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Katalog dzie³
1. Whielki Krasnal Spotkanie ekumeniczne 2008 / Aleksy II i Jan Pawe³ II, 2008
olej na p³ótnie, 50 × 70 cm
2. Whielki Krasnal Symbole / Œlad po 1054 r., 2008
olej na p³ótnie, 46 × 55 cm
3. Whielki Krasnal Fabryka marzeñ, 2008
olej na p³ótnie, 110 × 110 cm
4. Krasnal Bansky Greetings from Benefis Supervisor Sleeping by Lucien Freud / Hmm…, co by tu mo¿na zrobiæ
za 33,6 mln dolarów? (czêœæ 1), 2008
olej na p³ótnie, 100 × 150 cm
5. Whielki Krasnal Marzec 1968 – Polska/1, 2008
olej na p³ótnie, 80 × 120 cm
6. Whielki Krasnal Piramida zwierz¹t / na podstawie pracy Katarzyny Kozyry, 2008
olej na p³ótnie, 92x65 cm
7. Obiekt 2, Obiekt 3 Aurora / Wybuch Rewolucji PaŸdziernikowej, 2008
olej na p³ótnie, 130 × 180 cm
8. Whielki Krasnal Pranie mózgu, 2008
olej na p³ótnie, 100 × 73 cm
9. The Krasnals Kongres Kultury Polskiej 2009 / Temat na dziœ – 24.09.2009 – „Kultura noœnikiem wartoœci i fundamentem to¿samoœci
(Andrzej Przywara, Adam Szymczyk, Joanna Mytkowska, Anda Rottenberg, Wilhelm Sasnal, S³awomir Sierakowski, Artur ¯mijewski), 2009
marker na papierze, 70 × 100 cm
10. The Krasnals Przepraszam, gdzie tu s¹ toalety? – Tam, obok pralni mózgu, 2009
arkusz A4 ksero z poszerzonym komentarzem obrazu na podstawie obrazu Maciejowskiego

11. The Krasnals. Whielki Krasnal How it is, 2010
olej na p³ycie, 30 × 40 cm
12. The Krasnals. Whielki Krasnal Polska Prezydencja w Unii Europejskiej 2011 / Nie mogê ci wiele daæ, 2011
olej na p³ótnie, 70 × 100 cm
13. The Krasnals. Whielki Krasnal Polska Niepodleg³a, 11.11.11 (2011)
z cyklu „Piêkno w Sztuce”
olej na p³ótnie, 40 × 90 cm
14. The Krasnals. Whielki Krasnal Full Moon. Deszcz meteorytów / Jan Pawe³ II, 2011
z cyklu „Whielcy Polacy”
olej na p³ótnie, 27 × 33 cm
15 (a, b, c). The Krasnals Polka podnosz¹ca Meteoryt z Papie¿a. 21:37, 2011
fotografia, druk cyfrowy na p³ótnie, 70 × 50 cm (ka¿da z trzech planszy a, b, c)
16. The Krasnals Nefertiti / Piêkno zakryte, 2012
z cyklu „Piêkno w Sztuce”
olej na p³ótnie, 40 × 40 cm
17. The Krasnals Pipe ou pas, c’est la la question …? / Tribute to Damien Hirst and Marcel Duchamp, 2012
z cyklu „Piêkno w Sztuce”
olej na p³ycie, 76 x 60 cm
18. The Krasnals. Whielki Krasnal A macie Piêkno w Sztuce! / Infantka Ma³gorzata, Tribute to Diego Velázquez, 2013
z cyklu „Piêkno w Sztuce”
olej na p³ótnie, 50 × 50 cm
19. The Krasnals. Whielki Krasnal Tadeusz Kantor: Brzydkie kobiety czasem bardziej uderzaj¹ do g³owy ni¿ ³adne, gdy siê podchodzi do nich zbyt blisko, 2013
na podstawie fotografii K. Giera³towskiego
olej na p³ótnie, 40 × 35 cm

20. The Krasnals. Whielki Krasnal George Orwell: ‘Dlatego kobiety s¹ „bezmyœlne”. Nie musz¹ bowiem myœleæ, bo one same s¹ wnioskami z myœlenia‘, 2014
z cyklu „GoodFellas”
olej na p³ótnie, 35 × 45 cm
21. Whielki Krasnal. The Krasnals ‘Jedyne s³owo u kobiety, które mo¿na traktowaæ dos³ownie to „chyba” ‘ / Akira Kurosawa, 2014
z cyklu „GoodFellas”
olej na p³ótnie, 45 × 45 cm
22. The Krasnals. Whielki Krasnal Rrose Se!lavy, 2014
z cyklu „GoodFellas”
olej na p³ótnie, 40 × 35 cm
23. The Krasnals. Whielki Krasnal Witkacy: ‘Wy¿szoœci¹ jednego cz³owieka nad drugim nie jest zdolnoœæ tworzenia rzeczywistoœci,
tylko zdolnoœæ odpowiedniego teoretyzowania rzeczywistoœci ju¿ stworzonej’, 2014
z cyklu „GoodFellas”
olej na p³ótnie, 45 × 40 cm
24. The Krasnals. Whielki Krasnal ‘To bardzo interesuj¹ce, ¿e m³odzi poeci myœl¹ o œmierci, a stare pierdo³y o nieletnich dziewczynkach’ /
Michel Houellebecq, 2014
z cyklu „GoodFellas”
olej na p³ótnie, 45 × 45 cm
25. Whielki Krasnal. The Krasnals ‘Jak humanitarnie traktowaæ ptaki Hitchcocka, zarówno bia³e jak i czarne? ‘Wielkoœæ jest tylko w perwersji’ /
Alfred Hitchcock, 2014
olej na p³ótnie, 50 × 70 cm
26. The Krasnals. Whielki Krasnal Jealousy / Dagny Juel, Edvard Munch, Stanis³aw Przybyszewski, 2014
olej na p³ótnie, 40 × 100 cm
27. The Krasnals. Whielki Krasnal Artist and Collector / Peggy Guggenheim, Max Ernst, 2014
z cyklu „GoodFellas”
olej na p³ótnie, 50 × 100 cm

28. The Krasnals. Whielki Krasnal 1992, 2014
olej na p³ótnie, 45 × 35 cm
29. The Krasnals. Whielki Krasnal What is it all about …?, 2014
olej na p³ótnie, 50 × 40 cm
30. The Krasnals. Whielki Krasnal I don’t know what is it all about, 2014
olej na p³ótnie, 50 × 40 cm
31. The Krasnals. Whielki Krasnal My S³owianie, 2014
olej na p³ótnie, 45 × 40 cm
32. The Krasnals. Whielki Krasnal Ikona Ukraiñsko-Rosyjska. / – A chuj z t¹ wojn¹ …, – pewnie …, 2014
akryl na desce, 79,5 × 50 cm
33. The Krasnals. Whielki Krasnal Ice Bucket Challenge, 2014
olej na p³ótnie, 41 × 33 cm

Jaromir Jedliñski Whielki Krasnal. The Krasnals. Szczeroœæ
– Schematycznie rzecz ujmuj¹c, masz trzy podstawowe tendencje. Pierwsza, najwa¿niejsza, ta, która œci¹ga jakieœ 80 procent dotacji i której produkcje sprzedaj¹ siê za najwiêksze pieni¹dze, tak zwana gore: amputacje,
kanibalizm, wy³uskiwanie ga³ek ocznych etc. Na przyk³ad wszelka wspó³praca z seryjnymi mordercami. Druga to ta, która pos³uguje siê humorem.
Znajdziesz tu bezpoœredni¹ ironiê na temat rynku sztuki, w stylu Bena,
b¹dŸ rzeczy bardziej subtelne à la Broodthaers, gdzie chodzi o to, by wywo³aæ niepokój i wstyd u widza lub artysty, albo obydwu jednoczeœnie,
przedstawiaj¹c spektakl ¿a³osny, mierny, co do którego wartoœci artystycznej mo¿emy mieæ powa¿ne w¹tpliwoœci; tutaj znajdziesz wszelkie
dzie³a kr¹¿¹ce wokó³ kiczu, z którym siê porównujemy, o który siê ocieramy i do którego czasem siê zbli¿amy, ale tylko po to, by podkreœliæ przez
metanarracjê, ¿e nie jesteœmy znowu tacy naiwni. Wreszcie masz trzeci¹
tendencjê, to œwiat wirtualny: czêsto s¹ to m³odzi, pod silnym wp³ywem
mangi i heroic fantasy; wielu tak zaczyna, po czym wycofuje siê ku pierwszej tendencji, kiedy tylko uœwiadomi¹ sobie, ¿e Internetem nie da siê zarobiæ na ¿ycie.
– Domyœlam siê, ¿e nie mieœcisz siê w ¿adnej z tych trzech tendencji.
– Lubiê kicz czasami, nie czujê potrzeby, ¿eby siê z niego wyœmiewaæ.
Michel Houellebecq Mo¿liwoœæ wyspy1

