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Aleksander Pieniek

O K O – L I C Z N O Ś C I Ł A G O D Z Ą C E.
Życie w domach pomocy społecznej oraz oddziałach
otwartych i zamkniętych szpitali specjalistycznych
Wyjaśnianie koncepcji mandali Carla Gustawa Junga zostawmy innym, naszą
uwagę skierujmy zatem na zawartość luźnych wyznań malarza podejmującego się zadań arteterapeutycznych i autoterapeutycznych. Autorowi towarzyszy w tych staraniach przekonanie o terapeutycznej roli rozbudzonej aktywności artystycznej pacjentów. Dzieląc się z nimi własną sztuką, może liczyć na rewanż.
Zafascynowany uniwersalną formą koła, podejmowałem w pracach teoretycznych, artystycznych i społecznych temat genezy i znaczenia formy w sztukach plastycznych. Wyniki autoterapeutycznych refleksji zaważyły na moich wyborach artystycznych.
Wpisywałem wraz z pacjentami w kwadratowe formy koliste układy plam barwnych.
Powstałe w ten sposób pole widzenia, wynikało ze wspólnego dążenia autora i jego
podopiecznych do zmaksymalizowania stopnia skupienia uwagi na walorach formalnych obrazu. Dzięki konstrukcjom, zbudowanym z wyłącznie abstrakcyjnych elementów, nadawaliśmy naszym kompozycjom cechy dynamicznie rozwijającego się procesu
malarskiej syntezy, syntezy jednostkowego doświadczenia kolorystycznego. Było moim
pragnieniem, aby powstałe w ten sposób układy luźnych plam, uczynić spójnymi i zwartymi, wewnętrznie zróżnicowanymi, całościami. Wymuszony dualizm takich malarskich
działań, analitycznych i syntetycznych zarazem, potęgował pożądany przeze mnie stan
napięcia formalnego.
Wywołana w ten sposób gra przeciwstawnych tendencji kompozycyjnych była
konieczna, aby wywołać, niezbędny w każdej działalności artystycznej, a w arteterapeutycznej szczególnie, stan twórczego fermentu. Rezygnacja z anegdotycznych przedstawień pozwalała nam na koncentrację wysiłku kształtowania malarskiego żywiołu
w taki sposób, aby pozostając w stanie nienaruszenie czystym, mógł dokumentować
sam akt tworzenia się obrazu. Obrazu sprowokowanego przez artystę, ale rodzącego się
w oku widza. Czynnik porządkujący chaos wizualnych wrażeń i towarzyszących im często
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nieuświadomionych emocji, był kluczowym w tak rozumianej dydaktyce specjalnej.
Analizując paradoksy mimetyzmu, stale występujące w sztukach plastycznych,
dotykamy w znacznej mierze złożoności i niejednoznaczności światów przedstawionych. W pracach powstających w ramach terapii zajęciowej, do głosu dochodzić mogły
inspirujące zawsze motywy ikonografii związanej z mitologią rodzinną, przydatne okazywały się także inspirowane starą i najnowszą sztuką kartograficzną ujęcia topograficzne. Stosowane przeze mnie w praktyce malarskiej rozwiązania kolorystyczne oraz fakt
używania barw powierzchniowych, skutkowały wewnętrznie złożoną materią pikturalną, która odpowiednio zagęszczona zdawała się bardziej skrywać prawdziwą istotę rzeczy niż ją wydobywać. Enigmatyczność wyobrażeń pozwalała na pełniejsze rozumienie
praw płaszczyzny.
Pozostawione często partie białego papieru sygnalizowały niewykorzystany
w pełni potencjał płaszczyzny. Przedstawiane na płaszczyźnie znaki a także inne formy
wyobrażeń, stawały się przez to bardziej – rzec by można – zwiastunami świata znanych
pacjentom form, niż plastycznymi próbami ich konkretyzacji. Każda próba wizualizacji,
onirycznej w swej istocie, rzeczywistości przedstawionej, stawała się abstraktem konkretnego jednostkowego i zbiorowego doświadczenia wizualnego. Jednym z bardziej
wyrazistych znaków tej rzeczywistości, zwykle obecny w ich kompozycjach, był dobrze
znany nam wszystkim, logotyp postaci ludzkiej i zwierzęcej oraz ideogram domu, odnaleziony w zasobach niewygasłej jeszcze wyobraźni dziecięcej.
Wyrazisty konkret, przechowywany w pamięci, czytelny i znaczący sygnał ze
świata, skontrastowany z abstrakcyjnym z natury językiem geometrii, dynamizował
skutecznie płaszczyznę obrazu. Powstałą tą drogą ekspresyjną strukturę obrazu ożywiał, wzbogacał i uniwersalizował, wzbogacając semantykę stosowanych kodów plastycznych.
