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PODSTAWA HABILITACJI

Zgodnie z wymogami formalnymi, jako podstawę habilitacji 
wskazuję trzy cykle prac graficznych na papierze powstałe w la-
tach 2011–2016 zatytułowane Obrazy znalezione, Prace i dni oraz 
Nieodwracalne. 

Cykl Obrazy znalezione składa się z 31 grafik i prezentowany był 
na czterech wystawach indywidualnych w Polsce i Chorwacji:

Obrazy odnalezione, Galeria Apteka Sztuki w Warszawie 
od 7 listopada do 1 grudnia 2013 roku,
Permutacje, Galeria Promocyjna w Warszawie od 8 stycz-
nia do 2 lutego 2014,
Róże Grafiki (wraz z Błażejem Ostoja Lniskim i Rafałem 
Kochańskim), Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Ku-
lisiewicza w Kaliszu od kwietnia do maja 2014, 
Found Images, Salon Galić w Splicie, Chorwacja od 10 do 22 
listopada 2017.

Cykl Nieodwracalne składa się z 12 grafik i prezentowany był 
na wystawie zatytułowanej Nieodwralne w Galerii Wystawa 
w Warszawie  od 18 marca do 6 kwietnia 2016 roku.

Cykl Prace i dni składa się z 20 grafik i prezentowany był na wy-
stawie zatytułowanej Prace i dni w Galerii Apteka Sztuki od 31 
maja do 18 czerwca 2016 roku.



8

OBRAZY ZNALEZIONE 

Infinitas, 2011
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Voyager I, 2011
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Voyage II, 2011
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Voyager III, 2011
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Fragmenty, 2012
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Blanka, 2013
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Figura niemożliwa, 2012 
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Róznica wysokości I, 2012 
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Róznica wysokości II, 2012 
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Repozytorium, 2013
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Rekonstrukcja, 2013
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Starcombashi I, 2013
druk cyfrowy
100 x 70 cm

Starcombashi II, 2013
druk cyfrowy
100 x 70 cm

Zapora I, 2013
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Zapora II, 2014
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Odbicie, 2014
linoryt i druk cyfrowy
100 x 140 cm

Oddech, 2016
serigrafia
19 x 19 cm

Złamany nos, 2016
serigrafia
19 x 19 cm

Dom dusz, 2016
serigrafia
19 x 19 cm

30 grad, 2012
linoryt i kolaż
56 x 76 cm

Das grosse rote A, 2012
linoryt i kolaż
56 x 76 cm

Defekt!, 2012
linoryt i kolaż
56 x 76 cm

Die. Ach Gott, 2012
linoryt i kolaż
56 x 76 cm

:, 2012
linoryt i kolaż
56 x 76 cm

esoP, 2012
linoryt i kolaż
56 x 76 cm

Fachwerk–REGEN, 2012
linoryt i kolaż
56 x 76 cm

Pankratius, 2012
linoryt i kolaż
56 x 76 cm

Pose, 2012
linoryt i kolaż
56 x 76 cm

Unbekannt, 2012
linoryt i kolaż
56 x 76 cm

Werkzeugkiste, 2012
linoryt i kolaż
56 x 76 cm

X, 2012
linoryt i kolaż
56 x 76 cm
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Infinitas

2011, linoryt i druk cyfrowy

70 x 100 cm
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Voyager I

2011, linoryt i druk cyfrowy

70 x 100 cm
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Voyager II

2011, linoryt i druk cyfrowy

70 x 100 cm
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Voyager III

2011, linoryt i druk cyfrowy

70 x 100 cm
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Fragmenty

2011, linoryt i druk cyfrowy

70 x 100 cm
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Blanka

2011, linoryt i druk cyfrowy

70 x 100 cm
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Figura niemożliwa

2012, linoryt i druk cyfrowy

70 x 100 cm
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Różnica wysokości I

2013, linoryt i druk cyfrowy

70 x 100 cm
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Różnica wysokości II

2013, linoryt i druk cyfrowy

70 x 100 cm
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Repozytorium

2013, linoryt i druk cyfrowy

70 x 100 cm
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Rekonstrukcja

2013, linoryt i druk cyfrowy

100 x 140 cm
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Starcombashi I

2013, druk cyfrowy

100 x 70 cm
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Starcombashi II

2013, druk cyfrowy

100 x 70 cm
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Zapora I

2013, linoryt i druk cyfrowy

70 x 100 cm
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Zapora II

2014, linoryt i druk cyfrowy

70 x 100 cm
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Odbicie

2014, linoryt i druk cyfrowy

100 x 140 cm
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Oddech

2016, serigrafia

19 x 19 cm
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Złamany nos

2016, serigrafia

19 x 19 cm
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Dom dusz

2016, serigrafia

19 x 19 cm
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30 grad

2012, linoryt i kolaż

56 x 76 cm
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Das grosse rote A

2012, linoryt i kolaż

56 x 76 cm
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Defect!

2012, linoryt i kolaż

56 x 76 cm
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Die. Ach Gott

2012, linoryt i kolaż

56 x 76 cm
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:

2012, linoryt i kolaż

56 x 76 cm



33

esoP

2012, linoryt i kolaż

56 x 76 cm
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Fachwerk–REGEN

2012, linoryt i kolaż

56 x 76 cm
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Pankratius

2012, linoryt i kolaż

56 x 76 cm
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Pose

2012, linoryt i kolaż

56 x 76 cm
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Unbekannt

2012, linoryt i kolaż

56 x 76 cm
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Werkzeugkiste

2012, linoryt i kolaż

56 x 76 cm
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X

2012, linoryt i kolaż

56 x 76 cm
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Infinitas, 2011
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Voyager I, 2011
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Voyage II, 2011
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Voyager III, 2011
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Fragmenty, 2012
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Blanka, 2013
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Figura niemożliwa, 2012 
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Róznica wysokości I, 2012 
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Róznica wysokości II, 2012 
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Repozytorium, 2013
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Rekonstrukcja, 2013
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Zapora I, 2013
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

30 grad, 2012
linoryt i kolaż
56 x 76 cm

Das grosse rote A, 2012
linoryt i kolaż
56 x 76 cm

Defekt!, 2012
linoryt i kolaż
56 x 76 cm

:, 2012
linoryt i kolaż
56 x 76 cm

esoP, 2012
linoryt i kolaż
56 x 76 cm

Fachwerk–REGEN, 2012
 linoryt i kolaż
56 x 76 cm

Unbekannt, 2012
linoryt i kolaż
56 x 76 cm

Werkzeugkiste, 2012
linoryt i kolaż
56 x 76 cm

Obrazy odnalezione, Galeria Apteka Sztuki w Warszawie od 
7 listopada do 1 grudnia 2013 roku. Na wystawie prezentowane 
były następujące grafiki:
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Blanka, 2013
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Figura niemożliwa, 2012 
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Róznica wysokości I, 2012 
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Repozytorium, 2013
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Rekonstrukcja, 2013
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Starcombashi I, 2013
druk cyfrowy
100 x 70 cm

Starcombashi II, 2013
druk cyfrowy
100 x 70 cm

Zapora I, 2013
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Odbicie, 2014
linoryt i druk cyfrowy
100 x 140 cm

Permutacje, Galeria Promocyjna w Warszawie od 8 stycznia 
do 2 lutego 2014. Na wystawie prezentowane były następujące 
grafiki:

Na wystawie zaprezentowano także kilka innych prac widocz-
nych na zdjęciach, które nie są częścią cyklu Obrazy znalezione.
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Infinitas, 2011
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Voyager I, 2011
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Voyage II, 2011
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Voyager III, 2011
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Fragmenty, 2012
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Blanka, 2013
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Figura niemożliwa, 2012 
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Róznica wysokości I, 2012 
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Róznica wysokości II, 2012 
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Repozytorium, 2013
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Rekonstrukcja, 2013
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Starcombashi I, 2013
druk cyfrowy
100 x 70 cm

Starcombashi II, 2013
druk cyfrowy
100 x 70 cm

Zapora I, 2013
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Odbicie, 2014
linoryt i druk cyfrowy
100 x 140 cm

Róże Grafiki (wraz z Błażejem Ostoja Lniskim i Rafałem Ko-
chańskim), Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewi-
cza w Kaliszu od kwietnia do maja 2014. Na wystawie prezento-
wane były następujące grafiki:
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Voyager I, 2011
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Voyage II, 2011
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Voyager III, 2011
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Fragmenty, 2012
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Róznica wysokości I, 2012 
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Repozytorium, 2013
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Rekonstrukcja, 2013
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Zapora I, 2013
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Zapora II, 2014
linoryt i druk cyfrowy
70 x 100 cm

Odbicie, 2014
linoryt i druk cyfrowy
100 x 140 cm

Oddech, 2016
serigrafia
19 x 19 cm

Złamany nos, 2016
serigrafia
19 x 19 cm

Dom dusz, 2016
serigrafia
19 x 19 cm

Found Images, Salon Galić w Splicie, Chorwacja od 10 do 22 li-
stopada 2017. Na wystawie prezentowane były następujące gra-
fiki:

Na wystawie zaprezentowano także kilka innych prac widocz-
nych na zdjęciach, które nie są częścią cyklu Obrazy znalezione.
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Wystawa Found Images, Salon , 

maj 2016.
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NIEODWRACALNE
Cykl Nieodwracalne składa się z 12 grafik i prezentowany był 
na wystawie zatytułowanej Nieodwralne w Galerii Wystawa 
w Warszawie  od 18 marca do 6 kwietnia 2016 roku.