To, co robi¹ Whielki Krasnal. The Krasnals przepe³nione jest uczuciami – tymi, jakich doznaj¹ autorzy oraz jakie
odzwierciedlane s¹ w owocach ich pracy – malowanych i rysowanych obrazach, tekstach, akcjach. Odbiór tych rzeczy
i dzia³añ przez widzów równie¿ przepe³niony jest wyrazistymi emocjami. A uczucia i emocje stanowi¹ przecie¿ zasadnicz¹
rzecz sztuki, nieco wszak¿e w dwudziestowiecznej sztuce i humanistyce zapoznan¹. Przez artystów takich, jak nas
1 Prze³o¿y³a

Ewa Wiele¿yñska
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tu zajmuj¹cy uczucia przywracane s¹ na swoje w sztuce miejsce. Miejsce poczesne. Dlatego akcentujê tu cechuj¹c¹ ich
szczeroœæ.
Dotychczasowe gry w sztuce siê nam przejad³y. Sztuka wspó³czesna znalaz³a siê w martwym punkcie. Whielki Krasnal.
The Krasnals rozpoznali w jej g³ównym nurcie coœ, co nazwaæ mo¿na „wielkim ¿arciem” i wolnym ¿artem. Zaproponowali
wiêc now¹, w³asn¹ grê, pos³uguj¹c¹ siê domys³ami. Grê w domyœlnoœæ. Skoro wokó³ tyle ja³owoœci to oni chc¹ pozostaæ
wstrzemiêŸliwi ale nie postni. Raczej psotni. Nadmiar nie do wytrzymania zwracaj¹. Mówi¹ przy tym: reszty nie trzeba.
Popatrzmy na dwa wczesne obrazy, wa¿ne dla krytycznej czêœci malarstwa Whielkiego Krasnala. The Krasnals, dla sztuki
krytycznej w ogóle. Wpierw Piramida zwierz¹t / na podstawie pracy Katarzyny Kozyry (2008), gdzie na jednolitym g³adko
na³o¿onym szarym tle na pionowym prostok¹cie p³ótna widzimy wyobra¿enie goryla w zadumie, przykucniêtego na szczycie
wzniesienia (zaznaczonego przez odkryte surowe p³ótno malarskie przy dolnej krawêdzi). Obok niego napis czarn¹ farb¹:
„Artysta”. Na jego barkach usadowi³ siê szympans o fizjonomii przebieg³ego mêdrka, przy nim widzimy s³owo: „Kurator”.
Na jego zaœ g³owie na dwóch ³apach balansuje gibka ma³pa o zaciêtych ustach i pustych oczach, gibon albo czepiak
z ogonem jak wysuwaj¹cy siê z odbytu ni to znak zapytania, ni to przyczepno-zaczepny haczyk, obok wyraz: „Krytyk”.
Ta piramida ma³p-alegorii nawi¹zuje (wprost, ju¿ w tytule) do os³awionej swego czasu realizacji z dorobku Kozyry (znamy
podobne piramidy zwierz¹t: tê uliczn¹ z Bremy, przyk³adowo, wczeœniejsz¹ od Kozyry a ilustruj¹c¹ baœñ Braci Grimm Czterej
muzykanci z Bremy lub póŸniejsz¹ ni¿ Kozyry – Maurizio Cattelana). Na naszym obrazie ma³py namalowane zosta³y krótkimi
poci¹gniêciami pêdzla z u¿yciem czarnej i bia³ej farby olejnej. To œwietne malowid³o przenika jakaœ melancholia, nie zaœ –
jak mo¿na by s¹dziæ – tendencja czy satyra. Tak jest i tyle – unaocznia nam autor. W tym¿e 2008 roku spod tego samego
pêdzla wyszed³ podobnie malowany, nieco jaœniejszy obraz (ponad metrowy kwadrat), gdzie na szarym tle wyobra¿one
zosta³y dwie kobiety, pracownice wytwórni przetworów w s³oikach. Idzie tu o fabrykowanie marzeñ oraz wyobra¿eñ –
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tytu³ obrazu to Fabryka marzeñ. Ma tu miejsce kreowanie kreatorów przez dwie skupione i smutne kobiece si³y fachowe
(nie jakieœ kreatury, zleceniodawcy nie s¹ na widoku), z których jedna na bia³ym kitlu ma wypisane czarnymi literami:
„KURATOR”, druga zaœ: „KRYTYK”. Zamykaj¹ one s³oiki, a na gotowych produktach widzimy naklejki z nazwiskami
wziêtych uczestników polskiej (i nie tylko) sceny artystycznej. Nastrój, jaki przepe³nia wyobra¿on¹ scenê to nuda zajêcia
polegaj¹cego na porcjowaniu talentów, przyprawianiu treœci i wkrêcaniu wszystkich przy tym zakrêcaniu s³oików
z pupilami. Dodaæ warto, ¿e w 2011 roku powsta³a miêdzynarodowa wersja tego obrazu Dream Factory, z innymi
nazwiskami na etykietach – tym razem ze wskazaniem uczestników œwiatowej taœmy produkcyjnej, przy której Polska
to wci¹¿ dostawca surowca, co najwy¿ej podwykonawca. Ta wersja obrazu zosta³a przyszykowana do partyzanckiego udzia³u
The Krasnals w 54. Biennale Weneckim (2011) – ILLUMInations, do której to akcji wydany zosta³ po angielsku
parodystyczny samizdat The Krasnals Art Magazine. ART POLICE GAZETTE; niedawno ta wersja obrazu The Krasnals wybrana
zosta³a na ok³adkê specjalnego (May 2014) wydania nowojorskiego magazynu sztuki Brooklyn Rail, wspó³redagowanego
przez Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki AICA. Przywo³ane obrazy unaoczniaj¹ wspó³zale¿noœæ miêdzy
artyst¹, krytykiem i kuratorem w systemie zarz¹dzania karierami. Kolejny istotny element w tym uk³adzie – kolekcjoner –
choæ tu nieobecny, pojawia siê nieraz w innych obrazach Krasnali, a wprost w cyklu Whielcy kolekcjonerzy; wtedy
podkreœlana bywa dzisiejsza ostentacja zbieraczy sztuki (bêd¹cych obecnie czêsto te¿ marszandami), u wielu z których
dyskretnoœæ i pokora dawnych kolekcjonerów ust¹pi³a miejsca ich pró¿noœci i arogancji (zw³aszcza w Polsce
to odczuwamy). Jak pisze Jean Clair2 w swej ksi¹¿ce-diagnozie Kryzys muzeów: „Kulturalny mecenat musi byæ ‘widzialny’,
1 Prze³o¿y³a

Ewa Wiele¿yñska
Clair to pseudonim Gérarda Régnier, przez lata dyrektora Musée Picasso w Pary¿u, autora wa¿nych wystaw tematycznych,
monograficznych, edycji Biennale w Wenecji, cz³onka Académie française
2 Jean
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spektakularny i medialny. Rozeznanie cz³owieka kultury, który niegdyœ tworzy³ kolekcjê, wymaga³o raczej dyskrecji”.3
Mia³em okazjê poznania wielu œwiatowych kolekcjonerów i widzê na tej podstawie wyraŸnie obecn¹ nieskrywan¹
interesownoœæ oraz brak smaku w postêpowaniu kolekcjonerów nowych, ich stadne wybory generowane i zaraz zaspokajane
przez obrotnych „fabrykantów marzeñ”. Ale dodaæ te¿ trzeba, ¿e to uzdrowiony uk³ad relacji miêdzy artyst¹, kuratorem,
krytykiem, kolekcjonerem, marszandem, a jeszcze – daj Bo¿e – mecenasem, wydaje siê byæ stanem po¿¹danym, o który
i The Krasnals zdaj¹ siê wo³aæ, œmiej¹c siê czasem ze stanu obecnego, ba, z³orzecz¹c nañ. Roger Scruton w ksi¹¿ce Kultura
jest wa¿na. Wiara i uczucie w osaczonym œwiecie mówi na temat sprawy, któr¹ unaoczniaj¹ dwa przywo³ane krytyczne
obrazy The Krasnals: „Sztuka przeznaczona jedynie dla ekspertów to sztuka oderwana od kultury, która zapewnia jej uk³ad
odniesienia; to sztuka neurasteniczna, widmowa i przerafinowana, odciêta od ¿yciodajnej krwi, któr¹ mo¿e odnowiæ
jedynie publicznoœæ. (…) Kiedy wyjdziemy z subsydiowanego œwiata muzeum i szko³y artystycznej, znajdziemy artystów
i ich odbiorców zaanga¿owanych w tradycyjn¹ relacjê: pierwsi tworz¹, a drudzy nabywaj¹ dzie³a, które ciesz¹ oko
i inspiruj¹ umys³”.4 The Krasnals czynnie staraj¹ siê uczestniczyæ we wspó³tworzeniu takiej w³aœciwej relacji.
Krasnale, po wczesnym postawieniu diagnoz niezdrowemu œrodowisku, wziêli siê po swojemu za poszukiwanie prawdy
doznañ i uczuæ, dociekanie piêkna i wychwalanie erotyki. Zarazem desperacko zwalczaj¹ oni wci¹¿ to, co wywo³uje torsje.
Ca³¹ tê grê pozorów, gadaninê p³yn¹c¹ z nie swoich myœli, pustkê nadêtych figur, moralizatorstwo hultajów, poprawnoœæ
szalbierzy, troskê spo³eczn¹ wydrwigroszy, ochronê œrodowiska przez k³usowników, kontrolowanie przep³ywów przez
piratów. Wa¿ne s¹ dla nich – obok uczuæ – zmys³y oraz instynkt. A szczególnie integralnoœæ w³asnej postawy czyli
zgodnoœæ miêdzy ¿yciem a sztuk¹, przekonaniami i postaw¹. Próby wyznaczania paralelnoœci egzystencji i biografii zmusi³y
3 Prze³o¿y³
4 Prze³o¿y³