Do trwałych osiągnięć pedagogicznych zaliczam wzbogacenie warsztatu malarskiego o elementy rodzimej sztuki ludowej, czy wprowadzenie ornamentyki orientalnej,
skutecznie harmonizującej skutki zaburzonej percepcji osób niestabilnych emocjonalnie
i niesamodzielnych intelektualnie. Zachęta do tworzenia kompozycji stylizowanych na
mandale jest konsekwencją mojego zainteresowania formatem tonda. Zasadniczo skupieni na próbach konsolidacji osobowości osób zaburzonych, korzystaliśmy z bogatych
zasobów kultury ogólnej. Staraliśmy kierować się postulatem mistrza amerykańskiego
pop-artu, Roberta Rauschenberga, aby działać w owej szczelinie między sztuką a życiem.
W myśl tej zasady zrealizowałem samodzielnie i we współpracy szereg seansów terapii
zajęciowej i plenerowych konsultacji oraz korekt. Głównym nurtem naszych poszukiwań
formalnych były starania, zmierzające do wypracowania autentycznego idiomu malarskiego art-brut, co zostało udokumentowane wystawą poplenerową „Mój świat – moje
miasto”, zorganizowaną przeze mnie w uczelnianej Galerii „Zejście” w ramach projektu „JESTEŚMY. Aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi”.
	Wypowiedzi malarskie plenerowiczów potraktowałem jako integralne dzieła,
układające się w kodeks, jakby rodzaj „traktatu” o malarstwie Art-brut. Poszczególne
prace stawały się stronicami owego wirtualnego traktatu. Definiowaliśmy w nim wspól-
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nie kształt malarskiej wypowiedzi, granice obrazu i rodzaj malarstwa, jakie wydało się
nam godne uprawiania. Wyróżniający się spośród uczestników pleneru, Tadeusz Andrzejewski deklarował wolę współpracy artystycznej.
W znacznym stopniu podniesiony stopień napięć formalnych, intensyfikacja
ekspresji plam barwnych oraz poszukiwania fakturalne, to cechy charakterystyczne postulowanej sztuki, przez niektórych nazywanej sztuką naiwną. Wystawa, jak się wydaje,
spełniła oczekiwań artystów „naiwnych”. Prezentowane prace, rezultat uruchomionego procesu edukacyjnego, były wynikiem pogłębionej wiedzy na temat „widmowego”
charakteru mediów plastycznych. W związku z podejmowanymi coraz śmielej technikami eksperymentalnymi, poszerzaliśmy kreacyjny zakres możliwości nietradycyjnych
technik malarskich, różne sposoby koloryzowania płaszczyzn, zastosowania niewykorzystanych dotąd możliwości farb oraz niewyczerpany potencjał wyrazowy rozmaitych
technik kolażowych.
Rola autoterapeuty stanowi dla mnie istotne uzupełnienie mojej malarskiej i społecznej działalności. Przywracała mi poczucie równowagi jako autorowi, dzięki rozwojowi zdolności intuicyjnego podejmowania decyzji artystycznych. Wpływa na moją działalność artystyczną ta forma aktywności społecznej, podobnie jak ta, jaką podejmuję
od lat w zakresie popularyzacji sztuki. Należę bowiem do tej kategorii zawodowych
plastyków, którzy poszukują, niezbędnego w każdej działalności kulturalnej, kontekstu.
Jak wiadomo, bez bogatego kontekstu nie ma prawa zaistnieć żaden liczący się fakt
artystyczny.
Prace nad rozwojem formuły kompozycji w tondach, różnicującej je pod względem skali i rodzajów użytego podobrazia oraz rozpiętości tonalnej chromatycznych jakości kolorystycznych, pozwalały mi odkrywać terapeutyczne właściwości malarstwa. Miniaturowe, standartowe i monumentalne, namalowane z wykorzystaniem właściwości
ciekłych farb, klejone, montowane na rozmaitych podobraziach, tworzą swoisty Topos.
Mój Topos zakreślający coraz większy okręg, wchłania toposy uczestników prowadzonych przeze mnie „kursów” Art-brut. Ars moriendi, albo Przestrzeń – tak zatytułowałem
tekst komentujący ideę cyklu prac malarskich, dokumentujący stan moich poszukiwań
wyrazowych inspirowanych sztuką kartograficzną i ogólną refleksją egzystencjalną.
Musimy przyznać, że nasze dzisiejsze widzenie rzeczy i zjawisk jest z gruntu
kalekie, a to z powodu skazy, o której będzie tu jeszcze szerzej mowa. Chodzi o skazę
widzenia, nie tyle w sensie fizycznym, co mentalnym. Charakteryzując naszą współczesną wrażliwość wizualną, nie możemy pominąć destrukcyjnej roli naszych najczęściej
odruchowych, w swej naturze powierzchownych, reakcji na świat.
