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PORZÑDEK

Marek Chlanda Studia, Listy do Williama
z komentarzem Jaromira Jedliƒskiego Obcowanie – wspólnictwo



Studium zatrzymanego ruchu, 2003 akryl, w´giel na tekturze 16,8 x 52,5 cm



Drogi Williamie,

Pan Deville, zarzàdca sklepu z lampami na Strandzie, s∏yszy Twoje

s∏owa: tylko Rzeczy Mentalne sà Realne; Nikt nie wie gdzie zamie-

szkuje to co jest nazywane cielesnym. To co cielesne jest zwodnicze,

jego Istnienie jest Oszustwem.

OczywiÊcie, „nadrz´dna rola umys∏u” musi marginalizowaç ciele-

snoÊç. Jednak˝e cielesnoÊç, odwalajàca od zawsze i bez przerwy

czarnà robot´ historii, nie jest u∏udà. Bywa kulà u g∏owy.

Wiosnà 1825 roku pan Deville sporzàdza odlew Twojej g∏owy.

Wierzy, i˝ z rysów twarzy oraz kszta∏tu czaszki mo˝e wyczytaç

w∏aÊciwoÊci umys∏owe i psychiczne. Stawia odlew na pó∏ce mówiàc:

oto przyk∏ad zdolnoÊci imaginatywnych.

Kolejny frenolog - amator, który dosta∏ kr´çka.

Tymczasem jesteÊmy cia∏em pó∏fantastycznym. Nasza r´ka ma

dwa kraƒce. Pierwszy, wiadomo, okreÊla praca, uczynki, szukanie

miejsc i pokazywanie dróg. Drugi kraniec ledwo widaç.

Ma wiele z wulkanicznego snu; zwija si´ i rozwija.

Trudna sztuka kontemplacji w „ruchu i odpocznieniu” pozwala niekiedy

wk∏uç si´ w któràÊ z niezliczonych arterii niezmiennie pulsujàcych na

drugim kraƒcu. Jedno z çwiczeƒ dyscyplinujàcych cia∏o

pó∏fantastyczne zaleca oddalanie wizerunku, nad którym Êl´czymy,

tak aby sta∏ si´ cz´Êcià uk∏adu obserwowanego a nie obserwatora.

Âciskam d∏oƒ,

M.

 zima 2004

Studium snu, 2005 akryl, w´giel na tekturze 34,2 x 71,3 cm



Drogi Williamie,

Pan Deville, zarzàdca sklepu z lampami na Strandzie, s∏yszy Twoje

s∏owa: tylko Rzeczy Mentalne sà Realne; Nikt nie wie gdzie zamie-

szkuje to co jest nazywane cielesnym. To co cielesne jest zwodnicze,

jego Istnienie jest Oszustwem.

OczywiÊcie, „nadrz´dna rola umys∏u” musi marginalizowaç ciele-

snoÊç. Jednak˝e cielesnoÊç, odwalajàca od zawsze i bez przerwy

czarnà robot´ historii, nie jest u∏udà. Bywa kulà u g∏owy.

Wiosnà 1825 roku pan Deville sporzàdza odlew Twojej g∏owy.

Wierzy, i˝ z rysów twarzy oraz kszta∏tu czaszki mo˝e wyczytaç

w∏aÊciwoÊci umys∏owe i psychiczne. Stawia odlew na pó∏ce mówiàc:

oto przyk∏ad zdolnoÊci imaginatywnych.

Kolejny frenolog - amator, który dosta∏ kr´çka.

Tymczasem jesteÊmy cia∏em pó∏fantastycznym. Nasza r´ka ma

dwa kraƒce. Pierwszy, wiadomo, okreÊla praca, uczynki, szukanie

miejsc i pokazywanie dróg. Drugi kraniec ledwo widaç.

Ma wiele z wulkanicznego snu; zwija si´ i rozwija.

Trudna sztuka kontemplacji w „ruchu i odpocznieniu” pozwala niekiedy

wk∏uç si´ w któràÊ z niezliczonych arterii niezmiennie pulsujàcych na

drugim kraƒcu. Jedno z çwiczeƒ dyscyplinujàcych cia∏o

pó∏fantastyczne zaleca oddalanie wizerunku, nad którym Êl´czymy,

tak aby sta∏ si´ cz´Êcià uk∏adu obserwowanego a nie obserwatora.

