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„Moje W SZYSTKO” , czyli slawomira Marca walka
o uzdrowienie sztuki

Wystawa retrospektywna Slawomira Marca
zatytulowana „Moje WSZYSTKO”, zaprezentowana w maju i w czerwcu 2016 roku w Muzeum
Lubelskim w Lublinie, oraz towarzyszqca jej ksiqzka pod tym samym tytulem, znacznie poszerzyly
spojrzenie zarowno na tworczosc samego artysty,
jak tez na jego —od lat szeroko prezentowanq —
k o n c e p j wyjscia z instytucjonalnego i ideowego
klinczu, w ktorym, w jego przekonaniu, tkwi sztuka wspolczesna w Polsce.
Publikacja jest rozbudowanym autokomentarzem o charakterze objasniajqcym autorskq
tworczosc na tle zjawisk zachodzqcych w ostatnich trzech dekadach w sztuce, ale i w kontekscie
szeroko poj^tej refleksji humanistycznej1. Ksiqzka
jest cenna nie tylko dla tych, ktorzy sledzq drog^
tworczq artysty, lecz dla wszystkich pragnqcych
poszerzyc rozumienie aktualnych problemow
sztuki. Slawomir Marzec bowiem swq metod^
artystycznq czerpie z tradycji konceptualizmu,
ksiqzka zas ma na celu nie tyle wyjasnienie intencji autora i objasnienie przekazu jego dziel, lecz
zwrocenie uwagi na znaczqce elementy czy struktury jego prac w celu umozliwienia ich pelnego
doswiadczenia. I czyni to bardzo skrupulatnie
i systematycznie. W konsekwencji mamy do czynienia z czyms w rodzaju przewodnika po tworczosci autora, ktory dajqc jedynie pewne sugestie
i wskazowki interpretacyjne, ukierunkowuje widzenie jego sztuki, zachowujqc pelny szacunek dla
podmiotowosci widza.
Podejscie do sztuki Slawomira Marca jest zlozone, utkane rozmaitymi odniesieniami ideowymi
i pewnym ladunkiem polemicznym skupionym
na rozwazaniu samej istoty sztuki. Artysta jest
wyznawcq poglqdu, ze sztuce potrzebny jest spor,
ktory jq pobudza, wytrqca z przyzwyczajen, daje
asumpt do poszukiwania odpowiedzi na pytanie
o nature tworczosci. Sam jest artystq i publicystq,
ktory od lat uczestniczy w szerokiej debacie krytyki artystycznej w Polsce na temat dqzen sztuki

1 S. Marzec, Moje wszystko. Autokomentarz, Ozarow
Mazowiecki 2016, ss. 311.

wspolczesnej. Marzec jest krytykiem redukcjonizmow i absolutyzacji, takze tych „aktualnych”,
ktore jego zdaniem nas paralizujq i ktore cz^sto
prowadzq do roznego rodzaju uzurpacji, niepisanych zawlaszczen, a w konsekwencji monopolizowania instytucji sztuki przez system ekspercki
artworldu2. W jego przekonaniu obowiqzujqca
wykladnia sztuki nie wyczerpuje mozliwosci, jakie
kryjq si^ w jej uprawianiu i rozumieniu. W miejsce propagowanej przez artworld sztuki krytycznej, zaangazowanej, ktora jest przedmiotem jego
cz^stych polemik, od lat proponuje k o n c e p j
sztuki deliberatywnej. Najnowszym wyrazem poszukiwania wykladni sztuki alternatywnej wobec
rozwijanej przez mainstreamowe instytucje jest
utworzenie Forum Nowej Autonomii Sztuki.
Czym jest FNAS? „Forum Nowej Autono
mii Sztuki —mozna przeczytac na istniejqcym od
stycznia 2015 roku blogu —jest rodzajem eksperymentu, rodzajem wspolnego blogu/witryny/archiwum ludzi o bardzo roznych poglqdach i zainteresowaniach, lecz krytycznych wobec narastajqcych
unifikacji i monopolistycznych praktyk (zwlaszcza
rodzimego) artworldu”3.
Powolujqc FNAS, Marzec wezwal do dyskusji
o sztuce. On sam nieustannie przekonuje o potrzebie walki o jej nowq, niekantowskq autonomy. Jej
miejsce jest odlegle zarowno od manipulacyjnych
zap^dow artworldu, jak tez pokus sterowania
kulturq, ktore mogq zrodzic si^ w kr^gu wladzy.
Marzec odcina si^ wi^c zarowno od „post^powej”
frakcji swiata sztuki, jak tez „konserwatywnego”
skrzydla zwolennikow powrotu do modelu sztuki
uprawianego przez tradycjonalistow, powiedzmy
spod znaku Nowych Dawnych Mistrzow. Innymi slowy jego podejscie plasuje si^ poza antago-

