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Desygnat – każdy konkretny obiekt 
pasujący do nazwy lub, ściślej, każda  
rzecz oznaczana przez dany znak. 
Akcydensy – dyskretne (zmienione 
stany świadomości) a w teorii poznania, 
także: właściwości nieistotne. Według 
socjologicznej teorii Thomasa Kuhna – 
natura świata społecznego oraz rodzaj 
teorii jaki wymusza mają głębokie 
implikacje dla sposobu konstruowania 
twierdzeń teoretycznych i sposobu 
wiązania ich w schematy teoretyczne. 
Ludzkie zachowanie społeczne jest zor-
ganizowane przez symboliczne ozna-
czenie wszelkich aspektów otoczenia, 
zarówno fizycznego jak i społecznego 
(S. Stryker). Sztuka bez polityki (rozu-
mianej jako społeczne reality uwarun-
kowań) nie może istnieć ale jest od niej 
odmienna i względnie autonomiczna – 
podobnie jak psychika bez ożywionego 
ciała nie może istnieć ale jest odmienna 
i autonomiczna od procesów czysto 
fizycznych (A. Chmielecki). W powyż-
szym kontekście możemy przyjąć, iż 
działanie artystyczne można postrzegać 
jako proces tworzenia i określania wzo-
rów aktywności, które odnoszą się do 
warunkowania społecznego koncepcji 
form i przejawień sztuki – oraz postaw 
i celów. Jest to więc kwestia wartości, 

jaką nadaje się w procesie społecznym 
aktywności artystycznej. „Jeśli chcemy 
rzeczywiście opisać człowieka jako 
układ poznawczy, musimy badać jego 
system wartości; system ten jest bo-
wiem jednym z głównych regulatorów 
czynności ludzkich.” (J. Kozielecki)  
Skoro społeczny kontekst jest tak waż-
ny w interpretacji aktywności artystycz-
nych to gdy mamy już tą wiedzę, to jak 
chcemy jej używać? Jak badać zjawi-
ska, fenomeny sztuki? Jak następuje 
synchronizacja wypowiedzi artystycz-
nych z doświadczeniem (koniecznością) 
umocowanym w wymiarze społecz-
nym? W jaki sposób świadomość upły-
wu czasu i wspomnienia dają zdolność 
obserwacji samego siebie i procesu 
prowadzonego wewnątrz umysłu 
(problem intruza). W jaki sposób rzeczy 
nieistotne, poboczne, akcydensowe 
poprzez akty artystyczne oddziaływać 
mogą na sposób rozumienia rzeczywi-
stości, kształtowanie się nowych pojęć 
i konstruowanie „wyobraźni społecznej” 
a ostatecznie na zmianę konfiguracji 
elementów uznawanych za ważne 
w kulturze? 
   Marek Rogulski



[…] Antti Revonsuo3 i współpracownicy  
zaproponowali teorię mechanizmów 
reprezentacji, w której „normalny stan 
świadomości definiowany jest jako relacja 
świadomych reprezentacji umysłowych 
w stosunku do reprezentowanej rzeczywi-
stości.” Według Antonio Damasio: „Umysły 
dotyczą reprezentowania zdarzeń i obiek-
tów (procesów) – zarówno zewnętrznych 
jak i dziejących się wewnątrz. […] Umysł 
płynący w czasie można rozumieć jako 
zbiór reprezentacji.”4 

Według Andrzeja Chmieleckiego: 
„Mamy do czynienia z przedmiotem 
reprezentacji jako desygnatu pewnego 
znaku.”5 Przedmiot reprezentacji (jako de-
sygnatu pewnego znaku) jest problemem 
naiwnego realizmu.” Problem naiwnego 
realizmu związany jest z mechanizmem 
percepcyjnym utożsamiającym zjawiska 
z obiektywną rzeczywistością. „Ból jako 
stan psychiczny powstaje wszak wskutek 
pobudzenia odpowiednich receptorów, 
podobnie jak to ma miejsce przy widze-
niu i słyszeniu. […] Obie postawy oparte 
są na tej samej fałszywej podstawie, 
bazują na tej samej narzucającej się jako 
oczywista (dez)interpretacji, biorącej 
za rzeczywistość coś, co jest tylko jej 
przejawem.”6 

W problemie naiwnego realizmu wyróżnia 
się dwa jego stopnie:
1. wewnętrzna rzeczywistość 
2. zewnętrzna rzeczywistość 

Troista reprezentatywność 
— TerErrorFeNoumen 
Powyższą refleksję możemy odnieść do 
tego co przynależne procesowi powstawa-
nia wytworów artystycznych jak i ogólniej 
generowania propozycji kulturowych. Moż-
na rzecz, iż tworząc obiekty i wypowiedzi 
kulturowe niejako wytwarzamy kolejny „po-
ziom reprezentacji”. Przyjmuje on postać 
na przykład dzieł sztuki domyślnie lokowa-
nych w sferze szeroko rozumianej kultury. 
[…] Ten „poziom reprezentacji” zostaje 
przeze mnie wyróżniony – jest to bowiem 
konglomerat pewnych założeń i przekonań 
będących domeną umysłu, tworzących 
jakość wirtualną. Podobnie jak system 
kognitywny aparat ten jest niezbędny aby 
móc operować jakimkolwiek modelem 
rzeczywistości.

[…] Jeżeli pewne cechy zostają odróż-
nione i wyodrębnione aby stanowić specy-
fikę tego, co uznajemy za sztukę – dajmy 
na to pewnego sposobu pojmowania, 
poznania, lub uczestniczenia w świecie, 

to na jakiej podstawie i dla jakiej potrzeby 
owe cechy zostały odróżnione? Jeśli owe 
cechy jak i założenia zostały odróżnione 
a zatem przyjęty został pewien sposób 
ujmowania rzeczywistości „poprzez sztu-
kę” to należy zadać pytanie o to, w jakiej 
relacji pozostają owe cechy (zespoły cech) 
wobec wszechświata (umysłu opisującego 
wszechświat)? A skoro są w relacji wobec 
czegoś, z czego zostały wyodrębnione to 
powstaje pytanie o charakter owej relacji 
– czyli inaczej mówiąc – pytanie o charak-
ter stosunku wyodrębnionych elementów 
(cech). Jest to pytanie o stopień izomor-
ficzności elementów będących w stosun-
ku i o to, co stanowi punkt ich wzajem-
nych odniesień.

„Rozumienie nie ma charakteru czysto 
funkcjonalnego. Nie chodzi o zdolność 
operowania reprezentacjami czy symbola-
mi, lecz o zdolność uchwycenia tego, co 
one reprezentują czy symbolizują. Do tego 
zaś potrzebne są reprezentacje pozosta-
jące z rzeczywistością pozaznakowaą 
w relacji pewnego morfizmu – tym, co 
zapewnia myślącemu podmiotowi wyj-
ście poza krąg relacji pomiędzy samymi 
znakami – jest to, że u podstaw wszelkich 
znaczeń i sensów, jakimi operuje, znajdują 
się niearbitralne reprezentacje otoczenia, 
będące odwzorowaniem świata realnego 
(morfizmem).”7 

Wypowiedź artystyczna (dzieło sztuki) 
powstaje jako wyraz procesu nawarstwień 
złożonych reprezentacji odnoszących się 
do rzeczywistości wewnętrznej i ze-
wnętrznej a dodatkowo sama jest specy-
ficznym (niejako nadbudowanym) typem 
reprezentacji (obiekt kulturowy powstający 
jako nawarstwienie problemu świadomo-
ści i percepcji). Te obiekty kulturowe mo-
żemy postrzegać jako ekspresję potrzeby 
psychologicznej – jako czynnik wyrazowy 
– potrzebę ustosunkowania się a zatem: 
wyraz postawy realizowanej względem 
celu.8 Napięcie na osi: forma (konkret) 
versus idea (ogólność) jest immanentnie 
wkomponowane w problem tworzenia 
propozycji artystycznych. W powyższym 
ujęciu problem estetyczny jako element 
procesu twórczego jawi się zatem jako 
nawarstwienie czy też zwielokrotnienie 
problemu tworzenia się i funkcjonowania 
różnego typu reprezentacji w integrującej 
je umysłowości. Reprezentacje rozumiane 
jako istniejące w umyśle obiekty kulturo-
we, podobnie jak zdolność operowania 
językiem mają wpływ na tworzone sys-
temy operacyjne społeczeństw, takie jak 
wartości kulturowe. 

Świadomi tego nawarstwienia mając 
na uwadze to, co zostało powiedziane 
wcześniej, możemy zatem w odniesieniu  
do zjawisk sztuki, zakrzyknąć: Po trzykroć  
reprezentacja! po trzykroć błąd w błędzie!  
Błąd sam w sobie: TerErrorFeNoumen.9

Desygnacje In/Out
[…] Problem izomorfizmu obiektów będą-
cych przedmiotem postrzegania a pew-
nych aspektów zewnętrznej rzeczywistości 
(obiektywnie wpływających na postrzega-
jącego) to także problem tego, jakim model 
świata operujemy. „Wszechświat dzieli się 
na dostępny poznaniu i niedostępny po-
znaniu choćbyśmy czekali nieskończenie 
długo.”10 Można powiedzieć też, że pozna-
jemy rzeczywistość tylko z dokładnością 
do pewnego morfizmu.11 […]

Sposób w jaki dekodujemy obiekty 
czasoprzestrzenne, to niejako „error code”, 
który nie opisuje o wiele obszerniejszej struk-
tury danych. Przestrzeń nie jest obiektywną 
informacją, w której żyjemy, gdyż – według 
Donalda Hoffmana – tak naprawdę żyjemy 
w strukturze danych. „Postrzeganie obiek-
tów jest rodzajem rozwiązania dla proble-
mu reprezentacji zawierających wielkie 
ilości informacji. Jest zbyt wiele informacji 
dla naszej percepcji więc następuje uprosze-
nie, które konstytuuje obraz świata.”12

[…] Percepcja upływu czasu jak i loka-
lizacja zdarzeń w przestrzeni jest proble-
mem wiążącym i warunkującym wszelką 
refleksję dotyczącą zjawisk sztuki, genero-
wanych przecież w określonym, z punktu 
widzenia jednostki, czasie i przestrzeni 
(mapy mentalne, mapy pamięci niewerbal-
nej, mapy topograficzne).

