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Bliscy nieznajomi piechurzy w drodze
znikąd do nikąd
znajomi przechodnie
z niepamięci obiecanego raju
kupujcie minuty, kwadranse, noce
to tylko kupony przedartego czasu
utrwalone na rewersach monet
wizerunki kobiet, mężczyzn i bogów
gra w kości na Świętej Górze
rosyjska ruletka, walki kogutów
na Times Square a może w Soho
neonowy tytuł:
CZYŻ NIE DOBIJA SIĘ KONI ?
z cyklu „Dziennik Amerykański”

O twórczości Adama Fołtarza słów kilkoro
napisał prof. dr hab. Piotr O. Scholz

A Few Words on Adam Fołtarz’s Artistic Output
by Professor Piotr O. Scholz

Let witchcraft joint with beauty
W. Shakespeare (Antoniusz.., II,1)
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Twórczość Demiurga – a tak zuchwale przybrał maskę kiedyś Adam Fołtarz, podczas
gdy jego ręce formowały kolejny element własnego, nieskończonego jeszcze świata
‑ trudna jest do ogarnięcia. Skupia bowiem dziesiątki wątków i sekwencji, nierzadko
pozornie niepowiązanych ze sobą myśli, zamkniętych pomiędzy znakiem a słowem,
w procesie ciągłego powstawania, przeformułowywania się i przepoczwarzania.
Opisać, uchwycić i usystematyzować te kreacje, znaczy stanąć wobec chaosu
z zamiarem określenia tego niekończącego się aktu budowania indywidualnego
kosmosu przez niezmordowanego artystę - w poszukiwaniu straconego czasu?
W poszukiwaniu sensu wszechrzeczy, a pośród nich - siebie samego.
W rozmaitości tych tworów wybranych, niekiedy nawet wyłuskanych z kontekstów
różnorakich zbiorowych wystaX, z różnych miejsc i okresów pracy, reprezentowane
są niemalże wszelkie formy możliwej wizualizacji – od malarstwa sztalugowego,
plakatu, instalacji, eksperymentu, happeningu, aż do zmaterializowanych, choć
w istocie nierzeczywistych projektów, zawieszonych w bezwymiarowej przestrzeni
wyobraźni artysty. Można się spierać czy dokonany tutaj wybór jest dla subiektywnego
uniwersum Fołtarza zawsze wystarczająco reprezentatywny. Z drugiej jednak strony
wydaje się to uniwersum być ciągle jeszcze w aktywnej fazie swojego rozwoju, a jego
twórca – w procesie dynamicznej kreacji, poruszającej się między poetycką fantazją,
zapomnianym mitem zaginionych bogów, mroczną asocjacją chylącej się ku końcowi
ludzkiej egzystencji, wreszcie geometrycznymi konstrukcjami nieskończonego
bytu. Szuka on inspiracji nie tylko w sztukach plastycznych, ale i w literaturze,
teatrze i naturze, poddając swe wrażenia subiektywnej metaforyce bliskiej obrazom
podświadomości, ukrytej pod intelektualnymi koncepcjami, eksplodującej jednak
w snach (nie tylko) nocy letniej pod postacią nieokiełznanych, demonicznych sił
przyrody (wizje kobiet na czerwonym tle, 8 obrazów, cykl Madonny). Dlatego też jego
rozumienie mitu, o którym pisałem już w folderze Kontredans. Opis tańca Apollona
z Ibisem w alei sfinksów (2005) jest przede wszystkim wyrazem nieugaszonej
tęsknoty za prawdziwym uduchowieniem konstruowanych przez niego abstrakcji –
pełnych zadziwiającej tajemnicy, zrodzonej jednak nazbyt często z przypadkowości
estetycznego uniesienia.
Każdy wybór dzieł rodzi uzasadnione pytania, zarówno o jego kryteria, jak i o sens,
przekaz zestawienia. Niektóre z prac Adama Fołtarza wyróżniają się na tym tle
w sposób zaskakujący. Ten artysta, który rozwija obecnie swą działalność w Łodzi
jako profesor, ma w swym dorobku m.in. cykle obrazów, obejmujące stacje wielkiej
pasji. Przykładowo cykl „Kalendarium jurajskie” (1992), o niespotykanej ekspresji
wyrazu, przypomina akordy muzycznej wariacji zmieniającej siłę uderzenia, ale nie
klimat i tonację kolorystyczną. A jeśli jednak, w ramach konceptualnej polaryzacji,
zmienia się temperatura obrazów, to przeobraża się też roztaczana przez nie
atmosfera duchowa. Monochromatyzm gubi się tu całkowicie na rzecz niemal
bajkowej kolorystyki, której abstrakcyjne struktury szukają przedmiotowości,
oddając tylko stany duchowe wobec pradawnej natury i historii ziemi naznaczonej
piętnem niezgłębionej przeszłości. W swoich olejnych obrazach osiągnął Fołtarz
kunszt oddania nie tylko geologicznej chropowatości jurajskiej skały, ale zamknął
w nich również tajemniczy trzeci wymiar jej przemijania w czasie. Szczególnie

The demiurge’s artistic output – a mask once so boldly applied by Adam Fołtarz,
when his hands were creating next element of his own, unfinished world – is
not easy to be described and apprehended. It is a collection of tens of motifs and
sequences, often outwardly of unconnected thoughts, closed between a sign and
a word, in a process of continuous act of creation, re-formulation and undergoing
metamorphosis. To describe and systematize such creations, means to stand face-toface with chaos with an intention of defining such endless act of building individual
universe by a tireless artist in quest for the lost time? In search of sense of universe,
and among the others - oneself.
In a range of chosen creations sometimes even taken from various contexts of
collective exhibitions, from different places and periods of work, almost all forms
of visualisation are represented – starting with easel painting, poster, installation,
experiment, happening, ending up with materialized, however as a matter of fact
unrealistic projects, hanged in non-dimensional space of the artist’s imagination.
One can argue whether the choices made here are always representative enough for
subjective Fołtarz’s universum. On the other hand, however this universum seems to
be developing actively and its creator is still in the process of dynamic creation, which
is between poetic fantasy, a forgotten myth of lost gods, a gloomy association of
human existence going towards the end, finally geometric constructions of endless
being. He is looking for inspirations not only in visual arts but also in literature,
theatre and nature, subjecting his impressions to subjective metaphorics close to
images of subconsciousness, hidden under intellectual ideas, exploding however in
dreams (not only) of a summer night a form of unbridled, demonic forces of nature
(images of women on the red background, 8 pictures TFSJFT FOUJUMFE .BEPOOBT  
)FODFIJTVOEFSTUBEJOHPGUIFmyth, which I talked about before in “Kontredans”
DBUBMPHVF 2VBESJMMFQBOUPNJNFetudes). Description of a Dance of Apollo and Ibis
JOUIF4QIJOYMMFZ  JTGJSTUPGall an expression of living longing for a real spiritual
WBMVFPGDPOTUSVDUFECZIJNabstractions – full of astonishing myth born out,
IPXFWFS UPPPGUFOPGBDDJEFOUBMesthetic exultation.
Each selection of works brings about justified questions, both concerning criteria, as
well as sense, a message of such a set. Some of Adam Fołtarz’s works are distinct and
astonishing taking this into consideration. This artist who is nowadays developing his
activity in Łódź as a professor, has in his artistic accomplishments among the others
cycles of paintings, covering stages of a great passion. For example: a cycle entitled
“Kalendarium jurajskie” (1992) (Jurasic calendar - a collection of abstract landscapes),
full of extraordinary expression, resembles chords of musical variations modifying
force of hitting, but not the atmosphere and the colour scheme. If within conceptual
polarization, temperature of images is changing, at the same time spiritual
atmosphere created by them is changing as well. Monochromatism is lost for the
sake of almost fairy-tale coloring, whose abstract structures seek reality, giving out
only mind states towards very old nature and world’s history marked by echoes of
impenetrable past. In his oil paintings Fołtarz achieved mastery of reflecting not only
geological roughness of Jurasic rock, but also contained in them its third dimension
of passing in time. It is particularly strongly felt when each subsequent shot image

mocno daje się to odczuć, gdy każde dalsze ujecie zbliża nas jak
w zoomie do wnętrza materii, powiększając jej strukturę w ciągle
mniejszym jej wycinku. Ta atomizacja ukazuje próbę tworzenia mostu
pomiędzy uczuciem a materią, pomiędzy tym co przemija a tym co
trwa, pozornie nie mając ni końca, ni początku. Czyżby metafizyczna
metafora? Próba uchwycenia duszy w drodze od sacrum do profanum?
Uwięziona w nicości skończonego bytu dusza może jednak wznosić się
ku górze, by uchwycić numen nieskończonej boskości. Przywołuje to
na myśl słowa W. Kandyńskiego z jego słynnego eseju „O duchowości
w sztuce” (1910 r):

takes us closer like via zoom to the inside of matter, making its structure
bigger in its smaller and smaller part. This atomization depicts the
attempt of creating a bridge between a feeling and matter, between the
thing that passes with time and a thing that lasts, seemingly not having
a beginning nor the end. Is it a metaphysical metaphor? Is it a trial to
capture the spirit on the way from sacrum to profanum? Spirit trapped
in nothingness of finite being, can however be elevated to catch numen
of infinite divinity. Words of W. Kandinsky from his famous essay “Über
das Geistige in der Kunst” (1910, Eng. Concerning the Spiritual in Art, as
translated by Michael T. H. Sadler, 1914) can be recalled here:

Okresy, w których sztuka nie posiada silnych osobowości artystycznych,
kiedy brakuje przemienionego chleba, są okresami upadku świata
duchowego. Świadomość nieustannie ześlizguje się ze sfer wyższych
w niższe, a cała piramida zdaje się stać nieruchomo, może nawet obsuwać
się w dół i do tyłu. W tych czasach głuchoty i ślepoty ludzie przywiązują
szczególną uwagę wyłącznie do zewnętrznych sukcesów, troszczą się
tylko o dobra materialne i entuzjazmują się postępem technicznym, który
jest wprawdzie godny podziwu, ale służy jedynie ciału. Siły prawdziwie
duchowe są w najlepszym wypadku niedoceniane, jeżeli w ogóle są
zauważane. /…/ Pojedyncze dusze, co nie dają się uśpić, odczuwają
głuchą tęsknotę za życiem wewnętrznym, wiedzą i kroczeniem naprzód,
kwilą żałośnie i beznadziejnie w tym materialistycznie i prostacko
ryczącym chórze. Zapada coraz większa i ciemniejsza noc duchowa. /…/
Nieprzebrany tłum zręcznych i obrotnych artystów rzuca się do sztuki, na
pozór tak łatwej do zrobienia. W każdym „centrum artystycznym” żyją
ich tysiące i tysiące, z których większość poszukuje tylko nowej maniery
oraz bez zapału, z zimnym sercem i uśpioną duszą, produkuje taśmowo
dzieła sztuki./…/
Jednakże na przekór całemu zaślepieniu, chaosowi i wściekłej gonitwie,
owa duchowa piramida z przemożną siłą, wolno, lecz przecie nieustannie
porusza się naprzód i wzwyż.

“Such periods, during which art has no noble champion, during which the
true spiritual food is wanting, are periods of retrogression in the spiritual
world. Ceaselessly souls fall from the higher to the lower segments of the
triangle, and the whole seems motionless, or even to move down and
backwards. Men attribute to these blind and dumb periods a special value,
for they judge them by outward results, thinking only of material wellbeing. They hail some technical advance, which can help nothing but the
body, as a great achievement. Real spiritual gains are at best under-valued,
at worst entirely ignored. /…/ Those who are not wrapped in lethargy and
who feel vague longings for spiritual life and knowledge and progress, cry in
harsh chorus, without any to comfort them. The night of the spirit falls more
and more darkly. /…/ There arise a crowd of gifted and skilful painters, so
easy does the conquest of art appear. In each artistic circle are thousands
of such artists, of whom the majority seek only for some new technical
manner, and who produce millions of works of art without enthusiasm,
with cold hearts and souls asleep. /…/
But despite all this confusion, this chaos, this wild hunt for notoriety,
the spiritual triangle, slowly but surely, with irresistible strength, moves
onwards and upwards.”

Inny cykl, „12 x Rondo” z wystawy Erotage (1986) frapuje pozornie
bezładną spójnością, dając zarazem pogląd na złożoność zarówno
przemyśleń formalnych artysty, jak i semiotycznych konsekwencji
jego wyborów, ujawniających się w wariacyjnych kompozycjach,
w zróżnicowanych fazach – często wręcz dramatycznie
skontrastowanych, bo jak w naturze po nocy przychodzi dzień, tak
u Fołtarza cień zmienia się w światło, a światło przechodzi znów w cień.
Ta wieczna zmienność jest jak strumień myśli demiurga, zamieniany
przez niego w pociągnięcia pędzla, sugerującego nieprzejrzane
przestrzenie, z których niespodziewanie wyłonić się mogą postaci
ludzkie - upragniony koniec aktu stworzenia; czyżby objawiała się tu
refleksja spojrzenia na płótna Jacka Malczewskiego i jego symboliczne
wizjonerstwo?
Bliskość takiej refleksji odczuć można w motywie okna, jakże
charakterystycznego dla wielu linearnych ciągów motywu, który
kieruje nasze spojrzenie na rosnącą wprost przed widzem architekturę.
Jej kontury zdradzają to co dostępne i zadają pytanie o to co ukryte,