* brak reprodukcji 

Z cyklu Nieodwracalne, 2016
linoryt
112 x 78 cm

Z cyklu Nieodwracalne, 2016
linoryt
112 x 78 cm

Z cyklu Nieodwracalne, 2016
linoryt
112 x 78 cm

Z cyklu Nieodwracalne, 2016
linoryt
112 x 78 cm

Z cyklu Nieodwracalne, 2016
linoryt
112 x 78 cm

Z cyklu Nieodwracalne, 2016
linoryt
112 x 78 cm

Z cyklu Nieodwracalne, 2016
linoryt
112 x 78 cm

Z cyklu Nieodwracalne, 2016
linoryt
112 x 78 cm

Z cyklu Nieodwracalne, 2016
linoryt
112 x 78 cm

Z cyklu Nieodwracalne, 2016
linoryt
112 x 78 cm

Z cyklu Nieodwracalne, 2016
linoryt
112 x 78 cm*

Z cyklu Nieodwracalne, 2016
linoryt
112 x 78 cm*
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Z cyklu Nieodwracalne

2016, linoryt

112 x 78 cm
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Z cyklu Nieodwracalne

2016, linoryt

112 x 78 cm
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Z cyklu Nieodwracalne

2016, linoryt

112 x 78 cm
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Z cyklu Nieodwracalne

2016, linoryt

112 x 78 cm
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Z cyklu Nieodwracalne

2016, linoryt

112 x 78 cm
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Z cyklu Nieodwracalne

2016, linoryt

112 x 78 cm
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Z cyklu Nieodwracalne

2016, linoryt

112 x 78 cm
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Z cyklu Nieodwracalne

2016, linoryt

112 x 78 cm
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Z cyklu Nieodwracalne

2016, linoryt

112 x 78 cm
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Z cyklu Nieodwracalne

2016, linoryt

112 x 78 cm
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Wystawa Nieodwracalne, 

Galeria Wystawa w Warszawie, 

marzec 2016.
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PRACE I DNI
Cykl Prace i dni składa się z 20 grafik i prezentowany był na wy-
stawie zatytułowanej Prace i dni w Galerii Apteka Sztuki od 31 
maja do 18 czerwca 2016 roku.

Przygoda, 2016
linoryt i druk cyfrowy
70 x 200 cm

Hotel, 2016
linoryt, druk cyfrowy i kolaż
70 x 200 cm*

Wieża, 2016
linoryt ikolaż
70 x 200 cm*

Zapora III, 2016
linoryt
120 x 80 cm

Z cyklu Prace i dni, 2016
linoryt i kolaż
120 x 80 cm*

Z cyklu Prace i dni, 2016
linoryt
60 x 80 cm

Z cyklu Prace i dni, 2016
linoryt
60 x 80 cm

Z cyklu Prace i dni, 2016
linoryt
60 x 80 cm

Z cyklu Prace i dni, 2016
linoryt i kolaż
60 x 80 cm

Z cyklu Prace i dni, 2016
linoryt i kolaż
60 x 80 cm

Z cyklu Prace i dni, 2016
linoryt i kolaż
60 x 80 cm

Z cyklu Prace i dni, 2016
akwaforta, akwatinta i linoryt
60 x 80 cm

Z cyklu Prace i dni, 2016
akwaforta, akwatinta, algrafia 
i kolaż, 70 x 100 cm*

Z cyklu Prace i dni, 2016
linoryt
60 x 80 cm

Z cyklu Prace i dni, 2016
linoryt
60 x 80 cm

Z cyklu Prace i dni, 2016
linoryt i kolaż
60 x 80 cm

Z cyklu Prace i dni, 2016
linoryt
60 x 80 cm*

Z cyklu Prace i dni, 2016
linoryt
60 x 80 cm

Z cyklu Prace i dni, 2016
linoryt
30 x 40 cm*

Z cyklu Prace i dni, 2016
linoryt
70 x 100 cm

* brak reprodukcji 



61

Przygoda

2016, linoryt i druk cyfrowy

70 x 200 cm
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Zapora III

2016, linoryt

80 x 120 cm
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Z cyklu Prace i dni

2016, linoryt

60 x 80 cm
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Z cyklu Prace i dni

2016, linoryt

60 x 80 cm
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Z cyklu Prace i dni

2016, linoryt

60 x 80 cm
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Z cyklu Prace i dni

2016, linoryt i kolaż

60 x 80 cm
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Z cyklu Prace i dni

2016, linoryt i kolaż

60 x 80 cm
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Z cyklu Prace i dni

2016, linoryt i kolaż

60 x 80 cm
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Z cyklu Prace i dni

2016, akwaforta, akwatinta i linoryt

80 x 60 cm
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Z cyklu Prace i dni

2016, linoryt

60 x 80 cm
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Z cyklu Prace i dni

2016, linoryt

60 x 80 cm



72

Z cyklu Prace i dni

2016, linoryt i kolaż

60 x 80 cm
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Z cyklu Prace i dni

2016, linoryt

60 x 80 cm
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Z cyklu Prace i dni

2016, linoryt

70 x 100 cm
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Wystawa Prace i dni, Galeria 

Apteka Sztuki w Warszawie, 

maj 2016.
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WSTĘP
Natomiast uważam, że najbardziej istotne momenty mo-
jego życia odnajduję w licznych podróżach i wędrówkach, 
kiedy to zmieniające się pejzaże — ziemia i niebo, o  róż-
nych kolorytach, wyrafinowanej fakturze, o  zmiennym, 
a tak różnorodnym nastroju i wszechobecnym świetle, wpi-
sywały się we mnie; zapadały na całe lata, jako świadkowie 
moich następnych przygód malarskich.1
Roman Artymowski

Te słowa wypowiedziane przez Romana Artymowskiego, wiel-
kiego artystę z duszą podróżnika, traktuję niemal jak własne. 
Zmiana miejsca pobytu zawsze miała na mnie pozytywny 
wpływ, towarzyszył jej jednak zwykle lęk przed wykonaniem 
pierwszego kroku, Reisefieber. Przez długi czas niedogodność ta 
charakteryzowała wiele podejmowanych przeze mnie działań. 
Jakby najtrudniej było wybudzić uśpiony organizm, wypchnąć 
ze stanu inercji. 

Ciekawość świata nie przyszła od razu. Zafascynowany historią 
powszechną sądziłem, że to książki są w stanie przybliżyć mi 
całe uniwersum. Trwało to do momentu, gdy po zdanych eg-
zaminach na wydział historii, wziąłem udział w dwutygodnio-
wym pobycie na Dolnym Śląsku organizowanym przez koło 
naukowe Historii Sztuki UW. Do dziś wspominam z nostalgią 
miejsca, które odwiedziłem odkrywając piękno kilkusetletnich 
zabytków. Dość szybko jednak wybrałem nieco dalszy kieru-
nek. Zbiegło się to w czasie z podjęciem studiów malarskich na 
warszawskiej ASP. Włochy i Grecja — zapewne instynktownie 
postrzegane przeze mnie jako kolebka cywilizacji europejskiej 

1.  Józef Grabski (red.), 

Słońce nad pustynią. Motywy 

arabskie w twórczości Romana 

Artymowskiego/The Sun Over 

the Desert. Arabic Motives in 

the Work of Roman Artymowski 

(1919-1993), IRSA Fine Art, 

Kraków-Warszawa 2004,  ISBN 

83-918454-8-6 .
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— wydawały się naturalnym celem podróży kogoś, kto tak jak 
ja pragnął odkrywać i chłonąć piękno nieznanych pejzaży i po-
mników przeszłości. Umiłowanie dla sztuki antyku, renesansu 
i baroku usprawiedliwiało odbywane po wielokroć podróże na 
południe Europy. 

