystko co trzeba wiedzieæ, widome)

W wystawie „Oczy naprzeciw œciany”, „Obrazy spod pod³ogi” widzimy trzy zespo³y

prac Marka Chlandy: cztery uk³ady rysunkowo-przestrzenne „Oczy naprzeciw œciany”,

szeœæ uk³adów malarsko-rysunkowych „Obrazy spod pod³ogi” i dwie grupy „Rysun-

ków medytacyjnych” umieszczonych w pude³kach rozrzuconych na pod³odze (mog¹

one te¿ byæ ustawiane na blacie lub mocowane do œciany).

Wszystko co trzeba wiedzieæ – widome. Ale dodatkow¹ wiedzê na temat myœli to-

warzysz¹cych Chlandzie przy robieniu tych prac mo¿emy powzi¹æ z jego zapisków

zatytu³owanych tak samo, jak g³ówne zespo³y dzie³. Zapiski te s¹ opublikowane

tu obok.

W grupach „Oczy naprzeciw œciany” i „Rysunki medytacyjne” widzimy rezultaty

rysowania samego-w-sobie, a tak¿e efekty namys³u nad tym, jak owoce pracy

rysownika przedstawiaæ oczom innych. W grupie „Obrazy spod pod³ogi” znajduje-

my odniesienia do zapamiêtanych (niewyraŸnie), zawidzianych (skojarzeniowo)

konkretnych sytuacji w otaczaj¹cym œwiecie (w Jerozolimie), w jakich Chlanda

niegdyœ uczestniczy³, a które po latach wy³aniaj¹ siê dos³ownie z podprogowej

œwiadomoœci rysownika i dziœ prowadz¹ jego rêkê.

Obecny pokaz to szósta solowa wystawa Marka Chlandy w Galerii Muzalewska;

wczeœniejsze to: „Villa Serena”, 2002, „Porz¹dek”, 2005, „Kolekcja poznañska

1978-2006”, 2007, „¯ycie zewnêtrzne (czêœæ pierwsza i czwarta) 2008-2009”,

2009, „Uzdrowisko (czêœæ poznañska)”, 2013. Bra³ on te¿ udzia³ w paru grupo-

wych manifestacjach organizowanych pod egid¹ galerii. Sam mia³em te¿ okazjê

zorganizowaæ (mówiê tu o Poznaniu) wystawy du¿ych zespo³ów dzie³ Chlandy:

„Miejsce dla Ignacego” w Galerii U Jezuitów (2003) oraz „Beatyfikacje 2006-

-2007” w Muzeum Narodowym (2009); mia³em te¿ sposobnoœæ organizowania

wielu jego wystaw w innych miejscach, miêdzy innymi w Warszawie (wystawa

„Miejsca rzeŸby. Joseph Beuys, Marek Chlanda, Royden Rabinowitch” w ASP,



„Szeœæ dni” na Foksal), w Budapeszcie, Lyonie czy Tel Awiwie. Ka¿dej z tych wy-

staw towarzyszy³y publikacje zawieraj¹ce wypowiedzi rysownika. Ukaza³a siê te¿

ksi¹¿ka zawieraj¹ca moje rozmowy z Chland¹ i esej Tadeusza S³awka, jako trzeci

g³os, w naszej permanentnej wymianie myœli i doœwiadczeñ. A sytuacja idealna

nastaje, kiedy do naszego dialogu do³¹cza choæby jedna wiêcej osoba. W którejœ

z naszych konwersacji pyta³em Chlandê, czym jego praca jest iluminowana, rysow-

nik odpowiada³: „Czym jest iluminowana? Szukaniem Orygina³u!” [Marek Chlan-

da, Jaromir Jedliñski, Tadeusz S³awek „O sztuce nieœwieckiej”, Schmidt, 2014].

W swojej pracy Chlanda postêpuje jak kopista albo autor portretów pamiêciowych

lub monta¿ysta. Prowadzi dociekania wizualne, wrêcz dochodzenia. Nie wytwa-

rza, ods³ania. W swych komentarzach ujawnia towarzysz¹ce jego plastycznym

usi³owaniom procesy myœlowe i zabiegi manualne. Bywa, ¿e nie wskazuje widzom

najprostszej œcie¿ki w docieraniu do treœci jego pracy, nieraz wyznacza d³ug¹ dro-

gê dochodzenia ku niej, zachêcaj¹c odbiorcê do odbycia wêdrówki, nieraz zakola-

mi, przypominaj¹cej w³asne jego dochodzenia.