Another cycle called “12 x Rondo” (pantomime etudes with the poems
from the Erotage collection) from the Erotage exhibition (1986) is
intriguing because of its outwardly chaotic coherence, giving at the same
time view on complexity of both artist’s formal reconsiderations, as well
as semiotic consequences of his choices, which are reflected in variation
compositions, in disparate stages – often which are dramatically
contrasted. Thus as it is in nature a day comes after a night similarly the
Fołtarz shadow changes into light, and light becomes a shadow again.
This ever-present changeability as a stream of thoughts of a demiurge,
changed by him with the next movement of a brush, suggesting notseen-through spaces, from which unexpectedly figures of people
emerge – a desired finish of a creation act. Is reflection concerning Jacek
Malczewski’s paintings and his symbolic fantasies revealed here?
Closeness of such an after-thought can be felt in a motif of a window,
which is typical of many linear sequences of a motif, which directs our
eyes towards appearing architecture just in front of a viewer. Its outlines
depict what is available and ask a question about what is hidden and
requires opening. As in amazing installation of people-dummies closed
behind the bars, where fear and mysteriousness are transposed, as well

wstęp

żądając otwarcia. Jak w niesamowitej instalacji z zamkniętych za kratami ludzimanekinów, gdzie transponowany jest strach, tajemniczość, ale i bezwład, i zagubienie.
Czy to są jeszcze znaki, czy już symbole? René Magritte, jego okno, niejasność i podskórny
niepokój przed tym, co niewiadome mogą dać tu jedną z wielu odpowiedź.
Nie dziwi również, że ten wielostronny twórca zmierzyć się chciał z koncepcjami
parateatralnymi i to nie tylko w realizacjach scenicznego obrazu, ale i kompozycjach
samego spektaklu. Takich prób ma Fołtarz na swoim koncie wiele, a nawiązują one
do Gesamtkunstwerk (=całościowego dzieła sztuki), jakże istotnej idei zrodzonej
u podstaw klasycznego modernizmu z inspiracji antycznymi źródłami obrzędowego,
religijnego spektaklu. Idea ta nie przestaje i obecnie zajmować artystów, a jej
aktualność manifestuje się chociażby w pozornie nowym nurcie sztuki performatywnej,
która okazuje się być w dużej mierze podjęciem na nowo dawnego fenomenu, o którym
tu mowa. W tej tradycji prace „łódzkiego demiurga” są też kontynuacją sztuki i jej
indywidualizacji, z której rodzą się dzieła prawdziwe trafiające do odbiorcy, bo
komunikujące najważniejsze treści życia - przemijanie i nadzieję, że gdzieś jednak czeka
na nas wieczność. Tylko gdzie?
W chwilach, gdy Fołtarz PEOPTJTJŢEPLPOTUSVLUJXJ[NV czy arte povera, nie można
jednak pozbyć się wrażenia, że to raczej nie jego język. Choć i tu pojawiają się błyski
oryginalnego spojrzenia i ujęcia skutkujące iście Fołtarzowskimi z ducha fantomami,
pełnymiulotnejlekkości i oddającymizarazem wanitatywną nieuchronność
kruchego człowieczego jestestwa.
Oczywiście nikt z nas, zanurzonych w kilkutysiącletniej tradycji fenomenu sztuki,
również jako języka wizualizacji rozdartego niekiedy wnętrza człowieczej duszy, nie jest
w stanie oderwać się od przeszłości. Można ją i należy cytować, nigdy jednak podrabiać,
wywołując refleksje a là Beuys, Fontana, Johns, Serra en minature. Tylko we własnym,
subiektywnym języku artysty znajduje się moc przekonującego przekazu, nierzadko
zresztą podejmującego dialog z dawnymi mistrzami i ich dziełami. I to udaje się
czasem Fołtarzowi, szukającemu w swym dziele ciągłych poszerzeń, nowych wrażeń,
impulsów, które niekiedy przemijają niepowtarzalnie; ich quasi filmowe ujęcie jest
wtedy tylko namiastka, wspomnieniem. Ale czy w ogóle ludzkie życie nie jest już samo
w sobie zaledwie wspomnieniem?
Reliefowe kompozycje Fołtarza (Akt I, II w Galerii wieży ciśnień, 2002) odciskają się
w pamięci śladem mitycznego labiryntu. Ta niekowencjonalność, niepoprzestawanie
na znanym stylach i tendencjach, to ciągłe poszukiwanie sensu w chaosie, światła
w ciemności niezgłębionych obszarów podświadomości wyznaczają istotę
indywidualności tego twórcy.
Bogactwo form i wyrazu, przejawiających swoiste tremendum przed wymiarem
ostatecznym czyni sztukę Fołtarza jeszcze otwartą na coś co może w każdej chwili,
z siłą objawienia nadejść, ale jednocześnie zamkniętą na etapie, w którym sam
twórca znalazł się w samotności rozważań wobec stworzonego, lecz jeszcze nie
do końca uformowanego, nieuporządkowanego świata, rozumianego niemalże
w sensie starożytnych Egipcjan. Świat w swoich fragmentach pozostaje wciąż na
tyle niedokończony, że daje człowiekowi możliwość jego uzupełnienia, pozornego
skończenia, ale tylko w sakralnym wymiarze boskiego spełnienia. Fołtarz, wprawdzie
demiurg, ale wciąż nie boski architekt swego uniwersum, pozostaje ciągle wędrowcem
w labiryncie idei i wartości, zagubionym Holendrem wagnerowskiej wizji, szukającym
zbawienia przez język wciąż otwartego jeszcze kodu znaków, a zdążającym ku
objawionemu znaczeniu prawdy o sobie samym i o człowieku osamotnionym w świecie
realnej fikcji.

as inertia and confusion.
Are they signs or symbols? René Magritte, his window, vagueness and subcutaneous
anxiousness towards what is unknown, can provide here one out of many answers.
One is not surprised at the fact that such a versatile originator wanted to face such
paratheatrical ideas and not only in realization of a stage image, but in compositions
of a show itself. Fołtarz has undertaken such attempts many times and they set
links to Gesamtkunstwerk (= comprehensive work of art), such a crucial idea born
out of basics of classical modernism from inspiration of antique sources of ritual,
religious performance. Artists are interested in this idea which is still present and
is manifested in a new, at face value, performance art trend, which turns out to be
to large extent undertaking of an old phenomenon in a new way. Works of “a Łódź
demiurge” in this tradition are also continuation of art and its individualization from
which real pieces of art appealing to a receiver are born because they communicate
the most important content of life – passing and hope that eternity is waiting for us
somewhere, but where?
At moments in which Fołtarz SFGFSTUPconstructivisN or whenBSUFQPWFSB POFDBOOPU
get rid of the impression that it is rather not his MBOHVBHF)PXFWFS IFSFUSBDFTPG
original approaches and capture appear resulting JOUIF'PUBS[QIBOUPNTJOTQJSJU
full of perspicacious lightness and depicting at the TBNFUJNFWBOJUBUJWFPGTVCUMF
being of man.
Obviously none of us brought up in a several- thousand- year- old tradition of miracle
of art, also as language of visualization of the inside of human mind taken apart at
times, is not able to drag away from the past. One can and should quote the past,
never fake it, recalling thoughts a là Beuys, of Fontana, Johns, Serra en miniature.
Power of convincing message is only in an artist’s own subjective language who often
undertakes a dialogue with old masters and their masterpieces. "Utimes Fołtarz
manages to do so when in his artistic work he looks for extensions, new impressions,
impulses, which are unique and sometimes pass away; their quasi film apprehension
is then just a poor substitute, a memory. Isn’t a human life just a memory?
Fołtarz’s relief compositions (Act I, II in Gallery in Wieża Ciśnień, 2002) mark a trace in
memory of a mythical maze. This unconventionality, not sticking to known styles and
tendencies, means constant search for sense in chaos, light in darkness of unknown
areas of the subconsciousness mark the essence of individuality of this creator.
Richness of form and expression, depicting specific tremendum in front of ultimate
judicial body makes it possible for Fołtarz’s art to be also open to something that
can come in any time, with force of revelation, but at the same time closed on a
stage, in which a creator found himself alone in deliberations towards the created,
but also disordered and unfinished in formation world, understood almost in a sense
of ancient Egyptians. The world in its parts stays still unfinished, and gives a man
opportunity to complete it, apparently to be finished, only sacred dimension of
divine accomplishment. Fołtarz, being a demiurge, but not a divine architect of his
universum, remains still a wanderer in a maze of ideas and values, a lost Dutch of
Wagner’s vision looping for salvation via the language of still open code of signs and
approaching revealed meaning of truth about himself and about a lonesome man in
a world of real fiction.

erotage

UNISONO LIRYCZNIE
Między adagio a allegro
fala unosi eter świtu
urok wiosny
zmienia perspektywę lata
figlarnym uśmiechem mami zmysły
otulona światłem kusi piersią
CJPESFNXLPOUSBQPTDJF
wie…nie dotkniesz…
nie poznasz tajemnicy prawdy kamienia
ciszy płótna czy cienia
lekka jak bańka mydlana
rzeczywistość ważki
własnych odbić w mgnieniu oka
nieograniczona wolna
jednym ruchem palca
budzi pragnienia
nabrzmiewają
fioletowymi żyłkami niepokoju
nadaremnie
granica nierealnej szyby
zimny oddech codzienności
powoli rodzi w Tobie bunt
na niezapisane déjà vu
na jasnowłosą Wenus
opartą o poręcz schodów
na które nie wstąpisz
chciałbyś nałożyć na nią
cugle materialnego czasu
i jej obraz w kadrze
zatrzymać
A.F. 2010
(Replika tekstu wiersza BVUPSBOPOJNPXZ 
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odsłona I „TANIEC”

odsłona II „WIDNOKRĄG”

odsłona III „CHIMERA”

dźwięki dalekie
skrzydła za horyzontem
unoszą świat
poza mną ptaki
tętent koni
kilka drzew umiera w zgiełku
i na końcu ulicy
bruk o ściany podparty
niesie krzyk świata za rogiem
ambiwalaż czasoprzestrzenny
we mnie
nieskończony krąg
marzenie senne
krągłość bioder
spełniony taniec
pragnienie myśli
archetyp i pożądanie
nieutajona żądza
napięta lina ... cisza
pod stopami
biały banał bezszelestny
biały całun bezkształtny
czysta forma
biały finał
taniec bez treści
ciąg niedramatyczny

błękitny amor
rozpostarł skrzydła
rozpierzone pióra
pieści wiatr
muślinowe chmury
myśli bezszelestne
wołanie bezgłośne
krzyk bez echa
błękitna kreska
czysty sen
bez zapomnienia
dolina bezbrzeżna
widokrąg
amor otulił ciszę

rozbudzony sen - amor
wzbija skrzydła
w paradoksalną przestrzeń
przestrzeń zbliżenia
różowa materia
kwiecisto-różanej ulicy
eter uniesienia
pamięć przypomnienia
odkrycie amora
w miękkiej dolinie
usiadł
bezgłośny motyl-paw
z niemym trzepotem rzęs
odpłynął z wiatrem
całun głuchy jak śnieg
nadzieja
wśród kwitnących drzew
żywy kwiat istnienia-fakt
moją nadzieją jesteś Ty ...
anioł skrzydlaty bez duszy
chimera
akt pożądany
prokreatywny symbol życia

1. Wyjaśnijmy znaczenie słowa, które zawisło
na frontonie tej wystawy. Nie znajdziemy go
w żadnym ze słowników, choć jego budowa
nie budzi żadnych zastrzeżeń. To neologizm,
skonstruowany na wzór wielu pojęć
z zakresu plastyki, takich jak assemblage,
embalage, collage, frotage, które oznaczają
różne techniki bądź działania twórcze.
Źródłem tego słowa jest Eros i pochodne
² erotyzm, erotyka itp., a przez dodanie
końcówki francuskiej -age, lub polskiej —
aż, powstało słowo „erotage” (erotaż), co
można tłumaczyć jako „działanie erotyczne”,
„erotowanie” czy „erotyzowanie”. Ale to
przecież nie wyjaśnia jeszcze niczego,
bowiem konotacje tego słowa mają daleko
szerszy zasięg, jak wszystko, co dotyczy
dzieła i procesu twórczego.
2. Idea tej wystawy i towarzyszącej jej
akcji teatralnej, a i samo hasłowe pojęcie
powstały z pewnego przekornego dystansu,
a może żartobliwego sprzeciwu, wobec
ciągle nazbyt poważnego traktowania
obecności Erosa w sztuce i w życiu. Wiele
najzupełniej poważnych przedsięwzięć
narodziło się z żartu, dlatego nie można
w tym przypadku odrzucić SRGHMU]HQLD
o całkowicie świadomej, wyrozumowanej
prowokacji artystycznej: sięgnięcia do tego,
co pozostaje skryte, ujawnienia i nazwania
symboliką znaków artystycznych tych sił,
tej energii, które tkwią w psychice człowieka
i które wraz z kulturowym dziedzictwem
tworzą jego osobowość.

3. Eros – bóg miłości, odwieczny,
praczłowieczy mit o miłości i życiu,
najdawniejszy topos naszej kultury. Eros
w dualistycznie pojmowanej i odczuwanej
naturze życia, której obraz pozostawiła nam
spuścizna kulturowa, stał zawsze po jednej
stronie, niezależnie, czy drugą zajmowała
Psyche - dusza człowieka, strzegąca jego
istoty, wolności, czy Tanatos - uosobienie
śmierci. Eros to pochwała życia, to pean na
cześć jego piękna, to symbol niezniszczalnej
miłości. Kiedy zatem ludzie spostrzegli,
że Eros jest już zmęczony i znużony, że
nie jest już wielkim kreatorem, potężnym
budowniczym sztuki, że wyczerpała się
jego energia jako symbolu życia? Od kiedy
zaczęli z niejaką bezwzględnością usuwać
go ze swojego myślenia? Odpowiedzmy: od
chwili, gdy ze świata alegorii i mitycznych
wyobrażeń udali się do podziemia psychiki,
w głąb siebie, i spostrzegli, że uczuciami
człowieka kierują nie tylko wzniosłe cele, ale
także ślepe i ciemne siły.
4. Andre Breton, wytrwały przywódca
i teoretyk surrealistów, osobowość ponad
miarę swojego czasu i otoczenia, napisał
w „Miłości szalonej”: „Wyznaję bez
najmniejszego zakłopotania swoją zupełną
niewrażliwość na widok natury lub dzieła
sztuki, jeśli nie powoduje we mnie od razu
pewnego niepokoju fizycznego. (...) Mimozę
nie udało mi się nigdy wyczerpać w analizie
konsytuowanych elementów tego niepokoju
- wiąże się on zapewne z moimi najgłębszymi
stłumieniami - jednak to, co o nim wiem,
upewnia mnie, że kieruje nim jedynie popęd
seksualny”.
5. Swój światopogląd, metodę i praktykę
artystyczną
surrealiści
zawdzięczali
odkryciom Zygmunta Freuda i jego
psychologii głębi. I choć on sam był szczerze
zakłopotany tym, że uczynili go swym
patronem, to przecie bezsprzecznym faktem
jest, iż ofiarował im oręż nieocenionej wprost
wartości - samopoznanie, a więc możliwość
wniknięcia w głąb własnych osobowości
i czerpania z tego źródła twórczych
inspiracji, l przyniósł im wyzwolenie od
kanonów, konwenansów, norm i wzorców,
wymagań i zakazów represyjnej kultury
mieszczańskiego społeczeństwa. Odniósł
niebywałe możliwości energii tkwiącej
w sferze nieświadomości, ujawniającej
się w marzeniach sennych, i jaźni, która
ją kontroluje i ujarzmia; odkrył wnętrze,

odsłona IV „AKT”
zwabiony tokiem pawia
Jowisz

połknął...