2 Slawomir Marzec posluguje si^ terminem artworld
w celu identyfikacji jednej z frakcji swiata sztuki w Pol
sce, ale za to tej, ktora tworzy glowny nurt powiqzanych
ze sob^ instytucji, krytykow i kuratorow. Termin zaczerpni^ty z rozwazab amerykabskiego krytyka sztuki i filozofa
Arthura C. Danto. Zob. tenze, Swiat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, przekl. L. Sosonowski, Krakow 2006.
3 Zob.: http://forumnowejautonomiisztuki.blog.pl.
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nizmem „awangardystow” i „konserwatystow”,
uj^tym w literackiej formie w Ostatniej wieczerzy
Pawla Huelle. Marzec nie jest jednak artystq
antysystemowym. Dystansujqc si^ wobec istniejqcych paradygmatow, tworzy raczej p r o p o z y j
innego spojrzenia, ktorq forsuje, przynajmniej na
poziomie dyskursywnym, z godnq podziwu konsekwencjq.
Czy przemyslenia artysty znajdujq odzwierciedlenie w jego tworczosci? W pewnym stopniu
odpowiedz padla podczas jego lubelskiej wystawy,
ktorq mozna nazwac „malq retrospektywq”. Malq,
gdyz obj^la wybrane, wr^cz mocno wyselekcjonowane realizacje plastyczne artysty z roznych okresow tworczosci, ale jednak swym zakresem ogarrn^la caloksztalt 30 lat dzialalnosci.
Swq deliberatywnq k o n c e p j sztuki Slawomir Marzec w pewnym stopniu zamanifestowal
juz podczas poprzedzajqcego otwarcie wystawy
performance’u, w ktorym nawiqzal do antycznej
historii o rywalizacji malarzy Zeuksisa i Parrazjosa.
Malarze stan^li do agonu majqcego rozstrzygnqc,
ktory z nich jest doskonalszy w odwzorowywaniu wyglqdow swiata. Pierwszy namalowal kiscie
winogron, do ktorych zlatywaly si^ ptaki. Drugi
okazal si^ jednak sprytniejszy: namalowal realistycznq zaslon^, ktorq pierwszy chcial odslonic,
aby zobaczyc obraz. Wygral Parrazjos, gdyz jego
iluzjonistyczny trick wprowadzil w blqd nie tyle
zwierz^ta, co obdarzonego wiedzq i rozumem malarza.
Rozpoczynajqc swoje wystqpienie, zrealizowane na dziedzincu zamku lubelskiego, Marzec
zapowiedzial polemik^ z tym wlasnie dogmatem
sztuk pi^knych, ktory przez cale stulecia nakazywal malarzom podqzanie drogq przedstawiania
iluzyjnego. Jak wyjasnil, czujqc si^ malarzem abstrakcyjnym, chcial ukazac innq mozliwosc. Na
rozleglym dziedzincu zamkowym rozstawione zostaly w szeregu butelki z wodq. Autor wyznaczyl
dla publicznosci lini^, ktorej nie powinna przekraczac, aby „wspolnie doswiadczyc tej nieuchwytnej
granicznosci iluzji i realnego”. Nast^pnie na placu
rozlewal wod^, tworzqc szybko zanikajqce ksztalty
przypominajqce wlasnie zaslon^, a zarazem stopniowo oddalal si^ od publicznosci, az znalazl si^ na
drugim krancu wielkiego dziedzinca. Monotonny
proces trwajqcy kilkanascie minut uspil czujnosc
publicznosci, ktora w mi^dzyczasie pogrqzyla si^
w rozmowach. W tym czasie autor z piskiem opon
objechal zewn^trznie caly zamek i niespodziewanie znalazl si^ wsrod publicznosci, „awanturujqc
si^” glosno, by skonczyc ten przydlugi perfor
mance. Cel zostal osiqgni^ty: performer zaskoczyl

