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*
Zgnieciony błękit / Transmutacja / Instalacja w procesie / obiekty graficzne zrealizowano
w technice sitodruku na papierze Fabriano 200 i 250 g. w trzech fazach (destrukcja /
artykulacja / transformacja) w latach 2008 / 2010 / 2011 w Centrum Graficznym

F. Masereela w Belgii. Realizacja / Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu / październik
2009, a następnie w kilku innych miejscach w kraju i zagranicą.
W instalacji wykorzystano fragmenty muzyki Klausa Schulze, a także zapis video / JJC - 3
zgniecione elementy / performance / Klub Akwarium / Przemyśl / lipiec 2006; zapis
fotograficzny / JJC - performance / destrukcja / Kasterlee / Belgia / 2007 / 2008 / 2011.

Janusz J. Cywicki / Ukryty wymiar / Nowa grafika
Projekt (prowadzony od kilku lat) dotyczy badań nad rozwojem i nowymi możliwościami swobodnego
kreowania w oparciu o papier i jego możliwości jako materii / obiektu wyjściowego do dalszych
przetworzeń w postaci działań pośrednich i bezpośrednich. Drugim, nie mniej ważnym aspektem, jest
poszukiwanie / tworzenie własnego języka / swoistej gramatyki wizualnej, umożliwiającej (przy
użyciu technik jednorazowych lub powielanych) równie swobodne artykułowanie zamierzonych treści
i kontekstów w sferze przekazu / przesłania.
Celem jest jednostkowa kreacja unikatowa, będąca bezpośrednim zapisem oddziaływania autora
zarówno na materię jak i na przekaz, zbliżający media graficzne do otwartych formalnie
wielowymiarowych działań przestrzennych. Trójwymiarowe obiekty, instalacje, mobile i formy
organiczne, a także wiele dalszych form anektujących światło, ruch i przestrzeń, z powodzeniem
wykorzystujących dźwięk, uwalnia współczesne media graficzne od zbytniego uzależnienia
związanego z reżimem technologicznym - kierując je w obszary poszukiwania zunifikowanego
formalnie przekazu multimedialnego, uwzględniającego interaktywność odbiorcy.

Moje obecne realizacje sprowadzają się do swobodnej budowy trójwymiarowych obiektów
i instalacji, których forma uzależniona jest od przede wszystkim od przestrzeni którą anektują.
Te same elementy mogą być wielokrotnie wykorzystywane w kolejnych realizacjach - w zależności od
konkretnych sytuacji czy potrzeb. Tak konstruowane obiekty graficzne, za każdym razem tworzą
zupełnie nowe formy, a co za tym idzie - nowe przesłanie, uzależnione od wielu (subiektywnych
i obiektywnych) czynników, determinujących ich ostateczną wartość.
JJC / 2014

Janusz J. Cywicki

Zgnieciony błękit / transmutacja

Destrukcja
Zgnieciony, zmiażdżony, zniszczony, zdewastowany - te pojęcia w jednoznaczny sposób
określają rodzaj sytuacji czy zdarzenia, które w powszechnym odczuciu są bezpośrednio
związane z negatywnym działaniem przypadku, człowieka, sił natury czy zbiegiem trudnych
do przewidzenia - z reguły dramatycznych okoliczności. W efekcie, mamy do czynienia
z czymś zdecydowanie nieoczekiwanym, niepożądanym i pozbawionym, jak się wydaje,
jakichkolwiek wartości mogących uchodzić za pozytywne.
Załóżmy jednak, że możliwe i zasadne jest przeanalizowanie tych pojęć i sytuacji z nimi
związanych z zasadniczo innego punktu widzenia. Zakłada on diametralnie odmienną
interpretację tych prostych i powszechnie akceptowanych zależności, uzasadniając fakt
niszczenia, destrukcji - jako swego rodzaju konieczność, warunkującą możliwość zaistnienia
sytuacji zasadniczo odmiennych - wręcz pozytywnych. W myśl tego, aby coś zbudować,
trzeba jednak - chcąc nie chcąc - zawsze najpierw coś zniszczyć. Jak się wydaje, zasadniczy
problem polega tutaj na prostym, ale bardzo istotnym i sugestywnym odwróceniu akcentów,
wskazując na pozytywny aspekt działań uznawanych potocznie za pejoratywne. Ich ponowna
weryfikacja jest szansą otwierającą możliwość przejścia na zasadniczo inny poziom. W tym
kontekście, pierwotnie postawione założenie wygląda już zdecydowanie odmiennie.
A zatem - aby budować trzeba także niszczyć. Ta oczywista zależność wiąże się bezpośrednio
z intrygującą sytuacją wyjściową, będącą swego rodzaju wyzwaniem, determinującym
ostateczne powodzenie takiego założenia.