Âciskam d∏oƒ,

M.

 zima 2004

Studium snu, 2005 akryl, w´giel na tekturze 34,2 x 71,3 cm



Studium grawitacji, 2003 akryl na tekturze 22,6 x 56,6 cm

Studium grawitacji, 2004 akryl na p∏ótnie 41 x 33 cm (x3)



Studium grawitacji, 2003 akryl na tekturze 22,6 x 56,6 cm

Studium grawitacji, 2004 akryl na p∏ótnie 41 x 33 cm (x3)



Drogi Williamie,

Jesienià 1807 Twoja ˝ona powiedzia∏a Seymourowi Kirkutowi:

Pan Blake niecz´sto dotrzymuje mi towarzystwa, wcià˝ przebywa

w Raju.

ZajmowaliÊcie wówczas dwa pokoje przy South Molton Street 17.

26,65 m² oraz 14,44 m².

Na marginesie „Dyskursów” sir Joshui Reynoldsa zanotowa∏eÊ:

Reynolds: wszelako owa sk∏onnoÊç do abstrakcji... jest ogromnà zaletà

umys∏u ludzkiego i powodem do dumy.

Blake: uogólniajà idioci. Jedynie uszczegó∏owienie jest coÊ warte.

      Konkrety anatomiczne: wà˝ majàcy dwie ∏apy lwa i dwie or∏a;

Babilon, 2900 p.n.e., bry∏a aluminium b´dàca w po∏owie sarnà,

w po∏owie lisem; Pecos, 1989.

Rysunek, rzeêba, malowid∏o zawierajà zakodowane informacje

o poprzednim rysunku, rzeêbie, malowidle. Obraz jest poj´ciem

czasownikowym. Zamykamy oczy na tysiàc, dwieÊcie lat. Na rok.

Otwieramy i widzimy jak duch oraz litera rysunku, rzeêby, malowid∏a

przesun´∏y si´ z jednych terenów na drugie.

Konkrety sytuacyjne: król depcze cia∏o zabitego wroga; Babilon

2270 p.n.e., ˝o∏nierz l˝y wi´ênia; Abu Ghraib, 2004.

Królestwo, raj, artysta, abstrakcja, wojna, ogó∏, przemoc, szczegó∏,

uÊmiech – ciàg∏a noc nowego pod s∏oƒcem. Monotonne stuk-puk,

ponure pif-paf.

Wed∏ug Petera Ackroyda jesteÊ antynomistà. (Antynomizm – herezja,

w myÊl której zbawienie daje sama wiara, z pomini´ciem nauk moralnych

KoÊcio∏a).

S∏owa Losa, Twoje s∏owa: my business is to create, w przek∏adzie

na polski mogà znaczyç: moim zadaniem jest tworzyç, albo moim

rzemios∏em jest twórczoÊç, albo moim interesem jest twórczoÊç.

Pytasz: które znaczenie wybieram?

Gdybym zajmowa∏ si´ twórczoÊcià wybra∏bym ostatnie.

Serdecznie pozdrawiam,

M.

wiosna 2004

Studium d∏ugiej pami´ci, 2004 akryl na tekturze 30,3 x 39,5 cm



Drogi Williamie,

Jesienià 1807 Twoja ˝ona powiedzia∏a Seymourowi Kirkutowi:

Pan Blake niecz´sto dotrzymuje mi towarzystwa, wcià˝ przebywa

w Raju.

ZajmowaliÊcie wówczas dwa pokoje przy South Molton Street 17.

26,65 m² oraz 14,44 m².

Na marginesie „Dyskursów” sir Joshui Reynoldsa zanotowa∏eÊ:

Reynolds: wszelako owa sk∏onnoÊç do abstrakcji... jest ogromnà zaletà

umys∏u ludzkiego i powodem do dumy.

Blake: uogólniajà idioci. Jedynie uszczegó∏owienie jest coÊ warte.

      Konkrety anatomiczne: wà˝ majàcy dwie ∏apy lwa i dwie or∏a;

Babilon, 2900 p.n.e., bry∏a aluminium b´dàca w po∏owie sarnà,

w po∏owie lisem; Pecos, 1989.