Nie potrafię pominąć faktu, że w podróżach od pewnego mo-
mentu towarzyszyła mi zawsze moja partnerka Dorota. Razem 
planowaliśmy trasę kolejnej wyprawy i  to ona zaproponowała 
Indochiny, jako następne miejsce. To właśnie dzięki niej odwa-
żyłem się pokonać w  mojej głowie granicę między kontynen-
tami i  skierować swoje myśli ku Azji południowo-wschodniej. 
W trakcie kilku lat odwiedziliśmy Indie, Nepal, Tajlandię, Laos, 
Kambodżę, Wietnam, Chiny i Japonię. Śmiało mogę powiedzieć, 
że te podróże miały ogromny wpływa na mnie, że ukształtowa-
ły moją wrażliwość na otaczający nas świat i nadały kierunek 
moim poszukiwaniom artystycznym. W trakcie tych peregry-
nacji założyliśmy z  Dorotą jedno: oddać się podróży i  światu, 
chłonąć rzeczywistość i  zaakceptować wszystko, co nam się 
przytrafi, bez oceniania i  porównywania różnic kulturowych. 
Nie zawsze było to łatwe, czuliśmy nieraz, że nasza cierpliwość 
wystawiana jest na wielka próbę. Z przekonaniem mogę powie-
dzieć, że za każdym razem była to nie tylko podróż do odległych 
krain, ale także podróż w głąb samego siebie.
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HOMO VIATOR
Do napisania tych kart natchnęły mnie niegdyś te czarow-
ne okolice.
Ariosto, Satyry IV

Idea podróży artystycznej nie jest niczym nowym. Podobnie 
jak dla wielu artystów, którzy na przestrzeni wieków wyrusza-
li w  świat, także dla mnie podróż stanowi niezbędny element 
w  procesie twórczym. Poszukiwanie inspiracji i  wytchnienia, 
tęsknota za naturą oraz chęć zobaczenia tego, co niezwykłe, 
wreszcie zmiana miejsca pobytu jako cel sam w sobie, to tylko 
niektóre z  powodów dla których lubię podróżować. W  trakcie 
studiów malarskich regularnie udawałem się w plener, a pejzaż 
był jednym z moich ulubionych motywów. Kolor, światło i prze-
strzeń w obrazie zdawały się same dyktować ostateczny kształt 
dzieła, a faktyczny krajobraz stawał się coraz mniej istotny. Nie-
ograniczona swoboda w interpretowaniu rzeczywistości dawała 
mi poczucie wolności. 

Nieprzypadkowo też odniesienia do pejzażu stanowiły istotny 
element cyklu moich prac zatytułowanego Pejzaż batalistyczny, 
który realizowałem w  ramach pracy doktorskiej. Fascynacja 
grafikami Callota i Goi, w połączeniu ze wspomnieniami drugiej 
wojny światowej przekazanymi mi przez rodzinę nadały moim 
pracom charakter narracyjny. Jednak nie w scenach przemocy, 
nie w zdeformowanym obrazie ukazującym potworności wojny 
upatrywałem języka, którym miały przemawiać moje grafiki. 
Estetyczna strona kompozycji zdawała się dominować w pracy, 
a jej faktyczna treść pozostawała drugorzędna. Ten sposób bu-
dowania narracji, który polegał na tym, że temat pracy nie był 
oczywisty od pierwszej chwili, wydał mi się niezwykle pociąga-
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jący. Świadomie zrezygnowałem z   „programowania” pracy na 
jeden tylko sposób odczytywania jej treści. Uważam, że można 
uprawiać sztukę zaangażowaną, bez jednoczesnego moralizo-
wania. Wszystko zależy od tego, jaki użytek zrobimy z kapitału 
symbolicznego. Moje grafiki mówiły o wojnie bez pokazywania 
jej w  sposób dosłowny2. Obrazy cierpienia, którymi karmiono 
nas przez dziesięciolecia przyniosły efekt przeciwny do zamie-
rzonego, spowodowały obojętność. Nie bez znaczenia jest też 
fakt, że w  trakcie gdy powstawał ten cykl, fascynowało mnie 
malarstwo Luca Tuymansa, który bardzo często używa takich 
środków do budowania narracji.

Oczywiście stosy ciał, jakie wszyscy widzieliśmy przy licz-
nych okazjach w kontekście wojny, były ponad miarę po-
kazywane, ale one nigdy niczego naprawdę nie zmieniły. 
A także, szczególnie kiedy przychodzi do Zagłady, wydaje 
się ważne, by pokazać coś, co jest niecharakterystyczne, co 
jest banalne. Bo tym to właśnie było, terrorem w życiu co-
dziennym.3

2. Desant    

2008, linoryt i serigrafia,   

100 x 70 cm.

3.  Luc Tuymans w rozmowie 

z Katarzyną Bojarską, Figuracja 

bez cudu, http://archiwum-

obieg.u-jazdowski.pl/

rozmowy/5650.
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W trakcie pracy nad Pejzażem korzystałem z  wydawanych 
w Argentynie podczas drugiej wojny światowej pism En Guar-
dia4 oraz ilustrowanego atlasu geograficznego z końca XIX wie-
ku. Powstałe w manierze kolażu grafiki były wykonane zostały 
w technice linorytu i serigrafii. 

Wracając do kwestii podróży, z perspektywy czasu konstatuję, 
że w przeciwieństwie do malarza pejzażysty, którym przez pe-
wien czas się czułem, nie tworzę prac na podstawie oglądanych 
miejsc, czy może raczej nie staram się ich uwiecznić. Ich obec-
ność, jeśli nawet wydaje się dość oczywista, stanowi bardziej po-
chodną moich poszukiwań. Dużo bardziej istotne dla mnie jest 
zmierzyć się z własną pamięcią; z tym, co zobaczyłem oraz z mo-
imi przeżyciami. 

Trudno jest mi powiedzieć, w którym momencie podróż się za-
czyna, a kiedy kończy. Mam nieraz poczucie, że cały czas jestem 
w podróży, jak Holly Golightly — bohaterka Śniadania u Tiffa-
ny’ego, która na wizytówce miała napisane „w podróży”. Ponad 
wszelką wątpliwość już na etapie planowania podróży zaczynam 
w niej uczestniczyć. Z podróżą nierozerwalnie związane są po-
wroty; będąc w domu, w Warszawie chcę wyjechać. W podróży, 
nawet jeśli udaje mi się osiągnąć poczucie Tu i Teraz, po pewnym 
czasie niecierpliwię się aby wrócić i  opisać to, co zobaczyłem. 
Za każdym razem towarzyszy mi aparat fotograficzny, czasem 
szkicownik. Zdjęcia wykonuję na każdym niemal kroku, jakby 
od nich miało zależeć nie tylko doświadczanie, ale zapamięty-
wanie. Aparat cyfrowy i analogowy. Do tego papier i przybory 
rysunkowe, z pomocą których możliwe staje się wykonywanie 
frotaży na posadzkach kościołów lub płytach nagrobnych na 
zapomnianych cmentarzach.

4. En Guardia, No. 6, 1943.
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OBRAZY ZNALEZIONE
Mimo różnego czasu odbywania każdej podróży, innego dystan-
su, intensywności przeżyć i  odmienności kulturowych daleki 
jestem od dokonywania oceny, która z  wypraw przyniosła mi 
cenniejsze doznania, lub która była bardziej udana. Jednak czas, 
jaki spędziłem w Japonii zaowocował powstaniem największej 
dotychczas liczby prac. Przygotowaniom do tej podróży towa-
rzyszyła obietnica czegoś wyjątkowego. Miała w końcu odmie-
nić nasze życie; Dorota i ja zaplanowaliśmy pobrać się w Tokio. 
Przede wszystkim jednak mieliśmy spełnić nasze marzenia 
o odwiedzeniu miejsca, które znaliśmy z książek, filmów i które 
zawładnęło naszą wyobraźnią do tego stopnia, że już po przyby-
ciu do Japonii popadaliśmy w zachwyt nad każdą niemal rzeczą. 

Impulsem dla twórczości Wojciecha Tylbora-Kubrakie-
wicza jest podróż na Wschód, podejmowana po wielokroć 
i wciąż pozostawiająca niedosyt. Towarzyszy jej zachwyt 
nad każdym prozaicznym przejawem materializującej się 
myśli ludzkiej, od rzeczy codziennego użytku — banal-
nych w  swoim jestestwie, po detal architektury, czy arte-
fakt z muzeum. Ale jest tam również uczucie wyobcowania, 
nieprzystawalności do świata, kulturowego wykluczenia. 
Ta dychotomia ogranicza w pełni świadome przeżywanie 
doświadczenia podróży. Dopiero w  domu, w  Warszawie, 
możliwa jest analiza. Rodzący się dystans pozwala na do-
konanie syntezy. Forma wyłania się przypadkowo z okru-

chów pamięci. Uproszczona, czasami sprowadzona tylko do 
znaku albo symbolu, zawisa w pustce przestrzeni, określo-
nej równym rytmem linii linorytu.
Katarzyna Haber-Pułtorak

Krótki, bo zaledwie dwutygodniowy pobyt w Japonii okazał się 
niezwykle ważny i  inspirujący. Wspomnienia, notatki w  po-
staci tysięcy zdjęć oraz pamiątki takie jak zużyte bilety, ulotki, 
pocztówki, etykiety po różnych produktach, drobne przedmio-
ty, kamyki znalezione podczas spaceru — to wszystko za każ-
dym razem uruchamiało strumień skojarzeń i lawinę obrazów. 
Szczególne wrażenie zrobiły na mnie ogrody zen, które zoba-
czyłem w Kyoto. Karesansui czyli ogród suchego krajobrazu to 
kompozycja stworzona z piasku, żwiru i kamieni, czasem tak-
że z mchu. Stosunkowo nieduża, zaaranżowana jest w sposób 
naśladujący prawdziwy krajobraz, gdzie precyzyjnie 
grabiony piasek naśladuje wodę, a  umieszczone na 
nim kamienie tworzą wyspy5. Od strony estetycznej 
jest to zatem kompozycja symboliczna, czasem nawet 
abstrakcyjna. Wspomnienie ogrodów zen było tak 
silne, że zapragnąłem otworzyć je. Miały to być miej-
skie ogrody powstałe na zaniedbanych podwórkach, 
brudnych parkingach i zaśmieconych zaułkach, które 
każdego dnia mijałem przemierzając moje miasto6. Od 
kiedy pamiętam uległem zachwytowi nad rdzą i roz-
kładem, a ruiny i wysypiska śmieci fascynują mnie na 
równi z  zabytkami architektury. Stąd też prace któ-
re zacząłem tworzyć nazwałem żartobliwie miejskim 
pejzażami wanitatywnymi. 