Gdy zatem rozważamy sztukę jako 
wyodrębniony zespół cech wszechświata 
to w gruncie rzeczy powinniśmy zastana-
wiać się nad takimi „głębokimi” cecha-
mi jak czas, przestrzeń, informacja, jej 
wartość i jej nośniki oraz stany (także tak 
„egzotyczne” jak superpozycje, splątanie, 
stany kontrafaktualne13); wreszcie świa-
domość i przyglądać się założeniom, na 

podstawie których przyjęto czynić opis 
świata według takich a nie innych kate-
gorii cech. Kolejny czynnik to ten związany 
z konstytucją podmiotu postrzegającego 
i jego predyspozycjami do bycia w pew-
nego rodzaju relacji wobec wszechświata. 
Można określić go ogólnie jako zasadę hu-
manistyczną. […] Elementem tego pejzażu 
jest poczucie własnego ciała i reprezen-
tacja umysłowa własnego ciała (proprio-
cepcja14) ale także świadomość pełnionej 
roli społecznej i związków międzyludz-
kich, a szerzej kultury. […] „Ludzie widzą 
szybciej i dokładniej to czego się spodzie-
wają.”15 Obszar życia społeczno-kulturo-
wego nasycony jest wręcz tego rodzaju 
podpowiedziami. Dobitnym przykładem 
jest kategoria miejsc przeznaczonych do 
odbioru sztuki, których racją bytu jest ofe-
rowanie czegoś w rodzaju „podpowiedzi” 
w zakresie tego, co mamy obserwować 
i percypować (na przykład obiekty z dzie-
dziny sztuki).

Kolejny poziom problemowy ma 
charakter zasadniczy, gdyż dotyczy tego 
jak (według jakich założeń) definiujemy 
świadomość. Jest to problem tego czy 
uznajemy, że świadomość (i inteligencja) 
ma charakter zewnętrzny, to znaczy istnieje 
obiektywnie jako „parametr” wszechświata 
w ten sam sposób jak na przykład sub-
stancja fizyczna czy ma charakter we-
wnętrzny (jako subiektywne doświadczany 
rezultat emergentnych procesów życio-
wych jednostki).16 […]

Warto zwrócić uwagę, iż każda propo-
zycja artystyczna i wypowiedź17 określana 
jako dzieło sztuki jest z uwagi na fakt 
takiego dookreślenia tożsama z sytuacją, 
w której wyeliminowane zostają poten-
cjalne inne alternatywy, gdyż wskazujemy: 
„To dzieło, a nie tamto; a to dzieło w do-
datku jest jakieś – ma określoną charakte-
rystykę, cechy i przymioty.”

Rozważania nad tym problemem 
wymagałby rozwinięcia, jeśli chodzi o konse-
kwencje jakie wynikają z tego typu ukrytych 
założeń.18 19 Byłby to między innymi problem 

czynienia propozycji, które niejako z definicji, 
immanentnie mają charakter wykluczenia.20 […] 

Problem narratora — AGENS21 ARTENS
„Źródłem znaczenia zaimka „ja” jest 
odniesienie do pewnego przedmiotu, co 
można rozumieć jako sztywną desygna-
cję w rozumieniu Saula Kripkego. […] 
Z dość oczywistych względów oczekuje-
my takiej właśnie semantyki zaimka »ja«. 
Wskazywanie na siebie samego w różnych 
możliwych sytuacjach jest bowiem warun-
kiem przypisywanie sobie myśli i czynów. 
Sztywna desygnacja działa w szerokim 
spektrum relacji czyniących kogoś nim 
samym. […] Ingar Brinck w swojej cennej 
monografii zauważa, że sztywna desygna-
cja daje wprawdzie pewne wyjaśnienie 
wskazywania na siebie lub wyróżniania 
siebie, lecz relacje te nie są bezpośred-
nie. Trzeba nie tylko związać wyrażenie 
z przedmiotem, lecz ponadto osadzić tę 
relację we wspólnej dla nich obu sytuacji 
osoby – tylko w ramach jakiejś wspólnoty 
osób – pewnego uniwersum symboliczne-
go.”22 […] Podmiot „ja” funkcjonuje nie jak 
anima ale poprzez wartości.

Analizując problem tworzenia się 
wartości, Talcott Parsons w swych pra-
cach nad informacyjną hierarchią kontroli 
zestawił ze sobą wydzielone podsystemy 
działania (kultura, struktura społeczna, 
osobowość, organizm) tworząc model 
systemu cybernetycznej hierarchii kontroli. 
„Systemy stojące wysoko ze względu na 
posiadane informacje określają sposób 
zużytkowania energii przez system ko-
lejnego, niższego poziomu, podczas gdy 
każdy system niższego szczebla dostarcza 
warunków i ułatwień niezbędnych do dzia-
łania kolejnego systemu wyższego szcze-
bla.” Informacyjna teoria kontroli Parsonsa 
przebiega w relacji oddziaływań zwrotnych 
podsystemów działania: 1. latencja – sys-
tem kulturowy, 2. integracja – system spo-
łeczny, 3. osiąganie celów – system osobo-
wości, 4. adaptacja – system organizmu. 
W istocie możemy mówić tutaj o modelu 
tworzenia się stosunku relacji i emergencji 
wyższych poziomów operacyjnych.

Mamy więc podmiot wartościujący, 
to co wartościowaniu podlega oraz jakąś 
zasadę, według której wartościowanie 
jest realizowane. „Reprezentacja psy-
chiczna ma charakter bierny powstaje 
jako odpowiednik (morfizm) a znak – jest 
czynnym przyporządkowaniem czegoś 
czemuś.”23

„Przypisując sobie pewien stan nie-
-przypisuję go innemu. Askrypcja nie musi 
zawierać elementu osądu, lecz w praktyce 
pewien protosąd jest w niej od początku  
obecny. Przypisując komuś działanie 
(askrypcja) czynimy go podmiotem odpo-
wiedzialnym za to działania, autorem.”24 […]

SZTUKA JAKO IDEAŁ

FORMA / IDEA / CEL >> ideał25

Forma (doświadczenie konkretne, lokalne) 
versus Idea (ogólna) + wartość (cel) = Ideał 
Proces informacyjny zachodzi na zasadzie 
pętli sprzężenia zwrotnego w obu kie-
runkach, co może być postrzegane jako 
nieustanny dialog wewnętrzny. […]

Zachodzić może sytuacja, w któ-
rej myli się genezę w czasie i założony 
cel. Myli się doświadczenie (na przykład, 
że: „uprawiasz sztukę”) z domniemanym 
(ukrytym) założeniem (protosądem), że „to 
co robisz jest sztuką”. Że jak już masz cel 
(lokujesz coś w domniemanej przestrzeni 
wypowiedzi i obiektów zaliczanych do 
dziedziny sztuki26) to, że to jest już jakiś 
fakt artystyczny – a to nie jest jednoznacz-
ne. Może raczej chodzić o „ideał” (który 
wówczas istnieje domyślnie jako pewien 
mityczny punkt odniesienia lub zakładany 
(pożądany, wyidealizowany) stan wiedzy 
o rzeczywistości. […]

Sposób funkcjonowania mózgu 
wymusza niejako widzenie rzeczywistości 
i zdarzeń w kategoriach wyboru, przyczy-
nowości. […]

Problem modelu rzeczywistości
Jest to problem ukierunkowania myśli 
badawczej, który można określić jako 
problem natury źródeł poznania określony 
przez rozróżnienie natywizmu i aprioryzmu 

(istnienia z uwagi na genezę w czasie lub 
istnienia z uwagi na kazualne istnienie 
przyczyny). W skrócie jest to dylemat 
istnienia wiedzy (uposażenia mentalnego 
umysłu) jako warunku poznania, które jest 
wcześniejsze od doświadczenia zmysło-
wego. W myśli filozoficznej jest to spór 
o wielu odcieniach, który rozpięty jest 
między racjonalizmem genetycznym a em-
piryzmem nowożytnym a znacząca rolę 
odgrywa w tym sporze problem wiedzy 
wrodzonej i uporządkowania czasoprze-
strzennego doświadczeń zmysłowych 
(pluralizm zasad determinacyjnych versus 
rzeczywistość materialna). 

Echa tego problemu dostrzeżemy 
w szerokiej rozpiętości współczesnych 
teorii świadomości, problemu procesów 
informacyjnych, wyższych stanów emer-
gencji. […] To co świadomie widzimy 
zależy od „najlepszych” przypuszczeń 
mózgu dotyczących przyczyn sygnałów 
sensorycznych.”27

Problem informacji i świadomości 
można zarazem odczytać jako problem 
obiektywności wiedzy. Należałoby rozróż-
nić obiektywność empiryczną (informacja 
jako wybiórczo i lokalnie pozyskiwane 
dane zmysłowe) z obiektywnością in-
formacyjną (domyślnie: dane systemu 
całego wszechświata wszystkich po-
ziomów operacyjnych, rozumiane jako 
„oprogramowanie”)28.
 
1. Informacja jako różnica wychwycona 
[…]. 2. Informacja jako zbiór zbiorów / 
informacja jakościowa – Metainformacja 
3. Informacja n-tego rzędu29, […] zwią-
zana z architekturą relacji podsystemów 
informacji jakościowych, w tym poziomu 
nadrealnego30. W tym ujęciu świadomość 
rozumiana jest zarówno jako sposób 
w jaki informacja jest przetwarzana jak 
i ujmowana jako obiektywny parametr 
Wszechświata.31 […] W tym kontekście 
byłaby to wówczas już inna kategoria 
informacyjna, i mówilibyśmy o zbiorze 
zasad regulujących relacje poziomów 
operacyjnych – o czymś w rodzaju 
„oprogramowania”.