Trudu tworzenia komplementarnego obrazu świata pod egidą sztuk, nie zastąpimy dzisiejszą ekwilibrystyką stylistyczną. Nie znajdziemy zbyt wiele cech wspólnych
z wrażliwością znanych nam z historii artystów. Pozostawione bowiem przez nich dzieła, zazwyczaj były utrwalonymi w pięknej formie zapisami wiedzy o świecie, w małym
zaś stopniu przypominały nasze, współcześnie tworzone dzieła, które zbyt mocno obciążone bywają piętnem ekspresji. Źródłem naszych cierpień są kłopoty, jakie miewamy
ze światem. Starzy mistrzowie ze swymi porywającymi lekcjami widzenia i my, zdolni
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tworzyć, czasem może zajmujące, zawsze jednak ledwo naszkicowane, sejsmografy
współczesnej percepcji wizualnej. Wszystko to po to tylko, aby móc zapisać stan naszych nerwów, prześledzić tropy naszych pogmatwanych reakcji na świat. Artysta zawsze oczekiwał od widza zrozumienia, teraz zadawala go wyłącznie okazywane mu od
czasu do czasu, współczucie.
Za współczesną kreację artystyczną nie odpowiada bowiem, tak jak dawniej,
pewny swych racji estetycznych, przekonany o swej doniosłej społecznie roli – artysta,
autor klarownych wizji, rzec by można, w pełni odpowiedzialny nauczyciel, udzielający
tyleż pięknych, co pożytecznych lekcji mądrego patrzenia na świat. Pozbawieni jego dystansu oka, skupieni jesteśmy dzisiaj wyłącznie na subiektywnych relacjach ze światem.
Już dawno straciliśmy z pola widzenia inne, równie istotne, także godne uwagi, aspekty
świata widzialnego. Nasza optyka obiektywna coraz bardziej grzeszy trywialnie banalną
oczywistością, brak jej spotykamy często w dawnym malarstwie, poezji. Dziś sytuacja
w sztuce jest taka, jaka często bywa w bajkach, gdzie z powodu fantastycznych zrządzeń losu nawet lustro utracić może swą moc poznawczą. Natomiast w życiu zdarzyć
się mogą takie sytuacje losowe, kiedy lustro staje się wyjątkowo przydatne, szczególnie
w chwilach trudnych, kiedy zmuszeni jesteśmy dramatycznie poszukiwać choćby najsłabszego dowodu istnienia. Z przyjemnością, jaką daje zaślepienie, poddajemy się prądom indywidualizmu, pozostajemy przy tym nieświadomi rzeki, która nas niesie, naiwnie ufni wobec potężnego żywiołu. Nie ogarniamy naszym ograniczonym spojrzeniem
niebezpiecznie wartkiego nurtu przepływających obrazów.
W potyczkach, jakie staczać zmuszeni jesteśmy ze światem, jak każdy praktykujący artysta, pragnący formalnej i treściowej zgodności swojej sztuki z prawdą tylko
jemu „objawioną”, niezwykle pożyteczne okazywały się zawsze aksjomaty sztuki abstrakcyjnej. W szczególności, abstrakcji nie skrępowanej nadmiernie gorsetem geometrii. Tak jak sztuka kartograficzna (albo sztuka Aborygenów) wydawać się mogła grą
wyłącznie abstrakcyjnych znaków, a zawiera przecież całkiem czytelne dla wtajemniczonych, graficznie i kolorystycznie zakodowane znacząco symboliczne topografie
mentalne, podobnie każdy kodujący swoje komunikaty artysta, chciałby być rozumiany.
Życzyłbym sobie być postrzeganym właśnie w taki sposób; jako kulturowo wiarygodny
świadek bogato udokumentowanego życia wewnętrznego, jako wyznawca sugestywnie
wskrzeszanych mitologii prywatnych i zbiorowych, a nade wszystko, jako autor relacji
ze świata, niepowtarzalnie wyjątkowych, bo pisanych pod dyktando własnych przygód
z rzeczywistością.
Bohater powieści Michela Houellebecqa Mapa i terytorium, Jed Martin, porzucając dla malarstwa fotografię, uosabia rozterki i niepokoje, charakteryzowanego
tu z niemałym trudem, podmiotu prezentowanego dzieła. Podpisuję się pod wyjętymi z tekstu powieści zdaniami, które informują nas, że: „Można pracować w samotności przez lata, prawdę mówiąc, to jedyny sposób, w jaki w ogóle można pracować, ale
w końcu następuje moment, kiedy odczuwa się potrzebę pokazania swojej pracy światu. Nie tyle, żeby usłyszeć jego osąd, ile aby samego siebie upewnić, że ta praca naprawdę istnieje, że sam człowiek istnieje, gdyż w łonie gatunku społecznego jednostka jest
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zaledwie przelotną ułudą”1.
Już w latach 60. XX wieku artyści z kręgu akcjonizmu wiedeńskiego, przewidując obecny stan rozkładu życia artystycznego, dopuszczali możliwość wystawiania
w galeriach sztuki wszelkich rozmaitości, nierzadko poza jakąkolwiek kontrolą estetyczną,
a bywało że i poza etyczną także. Obserwując tempo, z jakim poddają się akademickiemu skostnieniu, z jaką łatwością ulegają społecznej degradacji kolejne, najbardziej nawet
radykalne formuły sztuki awangardowej, wszystko, dosłownie wszystko, nadaje się dziś
do wystawiania w galeriach. Owo „wszystko” znajduję w swojej pracowni malarskiej,
która z przyczyn losowych służy mi jako pracownia zastępcza, w istocie swej pełniąc rolę
swoistego magazynu pamięci, prywatnego gabinetu. Pracownia jest dla mnie, po prostu,
modelowym wnętrzem „świata” w ogóle, a już bez cienia wątpliwości, pozostaje zwykłym
składem materiałów łatwopalnych.