W tym samym czasie pracowałem nad sposobem wykorzystania 
własnych zdjęć w grafice. Już wcześniej wielokrotnie używałem 
fotografię w mojej pracy, wykonując rysunki na ich podstawie. 
Tym razem zależało mi na zastosowaniu metody pozwalającej 
na mechaniczne przetworzenie zdjęcia. Inspiracją były dla mnie 
grafiki wykonane w technikach miedziorytu i drzeworytu sztor-
cowego, gdzie materia utkana z gęstych linii o różnej grubości 
tworzyła niezwykle realistyczne wyobrażenie rzeczywistości. 
Korzystając z  pomocy programów graficznych przetwarzałem 
zdjęcia z zastosowaniem rastrów liniowych. Dzięki temu udało 
mi się zachować rozpoznawalność motywu z linearnym rysun-
kiem, który nawiązywał do linii powstałych na grabionym pia-
sku ogrodów zen. Medytatywny charakter grabienia zamieniłem 
na pracochłonne cięcia wykonywane w  linoleum. Obraz z  tak 
powstałej matrycy był następnie odbity na papier. W tym celu 
używałem srebrnej farby, której jasny kolor i migotliwa faktura 
dawały odmienny efekt w zależności od konta patrzenia. Na tak 
przygotowanym podłożu umieszczałem najróżniejsze elementy 

5. Ogród Zen w świątyni 

Nanzen-ji, Kioto, Japonia. 

Sierpień 2010.

6. Podwórko przy 

ul. Anielewicza 35, Warszawa. 

Jesień 2010.
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drukowane na ploterze. Tworzyłem kompozycje z obrazów róż-
nych przedmiotów odtwarzając faktyczną lub wyimaginowaną 
aranżację karesansui. Pojawiały się w ten sposób muzealne ar-
tefakty i porzucone drobiazgi, znaki i nic nie znaczące bazgroły, 
litery, cyfry itp. Szczególną miejsce mają tu jednak przedmio-
ty codziennego użytku, aktorzy misterium dnia powszedniego. 
Nieraz banalne, z pozoru mało istotne obiekty7. 

W miarę jak cykl się rozwijał te obrazy przedmiotów 
stopniowo traciły swoje podobieństwo do orygina-
łów, ulegając transformacji w obiekty, znaki graficzne. 
Miejsce dominant i  akcentów widocznych w  pierw-
szych pracach cyklu, zaczęły zastępować układy zu-
nifikowane, kompozycje rytmiczne. Nieraz zadawa-
no mi pytanie, co oznaczają poszczególne elementy. 
Z rozbrajającą szczerością, przyznawałem, że nic nie 
znaczą, mają co najwyżej dla mnie wartość sentymen-
talną, o  ile oczywiście pochodziły z  podróży. Jednak 
pojedynczo nie znaczą nic. Ich wartość wynika z na-
gromadzenia, są jak rebus wzajemnie zmieniając swo-
je znaczenie. 

Fascynują mnie kolekcje, od zbiorów motyli i skamielin w mu-
zealnych gablotach po ustawiane na półkach zabawki i  „dur-
nostojki” jakich wiele widziałem w domach przyjaciół. Sam nie 
mam duszy kolekcjonera, ale lubię tworzyć niewielkie zbiory 
obiektów. Doszukiwać się między nimi podobieństw i różnic. Po-
segregowane leżą w kilku pojemnikach; kamienie przywiezione 
z dalekich podróży, pocztówki, bilety, różne drobne przedmioty. 
Zachowują cząstkę miejsca, z którego pochodzą, przypisane im 
jest swoiste hyperłącze, dzięki któremu mają możliwość szyb-
kiego przywołania wspomnień i szczegółów dawno odbytej po-
dróży. Są jak fiszki biblioteczne. 

Inspirowane podróżą do Japonii prace stanowią liczący kilkana-
ście grafik cykl zatytułowany Obrazy Znalezione. Powstały one 
w latach 2011–2016 i choć niewątpliwie impulsem do ich wyko-
nania był pobyt w Kraju Kwitnącej Wiśni, nie było moją inten-
cją uwiecznić tego, co widziałem. Moje prace koncentrują się na 
kwestii pamięci, na przeżyciach z przeszłości, które próbujemy 
przywołać. Pamięć bywa bardzo selektywna i pomijając sytu-
acje, kiedy afirmujemy własne krzywdy, zapamiętujemy prze-
ważnie pozytywne przeżycia, idealizujemy wspomnienia. Pa-
miętamy to, co chcemy pamiętać i wierzymy w to, w co chcemy 
wierzyć. Podobnie jak w przypadku ogrodu zen, który jest tylko 
kompozycją z piasku, interpretowaną jako pejzaż. Granice inter-
pretacji określa wiedza na temat okoliczności powstania pracy. 
Tytuł zaś, jest czymś więcej niż tylko podpisem, to wskazówka 

7. Noren, tradycyjna japońska 

zasłona wisząca w wejściu do 

restauracji, Kioto, Japonia. 

Sierpień 2010.
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do właściwej interpretacji8. O ile tytuły nadawane większościom 
prac z cyklu Obrazy Znalezione — Fragmenty, Różnica wysoko-
ści, Zapora — dawały szeroki pole do interpretacji, inaczej było 
w przypadku tryptyku Voyager.

Powstały w ramach cyklu Obrazy znalezione tryptyk Voyager 
wykonany został przy zastosowaniu tych samych środków, li-
norytu oraz druku cyfrowego. Także i w tym przypadku decy-
dujące znaczenia miała podróż, tym razem do Indii. W trakcie 
niemal dwóch miesięcy przemierzyłem wraz z  Dorotą sporą 
część północnych Indii. Podróżując lokalnymi autobusami, 
nocując w  tanich hotelach i  domach pielgrzyma chłonęliśmy 
każdego dnia kraj i  jego kulturę ulegając coraz większej fascy-
nacji. Majestatyczne piękno architektury islamskiej kontrasto-
wało z wyuzdaniem dekoracji hinduistycznych świątyń, zapa-
chy orientalnych przypraw mieszały się z  odorem rynsztoka, 
bogactwo i  skrajna nędza sąsiadowały ze sobą. Intensywność 
przeżyć i zawrotne tempo dnia codziennego w zderzeniu z obec-
nością ponadczasowych pomników przeszłości dawało poczucie 
uczestniczenia w jakimś wielkim widowisku. W trakcie jednej 
z wędrówek odwiedziliśmy miasto Jaipur i znajdujące się w nim 
wzniesione w XVIII wieku obserwatorium astronomiczne Jan-
tar Mantar. To, co zobaczyliśmy przeszło nasze najśmielsze ocze-
kiwania. Sceneria przypominała dekoracje do filmów Wojciecha 
Hasa. Olbrzymie kamienne instrumenty obserwacyjne, a wśród 
nich największy zegar słoneczny świata, z gnomonem wysoko-
ści ponad 22 metrów, miały formę schodów do nieba, filarów, 
kolumnad, wklęsłych i wypukłych półkul, dysków i trapezoidal-
nych brył9. To wszystko zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie. 

Gdy pewnego dnia podczas spaceru w Warszawie znalazłem po-
rzuconą małą lodówkę, nie byłem świadom, że stanie się ona 

8.  Arthur C. Danto, The 

Transfiguration of the 

Commonplace. A philosophy 

of Art, Harvard University Press, 

Cambridge, Massachusetts 

1981, s. 119.

9. Samrat Jantra — najwiekszy 

zegar słoneczny na świecie. 