zakazany owoc
(tak nakazuje obyczaj bogom)
Bóg szeptał
pubertalis...koncelebracjone..
prokreacjonibus... amore

(co zrozumiałam – urodzisz Boga)
na tym poprzestał
i przestał być Bogiem
nie bez wzruszenia

urodziłam syna
wzruszona

odsłona V „MACIERZYŃSTWO”

odsłona VI „SABAT”

Obłędna parabola
w otwartych dłoniach
nieskończoność
spełniony prapoczątek
drżą ręce
drżę cała
mój amor jest mój
paranoiczny wstręt do much
przerażający świat natrętów
chciwych pieszczot rąk kochanków
tylko Ja i On

gra pozorów
gra bez reguł
gra bez znaczeń
gra wyobraźni
On Ja
Ty Ona... My...
bez imion
pełne łono
niepowtórzone zaklęcie
puste trzewia
spełniony gest
ból istnienia
myśl ulotna
myśl czysta
myśl niewierna
myśl natrętna
powraca wspomnienie
zapach ziół
nenufary
płyną w bezruchu
napięty las poruszony słońcem czeka
znaleziona arka
Bóg bez wiary
Faun wzywa

odsłona VII „POŻĄDANIE”

odsłona VIII „LALKA”

odsłona IX „SEN”

akt mimetyczny
bezcielesna tęsknota
ramion żądnych ciała
gałęzie w ukłonie
bezwonna pustka
rąk chciwych powietrza
tęsknota przybliżona
nagie drzewa bezlistne drżą
w nadziei pożądają ślepca
echa tętna nieodpowiedziane
są i nie ma echa
nabrzmiałe skronie

purpurowa pustynia
melancholią zadeptana
we wspomnieniach
pejzaż onomatopeiczny
ślady rąk w złotym piasku
ożywiają myśli
w oczekiwaniu spełnienia
lepkie wargi
uśpione w słońcu
milczą
białe konie płyną donikąd
szkielet wołu
odpoczywa niepożarty
szmaciana lalka
porzucona
w martwych dłoniach
pustynia zapomniana
nieodkryta
perspektywa ciała

odległe pejzaże senne
srebrny całun
światło niesie tren
ślad czerwonych liści
mistyczny sen w pejzażu
modlitwa spełniona
mój Bóg jest niepodzielny
ofiarny Chrystusie tańcz
intymność Boga
moja intymność
intymność przeznaczenia
jestem pełna
nieskończona
nieśmiertelna

w którym nieustannie i nieustępliwie toczą
zmagania wrogie siły: Eros i Tanatos, popęd
życia i popęd zniszczenia, destrukcji, śmierci;
otworzył drzwi do autonomicznego świata
wewnętrznego człowieka, a surrealiści
dostrzegli, iż między marzeniem sennym
a rzeczywistością nie ma antynomii, że,
przeciwnie, dowodzą one jednorodności
bytyu-istnienia człowieka w naturze
i kulturze.
6. Żywotność surrealizmu: kilkadziesiąt lat
obecności w najnowszej sztuce światowej.
To,
że
przykładów
bezpośredniego
odwoływania się do doktryny artystycznej
surrealizmu nie notuje się obecnie zbyt
często, znaczy niewiele, albowiem liczne
ślady
oddziaływania
jego
koncepcji
znaleźć można niemal codziennie w filmie,
w plastyce, teatrze. Jest to piętno, od którego
współczesna sztuka nie wyzwoli się prędko,
albo nigdy.
7. To, co w człowieku jest ukryte, stłumione,
pierwotne i nieświadome, ujawnia się pod
postacią
maski-symbolu.
„Pożądania,
o których sądzimy, że są obce ludzkiej
naturze, okazują dość siły, by wywoływać
marzenia senne i nienawiść może się
wyładować bezgranicznie, życzenia zemsty
i śmierci najbliższym i najukochańszym
osobom (...) nie są czymś niezwykłym. Te
cenzurowane życzenia zdają się wyrastać
z prawdziwego piekła, a po tłumaczeniu na
jawie, najradykalniejsza cenzura nie wydaje
nam się dla nich zbyt surowa” –pisał Freud
we„Wstępie do psychoanalizy”. Malarstwo
surrealistyczne zaś dowodzi, że podłoże
oniryczne daje zaskakujące bogactwem
wizji rezultaty. W działaniu teatralnym Adama
Fołtarza „12 x rondo”, przedstawionym
na otwarciu wystawy, powinowactwo
z surrealizmem dotyczy nie tylko poetyki
snu, otwarcia strumienia asocjacyjnego czy
swoistego kultu kobiety, ale może przede
wszystkim jest ono widoczne w zastosowaniu
zabiegu zasłaniania i odsłaniania różnych
fragmentów przestrzeni, a więc, przekładając
na język symboli, skrywania i ujawniania
różnych stanów świadomości, instynktów,
pragnień, popędów, różnych - jednym
słowem - pejzaży wewnętrznych.
8. Rozstrzygnijmy na koniec zagadnienie
miejsca i znaczenia erotage’u wśród
dzisiejszych
orientacji
artystycznych.
Spekulatywnie rzecz ujmując, wyłączając
na razie doświadczenia i praktykę twórczą,

erotage zwraca się ku autoanalizie,
rozważaniu zagadnień mechanizmów życia
i procesu tworzenia; interesuje go przede
wszystkim gra czynników nieświadomości,
podświadomości oraz środki i sposoby,
jakimi posługuje się człowiek (twórca), by
zamaskować psychotyczny obraz swojej
wyobraźni i jednocześnie odsłonić go,
przedstawić w formie znaku-komunikatu
możliwego do przejęcia przez innych.
Inaczej mówiąc, czwórczłonowy proces
powstawania kultury (popęd seksualnystłumienie-sublimacja-akt twórczy), sformułowany i opisany przez Freuda, znajdując
się w centrum zainteresowania erotage’u,
byłby rodzajem samoopisania, aktem
samoświadomości, twórczym wysiłkiem
poznawczym. Rysuje się przed nami
perspektywa powstania nowego metajęzyka
twórczego, gdyby uznać popęd seksualny,
jego stłumienia, sublimację i akt twórczy
za proces o cyklu zamkniętym, w którym
dzieło artystyczne otwiera kolejną furtkę
samopoznania, która wiedzie w pierwotne,
skłębione, najgłębsze warstwy psychiki
i z powrotem ² w rejony kontrolowane
przez najwyższą świadomość. Byłaby to
zasadniczo różna od Bretonowskiej teorii
automatyzmu psychicznego koncepcja
twórczości.
Na razie wszelako więcej jest pytań
i wątpliwości niż odpowiedzi. Ale to przecież
najzupełniej zrozumiałe. Jedno w tym
wszystkim jest pewne: erotage niewiele
ma wspólnego z erotyką i erotyzmem
w pospolitym rozumieniu tych pojęć, inne
stawia sobie zadania, choć nie odmawia im
duchowego i zmysłowego piękna.
Ryszard Bieniecki

Metaforyczny obraz natury w
wyobraźni artysty staje się alegorią
kobiety. A.F.
„12xrondo” tj. historia losu kobiety w
dwunastu odsłonach. Narodziny i odrodzenie
egzystencjalnego lęku przed „niespełnieniem”
płci. Konieczność „bycia” i namiętności.
Exhibicyjny ambalaż-striptease „rytualny”
a może ‚striptease-rytualny ambalaż”. Erotage
trwa... A.F.

odsłona X „SFINKS”

odsłona XI „RÓŻA”

odsłona XII „MYŚL”

piramida pragnień
ciało sfinksa
wiatr rozsiał wspomnienia
wiatr wznosi tron
wiatr niesie echo
wiatr zapomina
wiatr pragnie
dumny wiatr nie pamięta pragnień
Sfinks zasiadł na tronie
chwila spełniona
pożądaniem sfinksa - polna mysz
wąż wysysa jajo
dramat bestii
przygoda embriona

jajo pęka dojrzałe
płonie róża... kamienna
spopielały chmury
wiatr oszalał... siewca chmur
las milczy... niemy tłum gapiów
spopielona wyspa urodzaju
las milczy... w letargu
obojętne niebo wchłania próżnię
biała uliczka bezludna
białe rżysko Oriona
białe niebo nieskończone
spopielała róża

symetralna przestrzeń
paralela istnienia
symetralny kanon oka
myśl odzwajemniona
wibrują dźwięki... wabią
tańczą cienie wskrzeszone
ofiarny owoc
Lucyfer tuli w dłoniach
zapomniany benefis
kat gra w kości ze śmiercią
metafizyczny urodzaj
nieśmiertelność odrodzona
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EROTAGE – a new absolute reality?
1. Let us explain the meaning of this word which is hanging at the fronton of this exhibition. We
shall not find it any dictionary although its morphology does not evoke any doubts. It is a neologism,
constructed following a pattern of many concepts within visual art, such as assemblage, emballage,
collage, frottage, which mean different techniques or creative actions. The source of this word is Eros
and derivatives - erotic, eroticism etc., and by adding the French ending: -age, or Polish - aż, a word
“erotage” (PL. erotaż) came into being, which one can translate as “an erotic activity”, “erotizing”.
It does not however explain anything, because the connotations of this word go much further, as
everything which is connected with a piece of art and a creative process.
2. The idea of this exhibition and the theatrical action accompanying it, and the key word appeared
from certain perverse reserve, and perhaps playful objection towards still too serious treatment of
Eros’s presence in art and in life. Many serious works were born out of a joke, that is why we cannot
refuse a suspicion concerning a totally conscious, made-up artistic provocation: reaching the things
that are hidden, revealing and naming artistic signs of these powers, this energy with symbolism that
are hidden in human psyche and which together with cultural heritage create his personality.
3. Eros – a god of love eternal, pre-human myth of love and life, the oldest topos of our culture. Eros in
dualistically understood and perceived nature of life, whose image was left by cultural heritage, was
always on one side, independently of the fact whether on the side was Psyche – a man’s soul guarding
the nature, freedom of Thanatos – personification of death. Eros is a praise of life, it is a paean for
beauty of life, it is a symbol of indestructible love.
So, when did people notice that Eros was tired and bored and that he was no longer a great originator
of art and that his energy as symbol of life ran out? Since when did people start to remove him
resolutely from their thinking? Let us answer this question: since the moment when from the world
of allegories and mythical images they went to the underworld of psyche, inside oneself and noticed
that human feelings are not only driven by high aims but also by blind and dark powers.
4. Andre Breton, a persistent leader and a theorist of surrealism, a personality beyond his times and
environment, wrote in “Mad love”: “I confess without any embarrassment my complete insensitivity

towards the view of nature or a work of art, if it does not cause in me physical anxiety at once. (...)
Although in the analysis of anxiety I have never managed to find out about all constituting elements
– this anxiety can be connected with my deepest suppressions – however, what I know about it,
makes me certain that it is driven only by sexual drive”.
5. Their world view, a method and artistic practice, surrealists owe to the discoveries made by
Sigmund Freud and his depth psychology. Although he was sincerely embarrassed with the fact that
they treated him as their patron – it is an unquestionable fact that he gave them plenty of precious
values – self-cognition, i.e. a chance to go deep into own personality and benefit from this source
of creative inspirations. He brought liberation from canons, conventions, standard and patterns of
requirements and bans of deterrent culture of city society. He discovered unbelievable capabilities
of energy in sphere of subconsciousness which is revealed in night dreams and ego which controls
and limits; he explored the inside in which constantly enemy forces struggle persistently with each
other: Eros and Thanatos, life desire and destruction drive, death; opened door towards autonomic
inside world of a human, and surrealists spotted that between a night dream and reality there is no
antinomy, but on the contrary: they prove homogeneity of existence of man in nature and culture.
6. Liveness of surrealism: dozens of years of presence in the newest world art. The fact that instances
of direct relating to artistic doctrine of surrealism are not to be found often, does not mean anything,
because numerous traces of influences of his ideas can be found almost every day in film, in visual
art, theatre. This is a stigma from which modern art can not be freed quickly or even never.
7. What is hidden, suppressed, primary, not conscious in a man is revealed under the form of masksymbol. “Desires that we see as strange for a human nature show enough strength to trigger off
night dreams. And hatred can explode without limits, wishes of revenge and death to close persons
and the loved ones (...) are not uncommon. These censored wishes are supposed to grow out of
real hell, and after explanation in reality, most radical censorship does not seem for us too harsh
for them” – Freud wrote in “Introduction to Psychoanalysis”. Surrealist painting proves that oniric
background gives surprising richness of visions and results. In theatrical undertaking of Adam
Fołtarz: “12 x rondo”, presented at the opening of the exhibition, relation with surrealism concerns
not only poetics of dream, opening of an associative stream or a cult of women, but first of all it
is visible in application of covering and uncovering various parts of space and thus transforming it
into language of symbols, hiding and revealing different states of consciousness, instincts, desires,
drives, different – just to put it: inner views.
8. At the end let us clear an idea of place and the meaning of erotage in context of artistic orientations.
Just to put it speculatively: excluding creative experience and practice for the time being, erotage
turns to self-analysis, considering concepts of life mechanisms and creation process; erotage is
interested in, first of all, play of unconsciousness an subconsciousness factors and means and ways,
which a man (a creator) applies to hide psychotic picture of his imagination and at the same time to
uncover it, present it in a form of sign-message so that it is possible to be adopted by others. In other
words, a four-element process of creating culture (sexual drive-suppression-sublimation-creative
act), formulated and described by Freud, being in the centre of interest of erotage, was to be a kind
of self-description, an act of unconsciousness, a creative cognitive effort. A perspective of a new
creative metalanguage appears in front of us: if we are to recognize sexual drive, its suppression,
sublimation and a creative act as a process with a closed cycle, in which a work of art opens a new
gate of self-cognition which goes into primary, wreathed, deepest layers of psyche and the way back
– to areas controlled by the highest consciousness. It is to be an idea of artistic output principally
different than Breton’s theory of psychic automatism.
At the moment there are more questions and doubts rather than answers. And it is fully understood.
One thing is certain: erotage has little to do with erotic and eroticism in a common understanding of
these concepts, it sets other tasks, though it does not deny their spiritual and sensual beauty.
RYSZARD BIENIECKI