Rysunek, rzeêba, malowid∏o zawierajà zakodowane informacje

o poprzednim rysunku, rzeêbie, malowidle. Obraz jest poj´ciem

czasownikowym. Zamykamy oczy na tysiàc, dwieÊcie lat. Na rok.

Otwieramy i widzimy jak duch oraz litera rysunku, rzeêby, malowid∏a

przesun´∏y si´ z jednych terenów na drugie.

Konkrety sytuacyjne: król depcze cia∏o zabitego wroga; Babilon

2270 p.n.e., ˝o∏nierz l˝y wi´ênia; Abu Ghraib, 2004.

Królestwo, raj, artysta, abstrakcja, wojna, ogó∏, przemoc, szczegó∏,

uÊmiech – ciàg∏a noc nowego pod s∏oƒcem. Monotonne stuk-puk,

ponure pif-paf.

Wed∏ug Petera Ackroyda jesteÊ antynomistà. (Antynomizm – herezja,

w myÊl której zbawienie daje sama wiara, z pomini´ciem nauk moralnych

KoÊcio∏a).

S∏owa Losa, Twoje s∏owa: my business is to create, w przek∏adzie

na polski mogà znaczyç: moim zadaniem jest tworzyç, albo moim

rzemios∏em jest twórczoÊç, albo moim interesem jest twórczoÊç.

Pytasz: które znaczenie wybieram?

Gdybym zajmowa∏ si´ twórczoÊcià wybra∏bym ostatnie.

Serdecznie pozdrawiam,

M.

wiosna 2004

Studium d∏ugiej pami´ci, 2004 akryl na tekturze 30,3 x 39,5 cm



Studium proporcji, 2004 akryl na tekturze 24,3 x 69,8 cm Studium równowagi, 2005 akryl na p∏ótnie 35 x 27 cm, 30 x 24 cm (x3)



Studium proporcji, 2004 akryl na tekturze 24,3 x 69,8 cm Studium równowagi, 2005 akryl na p∏ótnie 35 x 27 cm, 30 x 24 cm (x3)



Studium równowagi, 2005 akryl na p∏ótnie 30 x 24 cm (x2), 35 x 27 cm

Studium horyzontu, 2004 akryl na tekturze 19,8 x 60 cm



Studium równowagi, 2005 akryl na p∏ótnie 30 x 24 cm (x2), 35 x 27 cm

Studium horyzontu, 2004 akryl na tekturze 19,8 x 60 cm



Williamie,

Rankiem 22-go grudnia 2003 wypowiadam g∏oÊno s∏owo „kos-

mossss” i ws∏uchujàc si´ w syk ostatniego s zaczynam rysowaç

bezg∏owà postaç z wyciàgni´tym ramieniem, w bia∏ym kitlu. W Wigili´

wpraszajà si´ inne postacie. Zajmujà miejsca i czynià gesty. Ustalajà

fabu∏´ ceremonii.

Nadal szukam odpowiedzi na pytanie: kim (czym) jest niedostrzegalny

nexus ustalajàcy zwiàzki mi´dzy wizerunkami.

Podczas ciep∏ej jesieni 1898 roku histolog Ramon y Cajal rozpo-

czyna nauk´ rysunku. Tak jak wszyscy poczàtkujàcy odrysowuje to co

widzi. Model, który kopiuje jest szczególny i trudny. Sà to paj´czyny

tkanki mózgowej widzianej pod mikroskopem. Setki esów – floresów,

w´z∏ów o∏ówkowych i atramentowych sup∏ów. D∏ugi proces. Na koniec,

z rysowania, dedukuje niewidzialny obraz struktury neuronu. Uznaje,

i˝ neuron stanowi odr´bnà komórk´ o ÊciÊle okreÊlonych granicach.

Pozostaje znaleêç nexus – obraz wspó∏pracy mi´dzy neuronami.

Oko∏o 1820 roku.

Narysowane: para, m∏odzieniec i dziewczyna, pomi´dzy nimi,

w ma∏ym prostokàcie wizerunek z trzema postaciami, w tle

alkowa z ∏ó˝kiem.

Para pochyla g∏owy, dziewczyna krzy˝uje r´ce na piersiach.

Z oczu m∏odzieƒca, skierowanych ku górze rysunku, biegnie

(nienarysowany) promieƒ.

