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Obraz z cyklu „Dom”.
Katalog – pozycja 1.





Rysunek obrazu z cyklu „Dom”.
Katalog – pozycja 2.





Obarz z cyklu „Dom”.
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Katalog prac

1. Obraz z cyklu „Dom” z wystawy w Galerii Foksal, 2006

akryl, p³ótno, 170 × 255 cm

2. Rysunek obrazu z cyklu „Dom”, 2006

kredka, papier, 200 × 100 cm

3. Obraz z cyklu „Dom” z wystawy w Galerii Foksal, 2006

akryl, p³ótno, 200 × 100 cm

4. Obraz z cyklu „Dom” z wystawy w Galerii Foksal, 2006

akryl, p³ótno, 200 × 100 cm

5. 25 rysunków bez tytu³u, 2007

kredka, papier czerpany

6. 3 rysunki bez tytu³u, 2007

kredka, papier czerpany

7. Rysunek linii ³amanej zmierzaj¹cej do nieskoñczonoœci, 2008

wêgiel na papierze 24 × 700 cm



Jaromir Jedliñski

Spotkania

W czasie æwieræwiecza spotykam siê ze Zbigniewem Gostomskim, pocz¹wszy od organizowanej przez Muzeum Sztuki w £odzi wystawy

Présences polonaises – Witkacy-Konstruktywizm-Artyœci Wsp³óczeœni – Sztuka ¿ywa wokó³ Muzeum Sztuki w £odzi pokazywanej w 1983

roku w Musée national d’art moderne w Centre George Pompidou w Pary¿u, poprzez takie, miêdzy innymi, przedsiêwziêcia, jak wystawa

Vision and Unity – Strzemiñski – 1893-1952 – oraz 9 wspó³czesnych artystów polskich prezentowana w roku 1989 w Van Reekum Museum

w Apeldoorn w Holandii, a zw³aszcza jak wystawa solowa Gostomskiego w Muzeum Sztuki zatytu³owana Stan rzeczy, któr¹ zrobiliœmy

wspólnie w 1994 roku, a ostatnimi laty bardziej jeszcze intensywnie przy okazji wystaw tego malarza w Galerii Foksal. Niezwykle istotne

by³y te¿ doœwiadczenia wystawiania dzie³ tego artysty w zmiennych ods³onach kolekcji Muzeum Sztuki w £odzi, tak¿e poza salami tej

instytucji, na przyk³ad, w Zachêcie w Warszawie w 1991 roku, czy w Musée d’Art Contemporain w Lyonie w roku nastêpnym.

Od jeszcze d³u¿szego czasu styka³em siê ze Zbigniewem Gostomskim ogl¹danym jako centralna postaæ we wszystkich spektaklach Tade-

usza Kantora, zw³aszcza pocz¹wszy od g³ównego jego dzie³a teatralnego inauguruj¹cego Teatr Œmierci Kantora – tego w ogóle central-

nego utworu w sztuce teatru XX wieku Umar³ej klasy, któr¹ ogl¹da³em po raz pierwszy w bodaj 1976 roku w Stodole w Warszawie (prapre-

miera tego dzie³a odby³a siê w Krzysztoforach w Krakowie w roku 1975, przypomnê). Twarz Gostomskiego, jego grymasy, gestykulacje,

ruchy, dalej dopiero wypowiadane, niejako przedrzeŸniane kwestie trwaj¹ stale w mojej pamiêci (jak pewnie w pamiêci wszystkich



œwiadków pracy tego malarza w teatrze Cricot 2). Postaæ jego w spektaklach Kantora pozostaje najbardziej wyrazistym obrazem tego za-

mar³ego w pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych niezrównanego dokonania artystycznego – dokonania Kantora oraz jego wspó³pracowni-

ków, z Gostomskim na czele, przy czym proporcja indywidualnego wk³adu w owo dokonanie pozostaje wci¹¿ (pozostanie zawsze?)

niezg³êbion¹ tajemnic¹. Pamiêtamy te¿ o udziale Gostomskiego w happeningach Kantora.