[…] Jak dostroić się do rzeczywistości 
„świadomości wszechświata” (przy zało-
żeniu, że jest to wszechświat, który jest 
architekturą sumy wszelkich – również nam 
nieznanych stanów wyższych emergencji – 
wyższych poziomów operacyjnych).32 […] 
Możemy zakładać, że pewien przebłysk 
takiej poszerzonej świadomości można 
doświadczyć w akcydentalnych, odmien-
nych stanach świadomości; w medytacji, 
w postrzeganiu pozazmysłowym.33

[…] Sztuka i przyszłość – to, co z na-
szego punktu widzenia, je łączy, to niepew-
ność. Są to równania z wieloma niewia-
domymi a decyzje podejmujemy w stanie 
niepełnej informacji (coś jak osobliwość). Cel, 
zatem to – jakiś nieistniejący jeszcze stan 
rzeczy. Należy też zwrócić uwagę, że cel 
to nie „fakt” egzystencjalny ale raczej stan 
umysłu, określenie dążenia, intencji i kie-
runku aktywności. Wybór (czyli wyłuskanie 
informacji) i nadanie mu jakiejś wartości.

Coś predykatywne >> Coś egzysten-
cjalne >> coś Poprzez Coś >> Obserwa-
cja, która zrywa więź pomiędzy cecha-
mi a obiektami rzeczywistymi i buduje 
poprzez proces myślowy rzeczywistość 
nadrealną, byt transsubiektywny. (Może 
on znaleźć swe urealnienie czyli wejść 
w obieg obiektywnie dającej się poznać 
wiedzy i informacji. Tym samym może 
pośrednio proponować lub wspierać jakiś 
model rzeczywistości.)

COŚ jest — coś JEST — coś jest 
POPRZEZ coś. […]

Interakcyjna teoria sztuki
W nauce obserwacje, które nie mogą być 
oddzielone od teoretycznej interpretacji, 
nazywane są uwikłaniem lub obciążeniem 
teoretycznym.34 […] Wieloznaczność jest 
związana z pojęciem dzieła sztuki, obiektu 
sztuki – problem leży już w przyporząd-
kowaniu do danego znaku (wskazaniu, 
udokumentowaniu) jako przynależnego 
do zbioru, określanego pojęciem sztuki. 
[…] Deixis wywodzi się z greckiego słowa 
oznaczającego odniesienie lub pokazanie. 
„Dotyczy zdolności języka do identyfiko-
wania przedmiotów, czasów, ludzi lub idei 
w odniesieniu do czegoś innego. Innymi 
słowy, odnosi się do rzeczy, które można 
zrozumieć tylko w jakimś kontekście.”35 […]

Opis nie jest fałszywy, „zależy jednak 
od sposobu w jaki opisaliśmy system, 
co z kolei zależy od tego – jak weszliśmy 
w interakcję z danym systemem.”36 

Skoro mówimy o przyporządkowaniu 
pewnej kategorii cech do problemu wi-
dzenia świata poprzez pryzmat pojęcia 
„sztuki” to mamy na uwadze jakiś rodzaj 
bytu przypadłościowego na dodatek 
funkcjonującego w kontekście „uwikłania 
teoretycznego”. […] 37 38

IDEA > Cel (wartość zakładana) = 
IDEAŁ
W tym kontekście cel określa świado-
mość roli jaką ma do odegrania jednostka. 
Funkcja jaką ów cel ma pełnić decyduje 
o rodzaju sprawczości gdyż powiązana jest 
z pojęciem odpowiedzialności osobistej ale 
w umocowaniu społecznym (w społecznym 
interfejsie ról) – i realizuje się jako postawa. 
Cele i postawy znów odsyłają do pojęcia 

Fragment tekstu pt. Izomorficzny wszechświat w stanie superpozycji. Interakcyjna teoria sztuki.  

Marek Rogulski, Klepsydra izomorfizmów, 2022

1 Desygnat (łac. designatus, ‚oznaczony’) – każdy konkretny obiekt pasujący do nazwy lub, ściślej, każ-
da rzecz oznaczana przez dany znak, wyraz, wyrażenie lub pojęcie.”, Za: Wikipedia.

2 Akcydens – przypadłość, cecha akcydentalna (łac. accidens) ale też odmienny stan świadomości.
3 Mateusz Hohol, Wyjaśnić umysł, Za: https://docplayer.pl/18485004-Wliteraturze-filozoficznej-skupio-

nej-wokol-szeroko-rozumianej.html.
4 Antonio Damasio, The brain is a servant of the body – Antonio Damasio about feelings as the origin of 

brain, Za: https://youtu.be/x5GFB5NjfYw.
5 Andrzej Chmielecki, Między mózgiem a świadomością, Próba rozwiązania problemu psychofizycznego, 

Wyd. PAN, 2001.
6 Tamże.
7 Andrzej Chmielecki, Między mózgiem a świadomością, Próba rozwiązania problemu psychofizycznego, 

Wyd. PAN, 2001.
8 Tamże.
9 Ter – po trzykroć; Error – błąd; Fenomen – zjawisko; noumen – rzecz sama w sobie; Troista 

reprezentatywność.
10 Krzysztof Meissner, Czas kosmiczny – wykład prof. Krzysztofa Meissnera, https://youtu.be/vTovI6hj1 

s4?list=PL7-zEpxyHMr3YoKIlH5KiUBqsjdKdgPPd.
11 Jakie wykładnie procesu życia można brać pod uwagę? Mamy więc problem tego co uznajemy za 

rzeczywiste, co to znaczy że istnieje jakiś proces, jakie są granice urzeczywistniania się treści percep-
cyjnej i procesu myślowego, jak odnosimy się do problemu bytu i bycia, bycia w świecie wreszcie. […] 
Portale założeń czyli wiedza.

12 Donald Hoffman, Space-Time Is Not Our Fundamental Reality, Za: https://youtu.be/3eZVOHHcZDA.
13 Małgorzata Sugiera, Praktyki kontrfaktualnych w narracjach naukowych i fikcjonalnych, UJ, Za: https://

www.researchgate.net/publication/326779881_Praktyki_kontrfaktualne_w_narracjach_naukowych_i_
fikcjonalnych.

14 Propriocepcja (kinestezja, zmysł kinestetyczny, czucie głębokie) – zmysł orientacji ułożenia części wła-
snego ciała.

15 Anil Seth, Is Reality a Controlled Hallucination? – with Anil Seth, Za: https://youtu.be/lyu7v7nWzfo
16 1. jak bardzo jesteś świadomy? 2. jaka treść świadomości – właśnie teraz? 3. jakie doświadczenie 

bycia sobą?
17 Nawet tak zwane „dzieło otwarte” – gdyż wówczas jego założenia są tym dookreśleniem.
18 Chodziłoby o refleksje na temat tego czego oczekujemy po tzw. dziełach sztuki – jakie przesłanie nie-

sie w sobie tego rodzaju formuła, ten sposób myślenia o świecie (nie tylko sztuki).
19 Marek Rogulski, „Wewnątrz alternatyw nie ma przewartościowania – każde zaraz zastąpisz innym. […] 

Projekt Poza Postmodernizm wyrósł z refleksji, iż słusznym jest stwierdzenie, że nie ma uzasadnienia 
propozycja przewartościowań ale tylko dopóty, dopóki pozostajemy częścią zbioru niejednoznacz-
nych antytez. Z niejednoznacznością nie można wejść w realną dyskusję. Jedna niejednoznaczność 
(propozycja) zastąpi wkrótce inną i cała argumentacja i zasoby intelektualne zogniskowane na pierw-
szej polemice utracą sens, znaczenie i wartość w zetknięciu z kolejną propozycją, innym kontekstem, 
itd. W nazwie projektu Poza Postmodernizm, zawierała się zatem sugestia potraktowania niejedno-
znaczności ludzkich alternatyw jako zbioru nieskończonego.” Za: M. Rogulski, Dochodzenie. Wielki 
Zderzacz ArtHadronów, Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc, 2020.

20 To znowu problem interpretacji rzeczywistości, a zatem tego jak chcemy patrzeć na rzeczywistość: czy 
stawiamy akcent na „dzianie się” czy też „działanie”.

21 „Agens (podmiot czynny) w językoznawstwie rola semantyczna wykonawcy czynności określonej cza-
sownikiem. […] Termin w łacinie oznacza dosłownie „czyniący, działający” i jest imiesłowem od cza-
sownika agere – „poganiać”, „prowadzić”, »czynić«, »działać«, »zarządzać«, »grać rolę«, »udawać«.” 
Za: Agens, Wikipedia.

22 Robert Piłat, Samowiedza, Za: https://docplayer.pl/3365411-Samowiedza-robert-pilat-uksw.html
23 Andrzej Chmielecki, Między mózgiem a świadomością, Próba rozwiązania problemu psychofizycznego, 

Wyd. PAN, 2001.
24 Robert Piłat, Samowiedza, Za: https://docplayer.pl/3365411-Samowiedza-robert-pilat-uksw.html
25 Dwukierunkowe sprzężenie zwrotne; Ideał > idea > forma > idea > ideał.
26 W gruncie rzeczy arbitralnie lub mocą konsensusu społecznego zaliczanych do obszaru sztuki.
27 Anil Seth, Is Reality a Controlled Hallucination? – with Anil Seth, Za: https://youtu.be/qXcH26M7PQM
28 Lech Sokołowski, Kłopoty z jedynością Wszechświata, Za: https://www.youtube.com/watch?v=G1 

pOw3U3NvU
29 Joscha Bach, Czy tylko symulacja może być świadoma...? Joscha Bach on Intelligence, Conscio-

usness, the Nature of Time, and Existenc, Za: https://youtu.be/3MNBxfrmfmI.
30 „Informacja to epifenomen, produkt uboczny funckjonowania świata fizycznego? Tak, ale gdy nie 

uwzględnimy ich genezy -onto i filo-genezy. Uwzględnienie ich prowadzi do wniosku, że tym co 

pierwsze względem procesów fizykalnych i informacyjnych w danym układzie, jest architektura tego 
układu, tj. jego struktura. Struktura ta powstała wprawdzie w wyniku pewnych procesów fizycznych, 
ale nie ślepych procesów fizycznych lecz procesów sterowanych informacyjnie przez kod genetyczny, 
związany ze strukturą DNA.” Za: Andrzej Chmielecki, Między mózgiem a świadomością, Próba rozwią-
zania problemu psychofizycznego, Wyd. PAN, 2001.

31 Joscha Bach, Czy tylko symulacja może być świadoma...? Joscha Bach on Intelligence, Conscio-
usness, the Nature of Time, and Existence. Za: https://youtu.be/3MNBxfrmfmI.