Dziewczyna, patrzàc w dó∏, Êle (nienarysowany) promieƒ po

przekàtnej rysunku. Promienie si´ nie przecinajà, nie  przechodzà

przez wizerunek pokoju.

Para – pierwszy plan/czas rysunku odsy∏a do drugiego

planu/czasu. Do pokoju z trójcà. Odsy∏a = fabularyzuje.

Verley albo Linnel nazwali Twoje przedstawienie: Wizjonerskie g∏owy

Józefa i Marii oraz pokój, w którym si´ ukazali.

      NiewidzialnoÊç jest rzeczownikiem. Tak jak nexus.

      Pozdrawiam,

      M.

 lato 2004

Studium ceremonii, 2004 akryl na p∏ótnie 46 x 38 cm (x2)



Williamie,

Rankiem 22-go grudnia 2003 wypowiadam g∏oÊno s∏owo „kos-

mossss” i ws∏uchujàc si´ w syk ostatniego s zaczynam rysowaç

bezg∏owà postaç z wyciàgni´tym ramieniem, w bia∏ym kitlu. W Wigili´

wpraszajà si´ inne postacie. Zajmujà miejsca i czynià gesty. Ustalajà

fabu∏´ ceremonii.

Nadal szukam odpowiedzi na pytanie: kim (czym) jest niedostrzegalny

nexus ustalajàcy zwiàzki mi´dzy wizerunkami.

Podczas ciep∏ej jesieni 1898 roku histolog Ramon y Cajal rozpo-

czyna nauk´ rysunku. Tak jak wszyscy poczàtkujàcy odrysowuje to co

widzi. Model, który kopiuje jest szczególny i trudny. Sà to paj´czyny

tkanki mózgowej widzianej pod mikroskopem. Setki esów – floresów,

w´z∏ów o∏ówkowych i atramentowych sup∏ów. D∏ugi proces. Na koniec,

z rysowania, dedukuje niewidzialny obraz struktury neuronu. Uznaje,

i˝ neuron stanowi odr´bnà komórk´ o ÊciÊle okreÊlonych granicach.

Pozostaje znaleêç nexus – obraz wspó∏pracy mi´dzy neuronami.

Oko∏o 1820 roku.

Narysowane: para, m∏odzieniec i dziewczyna, pomi´dzy nimi,

w ma∏ym prostokàcie wizerunek z trzema postaciami, w tle

alkowa z ∏ó˝kiem.

Para pochyla g∏owy, dziewczyna krzy˝uje r´ce na piersiach.

Z oczu m∏odzieƒca, skierowanych ku górze rysunku, biegnie

(nienarysowany) promieƒ.

Dziewczyna, patrzàc w dó∏, Êle (nienarysowany) promieƒ po

przekàtnej rysunku. Promienie si´ nie przecinajà, nie  przechodzà

przez wizerunek pokoju.

Para – pierwszy plan/czas rysunku odsy∏a do drugiego

planu/czasu. Do pokoju z trójcà. Odsy∏a = fabularyzuje.

Verley albo Linnel nazwali Twoje przedstawienie: Wizjonerskie g∏owy

Józefa i Marii oraz pokój, w którym si´ ukazali.

      NiewidzialnoÊç jest rzeczownikiem. Tak jak nexus.

      Pozdrawiam,

      M.

 lato 2004

Studium ceremonii, 2004 akryl na p∏ótnie 46 x 38 cm (x2)



Studium uÊmiechu, 2004 akryl na p∏ótnie 35 x 27 cm (x2) Studium synapsy, 2004 akryl na p∏ótnie 35 x 27 cm (x2)



Studium uÊmiechu, 2004 akryl na p∏ótnie 35 x 27 cm (x2) Studium synapsy, 2004 akryl na p∏ótnie 35 x 27 cm (x2)



Studium synapsy, 2004 akryl na p∏ótnie 35 x 27 cm (x2) Studium uÊmiechu, 2004 akryl na tekturze 19,5 x 18,5 cm



Studium synapsy, 2004 akryl na p∏ótnie 35 x 27 cm (x2) Studium uÊmiechu, 2004 akryl na tekturze 19,5 x 18,5 cm



jesieƒ 2004

Drogi Williamie,

Ze zdarzenia, które opisa∏eÊ tak:

„Mi∏oÊç nie szuka nigdy siebie

Ani o siebie ma staranie;

Mi∏owanemu tworzy niebo

I tam, gdzie piekie∏ sà otch∏anie.”