Erotyk

Uniesienie

Ka ka du

Zbliżenie

Różowy ptak

opowieść
nie
całkiem
da da

W cieniu uśmiechu kretyna, czyli dziury oblepione serem
Epoka wydmuszek
wakacyjna Europa
Niech nas nie mylą tłumy w muzeach, galeriach i kościołach wakacyjnej Europy ²
to okazjonalni (najczęściej) pożeracze słońca, pizzy i najsłynniejszych zabytków,
którzy wielkodusznie zgodzili się oddać cząstkę swojego wolnego czasu Michałowi
Aniołowi, Rafaelowi, Goyi, ale którzy ² zadzierając głowy i niewiele rozumiejąc
z aktu strzelistego gotyckich katedr ² marzą o najszybszym powrocie do swoich
kont bankowych, biur, samochodów, chromowo-glazurowanych kuchni, telewizji,
polityki, swoich zwykłych codziennych żądz i namiętności.
Cywilizacja i kultura ² rozejście się dróg
To bodaj Barbara Truchman zwróciła uwagę na rozejście się dróg cywilizacji i kultury.
Istotnie, mimo wszystkich nowoczesnych urządzeń. Jakie otaczają człowieka, sporo
jeszcze zwierzęcego prymitywizmu w jego zachowaniu, myśleniu i postępowaniu.
W stosunkach między ludźmi (patrz: polityka) nie dokonał się jakiś znamienny postęp,
przeciwnie, stechnicyzowany i zmechanizowany wymiar życia narusza naturalną
w człowieku potrzebę ładu i harmonii wewnętrznej, zgody na taki a nie inny świat.
Swojska Europa ² zagubiony paradygmat
Dwie książki: Rodzinna Europa Miłosza i Europa w rodzinie Marii Czapskiej pokazują
świat tej formacji, której kanonady sierpnia 1914 roku dały pierwszy sygnał do
odejścia, świat, zorganizowany według starych wartości
kultury europejskiej,
scalającej mity śródziemnomorskie z powołaniem chrześcijaństwa. Wszystko
w nim było bliskie, swojskie-własne, przywłaszczone długą tradycją jednego języka,
wielkiej księgi kodów ² uniwersum stworzonego przed wiekami przez wspólnotę
średniowiecza i renesansu.
Jakże się poplątały języki po pierwszej powszechnej wojnie ludów, jakiej zapaści
kulturowej doznała Europa po nieszczęsnej Jałcie, jakże to wszystko się pogmatwało
po rewolucji przemysłowej i elektronicznej, jakie spustoszenia w umysłach
dokonały się po krachu idei i ideologii ² tych z lewa i tych z prawa, tych ze Wschodu, ale
także tych z Zachodu, gdy ostatecznie poplątały się drogi kontrkultury młodzieżowej.
Schody Hiszpańskie ² targowiskiem próżności.
Schody Hiszpańskie w Rzymie, onegdaj Mekka beatników, potem hippisów, całej
zbuntowanej młodzieży świata stały się nagie w tym roku teatrem mody, w którym
najsłynniejsi włoscy projektanci pokazują swoją najnowszą ofertę , nie szczędząc
pieniędzy na światła, dekoracje, muzykę, cały sztafaż który ma olśnić i czule
połechtać zasobne kiesy zaproszonych gości. Gigantyczne targowisko próżności
i wyzywającego bezczelnego estetyzmu. Albo te konkursy piękności ² krajowe,
międzynarodowe, światowe ² w których delikwentki udają zatroskanie losami świata
i biednych sierot, a zuchwała hipokryzja organizatorów walczy o lepsze z naiwnością
widzów. Galimatias pojęć, wzorów, myśli, przeraźliwy bełkot, trudny do uchwycenia
sens coraz krótszych wypowiedzi autorytetów moralnych i politycznych, niewidzialny
porządek i cel świata.
Porzucone miejsca wartości.
Gdzieniegdzie tylko znaleźć można jeszcze miejsca poświęcone sprawom
najważniejszym, przypominają one wszelako bardziej klasztory kontemplacyjne
z niewielką ilością wiernych, niż żywe ośrodki wymiany myśli. I chyba tylko nieliczni
anachoreci przeżywają sacrum, może tylko ich życie otrzymuje gwarancję sensu,
celowości, zewnętrzną zgodę na taki porządek, jaki nas otacza, a właściwie brak
porządku.

Niektórzy wiążąc nasz kryzys z końcem wieku, ze zmierzchem, schyłkiem, pogrążaniem
się w niemożności wyartykuowania prawdy, z niewiarą w istnienie rzeczywistych
wartości. Europa traci oddech ² rozlegają się krzyki ² jej oddech staje się coraz
krótszy, bo powietrze jest zatrute.
Wczorajszy dekadentyzm
Analogie są oczywiste: przed stu laty we Francji pojawiło się pismo, które dokładnie
wyrażało te same nastroje i myśli. „Decadent” kazał wątpić w powszechną i zbawczą
moc sztuki, rezerwował prawo do jej rozumienia i uprawiania dla nielicznych, reszcie
pozostawiał zjadanie chleba. To, co było wspaniałe w dekadentyzmie, to wyzwolenie
jednostki (artysty) z zależności od ludzi, od społecznych powinności, które ją wiązały
i krępowały. Nikt nikomu nie był nic winien, pełna wolność, język sztuki był językiem
sztuki, a nie językiem bezimiennego tłumu.
Jurny modernizm i smutek postmodernizmu
Tak narodził się modernizm, fantastycznie płodny, żywotny, ruchliwy na wszystkich
polach, toczący swe wody w mniej lub bardziej wartkich łożyskach, zbierający prądy i
nurty całej współczesnej kultury. To co obecnie dzieje się w sztuce i kulturze, usiłuje
się zawrzeć w niejasnym i słabo artykuowanym pojęciu postmodernizmu. To też jakiś
znak czasu ² niemożność jego zdefiniowania. Może dzieje się tak na skutek tego, że
nie występują jakieś wyróżniające się tendencje ² poza dominującym działaniem
rynku ² cechy dystynktywne końca wieku, a może dlatego, że homogenizacja kultury
działa jak tygiel mielący wszystko na jeden bezkształtny proszek.
Mam przemożne uczucie, że nastała epoka wydmuszek: ktoś bezczelnie wyssał treść
jajka, nam pozostawił skorupkę. Byłem zawsze przekonany, że dziury mają sens
wyłącznie w serze szwajcarskim i jakoś trudno pogodzić się z myślą, że jest inaczej.
Szaleństwo i metoda
Na pierwszy rzut oka przedsięwzięcie Adama Fołtarza zakrawa na szaleństwo. A może
szalbierstwo? Bo jest w nim sto tysięcy kwestii, które nie zawsze dadzą się z sobą
pogodzić, nie mówiąc o zestrojeniu w jedną całość z początkiem, środkiem i końcem:
mit Pigmaliona i Galatei, dixieland, Manhatan, hinduska mantra, Paryż, pokaz mody,
wystawa malarstwa, magiczne akwarium ze szczególną rybką, poezja nawiązująca
do japońskiej haiku, dialogi Platońskie, balet, teatr, widzowie ² aktorzy, na domiar
wszystkiego kamery video, które „grają”, a jednocześnie pracują dla przyszłego filmu.
Nowy synkretyzm czy Cloaca Maxima
Co z tego ma wynikać: nowy synkretyzm czy obraz współczesnej kultury jako
gigantycznego śmietnika, na którym nieużyteczne przedmioty mieszają się
z odpadkami, pozostałościami procesu trawienia? To nie jest zdrowe miejsce, pełno
w nim zarazków i chorobotwórczych wydzielin. Znowu przypomina się Rzym i jego
antyczna Cloaca Maxima, która do dziś spełnia swoje funkcje; tu staje się symbolem,
niezamierzonym, lecz swoją dosadnością narzuca się sama przez się.
Imitacje i agresja bełkotu
Czytam, że Japończycy, prawdziwi mistrzowie imitacji, rozpowszechniają urządzenie,
dzięki któremu każdy może stać się np. Philem Collinsem. Oto wymazuje się oryginalną
ścieżkę wokalną, kandydat, staje przed mikrofonem i naśladuje piosenkarza,
odpowiednie sygnały pozwalają w trakcie nagrania korygować popełnione błędy
melodyczne czy tonalne. A zatem wszystko jest dozwolone, bez szacunku dla czyjegoś
wysiłku, talentu, oryginalności. Nie chcę powiedzieć, że jest to krzepiąca perspektywa,
a bełkot narasta, jest zaraźliwy. Jest skutkiem masowego naśladownictwa, ekspansji
amatorów i oszustów, którzy²jak zły pieniądz²psują rynek. Łatwość, z jaką następuje
zamiana ról ² z odbiorcy na twórcę, z amatora na zawodowca² powoduje, że coraz
częściej mamy do czynienia z imitacją niż oryginalnością.

Volapük i lot ku nieskończoności.
Adam Fołtarz, drażniąc, pokazuje złą twarz kultury, zmęczoną pod pozorami ożywienia,
wykrzywioną wrzaskiem, zaznaczoną niewiadomego pochodzenia wypryskami,
okaleczoną i zdeformowaną. Jak z Felliniego. Albo z sennego koszmaru. Z jej ust
wydobywa się głos, mówi jakimś językiem, ale czy jest to naprawdę język, czy jakiś
nieznośny Volapük, w którym tylko niektóre słowa są znane, a treści pozostałych
możemy się domyślać. Wszystko w zamyśle Fołtarza jest rozczłonkowane, pojedyncze,
osobne, każda istota i każde zjawisko porusza się po innej trajektorii² w samotnym
locie ku nieskończoności.
Są oczywiście i mity człowieka ² raju na ziemi (wciąż traconego), wszechogarniającej
² miłości (do Boga i ludzi ² siły sprawczej i niszczycielskiej), piękna i wolności (tęsknoty
nieziszczalne). Dramatycznie snuje się ta „opowieść niecałkiem dada”, konwulsyjnie,
bo jak inaczej opowiedzieć o czymś, co samo posługuje się prymitywnym językiem
(echem) onomatopei.
Pesymizm autora
Nie mam wątpliwości do prowokacyjnego charakteru przedsięwzięcia autora, ale
sceptycyzm nakazuje mi niewiarę w jego skutek, w możliwość takiego odczytania,
które nie będzie drwiną li tylko.
Możliwość innej interpretacji
Ale uwaga! ² to przedsięwzięcie (widowisko? happening?) można odczytać inaczej,
językiem mitu jako opowieść o ludzkim losie. Jak w każdym micie, nie wszystko tu
układa się według reguł logiki formalnej, lecz właśnie wieloznaczność mitu pozwala
na interpretacyjne spekulacje, swobodną grę wyobraźni, powrót do pierwotnych
wyobrażeń i tęsknot człowieka. Mit Pigmaliona i Galatei, obecność Kor ² uosobienia
sił żywotnych, przeniesienie akcji poza horyzont naszej ery ² sugeruje wiarę
w człowieka, jego mądrość i wewnętrzne piękno, zdolność do samoodradzania się.
Uśmiech kretyna
A co z „uśmiechem kretyna” w tytule? To z Witkacego, którego większa część życia
upłynęła „w cieniu uśmiechu kretyna”. Kretyn musi też żyć pisał autor „nienasycenia”,
tzn. uznawać samego siebie, i aby zlekceważyć wszystko, co może go zaniepokoić,
i zlekceważyć w imię tradycji, sensu, zdrowego rozsądku, normalności, przeciętności
itp. wynalazł cudowny środek, właśnie ów „uśmiech kretyna”, który jest jednym
z elementów najbardziej zatruwających nas wszelką twórczość i powstawanie
wszelkich, choćby najmniej rzucających się nowością w oczy, rzeczy nowych.
Brzmi to cokolwiek prostodusznie i obawiam się, że z tego powodu nie jesteśmy
gotowi hic et nunc przyjąć takiej postawy. Posądzenie o naiwność jest ciągle pod
naszą szerokością geograficzną uważane za największą potwarz. To nie jest akurat ta
wiara, którą należy wyznawać.
Te słowa Witkacego dedykuję Adamowi Fołtarzowi w dowód podziwu dla śmiałości
jego marzeń, a także tym wszystkim, którzy tego tekstu nie czytali, niczego nie widzieli
i słyszeć nie chcą.
keep smiling gentelmen !
Ryszard Bieniecki

Summary
We face a crisis of European culture. Its content and messages which came down as
tradition of many centuries, a code book, are no longer treated as a universal language.
Expansion of mass media, homogenization and commercialization of culture have led
to domination of cheap and aggressive aestheticism in which form and wrappage are
thought to be more important than the content. More and more often vanity fairs such
as fashion shows, beauty contests, song festivals, advertisements, aggressive visual
surroundings of man push important cultural messages aside into places resembling
contemplative monasteries with scarce numbers of faithful followers. Everything is
subordinated to one single criterion - market value. No wonder that the more sensitive
artists and members of the audience have a feeling of decadence, decline of ideas and
thoughts, exhaustion of forces of culture; decadentism of a hundred years ago gave birth
to modernism, poorly understood and vague post - modernism is unable even to define
the present epoch.
The spectacle of Adam Fołtarz, making use of the myths of Pygmalion and Galatea,
drawing from the utopias of ideal society /.../, showing contemporary fears and
obsessions expressed among others by words of poetry, especially sensitive to form and
essence of the world, the spectacle combining varnishing - day, fashion show, ballet and
theatre with the latest audio - visual techniques - shows the world as a refuse heap of
history and culture, but also - and that is another possibility of interpretation - expresses
belief in wisdom and internal beauty of man in his ability to regenerate. In the artistic
sense the venture of Adam Fołtarz is a kind of new syncretism - total synthesis of all
kinds of art.
Ryszard Bieniecki

Opowieść nie całkiem da da (CKiS Kalisz, 6.12.1991)
Miejsce zdarzenia: Dom Ryb Terrapolis
Rok 2055 ne
Scenariusz, reżyseria, scenografia, etiuda filmowa – Adam Foltarz
Cykl wierszy ,Graniastoslup otwarty” – Jacek Buda
Kostiumy Katarzyna Wypych
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Choreografia – Witold Jurewicz
Tańczą: Krystyna Kaczmarek, Witold Jurewicz z zespołem ALTER
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Fotografie – J. Wojciech Krenz

Kadry z etiudy filmowej „Alter ego” do opowieści nie całkem da da

Drodzy Nieznajomi, Przyjaciele i Nieobojętni!?
Niech nas nie mylą tłumy w muzeach, galeriach i kościołach wakacyjnej
Europy – to okazjonalni najczęściej pożeracze słońca, pizzy
i najsłynniejszych zabytków, którzy wielkodusznie zgodzili się oddać cząstkę
swojego wolnego czasu Michałowi Aniołowi, Rafaelowi, Goyi, ale którzy
– zadzierając głowy i niewiele rozumiejąc z aktu strzelistego gotyckich
katedr - marzą o najszybszym powrocie do swoich kont bankowych, biur,
samochodów, chromowo-glazurowanych kuchni, telewizji, polityki, swoich
zwykłych, codziennych żądz i namiętności /.../1.
Stechnicyzowany świat i zmechanizowany wymiar życia narusza w nas
naturalną potrzebę ładu i harmonii wewnętrznej zgody na taki a nie inny
świat/.../2.