Z chaosu nagromadzonych przez lata „dzieł”, z konieczności przenoszonych
z miejsca na miejsce, w tej dosłownie po ludzku, ale i po kantorowsku – biednej pracowni, z melancholią zwanej na wzór Stanisława Szukalskiego, „twórcopracownią”, rodzą się pożądane przeze mnie rodzaje malarstwa, grafik i im podobnych. Te kompozycje
poddawane nieustannym transformacjom, czasem aktom destrukcji, to znów niespodziewanym zabiegom sentymentalnej idealizacji, „żyją” jak prawdziwe efemerydy, żyją
swym własnym życiem. Zbiory nieopacznie ukończonych lub niesłusznie zaniechanych
prac malarskich, rysunkowych itp., tworzą zasoby, niezbędnych w tak zorganizowanym
warsztacie pracy, bogato zróżnicowanych materiałów plastycznych. Do wykreowania
nowych jakości formalnych potrzebuję tych niejednorodnych i często niejednoznacznych komponentów.
Francis Bacon zwykł określać swoją pracownię jako „kompostownię”, ja widzę podobnie to moje miejsce pracy „twórczej”, widzę je jako miejsce wytężonej
pracy organicznej. Zgromadzony w niej potencjał plastyczny, poddawany ponownej
obróbce, „dojrzewa”, aby stare rozwiązania formalne mogły znacząco sąsiadować
z nowo powstałymi, aby ład z nieładem pozostawał w trwałej symbiozie, a nawet harmonii. Oparte na przypadku ślady manualnej ekspresji, mogły swobodnie mieszać się
ze świadomie użytą, obiektywnie „regularną” ornamentyką, wzajem nie wykluczając
się formalnie. Na tworzywo tak rozumianej artystycznej kreacji składają się rozmaite
elementy, wciąż obecnego/nieobecnego „dzieła”. Chciałoby się, aby owo specyficzne
dzieło w procesie mogło być oglądane w całej swej złożoności, jako jedno, stale rozbudowywane, pulsujące na kształt żywego organizmu, opus magnum. Poddawanego
procesowi ciągłej reanimacji, w którym to organizmie następuje skuteczna rewitalizacja poszczególnych jego części składowych.
Oczywiście, nie zawsze temu procesowi, nazwijmy go twórczym, towarzyszyć
może opisywana tu, na moją odpowiedzialność powołana, specyficznie nostalgiczna
metoda kształtowania tworzywa plastycznego. Na poszczególne kompozycje, zarówno te powstałe od podstaw, jak i te „pasożytujące”, składają się inne kompozycje,
tworzące sekwencje wielowątkowych intryg kolorystycznych, powstałych z elemen1

M. Houellebecq, Mapa i terytorium, tł. B. Geppert, Wyd. W.A.B., Warszawa 2011, s. 111.
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tów zapożyczonych ze składających się nań fragmentów i malowniczych destruktów
pikturalno-linearnych tworów.
Charakter, tych najczęściej ujmowanych w formaty tonda, kompozycyjnych
struktur, przez to tyleż otwartych, co zamkniętych, określić można krótkim mianem:
varia, wirujące zbiory wszelkich rozmaitości. Skompresowane obrazy w obrazie, z obrazu na obraz układające się koliste wzory widzenia. „Równanie serca” – jakby powiedział poeta. Kompozycje tworzą złożone układy, almanachy (mojego) malarskiego widzenia. Nie jestem pewien, jak wiele wyjaśnić mogą te określenia, pewien natomiast
jestem mojego przywiązania do tych terminów.
Zazwyczaj rolę integrującą tak niejednorodny materiał pełnią niezliczone inkrustacje kolażowe, autokolażowe i dekolażowe, a także cytaty, zwane wzorem artystów
pop-artu, cytatami z rzeczywistości. Adaptuję do moich celów kompozycyjnych najrozmaitsze okolicznościowe druki, bywa że wykorzystuję kolorystyczne walory poligraficznych wydruków próbnych, które w zestawieniu ze stricte pikturalnymi powierzchniami,
w moim odczuciu, wzbogacają wydatnie – jak się wydawało – solidnie już wyeksploatowaną paletę środków malarskiego wyrazu. Obce ciała w kompozycyjnych układach
zintegrować należy z motywami swojskimi, płaszczyznę zdynamizować z pomocą charakterystycznego pisma odautorskiego komentarza malarskiego. Staram się na swoją
skromną miarę realizować autorski program poszukiwań formalnych, który pozostaje
dla mnie wciąż nowym i niewyczerpanym źródłem inspiracji.