T´ pieÊƒ Êpiewa∏a gruda gliny

Deptana byd∏a racicami;

Lecz ze strumienia kamyk ma∏y

Tymi zaçwierka∏ jej s∏owami:

„Jedynie siebie mi∏oÊç szuka;

Dla swego szcz´Êcia i rozkoszy

Mi∏owanego sp´taç pragnie;

Wbrew niemu mury piekie∏ wznosi”

próbuj´ wy∏uskaç elementy przejrzystej ekspozycji, poza duchem

i Êmiechem czasu.

Oto co widz´: opadanie s∏ów/g∏osów w materii (czy materia

bezpowrotnie je poch∏ania, czy raczej je kumuluje

a póêniej oddaje. Mo˝e tak i tak).

czeluÊcie p∏ci + relikwie zatrzymania (co z nimi,

co z przemijaniem).

halucynogennoÊç spotkania myÊli z obrazem

(o∏ówka z papierem, p´dzla z farbà i p∏ótnem)

Pozdrowienia dla Cathedron

M.

Studium taƒca, 2005 akryl na papierze 28 x 39,7 cm



jesieƒ 2004

Drogi Williamie,

Ze zdarzenia, które opisa∏eÊ tak:

„Mi∏oÊç nie szuka nigdy siebie

Ani o siebie ma staranie;

Mi∏owanemu tworzy niebo

I tam, gdzie piekie∏ sà otch∏anie.”

T´ pieÊƒ Êpiewa∏a gruda gliny

Deptana byd∏a racicami;

Lecz ze strumienia kamyk ma∏y

Tymi zaçwierka∏ jej s∏owami:

„Jedynie siebie mi∏oÊç szuka;

Dla swego szcz´Êcia i rozkoszy

Mi∏owanego sp´taç pragnie;

Wbrew niemu mury piekie∏ wznosi”

próbuj´ wy∏uskaç elementy przejrzystej ekspozycji, poza duchem

i Êmiechem czasu.

Oto co widz´: opadanie s∏ów/g∏osów w materii (czy materia

bezpowrotnie je poch∏ania, czy raczej je kumuluje

a póêniej oddaje. Mo˝e tak i tak).

czeluÊcie p∏ci + relikwie zatrzymania (co z nimi,

co z przemijaniem).

halucynogennoÊç spotkania myÊli z obrazem

(o∏ówka z papierem, p´dzla z farbà i p∏ótnem)

Pozdrowienia dla Cathedron

M.

Studium taƒca, 2005 akryl na papierze 28 x 39,7 cm



Studium przejrzystej ekspozycji, 2004 w´giel, akryl na tekturze 14,5 x 44,8 cm

Studium czeluÊci, 2004 akryl na p∏ótnie 40 x 30 cm (x3)



Studium przejrzystej ekspozycji, 2004 w´giel, akryl na tekturze 14,5 x 44,8 cm

Studium czeluÊci, 2004 akryl na p∏ótnie 40 x 30 cm (x3)



wiosna 2005

Williamie,

W 1810 roku rysujesz kolejnà wersj´ Ostatecznego Widowiska.

Wyra˝a je precyzyjny uk∏ad ruchów i postaw wielu cia∏ oraz dwa owale,

górny i dolny, ustanawiajàce centralnà oÊ. Otwarty, górny owal zajmuje

S´dzia Promienisty; dolny, zasklepiony, zajmuje Diabe∏ Stró˝

o siedmiu g∏owach.

Lewostronne cia∏a wznoszà si´, prawostronne opadajà. P∏ynne gesty

lewostronnych sugerujà radoÊç. ¸àczà je gesty przyjaêni. To zbawieni.

Prawostronni nurkujà, spadajà g∏owami w dó∏. To pot´pieni. W ramach

hierarchicznej choreografii Twój o∏ówek konspiruje ma∏e zdarzenia.

Choçby to dokarmianie pot´pionych (prawy, Êrodkowy margines

papieru).