Powtórzmy nasze marzenia o nas samych, ukryjmy w snach myśli bo:
PIGMALION: o wartości jednostki nie tylko świadczą jej myśli
MINSTREL: sugeruje Pan.... to tylko cytat. Rzeczą ludzką jest szukać i pytać.
Natura jest rozrzutna, nie tylko natura ewoluuje
PIGMALION: więc Sokrates nieomylnie kieruje jednostką moralną. Zgodnie
ze wskazówkami przewodnika jednostka obiera pożądany kierunek...
a hedonistyczna żądza ciała, żądza posiadania?
MINSTREL: kiedy ciało nasycone, duch zasypia na drodze do szczęścia.
To geniuszom i charyzmatykom natura dodaje sił i unosi myśli.
Ich myśli są oczyszczające i ponadczasowe /.../3
1
2
3

R. Bieniecki: „W cieniu uśmiechu kretyna...” z Przewodnika Klik-Klaka.
– tamże.
A. Fołtarz: „Klik-Klak. Opowieść nie całkiem da da”.

DROGA
szlak pewnej wędrówki
przywiódł mnie tutaj
do ulic – i noc
opustoszała
prześwietlił się czas

W RZECE NAD RZEKĄ
rzeko przejrzysta rzeko w
ciszy
... złoty dzień!
rzeko rzeczy przejrzystych
przechytrzył cienie
Heraklita cień
i skrócił je
podczas gdy rybki
kąpały się w brodzie

ŚWIAT KOLIBRA
„ta całość nienasycenia
ten ciągły czegoś brak”
I
rzeczy przeznaczenie:
chwila – rzeczy nie ma.
II
chwili przeznaczenie:
rzecz – chwili brak

PAŹ KRÓLOWEJ
widma – znikają
teraźniejszość – nie znika
ciągła teraźniejszość chwili
ciągła teraźniejszość widm
ZIMOWE SŁOŃCA
różane płatki nad miastem
ranek
i nawet kochankowi
trudno wyjść w kontenans
kryształowego dzbanu

PLAC PIGALLE
do restauracji wchodzą damy w futrach
a w każdej – kieł mamuta
JEŚLI JAZZ TO JESTEŚ W AMERYCE
pod wyszukaną elegancją salonu
Tiffany’ego
daleki pomruk –
twardy grzbiet pancernika
jego kopalne oczy
płoną w policzkach jak gemma

TERAŹNIEJSZOŚĆ
zmienny punkt dotykany tchnieniem
PLANTY
profetyczny dzień!
Nieco słony lepki szary
kosz przeżutej trawy
i podzwonne tchu
ale wieczór wspaniały
obok snu gwiazd – klarysek
krąży grzyb szklany wody
ćma obiega dżdżownicę
gdy ta martwa
ktoś przejechał na blaszkę
jej zwój
spacer i cel
pada cień na ulicę... biały łeb
w rytmie pełni
przeczesywacz czeremchy
a pies wyje jakby wskoczył na stół

GRANIASTOSŁUP
OTWARTY
„obłok miasta przysiadł
nad strumieniem i to
światło które w ręku
masz...”

TERRAPOLIS
miasto jest parowcem
co wpłynął do ust
w pętlę rzeki i już nie zawrócił,
pyłowym latawcem
z westchnień Arlekina
i mozaiką smoka...
podziemną latarnią
dla łez szczura
przelanych w stop bożka..
tą wyspą gdzie statki
pływają wśród drzew...
lecz pierwej
była pozłacana arka
szept zwierząt
śpiew ludzki
i „niech się stanie!”
i się stało
co przed sobą masz

DROGA
szlak pewnej wędrówki
przywiódł mnie tutaj
do ulic
i noc opustoszała
prześwietlił się czas

PANORAMA
reklamy reklamy
hieroglifem
powielany
obraz
sen –
szlak pewnej wędrówki

Cykl madonny

rozwietrzone kolorowe baloniki
rozwrzeszczone dłonie
kokietują w palcach
rozwichrzone promieniście
tresowane słońce
rozkwiecone stopy
odciskają ślady słońc
forma z formy
czas porywa treść?
kuglarz skończył numer
mim prześmiewca...

palce splątane wokót źrenic
uważne dłonie
chwytają gesty ukradkiem
myśl frywolna poza
tańcząca marionetka
szept tai ciszę
qui pro quo

niespełniony sen
z niespełnionego czasu
madonna
laur zwiędłe liście
wokół ramion tuli
krwiolistna pajęczyna
dzieli czas
między
przestrzeń rozlistnionych rąk
gubi pamięć lędźwi
rozkołysana suita
budzi radość przebudzenia
radość niepamięci przemijania
radość bycia wciąż
laurowa suita

myśli pochmurnego nieba
myśli zatrzymane konie
myśli zakryte całunem
myśli odciśnięte twarze
myśli bez powrotu trwania
myśli umarłe kwiaty
mumie nadęte dumnie
w cmentarnej ciszy woń spalonych
kwiatów
wabi rozkrzyczane widma
wiwat! brawo - całun żyje!
całun utrefniony spłonął
madonny bezwstydne zdarły suknię
nieoswojony wiatr uniósł całun
i ucichł

Epitafium na śmierć powalonego
drzewa
Scenariusz do instalacji plastycznej
Sceny:
1. Złoty deszcz – krople wody spływające
tworzą bramę urodzaju. Przez nią przechodzą widzowie do
pól elizejskich. Widzowie na głowach mają wieńce laurowe.
2. Widzowie prowadzeni przez przewodnika w wieńcu
na głowie sieją piasek. Wokół stoją nagie kikuty drzew,
totem na palu - nabita głowa krowy i dzwony wiatru –
podwieszone do rozstawionych trójnogów, kamienne serca
dzwonów, kurtyny-echa pamięci o powalonym drzewie
i pryzma piasku.
3. Przewodnik stroi pal totemu
kryzami z liści wieńca laurowego.

9. Przewodnik stroi totem koralami i wisiorami zdejmując
ozdoby z własnej szyi.
10. Widzowie usypują kurhan – zasypują piaskiem totem.
Odwiązują serca dzwonów kamiennych, przyciskają nimi
kurhan, okładają go rozrzuconymi wokół kamieniami
polnymi chroniąc przed sępami.
11. Wędrowcy stroją totem zdjętymi chałatami.
12. Gadająca głowa (efekt iluzji) cytuje tekst, dźwięk
dzwonu poruszanego przez przewodnika:
Cyklop ukrył świat w myślach o stworzeniu węże i ptaki
odpowiedziały papierowym krzykiem
dźwięk dzwonu, tekst: Cyklop ukrył w myślach obraz
stworzenia węże i ptaki śpiewają
dźwięk dzwonu, tekst: Cyklop znużony przysiadł na krawędzi
myśli węże i ptaki krążą drapieżne

4. Widzowie przyczepiają do kikutów drzew liście
z wieńców laurowych.

13. Wędrowcy podnoszą na linie wieżowiec (konstrukcja
z lin i pudeł kartonowych), unosi się niebieska mgła.

5. Widzowie malują kolorowymi farbami kikuty drzew.

14. Przewodnik otwiera drzwi wieżowca. Przez otwarte
drzwi wychodzą wędrowcy i widzowie.

6. Dźwięk kołatek. Przez bramę urodzaju wchodzą
dwaj ślepcy w postrzępionych chałatach. Wzajemnie
podtrzymują się.
7. Wędrowcy-ślepcy potrącają spiżowy dzwon. Wprawiają
w ruch kamienne serca dzwonów wiatru. Serca dzwonów
uderzają w wiszące kurtyny... i powodują ich destrukcję.
8. Przewodnik podpala kryzę totemu. Pozostaje odsłonięta
czaszka krowy nabita na osmalony pal.

15. Przewodnik podaje wszystkim białe i czarne całuny,
wszyscy otulają się nimi.
Przewodnik w czerwonej misie wnosi popiół. Posypuje
popiołem swoją głowę i głowy innych. Podaje popiół
pozostałym. Wszyscy posypują sobie i innym głowy
popiołem.
koniec

jura

Sentymentalne powroty
Jura Krakowsko-Częstochowska to miejsce mojego pochodzenia. Wielokrotnie powracam myślami do miejsc, które wspominam z pobytów podczas kolejnych plenerów malarskich. Jeszcze tam wsród niezdegradowanego przez „cywilizcję” pejzażu,
z zachowanymi gatunkami endemicznej flory, zjawisk krasowych i ruin wapiennych
zamków – strażnic z epoki króla Kazimierza Wielkiego, doznawałem wrażeń człowieka „stąd”.

Jurajskie ogrody
W mojej epickiej opowieści - jedności miejsca i czasu, różne wątki narracyjne przeplatają się z wyabstrahowanymi konwencjami malarskimi obrazów otaczającej mnie
aury i magii miejsca. Dramaturgia i liryzm urzeka. Wciąga w grę wyobraźni i prowokuje obserwatora do tworzenia własnych scenariuszy. Uczy pokory wobec wielkiej
tajemnicy natury i potrzeby symbiozy.

Cykl – Wędrówki Euklidesa po Jurze

Jurajskie puzzle

Cztery pory dnia

Z jurajskiego kalendarium. Galeria ZPAP Bon ART, Częstochowa, lipiec 1995r.

Cykl – Jura in abstrakto ( następne strony)

Awers

Awers

Rewers

Rewers

17 Plener Jurajski 1991,
instalacja Genesis

Awers

Rewers

Awers

Rewers

Tutaj — nie oddaje się teatrowi tego, co teatralne. Tu — nie spełnimy waszych oczekiwań. Nie zaspokoimy waszej ciekawości. O! żadna iskra nie przeskoczy z nas na was.
Nie będzie się skrzyło od napięcia. Te deski nie symbolizują innego świata. One należą
do świata. Deski służą temu, abyśmy na nich stali. To żaden inny świat, inny od
waszego. Nie jesteście już gapiami zza-parkanu. Jesteście tematem. Jesteście w centrum
uwagi. Jesteście w ogniskowej naszych słów.
Nie jesteśmy błaznami. Nie mamy tu przedmiotów, o które moglibyśmy się potykać.
Nieumyślne są również jakieś braki w naszych ubraniach, nieumyślne są nasze — być
może — śmieszne twarze. Także przejęzyczenia które was śmieszą, są nieumyślne.

Byliście rasowymi aktorami. Rozpoczęliście obiecująco. Byliście jak z życia. Byliście bliscy prawdy. Podbiliście wszystkich waszym urokiem. Zniszczyliście partnerów. Graliście
wszystko do czwartej ściany – wy mordy do policzkowania. Wasza gra świadczyła o
wysokiej kulturze – wy oszuści, wy cherlawi geniusze.
Fałszywy ton nie wyszedł z waszych ust. Przez cały czas panowaliście nad sceną. Wasza
gra miała w sobie szczególną szlachetność. Wasze twarze lubo urocze. Byliście bombową obsadą. Byliście idealną obsadą. Byliście niepowtarzalni. Niezapomniane są wasze
twarze. Wasz komizm szarpał nam przepony. Wasz tragizm osiągnął wyżyny artyzmu.
Czerpaliście z pełnego, wy – gnoje, wy – malkontenci, wy – bezwolne narzędzia.

Wasza obecność jest rozpatrywana, od jednego momentu do drugiego, od jednego do
drugiego słowa. Wasze wyobrażenie o teatrze nie jest już dla nas milcząco przyjętą regułą działania. Ani nie jesteście skazani na przyglądanie się, ani nie jesteście uwolnieni od niego. Wy jesteście tematem. To wy gracie. Jesteście naszymi partnerami.
W was celujemy. Jesteście sylwetkami strzelniczymi dla naszych słów. Służycie za cel.
To jest metafora. Służycie jako sylwety dla naszych metafor. Wy – służycie za metafory.

Pokazaliście nam całkiem nowe perspektywy. Dobrze poradzono wam wybór sztuki.
Przerośliście samych siebie. Graliście jakby wyzwoleni. Byliście uduchowieni ty – tłuszczo, wy – aspołeczni, wy – diabelskie nasienie, wy – gadzi pomiocie.

Czas jest niepowtarzalny. Każde okamgnienie należy do historii. Każde wasze mrugnięcie jest historycznym mrugnięciem. Czas przemija na naszych ustach. Czas jest
niepowtarzalny. Tu nie ma nic na niby. To nie jest żadna gra. Tu nie ma nic na serio.
Wy zauważyliście sprzeczność. Czas służy tu grze słów.

Daliście pokaz doskonałej techniki oddechu, wy – pyskacze, wy – hurrapatrioci, wy
– kapitaliści, wy – proletariusze, wy – karykatury, wy – kukły, wy – mięczaki, wy –
bandziory, wy – lizusy, wy – sługusy, wy – zera, wy – tuzinkowe produkty, wy – stonogi,
wy – nadliczbowi, wy – plamy po muchach, wy – z dyskusji wyłączone elementy.

To nie jest utwór dramatyczny. Nie powtarzamy zdarzeń, które się już zdarzyły. Tu jest
tylko jedno teraz i jedno teraz i jedno teraz. To nie jest również wizja lokalna, podczas
której powtarza się gesty. Tutaj czas nie gra roli. Nie gramy akcji, więc nie gramy czasu.
Czas tutaj jest rzeczywisty, ponieważ płynie on od słowa do słowa. Czas tutaj ucieka w
słowach. Nie udajemy, że czas jest powtarzalny. Żadna gra nie może być powtórzona w
czasie, w którym się zdarzyła naprawdę. Ten czas tutaj jest waszym czasem.
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Byliście nieocenieni. Byliście jak orkan. Dostarczyliście nam dreszczy. Zmietliście
wszystko z powierzchni świata, wy – bycze karki, wy – podludzie.
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epilog

ODA DO TRONU
Odległy punkt w pejzażu
w złotym ambalażu arka
wędrowcy w zgiełku niosą
grane role bez tytułów i historii
miraże ...
Centaury wymyślone
maski twarze
maski twarze
cztery obrazy świata natchnione
konieczność chwili Atlasa

Cykl Arka

ANEGDOTA PRZY STOLE
Ustawione w szeregach nakrycia
wabią pełnią dna
wniesiono potrawy
król był hojny
nagi Lir żąda purpury

SEN NA ŁOŻU SNÓW
Ballada o królu Lirze
Król sielankowy śnił sny kolorowe
śniła awangarda sen okrutny
sen krwawy
królu i kacie
łoże śni sen o przeznaczeniu

W KADRZE
Drgnięcie powiek • odruch mimowolny
czerń
rozwarte źrenice • odruch mimowolny
biel
czerwony horyzont
jednym cięciem w mimowolnym odruchu
znikł
jednym cięciem!
sępy krążą....
stop!