Mówi¹c o Chlandzie, okreœlam go jednym s³owem: rysownik. Jakkolwiek rysowa-

nie zdaje siê stanowiæ rdzeñ ca³ej jego pracy, ba, jego ¿ycia, to pos³uguje siê on

tym, co jest mu niezbêdne: czasem procesami rzeŸbiarskimi, a to malarskimi,

a nawet – bywa³o – filmowymi, wreszcie widowiskowymi (happening, perfor-

mance, taniec). A jego szkicowniki to warsztat, zasobnik i skarbnica.

Chlanda jest swoisty. Trudno dlañ znaleŸæ porównanie na wspó³czesnej scenie ar-

tystycznej w Polsce. Jest on wszak bardzo œwiadomy tego co w sztuce – w Polsce

i w œwiecie, w przesz³oœci i obecnie – jest zrobione. To, co wie o pracy innych

zdaje siê on wszak we w³asnym gor¹cym uczynku porzucaæ (jakby za rad¹ Kanto-

ra: „o wszystkim pamiêtaæ i wszystko zapomnieæ”) i postêpowaæ we w³asny, bez-

przyk³adny sposób. Sw¹ robotê wykonuje niejako w intencji innych ludzi, tu naj-

mocniej jego odosobnienie zazêbia siê z otoczeniem. Gdyby chcieæ jednak

umiejscowiæ Chlandê w historycznej perspektywie sztuki (tworzonej w Polsce, acz

o znaczeniu ponadlokalnym), widzia³bym nastêpuj¹c¹ sekwencjê: Stanis³aw Wy-

spiañski – Stanis³aw Ignacy Witkiewicz – Tadeusz Kantor – Jerzy Grotowski –
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Marek Chlanda. Kreœl¹c tê liniê na myœli mam przede wszystkim przyk³adnoœæ do-

konañ tych osobowoœci gdy idzie o ca³oœciowe podejœcie do pos³ugiwania siê

sztukami widowiskowymi. Chlanda mówi w jednym z tu publikowanych tekstów:

„…moim punktem wyjœcia by³ (i nadal jest) rysunek. Nade wszystko rysowanie,

dos³ownie i metaforycznie miejsce zarysowane, miejsce rysunkowe. Rysunek,

który dostaj¹c cieñ i ciê¿ar, staje siê rzeŸb¹. Który opisuj¹c kinetycznie prze-

strzeñ pokoju, sali, staje siê choreografi¹. Który z potrzeby rozrzedzenia staje siê

malarstwem. Bez pokus to¿samoœci warsztatowej. Bez podzia³u na scenê i kulisy,

na akcjê g³ówn¹ i dzia³ania poboczne.”

Rysunek Marka Chlandy jest spektaklem. Ca³a jego praca ma znamiona dramatur-

giczne.

we wrzeœniu 2015 roku
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Marek Chlanda

Oczy naprzeciw œciany

1

S³ynne, ostatnie zdanie Traktatu Ludwiga Wittgensteina: „O czym nie mo¿na

mówiæ, o tym trzeba milczeæ” nale¿y do mantr-dziwol¹gów. Brzmi dobrze lecz

niewiele wnosi. Ascetyczne traktowanie niejasnoœci ³udzi dojrza³¹

powœci¹gliwoœci¹ ale mo¿e po prostu skrywaæ nijakoœæ a nawet gnuœnoœæ

(dojrza³oœci). Wespó³ z innym asceto logicznym dogmatem: „mniej znaczy

wiêcej” ,wymusza szeptaninê krypto znaków, schludnych w swej oszczêdnoœci.

I z tych schludnych minimalizmów uros³a nam d¿ungla cichej paplaniny.

Czêsto wielkiej w sensie rozmiaru i wielce ma³omównej.

A co z wolnoœci¹, z g³upotami, ze œmietnikiem w g³owie, które nale¿y zarówno

temperowaæ jak i podlewaæ. Dystyngowana suchoœæ, sformatowana akuratnoœæ

ma, jak dla mnie, przera¿aj¹cy posmak wizualnej poprawnoœci. Nawiasem

mówi¹c, gdyby podj¹æ próbê opisania XX wiecznych formalizmów to, kto wie,

czy nie otrzymalibyœmy wyrazistej linii subtelnych ja³owoœci.

Inne, mniej s³ynne zdanie Wittgensteina, wskazuje na enigmê i brzmi:

„Œwiat³o pracy jest piêknym œwiat³em, ale œwieci naprawdê piêknie tylko

wówczas, gdy oœwietla je jeszcze inne œwiat³o”. Inne? Jakie? Sk¹d p³yn¹ce?