Mam niepowtarzalną szansę uporządkowania kompozycyjnego nawet najbardziej luźnego układu elementów, bo dzięki wyborowi formatu tonda, mogę do woli (i z
zadziwiającym mnie zawsze powodzeniem) stosować – opisany już wcześniej – paradoks kolistej kompozycji, zamkniętej a przy tym otwartej. Konstruowany w taki sposób
układ, wypełniony zostaje szczelnie detalami strukturalnie zróżnicowanymi, łączącymi
dynamikę ze statyką, celowość z alternatywnością form, otwiera pole mojego widzenia, wynikający z przyjętej CYKL-OPowej optyki. Proponuję obrazy będące obiektami
optycznymi, oddziaływującymi na widza kalejdoskopową poetyką wizualną, wyrażoną
cyklicznością występujących motywów.
Uwagę widza kieruję w głąb splotu kompozycyjnych komplikacji, na który składają się sekwencje oddziałujących na siebie obrazów, tworzących sumę rozmaitych
widoków. Tytułem CYKL-OP określam znacząco specyficznie monumentalną strukturę
uszeregowanych według seryjnie występujących planów, nakładających się na siebie
warstw zdekonstruowanej ikonografii, tworzącej w sumie rodzaj herbu, który według Michela Pastoureau: „[…] nie jest obrazem, lecz strukturą obrazu”2. Odwołanie
do heraldyki nie jest tu przypadkowe, wszak częściowo zapożyczonym od Wojciecha
Karpińskiego literackim tytułem: Herby wygnania, określam powstałe na przestrzeni
ostatnich lat, szczególnie dla mnie ważne, cykle tond. Zgrupowanymi pod tytułami:
Oko, Oko proroka, Oko-liczności, Panopticum Slavicum, cyklami prac, zakreślam intymny obszar mojego kulturowo-psychologicznego Topos-u.
M. Pastoureau, Diabelska materia. Historia pasków i tkanin w paski, tł. M. Ochab, Oficyna Nauk., Warszawa 2003, s. 46.
2
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Opis technologiczny najczęściej prezentowanych na wystawach cyklów moich
prac malarskich o charakterze bardziej klasycznym, nie kryje jakiś szczególnie nadzwyczajnych tajemnic warsztatowych. Na zagruntowane standardowo płótno lniane z domieszką bawełny, coraz częściej wybierane przez malarzy podobrazie, zostają naniesione warstwowo smugi farby akrylowej albo olejnej, o zróżnicowanej konsystencji.
Utrwaloną przy pomocy werniksu matową strukturę pikturalną obrazów wzbogaconą
autokolażowymi inkrustracjami, można kojarzyć z fragmentami, zatartego z powodu
upływu czasu i kaprysów historii, fresku. Kompozycje, skadrowane w formacie tonda,
pozostają dla autora osobliwymi polami widzenia o wyraźnie bizantyjskim zabarwieniu.
W grę wchodzą równie mi bliskie, inspiracje orientalne. Próby podniesienia do rangi artystycznego sacrum malarskiego profanum, wyrażają na przekór rozpowszechnionego
postmodernistycznego nihilizmu estetycznego, wiarę w twórczą moc języka wizualnego. Kodem odtajnionej treści są tu przypadkowe z gruntu rzeczy zacieki farby, zarówno
te o quasi-semantycznych kształtach kleksów, jak i te wyłącznie malarsko wymowne
rozmazy. Dzięki ich malarskiej symbiozie odkrywamy barwny topos znaków, który wpisany jakby w nimbu świetlisty otok, ignoruje całkowicie przedmiotową optykę, koronując niejako sam podmiot widzenia. Unaoczniona zostaje ukryta zawsze pod powierzchnią obrazów oniryczna twarz rzeczywistości.
We współczesnej kulturze kształtów i wizerunków, zdaje się nie milknąć sięgający VIII wieku spór ikonopisów z ikonoklastami. Twierdzenie Ojców Kościoła wschodniego że: „Rzeczy, które na siebie wzajemnie wskazują, bez wątpienia także siebie wzajemnie oznaczają”3, może okazać się twórczą wskazówką również w dzisiejszej praktyce
artystycznej. Wszak pozostaje zawsze aktualne hasło sztuki, kierującej nasze myśli ku
nieskończoności. Być może nie został jeszcze ostatecznie wyeksploatowany bogaty niegdyś potencjał formalny malarstwa warsztatowego, być może nie jesteśmy skazani bezwarunkowo na reprodukcyjne wyłącznie techniki obrazowania?
Przy pomocy dostępnego mi języka plastycznego, podejmuję próby kreowania
sugestywnych, zagadkowo prezentujących się scen – Epizodów wizualnego spektaklu.