Teraz piszê te notatki towarzysz¹ce namys³owi nad prac¹ Zbigniewa Gostomskiego – jako malarza wpierw, a tak¿e rysownika, twórcy

„przedmiotów optycznych”, environments, projektów konceptualnych (na przyk³ad: Trójk¹t Pascala lub Ulisses) oraz, by pos³u¿yæ siê po-

jêciem najczêœciej ³¹czonym z Kantorem, konceptów „niemo¿liwych” (na przyk³ad: Zaczyna siê we Wroc³awiu), a dalej tak¿e pedagoga

(profesora warszawskiej Akademii Sztuk Piêknych), „œwiadka i uczestnika” dzia³alnoœci Krzysztoforów, Galerii Foksal, Teatru Cricot 2,

a jeszcze, co chcê tu podkreœliæ mocno i co stanowi leitmotiv mych rozwa¿añ – mi³oœnika muzyki; gdy spotykamy siê bardzo czêsto

w ostatnich latach to czêœciej ani¿eli o sprawach zwi¹zanych ze sztukami wizualnymi rozmawiamy z Gostomskim o faktach tycz¹cych

¿ycia muzycznego, czasami – o samej muzyce. Ten w³aœnie motyw zdaje siê mi byæ obiecuj¹cym kierunkiem w namyœle nad ca³¹ prac¹,

a tak¿e postaw¹ Zbigniewa Gostomskiego, twórcy, który zdaje siê poszukiwaæ porz¹dku obiektywnego w œwiecie, w sztuce, który usi³uje

byæ „artyst¹ obiektywnym”, jak przypuszczam, wedle porz¹dku wprowadzonego przez Alberta Schweitzera, na tyle, ma siê rozumieæ, na

ile w czasie aktualnym usi³owanie podobne jest w ogóle mo¿liwe. Gostomski powiedzia³ mi kiedyœ, i¿ zastanawia siê sporo nad kwesti¹

istnienia, b¹dŸ nieistnienia partytury w pracy nad dzie³em malarskim, czy szerzej plastycznym; myœlê, ¿e w ca³ej swojej pracy docieka

on mo¿noœci istnienia takiej¿e „partytury” wpierw w sposób praktyczny, a obok tego tak¿e w namyœle. Sprawa ta nie jest dla mnie
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w pe³ni jasna, tym bardziej zatem nie podejmujê siê tu próby jej objaœniania, acz przeczuwam w takim tropie kierunek pomocny w na-

szym – widzów i obserwatorów – kontakcie, kiedy znajdujemy siê vis à vis obrazów i rysunków Gostomskiego, zawsze przy tym celowo

i œwiadomie osadzanych w danym im jako otoczenie wnêtrzu. Tak te¿ myœlê o „suicie” rysunków w obecnej poznañskiej prezentacji tego

artysty, o „fudze” jego rysunku œciennego w tej¿e wystawie, oraz o – pod¹¿ê jeszcze za t¹ muzyczn¹ metafor¹ – „wariacjach” obrazowych

w trzech eksponowanych tu dzie³ach malarskich (wystawianych w 2006 roku w Galerii Foksal), a zw³aszcza w du¿ym czerwonym malowi-

dle (caput mortuum – dos³ownie: „martwa g³owa”: tradycyjny czerwony malarski pigment mineralny; s³owo to oznacza³o równie¿ desty-

lat czy sublimat w postêpowaniu alchemicznym) stanowi¹cym donios³e osi¹gniêcie malarskie i wizualn¹ dominantê naszego pokazu.

Swój tekst w katalogu wspomnianej przeze mnie wystawy Vision and Unity (a przedrukowanym w publikacji towarzysz¹cej wystawie Go-

stomskiego Stan rzeczy w Muzeum Sztuki) autor tego artyku³u, Wies³aw Borowski, opatrzy³ znamiennymi s³owami Gostomskiego wypo-

wiedzianymi w 1977 roku, s³owami wi¹¿¹cymi wci¹¿, myœlê, tak¿e dla percepcji naszej obecnej prezentacji:

„… tak, jak liczby nie s¹ matematyk¹” (Sol LeWitt), podobnie s³owa i cytaty (np. z Ulissesa Jamesa Joyce’a), czy rytmy i propor-

cje (np. Z powodu ‘Odczytu o niczym’ Johna Cage’a) zastosowane w moich pracach nie oznaczaj¹ ani literatury, ani muzyki. Ale

mog¹ one staæ siê tworzywem dla mojej pracy i mówiê o tym jedynie po to, aby wyraŸniej okreœliæ mój stosunek do uprawianej

przeze mnie dyscypliny. (…) Praca moja zawiera ponadto refleksjê nad rzekomym koñcem malarstwa, czego osobiœcie nie prze-

widujê, skoro istnieje pigment … .”
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S³owa te uwa¿am za wi¹¿¹ce równie¿ dzisiaj, w ponad trzy dekady po ich wypowiedzeniu, bowiem opisuj¹ intencje oraz trwa³¹ oraz sta³¹

praktykê twórcz¹ malarza, a tak, jak w czasie ich sformu³owania stanowi³y one polemikê z hegemoni¹ sztuki pojêciowej, w której obsza-

rze wszak¿e Gostomski tak¿e, bywa³o, siê sytuowa³, nie przestaj¹c byæ malarzem w pierwszym rzêdzie, tak teraz odczytywane mog¹ byæ

jako deklaracja i potwierdzenie ci¹g³ego dociekania przez tego artystê jakiejœ sta³ej, w³aœnie owego na pocz¹tku tu przeze mnie wskazy-

wanego obiektywnego porz¹dku, jak i skali wartoœci, co wiêcej – ich utwierdzania w³asn¹ prac¹ oraz postaw¹. Ponadto postawa Go-

stomskiego przeciwstawiana mo¿e byæ dominuj¹cej teraz dowolnoœci, mylonej bezmyœlnie z wolnoœci¹, odrzuca on swawolê nie odró¿-

nian¹ tak czêsto, a beztrosko, od swobody. Bowiem i wolnoœæ wyborów, i swobodê wykonania dzie³a oraz postêpowania artystycznego

w d³ugim ci¹gu czasowym, i jeszcze humor (nierzadko sarkazm) w pracy oraz postawie Gostomskiego nieustannie, jak basso continuo, s¹

obecne. Gostomski usi³uje przeciwstawiaæ wspó³czesn¹ polifoniê wszechobecnemu w aktualnym ¿yciu sztuki jazgotowi.

Myœlê, ¿e „partyturê” swojego postêpowania we wspó³tworzonej przezeñ Sztuce Zbigniew Gostomski formuje w sposób, który zdaje siê

byæ naturalny w muzyce, z rzadka zaœ jest obecny w dyscyplinach plastycznych. Myœlê, ¿e artysta zgodzi³by siê ze zdaniem wypowiedzia-

nym przez Alberta Schweitzera, który orzeka³:

„Nigdzie te¿ zasada g³osz¹ca, ¿e przed doskona³oœci¹ musi ust¹piæ wszystko, co niedoskona³e, nie obowi¹zuje tak rygorystycz-

nie, jak w muzyce. Prymitywne malarstwo zachowuje po wszystkie czasy swój artystyczny wdziêk. £¹czy siê przecie¿ z natur¹,

z rzeczywistoœci¹, i mimo ca³¹ sw¹ nieporadnoœæ oddaje je w sposób naturalny, który na widzów w ka¿dej epoce dzia³a tak bez-
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poœrednio, i¿ sami zaczynaj¹ widzieæ owe rzeczy dzieciêcymi oczami tych pierwszych malarzy. Muzyka jednak nie posiada real-

nego œwiata, z którego ku jego odzwierciedleniu p³ynê³oby zawsze ¿ycie, lecz jest odzwierciedleniem œwiata niewidzialnego,

jaki w dŸwiêkach utrwaliæ mog¹ tylko ci, co ogl¹dali go w ca³ej doskona³oœci i potrafili oddaæ. Wszystko inne zaœ z czasem bled-

nie i zaciera siê, staje siê nierozpoznawalne. Mo¿e byæ jeszcze historycznie interesuj¹ce, jako d¹¿enie do celu, nie potrafi jed-

nak daæ bezpoœredniej satysfakcji artystycznej.”