wszystkich swoim naglym pojawieniem si$. Czego dowiodl? Moze tego, ze efekt sztuki nie tkwi
w srodkach wyrazu i narz^dziach, jakimi dysponuje artysta, ale w samym pomysle, ktory ma sil^,
gdy jest swiezy, niespodziewany i potrafi zadziwic.
Niektore sposrod kilkudziesi^ciu prac zaprezentowanych na wystawie zostaly ekspozycyjnie
wyroznione i dzi^ki temu utworzyly pewnq nadrz^dnq os interpretacji. Taki punkt odniesienia
stanowila, pokazana osobno na szerokiej, bialej
scianie glownej sali wystawowej, praca malarska
z cyklu Obrazy i nie-obrazy (cykl z lat 1990-1999).
Zamalowana g^stq, ciemnq barwq (powstalq
w wyniku unifikacji wszystkich kolorow) niemal
monochromatyczna plaszczyzna obrazu z tego cy
klu (Nr CXX, olej, plotno, linie rysowane w^glem
na scianie, 150 x 150 cm, 1996) nie jest kwadratem, lecz odwroconym trapezem prostokqtnym,
ale dodane linie po jej lewej i prawej stronie powodujq zaburzenie jednoznacznej pod wzgl^dem
geometrycznym identyfikacji obiektu. Jego lewa
kraw^dz znajduje odzwierciedlenie w pionowej
linii narysowanej w^glem wprost na scianie po
prawej stronie obrazu, skosna prawa kraw^dz
znajduje zas swoje odbicie w linii po jego stronie
lewej. N a temat wyeksponowanej w ten sposob
pracy w autokomentarzu mozna przeczytac: „Ten
obraz stanowi kwadrat zniszczony, ale i swoiscie
naddany. Istnieje pomi^dzy swoim brakiem a nadmiarem. [...] Patrzqc na obraz jako kwadrat, nasza
podswiadomosc unieobecnia lewq skosnq lini^.
Jesli natomiast patrzymy na to jako na romb przesuwajqcy si^ skosami w prawo, wowczas przestajemy widziec lini^ prawq. Taka sytuacja tworzy pulapk^ zastawionq na logik^ naszego postrzegania,
ktora ujawnia jej redukcyjny charakter”4. „Spor
tozsamosci i egzystencji” - dodaje autor - znajduje „szcz^sliwe rozwiqzanie w postaci... ambiwalencji”.
Nie tylko w tym przypadku Marzec ujawnia
zainteresowanie paradoksami widzenia, ktore
znoszqc jednoznacznosc doswiadczenia wizualnego, w centrum uwagi umieszczajq pytanie o rol^
sztuki w dotykaniu niewidzialnego swiata idei.
Obrazy z innego cyklu malarskiego (Obrazy tytulowane, od 1999 roku) powstaly w wyniku mozolnej procedury nakrapiania powierzchni plocien
rozproszonymi barwami. Z pozornie jednorodnej
struktury barwnej plaszczyzn tych obrazow wylaniajq si^ motywy przedmiotowe, pejzazowe i architektoniczne. Z jednej strony obrazy te przed-oczy-stawiajq rownowag^ barwnq „wszystkich