Obserwatorium astronomiczne 

Jantar Mantar. Jaipur, 

Radżastan, Indie. Sierpień 2009.
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głównym elementem serii Voyager. Oczywiście zrobiłem jej 
zdjęcie; leżąc z  otwartymi na oścież drzwiami przedstawiała 
dość przygnębiający widok, a  chodnik z  ciasno ułożonej kost-
ki brukowej tworzył zygzakowate linie. Stara, nikomu nie po-
trzebna lodówka z użytkowego niegdyś przedmiotu zmieniła się 
w śmieć10. Poświęciłem jej sporo czasu modyfikując przedsta-
wiające ją zdjęcie na komputerze. Uznałem, że jej kanciasta for-
ma znakomicie wpisze się w owal. Przeszukując swoje cyfrowe 
zasoby natrafiłem na zdjęcia wykonane w Jantar Mantar. Ka-
mienne półkule odbijające odwrócony obraz nieba z  zawieszo-
nym ponad nimi metalowym okiem znakomicie nadawały się 
do tego, aby przyjąć w swe objęcia lodówkę porzuconą na Mu-
ranowie11. Obraz ten przywiódł mi na myśl sondę kosmiczną 
wysłaną w przestworza. Zbiegło się to w czasie z informacjami 
o  tym, że wysłana w  kosmos 1977 roku sonda Voyager 1 opu-
ściła układ słoneczny stając się jednocześnie najdalej wysłanym 
w kosmos obiektem zbudowanym przez człowieka12. Przez cały 
ten czas, dzięki nuklearnemu zasilaniu, sonda wysyła na Ziemię 
informacje, jednak gdy paliwo wyczerpie się, stanie się ona bez-
użytecznym śmieciem. Nadając opisywanej serii tytuł Voyager 
sugeruję tym samym możliwy kierunek interpretacji. Rozpo-
znawalność bryły lodówki jest zresztą drugorzędna, szczegól-
nie, że kilkakrotnie usłyszałem, że jest to krzesło. Nie ma to dla 
mnie większego znaczenia, porzucone i  nikomu niepotrzebne, 
oba stają się śmieciami. Koniec końców, nawet sam tytuł nie jest 
aż tak istotny, aby nie dało się go zmienić. Ma on na celu jedynie 
sprowokowanie rozmowy, która może potoczyć się w zgoła nie-
oczekiwanym kierunku.

10. Lodówka. Skrzyżowanie 
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Późnym latem 2012 roku odbyłem krótką, acz bardzo ważną 
podróż do Niemiec. Od dziecka odczuwałem pewien lęk, ale 
i podziw wobec zachodnich sąsiadów. Duży wpływ miała na to 
atmosfera schyłku zimnej wojny w  jakiej dorastałem, a  także 
wspomnienia mojego ojca z  okupowanego przez hitlerowców 
Lwowa. W domu dziadków zajmował kwaterę niemiecki oficer, 
który miał się stać bliskim przyjacielem rodziny. Nie miałem 
nigdy okazji oswoić tych ambiwalentnych odczuć, ani w żaden 
inny sposób odczarować strachu przed Niemcami, gdyż nie 
dane mi nigdy było poznać prawdziwych Niemców. Miało się 
to zmienić, gdy pięć lat temu uczestniczyłem w kilkudniowym 
sympozjum artystycznym Junge Kunst w  Gütersloh, w  Niem-
czech. Swój udział w nim potraktowałem jak plener artystycz-
ny. Ze względu na krótki okres trwania sympozjum część prac 
przygotowałem przed wyjazdem. Było to dwanaście linory-
tów wykonanych na podstawie zdjęć przypadkowych miejsc 
w Warszawie, które następnie użyłem jako tła dla tworzonych 
w  Niemczech kompozycji. Była to duża odmiana w  porówna-
niu do sposobu, w jaki pracowałem dotychczas. Projektowanie 
skomplikowanego nieraz układu elementów umieszczanych na 
wcześniej przygotowanym tle trwało zazwyczaj dość długo, a na 
pewno dłużej niż wycinanie linorytu. Tym razem pracowałem 
niemal spontanicznie, decyzje podejmowałem bardzo szybko, 
a  kompozycje budowałem korzystając ze znalezionych obiek-
tów umieszczając je bezpośrednio na pracy. I tak pojawiły się na 
nich między innymi czerwona kartonowa podkładka pod piwo, 
informacja o  usterce jakiegoś urządzenia i  podarty fragment 
plakatu. Kiedy indziej rysowałem detale architektoniczne miej-
scowych budowli lub naklejałem na linoryt frotaże wykonane 
wcześniej podczas spaceru13. Te ostatnie szczególnie przypadły 
mi do gustu. Były jak pieczęci odbite na powierzchni moich gra-
fik zaświadczające o tym, że faktycznie odwiedziłem Gütersloh. 

Prace te stanowią ważną część cyklu Obrazy znalezione. Jako 
jednorodny zestaw pokazywałem je na wystawie w Volksbank, 
w Gütersloh, a także w ramach wystawy w Aptece Sztuki, jesie-
nią 2013 roku. Nie są one szczególnie popularne i nie sądzę, aby 
osoby znające mój dorobek kojarzyły mnie z tymi — nazwijmy je 
kolażami. Jednak doświadczenia z pracy nad tym cyklem spra-
wiły, że z dość dużą jak na mnie nonszalancją zacząłem łączyć 
nowe i  stare prace odbijając na wcześniejszych, wykonanych 
nawet dziesięć lat wcześniej odbitkach, nowe matryce, czasem 
nawet bardzo proste bloki i ścinki PCV. Zmieniając kompozycję 
i sens starszych prac tworzyłem własne palimpsesty.

13. Frotaż wykonany na 

żydowskim cmentarzu 

w Gütersloh.
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PRACE I DNI
Opisana powyżej metoda pracy znakomicie sprawdziła się w ko-
lejnym cyklu grafik. Narodziny naszej córki przerwały na krót-
ko stan niekończącej się podróży, kiedy to wracając z odległych 
krain już planowaliśmy z Dorotą nowe wyprawy. Zanim Blan-
ka ukończyła dwa lata znowu byliśmy w drodze. Zmieniło się 
oczywiście wiele z naszych poprzednich przyzwyczajeń, desty-
nacja, czas trwania podróży oraz jej intensywność musiały być 
dostosowane do możliwości małego dziecka. Kraje basenu Mo-
rza Śródziemnego sprzyjają bardzo rodzinnym wyjazdom, a my 
żartowaliśmy, że z  podróżników zmieniliśmy się w  turystów. 
Szczególnie dla mnie oznaczało to ponowne spotkanie z anty-
kiem i miejscami, które odwiedziłem jeszcze w trakcie studiów. 

Zajmując się sztuką zawsze starałem się, aby miała silny kontakt 
z życiem, aby przenikała się z codziennością. Stąd powszechne 
w  moich pracach wykorzystywanie przedmiotów codziennego 
użytku. Nie jest to bynajmniej jakieś założenie programowe. Fa-
scynuje mnie świat przedmiotów, o czym już wcześniej wspo-
mniałem. Gdy uczestniczy się w życiu rodzinnym, miejsce wcze-
śniejszych inspiracji zastępują nowe. Świadkiem tej zmiany był 
cykl prac zatytułowany Prace i dni.  

Z natłoku bodźców, wrażeń, emocji, z bezpośredniego, co-
dziennego doświadczenia wyłania się obraz. Tylbor-Ku-
brakiewicz staje się badaczem i  apologetą otaczających 
przedmiotów. Przygląda się im z  uwagą. Zanurza w  po-
wszedniości. Uczestniczy w  misterium dnia codziennego. 
Zafascynowany bujnością form wielokształtnej mate-
rii z  ciekawością studiuje — durszlak, klucz, wentylator. 
Przedmioty te znamy po części z jego wcześniejszych grafik. 
Tam stanowiły kotwice trzymające na uwięzi wspomnienia 
z dalekich podróży. Urealniały „pocztówki”, mocując je tu 
i teraz. Tym razem wyobraźnia Kubrakiewicza odnajduje 
bodźce w  otoczeniu bliskim, zwyczajnym, a  najzwyczaj-
niejszy przedmiot krystalizuje emocje dnia codziennego.

Prace Kubrakiewicza oparte są na specyficznym kodzie 
przestrzeni. Przypominają odbicia w  kilku zachodzących 
na siebie szybach. Relacje przestrzenne rozgrywają się 
w zderzeniu wyraźnych sylwetek przedmiotów unoszących 
się na pierwszym planie i  zamglonych, niedopowiedzia-
nych, zwykle pozbawionych koloru konturach tła. Rozpo-
znajemy w  nich nadmorski pejzaż, spiętrzone, kamienne 
zapory, migotliwą wodę, ale uwaga artysty zdaje się coraz 
częściej kierować ku wnętrzom. Oniryczne sienie i  klatki 
schodowe, czasem postindustrialne, kiedy indziej półciem-
ne, oślepłe starością, o  wpół przymkniętych drzwiach — 
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skrywają tajemnicę. Przywołują wspomnienia z  dzieciń-
stwa — mieszkanie na 11 piętrze w bloku przy Królikarni, 
raz po raz powtarzający się senny koszmar wędrówki po 
schodach, których bieg niespodziewanie urwany zmusza 
do powrotnej wspinaczki. 