W rysunku dostrzegam równie˝ inny porzàdek. Obraz pola

magnetycznego + -, jak równie˝ zapis powstawania stalagmitów

i stalaktytów ze êród∏owà osià od stalagma u góry do stalaktos u do∏u.

A mo˝e narysowa∏eÊ Ostateczne Otwarcie?

Zimà 1942 roku w obozie przy ulicy Janowskiej we Lwowie stojà

obok siebie: szeÊciu ˝o∏nierzy niemieckich i dwudziestukilku muzyków

˝ydowskich. Pierwsi stojà w ma∏ym kr´gu, drudzy w szerokim okr´gu,

z dyrygentem i solistà poÊrodku. Dyrygent jest w jasnym fartuchu.

Oba narody, niemiecki i ˝ydowski cenià i lubià muzyk´.

Ale wówczas, w tamtych latach, co innego je po∏àczy∏o. Otó˝ w g∏owach

sporej grupy Niemców (ilu ich by∏o nie wiadomo) zrodzi∏ si´ pomys∏

aby wszystkich ˚ydów wykluczyç z Królestwa Dêwi´ku

i przetworzyç ich zmys∏y w tuman kurzu.

Pomys∏ ten nazwano Ostatecznym Rozwiàzaniem.

Pozdrawiam,

M.

Studium bezdêwi´cznoÊci, 2005 akryl na p∏ótnie 55 x 38 cm (x3)



wiosna 2005

Williamie,

W 1810 roku rysujesz kolejnà wersj´ Ostatecznego Widowiska.

Wyra˝a je precyzyjny uk∏ad ruchów i postaw wielu cia∏ oraz dwa owale,

górny i dolny, ustanawiajàce centralnà oÊ. Otwarty, górny owal zajmuje

S´dzia Promienisty; dolny, zasklepiony, zajmuje Diabe∏ Stró˝

o siedmiu g∏owach.

Lewostronne cia∏a wznoszà si´, prawostronne opadajà. P∏ynne gesty

lewostronnych sugerujà radoÊç. ¸àczà je gesty przyjaêni. To zbawieni.

Prawostronni nurkujà, spadajà g∏owami w dó∏. To pot´pieni. W ramach

hierarchicznej choreografii Twój o∏ówek konspiruje ma∏e zdarzenia.

Choçby to dokarmianie pot´pionych (prawy, Êrodkowy margines

papieru).

W rysunku dostrzegam równie˝ inny porzàdek. Obraz pola

magnetycznego + -, jak równie˝ zapis powstawania stalagmitów

i stalaktytów ze êród∏owà osià od stalagma u góry do stalaktos u do∏u.

A mo˝e narysowa∏eÊ Ostateczne Otwarcie?

Zimà 1942 roku w obozie przy ulicy Janowskiej we Lwowie stojà

obok siebie: szeÊciu ˝o∏nierzy niemieckich i dwudziestukilku muzyków

˝ydowskich. Pierwsi stojà w ma∏ym kr´gu, drudzy w szerokim okr´gu,

z dyrygentem i solistà poÊrodku. Dyrygent jest w jasnym fartuchu.

Oba narody, niemiecki i ˝ydowski cenià i lubià muzyk´.

Ale wówczas, w tamtych latach, co innego je po∏àczy∏o. Otó˝ w g∏owach

sporej grupy Niemców (ilu ich by∏o nie wiadomo) zrodzi∏ si´ pomys∏

aby wszystkich ˚ydów wykluczyç z Królestwa Dêwi´ku

i przetworzyç ich zmys∏y w tuman kurzu.

Pomys∏ ten nazwano Ostatecznym Rozwiàzaniem.

Pozdrawiam,

M.
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Drogi Williamie,

Pytasz o charakter zmian jakie zasz∏y tutaj odkàd wyprowadzi∏eÊ

si´ tam, pod nowy adres.

Prostokàt obrazu, nasz najdoskonalszy wynalazek, straci∏ swój prymat.

Dotychczasowej, tysiàcletniej rodzinie rysunków, rzeêb, malowide∏

urodzi∏o si´ mrowie potomków zbudowanych inaczej, niepodobnych

do rodziców, chocia˝ z prawego ∏o˝a.

To najciekawsza zmiana.

