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Stanis³aw Dró¿d¿
DRÓ¯D¯
W naszej rozmowie z 2006 roku, prowadzonej przy okazji przygotowañ do wystawy
Dró¿d¿a w Galerii Muzalewska w roku nastêpnym, artysta mówi³:
Staram siê daæ jak najwiêksz¹ swobodê odbioru. Jak widz do mnie przyjdzie i powie:
Dró¿d¿, powiedz, co tu jest, to wtedy mo¿e coœ powiem, ale jak ktoœ ma dobrze w g³owie
u³o¿one to sam widzi, co tu jest powiedziane i pokazane.
I ja nie bêdê mówi³ co tu jest, poza jednym, ¿e w dzie³ach Dró¿d¿a – jego
„pojêciokszta³tach” – mieœci siê, jak zawsze w przypadku dzie³ sztuki, ca³y œwiat.
Nawet gdy zdawa³y siê one byæ w pierwszym rzêdzie wynikiem analiz jêzykowych,
owocem gier z mow¹, znakiem, pismem etc., zawsze by³y tam te¿ uczucia, myœli
kosmiczne, te¿ metafizyka. W przywo³anej naszej rozmowie, Dró¿d¿ mówi³ tak:
W Wenecji podesz³a do mnie ¯ydówka, urodzona we Lwowie, wychowana we Lwowie,
mieszkaj¹ca obecnie w Argentynie i pyta mnie, czy to co ja robiê ma coœ wspólnego
z Bogiem. Ja mówiê: wszystko ma coœ wspólnego z Bogiem. Bo tak jest.
To uporz¹dkowane bogactwo logicznych zapisów rozmaitych stron œwiata –
przybieraj¹ce od razu rozpoznawaln¹ formê „rêki” (acz zazwyczaj raczej przenikliwej
myœli) naszego artysty – nazywam „sta³¹ Dró¿d¿a”. On sam polubi³ to okreœlenie.
Znamy wprawdzie g³ównie przetwarzane przez innych (pomocników artysty
umo¿liwiaj¹cych wybrzmienie jego idei i projektów) wytwory umys³u Dró¿d¿a –
jego utwory. W obecnej wystawie mamy jednak mo¿liwoœæ ogl¹dania wczesnych
szkiców, jakie wysz³y spod w³asnej jego rêki. Mo¿emy je wiêc w naszym pokazie,
albo w skojarzeniach, zestawiaæ z póŸniejszymi, nieraz przetwarzanymi w paru wersjach,
realizacjami. Takie prezentacje, siêgaj¹ce do samego Ÿród³a tworzenia – do owego
disegno, zamys³u i zapisu idei – s¹ nieczêste, a w przypadku Dró¿d¿a (ze wzglêdu
na charakter jego pracy) bardzo sporadyczne. Unaoczniaj¹ one wielk¹ sta³oœæ jego
umys³owych (poetyckich) oraz plastycznych (graficznych, czasem i przestrzennych)
poszukiwañ w przebiegu ca³ej jego biografii.

Mówi³ do mnie, w innym momencie konwersacji, te¿:
„Pojêciokszta³ty”, proszê Pana, jest to materializacja jêzyka i myœlenia; podkreœlona tu
zostaje materialnoœæ tych obszarów pojêæ. Chodzi tu o integralnoœæ jêzyka. Kszta³ty pojêæ
jak sama nazwa wskazuje, integralne myœlowo-tekstowo-wizualnie-przestrzennie – etc.,
jak w Pana zapytaniu, tak, tak, tak, bardzo dobrze to Pan nazywa.
Kszta³ty pojêæ tworzonych przez Dró¿d¿a wpierw w umyœle, potem uobecnianych
na planszy lub w przestrzeni, a dok³adniej – sam proces kszta³towania siê tych pojêæ
i ich wizualnej materializacji, ukazane zostaj¹ w wystawie Spod rêki Dró¿d¿a. Wbrew
wszelkim ograniczeniom, a mo¿e w jakiejœ mierze z ich powodu w³aœnie, ta sztuka
jest sztuk¹ ca³oœciow¹, to twórczoœæ totalna, jakkolwiek ulotne – jak „druki ulotne” –
wydawaæ siê mog¹ poszczególne sk³adaj¹ce siê na dorobek Dró¿d¿a utwory.
Samo napisanie s³owa Dró¿d¿, wymawianie go, wpatrywanie siê i ws³uchiwanie w nie,
kiedy czynimy to z namys³em, to ju¿ wkraczanie w rejony poezji konkretnej. Konkretnej,
a w tym pokazie tak¿e – co rzadkie u Dró¿d¿a – odrêcznej.
jj, wiosna 2015

Fragmenty cytowanej mojej z Dró¿d¿em rozmowy to wyimki z naszej konwersacji
opublikowanej w katalogu wystawy Stanis³aw Dró¿d¿. Jêzyk to gra, prezentowanej
w Galerii Muzalewska w Poznaniu w 2007 roku. Rozmowê tê zapisaliœmy i
redagowaliœmy latem/jesieni¹ 2006 roku w S³awkowie, Wroc³awiu i Poznaniu.
© Stanis³aw Dró¿d¿ & Jaromir Jedliñski

Pyta³em Dró¿d¿a: Ci¹gle pozostaje Pan przy uprawianej od drugiej po³owy lat
szeœædziesi¹tych poezji konkretnej, stale pos³uguje siê Pan terminem pojêciokszta³ty
do okreœlenia Pana poszczególnych ca³oœciowych myœlowo-tekstowo-liczbowo-wizualnie-przestrzennie integralnych realizacji artystycznych. Bo to, co Pan robi
to sztuka, prawda? W odpowiedzi us³ysza³em odeñ:
To jest poezja. To jest sztuka, ale jest poezj¹ ci¹gle. Je¿eli poezja jest sztuk¹ – to tak,
zgoda!