Jan Maria K³oczowski
Tomasz Bieroñ
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ich do permanentnego sprzeciwu wobec urz¹dzonego wedle zasady hipokryzji œwiatka artystycznego. Ta partyzantka
doprowadzi³a do powo³ywania istot fikcyjnych b¹dŸ tajnych, a nosz¹cych miana: Whielki Krasnal, The Krasnals, Ha³aba³a,
Bansky. Taka taktyka postêpowania w przypadku osobowoœci o naddatku inteligencji i instynktu krytycznego, nosiciela
pierwiastka kontestacji i perwersji posiada swoje wzorce w postêpowaniu innych transów, takich przyk³adowo indywiduów,
jak: Witkacy, Duchamp, Warhol, Kosiñski, Banksy, a zespo³owo, jak: ruch Provosów i Partia Krasnoludków w Holandii
lub Guerilla Girls w USA i Europie, a w bli¿szym œrodowisku, choæ powinowactwa s¹ tu jedynie cz¹stkowe: Pomarañczowa
Alternatywa czy grupa Ko³o Klipsa.
WeŸmy obraz Rrose Sélavy / z cyklu GoodFellas, na którym Whielki Krasnal odtworzy³ w czerni-bieli jeden z fotograficznych
portretów Duchampa w przebraniu kobiecym, których cykl tworzy³ w pocz¹tku lat 1920-tych Man Ray. Pamiêtamy,
¿e Duchamp, miêdzy innymi z Man Rayem, nieco wczeœniej utworzy³ zajmuj¹ce siê popieraniem sztuki wspó³czesnej Société
Anonyme (Spó³ka), co mo¿e jest jakoœ poci¹gaj¹ce dla spó³ki naszych Anonimów. Przebranie, pseudonimowanie,
bezimiennoœæ – to wszystko tak bliskie jest The Krasnals. Równoczeœnie nie mo¿na uciec od myœli, ¿e wytwórczoœæ
naœladowców dzia³añ zapocz¹tkowanych przez Duchampa – sprawcê transfiguracji pisuaru w dzie³o sztuki i muzealny
eksponat – wywo³uje odruchy odrzucenia ze strony The Krasnals. Przypomnijmy jeszcze, ¿e pseudonimem Rrose Sélavy
pos³ugiwa³ siê Duchamp nie tylko w serii portretów Man Raya ale te¿ sygnowa³ nim inne prace w latach 1920-tych.
Fonetycznie wspó³brzmi on z fraz¹ Eros, c’est la vie – „Eros, oto ¿ycie”. Takie credo ochoczo za swoje bior¹ jurne Krasnale,
z sympati¹ portretuj¹ce te¿ na przyk³ad Romana Polañskiego. I dodaæ jeszcze trzeba, ¿e nazwa cyklu, do którego obraz ten
siê zalicza: GoodFellas to transkrypcja tytu³u filmu Martina Scorsese, w Polsce znanego jako Ch³opcy z ferajny,
a pokazuj¹cego nowojorski pó³œwiatek. Werystycznie odwzorowana, z u¿yciem czarnej i bia³ej farby olejnej, fotografia Man
Raya zosta³a w sensacyjny sposób zmodyfikowana: nasada ma³ego palca lewej rêki przebranego za kobietê Duchampa zieje
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otwart¹ ran¹ – pierœcionkiem-ró¿yczk¹ grubo naniesionego karminu w miejscu uciêcia palca, z którego sp³ywaj¹ca ku
dolnemu brzegowi p³ótna stru¿ka czerwieni utworzy³a wiotk¹ krwaw¹ ³ody¿kê; odciêty palec byæ mo¿e wys³any ju¿ zosta³
przez pos³añca z³ej wiadomoœci do kogoœ, kto teraz chêtniej pospieszy z okupem. Good Fellas rule. Obrazowany przez
The Krasnals art world pe³en jest podobnych crime stories. Nie bêdê dalej opowiada³ tych krymina³ów. S¹ one przecie¿
do ogl¹dania. Na jednym z portretów The Krasnals pojawia siê zreszt¹ mistrz suspensu – Alfred Hitchcock.
Gdy idzie o przewrotne poddawanie gruntownej krytyce ukazywanych zjawisk, tych wszystkich „bohaterów naszych
czasów” – co czynione jest w sposób niejednoznaczny, domagaj¹cy siê pracy odbiorcy wpierw nad sob¹ aby wypracowa³
w³asny os¹d tego, co mu jest przez artystów ukazywane – to myœlê, ¿e najbli¿sza postawie reprezentowanej przez
Whielkiego Krasnala. The Krasnals jest osobowoœæ i praca Michela Houellebecqa. Pytany przeze mnie o koneksje
artystyczne – z mym wskazaniem na tego pisarza i te¿ na Witkacego – Whielki Krasnal wprost odpowiedzia³: „… dobrze
jest mieæ we wsparciu takich œwirów jak Witkacy czy Houellebecq.” Mówi¹cy to maluje portrety tak¿e tych postaci.
Mamy obraz, te¿ z cyklu GoodFellas, nosz¹cy tytu³: „To bardzo interesuj¹ce, ¿e m³odzi poeci myœl¹ o œmierci, a stare
pierdo³y o nieletnich dziewczynkach / Michel Houellebecq (2014). Ten olejny portret malowany czerni¹ i biel¹ odwzorowuje
idealizowan¹ fotografiê popiersia pisarza („heroiczny fantazmat”), jaka towarzyszy³a niedawno artyku³owi, wedle którego
Houellebecq to „wspó³czesny Zola”. Ten afirmatywny wizerunek stanowi niemal¿e bliŸniacze powtórzenie ujêcia g³owy
i fizjonomii osoby portretowanej, jak w przed chwil¹ ogl¹danym portrecie Duchampa wed³ug Man Raya, dalej wedle
The Krasnals. Takie piêtrowe odniesienia s¹ w ogóle specjalnoœci¹ tych ostatnich.
Obraz samoœwiadomoœci Whielkiego Krasnala. The Krasnals jest mozaikowy. Ich opinie wyk³adane s¹ na blogu
http://the-krasnals.blogspot.com/. Tam odnosz¹ siê oni (chyba przede wszystkim on, Whielki Krasnal, acz niczego tu –
jak w fizyce cz¹stek elementarnych – pewnym byæ nie mo¿na) do rozmaitych obszarów spo³eczno-artystycznych.
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Ba, dokonywana tam jest – analogiczna do perwersyjnej krytyki stale obecnej u Houellebecqa, do jego szyderczego
realizmu – gruntowna krytyka aktualnego stanu kultury. Whielki Krasnal udzieli³ odpowiedzi na zadane mu przeze mnie
niedawno pytania. Dialog nasz publikowany jest obok moich tu spostrze¿eñ i dope³nia siê z nimi. Mój rozmówca wyznaje:
„Tworzenie to ci¹g³e dopytywanie siê, na przyk³ad ‘kim jestem?’. No i kolejna kluczowa kwestia – warunkiem rozwoju
duchowego jest wyuzdanie seksualne. Energetyczne od¿ywianie i du¿o seksu – aby zachowaæ odpowiedni¹ kondycjê cia³a
i umys³u. Bez tych wszystkich warunków trudno o wyostrzon¹ œwiadomoœæ. Ma³o kto to rozumie jeszcze w XXI wieku”.
Autoprezentacja THE KRASNALS [AUTO CV], te¿ tu obok publikowana, w syntetyczny sposób ukazuje ich zamierzenia
i dokonania.
Œwiat przedstawiany przez Whielkiego Krasnala. The Krasnals to œwiat baœniowy i bajkowy. Tworzone w nim s¹ obrzêdy
przejœcia w odniesieniu do legend i mitów wspó³czesnoœci oraz alegoryczny jej opis, nie unikaj¹cy ocen. Obna¿ane jest
tu Orwellowskie (portret autora ksi¹¿ki Rok 1984 te¿ jest w dorobku malarzy) dwójmyœlenie, oskar¿any œwiat, w którym
intelekt i ekspresja s³u¿¹ nieprawdzie i nieszczeroœci. The Krasnals dwoj¹ siê i troj¹ przy swoim wariografie i raz za razem
wy³apuj¹ profesjonalnych ³garzy, wystawiaj¹c ich na widok i oœmieszenie. Postawê naszych artystów cechuje nieustanna
czujnoœæ. Wiedz¹ dobrze i nam pokazuj¹, jak mo¿e skoñczyæ siê chwila nieuwagi: czart siedzi w szczegó³ach tak jak cz¹stka
‘art’ w s³owie czart. Myœlê, ¿e zasadnicze znaczenia, jakie unaocznia i uœwiadamia nam ich robota mieszcz¹ siê
w podkreœlaniu wagi doznañ zmys³owych w sztuce, obok – co ju¿ wiemy – uczuæ. Silne jest tu akcentowanie pierwiastka
krytycznego. Niezbywalne jest dostrzeganie sta³ego znaczenia inicjacji oraz transgresji. Tak¿e wiernoœci, a mo¿e i têsknoty
za wiar¹. Wyznania religijne zdaj¹ siê fascynowaæ malarza(y). To maj¹c na uwadze, zatrzymajmy siê by spojrzeæ na kolejny
wybrany z samych pocz¹tków aktywnoœci The Krasnals obraz Spotkanie ekumeniczne 2008 / Aleksy II i Jan Pawe³ II .
To olej swobodnie malowany na tle naniesionej szerokimi impastami jasnej farby. Po lewej stronie wyobra¿ona jest postaæ
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zmar³ego w 2008 roku Patriarchy Moskwy i Ca³ej Rusi, a po prawej zmar³ego trzy lata wczeœniej Papie¿a. Czarna szata Al II
skontrastowana zosta³a z jego bia³ym nakryciem g³owy. Twarz oraz d³oñ znacz¹ pacniêcia ¿ó³cieniem. Postaæ ta trzyma w
lewej rêce laskê wyobra¿on¹ za pomoc¹ smugi czerwieni, jak œlad po opad³ym ostrzu. Po prawej stronie postaæ JP II
ukazana jest w bia³ej szacie, spod której przebija czerñ i zieleñ. Twarz i z³o¿one d³onie to plamy ¿ó³cieni. Na bieli szaty
wyryty w bia³ej farbie z u¿yciem tych samych ¿ó³cieni jest zarys ³añcucha z krzy¿em na piersi oraz zwieszaj¹cego siê
z d³oni ni to ró¿añca, ni to sznura, insygnia te lœni¹ jak ze z³ota. To spotkanie (ekumeniczne) ma miejsce w nie-miejscu,
w pejza¿u bez horyzontu, w jakichœ oparach lub ob³okach, chyba w niebiosach. Tam je umiejscawiamy gdy¿ obie te g³owy
swoich Koœcio³ów nie ¿y³y ju¿ w czasie, który podany jest w tytule obrazu; wiemy zaœ, ¿e do ich spotkania nie dosz³o,
gdy¿ Aleksy II nie dopuœci³ do z³o¿enia przez papie¿a wizyty w Moskwie, nie uda³ siê nawet na pogrzeb Jana Paw³a II.
Mamy tu wiêc wyobra¿enie bezcielesnego spotkania namalowane œrodkami figuratywnymi. Rzuæmy jeszcze okiem na inny
obraz powsta³y w tym samym czasie, nieco mniejszy, acz ciê¿ki, kiedy go braæ w rêce gdy¿ zosta³ grubo zakryty warstwami
jasnej farby, zatytu³owany Symbole / Œlad po 1054 r. Po lewej stronie (w miejscu, gdzie na poprzednim p³ótnie wyobra¿ony
zosta³ patriarcha) przeci¹gniêta zosta³a twardym pêdzlem pionowa czarna smuga, potem w górze przekreœlona (jak
spiesznie zszyta ciêta rana) dwiema podobnymi poprzecznymi smugami nierównej d³ugoœci i jedn¹, poni¿ej, ukoœn¹ –
tworz¹ one krzy¿ prawos³awny. Po prawej stronie malowid³a, podobna czarna pionowa smuga przeciêta zosta³a w dwóch
trzecich wysokoœci poziom¹ bruzd¹ – krzy¿ ³aciñski. Historia podpowiada, ¿e rok 1054, to rok Wielkiej Schizmy, podzia³u
chrzeœcijañstwa na zachodnie (rzymsko-katolickie) i wschodnie (prawos³awne). Oba krzy¿e – symbole dwóch Koœcio³ów,
od³amów chrzeœcijañstwa, ukazane s¹ w obrazie Symbole …, jak blizny. Te dwa p³ótna – udatne, gdy idzie o wykonanie
malowid³a – nios¹ wyraŸne przes³anie wskazuj¹ce, ¿e autor opowiada siê za tym pojmowaniem kultury, które wi¹¿e j¹
z kultem, namys³em nad nim, albo choæby stwierdzaniem jego braku. ¯e opowiada siê za jednoczeniem, a nie
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rozpraszaniem. Obrazy te s¹ dla mnie wziernikiem, przez który postrzegam aspiracje malarskie The Krasnals. Myœlê,
¿e sztuka ta podnosi – zwykle w przewrotny sposób – kwestie duchowoœci, wyznaniowoœci i sekularyzacji, tematy,
które – jak mówi Agnieszka Ko³akowska „znów zajê³y poczesne miejsce w porz¹dku dnia”. S¹dzê, ¿e w takiej optyce,
nie zaœ w zwykle pochopnie przyk³adanej do nich mierze „skandalizowania”, ogl¹daæ warto pracê naszych artystów.
Pisze w swym Przewodniku po kulturze nowoczesnej dla inteligentnych5 Roger Scruton, jakby wys³awia³ (a mnie wyrêcza³)
postêpowanie The Krasnals, chocia¿ mo¿e poznanie ich pracy dopiero czeka tego angielskiego myœliciela: „Wysok¹ kulturê
i kulturê wspóln¹ mo¿na sobie przyswoiæ jedynie dziêki inicjacji. ¯adnej z nich nie mo¿na siê nauczyæ dziêki studiom
socjologicznym czy analizie historycznej. W kulturê jesteœ wprowadzany, a ów proces wprowadzania oznacza równie¿
edukacjê serca. Jeœli zatem kultura wysoka ma przetrwaæ, musi zachowaæ swe krytyczne stanowisko: musi oferowaæ
ryt przejœcia do wy¿szego œwiata, ucz¹c na przyk³adach, jak wychwytywaæ i odrzucaæ pozorne, udawane uczucia, jak mówiæ
i odczuwaæ, maj¹c czystszy i jaœniejszy wgl¹d w to, co poucza nas, dlaczego tak wa¿ne jest by mówiæ i odczuwaæ szczerze”.
W pracy Krasnali napotykamy parodiê, przedrzeŸnianie, sarkazm. I szczery œmiech. WeŸmy obraz How it is z 2010 roku.
To horyzontalny prostok¹t, p³yta od krawêdzi po krawêdŸ pokryta szerokimi poci¹gniêciami czarnej farby olejnej
o wyraŸnym dukcie pêdzla. Patrzymy na piêknie odmalowane 1200 cm² zera procent widocznoœci. Tytu³ przywo³uje
pierwotnie wydan¹ w 1964 roku opowieœæ (powieœæ w trzech czêœciach) Samuela Becketta, zapisan¹ na podobieñstwo
aforyzmów. Do utworu Becketta nawi¹za³ Miros³aw Ba³ka, kiedy realizowa³ swoj¹ pracê w gigantycznej Hali Turbin
w Tate Modern w Londynie w ramach cyklu wystaw The Unilever Series na prze³omie 2009 i 2010 roku. Ba³ka zaprojektowa³
wielki, wyniesiony na pionowych dŸwigarach kontener, do którego wchodziliœmy, od strony przeciwnej do g³ównego
5 Prze³o¿yli