Służyły podobnemu celowi także realizowane od lat serie tond tworzących Panopticum
Slavicum, w nawiązaniu do fotoplastykonowego efektu wizualnego. Cykl zgaszonych
kolorystycznie Fresków układa się w Oko-liczności, sekwencje kompozycyjnych etiud,
jakby celowo pozbawionych właściwości, którym autor przypisuje nieco dwuznaczną
rolę, dokumentującą i uwypuklającą spektakularny charakter, podejrzanej tu, ekspresyjności. Z dramatycznie, stale wydłużającego się rejestru zużytych i wyczerpanych
środków dotychczasowego języka malarstwa sztalugowego, staram się wyciągać własne wnioski, znalazły one wyraz w przełomowej kompozycji Tryptyk pomalarski.
Wykorzystywane w celu odświeżenia warsztatu kolorystycznego cudowne właściwości zwykłej wycinanki, słusznie kojarzonej z pozbawionym przesądów
spojrzeniem dziecka, dają w praktyce malarskiej zadziwiające mnie wciąż możliwości.
Spójność elementów kompozycji, w której element dekoracyjności i czynnik ekspresyjności stapiają się w jedno. Neodadaistyczna pasja budowania na gruzach ikonografii
3

A. Leder, Przemiana mitów druga, czyli wojna o obrazy, OPEN, Warszawa 2004, s. 34.
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i typografii, wiele zawdzięcza prawdziwie prekursorskiej twórczości Kurta Schwittersa.
Zrealizowałem szereg kolaży zatytułowanych: Rewitalizacja druków okolicznościowych,
wpisujących się w modernistyczną tradycję sztuki montażu. Źródeł moich cytatów
z rzeczywistości należy szukać w magazynach zadrukowanego papieru, w świecie poligraficznych reliktów, na marginesach ikonograficznych i tekstualnych nurtów. Wykorzystuję ich ślady, interesuje mnie przeznaczenie przebrzmiałych publikacji, inspiruje niejasny status okolicznych druków, kiedy jeszcze nie stały się makulaturą, ale już przestały
być aktualnie znaczące i ważne.
Przedmiot mojego „dzieła życia” określam wyrazistym tytułem: „CYKL-OP. Pomalarski poliptyk”, a podmiot owego dzieła: „ALEXANDER FRAJ PIENIEK”. Nie jest złożonym pseudonimem artystycznym pragnącego pozostać w ukryciu autora, lecz próbą
pełniejszej identyfikacji, aktem autoidentyfikacji. Dodanie do ojcowskiego rodowego
nazwiska matki oraz poddanie nieznacznej, acz znaczącej modyfikacji graficznej zapis
mojego imienia, określają moją podmiotowość, co podkreśla dodatkowo neologizm
maleFrei. W ten sposób wyrażam ideę malarstwa, rozumianego jako jedna ze sztuk
naprawdę wyzwolonych. Osobliwe połączenie dwóch niemieckich wyrazów: Malerei/
malarstwo i Frei/wolny, uzasadnione pierwotnym brzmieniem nazwiska Fraj, które
określając tożsamość autora definiuje także jego sztukę. Zapisana w ten oto sposób
graficzny sposób moja tożsamość jako autora, wzięta została w konieczny cudzysłów,
określa zatem i temat i charakter, a nade wszystko, podmiot dzieła. Artysta poczuwa się
zmuszony, funkcjonując w demokratycznie urządzonym wielokulturowym społeczeństwie, definiować wyraźniejsze niż to miało miejsce dotąd w niedalekiej przeszłości,
znaki swojej tożsamości człowieka i twórcy.
Po pouczającym doświadczeniu w związku z międzynarodową wystawą zorganizowaną w Austrii pod hasłem: Kunst zur Zeit des Kalten Krieges. Kunst und Design
1950 – 1989, w której miałem okazję wystawiać prace malarskie jako jedyny artysta
z Polski, zrozumiałem, że następnej, już indywidualnej wystawie zatytułowanej: Aus der
Asche gelesen / Odczytanie popiołów, powinien towarzyszyć zrozumiały dla austriackiego odbiorcy klucz interpretacyjny. Dodając, w tej autoprezentacji za granicą, do postkomunistycznego kostiumu kulturowo czytelną maskę, zyskałem na dalszą przyszłość
artystyczną pożyteczny znak rozpoznawczy: maleFrei und ersatzgrafica.
Znakiem tym sygnowałem indywidualny pokaz malarskich, graficznych itp. prac
w Pałacu Sztuki TPSP w Krakowie. Wernisaż wystawy, połączony z pokazem multimedialnym, poświęcony był także promocji zredagowanego przeze mnie numeru „Dekady
Literackiej” pod tytułem: Sztuka pisania o sztuce. W Refleksjach pomalarskich na kanwie wystawy „Alexander Fraj Pieniek – maleFrei und ersatzgrafica” Bernadeta Stano,
zresztą zgodnie z moim autorskim zamysłem, podkreśliła znaczenie niepozornie prezentującej się na wystawie pracy zatytułowanej Ersatzgrafika tekstualna, zauważając, że:
„Ta skromna praca, o tytule zawierającym człon niejako samodegradujący jej znaczenie:
»ersatz« – surogat, namiastka, podróbka; bardzo wyróżniała się z zestawu prac zawieszonych w dolnych salach Pałacu Sztuki, w większości bardzo intensywnych w barwie
i kompozycji. Przypomnijmy wykreślone na papierze, z pewnością ważne dla autora,
fragmenty egzystencjalnych rozważań Georgesa Bataille’a: »To oczywiste, że świat jest
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czystą parodią, czyli że jakaś rzecz, na którą się patrzy, jest parodią innej rzeczy, albo
nawet tą samą rzeczą w zwodniczej postaci. Wszyscy są świadomi tego, że życie jest
parodią i nie potrafimy go zinterpretować. Tak więc ołów jest parodią złota«”4.