Taki, jak tu powy¿ej postulowany, rygor oraz poszukiwanie realnego wyrazu d¹¿enia do doskona³oœci w odniesieniu do œwiata widzial-

nego stanowi zapewne marzenie i têsknotê Zbigniewa Gostomskiego. Jego zaœ dzie³a zaœwiadczaj¹ dzielnoœæ artysty i œmia³oœæ podej-

mowania prób spe³nienia owego marzenia, zaspokojenia tej têsknoty.

Kiedy w 1993 roku, przy okazji przygotowywania przez nas katalogu wystawy zatytu³owanej Stan rzeczy (Muzeum Sztuki w £odzi, 1994)

Wies³aw Borowski pyta³ Zbigniewa Gostomskiego: „Czy ostatnie przeobra¿enia w Pana twórczoœci nie s¹ równie¿ wyrazem podobnego

[jak u Kiefera] sceptycyzmu co do istnienia w sztuce praw obiektywnych i jakiejœ do nich têsknoty?”, Gostomski odpar³:

„Trzy sfotografowane portale [mowa o obrazach bez tytu³u z 1981 roku] – dwa gotyckie, jeden romañski – potraktowa³em jako

t³o dla mojego rysunku, mojej gry rytmicznej. I tu, jak w wielu innych moich pracach, konstatujê jeden stan rzeczy i stwarzam

inny. Co do porównania z doœwiadczeniem Dürera [mowa o miedziorycie Melancholia], to ja nie prze¿ywam zw¹tpienia w obiek-
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tywne prawa twórczoœci. (…) ka¿d¹ swoj¹ realizacj¹ szukam tych tak zwanych obiektywnych praw, a znajdujê jedynie prawa na

w³asny u¿ytek. Rozumiem jednak, co Pan ma na myœli. Mo¿e wiêc jako odpowiedŸ niech pos³u¿y obraz De Chirico, który uderzy³

mnie swoj¹ symbolik¹. By³ to powrót syna marnotrawnego. Ojciec, jak wiadomo, przyjmuje powracaj¹cego syna z otwartymi ra-

mionami. Postaæ syna uformowana jest w³aœnie z tych przyrz¹dów geometrycznych, z tych cyrkli, pionów, ekierek. O ile mia³bym

doszukiwaæ siê w obrazie tym jakiegoœ dla siebie przes³ania, to mo¿e potwierdzenia w³asnych nadziei.”

Sta³y i trwa³y stan rzeczy poznawany jest wci¹¿ na nowo, ¿mudnie, a dalej mozolnie, acz w œwie¿y sposób obrazowany; w tak pojêty pro-

ces poznania i jego unaoczniania w sposób w³asny, powœci¹gliwy i maksymalnie skupiony pozostaje od dziesiêcioleci wprzêgniêty

wysi³ek artystyczny Zbigniewa Gostomskiego. Postawa ta przekazana zosta³a tak¿e wielu adeptom sztuki, którzy mieli go za swojego

mistrza; taki te¿ wizerunek tego malarza – majstra malarskiego noszê w swoim pojmowaniu jego pracy oraz postawy.

Jaromir Jedliñski, wiosna 2008 roku

W tekœcie przywo³ujê nastêpuj¹ce publikacje:

Zbigniew Gostomski. „Stan rzeczy” (katalog wystawy, red. zbiorowa), Muzeum Sztuki w £odzi, 1994

Albert Schweitzer Bach (przek³ad: Maria Kurecka i Witold Wirpsza), Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1987

©2008 Jaromir Jedliñski i cytowani Autorzy
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Kolekcje publiczne – wybór

Muzeum Sztuki, £ódŸ

Muzeum Narodowe, Warszawa

Muzeum Narodowe, Wroc³aw

Muzeum Narodowe, Szczecin

Muzeum Narodowe, Poznañ

Muzeum Narodowe, Kraków

Muzeum Okrêgowe im. Leona Wyczó³kowskiego, Bydgoszcz

Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra

Galeria Foksal, Warszawa



Rysunek linii ³amanej zmierzaj¹cej do nieskoñczonoœci.
Katalog – pozycja 7.
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