Oto przyk∏ad: wyobraê sobie, ˝e jesteÊ w du˝ym, zaciemnionym

pokoju (powiedzmy cztery razy wi´kszym i wy˝szym od knajpy obok

domu Jamesa). Wiszà w nim, na ró˝nej wysokoÊci, cztery du˝e, bia∏e

kule. Dwie le˝à na pod∏odze. Na ka˝dej z kul widnieje oko. Wielkie,

sferyczne, patrzàce oko. Jego êrenica roÊnie i maleje. Oko mruga.

Technicznie obraz ten uzyskano czymÊ w rodzaju taumatropu. Dzisiaj

nazywamy to filmem. Pokój kul/oczu zrobi∏ nasz nowojorski kolega

Tony Oursler w 1992 roku.

Geniusz poetycki przyjmuje nowe formy choç ma nadal to samo

wieczne oblicze. Techniki, technologie sà zazwyczaj drugorz´dne ale

w r´kach i wyobraêni Ourslera sta∏y si´ wizjà. (Kiedy mieszka∏eÊ przy

Fountain Court 3, Joseph N. Niepce eksperymentowa∏

ze Êwiat∏oczu∏oÊcià uzyskiwanà sztucznie. Z pewnym sukcesem

lecz bez wyobraêni. Mog∏eÊ o tym nie s∏yszeç).

Bez wyobraêni...

Kiedy przez ostatnie dwa lata prowadzi∏em studia porzàdku, krà˝àc

wokó∏ faktów, wyglàdów, opisów wyraênie widzia∏em  nieobecnoÊç

wyobraêni. W sensie inwencji nic tu nie pochodzi z mojej g∏owy. Zatem

skàd?

W jakiejÊ mierze studia te sà wynikiem kontemplacji porzàdku, który

przedstawi∏eÊ w swoim „Laokoonie”, porzàdku wywiedzionego

z reinterpretacji ksiàg objawionych.

Nawiasem mówiàc, wiemy dobrze, i˝ nie wystarczy stanàç

po stronie jakiejkolwiek religii aby na horyzoncie zarysowa∏ si´ nam

Cieƒ Boskiego Porzàdku.

Mocno Êciskam,

M.

 lato 2005

Studium snu, 2005 w´giel, akryl na tekturze 34,6 x 47,7 cm
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Jaromir Jedliƒski

Obcowanie – wspólnictwo

Marek Chlanda poszukuje porzàdku w Êwiecie entropii. Wierzy on, myÊl´, ˝e w istocie jego usi∏owania to nie tyle poszukiwania

porzàdku, co raczej próby odtworzenia go. Nie w rzeczach, faktach, zjawiskach, ich objawach czy wizerunkach postrzega on

mo˝noÊç uchwycenia porzàdku, ale w relacjach pomi´dzy nimi. W obcowaniu, wspólnictwie tego z tamtym. W zabiegach

przemyÊlenia, przerobienia raczej, niêli wymyÊlania, wyrabiania. W wyborze, w cytowaniu i w osàdzie.

Co ustanawia owe relacje i zabiegi, zapytajmy. Jaka jest metoda radzenia sobie z nimi przez Chland´? MyÊl´, ˝e to, na czym

zasadza si´ jego metoda to rozumowanie – a potem post´powanie w oparciu o nie – kategoriami analogii. To tak˝e dociekania

na temat stosunku pomi´dzy orygina∏em (Orygina∏em?) a kopià, zjawiskiem i wizerunkiem, rysunkiem wewn´trznym a zewn´trznym.

AnalogicznoÊç ró˝nych czasów, miejsc, odczuç, myÊli, emocji, pokrewieƒstwo to˝samoÊci wyznaczajà pospo∏u g∏ówny element

metody Chlandy – jest nim zaÊ obcowanie z drugim istnieniem. Obcowanie kopisty z autorem orygina∏u, wspólnictwo poprzez

listy pisane przezeƒ do osób, odpowiedê których winna zostaç udzielona, albo jaka ju˝ zosta∏a udzielona s∏owem, obrazem, innym

dokonaniem – jakimÊ osiàgni´ciem.