Œwiat³o nadwy¿ki? Czy mam je wywo³aæ, wyœniæ, wymyœleæ? A mo¿e tylko

postawiæ na to, które okreœlamy jako boskie? W gruncie rzeczy chodzi

o nawigacjê poœród nadmiaru, dopuszczanie i analizowanie jego

ba³aganiarskiej inercji. Trudno uchwytne poœród (wkomponowanego w nas)

terroru porz¹dku ochoczo wykluczaj¹cego zbêdnoœæ, s³aboœæ, prowizorkê.

Spróbujmy spojrzeæ na „œwiec¹c¹ liniê wolnoœci”.

Oto kilka wyrywkowych przyk³adów nowoczesnej swobody obrazowania,

dwie odnogi: niem¹dra, surrealistyczna (rysunki automatyczne) oraz m¹dra,

zdeterminowana wol¹ i u¿ytym materia³em oraz struktur¹ (to John Cage, który

mówi³ o koniecznoœci uzgadnialnoœci struktury dzie³ i dzia³ania, pozostawiaj¹c



sprawy formy domenie „g³osu serca”; uzgadnialnoœæ znamionuje bezwzglêdny,

nieprzypadkowy rygor; forma mo¿e byæ ca³kowicie arbitralna, pe³na wybryków).

Bior¹c pod uwagê szersz¹ perspektywê ju¿ Victor Hugo (w drugiej po³owie

XIX wieku) sporz¹dza³ dziesi¹tki rysunków/malunków, które nie by³y tak têpe

jak automatyzmy surrealistów, ani nie sz³y po linii okreœlonej póŸniej przez

Cage’a. To jeden z tropów.

Inny rzut swobody obrazowania by³ zwi¹zany z pozycjonowaniem

cia³a/podmiotu podczas akcji dzia³ania (Jackson Pollock – przejœcie z pracy

wertykalnej na horyzontaln¹, które „upraktyczni³o” ¿ywio³ malowania; Pollock

mówi³: nie malujê z natury, jestem natur¹, pod¹¿aj¹c tym tropem móg³bym

powiedzieæ, i¿ nie studiujê z natury, lecz studiujê naturê, a mo¿e wrêcz

widmowoœæ natury; tak czy siak pojêcie natury nadal ma ciê¿ar). Ten krok ku

akcyjnoœci by³ nieœmia³y i cenny – nie zmierza³ jeszcze ku quasi-teatralnoœci

lecz odnosi³ obraz do sprawnoœci ca³ego cia³a, do psychologii, motoryki.

Do instynktu, nerwów, pokus. Dopuszcza³ omskniêcia, udawa³ panowanie

nad materia³em, pl¹ta³ siê w patetycznych meandrach tak zwanej twórczej

ekspresji.

Niektóre konsekwencje obu rzutów by³y owocne. Ma³o owocny by³ taszyzm,

szczególnie w wydaniu widowiskowym. Wystarczy jednak spojrzeæ na obrazy

i rysunki Brice’a Mardena (z obu okresów) albo na malarstwo Christophera

Woola aby wychwyciæ bij¹cy strumieñ ¿ywej energii. Trochê tak, jakby

definitywnie skoñczony obraz, martwy na dobre, wyci¹ga³ jednak rêkê

zapraszaj¹c do tañca.

Swoboda obrazowania to nie to samo co jego bezpoœrednioœæ. To raczej sposób

windowania w górê, wszerz, poziomu œwiadomoœci a¿ do momentu kiedy „inne”

czynniki (na przyk³ad nieœwiadome) dochodz¹ do g³osu. I nie chodzi tu

bynajmniej o formê (formy). Na przyk³ad znamienna jest fascynacja Bruce’a

Naumana malarstwem Willema de Kooninga. Ten pierwszy rozszerzy³ zakres

pytania de Kooninga – co i jak jeszcze mogê namalowaæ? – na wszelkie

przedstawienia plastyczne. Czasem mam wra¿enie jakby ostatnie piêædziesi¹t
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lat obrazowania czerpa³o niemal bez wyj¹tku z zadziwiaj¹cej swobody

Naumana. Równie¿ z pewnej nerwicy sposobu realizacji widocznej dziêki

pozostawianiu w dziele na równych prawach œladów pierwszorzêdnych,

trzeciorzêdnych i dziewiêciorzêdnych. Zawsze bez emfazy i by tak rzec,

bez mi³oœci w³asnej.