W odniesieniu do interesującego nas obszaru działań artystycznych, tak postawiona
zależność jest oczywiście dodatkowo związana z szeregiem dalszych, bardzo istotnych
czynności. Nazwałbym je swego rodzaju socjotechniką, w której ogół metod, środków
i działań zmierza do wywołania oczekiwanych efektów. Działania te są ze sobą bezpośrednio
powiązane i mają na siebie istotny, determinujący wpływ. Konstruowany ciąg przyczynowoskutkowy jest dodatkowo analizowany z całym bagażem efektów pośrednich - także tych,
których tak naprawdę, bardzo trudno do końca zidentyfikować, opisać czy zaplanować.
Między innymi właśnie w tym upatruję ich podstawowy atut. W założeniu akceptuje on
bowiem, tak zasadnicze wartości jak - spontaniczność i związaną z tym - otwartość działania,
opartego bezpośrednio na intuicji, a równocześnie na trudnych do opanowania, a tym
samym zdefiniowania - instynktownych odruchach pierwotnych.
Intuicja jako podświadomy proces myślowy objawiający się w postaci nagłego przebłysku,
w którym dostrzega się myśl, rozwiązanie problemu lub odpowiedź na nurtujące pytanie jest
tą wartością, która w moim przekonaniu, w zasadniczy sposób odróżnia działania artystyczne
od innych form aktywności człowieka. Szybkie dopasowanie danej sytuacji, problemu,
zagadnienia do znanych już szablonów i zależności, a także brak możliwości jakiejkolwiek
kontroli w efekcie zakłada jedynie akceptację bądź odrzucenie podawanego rozwiązania.
W porównaniu z myśleniem logicznym, intuicja jest bez wątpienia procesem kreatywnym
i działającym na najwyższym z możliwych poziomie abstrakcji.
W naszym przypadku, jednym z podstawowych wartości akceptującym wartość intuicyjnego
działania jest bez wątpienia - moment podjęcia właściwej decyzji. Jest to oczywiście
uwarunkowane całym szeregiem działań związanych przede wszystkim z koniecznością
znalezienia właściwej drogi prowadzącej do zbudowania, czy raczej kumulacji odpowiedniej
energii - fizycznej siły, niezbędnej dla powodzenia takiej akcji. W efekcie dużo łatwiej jest
przeprowadzić teraz cały proces, który w konsekwencji ma nas doprowadzić do uzyskania
założonego celu.

Drugim, nie mniej ważnym momentem, jest konieczność zmierzenia się ze stale
narastającym, a jednocześnie bardzo pożądanym elementem jakim jest stres, a także
występująca zazwyczaj równolegle frustracja. W tym przypadku ma to dodatkową, bardzo
istotną wartość prowadzącą wprost do poszukiwania, a następnie określenia właściwego
momentu jakim jest rozpoczęcie działania.
Sama destrukcja może przybrać wymiar totalnej, bezpośredniej fizycznej akcji. To swego
rodzaju intuicyjna, swobodna i spontaniczna interwencja czy raczej ingerencja w materię
obiektu działania, zasadniczo zmieniająca jego dotychczasową strukturę. Tak zbudowana
akcja opiera się przede wszystkim bezpośrednio na sile fizycznej, a także na dodatkowych
możliwościach, jakie możemy uzyskać dzięki związanej z chwilami ekstremalnej koncentracji
- adrenalinie. Dzięki tej dodatkowej sile mamy niepowtarzalną szansę odwołania się do
pierwotnych instynktów, umożliwiających powstanie bardzo szczególnych, choć trudnych do
kontrolowania warunków. W efekcie mamy do czynienia ze swego rodzaju naturalnym
transem, bezwarunkowo akceptującym wszelkie formy reakcji w oparciu o stale budowaną,
zmienną energię. Jej wartość determinuje stopień prawdy tak budowanego przesłania.
Uzyskany materiał jest bez wątpienia - bezpośrednim zapisem energii i czasu, a równocześnie
swego rodzaju artefaktem zawierającym bezpośredni ślad fizycznego działania.