OD KAZANIA NA GÓRZE DO MARKSA
złote góry
posępne doliny
krajobraz
obróconej głowy
skąd pasterze wypuszczają
z dzwonkiem rozgrzane
zagony
z koralików wiernego
różańca z głuchych
snów które są jak sopel
z niedzieli wczesnego
poranka rozsypuje się
na ustach popiół
więc dalej
byle dalej
i aż dalej
w zenit ocucony
marsem
podwójną
koronę
księżyców

Cykl Bezlistny Poemat

SWOIŚCIE LUDZKI
przed zrównaniem dnia
z nocą szalony władca
werbował służby
bił ludy
budował świątynie
historię wprowadził w
ciemny tunel tabu
niechętnym poodbierał
przyszłość
po zrównaniu dnia z nocą
szalony władca
stworzył humanizm
odtąd często powtarzał
widząc siebie
w odwróconych zwierciadłach
pokory:
jesteś najwyższym dobrem
dobrem ostatecznym
i niedotykalnym

CZŁOWIEK
MAGNETYCZNY
Z KRUCJATY
I
igła postradała zmysły
koń stanął na biegunie
twoich ślepych mięśni
twego omszałego wnętrza
zanurzaną w piersiach dłoń
masz przy sobie
2
słońce przedziera się w biel nic
co nie ustaje i nigdy nie zwleka
jest zimnym metalem
przypiętym do ścian serca jest
miarą - jej solą i drżeniem
3
brak wschodu i zachodu
zbawiennych pióropuszy nocy
brak snu i złocistego cielca
opuszczona jest waga i słup wagi
śmierć stoi pośrodku mrozu
konch - niewidzialność
znajoma się zdaje
4
bieganina oczu klęska
horyzontów mątwa ciszy i cisza szaleństwa
nim
w palcach dojrzano zwiotczałe gardła martwych
ptaków
5
trzeba się było uczyć
mozolnie powtarzać
znów uczyć na nowo
na murze
ogromnego cienia
na tęczy
miejsc starożytnych
na kości
która nie zakwita
zanurzaną w żyłach dłoń
ściskasz we śnie

WIECZERZA
na tej wieczerzy jedni
zajmują miejsca
po prawicy
drudzy po lewicy
łączy ich pętla śmierci i
kości do ogryzania
potem zadość rytuałom
odbywa się przeciąganie liny
bez arbitra
wyniki opadają w czas

NOC KTÓRA SIĘ NIE
KOŃCZY
według monteskiusza
każdą nową
myśl
nazywa się
herezją
największą
herezją są
stare
prawdy
wróg
istnieje w
ogóle
nie ma go
w szczególności
wojna
z niewidzialnym
nigdy się nie
kończy
długa noc
jest krótkim dniem
dla wszelkiej
inkwizycji

INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM
miał rację gdy
zakazał
rysunek mógłby go
odnaleźć
ukazać oczom
zasłoniętą rozpacz
dotknięciem ołówka
obezwładnić uścisk

URSA MAJOR
król: niczego nie
trzeba
błazen: zawsze
czegoś trzeba
tą wężową nocą
środkiem burz
wędruje król bez
oczu
obnażony z siebie
i tam gdzie oczy
ledwie śnią
nie ma ukojenia
i pojąć los niełatwo

Epilog
Monodram, Galeria BWA Kalisz, 10.06.1994
Reżyseria, scenografia, cykl wierszy „Arka” – Adam Fołtarz
Cykl wierszy „Bezlistny poemat” – Jacek Buda
Etiuda aktorska – Lech Wierzbowski
Muzyka – Gabriela Szendzielorz

asocjacje
50

Tryptyk mazurski

Wciąż unoszący się zapach 900-letniej akacji

Cykl Portrety Słońc

wirtualność
etiudy

Wirtualność Etiudy
CKiS Kalisz 29.01.1995
Koncepcja artystyczna – Adama Fołtarz
Autorzy Etiud: Halina Fiećko, Barbara Kasprzak, Jacek Jackowicz,
Tomasz Kmiecik, Janusz Świerczyński, Lech Wierzbowski, Adam Foltarz

Umowność znaczeń w obrazach pełnych matafor i wielowartości to casus
ciążący na poetykach awangard różnych prowieniencji. Swoisty szum semiologiczny doprowadził między innymi do stworzenia języka komputerowej
„wirtual reality” – rzeczywistości quasi przestrzeni sztuki i architektury czysto formalnej. Odwróćmy to pojęcie, a urzeczywistnimy sens „ a n i m i s ”.
Odczytajmy znaki. Urzeczywistnijmy nadwirtualność – estetykę nadchodzącej historii uczuć, powrotu głąbokiego przeżycia sensu treści symbolicznych.

Od Autora
Zmieniające się pejzaże, podległe prawom natury i odmienne obrazy poddawane ekspansji kultury, w ciągłych procesach przemian, ulegają antytezie do jedności świata zmysłowego i wyobrażonego raju, wykreowanego przez zracjonalizowane umysły kreatorów: technokratów
i oligarchów. Niezgodność oczekiwań i skutków owych przedsięwzięć,
powoduje napięcia i konflikty wewnątrz struktur społecznych. Efekty ekspansji w sferze kultury na rzecz symbiozy z naturą, nie zawsze skutkują
zapotrzebowaniem na spełnienie człowieka w świecie wyrażanych tęsknot
do... Zapraszam do wędrówek. Ja opisałem swój rejs po jeziorach Mazur.
PEJZAŻ SEMIOTYCZNY. PEJZAŻE Z PAMIĘCI
Apolliński intelektualny pierwiastek ponad przypadkowości życia wznosi się w rejony czystej formy. Opisuje zjawiska i dąży
do rozpoznania praw nimi rządzących. Równoważenie wątków literackich z inspirującymi obrazami natury prowokuje dionizyjskie igry. Przybierają one postać podświadomościowej formy eksperymentu, egzystencjalnej zabawy zmysłami i nadrealnych konstrukcji znakujących. Przestrzeń magiczna obrazu
– metafizyczne sacrum zawiera się w jedności formy i treści. Wywołuje
przeżycie i określa staus quo dzieła artystycznego. Skutkiem zaistnienia jedności elementów jest równoważenie czynników psyche
w obrębie przeżycia artystycznego tj. wywołania stosunku do treści i
asocjacji zawartych w wywołanym w wyobraźni artysty obrazie-formie.
POSIEDZENIE Fraszka
Z ogromnej sali wyniesiono śmiecie
I kurz otarto z krzeseł — weszli męże
I siedli z szmerem, jak w pochwy oreże,
I ogłosili... cóż?... że są w komplecie!!
I siedzą... siedzą... aż tam gdzieś na świecie
Wariat wynajdzie parę, a artysta
Podrzędny — promień słoneczny utrwali,
A nieuczony jakiś tam dentysta
Od wszech boleści człowieka ocali...
A Akademie milczą... lecz w komplecie.
		

Kamil Cyprian Norwid

WYSPA KORMORANÓW
Na spopielałym skrawku ziemi
W zmartwiałych cieniach drzew
Gniazdują kormorany
Kormorany krzyczą
Kormorany nurkują
Kormorany łowią ryby
Kormorany karmią młode
W teatralnych pozach czarnopióre ptaki
Kormorany zamyślone milczą
lekka bryza...
		

Adam Fołtarz

Etiuda (recytacja – Agnieszka Greinert), wernisaż wystawy
Wyspa Kormoranów, Łódź, Galeria ZPAP na I piętrze, marzec 2004.
Wystawa dedykowana Pawłowi Joczowi, twórcy niezrealizowanego
pomnika Kamila Cypriana Norwida w Paryżu

wyspa
kormoranów

czarna
piramidka

Czarna piramidka
Reżyseria, cykl wierszy
„Dziennik amerykański”,
scenografia i cykl obrazów – Adam Fołtarz
BWA Kalisz, 6.07.1995
Etiuda aktorska – Maciej Michalski
Forum Fabricum, Łódź, 24.05.2002
Etiuda aktorska – Lech Wierzbowski
Etiuda pantomimiczna – Andrzej Skurko

W prologu:
W centrum czarnej przestrzeni ustawiony ekran (czarne lustro). Przed ekranem reflektor oświetla pionowo czarny kokon.
Hostessy ubrane w czarno-czerwonych kostiumach body rozwijają czarny
kokon, podają go zgromadzonym widzom. Jednocześnie formują z widzów
duży okrąg (stół biesiadny). Po rozwinięciu czarnego kokona, ujawnia się
postać ubranego w czerwoną togę z wieńcem laurowym na głowie narratora.
Narrator uruchamia swoje ciało drobnymi ruchami - gestami, ogląda się w
czarnym lustrze podnosi rękę, wskazuje palcem na odbicie własnej twarzy i
widzów. Poprawia z uznaniem wieniec na głowie, pozuje, towarzyszy temu
seria gestów i bogata mimika.
Narrator:
Zrodzeni z wiatru, ognia i wody dzieci popiołu i ziemi... żyję
pauza
próbuję sobie przypomnieć tekst
olśnienie gdy rozum śpi, budzą się potwory
dumny z wygłoszonej sentencji kontynuuje:
teatr to genialny wynalazek ludzkości, po kole
pauza
i jeszcze kilku innych rzeczach
kryguje się, hostessy podają kieliszki napełnione winem narratorowi i widzom zgromadzonym przy stole.
Narrator:
Wznieśmy toast w imię nieśmiertelności myśli i sztuki. Niech kwitną kwiaty
i kolory liści. Żyjmy chwilą
wznosi toast, wypija wino hostessa podaje mu naręcze polnych kwiatów i
ziół narrator rozsypuje podane kwiaty i zioła w tłum publiczności, hostessy
wpinają widzom w klapy ubiorów rozrzucone kwiaty jw.

Akt I

Akt III

Kwadrat amerykański, 11 September 2001 New York

Akt II

w epilogu

Dziennik amerykański
26.05.1995
słońce w zenicie
policzono chwile triumfu
pretorianie kują marmurowy tron
pretorianie wznoszą kamienne kurhany
pretorianie brukują błękitny trakt.

27.05.1995
o świcie
Cezar ofiarował pretorian słońcu
w zmierzchu pachnie laurowy las
opuszczone trakty
spłowiały sztandary
patynowe słońce
zmurszały tron zdobi muzeum świata

30.05.1995
temperatura + 400C, słońce w konstelacji Skorpiona,
iluminacja czerwona.
Wiadomości poranne:
Prowansja.
Podczas prowadzonych prac wykopaliskowych
odkryto kurhan z 253 roku p.n.e.
był pusty

nowe szlaki, cmentarzyska betonu i stali
strzępy szyneli
zapomniane wizje, okulary bez szkieł
samosiejne zwiędłe kwiaty
gazetowy anons:
oferuję oddaną przyjaźń
tresowane psy obronne i do towarzystwa
dodatkowo do nabycia tron
lub gabinetowy system rządów

w rocznicę powstania wolnego świata
MTV transmituje wielki koncert
połączonych orkiestr
ufraczone anioły dyrygują gwiazdom
dzieci kwiaty uprawiają wolną miłość
Jakub i Monika karmią wędrowne ptaki
na rogu 45 i 76 Streat
Andriej Maksymowicz prosi o drobną pożyczkę

monday 5.06.1995 9.32 pm Central Park Avenue
skoszone kikuty traw
w konchach zioła i suszone owoce
ryby w rzędach uwolnione z sieci
topór wbity w pień powalonego lasu
Drzewce włóczni tkwiące w ściernisku,
pionierzy tkają płótno
pionierzy grają w kości
pionierzy konno u wodopoju
zużyty żar paleniska...

Wpół rozdarty pejzaż postrzępione sztandary
nowe bruki

łapczywi pożeracze gazet
vox populi
kawiarniani żurnaliści i wy sumienie ulicy
czytaliście?: thursday 15.06.1995
odnotowano kolejny rekord w Księdze Guinessa.
Studenci na dziedzińcu Uniwersytetu w Cambridge
usypali najwyższą piramidę z dotychczas znanych
w nowym świecie
zużyli 5000 ton ksiąg

wirtualni marzyciele
nowi konstruktorzy dusz
prestygitatorzy
malarze i poeci
w labiryncie
zaginął notatnik
ze spisem nazwisk, telefonów i adresów
uprzejmego znalazcę prosi się
o pozostawienie notatnika przy wyjściu

siedem ogników w lustrach
już zakwitły azalie w ogrodzie
na tarasie „Lato” Vivaldiego
dla gości
atrakcją wieczoru
były kraby w basenie
zdarzył się nieszczęśliwy wypadek
panna młoda skoczyła z Golden Gate

27.06.1995 MTV
anons reklamowy trillera filmowego „Republika”
dudnią bębny
ryglowane bramy zamykają świt
pośpiesznie rozdano znaki herbowe
prometejskie ognie
znaczą szlaki w imię nowego Świata

„Republika” cz. 2
obywatele świata
bywalcy garden party
bywalcy lombardów
urzędnicy i artyści,
epigoni
notują wyniki giełdy na World Streat

z notatnika recenzenta...

na drugim brzegu popieliska
zegar na wieży
odcina czas

dudnią bębny...
łupy zdobią skanseny
skodyfikowano prawo do skrzydeł
zwycięzcy pracują dla nowych zwycięstw

2.07.1995 Sunday
11.00, 11.01, 11.02 pm... 11.12, 11.13, 11.14, 11.15,
odgłos kroków, na 12-tym piętrze ktoś zatrzasnął drzwi
11.16, 11.17, 11.18, szmer spuszczonej wody w łazience
11.19, 11.20, 11.21, mrs Juliette C. zasuwa rolety
11.22, 11.23, 11.24, powieki opadają...

to tylko
metamorficzny alfabet nocy
który powrócił
znaki repetycje
konieczność artykulacji
ja
ósmy numer buta
i 5,5 rozmiar kołnierzyka
ja
czwarty numer w dzienniku
bez garnituru, bez krawata

potencja
jasna cholera
podomka...