Swoboda obrazowania to nie spontanicznoœæ. Mój przyjaciel Andrzej Szewczyk,

swoim dzie³em da³ wyraz wszystkich tych rzutów, które wymieni³em. Wiednie,

poniewa¿ je wszystkie dobrze zna³. Jednak¿e jego praca jak i dzia³anie by³o czy

raczej bywa³o przeœwietlone promieniami biegn¹cymi ze wschodu. Filokalia

i haiku. Do obrazowania u¿ywa³ (obok farb, tuszu, wosku) œcinków kredek,

fistaszków, miesiêcznej krwi, o³owiu. Niemniej praca Andrzeja, poza swymi

pocz¹tkami, by³a wysoce jednorodna, a ró¿norakoœæ inwencji stylistycznych

zupe³nie go nie obchodzi³a.

Z kolei odnoga per formatywna swobody obrazowania to z jednej strony rodzaj

uczynienia z cia³a skonceptualizowanego pêdzla (na przyk³ad

post-wagnerowskie marzenia o malarskim i egzystencjalnym katharsis, jak

u Hermanna Nitscha czy Otto Muehla, banalne struktury, emfaza chlapanin¹,

marzenia o misterium. Z domieszk¹ pretensji wobec mieszczañskiego status

quo (typowej dla austriackiej tradycji artystycznej). Z drugiej, to wejœcie

w procesualne koincydencje cia³a i rzeczy, co przy skrupulatnym poszerzaniu

przestrzeni akcji, przynios³o sztukê dzia³añ meta-codziennych (jak mia³o to

miejsce na prze³omie lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych w Judson Memorial

Church w Nowym Jorku). W malarstwie, rzeŸbie, choreografii, na ich styku ,

w procesualnoœci. Zajmowa³em siê jednym, drugim i trzecim lecz moim

punktem wyjœcia by³ (i nadal jest) rysunek. Nade wszystko rysowanie,

dos³ownie i metaforycznie miejsce zarysowane, miejsce rysunkowe. Rysunek,

który dostaj¹c cieñ i ciê¿ar, staje siê rzeŸb¹. Który opisuj¹c kinetycznie

przestrzeñ pokoju, sali, staje siê choreografi¹. Który z potrzeby rozrzedzenia

staje siê malarstwem. Bez pokus to¿samoœci warsztatowej. Bez podzia³u

na scenê i kulisy, na akcjê g³ówn¹ i dzia³ania poboczne.
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Nawigacja, której drobn¹ czêœæ wybiórczo i skrótowo przedstawi³em okreœla

niektóre elementy t³a; nie biegnie ona wed³ug charakteru i w³asnoœci form

otwartych lub zamkniêtych ani wedle identyfikacji z nowoczesnoœci¹

czy staroczesnoœci¹. W niektórych seriach rysunków (czy rysunków

i malunków), w kilku seriach rzeŸb, realizowanych przez prawie czterdzieœci

lat, st¹pa³em po œladach ludzi z groty Chauvet (trzydzieœci tysiêcy lat temu),

w innych pracach pewnie bym znalaz³ wspólny jêzyk z Victorem Burginem

(„Zoo 78”, „Olympia”, 1982), albo z Juanem Muñozem („Winterreise”, 1992,

„Conversation Piece/Pittsburgh”, 1991) … . Powinowactwa, na które tu

wyrywkowo wskazujê, dotycz¹ raczej rodzaju motywacji, a nie zwi¹zków

z wizualn¹ stron¹ dzie³ wymienionych artystów.

2

Zjawisko, w którym uczestniczê, ma solidne ramy czyli œciany – fizyczn¹,

materialn¹ p³aszczyznê oparcia z tymi wszystkimi pomyœlanymi, a czasem

jedynie wyczuwalnymi aspektami. Œciany maj¹ wysokoœæ, gruboœæ,

chropowatoœæ ale i proporcje... . Tych aspektów jest na tyle du¿o,

¿e sprowadzanie ich do kilku terminów przeczy doœwiadczeniu i doœwiadczaniu.

Czym innym jest widzieæ wymiar, a czym innym go zmierzyæ. Tak czy owak

kluczowe znaczenie ma faktycznoœæ œcian jako podobrazia i zarazem t³a oraz

beznadziejna acz przyk³adna umownoœæ tego, co p³askie a co przestrzenne… .

W koñcu dobrze wiemy, i¿ ka¿da ekspozycja p³askiego jest przestrzenna,

wszelkie dzia³anie jest przestrzenne i nie warto zatrzymywaæ siê na tych

bana³ach. Ile wymiarów ma oko, rêka…?