Jerzy Prokopiuk i Jan Przyby³
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wejœcia do Hali, po pochy³ej rampie, by znaleŸæ siê w œrodku nieprzytulnego pud³a w niemal zupe³nej czerni (napisano
w katalogu Tate, ¿e to: „3900 m3 ciemnoœci”), przy czym niechc¹cy raz za razem przytulaliœmy siê – b³¹dz¹c po omacku –
do innych zwiedzaj¹cych. Teraz nasi malarze mniejsi, liliputy z wyboru (od Swifta wiemy wszak, ¿e skala mo¿e znienacka
ulec zmianie) odtwarzaj¹ i przetwarzaj¹ malarsko tamt¹ przestrzenn¹ realizacjê wielkiego rzeŸbiarza, a w³aœciwie designera
– niebotycznego Guliwera. Krasnale pokazuj¹ na obrazie ciemnoœæ, ¿e oko wykol, ale te¿ naœwietlaj¹ – bez komentarza,
daj¹c odbiorcom do myœlenia – „jak to jest” w kosmosie ¿ycia artystycznego, jakie si³y przyci¹gania i odpychania w nim
dzia³aj¹, jak tworz¹ siê gwiazdy i jak powstaj¹ czarne dziury. To powiedziawszy by zilustrowaæ sk³onnoœæ do parodii
i przedrzeŸniania od czasu do czasu nieodparcie nachodz¹c¹ Whielkiego Krasnala. The Krasnals, spieszê dodaæ, ¿e widzê
w ich pracy te¿ têsknotê za œwiatem, którego tymczasem nie ma, nostalgiê za autentycznoœci¹, pragnienie integralnoœci.
To wszystko, z uporczywoœci¹ zamaskowanych konspiratorów o niepewnej przysz³oœci odkrywaj¹ oni, zdzieraj¹c
karnawa³owe (i zbójeckie) maski, w jakie ustrojony jest œwiat sztuki oficjalnej.
Spójrzmy jeszcze na œwietny obraz Ice Bucket Challenge. To kube³ lodowatej wody, który w wyobra¿eniu wylewa na siebie
postaæ skryta za jej strugami. To obraz idiotyzmu oraz wszechw³adzy trendów, obowi¹zkowych opinii oraz zachowañ.
Wizualnie jest on przy tym pokrewny niektórym obrazom filmowym Billa Violi. Podobnie orzeŸwia nas i porusza.
„Wydaje siê, na pocz¹tku XXI wieku, ¿e toczy siê wojna wszystkich ze wszystkimi” – napisa³a w eseju Zmierzch Europy
a rynek (2006) Agnieszka Ko³akowska. Chyba podobne domniemanie stoi u podstaw namalowania, ale te¿ recepcji,
najszerzej znanego obrazu The Krasnals Bitwa pod Grunwaldem / Statek G³upców (2012). Ta kompozycja namalowana
na dziesiêciu panelach ma ju¿ w³asne ¿ycie, podlega nawet przemalunkom, raz za razem wywo³uje protesty, zaskar¿enia,
akcje i reakcje – jednocz¹c nowych akcjonistów i starych reakcjonistów. Nie przygl¹dam siê tu bli¿ej temu poliptykowi,
odnotowujê jedynie fakt jego burzliwego istnienia i prognozujê dalsze akty zwi¹zanej z nim tragikomedii; myœlê te¿,
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¿e nie mylê siê przewiduj¹c dalsze przemalunki, a mo¿e i domalowywanie kolejnych czêœci dzisiejszej wersji b³êdnego ko³a
albo s¹du ostatecznego, na którym potêpieni i zbawieni (jeœli i tacy siê znajd¹) pozostaj¹ w spazmatycznych splotach
uk³adów i asekuracji wzajemnej. A mo¿e ob³êdne wirowanie tych czartowskich wyobra¿eñ tak siê rozpêdzi,
jak w akceleratorze jakim made in Poland, ¿e potrzebna bêdzie rotunda (o, na przyk³ad piêtro poznañskiego Okr¹glaka)
dla wystawienia tej nowej panoramy – panoptikonu infantylnej polskiej wojny wszystkich ze wszystkimi. W pracy
The Krasnals interesuj¹ wszak mnie raczej te utwory, które iluminowane s¹ têsknotami za wype³nianiem jakiegoœ istotnego
braku. Pozostawiam na stronie obrazy i dzia³ania operuj¹ce wy³¹cznie szyderstwem. Wa¿niejsze s¹ dla mnie ich obrazy
z cyklu Piêkno w Sztuce, jak na przyk³ad: Polska Niepodleg³a 11.11.11. (2011), Nefertiti / Piêkno zakryte (2012),
czy A macie Piêkno w Sztuce! / Infantka Ma³gorzata, Tribute to Diego Velázquez (2013) – refleksyjne, przepojone nostalgi¹
i liryzmem, z domieszk¹ – ma siê rozumieæ – ironii. I ciesz¹ce oko.
By raz jeszcze przywo³aæ patrona mych uwag, zacytujê to, co Michel Houellebecq pisze w ostatniej swojej ksi¹¿ce Mapa
i terytorium: „ … bycie artyst¹ to przede wszystkim p o d p o r z ¹ d k o w a n i e. Podporz¹dkowanie tajemniczym,
nieprzewidywalnym przekazom, które z braku lepszego wyt³umaczenia i jakiejkolwiek wiary religijnej nale¿y zakwalifikowaæ
jako i n t u i c j e; przekazom, które narzucaj¹ siê w sposób w³adczy i kategoryczny, przed którymi nie sposób siê uchyliæ,
nie trac¹c resztek uczciwoœci i szacunku do samego siebie”.6 Szczeroœæ w sztuce to nie skrywanie podporz¹dkowania.
Objawia siê ona, kiedy staæ nas na uczestniczenie w jakiejœ znacz¹cej strukturze hierarchicznej. Szczeroœæ zarazem wymaga
by w otwarty sposób odmawiaæ zgody na to, co niewarte uznania. By zwalczaæ niegodziwoœæ. Czujemy szczeroœæ, gdy siê
nadarza. Poci¹ga nas ona od razu. Zaczynamy z uwa¿noœci¹ s³uchaæ i patrzeæ. W naszym dialogu, Whielki Krasnal wyznaje:
6 Prze³o¿y³a

