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DOTRZYMAJ TEMPA SZTUCE
Jak to zrobić?
 
Pierwsze przejawy fascynacji ludzką fizycznością pochodzą ze starożytnej Grecji.  
W sztuce starożytnych ludzkie ciało było najczęściej opisywanym i przedstawianym 
elementem świata. Było nie tylko obiektem, ale też inspiracją do tworzenia 
- czynnikiem kreatywnym, wzbudzającym potrzebę uwiecznienia.
 
To spojrzenie na ludzkie fizis brało inspirację z idei głoszonych przez greckich 
filozofów. To dzięki nim rozpoczęto poszukiwania ideału piękna – najdoskonalszej, 
nieskazitelnej formy zawartej w ciele człowieka, możliwej do wyrażenia liczbowymi
zależnościami. Poszukiwania te miały także swoje odbicie w sztuce, która 
próbowała przedstawić idee ciała – doskonałej formy, której ludzkie ciała są tylko 
cieniem. Jak widział to Arystoteles: „„Sztuka uzupełnia to, czego natura nie zdołała 
doprowadzić do końca”.
 
Od tamtych czasów ludzkie ciało inspiruje setki pokoleń twórców z różnych 
dziedzin – od artystów, przez biologów, aż po matematyków. Mimo, że ludzie tworzyli 
obrazy na swoje podobieństwo dużo wcześniej niż zaczęli pisać o sobie, to przez 
wieki przywilej bycia uwiecznionym w dziele sztuki był przypisany jedynie nielicznym 
– wybitnie zasłużonym lub pięknym.
 
Dzisiaj, w czasach cyfrowych, wystarczy tylko nacisnąć przycisk i zrobić sobie 
samemu zdjęcie portretowe, by zostać uwiecznionym, a później udostępnić 
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to zdjęcie w mediach społecznościowych, by nasz wizerunek został zaprezentowany 
całemu światu.
 
To zderzenie tradycyjnego postrzegania osoby uwiecznionej w dziele jako ważnej, 
w kontekście współczesnych możliwości publikacji wizerunku, zaburza nasze  
kategorie postrzegania. Również dzięki temu, takie pojęcia jak uniwersalne dobro, 
prawda i piękno nie tylko są uznawane za jedynie anachroniczne, ale też stają 
się mało poprawne politycznie. Każdy, według własnego uznania może subiekt-
ywnie ustalać te kategorie i wręcz nie wypada przekonywać nikogo do naszego 
punktu widzenia. Jak zauważa Tomasz Lach w książce „„Ciało w kulturze i sztuce” - 
współcześni myśliciele domagają się, by prawdę odbierać subiektywnie.
 
Ale nasza egzystencja przecież nie może być pozbawiona zasad, sensu, odgórnie 
nadanych ram i społecznie ustalonych norm. Dlatego ludzie poszukują. Najczęściej 
kończy się to pogonią za nowymi modami, trendami czy ideologiami, które nie 
zawsze bazują na merytorycznych zasadach, czy wzorcach. Starają się wypracować 
uniwersalny język i stają się nośnikiem współczesności i nowo tworzonych treści, 
niekoniecznie złych, lecz odmiennych od tych znanych z tradycji i historii.
 
Przyglądając się dzisiejszej sztuce, wyraźnie mogę stwierdzić, że większość 
artystów zrezygnowała w niej z tradycyjne rozumianej, wypracowanej przez wieki, 
definicji estetyki.
W aktualnych dziełach nie znajdziemy już antycznego piękna utożsamianego 
z prawdą i dobrem. Na rynku sztuki można zdobyć prace które są wieloznaczne 
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i nieokreślone estetycznie. Nie aspirują do żadnych ram i kanonów, przez co 
panuje dowolność w określaniu „„piękna”.
 
Tak zredefiniowane „„piękno” coraz częściej nie tylko przypomina swoje odbicie 
w krzywym zwierciadle, ale staje się nawet swoim zaprzeczeniem. Sztuka 
agresywnie atakuje tradycyjny wzorzec piękna i harmonii, nie przeciwstawiając 
mu jednak żadnego nowego wzorca.
 
Jak zauważa Tomasz Lach, „„Dzieło sztuki to nie tylko przedmiot, ale powołany  
do życia twór, za którym stoi człowiek”. Dlatego powinniśmy je przeżywać,  
odczuwać i współtworzyć. A samo dzieło powinno skłaniać nie tylko do negacji,  
ale też do poszukiwań.
 
Mens sana in corpore sano - w zdrowym ciele zdrowy duch. Ta, stworzona przez 
rzymskiego poetę Juwienialisa fraza jest aktualna także dziś. Zdrowy, a przez to 
piękny organizm, pozwala nam lepiej rozumieć i sprawniej odbierać wszystkie 
bodźce, napędza sprawność umysłową, a także pozwala głębiej i mocniej rozumieć 
świat.
 
By przywrócić sztuce rolę narzędzia do głębszego i pełniejszego zrozumienia 
świata, postanowiłam w mojej pracy doktorskiej przywrócić stary porządek.
 
Powrócić do tradycyjnego rozumienia pięknego ciała i dać widzom szansę 
lepszego doświadczenia i rozwinięcia swojego ciała, przez co przybliżenia  
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go do klasycznych wzorców.
Zachęcić ich do spotkania z najczystszym pięknem.
 