Rysunek, rysowanie pojmujê jako czêœæ sztuk dramatycznych. Nawet jeœli

procesy nieuchronnie zmierzaj¹ do fina³u, do rezultatu, do dzie³a, to nie ono

jest celem. Mo¿e po prostu jest tak, ¿e cechy i jakoœci rysowania nie

przek³adaj¹ siê wprost na cechy i jakoœci skoñczonego obiektu, nawet jeœli

akurat jest rysunkiem. Proces jest zadaniem do wype³nienia i spe³nienia. Trwa,

nie maj¹c ¿adnego prze³o¿enia na tak zwan¹ wystawialnoœæ; bywa ona o tyle
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równoleg³a z dzia³aniem jako jego relikt, o ile rozci¹ga zakres znaczeñ. Krótko

mówi¹c, wszyscy mamy coœ do odkrycia, co bynajmniej nie wynika z obowi¹zku

kulturowego, co nie biegnie po linii rozrywki. Wrêcz przeciwnie, odkrywanie

znaczeñ jest wielkim wysi³kiem, w zasadzie odrywk¹ z rozrywki.

3

Postawiony pod œcian¹. Raczej groŸne zdanie. Zawleczenie emocji uczuæ

do miejsca, które jest wykrzyknikiem. To rodzaj konotacji patetycznej,

zdania/skróty nazywaj¹ nadmiary dosadnie abyœmy wiedzieli, i¿ ¿arty siê

skoñczy³y. Tymczasem spory rysunek, przyparty do œciany stalowymi prêtami

(lub przyporami z innego materia³u) to najzwyczajniej partner mojego cia³a.

Jego przed³u¿enie, dope³nienie. Podkreœlam – dla mnie. Stawiam siê

z papierem, z o³ówkiem 2B pod œcian¹. Papier jest bia³y, po kilkunastu

godzinach pierwszego dnia jest nieco zarysowany. Rysujê zmiêty papier,

kopiujê o³ówkiem zmiêt¹ kartkê papieru (formatu A4, przed zmiêciem).

Nic specjalnego. Model (zmiêta kartka) nie jest tak naprawdê odrysowywany,

s³u¿y mojej przytomnoœci podczas rysowania i jest raczej rodzajem wêdzid³a

i porêczy. Te metafory okreœlaj¹ charakter dzia³ania: nie pozwalam rêce

na swobodê, na poszukiwanie formy, na stratê energii. Temat jest zafiksowany.

Nic z kreacji, by u¿yæ tego dziwnego s³owa. Tyle w kwestii wêdzid³a. Porêcz

to asekuracja, podprogowa pomoc – zawsze mo¿esz siê z³apaæ.

„Oczy…” nie s¹ o czymœ, same s¹ czymœ. Jeœli nawet zawieraj¹ komponenty

mimetyczne, jeœli nawet zawieraj¹ komponenty abstrakcyjne, jeœli nawet

zawieraj¹ jakiekolwiek komponenty duchowe, mnie autorowi, aktorowi

graj¹cemu rysownika, nie chodzi o kolejn¹ reprodukcjê w³adzy obrazowania.

Owszem, jakaœ forma w³adzy ma tu miejsce. Na przyk³ad posiadanie przez

spojrzenie, podgl¹danie tego co rysownik robi, kiedy rysuje. Przy pe³nym

rygorze, jeœli przyj¹³ dyspozycje dwunastogodzinnego rysowania we wtorek,

w œrodê, a w czwartek tylko dziesiêæ godzin, to je wykonuje. Bez determinacji,

miarowo, bez przerw. Tyle rysowania ile papieru.
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Tu dygresja. Pierwszy rysunek „Oczu…” zrobi³em w 1986 roku. Ostatni w 2014.

Chocia¿ charakteryzuje je podobieñstwo rodzinne to, na ka¿dym etapie ¿ycia,

proces nieco inaczej przebiega³. Im jestem starszy, dajê radê rysowaæ bez

przerwy nie d³u¿ej ni¿ 5 godzin.

Rysunków „Oczu…” powsta³o oko³o piêædziesiêciu. Gdybym, powiedzmy,

realizowa³ tylko takie rysunki (jak na przyk³ad Roman Opa³ka „liczone obrazy”)

zgubi³bym zjawiskowoœæ motoryki (mechaniki r¹k). Automatycznie niejako

chodzi³oby o kolejny efekt/rezultat, co nie jest szczególnie interesuj¹ce.