Beata Geppert
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„Przyznam, ¿e na pocz¹tku, te ju¿ 6 lat temu, nie podejrzewa³em, ¿e ten buntowniczy zryw przekszta³ci siê w projekt
¿yciowy, bezcenne i fascynuj¹ce doœwiadczenie”.
Opisywany tu fenomen wychyn¹³ na œwiat 1 kwietnia 2008 roku. Obok szczeroœci, buntowniczoœci i afirmowania
wolnoœci, jeszcze jedn¹ znamienn¹ cech¹ omawianej aktywnoœci jest ludycznoœæ – poci¹g do gry i zabawy, czasem
okreœlanej przez samych jej sprawców jako „ma³pia”. Tak wiêc mamy tu owocn¹ pochwa³ê malarstwa, mamy te¿
przedrzeŸnianie fabrykowania i promowania „sztuki upodlenia” – jak mówi oburzony tym, co siê ze sztuk¹ wyprawia
Jean Clair w swej ksi¹¿ce De Immundo. Czytamy tam, ¿e Rembrandt mia³ powiedzieæ „Cofnijcie siê, zapach malarstwa
jest niezdrowy”.7
Na koniec musi paœæ pytanie i pisz¹cemu, i mo¿e te¿ czytaj¹cemu te s³owa nie daj¹ce spaæ: kto to jest Whielki Krasnal?
Znamy ju¿ odpowiedŸ – Whielki Krasnal to oksymoron!
w listopadzie 2014 roku
©2014 by Jaromir Jedliñski

7 Prze³o¿y³a

Maryna Ochab

Z Whielkim Krasnalem. The Krasnals rozmawia Jaromir Jedliñski
Jaromir Jedliñski: W jaki sposób zrodzi³ siê Whielki Krasnal? Z jakich przodków? A mo¿e samorodnie? W buncie przeciw
czemu i komu?
Whielki Krasnal. The Krasnals: Bunt jest jedn¹ z najlepszych po¿ywek dla artysty, przynajmniej dla mnie. Odpala siê
wtedy silnik i rozpoczyna siê jazda bez trzymanki, nie trzeba dbaæ szczególnie o kierunek i detale, bo wszystko dok³adnie
siê wyczuwa. Coœ mi nie pasowa³o od d³u¿szego czasu w tym wszystkim, ale oœwiecenia dozna³em dziêki wybuchowi
gwiazdy Sasnala. W pewnym sensie by³ to b³¹d systemowców – ¿e przegiêli z wciskaniem kitu. Bo aby manipulacja by³a
skuteczna, przegi¹æ nie wolno.
Jaromir Jedliñski: Malowanie, rysowanie, pisanie, organizowanie akcji, no i jeszcze ca³a logistyka w zwi¹zku z konspiracj¹
– co wytwarza swoist¹ aurê wokó³ Was – to wszystko sk³ada siê na Wasz¹ robotê i dorobek. Czy wszystkie te zajêcia i ich
efekty s¹ równie wa¿ne?
Whielki Krasnal. The Krasnals: Potrzebny jest pewien stopieñ perfekcji. I nie chodzi tu o szczegó³owe planowanie czy
postêpowanie wed³ug jakichœ zasad logistyki, które sobie narzuciliœmy, lecz o rodzaj intuicji funkcjonowania, jak organizm.
Ktoœ kiedyœ powiedzia³, ¿e szaleñstwo plus organizacja równa siê arcydzie³o. Nie mówiê, ¿e robimy arcydzie³a, ale myœlê,
¿e to s¹ dwa elementy kluczowe dla funkcjonowania artysty i jego sztuki. Jedna czêœæ pracuje na mniejszych obrotach,
inna na wiêkszych, ale doskonale siê rozumiej¹ i ka¿da w³¹cza siê w odpowiednim momencie. Wszystko jest istotne. Móg³bym
powiedzieæ, ¿e najwiêkszy nasz ¿ywio³ to malarstwo, ale na przyk³ad akcje s¹ naj¿ywsz¹ i najefektywniejsz¹, najbardziej
bezpoœredni¹ metod¹ dzia³ania wœród ludzi. Malarstwo po czêœci spe³nia tê funkcjê, ale nie za spraw¹ galerii, lecz
Internetu, obecnie g³ównie facebooka, gdzie odbiór jest natychmiastowy i to wœród ludzi, którzy do galerii nie zagl¹daj¹.
Jaromir Jedliñski: Kiedy i z jakich motywacji Whielki Krasnal przekszta³ci³ siê – albo rozrós³ – w formacjê The Krasnals?
A przy tym pojawia³y siê inne jeszcze wcielenia/mutacje, jak Bansky czy Ha³aba³a. Dlaczego te Wasze byty siê mno¿¹?