69-odwracalny układ graficzny dwóch cyfr w systemie dziF‑
siętnym, również w szóstkowym. Może być popkulturową
metaforą współczesnego uniseksu i figurą stylistyczną w
języku magii symboli i rytuałów. Apollin rozbudzony w
wędrówce do świata skonstruowanego w strukturze hie‑
rarchicznego „kosmosu”, zostaje poddany rytuałowi inicja‑
cji. Już Apollon wykonuje z Ibisem wyuczony taniec dwor‑
ski. Przekracza bramę do... Demiurgom grajmy kołysankę.
Adam Fołtarz

A 69-convertible graphic system of two numbers in a deci‑
mal system also in a 6-figure system can be a popcultural
metaphor of present unisex and a stylistic figure in the
language of magic of symbols and rituals. Apollo excited
in the journey to the world constructed in the structure of
hierarchical „universe”, is subordinated to ritual of initia‑
tion. Apollo performs a court dance with Ibis. He enters the
gate to ... Let’s play a lullaby to demiurges.
Adam Fołtarz

WSTĘP
Noc. Światło księżyca. Bogowie innych światów. Żywe
mity. Czy tylko zjawiska, których obecności jest się świado‑
mym, czy też egzystencjalna tęsknota za utraconym rajem,
z którego wyrzucono człowieka, aby ten odbywał wędrów‑
kę tułacza pomiędzy nadzieją a zmartwychwstaniem.
Adam Fołtarz, którego twórczość już od dłuższego czasu
przekracza granicę konwencji form artystycznych, sięga
coraz częściej do multimedialnej ekspresji, której siła pły‑
nie z jego wizjonerskiej próby przekształcania mitów zapo‑
życzonych z różnych kultur. Tutaj Ibisa, tam szalony Apoll i
to przejmujące światło, jako biel - jako etyczna kategoria
zamknięta ikonicznością niebarwnej barwy. Jasność duszy
przebijającej się poprzez Hades, poprzez Inferno czerwieni
zakutej wspomnieniem dantejskiej „Boskiej komedii”. Jak‑
że to bliskie, ciągle w labiryncie życia szukającemu skołata‑
nemu przygodą spotkań człowiekowi. On jest jak tajemny
ptak, jak Feniks, który z pyłu ziemi wznosi się ku górze ku
odblaskom zwycięskiego słońca, w których odbija się księ‑
życ, symbol nadziei, spełnionych marzeń... nieskończonej i
przez to wiecznej miłości.
Sztuka, która wyzwala emocje jest prawdziwa. Ona bo‑
wiem nie jest kategorią intelektualnych przemyśleń, ona
jest ucieleśnieniem wiecznych mitów, których prawda jest
w swojej sakralności metaforyczna, bo prawdziwa sztuka
była i jest zawsze boską i tę krztę boskości pragnie Fołtarz
jak Demiurg gnostycznie ucieleśnić, na moment zatrzy‑
mać. Ta miara, ta wizja co prawda przemija, jak teatralny
spektakl, ale coś jednak zostaje zamknięte wspomnie‑
niem, z którego zawsze od nowa tchnie duch kreatywnej
intuicji ożywiającej martwą naturę otaczającego świata.
Ta ożywiona natura, dematerializująca się materia, jest
zatrzymanym wspomnieniem uciekających mitów. One,
co prawda, nie odpowiadają swemu archaicznemu osa‑
dzeniu w życiu starożytnego Egiptu, czy też Antyku, ale
są swoistą celową synkretyzacją przeżyć artysty, który
świadomie dąży do tej przez siebie indywidualizowanej
mieszanki kulturowych tradycji tworzących tę mozaikę
różnych czasów i różnej przestrzeni. Przestrzeni poetyckiej
duchowości zatrzymanej na moment w przemijaniu zasty‑
głych mitów, będących reminiscencją jeszcze tu na ziemi
stąpających bogów.
Piotr O. Scholz

INTRODUCTION
Night. Moonlight. Gods of different worlds. Live myths.
Are they phenomena, whose presence we are aware of or
is it an existential longing for a paradise lost, from which
a human was outcast, so the latter carried out a trip of a
tramp between a hope and resurrection?
Adam Fołtarz, whose artistic output has been exceeding
the limits of convention of artistic forms for a long time,
reaches multimedia expression more often, from which
strength flows from his visionary’s trial of transforming
myths borrowed from different cultures. Here Ibis, crazy
Apollo there and penetrating light, as whiteness as ethi‑
cal category closed by iconicity of colourless colour. The
brightness of soul coming through Hades, through Inferno
of redness riveted by memories of Dante’s Divine Comedy
(Boska komedia). How close it is, still in the maze of life
of a man searching for meetings. He is like a mysterious
bird, like Phoenix, who from the dust of the earth rises up
to the reflections of the victorious sun in which the moon
- a symbol of hope, dreams which came true, endless and
eternal love is reflecting.
Art which frees emotions is real. It is a category of intel‑
lectual consideration, it is an embodiment of everlasting
myths, whose truth is in its sacral nature- metaphorical,
because real art was and is always divine. Fołtarz wants
to personify this whit of divinity in a gnostic way, as De‑
miurg, and to stop for a moment. This measure, this vision
is passing, as a theatrical performance, but something is
wound up by memories, from which always from a begin‑
ning a new spirit of creative intuition animating still life
surrounding the world comes out. This animated nature,
dematerializing matter appears to be halted memories
of escaping myths. The myths not complying with their
archaic placement in the life of ancient Egypt or Antique
Times, are purposeful syncretism of artist’s experiences,
which the artist consciously wants to reach through self‑
-individualised mixture of cultural traditions creating a
mosaic of different times and different space. A space of
poetic space of soul stopped for a while in stagnant myths,
which are a reminiscence of gods treading just here - on
the earth.
Piotr O. Scholz
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Z lotu ptaka - w stożku widzenia
Towarzyszą mi spore emocje i mam kłopoty, gdy staję przed prośbą oceny twórczości A. Fołtarza.
Stożek widzenia - z lotu ptaka jego prac plastycznych to bryła wśród stożków nietypowa: otóż
średnica podstawy jest znacznie dłuższa od jego wysokości.
Mając nawet sokole oko z trudem da się ogarnąć krąg treści i krąg formalnych środków plastycz‑
nyh, które są przedmiotem twórczości Fotarza.
W optyce jego zainteresowań znajduje się bogata problematyka ewolującej cywilizacji europej‑
skiej a egzemplifikuje to w takich obiektach plastycznych które uważamy za charakterystyczne dla
nurtów: nadrealno-symbolicznego, racjonalistycznego sztuki współczesnej.
Można byłoby oczywiście podnieść wysokość stożka w celu lepszego ogarnięcia kręgu podstawy ale
grozi to jakąś nieczytelnością dzieł zarówno w warstwie intelektualnej jak i formalnej. Fascy‑
nacja dadaizmem, hepeningiem, performansem działaniami parateatralnymi, w końcu samym
teatrem to wartki w twórczości A.Fołtarza nurt OBESFBMOPTZNCPMJD[OZ sztuki współczesnej.
Swoista obfitość myśli, pomysłów i skojarzeń często w nadrealiźmie wyklucza klarowność formy.
Fołtarz projdukuje swoje obiekty OBESFBMOPTZNCPMJD[OFHP jakby w biegu popędzany przez ducha
nadrealizmu miotającego błyskami następnych pomysłów.
Bardzo ciekawym a zarazem charakterystycznym jest fenomen pogodzenia w ramach jednej
osobowości twórczej nurtu nadrealnosymbolicznego z nurtem racjonalistycznym sztuki współ‑
czesnej. Ten przypadek dotyczy Adama Fołtarza.
Nurt racjonalistyczny przejawia się między innymi w konstruktywiźmie. Fołtarz bardzo pewnie
czuje się jako autor przedstawianych kompozycji konstruktywistycznych i ja sobie wysoko cenię
ten człon jego twórczości (cykl poświęcony profesorom, prace 2002 roku). Połączenie wątku
nadrealnego z racjonalnym wyjaśnia istotę spektrum Adama Foltarza. Jako architekt wnętrz
jest w stanie wyprodukować niekończącą się serię scenografii dla swoich uniwersalistycznych
przemyśleń ale jednocześnie jako architekt wnętrz czyni prawa konstrukcji.
Konstruktywizm to taki rodzaj sztuki współczesnej gdzie dyscyplina formalna, obliczone proporcje
i kształt są wizualnym nośnikiem praw uniwersalnych. Zakodowana sztuka konstruktywistyczna
daleka jest od łopatologii sztuki nadrealistycznej. Warto jednocześnie pamiętać, że wybitni mi‑
strzowie syntetycznej precyzowanej formy organicznej jak Henry Moore, Constantin Brancusi,
Juan Miro, Jean Arp czy Aleksander Calder to także wielcy nadrealiści...
Intensywna praca twórcza rodzi możliwości popełniania niejednej pomyłki ale zdobywane do‑
świadczenia sprzyjają perfekcji która z kolei umożliwia dokonanie weryfikacji własnej twórczości 
oto zjawisko obserwuje na przykładzie Adama Fołtarza – osobowości artystycznej, która generuje
w niezmąconym tempie nowe zastępy obiektów plastycznych.
Najważniejsze to posiadać motywację do ciągłej własnej twórczości oraz mieć energię do stałej jej
egzemplifikacji.
Zdobywane doświadczenia na poligonie własnej twórczości powodują, że prace Fołtarza stają się,
co naturalne, bardziej konsekwentne stylistycznie, jego prace nadrealistyczne przekonują coraz
trafniejszą relacją między formą a treścią, natomiast w pracach konstrukt ywistycznych ich forma
przedstawia, satysfakcjonuje nas z racji posiadanych proporcji.
Systematyczna ewolucja twórczości Adama Fołtarza budzi szacunek oraz dostarcza nam deficyto‑
wego optymizmu.
Artysta rzeźbiarz prof. Andrzej Jocz

Alicja w krainie czarów wypowiada prawdę o dążeniu jednostki do zachowania tajemnicy własne‑
go ego i jednocześnie o „konieczności” jego odkrycia. Owa wewnętrzna sprzeczność tylko z pozoru
wyklucza możliwości dialogu bohaterki ze światem zewnętrznym, a raczej zachęca do odkrywania
siebie w innych, i poprzez innych w niej samej. Odwieczna ciekawość poznania natury ludzkiej jest
jednym z warunków wewnętrznego dialogu i akceptacji status quo własnej osoby. Wędrówka Alicji
to doświadczanie uniwersalnego piękna dobra, odwagi, szczęścia i mądrości. Zmierzenie się z praw‑
dą o naturze człowieka skłania do refleksji, pochylenia się z pokorą nad sobą i ciągłego potwierdzenia
„bycia”. Ile bytów - tyle światów, ile istnień - tyle niepowtarzalnych bytów Wejdź na najbliższą Górę...
do spotkania na szlaku.
Adam Fołtarz

Widnokręgi
PUNKT
odbiciem z przeszłości
przemknęło przez lustro
spojrzenie zaskrzypiało
echem kroków po podłodze
zatrzasnęło drzwi
niepamięci luster
zwrócona opowieść legendą dnia
wspomnieniem nocy
misterium powróci

PYTANIE
lustrom strzec uczuć
odbiciom niewiernym
śniąc pas de deux
ukryć twarz w lustrach
i pytać?

Archetypy

Galeria Tower Building – Art Designe Society Allmendinger,
Łódź, luty-marzec 2003.

widzenie
na górze

Zdjęcia makiet do realizacji landartu,
fotografie J. Wojciech Krenz
Cykl wierszy „Portrety”
Adam Fołtarz

OCZEKIWANIE
świetlisty blik utknął wpatrzony w dłoniach
zamknął chwilę wyzwolenia
w samotności gestu uniósł wzrok
gest zawisł milczący w ramie

Parnas

ALLEGRO NON TROPPO
okruch światła schwytany w dłoni
uniósł zapach słońc
ruch warg wyzwolony widnokręgiem
alegorii
rozprzestrzenione echa rozsiewa
zaklęcia szeptane myślom
w palcach przesuwają magiczne oko
tęczowe
szumi opuszczony perłopław
złoty byk w kwiatach ziół
w srebrnej sieci perła wabi byka
jednorożcowi złota łąka
w portretach słońc

Odwrócony horyzont

MODLITWA DO MANTRY
powtarzalne dada
pejzaże białych ścian
nieustanny strach
nieustanny ból
wypowiedziane ...
ja ...

Odsysea

Z TOULOUSE-LAUTRECA
okolone ornamentem ścian
bramy
w zgiełku świateł
wylegają na ulicę
chętne tajemnic z naprzeciwka
niewierne miłości opłakują w tłumie
w oknach ukryte spojrzenia
odgłosy kroków niesione po bruku
skłon kapelusza
parasolka
upuszczona rękawiczka...
rozświetlone latarnie
klamka
uchylone drzwi

Atawizm

GARDEROBA
rekwizyty rozrzucone niedbale
ćwiczą gesty mistrza
peruka pozuje zalotnie
manekin podaje frak
poruszenie
przed wyjściem na scenę
wielki finał...
zgasły światła
w cichym geście epilogu portier zamknął drzwi

Circus Romanum

PAPIEROWE NIEBO
X
CYKLOP ukrył świat w myślach o stworzeniu
węże i ptaki odpowiedziały papierowym krzykiem
X
CYKLOP ukrył w myślach obraz stworzenia
węże i ptaki śpiewają
X
CYKLOP znużony przysiadł na krawędzi myśli
węże i ptaki krążą drapieżnie

Umarłemu miastu

BIAŁA LOKOMOTYWA – asocjacje

rozpięty nad górską doliną arkadowy wiadukt murowany z czerwonej cegły tynk zmurszały od strony północnej pokryty zieloną pleśnią ze śladami strug
wody deszczowej w arkadowych łukach odkryte zlasowane z głębokimi bruzdami spoiny wiązań murarskich logicznie ułożone w murze cegły tkwią tworzą
porządek i równowagę grawitujących mas filary ustawione w rytmicznym szeregu głęboko posadowione w wyschniętym korycie rzeki porośniętym
miejscowymi samosiejkami dzielą dolinę na część północną i stronę południową słońce rysuje granice cienia opadający cień zmienia pozycje wiaduktu w
dolinie jedynie tor ułożony na koronie wiaduktu bez względu na pozycję słońca nieruchomo wisi nad doliną prowadzi wzrok i myśli z północy na południe i
z południa na północ stalowe szyny przytwierdzone do drewnianych podkładów wyjaśniają cel i techniczny obraz inżynierskiego przedsięwzięcia po bliższemu
przyjrzeniu się torowisku dochodzimy do wniosku że linia kolejowa jest od dawna nie eksploatowana wskazuje na to skorodowana powierzchnia szyn
zmurszałe podkłady kolejowe poprzerastane bujnymi ziołami i chwastami i wcześniej opisany wygląd konstrukcji murowanej wiaduktu pozbawionego
balustrady a nawet prowizorycznych poręczy bądź łańcuchów łatwo wypaść z kierunku biegu torowiska kusi przestrzeń doliny położonej po obu stronach
wiaduktu zapomniana przez podróżnych i wędrowców dolina tkwi w niezmiennym celu z opuszczonym wiaduktem nasłuchuje i wypatruje czeka na
przejazd białej lokomotywy