32 Sadhguru, Memory, Consciousness & Coma, Sadhguru at Harvard Medical School, Za: https://www.
youtube.com/watch?v=w7irEcQHChw.

33 Ken Wilber, Eksplozja świadomości, Wyd. Abraxas, Poznań, 1995.
34 Rodzaje struktur poznawczych: związana z wyobraźnią, związana z inteligencją. 
35 Duchowość, Za: https://www.eltconcourse.com/training/inservice/discourse/deixis.html.
36 Carlo Rovelli, „Zmiana położenia względem siebie daje inny pomiar (ogólna teoria względności – duża 

masa spowalnia czas) nasze doświadczenie tego nie chwyta. […] The Physics and Philosophy of Time 
– with Carlo Rovelli, Za; https://youtu.be/-6rWqJhDv7M.

37 Henryk Kiereś, Za: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Czlowiek_w_Kulturze/Czlowiek_w_Kulturze- 
r1995-t6_7/Czlowiek_w_Kulturze-r1995-t6_7-s151-183/Czlowiek_w_Kulturze-r1995-t6_7-s151-183.pdf

38 Iwo Zmyślony, Za: Esencjalizn vs Antyesencjalizm, https://pau.krakow.pl/KwartalnikFilozoficzny/KF_
XL_2012_z2_02.pdf

Talcott Parsons, Model natury ludzkiej, 1970 
Marek Rogulski, Poziomy operacyjne informacji, 2022
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wartości (systemu wartości), która jest 
cechą powiązaną, przypisaną do jakiegoś 
rodzaju bytu. […]

Sposób w jaki działamy jest rezulta-
tem tego w jakiej interakcji pozostajemy 
ze środowiskiem. Jest to problem istnie-
nia konieczności warunkujących charak-
ter owych interakcji.39 

Coś jest po to, aby Być — ale Coś 
jest Jakieś — ma zatem jakieś swoje 
przymioty i cechy. Z kolei te cechy 
i przymioty istnieją domyślnie (lub 
jako pre-supozycja) Wobec Czegoś 
innego (Architektura relacji – wyższy 
poziom operacyjny).

[…] Interakcyjna teoria sztuki nie jest 
proponowana po to aby cokolwiek defi-
niować lub wyjaśniać ale by opisać stan 
konstatacji i refleksji w obliczu aktualnej 
wiedzy. A więc między innymi, po to by 
tworzyć zasoby i narzędzia intelektualne 
mogące mieć zastosowanie w działalności 
Instytutu Cybernetyki Sztuki. Jest to prze-
niesienie akcentu w refleksji teoretycznej 
na głębszy problem poprzez odniesienie 
się do problemu troistej reprezentatyw-
ności (TerErrorFeNoumen) i uwikłania 
teoretycznego.40

Podkreślmy, że nie chodzi tu o pro-
pozycję teorii interakcyjnej sztuki ale, że 
to owa teoria sztuki określona jest tu jako 
interakcyjna! 

[…] Spróbujmy odpowiedzieć w kon-
tekście Interakcyjnej teorii Sztuki, na py-
tanie: Co mówią artyści? W istocie mówią 
i komunikują jak to jest być w interakcji 
ze środowiskiem będąc artystą (przy całej 
umowności tego określenia)! Czyli pełniąc 
pewną rolę społeczną we współczesnym 
społeczeństwie i realizując „coś jak pro-
ces twórczy”, podejmując wybory i działa-
nia. Proces twórczy rozumiem tu nie tylko 
jako tworzenie przedmiotów i sytuacji 
artystycznych, kapitału symbolicznego 
i dyskursu wiedzy ale rozpoznanie tego 

39 Włączenie czegoś w problem sztuki w kontekście frazy: „wszystko może być sztuką”.
40 „Afordancja agenta – Afordancje (ang. affordances) – sposobności oddziaływania na obiekty środowi-

ska, związane z ich charakterystykami oraz zdolnościami percepcyjnymi, doświadczeniem i ogólnymi 
umiejętnościami działania danej jednostki.” Za: Afordancje jako możliwości działania, Wikipedia.

41 What Are the New Discoveries in Human Biology? – with Dan Davis M. Kaku.
42 Za: Odmienne stany świadomości, Wikipedia.

jakiego rodzaju wybory są podejmowane 
i uznawane w danym czasie za ważne. 
Chodzi o wybory czynione z tego szcze-
gólnego punktu widzenia (założenia, że 
„sztuka jest”) i przy dostępie do określo-
nego typu wiedzy i praktyki. […]

Koncentracja uwagi na jakimś aspek-
cie rzeczywistości, oznacza wybór. Za 
działaniem artystycznym stoi jakiś wybór 
i to jest zarazem jakiś sposób na nazwanie 
owego problemu, ustosunkowanie się do 
informacji dostępnej jednostce. […] Stosu-
nek jest wyborem, wyraża jakieś wyrażone 
działaniem założenia – stosunek i działanie 
oznaczają opowiedzenie się za jakimś 
rodzajem sensu. Możemy też przyjąć, 
że pewne aspekty takiego wyboru mogą 
wymykać się opisowi gdyż mają charakter 
akcydentalny.

AKCYDENSY — nieistotne właści-
wości i dyskretne stany (sztuki) 
[…] Wszyscy widzimy świat nieco inaczej –  
aż po stany ekstremalnej psychozy, sy-
nestezji. Różnice często są ukryte. Mózg 
nieustannie niejako „zgaduje” co jest, a co 
nie jest przynależnym mu ciałem. Na jego 
aktywność mają wpływ sugestywność, 
hipnoza (choć ludzie są różnie podatni). 
Nawet sugestia, że coś doświadczymy ma 
znaczenie. Według M. Kaku „Sprawczość 
zawsze jest relatywna – nigdy nie ma 
pełnej, jest w kontekście.”41 […]

Numinosum charakteryzuje się 
niesamowitością, dziwem. […] Charles 
Tart […] wprowadził pojęcie „dyskret-
nego stanu świadomości” (discrete 
state of consciousness), pod którym 
rozumie się unikatowy, dynamiczny 
wzór lub konfigurację struktur psy-
chologicznych, „Koncepcje Tarta 
podsumowuje następująca definicja: 
Zmienionym stanem świadomości dla 
danej jednostki jest taki, w którym ta 
jednostka jasno rozpoznaje jakościo-
wą zmianę wzorców funkcjonowania 
umysłowego.”42 

Stosunek sztuki – cechy wyobraźni świata
Marek Rogulski, Samowiedza sztuk, 2022

Donald Hoffman mówi o modalności 
sensorycznej w odniesieniu do aktywacji 
innych zmysłów rozumianych jako portale 
do innych interfejsów, do których uzyskać 
można dostęp na przykład poprzez zaży-
cie substancji psychodelicznych.43 […]

Niektórzy badacze stanów ducho-
wych wskazują również na możliwe 
patologie odnoszące się do różnych 
poziomów duchowych doświadczeń.44 

[…] Na potrzeby niniejszych rozwa-
żań posłużę się przykładem transpozycji 
systemu normatywnego teorii integral-

nej45 Kena Wilbera46 na rzecz przemiesz-
czenia sensów pod kątem anomalii mo-
gących mieć zastosowanie w obszarze 
zjawisk sztuki.

Normatywne podsystemy teorii inte-
gralnej: Kwadranty: behawioralny, intencjo-
nalny, kulturowy, społeczny. Odpowiednio 
przykładowe transpozycje (przemieszcze-
nia sensów): Synestezja, metafora / uroje-
nie, fetysz / relacyjny obiekt sztuki, cel /  
fiksacja roli społecznej. […]

Marek Rogulski, ICS / TNS / AHE, 2022

Marek Rogulski, przykładowa transpozycja znaczeń, 2022

43 Donald Hoffman, The Case Against Reality | Prof. Donald Hoffman on Conscious Agent Theory.  
Za: https://youtu.be/dd6CQCbk2ro.

44 Ken Wilber, Krótka historia wszystkiego, Wyd. Jacek Santorski & Co, Warszawa, 1997.
45 Teoria zajmuje się tym, jak holistycznie opisywać różne aspekty rzeczywistości.
46 Tego rodzaju stwierdzenia domagają się wprowadzenia korekty, poprawki, uwzględniającej niedostatki 

wiedzy i uwarunkowania aparatu percepcyjnego w tworzeniu modeli rzeczywistości.

1 Rem Koolhaas, Exodus, 1972, tłum. Redakcja Teoria Architektury 2012, http://teoriaarchitektury.blog 
spot.com/2012/09/rem-koolhaas-exodus-1972.html.

2 https://culture.pl/pl/tworca/trupa-trupa.
3 https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2016/spelunker/exhibitions/2658/.
4 Tekst autorski artystki, mp. 2022.

5 Zbigniew Jarosiński, Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki, Wrocław – Warszawa – Kraków – 
Gdańsk 1978.

6 Chantal Mouffe, W obronie lewicowego populizmu, tłum. Barbara Szelewa, wyd. Krytyka Polityczna, 
Warszawa 2020.

7 https://culture.pl/pl/wydarzenie/bartek-jarmolinski-cooltowi.

Ken Wilber, 4 kwadranty modelu teorii integralnej, 2001 

„Desygnaty i akcydensy” – to wystawa 
o charakterze międzynarodowym organizo-
wana w Instytucie Cybernetyki Sztuki – al-
ternatywnym ośrodku prowadzonym przez 
Marka Rogulskiego w Gdańsku Osowie. 
Budowana jest sztuką artystek i artystów, 
których działania, cechuje otwartość na 
mnogie perspektywy teoretyczne. Kurator-
ska koncepcja Marka Rogulskiego odnosi 
się do jego wieloletniej praktyki interdy-
scyplinarności i jak podkreślał Witosław 
Czerwonka – samokształcenia. Obok 
działań twórczych, Marek Rogulski, jako 
kurator wieloautorskich wystaw, od ponad 
trzech dekad proponuje soczewki interpre-
tacyjne, czerpiąc z własnych implozyjnych 
struktur, m.in. z zafascynowania horyzonta-
mi epistemologicznymi, w tym cybernetyką 
społeczną, czy naukami ścisłymi (np. fizyką 
kwantową). „Desygnaty i akcydensy” to 
kolejna przestrzeń dyskursywna, w której 
swobodnie dialogują ze sobą zgromadzone 
wypowiedzi, niekiedy wypełniając obszar 
ciszą. Integralną częścią zdarzeń jest 
wielkoformatowa broszura w wyrazistym 
projekcie graficznym, który każdorazowo 
opracowuje Tomek Pawluczuk absolwent 
pracowni prof. Piotra Józefowicza na 
gdańskiej ASP, zarazem muzyk słynnego 
zespołu Trupa Trupa (emitowanego m.in.  
na falach BBC)2.