Chlanda jest autochtonem osiàgni´cia – w ostatnich latach komunikacja, jakà si´ pos∏uguje to zwykle rysunek, malowid∏o, wypowiedê

s∏owna pisana albo wymawiana, cytat, przypis, s∏owem – dialog. Czasem pos∏uguje si´ on te˝ obiektem trójwymiarowym, czasem

zapisem filmowym. Sk∏adniki te konstytuujà ca∏oÊci – wype∏niajà notatniki, Êciany, wn´trza, uk∏adajà si´ w d∏ugie monologi,

wyczerpujàce dialogi, kodeksy, portfolia, serie listów etc. Co najistotniejsze jednak to – jak myÊl´ – to, i˝ Chlanda odnajduje

ca∏oÊciowe metody post´powania wype∏niajàce jego ˝ycie i stanowiàce – jak to ju˝ dawno temu okreÊli∏em – jego pomoce ˝yciowe

(sztuka per se go mniej zajmuje), a w nast´pstwie wczeÊniej tu wskazanej jako naczelna zasady analogicznoÊci – mogàce okazaç

si´ te˝ pomocami ˝yciowymi dla tych, którzy z owocami pracy Chlandy obcujà w sposób sumienny i rzetelny. Solenny.

Oto mamy do czynienia ze Studiami stanowiàcymi owoc çwiczeƒ, a pos∏ugujàcych si´ procedurami manualnymi – rysunkowymi

i malarskimi – opartymi na namyÊle nad motorykà, wizerunkami, podobieƒstwami, na namyÊle nad samym sobà. Na namyÊle nad

tym jeszcze, co realne, a co abstrakcyjne. Mamy tu te˝ do czynienia ze Êwiadectwami tego˝ namys∏u w postaci Listów do Williama

[Blake’a]. Mamy tu do czynienia z porzàdkiem, który, omijajàc u∏udy wyobraêni nie wyrzeka si´ t´sknoty za poszukiwaniem

Orygina∏u, t´sknoty poddawanej niestrudzonej, codziennej próbie kontemplowania Porzàdku w Êwiecie b∏´dnych cieni. T´sknoty

za obcowaniem z jakimÊ Porzàdkiem. Towarzyszy jej nieufnoÊç wobec wyobraêni-imaginacji, lekcja czerpana niegdyÊ z lektury

Becketta co do wyobra˝enia sobie wyobraêni martwej. Lekcja ˝ywa.

„W roku 1637 – pisze Pascal Quignard w ksià˝ce Les Ombres Errantes – Dernier royaume I – Ojciec Józef rzek∏ do Richelieu:

– Kiedy obracam oczy na miasta, lasy, morza i lodowce, przychodzi mi do g∏owy, ˝e Êwiat jest bajkà, a my postradaliÊmy rozum.

W Pary˝u Richelieu wezwa∏ lutnist´ i kaza∏ mu graç chaconne pod tytu∏em Ostatnie królestwo.

Potem lutnista zagra∏ Cienie w mroku, których g∏ówny temat, jako B∏´dne cienie, podjà∏ Fran˜ois Couperin w ostatniej ksi´dze

utworów klawesynowych. By∏o to wówczas, gdy George Fox rozwija∏ Towarzystwo Przyjació∏ albo Wyznawców Âwiat∏a.

Gdy ukaza∏ si´ Augustinus.” [B∏´dne cienie – Ostatnie królestwo I Pascala Quignard w przek∏adzie Tadeusza Komendanta]

Porzàdek – cieƒ porzàdku, Êlad t´sknoty za Cieniem Porzàdku, Êwiadectwo kontemplowania mo˝noÊci zarysowania owego „Cienia

Boskiego Porzàdku”, o jakim w ostatnim swoim LiÊcie do Williama [Blake’a] pisze Marek Chlanda. Uwidocznienie. Wszystko,

co trzeba, i mo˝na, wiedzieç – widome. Obcowanie wiedzianego z widzianym. Nebula – mg∏a. Porzàdek mg∏awicy – pierwotnie

obecna rodzina prac mia∏a nosiç tytu∏ Kosmos. Mikrokosmos komórek nerwowych i ∏ad po∏àczeƒ mi´dzy nimi. Nexus – synapsa

– splot. Przes∏anie i wspó∏brzmienie. Porzàdek – Êwiadectwo metodycznej pracy autora nad przenikliwoÊcià, nad rezonansem

znaczeƒ poÊród cieni.

Jaromir Jedliƒski

jesieƒ 2005 roku
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