4 S. Marzec, dz. cyt., s. 60.
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szymi rozwazaniami teoretycznym, jakie znamy
chocby z rozpraw Didi-Hubermana. Wszak francuski badacz ktadzie duzy nacisk na aktualnosc
doswiadczenia zdumienia przed obrazem, wynikajqcego z zaposredniczenia poznania dzieta sztuki
w mediacyjnym charakterze wiedzy i niewiedzy.
W swietle swych zainteresowan artystycznych
Marzec nie jest modny, raczej jest odmienny,
gdyz interesuje go... sztuka, a nie kultura. Byc
moze zgodzitby siç z kuszqcq propozycjq Wiestawa
Juszczaka, sformutowanq jeszcze w latach 90. minionego stulecia, rozrôznienia tego co we wspôtczesnej kulturze artystyczne od tego co paraartystyczne. „W kulturze —pisat wôwczas Juszczak
—nie ma miejsca na tajemnicç, w sztuce zas sfera
tajemnicy jest glôwnym celem wszelkiego dqzenia. Celem sztuki jest taki rodzaj poznania, ktôry
dotyka granic poznawalnego i stawia nas wobec
tego, co niepoznawalne”5. Natomiast nieznosne
i wszechobecne podszywanie siç kultury pod sztukç cytowany autor nazywa „degradacjq sensu”.
Jesli zgodzic siç z tym rozrôznieniem, trzeba
przyznac, ze Marzec stoi na gruncie sztuki. Mimo
ze korzysta z eklektycznego (choc sam woli môwic „optymalnego”) alfabetu artworldu (jest on
dzis globalnym jçzykiem kultury artystycznej),
to jednak w warstwie znaczen plasuje siç w obszarze autonomii sztuki, ktôrq tworzq stabilne,
niezmienne zagadnienia, takie jak: wspomniana
kwestia percepcji wizualnej, jej mozliwosci i ograniczen, problematyka sacrum czy zasadnicze pytania filozoficzne. Zarazem artysta jest w petni swiadom, ze uchwycenie „wszystkiego” (swoista idée
fixe artysty) jest utudq, co najwyzej prôba ta jest
wprowadzeniem do logiki paradoksu i deliberacji.
Dqzenie do zgtçbienia tajemnicy raczej pociqga
za sobq niebezpieczenstwo popadniçcia w epistemologicznq aporiç niemoznosci. Metaforq jego
strategii jest wçdrôwka. Nieco bardziej opisowo
rzecz ujmujqc, Stawomir Marzec porusza siç po
hermeneutycznym kole estetycznego poznania.
Przypomina, ze istniejq w rzeczywistosci momenty
niepoznawalnego i to wlasnie one sq przedmiotem
jego skupienia, owe chwile —jak sam môwi —„pozwalajqce dotknqc istotnosci”.

5 W Juszczak, Wçdrowka do zrodel, Gdaftsk 2009,
s. 169.
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rozproszonych kolorôw”, a z drugiej — symbolizujq, nadajqc formie plastycznej rolç ozywczego
medium dla imaginacji. Z kolei w cyklu Wszystko
—Bricolage (2006-2014) artysta siçga po technikç fotomontazu cyfrowego, po to, by zestawiac
niezliczone fragmenty fotografii w jednoczesny
palimpsest motywôw i znaczen, prôbujqc uchwycic to co niemozliwe do uchwycenia —tytulowe
„wszystko”.
Stawomir Marzec tworzy prace o zakamuflowanym przekazie i dalekiej od jednoznacznosci
strukturze formalnej, przez co raczej zadaje pytania, niz udziela odpowiedzi. Zarazem potrafi nadac
swym obiektom lekkosci i unika przetadowania.
Ta oszczçdna formula jest bliska estetycznemu
postulatowi „ekonomii formy przy jednoczesnej
maksymalizacji tresci”. Wytrqcajqc widza z poczucia pewnosci siebie, wzbudza proces roztrzqsania
sprzecznych doswiadczen i emocji, a wiçc wprowadza go w sferç deliberacji.
Ow deliberatywny charakter praktykowania
sztuki objawia siç zarôwno w poruszanej tematyce, jak tez w sposobie doboru srodkôw wyrazu
i wyboru medium. Domena artysty obejmuje ich
szerokie spektrum, nie jest to tylko malarstwo
(chociaz dominuje) i fotograficzny kolaz, ale tez
grafika, wideo, performance i instalacja. Medialnie rôznorodna twôrczosc Marca odzwierciedla
wiçc heterogenicznosc dzisiejszej sztuki par excel
lence, paradoksalnie jest zbiezna z naskôrkowym
obrazem sztuki wykreowanym przez wspôtczesny
artworld. Lecz jest to tylko pozôr powierzchownego podobienstwa „technicznego”.
Z drugiej strony bowiem, siçgajqc po rôzne me
dia, autor mierzy siç z wielkimi tematami sztuki.
Wielkimi nie oznacza modnymi. Stroniqc od doraznej publicystyki kulturowej, Marzec przypomina raczej o stabilnym gruncie sztuki, interesujq go
pytania rudymentarne. Jesli siçga do kulturowych
fundamentôw, to po to, aby w siedmiu grafikach
zinterpretowac historiç siedmiu dni Stworzenia
z Ksiçgi Rodzaju (cykl Genesis, 2008—2010). Problematykç sacrum podejmuje tez w cyklu ascetycznych, ubranych w szatç formalnych nawiqzan
do malarstwa ikonowego, kolazy poswiçconych
„historiom hagiograficznym” (cykl Smok o zlotym
zçbie, czyli zywoty swiçtych, 2009—2011). Jednak ta
swoista aktualizacja „minionych” tematôw i ikonografii okazuje siç zaskakujqco zbiezna z dzisiej-
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