Świat sennych iluzji zdaje się urealniać, gdy pierwszy plan 
oswajają przedmioty bliskie i rozpoznawalne. Próżno szu-
kać w nich symbolicznych znaczeń. Wyłaniają się niespo-
dzianie niczym posłańcy z  innych obszarów, z  bezmiaru 
wyobraźni. Lecą bez przeszkód w  otwartej, czystej prze-
strzeni. Są wśród nich sylwetki z  XVIII-wiecznych grafik, 
modele anatomiczne, kiedy indziej motywy z tatuaży, któ-
rymi Tylbor-Kubrakiewicz pasjonuje się od dziecka. Czasem 
stanowią cytaty z wcześniejszych prac, już raz użyte moty-
wy włączone w nowe kompozycje. Kiedy indziej przedmio-
ty nowe trafiają na starsze odbitki, przywracając im drugie 
życie. Ich pierwotne miejsce w tkance znaków wizualnych 
struktury kulturowej, do której należały, jest już nieistotne. 
Ważniejsze staje się ich wzajemne oddziaływanie. Z surre-
alistycznego kolażu wyłania się własny świat artysty — 
który choć wszystkie elementy zawdzięcza rzeczywistemu, 
jest czymś autonomicznym i trwałym. Jest być może meta-
forą rzeczywistości o własnym, odrębnym sensie. 
Katarzyna Haber-Pułtorak
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NIEODWRACALNE
Niejednokrotnie poddaję zapamiętane obrazy rekontekstualiza-
cji nadając im nowe znaczenia. Tak stało się w przypadku zreali-
zowanego w roku 2016 cyklu Nieodwracalne. Inspiracją dla serii 
prac były potłuczone posągi Buddy, które widziałem w Tajlandii 
podczas mojej podróży do Indochin w 2008 roku. Wat Ratbu-
rana to rozległa świątynia buddyjska w dawnej stolicy Syjamu, 
Ayutthayi. Teren świątyni przypomina olbrzymie lapidarium, 
w którym zgromadzono dziesiątki rozbitych pomników siedzą-
cego Buddy14. Kończyny poodrywane od bezgłowych korpusów, 
nogi splecione w pozycji kwiatu lotosu. Liczne drobne fragmen-
ty zostały poukładane tak, jakby ich odkrywcom zależało nie 
tyle na przywróceniu im życia, ale zapewnieniu godnego po-
chówku. Tytuł zaś stanowi nawiązanie do poglądu Heraklita 
o nieuchronności zmian jako zasadniczej właściwości przyrody. 
„Niepodobna wejść dwa razy do tej samej rzeki”. Pogląd ten z po-
zoru nie wywołuje dziś reakcji takich jak zaprzeczenie. Jednak 
częstotliwość powrotów, prób odwrócenia biegu wydarzeń, czy 
wreszcie poszukiwania czasu utraconego zdają się przeczyć ro-
zumowaniu ukształtowanemu przez kartezjański racjonalizm. 
Zachodzące wokół nas zmiany, w tym te, których sami jesteśmy 
sprawcami bardzo często mają charakter nieodwracalny. Rozbi-
ty dzban, choćby pieczołowicie odtworzony, nie będzie już nada-
wał się do noszenia wody. Odcięta i na powrót przyszyta kończy-
na nigdy nie powróci do dawnej sprawności. Podobnie dzieje się 

14. Wat Ratburana, Ayutthaya, 

Tajlandia. Czerwiec 2008.
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w relacjach między ludźmi. Atrofia uczuć niechybnie prowadzi 
do obojętności, a raz zawiedzionego zaufania nigdy nie uda się 
już odzyskać. Nie znaczy to jednak, że wszystko bezpowrotnie 
przemija. Pewnych rzeczy nie da się już odbudować, uratować. 
Pozostaje jednak pamięć. Bywa ona wybiórcza i sprawia, że ide-
alizujemy to, co odeszło.

Wyjściowy pomysł jest niezwykle prosty, czysty: jedna ma-
tryca, wiele identycznych odbitek, które następnie zostaną 
podarte i  poskładane na nowo, każda w  inny sposób, ale 
nigdy tak, jak wyglądała przed zniszczeniem. Możliwości 
są właściwie nieskończone, a proces ten pokazuje, że w jed-
ności tkwi wielość. (…) W  pewnym sensie cykl prac Tylbo-
ra-Kubrakiewicza jest próbą odegrania na nowo, w innym 
medium, tego, co przydarzyło się posągom Buddy w Wat 
Ratburana, czyli jest poniekąd próbą wejścia do tej samej 
rzeki(…). A jednak jej charakter jest zupełnie inny (choć na-
wet gdyby artysta po prostu odtworzył to, co zdarzyło się 
w świątyni, nie byłoby to to samo: coś, co zdarza się jeszcze 
raz, co powraca, jest zawsze czymś innym, dlatego właśnie, 
że wydarza się w innym czasie i w innym kontekście). Arty-
sta łączy tutaj tradycje Wschodu i Zachodu: z jednej strony 
buddyzm (a czyż podarcie podobizny Buddy nie przypo-
mina niszczenia mandali, i nie jest gestem na wskroś bud-
dyjskim?) i Tajlandia, a z drugiej — linoryt, cut-up, kolaż. 
Można powiedzieć, że prace powstały według przepisu 
znanego z tytułu książki Simona Reynoldsa o postpunku 
— „Podrzyj, wyrzuć, zacznij jeszcze raz” — tyle, że artysta 
niczego nie wyrzuca, a zaczyna jeszcze raz od poskładania 
tego, co podarte, w nowy sposób.
Adam Zdrodowski



92

PROCES
Pisząc o moich pracach, nie podobna pominąć procesu ich po-
wstawania. Wspomniałem wprawdzie o nim w kilku słowach, 
jednak zagadnienie to wymaga, aby poświęcić mu nieco więcej 
miejsca. Proces jest on o  tyle istotny, że stanowi kwintesencję 
współczesnej sztuki graficznej. Nie bez powodu mówi się o niej, 
jako o sztuce procesu, stawiając go ponad multiplikację, będącą 
wszak immanentną cechą grafiki. 

DZIEŁO
Rozpoczynając pracę nad nowym Dziełem rzadko kiedy mam 
wyobrażenie, jak powinno wyglądać. Powstaje ono zwykle z po-
łączenia interesujących mnie elementów. Trochę jak szycie bez 
wyraźnego celu lub przeznaczenia; szansa na to, że powstanie 
marynarka jest niewielka, mam wprawdzie pomysł na rękaw 
i kieszenie, ale chyba zdobić będą namiot albo połączenie kom-
binezonu i torby na kółkach, całość koniecznie uszyta z płótna 
w  panterkę. Rozpoczynam właśnie od znalezienia materiału. 
Jest nim zawsze zdjęcie. Od kiedy zacząłem sam dysponować 
aparatem fotograficznym, wykonywałem dużo zdjęć. Celowo 
unikam nazywania ich fotografiami, ze względu na ich niekom-
pletny charakter. Starałem się wprawdzie nieraz nadawać im 
możliwie najciekawszą kompozycję lub długo czekać na najlep-
sze ujęcie, jednak zwykle były to notatki, szkice, a ich przezna-
czeniem nigdy nie było zawisnąć na ścianie oprawione w prostą, 
elegancką ramę. Gdy osiem lat temu zamieniłem aparat analo-
gowy na cyfrowy liczba zdjęć przedstawiających kontenery ze 
śmieciami, parkingi, porzucone lodówki, szyldy z odpadającymi 
literami, zaniedbane podwórka, zgubione rękawiczki, kolorowy 
cień rzucany przez translucentny balon, pasy namalowane na 
asfalcie i wiele, wiele podobnych, liczba ta drastycznie zwielo-
krotniła się. Używanie telefonu z wbudowanym aparatem tylko 
to pogłębiło. 

ZDJĘCIE
Obraz fotograficzny zawsze stanowił dla mnie medium pośred-
nie miedzy źródłem inspiracji — materią, z  której zacząłem 
komponować Dzieło, a pracą plastyczną. Zdjęcie w pewien sposób 
uwiarygadnia temat mojej pracy, jest niezbędne w procesie, ale 
musi zostać w nim przetworzone, zamienione w rysunek. Pisząc 
rysunek, mam tu na myśli zarówno pracę wykonaną manual-
nie, w której kompozycja kreślona jest linearnie, jak również ry-
sunek powstały z pomocą narzędzia cyfrowego — komputera. 
Zdjęcia wykonuję różnymi aparatami. Czasem jest to stosunko-
wo dobrej klasy, choć już dość przestarzały aparat cyfrowy typu 
lustrzanka Canon D40. Towarzyszył mi we wszystkich dalekich 
podróżach; z jego pomocą fotografowałem Ankor, Górę Fuji czy 
Taj Mahal. Kiedy indziej korzystam z dwóch aparatów analogo-
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wych, z których pierwszy, Canon A-1 ma mi wynagrodzić fakt, 
że jako dziecko miałem tylko rosyjską Smienę, drugi zaś to śred-
niego formatu Voigthlander Bessa, aparat jeszcze sprzed dru-
giej wojny światowej, który kiedyś należał do mojej babci. Tym 
ostatnim wykonałem niegdyś sporą ilość zdjęć Londynu. Drobne 
rysy na obiektywie, „miękkie” światło fotografowanych kadrów 
oraz przypadkowe błędy popełniane podczas pracy, jak podwój-
na ekspozycja czy brak ustawionej ostrości na fotografowany 
obiekt sprawiały, że zdjęcia, choć dalekie od doskonałości, potra-
fiły cieszyć oko. Najczęściej jednak, zdjęcia, które wykorzystuję 
do pracy wykonuję aparatem w telefonie. Regularnie korzystam 
z funkcji zdjęć panoramicznych. W tym trybie często powstają 
nieprzewidziane zniekształcenia, zwielokrotnienia i inne błędy. 
Powoduje to, że fotografowany obraz już na etapie powstawania 
jest modyfikowany. Wpływ ma na to kilka czynników, a jednym 
z nich jest ruch ręki podczas robienia zdjęcia. Zdjęcia panora-
miczne posłużyły mi głównie do wykonania późniejszych grafik 
z cyklu Obrazy znalezione, które prezentowałem w Aptece Sztu-
ki na wystawie zatytułowanej Prace i dni. Były to klatki schodo-
we w budynku Sinfonia Varsovia w Warszawie, w Modern Art 
Hotel we Lwowie oraz w wierzy katedry w Splicie. Dzięki tym 
zdjęciom powstały duże, mierzące 200 centymetrów długości li-
noryty. Kadrując je i łącząc z innymi elementami, wykorzystuję 
te matryce także do pracy nad najnowszy cyklem — Kolekcją. 