42

Jedliñski – Whielki Krasnal. The Krasnals. Rozmowa

Whielki Krasnal. The Krasnals: Whielki Krasnal i The Krasnals powsta³y równolegle. Zebra³em ekipê znajomych. PóŸniej
na potrzeby projektu Rewolucje nie dla kretynów, gdzie na miesi¹c zamknêliœmy siê w pracowni i analizowaliœmy proces
twórczy w kontekœcie rewolucji przez pryzmat Lacana i Z#iz#ka, ka¿dy wybra³ sobie swój krasnalowy pseudonim. Nasze byty,
jak sam pan zauwa¿y³, s¹ plastyczne, i takie powinny byæ jeœli chcemy zachowaæ naturalnoœæ, ¿ywotnoœæ i aktualnoœæ,
mno¿¹ siê, odchodz¹ lub dochodz¹. Ciekawy byæ mo¿e jest tu pewien aspekt – ¿e w takim uk³adzie tego typu twór
artystyczny mo¿e nie podlegaæ up³ywowi czasu w przeciwieñstwie do konkretnej jednostki, osoby ze swoj¹ sta³¹ dat¹
urodzenia. Hipotetycznie rzecz bior¹c, na przyk³ad Whielki Krasnal czy Krasnal Ha³aba³a przez 20 lat mo¿e byæ osob¹
w wieku 18 lat. Taki skromny wybieg poza system, poza regu³y czasu – narzêdzie, którym bardzo ³atwo manipulowaæ
i sterowaæ, umieszczaæ i skreœlaæ z listy uczestników.
Jaromir Jedliñski: Wasza praca malarska i rysunkowa, teksty, akcje i postawa – w jednych przypadkach w mniejszym
stopniu, w innych w wiêkszym – w ca³oœci sk³adaj¹ siê na najbardziej konsekwentne i prawdziwe w Polsce ucieleœnienie
sztuki krytycznej. To, co robicie w jakiejœ mierze wi¹¿ê z tym, co robi³ Witkacy, po czêœci z tym, co i jak przedstawia
(w pisarstwie, w postawie, w filmie) Houellebecq. Czy Wasza wyostrzona œwiadomoœæ i wnikliwa inteligencja
(owe dolegliwoœci) Was mêcz¹, czy sprawiaj¹ Wam perwersyjn¹ przyjemnoœæ?
Whielki Krasnal. The Krasnals: Zmêczenie to mo¿e nie, bardziej wkurw – jeœli ktoœ jawnie robi ludzi w konia. Wnikliwoœæ
jest faktycznie wci¹gaj¹cym zajêciem. Perwersyjnym, bo z jednej strony przyjemnym gdy wszystko odkrywa siê jak
na d³oni, do³uj¹cym, gdy¿ ludzie nie chc¹ dowiadywaæ siê jak to jest. I trudno im siê dziwiæ. Taka wiedza do zdobywania
bywa nudna i mêcz¹ca. Ale dobrze jest mieæ we wsparciu takich œwirów jak Witkacy czy Houellebecq.
Jaromir Jedliñski: Czy anonimowoœæ to jedynie konspiracja, zabieg taktyczny, czy te¿ zawiera siê w niej jakiœ bardziej
istotny wybór ¿yciowy pozwalaj¹cy unikaæ odgrywania rozmaitych nieprzyjemnych ról na scenie artystycznej?
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Whielki Krasnal. The Krasnals: Rzyga³em ju¿ tymi biografiami w stylu urodzi³ siê tego i tego, skoñczy³ tê czy tamt¹
uczelniê w takiej a takiej pracowni. Jest to oczywiœcie zarazem krytyka systemu, w którym najpierw skanuje siê i ocenia
postaæ twórcy, potem patrzy na jego dzie³a. Chcia³em zacz¹æ od czystej karty, aby mój przekaz nie by³ zniekszta³cony.
Anonimowoœæ rzecz jasna pozwala mi na wiêcej manewrów w dzia³aniu, które uprawiam, o charakterze subwersywnym.
Jest to fascynuj¹ce doœwiadczenie ¿yciowe, gdzie swoj¹ postaæ mo¿na kreowaæ, jednak o wiele bardziej plastycznie
i dowolnie, przeprowadzaæ wiêcej eksperymentów ni¿ na swoim oficjalnym ja. Nie powiem, zahacza to mo¿e nieco
o schizofreniê. Whielki Krasnal doœæ silnie oddzia³uje na moj¹ drug¹ osobowoœæ, która jakby nie by³o równie¿ funkcjonuje.
Fascynuj¹ce w pewnego rodzaju frustracji jest te¿ ci¹g³e napiêcie i kontrola, gdzie z kim o czym mogê rozmawiaæ, kto jest
w naszym temacie. Przyznam, ¿e na pocz¹tku, te ju¿ 6 lat temu, nie podejrzewa³em, ¿e ten buntowniczy zryw przekszta³ci
siê w projekt ¿yciowy, bezcenne i fascynuj¹ce doœwiadczenie.
Jaromir Jedliñski: To, co sta³o siê – jak stoi powy¿ej – „projektem ¿yciowym, bezcennym i fascynuj¹cym
doœwiadczeniem”, dla odbiorców bywa o¿ywcze artystycznie, odtykaj¹ce intelektualnie, a tak¿e dodaje otuchy gdy idzie
o morale (wolê przeciwstawiania siê) na aktualnej grz¹skiej scenie ¿ycia artystycznego, owego systemu – ¿e siê tak wyra¿ê
– art world (co Marek Chlanda przek³ada jako „pó³œwiatek sztuki”). Jak artysta zdobywa wiedzê i wykszta³ca œwiatopogl¹d
krytyczny, którego niemal wcale nie spotykamy u powo³anych do tego krytyków sztuki, recenzentów, socjologów,
¿urnalistów, organizatorów ¿ycia artystycznego? Œwiadomoœæ nadu¿yæ, uk³adów oraz ich spetryfikowania na polskiej
(i nie tylko) sztucznej scenie prezentowana w Waszych obrazach i rysunkach na te tematy, a zw³aszcza w Waszych
wypowiedziach werbalnych jest wnikliwa i bezwzglêdna jak niemal ¿adnej innej osoby czy instancji, czy instytucji
w Polsce. Jak, zatem powtórzê, osi¹ga siê tak¹ jak Wasza wyostrzon¹ œwiadomoœæ i wypracowuje i utrzymuje tak¹ jak
Wasza sumienn¹ postawê? Koniec koñców jest to pytanie o ¿yciow¹ integralnoœæ i artystyczn¹ uczciwoœæ.
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Whielki Krasnal. The Krasnals: Wykszta³cenie, wykszta³cenie autorskie, indywidualne jest podstaw¹. Du¿o czytam,
a wiêc du¿o cytujê, a skoro du¿o cytujê, to zapominam powiedzieæ sk¹d i od kogo pochodz¹ cytaty. W³aœciwie okradam
trupy i w³amujê siê do sarkofagów.
Pakujê sobie te historie do g³owy jedna po drugiej, a¿ powstanie z nich taki mieni¹cy siê kolorami ¿yrandol. S¹ dwie
najistotniejsze kwestie dla artysty. Pierwsza to wolnoœæ. Nie da siê odwszyæ z wolnoœci. Mam tyle wolnoœci ile sam sobie
wezmê, ale istotna jest postaæ wroga, bo wszystko co ¿yje musi mieæ swego wroga. Ale z drugiej strony, bez bawienia siê,
¿adne wykszta³cenie nie ma sensu. Przede wszystkim musisz umieæ zadawaæ g³upie pytania. Tworzenie to ci¹g³e
dopytywanie siê, na przyk³ad ‘kim jestem?’. No i kolejna kluczowa kwestia – warunkiem rozwoju duchowego jest wyuzdanie
seksualne. Energetyczne od¿ywianie i du¿o seksu – aby zachowaæ odpowiedni¹ kondycjê cia³a i umys³u. Bez tych
wszystkich warunków trudno o wyostrzon¹ œwiadomoœæ. Ma³o kto to rozumie jeszcze w XXI wieku. Impotencja symboliczna
i w koñcu ta rzeczywista sprawiaj¹, i¿ ca³e tabuny krytyków, polityków, czy innych aktywistów musz¹ przejœæ na system
paso¿ytniczy i wówczas tworz¹ to co tworz¹.
jesieni¹ 2014 roku
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T H E K R A S N A L S [ a u t o C V]