Zarezerwowane tym samym święte prawo artysty do mówienia nie wprost
towarzyszy mi w pracy dość często, ostatnio nad obiektem któremu nadałem tytuł
Klamka zapadła. Praca pozbawiona opisywanych tutaj skomplikowanych formalnych
zabiegów, wyjątkowa w swej ascezie środków wyrazu, tym razem zamknięta została
w format rombu. Świadome manipulowanie kwadratem, sugerować może skutki symbolicznej czynności zamykania / otwierania „kramu” z obrazami.
Wyobraźmy sobie, że ten powołany za sprawą mojej dotychczasowej praktyki twórczej rodzaj malarskiego perpetuum mobile, to całkiem konkretne urządzenie,
maszyna wręcz, i że przy jej pomocy możliwe jest analizowanie oraz porządkowanie
zawartości komunikatów malarskich, zmagazynowanych w jej wyobrażonej mechanicznej pamięci wizualnej. Cykl Mieszalnia kolorów był skutkiem działania tak wyimaginowanego mechanizmu. Dzięki niemu możliwe byłoby zachowanie trwałej zdolności do
uruchamiania, ale też do zatrzymywania w „biegu” wyzwolonej akcji malarskiej. Wywoływanie obrazów było zawsze wynikiem prowokacji, zaczepnie i podstępnie podjętej
działalności, w celu nakłonienia widza do przyjęcia reguł proponowanej mu percepcji.
Widz sprowokowany, nie zawsze poddaje się sile twórczej demiurga bezwiednie. Bywa,
że przedstawione sugestie wspomnień, wizje rozproszonych w czasie i przestrzeni pomalarskich poliptyków, krążą bezpańsko. Ewokować, znaczy uprzytamniać sobie i innym to, czego doświadczamy podświadomie. „Tą wystawą w zacnych murach świątyni
sztuki, niejako zamyka jeden z rozdziałów swojej twórczości. Poprzez malarskie skrawki,
skompresowane z wyczuciem rzemiosła w tonda i prostokąty przypomina, że czasem
potrzebny jest obraz, bo ilustracja prasowa rządzi się innymi prawami i są treści, które
warto powiedzieć jeszcze raz, dobitniej i w innym kontekście. Na styku obu nurtów
ustawić należy także motyw oka – synekdochę postrzegania”5 – zauważa B. Stano towarzysząca moim przygodom artystycznym, tym razem komentując ostatnią wystawę
w krakowskim Pałacu Sztuki.
Aby wyjaśnić pełną nazwę definiującą plastyczną efemerydę, powołane ukutymi na własny użytek terminami: malFrei und ersatzgrafica, wyjaśnijmy, że neologizm
ersatzgrafica powołałem do życia w związku z florencką wystawą indywidualną, początkowo tylko dla określenia wielkoformatowych kompozycji biało-czarnych pokazanych
we Florencji, potem przenosząc tę nazwę na wszelką moją działalność graficzną, zacząłem określać w ten sposób każde użycie nieklasycznych metod i technik do osiągnięcia
celów graficznych. Autorska metoda wykorzystująca nie zawsze ortodoksyjnie znane
powszechnie techniki twórczego formowania tworzywa graficznego, bywa też przydatna w malarstwie. Starożytni Grecy nie precyzowali, czy słowem graphein określają
czynność pisania, czy może rysowania, obie te czynności mieli bowiem na myśli. Pojęcie grafiki, jako takiej, odnosimy w takim samym stopniu do pisania, co do rysowania.
B. Stano, Refleksja pomalarska na kanwie wystawy „Alexander Fraj Pieniek – maleFrei und ersatzgrafica”. CYKL-OP. Pomalarski poliptyk Alexandra Fraj Pieńka, WAH Galery Wien, 2013, s. 7-9.
5
Ibidem, s. 4.
4
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Zatem wszelkie formy notacji; zapis nutowy, sztuka kartograficzna czy typograficzna,
a także sztuka rękopisów i zwyczajnych zapisków bezwiednie czynionych na marginesach regularnych tekstów, wreszcie rozmaite bazgroły, wraz ze starymi i nowymi technikami reprodukcyjnymi, stanowią bogactwo arsenału współczesnych środków graficznych. Ersatzgrafica jako namiastka, substytut grafiki akademickiej, oznaczać będzie
„grafikę zastępczą”. Narodził się z niej nurt równoległy, nurt malarstwa rozumianego
jako dziedzina sztuki naprawdę wyzwolonej, dlatego spójnikiem „i” (und) połączony
został z terminem maleFrei.