RYSUNEK
Od kiedy pamiętam obsesyjnie rysowałem. Nie były to nigdy 
prace o  bardzo przemyślanej kompozycji, ani szczególnie do-
pracowane. Lubiłem poświęcić dużą uwagę pewnemu detalowi 
rysunku czyniąc z  niego główny element przedstawienia, jed-
nak do reszty elementów podchodziłem ze swobodą graniczącą 
z dezynwolturą. Dopiero pod koniec studiów artystycznych, gdy 
zacząłem zdawać sobie sprawę, że wybrany przeze mnie kieru-
nek — Malarstwo — nieuchronnie ustępuje fascynacji grafiką, 
rozpoczął się dla mnie nowy etap w  rysowaniu. Zauroczony 
wówczas byłem dawnymi technikami graficznymi jak miedzio-
ryt czy ilustracjami tworzonymi w technice drzeworytu sztor-
cowego. Dopracowywałem swój warsztat rysunkowy i graficzny 
aby lepiej, w  sposób bardzie przekonujący tworzyć prace wy-
wodzące się z realistycznego obrazowania. Komponowane gra-
fiki miały charakter surrealistycznych widoków przesyconych 
onirycznym nastrojem. Jednak to, co wydawało mi się najbar-
dziej pociągające było korzystanie z  materiału fotograficznego 
i przetwarzanie go na rysunek. 

GRAFIKA
Nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 
uprawiam grafikę albo czemu swoje prace tworzę z  wykorzy-
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staniem matrycy, zamiast pracować bezpośrednio na podłożu 
malarskim. Sądzę, że wykorzystanie matrycy, pośrednika jest 
tu kluczowe. Obecność złożonego procesu, uporządkowanego 
w czasie ciągu zmian daje mi poczucie przewidywalności oraz 
możliwie dużą kontrolę nad ostatecznym kształtem dzieła pla-
stycznego. Grafika, jej złożoność i długotrwały proces, odzwier-
ciedlają moje przekonanie, że satysfakcja okupiona zwykle bywa 
długą pracą, że tylko wysiłek i  poświęcenie mogą zostać wy-
nagrodzone. Jest to pogląd niewątpliwie ograniczający, jednak 
przeniesiony na działania o charakterze artystycznym stanowi 
katalizator dla utrwalonych w dzieciństwie reguł.

PISMO
Rysunek jest jak pismo. Determinuje indywidualny styl każde-
go artysty, jest jak znaki szczególne w jego rysopisie. Opisywanie 
otaczającego świata za pomocą samych tylko obrazów potrafi 
być przyjemne, ale zbyt często trzeba tłumaczyć, „co artysta 
chciał przez to powiedzieć”. Będąc dzieckiem, zanim zacząłem 
stawiać na papierze pierwsze litery, całkiem sprawnie potrafi-
łem już rysować. Rysowałem dużo, z czasem rysunkom zaczęły 
towarzyszyć znaki — litery, pisane wspak słowa, stając się po-
woli integralną częścią kompozycji. Z czasem jednak rysunek 
i pismo poszły własnymi drogami umacniając się na niezależ-
nym gruncie wyposażone w  perspektywę z  jednej i  ortografię 
z  drugiej strony. Realizowany przeze mnie w  ostatnich latach 
prace komponowane były z  różnych obiektów. Początkowo na 
zasadzie silnych dominant i akcentów, z czasem tworząc układy 
zunifikowane. Ich rozpoznawalność powoli zanikała, a one same 
nabierały coraz bardziej abstrakcyjnych kształtów. W ostatnim 
czasie zaczęły przypominać symbole, a cała kompozycja zaczy-
na zdradzać cechy rebusu. Wygląda to tak, jakbym od nowa 
nabierał umiejętności pisania stawiając pierwsze nieforemne li-
tery. Może wynikać to ze znudzenia dotychczasowymi sposoba-
mi obrazowania, chęci dokonania syntezy pewnych elementów, 
wprowadzenia kontr-komponentu do mojej narracji. A może, 
nie do końca świadomie, naśladuję prace mojej córki, która na 
papierze rysuje rycerza, zamek, czaszkę lisa i kreśli dużymi lite-
rami napis TAAT oraz dwie litery B, jak Blanka.
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Kolejne etapy pracy nad 

linorytem do grafiki Przygoda 

z cyklu Prace i dni.
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PYTANIE O PODRÓŻ
Zagadnienie podróżowania przeszło olbrzymie metamorfozy 
w XX wieku. Do znanych od czasów hellenistycznych terminów 
takich jak wędrowiec, podróżnik, nomad, wygnaniec, zesłaniec, 
uchodźca doszedł wreszcie turysta. O ile ci pierwsi podejmowali 
podróż bardzo często pod przymusem, o tyle ten ostatni cieszy 
się wolną wolą. Do grona pierwszych zaliczyć można jednym 
tchem postaci ze świata kultury i nauki jak Brecht, Mann, Na-
bokov, Goya, Chagall, Freud czy Einstein. Tymczasem turysta 
to produkt epoki konsumpcjonizmu i powszechnej komercjali-
zacji wszystkich niemal dziedzin życia. Dodatkowo naznaczony 
piętnem powierzchowności, która jawi się niemal jak najcięż-
szy grzech. Jako przykłady, można podawać anegdoty o  tem-
pie zwiedzania muzeów przez uzbrojonych w kamery turystów 
z Azji lub tygodniowych wycieczkach po całej Europie, w trak-
cie których goście z Ameryki poznają stary kontynent. Docho-
dzi do tego także stanowiąca ogromne zagrożenie dla lokalnych 
wspólnot gentryfikacja. Nie jest też moją intencją pisać o moder-
nistycznych i  postmodernistycznych koncepcjach dotyczących 
zjawiska przemieszczania się. Dość, że podkreślanie różnic mię-
dzy wygnańcem czy wędrowcem, a turystą oznacza podział na 
kulturę wysoką i niską15.

W tym kontekście dziwić może fakt, że czuję się bardziej tury-
stą, aniżeli podróżnikiem. Nie ma tu znaczenia nawet inten-
sywność, czy dociekliwość z  jaką staram się odkrywać to, co 
już dawno zostało odkryte. Nie ma na to wpływu ani tempo 
podróży, ani środek transportu. Decydującym jest tu sposób, 
w jaki wykorzystuję moje przeżycia oraz jak lokuję moje zyski 
edukacyjne. Nie przeczę, że poznając świat uczę się o nim, ro-
zumiem lepiej zamieszkujących go ludzi, rozwijam zdolność 

15.  Caren Kaplan, Question of 

Travel. Postmodern Discourses 

of Displacement, Duke 

University Press, Durham and 

London 1996, s. 28.
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empatii i poszerzam swoje horyzonty. Jednak tym co niezbędne, 
aby te doświadczenia mogły zostać spożytkowane, jest dystans 
i powrót do domu. Dobitnie mogłem się o tym przekonać w trak-
cie minionych dwóch lat, gdy podejmując pracę na stanowisku 
Visiting Professor w School of Art and Design na Indiana Uni-
versity w Bloomington wyjechałem do Stanów Zjednoczonych. 
To pierwszy raz, kiedy wyjechałem na tak długi czas z Polski. 
W dodatku jechałem zdobywać doświadczenie w pracy na ame-
rykańskiej uczelni. Nie ukrywam, że kuszącym było wczuć się 
w bycie wygnańcem z własnej woli, emigrantem i budować swo-
ją tożsamość na całkiem nowym gruncie. Z resztą o  gorzkim 
smaku bycia ekspatą miałem okazję przekonać się w  wyniku 
silnego zderzenia z różnicami kulturowymi, o istnieniu których 
nawet nie miałem pojęcia. 