Rogulski to inicjator i spiritus movens 
Instytutu Cybernetyki Sztuki w Gdańsku 
Osowie oraz Fundacji Tysiąc Najjaśniej-
szych Słońc (działającej do dziś od 1992), 
a wcześniej m.in. offowych galerii w Gdań-
sku: Spiż 7, Spichrz 7, czy „C14” (z Andrze-
jem Awsiejem i Joanną Kabalą). 

Warto wzmiankować, iż problematyka 
„Desygnatów i akcydensów” wywiedziona 
z logiki i semiologii pojawiła się świadomie 
bardzo wcześnie w twórczości Mariana 
Warzechy, wybitnego twórcy osobnego, 
uczestnika wystaw w Los Angeles i No-
wym Jorku, m.in. „The Art of Assemblage” 
(1961), współtwórcy II Grupy Krakowskiej, 
męża uznanych artystek: Małgorzaty Ma-
charskiej-Warzechy, oraz wcześniej Teresy 
Rudowicz, zarazem przyjaciela także bra-
wurowych osobowości sztuki: Wandy Czeł-
kowskiej i Tadeusza Kantora3. Ekspozycja 
w ICS jest rodzajem trawersu – desygnatu 
relacji metageograficznych, uruchamiają-
cym różne momenty czasoprzestrzenne. 

Istotnymi punktami są wszystkie zaproszo-
ne osoby w tym: legendarny kontrkulturowy 
twórca Issa Samb działający w Dakarze, 
rozmawiający z niemiecką artystką Antje 
Majewski. 

Al Szia – jest sprawczynią „ikonosfer 
zadziwienia” i artystką o meandrycznej 
świadomości. „Prezentuje swą twórczość 
w postaci notatników, rysunków i akwarel 
na papierze i tkaninie. W warstwie wizu-
alnej nawiązuje do ikonografii orientalnej 
i hinduskiej pełnej odniesień do stanów 
poszerzonej świadomości, narkotycznych 
zjaw, śnienia i medytacji. Niektóre z prac 
mają charakter pamiętników, zapisów 
podróży w krainy wyobraźni i tańca energii, 
które często są umieszczane w skrzynkach 
i pojemnikach wykonanych z naturalnych 
materiałów”4.

Jakub Bielawski, to charyzmatyczny 
intermedialista, twórca nieocenionych wie-
lobarwnych struktur malarskich, obiektów 
przestrzennych, instrumentów ekspery-
mentalnych, seansów dźwiękowych czy 
performatywnych, kurator zdarzeń, w tym 
alternatywnej galerii KLOSZart na tere-
nie Stoczni Gdańskiej. Po blisko trzech 
dekadach dryfowania po wieloetnicznych 
ośrodkach mocy w skali globu, afirmo-
wania dżinaizmu, pacyfizmu, uprawiania 
praktyk szamanistycznych (i wręcz ekofe-
minizmu), wszedł w przestrzeń przeżywania 
mistyki Chrystusa, jakby równolegle do 
doświadczeń wybitnego postawangardo-
wego artysty – Pawła Kwieka. W ostatnim 
czasie tworzy Bielawski nawiązujące do 
wcześniejszego wizjonerstwa, akcydenso-
we interpretacje symboli chrześcijańskich.

Sebol Bejsbol w swoich performance 
i kreacjach namnaża metody spotęgowa-
nej prowokacji, kontekstowej i krytycznej 
wobec świata przeobrażonego pankon-
sumpcjonizmem. Ironia, cyniczny anar-
chizm czai się już w samym pseudonimie 
Sebastiana Damiana Godlewskiego (Sebol 
Bejsbol), jak neologicznym tytule działań 
– Korpo-jaja, zawierającym aluzje do iście 
fantasmagorycznych strategii cyber-socjo-
logii. W bezceremonialny sposób artysta 
ujawnia i dekonstruuje metody sterowania 
ludźmi przez „ukrytych doradców”, „kor-
poracyjnych apostołów”, angażując stroje, 
własną fizyczność, mowę ciała i wreszcie 
struktury językowe. Wytwarzając kuriozalną 
logoreę, jakby wskazywał na wcześniejsze 
antycypacje tych strategii, np. dadaistów 
czy poetów futurystycznych by przywołać 
Bruno Jasieńskiego i jego wiersz Mięso 
kobiet z (fonetycznej) jednodniówki, pt. Nuż 
w bżuhu (1921): „Przechodząc przypad-
kowo przez cienisty pasaż/, mimo palm 
kiwających się jak senny palec/, zobaczy-
łem kobietę, którą rąbał masarz/ i układał 
na ladzie kawał po kawale (...)”5. 

Bartek Jarmoliński, należy do osobo-
wości malarstwa współczesnego i per-
formance, który podnosi w swojej sztuce 
klisze pop-artu i rastry kontrkultury, praktyki 
wspólnotowe. Płynnie – jak szaman – 
przechodzi od salonów sztuki do prze-
strzeni offowych, by wzmiankować jego 

związki z charyzmatyczną społecznością 
krakowskiej „Otwartej Pracowni” w której 
wydawnictwie ukazały się m.in. monografie 
Jerzego Ludwińskiego. Epoka Błękitu, czy 
Jerzego Beresia Wstyd. Między podmio-
tem a przedmiotem (obie pod red. Jerze-
go Hanuska). Analizując wszechstronną 
twórczość Jarmolińskiego, można zasuge-
rować linię rezonansu z pojęciem lewico-
wego populizmu, interpretowanego przez 
Chantall Mouffe jako skuteczna odtrutka na 
fundamentalistyczne praktyki społeczne6. 
W cyklu Santo Subito Bartłomiej Jarmoliń-
ski aluzyjnie dialoguje z serigrafiami portre-
towymi Andy’ego Warhola tworząc nowy 
„Parnas”, w którym wyróżnia ponownie 
„Marilyn Monroe – patronkę polityków, Joh-
na Lennona – patrona desperatów, Lady 
Di – opiekunkę paparazzich, Grace Kelly 
– patronkę podróżnych. W panteonie mają 
także swoje miejsce James Dean, Romy 
Schneider, JFK, Benazir Bhutto, Eva Peron, 
Gianni Versace. Malarz portretuje również 
dwójkę artystów: Fridę Kahlo i Pabla Pi-
cassa (…) Ich nazwiska zostały pośmiertnie 
skomercjalizowane, sprzedane koncernom, 
by stać się synonimami marek produktów 
niemających nic wspólnego z twórczością 
jaką uprawiali: alkoholu, kosmetyków, 
samochodów”7.

Mi Miaestas: w cyklu fotografii Wanda 
Czełkowska. „Matematyka jest formą defi-
nicji uczucia” (2013) łączonych interwencja-

mi malarskimi, przywołuje postać i myśl tej 
wybitnej osobowości sztuki protokoncep-
tualnej, zarazem jednej z najpiękniejszych 
artystek współczesnych. Była uczestniczką 
kultowej wystawy sztuki polskiej Atelier ‘72 
w Edynburgu, części międzynarodowe-
go festiwalu, podziwiana przez Richarda 
Demarco – kuratora, jak magnes przycią-
gała do siebie twórców z wielu dziedzin, 
m.in. Jerzego Grotowskiego. Mi Miaestas 
w kadrach pochwyciła afirmatywną aurę 
artystki w jej rozległej pracowni w Warsza-
wie [II 2013]. Wanda Czełkowska w sztuce 

„Pewnego razu miasto zostało podzielone na dwie części. (…). Mieszkańcy Złej Połowy zaczęli uciekać do dobrej części podzie-
lonego miasta, zagęszczającej się w wyniku tego miejskiego exodusu. Jeżeli pozwolonoby na dalszy rozwój tej sytuacji, populacja 
Dobrej Połowy wzrosłaby dwukrotnie, natomiast Zła Połowa zamieniłaby się w miasto duchów. Kiedy wszystkie próby powstrzyma-
nia tej niechcianej migracji zawiodły, władze złej części użyły architektury w dziki i desperacki sposób: wybudowano mur dookoła 
dobrej części  miasta, czyniąc ją kompletnie niedostępną dla pozostałych. Mur był arcydziełem…”

                Rem Koolhaas, Exodus. 19721
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figuratywnej nawiązywała do energii sztuki 
Etrusków, interesowała się wieloma dzie-
dzinami nauki. Obok rzeźby tworzyła m.in. 
rysunki, grafiki, czy fotografie oddziałujące 
jak fotoperformace. Od lat 40. antycypowa-
ła poszukiwania strukturalisyczne, w 1959 
pracowała nad koncepcją Przestrzeni anty-
grawitacyjnej (do swobodnej partycypacji 
odbiorców) konsultując idee z fizykami 
krakowskich uczelni. Wśród perspektyw 
badawczych rezonujących z jej oeuvre 
wzmiankować można m.in.: brutalizm, 
action architecture, architecture active, 
abstract sublime, nurt new alchemist, anar-
chitecture, architecture autre, architecture-
-mobile, anti-illusion. W cyklu Mi Miaestas 
(absolwentki gdańskiej ASP) odnajdujemy 
witalną osobowość Wandy Czełkowskiej 
wraz z żywym pierwiastkiem wybudzania 
obecnym w jej sztuce. Przestrzeń atelier 
Artystki od VI 2021 r. przestrzeń aktywizu-
je architektka Ona Winogrodzka. Wanda 
Czełkowska podkreślała: „Przestrzeń jest 
dla mnie Osobą”8.