Chodzi równie¿ o to, aby pracuj¹c wymin¹æ siebie na tyle, na ile siê da.

Przystêpujê do pracy z nadziej¹ nieposiadania stylu. W pracy rêcznej inklinacje

i temperament daj¹ o sobie znaæ jako sygnatura, niemal odcisk palca. Jak to

siê dzieje, pozostaje niejasne. Na szczêœcie. Aby nie dopuszczaæ do serca

i rozumu identyfikacji z sygnatur¹, mamy przed sob¹ i w sobie wielki potencja³

„technik siebie”. Chodzi o wieloœæ; sklejanie siê tylko z jedn¹ z technik

czy metod spod znaku „wiernoœci sobie” lub lepiej „dr¹¿eniu jednej sprawy”

zbyt czêsto przypomina przyzwyczajenie. Wolê inne przykazania zorientowane

na nawyk wieloœci. Na przyk³ad takie: daæ siê ró¿nym œcianom poprowadziæ.

Nawet na œlepo.

4

Czas rysowania rysunków „Oczu…” ma charakter zbli¿ony do robienia z siebie

dedykacji. Takiej ogólnej, afirmuj¹cej sam¹ akcjê oraz szczególnej gdy, niczym

m³ynek tybetañski, chcia³bym swoimi kreskami wesprzeæ osobê mi blisk¹,

maj¹c¹ pewne k³opoty.

Jeden, dwa, czasami trzy rysunki „Oczu…” rocznie. I nie wiadomo czy

ich realizacja jest luk¹, wyrw¹ w ci¹gach/seriach ró¿norakiego obrazowania,

innego od „Oczu…”, czy na odwrót.

5
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„Oczy…” s¹ czêœci¹ œciany, jej fragmentem. Nie lewituj¹ na œcianie. Œciana nie

jest ekranem. To, jak istniej¹ przedmiotowo, ¿e s¹ przyparte, a nie zawieszone,

nale¿y do ich konstrukcji (jest zawartoœci¹, treœci¹) i egzystencji (jest

sposobem istnienia). Ani nie stoj¹, ani nie wisz¹. Przyparcie, stalowe prêty,

nale¿y do techniki realizacji w tym samym stopniu co rysowanie, grafit na

papierze. Zwyczajowo i psychologicznie ramy (oprawa) nadaj¹ wizerunkom

odœwiêtnej szlachetnoœci. W przypadku rysunków dochodzi jeszcze wzgl¹d

pragmatyczny – chcemy zachowaæ je w jak najlepszym stanie. Jakby nie by³o,

spotkanie techniki z estetyk¹ rozci¹ga siê na sposoby prezentacji. Sposoby

prezentacji reprezentuj¹ kulturê i zapominamy, ¿e tak naprawdê reprezentuj¹

egzystencjê. Po prostu. Formy ¿ycia przenikaj¹ siê z formami sztuki. Nie na

jakichœ antypodach treœci, idei lecz tu i tam, na ka¿dym kroku. Pomyœlmy

o operacjach prowizorycznych, o jawnych niedomkniêciach, o ruchu myœli,

który biegnie przez cia³o, o równowadze, o tarciu…, o pokusie zapiêcia na

ostatni guzik. I na koniec o solidnoœci, o sytuacjach, kiedy trzeba j¹ adorowaæ

i sytuacjach, gdy trzeba j¹ wyœmiewaæ.

6

Dzie³a sztuki nale¿¹ do kapita³u materialnego chocia¿ ich powstanie, jak i nici

³¹cz¹ce nas z nimi, s¹ wyraŸn¹ domen¹ kapita³u duchowego. Toniemy

w idealizmach i liczymy nasz stan posiadania. Oczywiœcie prawdziwy cz³owiek

interesu bêdzie gromadzi³ oba kapita³y. Jednak dla mnie najciekawszy jest

azymut na prowizoryczn¹ hybrydê, która siê turla pomiêdzy, nie stawiaj¹c na

¿aden z kapita³ów.

Byæ mo¿e „Oczy…” s¹ obrazem tej ambiwalencji.

lipiec 2015
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Marek Chlanda

Obrazy spod pod³ogi

1

Istnienie nieistniej¹cych zjawisk nie jest ¿adnym paradoksem, rzeczywistoœæ

jest nimi wype³niona. Inny, mniej spektakularny choæ dra¿liwy paradoks

dotyczy zatrzymywania ulotnoœci. Nie wiem, czy nale¿y j¹ chroniæ, na przyk³ad

zatrzaskiwaæ j¹ w dokumentacji. Trochê trzeba, a trochê nie trzeba. Czasem

myœlê, i¿ sztuki per formatywne, spotykaj¹c na swej drodze mechaniczne œrodki

rejestracji, wiêcej na tym spotkaniu straci³y ni¿ zyska³y. W koñcu

doœwiadczenie akcji, jej wspó³prze¿ycie przez performera, jak i jego œwiadka,

odk³ada siê w ich cia³ach. Zapisuje siê w ich cia³ach, trwa jako pamiêæ cia³a.