Doświadczając nowego Tu i  Teraz zacząłem tworzyć grafiki, 
w których starałem się od początku akcentować aktualne do-
świadczenia, wykorzystując nowe inspiracje. Szybkiemu tempu 
pracy sprzyjał fakt, że na miejscu zastałem znakomicie wypo-
sażone studio graficzne, a serigrafia zajmowała najbardziej po-
czesne miejsce. Swoboda, łatwość i  niespotykana efektywność 
pracy to główne cechy tej techniki. Postanowiłem więc odpocząć 
na pewien czas od linorytu i skupić się wyłącznie na serigrafii. 
I tak w moich grafikach, obok znanych wcześniej motywów pej-
zażu zaczęły pojawiać się pociągi towarowe, które każdego dnia 
widziałem z okien pracowni, fotografie ze starych pism kupowa-
nych w antykwariacie oraz wiele innych rzeczy spotykanych na 
ulicach Bloomington. Moje prace nagle straciły swój spokojny, 
kontemplacyjny niemal, zakłócony czasem jakimś akcentem 
charakter. Miejsce zaplanowanej i  przemyślanej kompozycji 
zajęły poszarpane fragmenty przypadkowych ilustracji, prze-
malowywane wielokrotnie motywy, zdjęcia i kształty. Chwilami 
miałem wrażenie, że instynktownie zaczynam czerpać z estety-
ki popartu, jakby samo miejsce wymuszało na mnie takie zaan-
gażowanie. Już wcześniej, bo tworząc cykl Pejzaż Batalistyczny 
wracałem myślami do grafik Roberta Rauschenberga. Jednak 
dużo silniej ulegałem potrzebie pewnej estetyki, złudzeniu re-
alizmu, czy też teatralnej aranżacji niż tematyki wywodzącej 
się z kultury konsumpcyjnej. Znacznie częściej też niż wcześniej 
zacząłem wykorzystywać jako podłoże stare pisma i  ilustracje 
z  albumów o  sztuce i  katalogi aukcyjne. Z zainteresowaniem 
graniczącym z  lękiem obserwowałem to i  czekałem co z  tego 
wyniknie. Z jednej strony cieszyłem się z nowego, z drugiej jed-
nak tęskniłem za wypracowanym wcześniej językiem wizual-
nym, gdy widziałem, że to co nowe nie do końca spełnia moje, 
być może wygórowane oczekiwania. To wszystko sprawiło, że 
zdecydowałem się na krok wstecz. Usprawiedliwieniem tej de-
cyzji miał być też fakt, coraz częściej udzielającej mi się tęsknoty 
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za młodzieńczymi fascynacjami, muzyką, której kiedyś słucha-
łem, komiksami, które zbierałem, słowem — nostalgia. Źródłem 
nostalgii jest przekonanie, że naturalnym jest być w domu i że 
nie da się niczym wynagrodzić rozłąki, jak powrotem, w prze-
ciwnym wypadku jednostka zapada na nieuleczalną tęsknotę za 
domem (homesickness), która z kolei prowadzi do melancholii16. 

Doświadczenia z bez mała dwóch lat pracy w Bloomington oka-
zały się niezwykle cenne. Pomijam tu moją pracę dydaktyczną; 
to zgoła inna historia. Dzięki próbom z nowymi sposobami obra-
zowania udało mi się ponownie wprowadzić figurację do moich 
grafik. Do kompozycji będących wariacjami na temat pejzażu 
miejskiego zacząłem pomału wprowadzać obrazy antycznych 
rzeźb. Z jednej strony wynikało to z potrzeby wprowadzenia do 
pracy zdecydowanych dominant, zaaranżowania przestrzeni 
na zasadzie kontrastu przeciwstawiając zunifikowaną, pociętą 
linearnymi rytmami przestrzeń czemuś na wskroś realnemu. 
Z drugiej zaś, chyba nigdy nie wyparłem się aktu, który stano-
wił niegdyś główny temat moich obrazów. Potrzeba było kilku-
nastu lat, abym mógł się przekonać, jak bardzo tęskniłem za 
tym sposobem obrazowania. Jest to zatem jeszcze jeden powrót 
do miejsca, z którego rozpocząłem moją podróż. Wiąże się to nie-
rozerwalnie z cyklem prac La Citta delle Donne — serią wyko-
nanych w technice druku wklęsłego grafik powstałych w latach 
2003–2006. W tym czasie zafascynowany byłem malarstwem 
późnego renesansu i  baroku, szczególnie obrazami Tintoretta, 
Velasqueza i  Carravaggia. Postaci zwykle znajdowały się na 
pierwszym planie, dotykając niemal powierzchni obrazu, a  za 
nimi rozgrywała się dalsza część widowiska. W pracach tych da-
wałem wyraz mojemu umiłowaniu śródziemnomorskiego kra-
jobrazu i  architektury miejsc, do których podróżowałem oraz 
fascynacji pięknem kobiecego ciała, które wielbiłem już będąc 
dzieckiem17. Będąc jeszcze uczniem szkoły podstawowej wielo-
krotnie kopiowałem obraz Ingres’a Źródło. 

KOLEKCJA
Rozpoczęty niedawno cykl nazwałem Kolekcja. Z jednej strony 
powstał na fali udzielającej mi się nostalgii, z drugiej stanowi 
kontynuację poszukiwań towarzyszących mi od początku cy-
klu Obrazy znalezione. W kilku powstałych jak na razie pracach 
można znaleźć wiele bardzo wątków znanych z wcześniejszych 
grafik. Co ważne, powracam do mojej ulubionej metody pracy 
— łączenia druku wypukłego, linorytu z serigrafią. Z tych choć-
by powodów, cykl ten jest kontynuacją Obrazów i uznałem za 
konieczne włączyć go do opisu mojego dzieła.

W Kolekcji staram się przede wszystkim zapanować nad mno-
gością elementów, które stopniowo nagromadziły się w moim re-

16.  ibid., s.33

17. Gra w okręty  

2003, akwaforta i akwatinta,  

70 x 50 cm.
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pozytorium. Liczę, że uda mi się je uporządkować i opisać, usys-
tematyzować. Tytuł cyklu nieprzypadkowo kojarzyć się może 
z powstałą przeszło czterdzieści lat temu seria obrazów autor-
stwa Jana Tarasina. Nie ukrywam zresztą moich fascynacji do-
robkiem tego wielkiego artysty. Tarasin, który zaczął od reali-
stycznego dokumentowania przedmiotów, stopniowo upraszczał 
je, tworząc z  nich abstrakcyjne kształty, litery nieistniejącego 
alfabetu18. Podobnie staram się umieszczając w swoich pracach 
zestawy, grupy przedmiotów przedstawić je w różny sposób, od 
realistycznego rysunku, ilustracji zaczerpniętej ze starej książki, 
nawet zdjęcia, aż po uproszczony kształt lub kontur. Pozwala mi 
to z jednej strony na ukazanie ich metamorfoz, dynamicznego 
charakteru otaczającego nas świata, jednocześnie zaspokajając 
własną ciekawość rozwiązaniami czysto formalnymi. 

Twórczość Jana Tarasina oscyluje między niezwykle oszczęd-
nym użyciem koloru, a  fajerwerkami nasyconych plam barw-
nych. Chwilami artysta używa fotografie, które na potrzeby seri-
grafii przetwarza na raster punktowy, jednak zachowując przez 
cały czas ich czytelność, kiedy indziej jednak doprowadza swoje 
prace do syntezy graniczącej z abstrakcją. Wreszcie przestrzeń 
jego obrazów wydaje się czasami płaska, dwuwymiarowa, a kie-
dy indziej widz ma wrażenie obcowania z przepastną, wielowy-
miarową głębią. Bez wahania wliczam Tarasina w poczet arty-
stów, których twórczość podziwiam i szanuję. Rzadziej mówię 

18.  Ewa Gorządek, Jan 

Tarsin. www.culture.pl/pl/

tworca/jan-tarasin

Praca Kolekcja na International 

Biennial Print Exhibit ROC 

w Tajwanie, lipiec 2018. 

Praca otrzymała Merit Prize.
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o inspiracji, gdyż mam świadomość jak bardzo deklaracja taka 
powoduje nieuchronne porównania. Podobnie zresztą unikam 
deklaracji o inspirowaniu się pracami Roberta Rauschenberga, 
Jamesa Rosenquista czy Johna Salle, których twórczość znam 
od lat, a  mieszkając w  Ameryce jeszcze bliżej mogłem się im 
przyjrzeć.

W trakcie pisania tej rozprawy z zaskoczeniem przyjąłem fakt, 
że czas będący osią chronologiczną dla moich prac w pewnym 
momencie zatracił linearny, jak mi się zdawało charakter, a po-
wrót do zarzuconych niegdyś tematów przywodzi mi na myśl 
buddyjską sansarę — nieustanne wędrowanie. Intensywność 
i różnorodność podejmowanych podróży w połączeniu z powro-
tami i tym, co przynoszą sprawia, że mam poczucie znajdowa-
nia się dopiero na początku tego procesu. Nie wiem, ile razy jesz-
cze udam się w drogę i jak często będę zbaczał ze szlaku. Liczę, 
że każda z nich będzie miała nie tylko charakter przestrzenny, 
ale na swój sposób będzie także podróżą w głąb siebie, poszuki-
waniem własnego Ja.  
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