Indywidualne traktowanie malarskiego komunikatu zostało docenione przez
widzów. Cytowana tu już nieoceniona skądinąd Bernadeta Stano zwraca naszą uwagę
na fakt realizacji naiwnej wiary autora w taką możliwość, że: „ Już nie tylko »oko« obrazu patrzy na widza, a sam artysta próbuje uporządkować własne i odcedzić z medialnego szumu, cudze wrażenia wzrokowe”6. Satysfakcjonuje mnie niepomiernie ten opisany
i zobiektywizowany przez Stano, a więc możliwy, fakt percepcji wizualnej. Możliwym
okazuje się obraz niemal całkowicie zgodny z moimi oczekiwaniami. Oto z woli twórcy
przeistoczony obraz umożliwia pełniejsze odczytanie prawdy doświadczenia oka. Prawda ta, wyeksponowana odpowiednio, zamienić może „zimny” obiekt optyczny na swoisty sejsmograf, reagujący na nieczytelne dotąd impulsy otoczenia. Skoro ściany mogą
„mieć” uszy, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby „miały” też oczy, pozwólmy zatem
obrazom niech „patrzą” na nas i na nasz świat. Czy widz gotów jest przyjąć taką zamianę ról? To już jest temat na całkiem inny artykuł.
Obraz OKIEM CYKL-ONu, jest czymś na kształt kosmicznej czarnej dziury w ścianie, która pochłania w pierwszym rzędzie, a potem emituje barwną materię widzenia.
Ikonografia prywatnych i zbiorowych wyobrażeń ulega starciu na proch, powoduje, że
powstała zeń substancja świecić będzie światłem odbitym. Stanowić będzie żywo pulsującą materię wizualną. Co zatem zdolne jest zobaczyć CYKL-OPowe OKO? Usuwając
warstwa po warstwie zbędne powłoki anegdotycznej czytelności, obnażymy surową
strukturę malarskiego żywiołu, jego – rzec by można – szkielet. Obraz rodzi się i umiera
w OKU. W tym „patrzącym” ze ścian i tym wirtualnym, który jest sumą doświadczeń
przygodnego widza i świadomego swych celów autora sztuk wizualnych.
Upamiętnione w kompozycjach TOPOS-owych moje, opisane tu impulsywne reakcje na świat, nie można uznać za w pełni zadawalające autora dzieło opisania
świata. Osiągnięcie dojrzałości wyrazu w tak rozumianym dziele jest dzisiaj utrudnione, może nawet niemożliwe. Pozostaje zatem twórcy doby pomalarskich poszukiwań,
już nie tak jak dawniej zaszczytna rola realizującego postulat nauczania trudnej sztuki
widzenia, ale podrzędna rola kompilatora, żonglującego własnymi i cudzymi punktami
widzenia, żonglującego cytatami z widzenia.
Dla uzupełnienia charakterystyk przedstawionych tu optyk, optyk OKA-mgnienia (jak je nazywam pod wpływem lektury wierszy wybitnego perskiego poety i mistyka
Maulana Dżalal ad-Dina Rumiego7), wspominaną już po wielokroć CYKL-OPową optykę,
Ibidem, s. 5.
Zob.: M.D. Rumi, W mgnieniu słów. Poezje, tł. i oprac. M. Smurzyński, Wyd. „Homini”,
Kraków 2008.
6
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wywodzę z podwójnych doświadczeń, na które składają się efekty rejestracji fotograficznej, przede wszystkim zaś wyniki rozmaitych form notacji malarskiej. Do obu tych
źródeł obrazowania pragnąłem się odnieść z jednakową uwagą.
Skupiony na własnych relacjach ze światem, więcej mogę powiedzieć o podmiocie, niż o przedmiocie moich dociekań malarskich. Związek mój ze światem kształtują rozbite na atomy cząstkowe wizje, niepełne wizerunki, nieostre kontury zdarzeń,
zgromadzona w OKU, oniryczna ze swej natury, materia widzenia. To dzięki wyzwolonej
migawce (fotografa) możliwe okazało się zarejestrowanie fenomenu postrzegania za
pomocą OKA-mgnienia, to wysiłki wielu pokoleń malarzy umożliwiają nam w znaczniejszym stopniu, niż starania teologów, władzę nad świat(ł)em.
„Przez długie wieki emblematem sztuki było oko i jego moc – wizja, odzwierciedlenie, a także utrzymanie dystansu. Teraz natomiast wydaje się, że sztuka wróciła
do przedlogicznego stadium reakcji odruchowej [...]. Nie patrzymy już na świat, tylko
reagujemy w zetknięciu ze światem”8. Tak formułuje swoją myśl Jean Clair, a mnie pozostaje tylko podpisać się pod jego słowami.
Dr Aleksander Pieniek prowadzi warsztaty arteterapeutyczne
w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie

J. Clair, De Immundo. Apofatyczność i apokatastaza w dzisiejszej sztuce, tł. M. Ochab,
Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007, s. 32.
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