Sławomir Lipnicki – artysta interdy-
scyplinarny, ceniony przez Wandę Czeł-
kowską i m.in. Krystiana Jarnuszkewicza 
za progresywność, w warsztat artystycz-
ny integralnie włączył nauki społeczne. 
W hermeneutycznych realizacjach stosuje 
różnorodne media, łącząc malarstwo, 
foto-relief czy wideoprojekcje oraz żywioły 
[ogień, wodę, ziemię, powietrze]. Ddociera 
do metafor skłębionych relacji społecznych, 
tych demonicznych, złowrogich ale i afir-
matywnych. Jak Aby Warburg w Atlasie 
Mnemosyne, Sławomir Lipnicki zestawia 
dokumenty aktywności ludzi w relacjach do 
narzucanych odgórnie i najczęściej siło-
wo – zasad kształtowania, w którym łączy 
aporię sztuki i świadectwa życia. W nawią-

zaniu do teorii akcydensów i desygnatów, 
Lipnicki zrealizował cykl kartek pocztowych 
pt. Widok na Wschód w której zastosował 
perspektywę hierarchiczną – i strategię 
montażową. W obszarach pól obrazowych 
rozpoznajemy mury getta i bezbronne 
mimo przeskalowania ofiary oddzielenia, 
miniaturowy szary tłum biernej społeczno-
ści – mimowolnych świadków tragicznych 
zdarzeń. Lipnicki jest profesorem Wydziału 
Malarstwa gdańskiej ASP, który inspiruje 
podopiecznych do analitycznego inter-
pretowania subiektywnie dostrzeganych 
aspektów świata. Rem Koolhaas, w 1972 r. 
pisał „Z początku [mur] był niczym więcej 
jak tylko żałosnym zbiorem drutów kolcza-
stych porozrzucanych po wyimaginowanej 
linii granicznej. Psychologiczne i symbo-
liczne efekty jakie powodowały były jednak 
nieskończenie bardziej potężne od fizycz-
nej postaci. (…) Uwięzieni w Złej Połowie 
zaczęli żyć obsesją ucieczki. (…) Tak jak 
wielokrotnie w historii ludzkości, architektu-
ra stała się narzędziem rozpaczy”9. 

Mateusz Lengling współtworzy koło 
naukowe „I INNI” którego opiekunem 
jest dr Mateusz Pęk prowadzący z prof. 
Jarosławem Bauciem pracownię dyplomo-
wą na Wydziale Malarstwa gdańskiej ASP. 
W sztuce Lenglinga wyczuwa się sprawczą 
troskę zarazem nastawienie badawczo-te-
repeutyczne, obecne wcześniej w sztuce 
Krzysztofa Wodiczki czy japońskiego 

artysty Kosuke Tsumury, autora Final home 
(1994) – płaszcza o czterdziestu kiesze-
niach, umożliwiającego ofiarom wojen czy 
powodzi przetrwanie i zabranie najpotrzeb-
niejszych rzeczy. Helmet Reel (2021–2022) 
Lenglinga to zbiór hełmów ochronnych, 
antyprzemocowych, które tworzy „z ota-
czających nas przedmiotów w duchu DIY. 
To funkcjonalne narzędzia będące kontrą 
na przemoc w wybranym miejscu i czasie 
jak np. SCHOOL ANTI – BULLY HELMET 
– hełm ochronny na przemoc szkolną, 
prototypowany przez ucznia”.

Mateusz Pęk jest jednym z pierwszych 
artystów w Polsce, który badał wpływ gier 
i programów komputerowych na kształto-
wanie się kondycji współczesnego czło-
wieka, w obszar prac włączając „napięcie, 
jakie tworzy się między dwiema jakościami 
– ludzkim i mechanicznym, namacalnym 
i wirtualnym, organicznym i sztucznym10. 
Odpowiadając na zaproszenie Marka Ro-
gulskiego, Pęk zaprezentuje obiekt z cyklu 
Recycled Empire w którym w niepokoją-
cym medium plastiku, odniósł się do pojęć 
recyklingu / upcyklingu, które stały się 
„wytrychem, by kwestionować idee warto-
ściowania sztuki według jej ekologicznego 
potencjału. (…) artysta tworzy z pozoru 
atrakcyjne formy o zagadkowej funkcji, któ-
re dzięki segmentowej konstrukcji wywołują 
wrażenie powolnego rozrastania się. To 
tajemne życie rozwija się pod przykrywką 
estetyzacji, zdaje się jednak, że nie manife-
stuje ona powrotu do czystości i piękna”11.  
Hubert Bilewicz w 2013 r. przywołał wcze-
sną enigmatyczną pracę Mateusza Pęka  
pt. MATRIX (2005) bioaktywny preparat, 
groźne mikrolaboratorium nieznanych 
infekcji, dla których glebę ustanawiają bryki 
zmurszałych reklamówek tytułowego dla 
pracy filmu. To przewrotne, jak podkreśla 
Bilewicz zastosowanie miękkich mediów, 
zarazem jakby nabistyczny (nabis/ z hebraj-
skiego prorok) komentarz do epoki antro-
pocenu i pandemii12.

Marek Rogulski, obok „rzeźby men-
talnej” jaką jest koncepcja kuratorska, oraz 
instalacji wraz z aranżacją przestrzenną 
prac, zrealizuje performatywny koncert, 
z zaproszonym gronem muzyków. Jego 
częścią pozostanie interpretacja partytury 
plastycznej z 1972 r. wybitnego kompozy-
tora – Bogusława Schaeffera (z kolekcji 
Mariana Warzechy i Małgorzaty Machar-
skiej-Warzechy). Zagrają z nim muzycy: 

Jowan Czerkas, Irek Wojtczak, Xenia Ura-
nowa, Mikołaj Dobies, Tomasz Gadecki.

Ponadto w ICS Rogulus uruchomi 
działalność w drugim bliźniaczym budynku, 
powierzonym mu na pracownię, do którego 
dojściem jest szeroki korytarz podziemi,  
łącznik ożywiany już wielokrotnie, by 
wzmiankować zbiorowy pokaz w 2017 
pt. „Wideoopukiwanie” (pojęcie prof. 
Witosława Czerwonki). Krzysztof Jurecki 
przypomina iż Rogulski w Galerii C14 (wraz 
z Andrzejem Awsiejem i Joanną Kabalą) an-
gażował się w Archeologię Stanów Świado-
mości, a w 1991 napisał ważny teoretyczny 
tekst „Mały traktat o transformowaniu 
Energii” (wydawnictwo Sz., Sz., Sz.,  
Gdańsk)13. Rogulski na zaproszenie Jolanty 
Ciesielskiej uczestniczył w objazdowej, 
ogromnej wystawie „Republika banano-
wa” wraz z wieloma transawangardystami. 
Ponadto inicjował niezliczoną liczbę wy-
staw, np. „Wobec Apokalipsy” (1999 wraz 
z Krzysztofem Jureckim), „Zwiadowca” 
(2009 w CSW Łaźnia w Gdańsku), w tym 
liczne międzynarodowe, jak „Rozwój. 
Między genami a memami. Technologia 
myślenia” (2013 Spiż 7 w Gdańsku), czy 
„Exercises from memory. Liquid structures” 
w ICS w Gdańsku (2019).

Issa Samb był sytuacjonistą, anar-
chistą, performerem, współtworzącym 
legendarną grupę Laboratoire Agit’art. 
Niezwykle wysoki, smukły, budził respekt 
mową ciała, wyważonymi narracjami i prze-
nikliwym spojrzeniem. Samb „spierał się 
z pierwszym prezydentem Senegalu i poetą 
Léopoldem Sédarem Senghorem o wizję 
senegalskiej kultury. (…) zwracał uwagę na 
siłę sprawczą nie tylko tego, co żywe, ale 
także na aktywność drzemiącą w obiek-
tach, podróżujących i przekształcających 
się kawałkach materii, które niosą ze sobą 
historię nie tylko wielu miejsc, ale także 
ludzi oraz innych bytów”14. 

 Antje Majewski, obok własnej twór-
czości traktuje podmiotowo rozmowy 
z ważnymi dla niej twórcami, by wzmian-
kować wideonarracje z Alejandro Jodorow-

skym, charyzmatycznym chillijskim mi-
strzem filmu postsurrealistycznego (2010), 
w których nawarstwia akcydensy15. Wśród 
licznych jej działań dobrze wzmiankować 
choć zbiorową wystawę w Berlinie [Ham-
burger Banhoff] pt. „How to talk with birds, 
trees, fish, shells, snakes, bulls and lions”, 
którą A. Majewski współkuratorowała 
z Aleksandrą Jach. Najważniejszą inspira-
cją były relacje z Issą Sambem w Senegalu, 
z jego światopoglądem, sposobami prze-
żywania świata, dbałością o ekosystemy, 
„by inne byty miały szanse przetrwania. 
(...) [Kuratorki] zatrzymały się w momencie 
respektowania granicy i różnicy między 
ekosystemami a funkcjonowaniem ludzi 
(…) [zapraszając odbiorów] do rozmowy, 
do ćwiczenia w słuchaniu innych i chęci 
zrozumienia tego, co ciche, złożone, dale-
kie, niezrozumiałe, albo trudne”16. 

Katarzyna Podpora jest poetką, rzeź-
biarką, autorką tekstów badawczo-nauko-
wych, literackich tłumaczeń na język angiel-
ski, twórczynią multimedialną, działającą 
transdziedzinowo. Wraz z Maxem Kohytem 
tworzą duet muzyczny „Podpora + Kohyt”, 
od 2016 r. na zaproszenie Wojtka Tredera, 
redaktora naczelnego „Radia Sopocki” 
realizowali cykliczne audycje „Self Noise / 
Szumy Własne” (do IV 2021). Każdy działa 
odrębnie, ale też łączą siły, by wzmianko-
wać ich płytę z 2020 Nights Are Numbered 
o której pisał Filip Szałasek iż zawiera „cień 
dźwięku” przypominając „autobiografie 
estetyczne (w analogii do biografii intelek-
tualnych), na które składają się nie cytaty 
z ulubionych płyt (…), lecz sprawozdania 
z ich emocjonalnego impaktu, z tego, jak 
zmieniły słuchanie”17. Katarzyna Podpora 
wprowadza w przestrzeń świata własną 
obecność, jakby wzrok obecny w każdym 
fragmencie jej skóry, czemu daje także 
wyraz w trwających czasoprzestrzeniach 
wideo, rzeźbach (także miękkich), obiek-
tach, pasmach poezji spisywanej na 
papierowych podobraziach. W 2018 w So-
kołowsku Katarzyna Podpora zbudowała 
environment Strzępki delikatności, sekwen-
cjami własnej poezji, [w polskim i angiel-
skim języku]. Były to m.in.: „W WODZIE 
OTULONA JESTEM ZWIELOKROTNIONĄ 
SAMOTNOŚCIĄ / W PRZYTULENIU JEST 
ZWIELOKROTNIONA OBECNOŚĆ”; „JEST 
PEWIEN SPOKÓJ W NIECHCENIU, NOR-
MALNIE, PROSZĘ ODDYCHAJ”18. 