THE KRASNALS – Grupa anonimowych artystów dzia³aj¹cych od 1.04.2008. Jako prowokatorzy kultury udowadniamy panuj¹c¹
w niej hipokryzjê, ob³udê, mechanizmy w³adzy. Krytykujemy sprowadzanie sztuki do propagandy politycznej, tworzenie spektaklu sztuki
i odarcie jej z autentycznoœci. ¯¹damy prawa do wolnoœci sztuki, jej demokratycznoœci we wszystkich sferach, równie¿ ekonomicznej.
Gdzie sczeŸli artyœci geniusze, zast¹pieni stadem identycznych nosoro¿ców lizodupów???!!!
G³ówne miejsce dzia³alnoœci The Krasnals to profile na facebooku i blogi (polski i angielski), gdzie regularnie pojawiaj¹ siê posty,
najczêœciej z obrazami i tekstami komentuj¹cymi zjawiska – nurtuj¹ce nas, fascynuj¹ce lub wkurzaj¹ce.
http://the-krasnals.blogspot.com/
Od pocz¹tku naszej dzia³alnoœci zebraliœmy blisko 200 000 z³ dla dzieci podczas aukcji charytatywnych.

G³ówne akcje The Krasnals od 1 kwietnia 2008:
2008
kwiecieñ – za³o¿enie bloga The Krasnals i rozpoczêcie dzia³alnoœci mailingowej
kwiecieñ / maj – Christie’s – prowokacja dotycz¹ca obrazu Whielki Krasnal Untitled (Group of Monkeys with White
Bananas), 2004, olej na p³ótnie, 50 × 50 cm, który dom aukcyjny Christie’s wyceni³ na 70.000 funtów, gdy¿ automatycznie
skojarzy³ mu siê z p³ótnem Sasnala

czerwiec – The Krasnals obecni wraz z gipsow¹ „polsk¹ œwini¹” na 5-tym Berlin Biennale, gdzie sprowokowali publicznoœæ
oraz polskiego kuratora biennale Adama Szymczyka do wziêcia udzia³u w nieplanowanym performance
sierpieñ – Whielki Krasnal zaproszony zosta³ do Pekinu do wziêcia udzia³u w wystawie Olympic Fine Arts 2008. The Krasnals
udali siê do Pekinu by samemu przekonaæ siê o zasadnoœci antyolimpijskiej propagandy
sierpieñ / wrzesieñ
– The Krasnals w Kislovodsku – realizacja projektu zwi¹zanego ze œmierci¹ Aleksandra Solzhenitsyna i w nawi¹zaniu
do tej sytuacji poruszenie problemu sowieckich konsekwencji, czy pozosta³ych œladów w obszarze ¿ycia spo³ecznego Rosji.
The Krasnals rozmawiali z by³ymi komunistycznymi aktywistami, którzy spe³niali siê na polu kultury. Namalowane zosta³y
ich portrety
– The Krasnals w Gruzji – realizacja projektu odnosz¹cego siê do konfliktu zbrojnego Rosja-Gruzja – Jak tu ³adnie.
Artyœci odnaleŸli miejsce i nagrali film przedstawiaj¹cy jego niezwyczajn¹, nieprzystaj¹c¹ do sytuacji atmosferê,
gdzie ¿ycie p³ynê³o w spokoju, leniwie, w otoczeniu piêknej przyrody, jak gdyby obok nic siê nie dzia³o
paŸdziernik
Whielki Krasnal z Z#iz#kiem na wystawie w Miami. A-B(o)MB – Art Basel (of) Miami Beach pre-Basel Showcase @ Bakehouse
Arts Complex
listopad
po raz pierwszy obraz The Krasnals podarowany na aukcjê charytatywn¹ pod nazw¹ Wielkie Serce, niespodziewanie
wylicytowany za najwy¿sz¹ kwotê, przebijaj¹c prace nazwisk ustabilizowanych w mainstreamie sztuki polskiej
grudzieñ / styczeñ
The Krasnals zajmuj¹ ostatnie, setne miejsce w setce Obiegu – s³ynnym corocznym rankingu sztuki polskiej

2009
styczeñ
– Rewolucje nie dla kretynów – pierwsza wystawa The Krasnals w Internet, w wersji polskiej. Prezentowana jest na blogu
http: //revolution-thekrasnals.blogspot.com/ w formie ‘autentycznego’ dziennika 24 dni twórczoœci grupy 10 artystów
– udzia³ w drugiej aukcji charytatywnej dla dzieci – obraz Alina na aukcji WOŒP zebra³ ponownie imponuj¹c¹ kwotê
marzec / kwiecieñ
The Krasnals reprezentuj¹ Polskê na Festiwalu Europe XXL w Lille, we Francji wystaw¹ indywidualn¹ w Espace le Carré
Brothers in Arms / Last Supper. Odnosi siê ona do wielu zale¿noœci dotycz¹cych sztuki wspó³czesnej, a szczególnie
wspó³czesnego artysty mainstreamowego na przyk³adzie Polski
kwiecieñ
pokaz video The Krasnals na Art Cologne na zaproszenie Vernissage TV
czerwiec
– Alternatywny udzia³ w Festiwalu Urban Legends w Poznaniu – performance przy „Dzielnica tolerancji”
– Akcja przeciwko postawieniu minaretu w Poznaniu przez Joannê Rajkowsk¹
sierpieñ
Trening na Dalekim Wschodzie (Himalaje) – praktyka skierowana ku odkryciu istoty problemów sztuki polskiej
wrzesieñ
Kongres Kultury Polskiej – List otwarty The Krasnals – protest na list otwarty przeciwko komercjalizacji sztuki (gdy¿ autorzy
tego listu uprawiaj¹ najbardziej ob³udn¹ komercjê)

listopad
nominacje do Paszportów Polityki
grudzieñ
pierwsza w Polsce wystawa The Krasnals Last Supper – Brothers in Arms 2009 – SKWER – filia Centrum Artystycznego
Fabryka Trzciny
2010
styczeñ
– Wyst¹pienie na gali Paszportów Polityki w kagañcach i bojkot nagrody dla Althamera jako Kreatora Kultury, ustanowienie
nagrody Z³oty Fiutek i przyznanie pierwszej “statuetki” dla Paw³a Althamera
– Kto zda³ egzamin z Krasnalizmu? pierwsza w historii sztuki oficjalna krytyka krytyków przez artystów
marzec
– nagroda, statuetka portalu O.pl za rok 2009
– wernisa¿ – projekcja filmu TK Wielkie ¯arcie w Cafe Miêsna, Poznañ
lipiec
CSW znaki czasu Toruñ – otwarty protest – bojkot przeciwko bojkotowi artystów i kuratorów wobec wybrania
Paw³a £ubowskiego na dyrektora instytucji
24 lipca – 19 wrzeœnia 2010
udzia³ The Krasnals w wystawie I could live in Africa (Móg³bym ¿yæ w Afryce), Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
11. wrzeœnia – 10. paŸdziernika 2010

Super Grupa The Krasnals na Mediations Biennale 2010, Poznañ, na zaproszenie japoñskiego kuratora Tsutomu Mizusawa,
wystawa DWA LATA WALKI, Galeria Szyperska, Poznañ
11 wrzeœnia
– performance i oœwiadczenie The Krasnals dotycz¹ce fundamentalnej kwestii pochówku, w ramach rocznicy zburzenia WTC
4 listopada 2010 – 21 stycznia 2011
Operacja GDZIE JEST KRASNAL podczas wystawy Art Stations Foundation, Poznañ
2011
marzec
150 Ma³p – wystawa The Krasnals w Art Agenda Nova, Kraków
kwiecieñ
– performance Szymborska is Cool, jako odpowiedŸ na pokaz Jenny Holzer w Poznaniu. Rozrzucono tysi¹ce ulotek o treœci
kontrowersyjnej z fragmentem poezji Wis³awy Szymborskiej
czerwiec
– 54 Biennale w Wenecji:
– premiera magazynu The Krasnals ART Police Gazette
– para pawilon The Kingdom of The Krasnals oraz Manifest The Dwarves Renaissance Movement in the Fast-Fuck Art World
– 7-dniowy happening w Giardini oraz Arsenale MAKE LOVE NOT ART
– performance przed pawilonem amerykañskim ART IS EXPENSIVE LOVE IS PRICELESS