W tym miejscu chciałbym przywołać bardzo interesujące doświadczenia filozofii pozytywnej
F.W. Nietzschego*, w której jednym z kluczowych określeń jest pierwotne pojęcie woli mocy.
Interpretacja tego pojęcia nawiązując do heraklitejskiego ognia, który bezustannie zmienia
jedne rzeczy w inne, jest sine qua non synonimem stałego ruchu, dziania się w oparciu

o tak określaną pierwotną energię. Dla Nietzschego reprezentatywne wyobrażenie woli mocy
jako siły, której przejawem jest wszelkie życie i jego dążenia, znajduje swe potwierdzenie
i spotęgowanie w momentach najwyższej mobilizacji skierowanej na przełamywanie oporów.
W życiu człowieka wola mocy wyraża się poprzez poczucie siły jednostki, panowaniu nad
sobą, wytrwałością i zwycięskim znoszeniu przeciwieństw. W takim ujęciu - ruch w świecie
nie potrzebuje przyczyny, gdyż cały świat jest pewnym quantum woli mocy. Spoczynek nie
jest stanem normalnym, gdyż świat jest ciągłym stawaniem się i ścieraniem sił. Wola mocy to
nic innego jak naturalny pęd ku sile, chęć zwyciężania, pragnienie i uczucie posiadania siły
zdolnej łamać wszelkie przeszkody, połączone z radością zwycięzcy i twórczą ekstazą.
„Co jest dobre? – Wszystko, co uczucie mocy, wolę mocy, moc samą w człowieku podnosi. (…)
Co jest szczęściem? – Uczucie, że moc rośnie, że przezwycięża się opór”.(…)
Idąc tokiem tego myślenia, można by zatem uznać, że pokonywanie przeszkód w celu
podporządkowania sobie dowolnej materii leży u podstawy każdego działania
determinującego osiągnięcie zamierzonego celu bez względu na jakiekolwiek okoliczności czy
przeszkody. Efektem takiego działania jest fizyczne formowanie, a w konsekwencji
zaistnienie szeregu nowych bytów - form / obiektów.

Dotychczasowa praktyka działań skierowanych na totalną, fizyczną zmianę materii obiektu
pierwotnego, miała bez wątpienia na celu przede wszystkim poszukiwania nowych
sposobów postrzegania rzeczywistości, a jednocześnie nowego języka sztuki. Bardzo ciekawe

doświadczenia w tym obszarze poszukiwań pojawiły się w latach sześćdziesiątych minionego
stulecia. Dla przykładu, założenia Nowego Realizmu* sformułowane przez Pierre’a Restany*,
zakładały powrót do matérialité i codziennego życia, poszukiwanie prawdy swoich czasów
poprzez adaptację i wykorzystanie zwykłych przedmiotów, rzeczy z bezpośredniego
otoczenia. Artyści związani z tym nurtem odrzucali przedstawianie przedmiotów uważając je
za swego rodzaju iluzyjne symulakry*, będące tak naprawdę – zapośredniczeniem, zbyt
mocno uzależniającym od tradycji. W to miejsce proponowali bezpośredni, fizyczny kontakt
z rzeczywistością i jej artefaktami, zbliżający w ten sposób sztukę do życia. W tym kontekście
była to manifestacja postawy przeciwnej do oddalonej od rzeczywistości sztuki
abstrakcyjnej, informelu i malarstwa gestu.

W centrum zainteresowania artystów znalazły się materiały charakterystyczne dla
rozwijającej się technicyzacji i industrializacji związane z coraz poważniejszym problem
cywilizacyjnym jakim okazał się, tak istotny już wtedy, problem odpadów i śmietnisk
związanych z narastającym lawinowo konsumpcjonizmem. Nic dziwnego, że główne środki
formalne wiązały się z twórczym rozwojem wielu technik jak kolaż czy asamblaż, które
okazały się głównym narzędziem neodadaistycznej ekspresji artystycznej. Sztuka artystów
tamtego okresu z całą wyrazistością uwidoczniła problemy, które do dzisiaj stanowią
bolączkę uprzemysłowionej cywilizacji.
Charakterystyczne są tutaj doświadczenia rzeźbiarskie Césara*, obejmujące cały szereg
działań polegających na bezpośredniej, fizycznej destrukcji elementów gotowych - np. cykl
Compressions (Kompresje). W Polsce bardzo interesujące działania w tym obszarze

prezentował Tadeusz Kantor w znanym cyklu ambalaży. To właśnie w tej procedurze
zakładającej tworzenie jakby autorskich stempli, mających się kojarzyć wyłącznie z ich
autorem i z nikim więcej, Pierre Restany dostrzegł jeden z przejawów „poetyckiego
recyclingu rzeczywistości” - charakterystyczny znak Nouveau Réalisme.
Tak zasadnicza zmiana z reguły otwiera przed nami wiele nowych możliwości kreowania,
które w dalszej perspektywie tworzą dodatkową i absorbującą szansę artykulacji nie mniej
intrygujących wartości związanych z wprowadzeniem tych obiektów w dowolną, otwartą
przestrzeń.