Brygida Serafin wydaje się poetką 
przestrzeni, działa także intertekstualnie, 

m.in. odnosząc się do Marcela Duchampa. 
Bierze udział w licznych zagranicznych 
wystawach, jest osobowością intrygującą. 
W jej sztuce zderzają się otwartość na da-
lekowschodni zen i warsztat synestezyjny. 
W pracach ujawnia korelacje między barwą, 
plamą a „pradźwiękami” [W. Kandinsky: 
Punkt, linia a płaszczyzna]. Artystka bierze 
udział w wielu problemowych wystawach, 
wprowadzając własne ciało w obszar nie-
których realizacji. W 1988 r. w Nowym Jorku 
współtworzyła ekspozycję – Woman’s Touch 
(w Limelight). W 1996 r. wraz z Wandą Czeł-
kowską przyjęła zaproszenie do progresyw-
nego projektu, organizowanego pod Kolonią 
w Niemczech, który rozgrywał się w pry-
watnych przestrzeniach, udostępnianych 
artystom do ingerencji. W ramach Zeitweise 
Offentlich, Ost – West Forum, (Bergish Gla-
dbach) Wanda Czełkowska przeszyła dom 
pewnej rodziny dyskretną strukturą poetyc-
ką i wewnętrznym parawanem, pokrytym 
niebieskawym rysunkiem. W 2000 Brygida 
Serafin poznała Marka Rogulskiego w Ho-
landii biorąc udział w kontrkulturowych eks-
pozycjach organizowanych w pociągach. 
Niekiedy Brygida Serafin działa w koopera-
tywie z Małgorzatą Macharską-Warzechą 
i Marianem Warzechą.

Matylda Soja, z kręgu pracowni  
M. Pęka, w realizacji pt. Ciągi zajmuję się 
poszukiwaniem napięć i sił działających 
pomiędzy powierzchniami i elementami 
tworzonej instalacji. Artystka pisze „Prze-
prowadzam stopniową analizę wykorzysty-
wanych materiałów uzyskując ich subtelny 
rezonans. Ten zwrotny impuls składa się na 
tytułowy ciąg, tworzący nie tylko znaczenia 
ale i przestrzeń, rodzaj habitatu mierzonego 
ludzką miarą”19. 

Wojtek Sosnowski w swojej wielolet-
niej twórczości łączy pacyfizm z transgre-
sją, zawsze skłaniając się ku przestrzeniom 
offowym. Surowość jego sztuki jest nośni-
kiem otwartych przekazów, uchylających 
tabu społeczne. Fascynuje się ideami subli-
macyjnymi, pokojowymi i znajduje dla tych 

sensów aktywne plastyczne metafory.  
Jest autorem m.in. złożeń poetyckich, 
partytur barwnych, synestezyjno-minima-
listycznych prac wideo, kilkuset projektów 
okładek muzycznych [świetnych formalnie], 
a także autorskich diagramów, manifestów 
osobistych, jakby rozedrganych amplitud 
emocji. 2018 w ICS współtorzył wystawę 
performatywną pt. „Marek Rogulski i Woj-
tek Sosnowski: Spotkanie otwarte: Figury 
retrospektywne”. Artyści pisali: „Nieocze-
kiwanie, po 20 latach od ostatniej wspólnej 
wystawy, Rogulski i Sosnowski spotkali się 
w Gdańsku Osowie i okazało się, że obec-
nie obaj są jej mieszkańcami. W roku 1996 
brali udział w wystawie, pt: Delikatesy Avan-
tgarde zu Gast im Kunstraum Düsseldorf, 
zorganizowanej przez Roberta Knutha”. 

Małgorzata Szaefer jest osobowością 
XXI wiecznej kontrkultury, łącząc inklinacje 
artystyczne z badawczymi i naukowymi. 
Wczesną pracę naukową dedykowała 
wybitnej fotografce polskiej Fortunacie 
Obrąpalskiej (autorce nagród, m.in. za 
cykl Dyfuzja w cieczy), należącej do awan-
gardowej grupy 4 F+R (Poznań, 2 poł.  
Lat 40.). Szaefer zrobiła książkę artystycz-
ną, jako wydawnictwo „pojedyncze” [alu-
zja do filmu Joanny Kabali i A. Awsieja]. 
Małgorzata Szaefer wspiera rozwój ludzi 
dotkniętych dysfunkcjami psychicznymi. 
Jest autorką książek, kuratorką wystaw, 
warsztatów, prezeską Fundacji Lue Lu / 
Brut Now, oraz m.in. członkinią zarządu 
European Outsider Art Association. W la-
tach 2008–2020 była cenioną dyrektorką 
Galerii Tak w Poznaniu.

Miłosz Thiede: w cyklu fotografii 
Witosław Czerwonka + Wojciech Zamiara 
z XI 2010 r., pochwycił istotny moment 
gry w starochińskie GO dwóch wybitnych 
kontrkulturowych artystów i wykładowców 
gdańskiej uczelni artystycznej. Go Witosła-
wa Czerwonki i Wojtka Zamiary rozegrane 
na holu I piętra Państwowej Galerii Sztuki 
w Sopocie w 2010 było de facto pierwszym 
performance w nowej siedzibie tej instytucji, 
[nieopodal przestrzeni, w której w latach 
1978–1981 Czerwonka wraz z Adamem 
Harasem i Jerzym Ostrogórskim tworzyli 
alternatywną galerię AUT]. Sublimacyjny per-
formance z 2010 realizowali wobec zapisu 
filmowego Ich granicznego Go rozegranego 
w 1990 w Skokach na plenerze, gdy okryli 
głowy przezroczystym mankietem foliowym, 
oddychając w zamkniętym obiegu powietrza. 
Uratowali ich dosłownie przed uduszeniem 
Jerzy Treliński z Izabellą Gustowską, którzy 
wtargnęli do zamkniętej sali i Treliński wy-
szarpnął ich głowy z foliowego tunelu. Miłosz 
Thiede jest autorem rzeźb, instalacji, książek 
artystycznych, dyplom z rzeźby otrzymał 
w pracowni prof. Macieja Szańkowskiego na 
Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. 
Wojciech Zamiara wspominał, że wraz z Wi-
tosławem Czerwonką w 2010 grali dla samej 
gry, nikt nie wygrał, bo w starochińskiej GO 
taki wariant jest jest możliwy.

Wiktor Tomaszewski autor osobnych 
realizacji w przestrzeni, w której łączy  
fenomeny atektoniczności, antyformy  
[wg pojęcia Roberta Morrisa], puryzmu  
i przepychu zarazem. Jego medium obok 
dokonań graficznych, jest przede wszyst-
kim metal, który celowo poddaje korozji, 
dla osiągnięcia industrialno-aksamitnego 
wyrazu. Jego kompozycje mają w sobie 
coś z anamorficzności, z jednej strony 
odnoszą do chaosu żelastwa, z drugiej 
wydają się jak gałęzie na pustyni wirować 
wiedzione meandrami wiatru. Mimo  
fizyczności, energia rzeźb Tomaszewskiego 
przypomina o efemeryczności, wręcz  
o tekście Stefana Themersona O potrzebie 
tworzenia widzeń (publ. w 1937). Wiktor 
Tomaszewski dyplom otrzymał w pracowni 
prof. Mariusza Białeckiego na Wydziale 
Rzeźby i Intermediów gdańskiej ASP.

Karolina Turek impuls do cyklu litografii 
pt. „Wszystko przemija, oprócz przeszłości” 
znalazła w książce książka Adama Hoch-
schilda „Duch króla Leopolda” oraz w krwa-
wej historii kolonizacji Konga. W kolejnych 
sekwencjach pól obrazowych zawarła 
uproszczony schemat rzeki Kongo wy-
pełniony zdjęciami tubylców – od czasów 
kolonialnych do współczesnych. Artystka 
pisze „Symboliczna czerwień odnosi się 
zarówno do krwi przelanej w tym kraju, jak 
i brunatnego koloru rzeki w jej wzburzonych 
odcinkach. Dookoła umieszczone zosta-
ły rysunki roślin pochodzących z Afryki 
Środkowej – przypominają one szczegó-
łowe szkice europejskich podróżników, 
a ich zestawienie ze zdjęciami ludzi ukazuje 
dramatyczny rozdźwięk między fascynacją 
przyrodą a obojętnością wobec krzywd wy-
rządzanych Kongijczykom. Doświadczenie 
kolonizacji, niczym woda w rzece, wpływa 
na kolejnych ludzi, obciążając ich traumą”20. 

 Sławomir Lipnicki, 
 Pocztówka – Widok na Wschód, 
 technika mieszana, format A5, 2022 

 Issa Samb, Antje Majewski, 
 Muszla, wideo rozmowa 
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 i Antje Majewski, 
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 Brygida Serafin, Antykompozycja albo zrób to 
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 animacja 3D, obiekt, 2022 
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 oprócz przeszłości, litografia, 2021 

 Wiktor Tomaszewski, Prawo niespodzianki, 
 instalacja, stal gięta hydraulicznie, 2021 

 Malgorzata Szaefer, Po co wojny są na świecie, 2016 

 Miłosz Thiede, Witosław Czerwonka i Wojciech Zamiara, Go, 
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8 Wanda Czełkowska w rozmowie z Dorotą Grubbą, 20 czerwca 2009 w warszawskim atelier. Podziękowania dla prof. 
Jerzego Malinowskiego i Barbary Brus-Malinowskiej za skontaktowanie z Artystką.