W skupieniu tu i teraz na tym, co siê zdarzy³o, a czego cia³o jest najlepszym

noœnikiem i magazynierem. Nawet jeœli jest zapominalskie.

2

W swoich zapiskach jerozolimskich (z 1993 roku) znalaz³em zaczête, porzucone

zdanie: The Dead Sea performance… . Postanowi³em nadaæ mu dalszy ci¹g.

Oczywiœcie, po dwudziestu trzech latach, nie mam pojêcia, o co mi wówczas

chodzi³o. Dogrzeba³em siê jednak pewnych mglistych majaków, u³o¿y³em

z nich krótki scenopis do odegrania na sucho, stacjonarnie, w niewielkich

grupach wizerunków. Tak czy inaczej „The Dead Sea Performance” nie odby³ siê

(wówczas) chocia¿ (teraz) w lipcu, w Krakowie, zosta³ przeprowadzony jako

nieodbyty.

3

Robert Musil zauwa¿y³, i¿ ka¿da granica ma jeszcze drug¹ stronê i po tej

drugiej stronie tak¿e musi istnieæ przestrzeñ. Chodzi o styk, tyle ¿e ³atwo go

pomyœleæ, a znacznie trudniej uchwyciæ w dzia³aniu zewnêtrznym wobec myœli.

Tradycja wypowiadania zdañ na temat znaczeñ zawartych w konkretnej pracy



artystycznej g³adko pomija procesy wype³nione automatyzmami, klejem i s³om¹

tak zwanego procesu twórczego. Poniewa¿ nie bardzo wiem co jest twórcze

a co nie, ca³¹ uwagê kierujê na przygl¹danie siê wszelkim drobiazgom

zachodz¹cych procesów, przechodzeniu rytmu roboty z szybkiego na wolny,

pilnowaniu skupienia, brudom wêgla i grafitu, migotaniu œwiat³a w miejscu

pracy (itp.,itd.), s¹dz¹c, ¿e w takich momentach pojawiaj¹ siê pierwsze

nasiona znaczenia. Nie w tym „co chcê wyraziæ” lecz w tym, jak stojê podczas

pracy, co s³yszê przed sob¹ (czy¿by tamten okrzyk Beduina), a co za mn¹

(kilkakrotne ken czyli „tak” po hebrajsku, wylatuj¹ce z ust pulchnej Rosjanki,

leniwie opartej o czo³g w pobli¿u Œciany P³aczu), maj¹c w g³owie rozwijaj¹cy

siê i zwijaj¹cy „film” z Chaj¹ German w Tarnowie, poprzetykany strzêpkami

tekstu „Sen, Sphinx i œmieræ T.” Alberto Giacomettiego z 1946 roku.

Wiadomo, chodzi o monta¿.

4

Sergiusz Eisenstein, mistrz monta¿u, pod koniec lat dwudziestych ubieg³ego

wieku pracowa³ nad scenariuszem filmu wed³ug „Kapita³u” Marksa. Re¿yser

s¹dzi³, i¿ podstawow¹ funkcj¹ planu filmowego s¹ zadania metaforyczne,

¿e znaczenia od pocz¹tku tkwi¹ w taktyce przygotowañ, w metodzie. Swoje

dzie³o (którego w koñcu nie zrealizowa³) zamierza³ zadedykowaæ Jamesowi

Joyce’owi jako ho³d dla umiejêtnoœci tworzenia przez pisarza ci¹gu

tematycznego, opartego na skojarzeniach, które da³o siê uzyskaæ przez

zastosowanie „monologu wewnêtrznego” i monta¿ owych skojarzeñ w zbitkach

logicznych oraz zupe³nie nielogicznych. Innym mistrzem takich operacji by³

Jerzy Grotowski, a gdyby do tego grona dodaæ mistrza skrótu/znaku, Andrzeja

Wróblewskiego, uzyskamy obraz metody, która tak naprawdê ma wiêcej

wspólnego z przytomnym ¿yciem ni¿ ze sztuk¹. Na dobre i na s³abo dobre:

z jednej strony owa metoda dostarcza rozlicznych narzêdzi poznawczych,

z drugiej zaœ nie gwarantuje ich szerszej czytelnoœci.
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5

Czytelnoœæ zmontowanego zbioru stop-klatek (obrazów) ma niewiele

wspólnego z czytelnoœci¹ tekstu – najbardziej nawet „skoczny” czy te¿

logicznie dziurawy tekst natychmiast uzupe³niamy, jego luki zasypujemy,

nie bardzo mog¹c sobie pozwoliæ na nierozumienie. Z obrazami jest inaczej.