Papier, na którym od wielu lat opieram swoje działania, jest bez wątpienia równie
interesującym obiektem przeprowadzenia tak z pozoru niewdzięcznych, ale jakże
intrygujących w efekcie zabiegów. Delikatna materia papieru, z powodzeniem może być
swobodnie formowana - chociaż potrafi stawić wystarczająco zdecydowany i niejednokrotnie
trudny do przewidzenia, a tym samym przezwyciężenia opór. W odróżnieniu od praktyk
Césara, w tym przypadku można zdecydowanie odrzucić „pośrednictwo” narzędzi czy
maszyn - niezbędnych przy tworzeniu kolejnych Kompresji, ale jednocześnie oddzielających
artystę od bezpośredniego, fizycznego kontaktu z materią. Ta bardzo pozytywna właściwość
jest jednocześnie dodatkowym i pożądanym wyzwaniem, a jednocześnie wartością
determinującą oczekiwane reakcje związane z istotą tak budowanego działania.

Artykulacja
Pierwotnie płaska, dwuwymiarowa materia jaką jest w tym przypadku papier - w wyniku tak
rozumianych zabiegów, zostaje nieodwracalnie zmieniona w trójwymiarowe obiekty.
Pomimo często bardzo brutalnej ingerencji, definitywnie zmieniającej pierwotną strukturę
materii wyjściowej - w swojej istocie pozostaje ona tak naprawdę - nadal czysta, a tym
samym prowokująca do dalszych spekulacji i zabiegów. Mam tu na uwadze możliwości
artykulacji istotnych treści za pomocą znaków, symboli, czy działań stricte pikturalnych
wykorzystujących kolor wraz z jego symboliką, a także wielu dalszych form działań
pośrednich lub bezpośrednich. W tym kontekście pojawia się oczywiście sztafaż zupełnie
nowych odniesień znaczeniowych, związanych z możliwością intrygującego formalnie
kształtowania, czy raczej organizacji i budowania dowolnych przestrzeni w formie otwartych,
interdyscyplinarnych działań integrujących. Tak kreowana rzeczywistość tworzy
niepowtarzalną wartość, stale zmiennej jedności multimedialnej, będącej zunifikowanym
zapisem energii tworzenia i nowych rzeczywistości formalnych i znaczeniowych – przestrzeni,
ruchu, światła i dźwięku.

W tym miejscu przywołam własne określenia tych bardzo istotnych dla mnie wartości:
Przestrzeń subiektywna (subprzestrzeń) - kreowana zarówno przez autora, jak i odbiorcę;
przestrzeń autonomiczna (autoprzestrzeń) - związaną z kompozycją, układem, którego jest

częścią i z którego wyrasta i przestrzeń miejsca (metaprzestrzeń) - rozumiana jako miejsce
kreacji.
Z kolei Ruch - ma wartość podwójną. Z jednej strony, zmienne pole obserwacji stwarza
odbiorcy wiele możliwości autokreacji, a z drugiej - ruch powietrza wystarcza, aby "ożywić",
a tym samym "zmienić" zarówno materię obiektu jak i przesłanie.
W końcu światło, a właściwie światłocień i możliwość swobodnego nim operowania, a także
anektowanie refleksów, odbić i podwójnych obrazów - jest nierozerwalnie związane z kreacją
i percepcją całości, budując szereg bardzo istotnych wartości wizualnych i znaczeniowych.

Odrębną, ale niezmiernie istotną dla mnie wartością jest dźwięk / muzyka - tworząca wraz
z częścią wizualną właściwą i oczekiwaną - spójną przestrzeń iluzyjną, ściśle związaną
z konkretną rzeczywistością wizualną. Przez wiele lat byłem muzykiem i w tym obszarze
poszukuję wartości mi bliskich. Unikalna muzyka Klausa Schulze, towarzyszy mi
nieprzerwanie od połowy lat siedemdziesiątych. To co w niej jest dla mnie najważniejsze, to
podstawowa wartość, którą określam jako - swobodny przepływ w czasie - pozwalający na
transowe serfowanie w zmiennych przestrzeniach, bez ograniczeń formalnych czy czasowych
z możliwością koncentracji na spontanicznie wybranych transcendentnych detalach. Fizyczny
i metafizyczny wymiar tych wartości, a zarazem ich przebieg, ma bez wątpienia bezpośredni
i zasadniczy wpływ na wszystkie istotne momenty decydujące o ostatecznej formie tej
muzyki - jej wartości i sile przesłania.
W odróżnieniu od wymienionych powyżej wartości związanych z formą działania, sferę
znaczeń, budują trzy najważniejsze dla mnie wartości podstawowe: Prawda - rozumiana jako
niezależna, intuicyjnie wyczuwalna, nadrzędna wartość podstawowa. Z kolei Przesłanie -