– dywersyjna akcja zamkniêcia pawilonu Polonii na ³añcuch i k³ódkê oraz wywieszenie na moœcie w Arsenale baneru „Polka
Podnosz¹ca Meteoryt z Papie¿a. 21:37” jako jedyna reprezentacja Polski na Biennale w Wenecji, by³ to protest przeciw
Krytyce Politycznej, która po raz kolejny zdominowa³a polsk¹ imprezê kulturaln¹ i wykorzysta³a do propagandy swojego
politbiura
– Art Boom Festival w Krakowie – odrzucenie w ostatniej chwili zatwierdzonego ju¿ projektu The Krasnals przez dodatkowo
powo³an¹ skorumpowan¹ komisjê kuratorów zwi¹zanych z Krytyk¹ Polityczn¹ i Ha!art
lipiec
ŒCIANA P£ACZU/ŒMIECHU, akcja streetartowa The Krasnals przeciw œrodowisku Krytyki Politycznej, Stara Gazownia, Poznañ
sierpieñ
Nie mogê ci wiele daæ – alternatywny film promuj¹cy Polsk¹ Prezydencjê w Unii Europejskiej
sierpieñ – paŸdziernik
Design dla wolnoœci - wolnoœæ w designie: Polskie projektowanie graficzne 1981-2011 – prezentacja designu powsta³ego
w ostatnich trzydziestu latach, w okresie polskiej transformacji systemowej od socjalizmu do postkapitalizmu, Berlin MADE
MY DAY (dawne UNDPLUS), Tokio (CLASKA The 8th Gallery)
wrzesieñ
– bojkot Europejskiego Kongresu Kultury we Wroc³awiu (w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej) – kolejnej
imprezy zdominowanej przez Krytykê Polityczn¹. Akcja z Pomarañczow¹ Alternatyw¹ w ramach opozycyjnego do oficjalnego
„Trickstera” – programu Frickster 2011

– Grand Prix „Krasnoludka Pomarañczowej Alternatywy” dla The Krasnals – nagroda przyznawana indywidualnym artystom
lub grupom artystycznym, które w najbli¿szy Pomarañczowej Alternatywie sposób, w duchu przekory i z humorem
uwypuklaj¹ absurdy wspó³czesnej epoki, aby je skutecznie eliminowaæ
– udzia³ The Krasnals w wystawie zorganizowanej przez Andê Rottenberg Obok. Polska i Niemcy. 1000 lat historii w sztuce,
Berlin – poprzez komentarz bêd¹cy niezbêdnym elementem uzupe³niaj¹cym przekaz wystawy
paŸdziernik
– Z daleka widok jest piêkny – The Krasnals wygrywaj¹ „polsk¹ kategoriê” Nowych Horyzontów, furorê w kinie œwiatowym
robi¹ filmy ukazuj¹ce Polskê w negatywnym œwietle, Sasnala film o beznadziei i brudzie polskiej wsi, The Krasnals brutalnie
realistyczny film o polskim œwiatku sztuki
– udzia³ w wystawie THYMÓS. Sztuka gniewu 1900–2011 – CSW Toruñ
grudzieñ
wspó³udzia³ w wystawie Pomarañczowa Alternatywa. Rewolucja Krasnali, Centrum 59 Rivoli, Pary¿
2012
styczeñ
– ocenzurowanie wystawy The Krasnals na Akademii Sztuki w Szczecinie, prowodyrem cenzury byli artyœci, z Kamilem
Kuskowskim na czele
– Common Task – The Krasnals dla Poznania – akcja sprzeciwu grupy The Krasnals wobec polityki w³adz miasta Poznania,
która ma na celu zunicestwienie kultury w tym mieœcie, happening odby³ siê podczas wernisa¿u wystaw Sztuka Poznania
1986–2011 oraz Duch sztuki poznañskiej oko³o 2012 w Arsenale Poznañskim

kwiecieñ
akcja Nie dla agresywnych Poznañskich Kozio³ków, happening przy rzeŸbie Kozio³ków na Placu Kolegiackim w Poznaniu
czerwiec
– The Krasnals na festiwalu SURVIVAL Wroc³aw – performances: Looser, Winner, Poprawny lizodup
– EURO 2012, Polskie Aktywistki THE KRASNALS – przeciwko Ukraiñskim Feministkom FEMEN – Surrealistyczny Manifest
Niezale¿nej Polskiej Europrostytutki
– mural JEST SUPER przy ul. Targowej w Lublinie w ramach Pracowni Sztuki Zaanga¿owanej “Rewiry”
sierpieñ
ATTENTION BEAUTY – NO ENTRY! – projekt w egzotycznym kraju
2013
styczeñ

list otwarty Za czy przeciw demokracji w polskim art worldzie? do dyrektorów Biur W³adzy Artystycznej (BWA),
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz Premiera Polski Donalda Tuska
luty
pierwszy publiczny pokaz Bitwy pod Grunwaldem / Statek G³upców – przystanek szybkiego tramwaju „Pestka”, Poznañ,
bilbordy Encredibo
kwiecieñ
Wroc³aw, wernisa¿ prac grupy The Krasnals w Galerii MD_S wieñczy zorganizowan¹ na Wroc³awskiej ASP Konferencjê Sztuki
Zaanga¿owanej spo³ecznie, politycznie i religijnie

maj
Money for Art – MOCAK, akcja artystyczno-spo³eczna Koszyczek – Money for Art oraz udzia³ w wystawie
Ekonomia w sztuce w krakowskim MOCAKu, 16 maja 2013
czerwiec
performance The Krasnals na Biennale w Wenecji , The Krasnals Bojkotuj¹ Biennale Sztuki Wspó³czesnej w Wenecji
przenosz¹c je do polskiej Wenecji.
lipiec
pierwszy publiczny pokaz monumentalnego obrazu The Krasnals Bitwa pod Grunwaldem/Statek G³upców, Galeria Domu
Aukcyjnego REMPEX, Sale Wystawowe Hotelu Harenda
listopad
Ma³pia zabawa w sztukê The Krasnals, udzia³ w wyk³adzie prof. Marii Poprzêckiej w MSN w kontekœcie pracy Nasz aktualny
wizerunek: Aleksandra Abrahama Cruzvillegasa i pytania zadanego przez MSN – „Czy to jest sztuka?”
2014
luty
Nagroda Arteonu dla The Krasnals za rok 2013
kwiecieñ
pokaz najs³ynniejszego obrazu naszych czasów – Bitwy pod Grunwaldem/Statek G³upców – i wrêczenie Nagrody
Arteonu 2013 kontrowersyjnej grupie The Krasnals, PBG Gallery, Poznañ, zg³oszenie do prokuratury przez Ogólnopolski

Komitet Obrony przed Sektami i Przemoc¹, propozycja przemalowania ojca Rydzyka ze œwini na œwiêtego króla
b³ogos³awi¹cego naród polski
maj
The Krasnals na ok³adce Brooklyn Rail – specjalnego wydania magazynu we wspó³pracy z AICA
czerwiec-sierpieñ
pokaz Bitwy pod Grunwaldem/Statek G³upców w Muzeum Warmii i mazur na Zamku w Reszlu
wrzesieñ
pokaz Bitwy pod Grunwaldem/Statek G³upców w Galerii EL w Elbl¹gu
paŸdziernik
pokaz Bitwy pod Grunwaldem/Statek G³upców w Galerii Browarnej w £owiczu
listopad
HUJBA – akcja dywersyjna, happening w kinie Muza w Poznaniu w zwi¹zku z pokazem filmu Sasnala i jego wizyt¹ w
Poznaniu.
grudzieñ
wystawa Whielki Krasnal. The Krasnals ‘Obrazy’ w Galerii Muzalewska w Poznaniu

Nagrody
,

grudzieñ/styczeñ 2008: The Krasnals zajmuj¹ ostatnie, setne miejsce w setce Obiegu – corocznym rankingu sztuki
polskiej

,

listopad 2009: nominacje do Paszportów Polityki.

,

marzec 2010: Nagroda, statuetka portalu O.pl za rok 2009.

,

wrzesieñ 2011: Grand Prix Krasnoludka Pomarañczowej Alternatywy dla The Krasnals – nagroda przyznawana
indywidualnym artystom lub grupom artystycznym, które w najbli¿szy Pomarañczowej Alternatywie sposób, w duchu
przekory i z humorem uwypuklaj¹ absurdy wspó³czesnej epoki, aby je skutecznie eliminowaæ

,

10. 2012 – The Krasnals w „Top 10 Polskich Blogów o Sztuce” w portalu natemat.pl

,

01.2014 – nagroda Arteonu za 2013

Byæ mo¿e nasze prace s¹ w jakiœ kolekcjach. Byæ mo¿e na ca³ym œwiecie.
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