U¿ywaj¹c starego rozró¿nienia na disegno interno i disegno externo, mogê

powiedzieæ, i¿ monta¿, znaki, znaczenia, okreœlaj¹ charakter drogi transmisji

obrazu wewnêtrznego w zewnêtrzny. To droga niepewna, osobliwa, prywatna,

dla której rozumienie i zrozumienie nie jest zasadnicz¹ instancj¹.

Nie podejmujê jej w ramach jakiejœ zbornej, przejrzystej ekonomii projektu.

Projektu powiedzenia/pokazania „tego a tego”. W najmniejszym stopniu nie

zajmuje mnie projektowanie. Chodzi o zdarzenie, a dok³adniej o zderzenie

zdarzeñ. Zderzenie (monta¿) jest kalkulowane. Zdarzenia s¹ przygodne,

przygodnie prze¿yte, a wiêc tkwi¹ w sferze interno. Externo ma z nich zrobiæ

obrazy-znaki, rodzaj wspólnictwa (spotkania odmiennych w³asnoœci w ramach

jednej wyk³adni). I czasem zachodzi tu wymiana „podarków”, dar zdarzenia

przechodzi w dar obrazu.

sierpieñ 2015
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Marek Chlanda – biogram

Urodzi³ siê w 1954 roku w Krakowie, ukoñczy³ szko³ê muzyczn¹ oraz Akademiê

Sztuk Piêknych w Krakowie. Rysownik – autor Miejsc rysunkowych, rzeŸbiarz – autor

„krajobrazowych” cykli: Drogi, Terminale, a tak¿e Nienazwane rzeŸby, Instress

Inscape, Konstrukcje analogiczne, ¯ycie zewnêtrzne. Twórca realizacji przestrzennych

i performatywnych. W gruntowny sposób zajmuje siê sfer¹ religii, wyznaczaj¹c swej

pracy obszar nazwany przezeñ wczeœniej teografi¹, wype³niany zaœ praktyk¹

z u¿yciem rysunku, rzeŸby, malarstwa, przy pos³ugiwaniu siê konstruowaniem

obiektów, zapisem filmowym – Miejsce dla Ignacego, Pamiêtniki Boga, Zaœwiaty,

Porz¹dek, Szeœæ dni, Beatyfikacje, ¯ycie zewnêtrzne, Tranzyt, Uzdrowisko, a tak¿e

posiadaj¹cym zasadnicze znaczenie autokomentarzem – ksi¹¿ka: Marek Chlanda,

Jaromir Jedliñski, Tadeusz S³awek, O sztuce nieœwieckiej (Schmidt 2014). Przez

wiele lat zwi¹zany z Muzeum Sztuki w £odzi, a tak¿e z Galeri¹ Foksal

w Warszawie. Wspó³pracowa³ z Galeri¹ Starmach w Krakowie, od kilkunastu lat stale

wspó³dzia³a z Galeri¹ Muzalewska w Poznaniu. Jesieni¹ 2009 roku Muzeum

Narodowe w Poznaniu zaprezentowa³o wystawê Marek Chlanda. Beatyfikacje,

2006-2007. W roku 2012 mia³a miejsce w krakowskim MOCAK wystawa Marek

Chlanda. Tranzyt; w koñcu tego samego roku w Galerii Foksal odby³a siê wystawa

fragmentu najnowszego zespo³u utworów artysty Uzdrowisko; inna czêœæ tego cyklu

pokazywana by³a w Galerii Muzalewska, jeszcze inna w Galerii Starmach w Krakowie

(obie w 2013 roku), a kolejna w Galerii Extravagance w Sosnowcu w roku 2014.

Laureat Nagrody Fundacji Nowosielskich w 1997 roku. Mieszka w Krakowie.

Sztukê Chlanda uto¿samia z przytomnym ¿yciem, a prawdê mówi¹c ¿ycie przytomne

uznaje on za sprawê powa¿niejsz¹ ni¿ artyzm.

zestawi³ JJ
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