zakodowane subiektywnie, w bardziej lub mniej rozpoznawalnych znakach, których kontekst
wskazuje właściwą formę odbioru. I w końcu Tajemnica - ukryty sens, znaczenie, zrozumiałe
przy pełnym porozumieniu intelektualnym, skupieniu, konsekwentnej analizie
i doświadczeniu.
Transformacja
Równoczesne zaistnienie formy ingerującej, a zarazem integrującej dowolną przestrzeń
zewnętrzną, otwiera intrygujące perspektywy kreacyjne, związane z równie istotną i nie
mniej frapującą - możliwością artykulacji sfery przesłania. Zmiany te tworzą wyzwanie do
poszukiwania unifikacji dowolnej formy z nową materią zewnętrznej warstwy znaczeniowej
i otwartej przestrzeni. Tworzy to stale zmienną formę organiczną, gdzie materia / przestrzeń
/ ruch / światło / dźwięk - to podstawowe wartości. Ich udział jest nierozerwalnie związany
z procesem kreowania. W konsekwencji zmierzamy w kierunku zintegrowanej analizy
podstawowych problemów i wartości sztuki.
To, co łączy te formy działania, to bardzo prosty z pozoru zabieg podstawowy, polegający
na bezpośredniej fizycznej ingerencji zarówno w gotową materię obrazu graficznego, a także
w materię podłoża / papieru. Dzięki tak bezpośrednim i zintegrowanym zabiegom,
uzyskujemy możliwość swobodnego kreowania będącego swego rodzaju - transmutacją
polegającą na rzeczywistej i zasadniczej przemianie formy i znaczenia pojedynczych
obiektów w wieloczłonowe kolaże / obiekty graficzne. Tak prosta z pozoru przemiana
otwiera możliwość wielopoziomowego kreowania dowolnej przestrzeni z wykorzystaniem
tak bardzo istotnych w tym przypadku wartości, jaką daje zintegrowany przekaz
z wykorzystaniem światła, ruchu i dźwięku.

W efekcie otrzymujemy istotną wartość, związaną z możliwością daleko pełniejszego
przeżycia, nie tylko poprzez bezpośredni / fizyczny udział w procesie kreowania zarówno
autora jak i odbiorcy, ale także bezpośredniego uczestniczenia w całym procesie. Przy tej
trzeba zwrócić uwagę na istotny w moim przekonaniu fakt - stale zmiennej kreacji
jednostkowej, zakładającej bardzo istotną w relacji - autor / dzieło / odbiorca - koncentrację
uwagi na właściwym doborze środków kreowania i maksymalnym otwarciu na różne
możliwości przekazu.
Równie istotnym elementem tej transformacji jest szansa na włączenie odbiorcy / widza do
swoistej gry intelektualnej, polegającej na stworzeniu sytuacji umożliwiającej wybór
dowolnej autokreacji zarówno w sferze zewnętrznej, a zatem czysto wizualnej, a także
wyboru wielu możliwych znaczeń i sensów w przekazie emocjonalnym. W tej sytuacji
pojawia się wyjątkowa możliwość bezpośredniego / fizycznego kontaktu z pojedynczym
obiektem, a także łączeniem w dowolne układy czy próbą unifikacji przestrzeni. Nakładanie
bądź multiplikowanie wpływających na siebie lub rywalizujących ze sobą czy wykluczających
się wzajemnie form / kolorów, a także pojawiających się sensów i znaczeń - tworzy bardzo
istotną wartość kreującą. Polega to m.in. na możliwości konstruowanie obrazu niejako "na
nowo", czy swego rodzaju porządkowania lub poszukiwania właściwej - własnej całości,
tworząc wiele nowych układów i odniesień - stale zmienną i dynamiczną "nową
rzeczywistość".

*

Powszechne odczucie wiąże błękit bezpośrednio z energią w każdym wymiarze, niezależnie
od możliwych interpretacji symbolicznych. W innych odniesieniach błękit jest emanacją
chłodu, spokojem i wyrafinowaniem, ale także czystą i obiektywną ideą w bezchmurne
wiosenne niebo… Zgnieciony, zmiażdżony, zniszczony, zdewastowany błękit jest bez
wątpienia zderzeniem tych wszystkich wartości, a jednocześnie próbą zmierzenia się z nimi
wszystkimi po kolei. Jest synonimem decydującego momentu...
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