9 R. Koolhaas, Exodus, 1972, dź. cyt.
10 Katarzyna Prajzner, Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności w kulturze współczesnej, Łódź 2009.
11 Mateusz Pęk, mp 2022.

12 Hubert Bilewicz, Mateusz Pęk – technolog, z udz. Kordian Lewandowski [Kordian Rönnberg], Świetlica Krytyki Poli-
tycznej w Gdańsku, 2 III 2013 r. por. https://www.youtube.com/watch?v=KGKQChQQPlc.

13 Krzysztof Jurecki, Marek Rogulski, 2004–2015, culture.pl.
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jewski-paris-2010/
16 Tamże.
17 F. Szałasek, Licząc noce, 2020, https://czaskultury.pl/czytanki/liczac-noce/.w

18 Cytaty z environment Katarzyny Podpory.
19 Tekst autorski, mp. 2022. 20 K. Turek, tekst autorski, mp. 2020.



Julia Tymańska, artystka z kręgu 
gdańskiej ASP podkreśla „Moje prace są 
skutkiem poszukiwania własnego języka 
wypowiedzi do przekazywania treści, dla 
których mowa ludzka jest zbyt uboga. 
Staram się wykraczać poza ramy płótna, 
odchodzić od tradycyjnych wartości, nie 
gubiąc przy tym tkanki malarskiej. W dzia-
łaniach nie ograniczam się tematem, ani 
formą. Podejmuję opowieści dnia codzien-
nego łącząc elementy stref (sub)kulturo-
wych, w których się obracam, a swoje 
pracę traktuję jak niezobowiązujący small 
talk. Nie mam zamiaru nikogo przekony-
wać, ani odgrodzić się murem, po prostu 
dzielę się perspektywą w enigmatycznym 
kodzie wizualnym. Nie myślę o szyfrowaniu 
przekazu, a jego niedosłowny wyraz jest 
wynikiem spontanicznego klejenia ze sobą 
skojarzeń w jazzowej improwizacji podczas 
prób mojej orkiestry w pracowni”.

Marian Warzecha jest legendarną oso-
bowością łączącą praktykę sztuki z teoriami 
nauk ścisłych oraz humanistycznych. W jego 
niezwykle oryginalnych praktykach ważne 
miejsce zajmują m.in. cykle „Metazbiory”, 
rozwijane od schyłku lat 60. XX w. Warzecha 
umieszcza w polach obrazowych kształt 
figuratywny: charakterystyczną dla jego 
twórczości, wychudzoną, odkształconą, zre-
dukowaną sylwetę nagiego człowieka, o syn-
tetycznie zaznaczonym kośćcu i cechach 
płciowych. Nadawał im formę białego reliefu 
o „przejmującej nieruchomości” na płaszczy-
znach, dopełnianych zapisami matematycz-
nych wzorów, równań i symboli. Metazbiory 
przypominają równania arytmetyczne (bądź 
budowę zdania), w pewnym stopniu wyda-
wały się korespondować z układem dwoch 
pojęć: tworzenie – nietworzenie w analogii 
do analizowanej przez Wittgensteina pary 
pojęć – tautologii i sprzeczności. 

Małgorzata Macharska-Warzecha to 
charyzmatyczna fotografka i artystką, au-
torka grafik, animacji, fotomontaży, ilustracji 
i książek artystycznych, które tworzy m.in.  
z inspiracji Finnegans Wake Jamesa Joy-
ce’a (wyd. w 1939, m.in. rozdział Anna Livia 
Plurabelle). Jest absolwentką Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie i ponad dekadę 
była aktorką w Teatrze Cricot 2 Tadeusza 
Kantora, tworząc też cykle wrażliwie do-
kumentujące dokonania zespołu i innych 
twórców. Na ekspozycji ICS Małgorzata 
Macharska-Warzecha zaprezentuje fotogra-
fie portretowe jej męża – Mariana Warzechy.

Bogusław Schaeffer był ikoną awan-
gardy muzyki współczesnej, działań 
interdyscyplinarnych i laboratoryjnych, 
także afirmatywnym pedagogiem o randze 
międzynarodowej. Zabiegał by być  
w nieustannym procesie komponowania.  
W filmie Macieja Pisarka Solo (2008) kon-
statował „Z miejsca gdzie mieszkam do 
centrum Krakowa jest 12 przystanków.  
12 przystanków = 12 pomysłów. Siedzę więc 
w tramwaju i komponuję na kartkach”21. 
W 1972 r. Schaeffer przyjął od Richarda 
Demarco zaproszenie do Edynburga, obok 
Wandy Czełkowskiej, Józefa Robakow-
skiego i m.in. Warsztatu Formy Filmowej. 
Wobec jego partytur plastycznych oraz 
publikacji Metazbioru D Mariana Warzechy, 
w Galerii Demarco, odbywały się co wieczór 
performatywne spotkania, w których obok 
Schaeffera i Richarda Demarco obecni byli 
m.in. Suzanne Patterson (wiolonczela), 
Roger Lloyd Pack – performer wykonujący 
działania z muzyką Bogusława Schaeffera. 
W Instytucie Cybernetyki Sztuki w ramach 
otwarcia wystawy Marek Rogulski z zapro- 
szonymi Muzykami uczyni z partytury  
Schaeffera z 1972 bazę do improwizacji.

Hubert Szmuc w swoich osobliwych, 
przeważnie metalowych rzeźbach i obiek-
tach wzmacnia rangę abstrakcyjnego 
komponowania, brawurowo manifestując 
strategie dynamiki, wybujałości czy wresz-
cie implozyjnego wybuchu do wnętrza for-
my. Jego oryginalne tropy ujawniły się m.in. 
w Pracowni projektowania i organizacji 
przestrzeni wraz z zagadnieniami technolo-
gii, prowadzonymi w ASP w Gdańsku przez 
zespół: Robert Kaja, Przemysław Trzeciak, 
Marek Targoński. Szmuc wypracował tam 
„Geometrię błądzenia”, planując drewniane 
dynamiczne moduły zainspirowane zasadą 
błądzenia myśli22. 

Victoria Więckowska z koła naukowe-
go „I INNI”, dociera do interpretacji swoiście 
auratycznych, jakby ożywiała pradawne 
symbole, zarazem ludzkie traumy. W kon-
tekście jej autorskiego cyklu Znaki domowe 
deklaruje: „W mojej twórczości pokazuje 
ludzkie zmagania z ciemną stroną życia.  
Problemy są indywidualne lecz mają 
uniwersalny wymiar. Charakterystycznym 
dla mnie jest motyw postaci w kapeluszu. 
Ośmio-panelowa praca pt. Znaki domowe 
jest moją odpowiedzią na aktualne wojen-
ne dramaty, które z pola bitwy wbijają się 
w domy moich bohaterów”.

Ewa Zarzycka jest legendarną kontrkul-
turową artystką i wykładowczynią wrocław-
skiej Akademii Sztuk Pięknych. Debiutowała 
w latach 70. XX w. w kręgu lubelskiej Galerii 
„Labirynt” Andrzeja Mroczka i Galerii „Moje 
Archiwum” Andrzeja Ciesielskiego w Kosza-
linie szybko stając się osobowością per-
formance mówionego oraz fotografii, filmu, 
wideoartu, partytur, rysunków, zapisków, 
dzienników, i innych „akcydensów”. Artystka 
w monologach mimetycznie parafrazuje me-
andry codzienności, w tym rozmowy z jej  
mężem, naukowcem. Narracje jej są jak 
traktaty filozoficzno-logiczne, zarazem jak 
poematy pełne nieoczekiwanych zwrotów 
myślowych i afirmatywnej prowokacji. Per-
formance Utrzymanie pozycji artystycznej 
prezentowała w 1989 w BWA w Koszali-
nie, w ramach wystawy „Sztuka jako gest 
prywatny”. Odbiorcy śledzą jej poczynania, 
w tym gest założenia publicznego białych 
szpilek by “umocnić swoją pozycję” w świe-
cie sztuki. (…) Okazuje się, że “utrzymanie 
pozycji artystycznej” to karkołomne zadanie 
– dodatkowo związane z presją”23.

Dorota Grubba w rzeźbie Alice Becker- 
-Ho + Guy Debord (2022) odnosi się do 
wpływowego teoretyka francuskiego oraz 
jego żony, którzy napisali wspólną książkę 
A GAME of War w latach 80. XX w. Forma 
obiektu parafrazuje sumeryjski Sztandar z Ur 
[3 tys. p.n.e.), z ikonografiami wojny i poko-

ju, zarazem panegirykami na temat dobro-
dziejstwa wojen. Nieco inaczej niż w kul-
towej książce – krytycznej teorii cywilizacji 
pt. Społeczeństwo spektaklu (1967), Guy 
Debord, wraz z głosem Alice Becker-Ho po-
stulowali ujawnienie logiki wojen na podsta-
wie stosunkowo prostych gier planszowych. 
Kontekstem pozostają działania Krzysztofa 
Wodiczki, szczególnie opracowany deka-
dę temu projekt Światowego Instytutu Na 
Rzecz Obalenia Wojen, który miał zostać 
zrealizowany na Łuku Triumfalnym w Pary-
żu. Wodiczko postuluje wprowadzenie do 
dyskursów nowych praktyk i idei, np. nazw 
ulic z osobowościami pasyfizmu, inspiru-
jącymi do przecięcie pępowiny celebracją 
agresji. Postuluje nowe wzorce globalnej 
współzależności jako niezbędny krok na 
drodze do realnego pokoju24. 

O Metazbiorach Marian Warzecha pisał 
„Zdarzenia i procesy będące wynikiem od-
działywania systemu na otoczenie systemu 
(dzieło sztuki i percepcji) mogą być interpre-
towane jako zdarzenia i procesy artystycz-
ne, jak i wszelkie manifestacje, spotkania 
interpretowane (kreowane). (…) obecność 
co najmniej jednej osoby w tej sali tworzy 
Metazbiór D (otoczenie systemu), którego 
elementami (zbiorami) są: człowiek, jego 
przeżycia, ludzie i ich przeżycia, myśli, 
gesty, słowa, płeć, obszar, ściany, światło, 
itd. (pojęcia, stany) – komunikaty”25.
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