W starożytnej Grecji, uprawianie sportu przygotowywało chłopców do służby  
wojskowej i kształciło w nich szybkość, siłę, gibkość i wytrzymałość, a także 
przekładało się na pożądane cechy moralne określane jako arete (męstwo,  
dzielność ).
Ciało jest jednak tylko narzędziem. Współcześnie, jego nadmierna fetyszyzacja 
prowadzi również do patologii. Zadbane, bliskie ideałowi ciało, które stało się celem 
samym w sobie, służy współcześnie do eksponowania go na zdjęciach  
w instagramowych profilach.
 
Ciało-rzeźba staje się więc pustą formą, niezawierającą treści.
 
W dzisiejszych czasach dba się więc tylko o ciało zapominając o sztuce albo 
o ducha zapominając o ciele i sprawności. W swojej pracy udowadniam, 
że można połączyć te dwa elelemnty.
 
Jak w greckim gimnazjonie, nadaję ćwiczeniom fizycznym sens i cel, przygotowując 
dzięki nim ciało odbiorcy na obcowanie ze sztuką. Ciało, które doświadczyło takich 
ćwiczeń pracuje lepiej i pozwala na lepsze zrozumienie oglądanych prac.
 
Udowadniam także, że sztuka może skłaniać nie tylko do refleksji, ale także do ruchu. 
Wykorzystując formę dzieła, przygotowuję widza-uczestnika na jego odbiór.
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Pokazuję także, jak bardzo rozwój duchowy jest związany z rozwojem fizycznym 
i jak jedno musi się łączyć z drugim.
 
Tytuł wystawy nawołuje wprost do utrzymania dobrej formy fizycznej, która jest 
niezbędna do tworzenia czy głębszego rozumienia utworów.
 
„„Dotrzymaj tempa sztuce”.
 
Jak działam?
Prezentuję nietypową wystawę. Świetlno-muzyczno-wzrokowo-performatywno- 
-angażującą. 
Aby obejrzeć eksponowane na niej prace, zwiedzający jest zmuszony do wykonania 
konkretnych czynności, ćwiczeń przeniesionych rodem z siłowni.
 
Dlatego na wstępie uczestnicy dostają wodę mineralną, by zatrzymać pierwsze  
oznaki zmęczenia. Wystawa ma charakter rozgrzewki. Każdą stację powtarzamy  
cztery razy. Aby odpowiednio obejrzeć dzieło/wykonać ćwiczenie widz ogląda  
specjalnie przygo- towany poklatkowy film instruktażowy. Uczestnik staje  
się integralną częścią wystawy. On sam ją tworzy.
 
Całości towarzyszy dynamiczna muzyka i nadające charakter światło.
 
Po wykonywaniu wszystkich ćwiczeń i obejrzeniu całości wystawy zwiedzający mogą 
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dostać jednorazowe bilety wstępu na siłownię, jeżeli sami stwierdzą, że ich forma 
fizyczna wymaga poprawy.
 
Co zyskujemy?
Zwiedzający zyskują możliwość zdiagnozowania tego, w jakiej formie aktualnie 
się znajdują.
Pokazuję, że wysiłek fizyczny nie jest dziedziną zarezerwowaną tylko dla siłaczy, 
atletów czy kulturystów.
Przekonuję do tego, że sprawność fizyczna jest ważna i pozwala nam na głębsze 
i pełniejsze odbieranie otaczającego nas świata.
 
Charakter dzieła
Całość wystawy utrzymana jest w czerni i bieli. Nietypowe formaty pozwalają 
współtworzyć „„na żywo” wystawę. Biała, sterylna przestrzeń galerii nawiązuje 
do współczesnych siłowni.
 
Rysunek w dziele
Traktuję rysunek jako narzędzie do konstruowania całości pracy. Jest on najbardziej 
plastycznym i dającym największe możliwości medium i zjawiskiem. Cała praca  
wykorzystująca rysunek jest rodzajem instalacji, na którą może wpłynąć odbiorca  
i która także bezpośrednio wpływa na niego. 

Rysunek nie jest ograniczony do standardowego formatu 100x70 cm, i standardowej 
techniki jaką jest ołówek. Dla mnie jest sumą doznań, które może zapewnić odbiorcy 
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poza swoimi ramami.
Dopiero suma tych wszystkich relacji – kontekstu, przestrzeni, światła i rysunku – 
buduje całokształt dzieła.
 
Na sumę tych doświadczeń składa się również technika wykonania samych prac. 
Kolorów, które w „„pracach” oddziałują na siebie relatywnie. Narzędzi, którymi  
jest wykonana. Perspektywa. Sposób w jaki dzieło angażuje odbiorcę w jego 
współtworzenie. Tym dla mnie jest rysunek.
 
Praca ma wpłynąć nie tylko na ogół odbiorców dzieła. Wierzę, że wywrze także wpływ 
na krytyków sztuki, którzy nie powinni umywać rąk i unikać odpowiedzialności  
za swoją dziedzinę.
 
Niezbędne jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa jakie wprowadzają wybrane 
działania artystyczne – zarówno te dotyczące estetyki, jak i zdrowia. Nadawanie 
każdej z prac przedstawiających inne spojrzenia na estetykę ludzkiego ciała  
odpo- wiedniego kontekstu jest kluczowe, nie tylko ze względu na zmieniające się 
trendy, ale też na promowanie postaw, które zapewnią jak najwyższą jakość życia 
odbiorcy.
 
Bo ciało jest czymś więcej niż zestawem związków chemicznych i fizycznych 
procesów. To ono pozwala nam doświadczać świat, rozumieć go i zmieniać.
I to dzięki naszemu ciału możemy stworzyć rzeczy, które zostaną na ziemi  
i w pamięci ludzi dłużej, niż ono samo.