Cykl Odysee
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Miquelowi Cervantesowi

Przechodniom z nizinnego kraju

Martwa natura do tematu: Widok – Jackowi Budzie – poecie

Michałowi Aniołowi

Tym, którzy widzieli i słyszeli

Ku wielkiemu meteorowi

Rodzinie

Adamowi F.
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Fantomy - odbicia w lustrze

Phantoms – Reflections in a Mirror

W pierwszym odruchu wyobraźni, pamięć przywołuje regulamin zakopiańskiej Firmy Portretowej
S. Witkacego. B.P. Brown wymyślił personalistyczną teorię osobowości. J.K. Jung ogłosił koncepcję
super ego uwarunkowaną behawioralnym tłem (Jung- czołowy przedstawiciel amerykańskiej
psychoanalizy, która stała się modą i miała być remedium na wszelkie kłopoty psychiczne
społeczeństwa amerykańskiego w drugiej połowie XX wieku). Tak przeciwstawne, krańcowo
zredukowane postawy intelektualne szkół psychologicznych, z konieczności nie wyczerpują treści.
Jedynie oddają cząstkę „prawdy” o człowieku. Wysoki stopień złożoności problemu pozwala na
nieskończoną ilość interpretacji, komentarzy, subiektywnych, zarazem zmultiplikowanych odbić
w lustrze. Kim jesteśmy? Jak się identyfikujemy w tłumie, w jaki sposób komunikujemy swoją
autonomię, jakie reguły gry stosujemy w procesie symbiozy z innymi?
Neopozytywistyczne postawy współczesnych filozofów i badaczy kultury, okazały się wtórne
i niefunkcjonalne. Człowiek w kolejnych wcieleniach- modelach kulturowych i historycznych,
będący przedmiotem spekulacji specjalistów, odsłania kolejne ślady, odciski tożsamości tu i teraz.
Jest bardzo plastycznym tworzywem w rękach i głowach ,,olśnionych” własną genialnością
demiurgów. Mistrzowie mistyfikujących gier ponoszą wciąż prywatne klęski, a życie toczy się
własnym torem. Pst! Ostatnio pojawili się kolejni a’ la mode, wywodzący się z kręgu strukturalistów,
niosący bardzo „odkrywczą”, dobrą nowinę o symbiozie człowieka z naturą. Pojęcie EKO
odmieniane we wszystkich możliwych przypadkach funkcjonuje jak zaklęcie, magiczny fetysz,
znaczenie tego słowa sprofanowane przez zaklinaczy sił natury. Już Św. Jan Chrzciciel dokonał
„cudu” duchowego oczyszczenia wstępujących do świata unoszącego wtajemniczonych ponad
sprofanowaną rzeczywistość egzystencji.
To wyznanie wiary w ludzką twarz człowieka tworzy optymistyczny obraz sacrum i budzi nadzieję
odczytywaną w odruchowej potrzebie tworzenia rzeczy pięknych pożytecznych i trwałych
(Witruwiusz), rzeczy będących produktem geniuszu intuicji i aktualnego stanu wiedzy.
Antyteza zła- zadośćuczynienie- katharsis to ofiara z ludzi i zwierząt składana bóstwom. biblijny
akt odkupienia, średniowieczne procesje biczowników, filozofii Zen harmonia zmysłów, jaźni i
emocji. A dzisiaj preferowany humanistyczny aspekt integralności osoby ludzkiej O! Tao. Katharsis
miała za cel transformacyjny aspekt stawania się w świecie wartości legitymizujący idealny
twór kultury. Relacje: człowiek- świat zewnętrzny, człowiek- i jego ego, w mitach, rytuałach nie
wyłącza artysty z obiegu prawa naturalnego na rzecz dystrybucji obowiązującego prawodawstwa.
Psychoanalityczna, kompensacyjna funkcja sztuki w kulturze uwalnia od egzystencjalnych uwikłań
i zacieśnia więzy na domniemanych poziomach osiągalnych przez „wtajemniczonych”.
Rytuał twórczości nie ubezwłasnowolniony przez procedury, technologie, spekulatywne pseudo
idee, zaprzecza utartym zrutynizowanym konwencjom. W przypadku przepisu na placek
drożdżowy z jagodami; pomimo niewyrafinowanego połączenia różnych materii i smaków,
odczuwamy przyjemność konsumując go, o ile dostosujemy odpowiednie proporcje składników
placka do naszych indywidualnych preferencji smakowych. Podobnie możemy określić przepis
na właściwie zbudowany i urządzony np. polski dom, savoir vivre przy stole i obraz w salonie
muzycznym, czy preferencje seksualne partnera etc.
To dotyczy powierzchownych oczekiwań od uporządkowanego, cywilizowanego świata.
A co „Witkacowicze” powiecie o sobie i w dialogu ze sobą, czy potwierdzicie zdaniem czytelników
moje odczucia, odczucia kibica, komentatora, zmierzenie się z tak bardzo delikatną, nieokreśloną,
zmienną i trudno uchwytną materią, jaką jest osoba ludzka. Ułatwiłem sobie pracę; ograniczyłem
pole badawcze i możliwe, że sprowadziłem formułę człowieka do znaku - fantomu. Punktem
wyjścia do przyjęcia metody poznawczej i przeprowadzenia analizy pomocnej w znalezieniu języka
formy fantomu posłużyła wydana w Polsce w 1976 r. książka J.K. Junga ,,Archetypy i Symbole”.
Czy ta metoda okazała się skuteczna? Z ławy obrony pada konkluzja: człowiek jest wciąż na
początku drogi..., w rozwoju gatunku homo sapiens jesteśmy świadkami...

In the first spurt of imagination, the memory recalls a code of practice of Zakopane Portrait
Company of S. Witkacy. B.P. Brown came up with a personalistic theory of personality. J.K. Jung
announced his idea of super ego conditioned by a behavioural background (Jung – a leading
representative of American psychoanalysis which became a fashion and was to be a remedy for all
psychic problems of the American society in the second half of the 20th century). So adversative
and peripherally reduced intellectual attitudes of psychological schools, out of necessity do not
exhaust the content. They only reflect a part of “truth” about a man. A high level of complexity of
the problem allows for infinite number of interpretations, comments, subjective, at the same time
multiplicated reflections in a mirror. Who are we? How do we identify ourselves in a crowd? In what
ways do we communicate our autonomy? What rules of game do we use in a process of symbiosis
with other people?
Neo-positivism attitudes of modern philosophers and researchers of culture, turned out to be
secondary and non-functional. A man in subsequent forms and roles – cultural and historical
models, being a subject of speculations of specialists, reveals new traces, prints of identity here
and now. It is a flexible material in hands and heads of demiurges who are ”enchanted” by their
own genius. Masters of mystifying games still experience private failures and life goes its own way.
Pst! Recently the other a’la mode have appeared, originating from a structuralism circle, carrying
very “insightful”, good news on symbiosis of a man with nature. A concept ECO taking forms in
all possible cases functions like a spell, magical fetish, a meaning of this word was desecrated by
makers of natural forces. John the Baptist already made a “miracle” of spiritual cleansing of the
ones who enter the world that takes the initiated above desecrated existence reality.
This credo concerning a human face of a man creates an optimistic image of sacrum and awakes
hope read out in unconditional need of creating beautiful things, useful and permanent (Vitruvius),
things being a product of intuition genius and the present state of knowledge.
Anti-thesis of evil - gratification - catharsis is an act of offering of people and animals given to
gods. A biblical redemption act, medieval processions of flagellants, zen philosophy, harmony of
senses, ego and emotions. And today a preferred humanistic aspect integrity of human being O!
Tao. Catharsis aimed at transformative aspect of becoming in the world of values. legitimizing ideal
creation of culture. Relations: a man - the external world, a man - and his ego, in myths, rituals does
not exclude an artist from natural law for the distribution of regulations in force. Psycho-analytical,
compensating function of art in culture releases from existential tangles and ties the bonds on
supposititious levels achieved by the “initiated”.
Ritual of creative activity not incapacitated by procedures, technologies, speculative pseudo ideas,
contradicts inveterate conventions that became routines. In case of a recipe for a yeast raised
blueberry cake despite the unsophisticated connection of different matters and tastes, we enjoy
having it on condition we apply appropriate proportions of ingredients of a pie to our individual
taste preferences. Similarly, we can provide a recipe for well-built and equipped e.g. a Polish house,
savoir vivre at the table and a picture in a music parlour, sexual preferences of a partner etc.
It concerns skin deep expectations from the ordered, civilized world.
And what are you - “the Witkacy lovers” - going to say about yourselves and in the dialogue with
yourselves, will you confirm in readers’ opinion, my feelings, feelings of a fan, a commentator,
when facing such a subtle, undefined, changeable and hardy tangible matter, which a human
being is. I made things easier: I limited the research area and perhaps I simplified a formula of a
man to a sign – a phantom. A starting point for the choice of a cognitive method and carrying out
the analysis helpful in finding a language of form of phantom was a book by J.K. Jung “Archetypes
and Symbols”, published in Poland in 1976.
Has this method turned out to be effective? From the defence a conclusion comes: a man is still at
the beginning of the road..., in the development of homo sapiens species we are witnesses...

Adam Fołtarz

Adam Fołtarz

BVUPportret
nieadekwatny

Autoportret nieadekwatny
technika: fotomontaż cyfrowy
środki wyrazu: typowe gesty, nietypowe zderzenie rewizytu i ,,kostiumu’’
w wykreowanym oświetleniu atelier fotograficznego
zamiar: próba przejścia przez lustro, a może spojrzenie z przymrużeniem oka, zabawa z własnym ego, aż do autoironii
nie tylko...?
przesłanie: zatrzymana w kadrze ożywiona natura, zdematerializowana materia, to wspomnienie
prawd o tym i owym – teraz i tutaj przemijających ,,mitów’’ rzeczywistych, a już wirtualnych w formie
i jednocześnie fizycznych, zniszczalnych notatek, wydrukowanych na papierze. Czego m.in. dowodem
nomen omen jest ten tekst, odnośny do obrazów tkwiących być może pomiędzy czystą formą platońską,
a prefenomenologicznymi, autonomicznymi faktami-rejestracjami bytu i świadomości wg Karteziusza. Ale, czy bez
psychologicznego, intencjonalnego podmiotu? Jak chciał Husserl w swojej mistycznej teorii bytu absolutnego, to
jednak odnoszącej się we współczesnym ujęciu w filozofii do natury otwartego umysłu.

Autoportret w błazeńskiej czapeczce

Jeżeli ktoś lubi rebusy, a do tego uznaje, że życie warte jest uśmiechu, powinien koniecznie wybrać się do galerii OKP
Wieża Ciśnień. Na swojej wystawie Adam Fołtarz portretuje się... nieadekwatnie
Najnowsza wystawa artysty składa się z kilkudziesięciu fotomontaży cyfrowych, na których lejt-motywem jest on sam. Nud
ne? Wręcz przeciwnie. Portret portretowi nierówny. Tym bardziej autoportret. Trzeba wielkiego dystansu do siebie, żeby z
bliska zobaczyć więcej. Ta sztuka Adamowi Fołtarzowi udaje się wybornie, do tego przynosi korzyści widzowi. Zmusza do
konfrontacji rzeczywistości i złudzenia, tego, co jest z tym, co się nam wydaje na własny temat. Stawiając sobie takie
wyzwanie, łatwo wpaść w pułapkę dydaktyzmu, chyba że... Chyba że sięgnie się po groteskę. Gdzieś tam, w ekscentryczności,
osobliwej komiczności pomieszanej z absurdem należałoby szukać źródeł przedstawionych fotomontaży. Znakiem tak
rozumianego obrazu mógłby być motyl z gatunku paź królowej, „przyklejony” w miejscu, które w cywilizacji zachodniej
zwykliśmy zakrywać slipami (W atelier 4). Autor z paziem stoi wprawdzie we fraku, ale za to bez spodni. Gdzie indziej - „Portret
SVstykalny”, „Genotyp” - artysta bierze z siebie już tylko samą głowę, która zaczyna funkcjonować jak samoistna część kompozycji.
Otwierając wystawę Iwona Horodek z OKP Wieża Ciśnień zauważyła, że praźródeł podobnych przebieranek należałoby szukać
w arnbiwalentności świata karnawału. Trzeba dodać, w całej jego bujności, rozpasaniu, błazenadzie i święt owaniu
życia ponad wszystko. Adam Fołtarz nie kryje, że stamtąd czerpał inspiracje: - Prapomysł na tę wystawę zrodził się,
kiedy oglądałem „Śmierć w Wenecji” Viscontiego z obrazami karnawału. Myśl do mnie wróciła, kiedy sam pojechałem
do Wenecji; wszedłem tam do warsztatu, gdzie są wykonywane maski zdejmowane z twarzy konkretnej osoby. To jest
przepiękna sztuka, która ma w sobie coś z ceremonii przejścia - mówi.
Pokazywane autoportrety można też oglądać inaczej: jak prywatną kronikę dojrzewania czy rozwijania samoświadomości.
Ten trop podpowiada praca: „Adaś, lato 1951”, zgodnie z tytułem przedstawiająca małego chłopca, którego portret
wycięto z pożółkłej fotografii. Przed dzieckiem leżą porozrzucane kości, a nad jego głową zawieszona w pustce tkwi kurza
łapka. I tylko przeraźliwa kiczowatość podobnego skojarzenia broni przed zestawieniem obrazu ze słynną sceną z „2001.
Odysei kosmicznej” Stanleya Kubricka.
Inni, znający twórczość Adama Fołtarza, znajdą sobie jeszcze jedną drogę do jego fotomontaży: w wielu z prac
pobrzmiewają bowiem autoironiczne cytaty z wcześniejszych artystycznych produkcji twórcy. Wracają też motywy, jak
dmuchawce, które przed kilkoma laty ładnie grały w „Kontredansie”, parateatralnym spektaklu pokazywanym również
na kaliskiej La Stradzie. W sumie „Autoportret nieadekwatny” jest bardzo adekwatną dla twórczości Fołtarza próbą
zmierzenia się z materią życia w jego różnorodności i zaskakującymi puentami. Warto zobaczyć. Dla uśmiechu.
W przygotowaniu wystaw y technicznie artystę wspomógł i radą służył Mariusz Hertmann, kaliski fotografik.
Anna Tabaka, życie Kalisza nr 47/2006

Śródmiejskie Forum Kultuty Łódź, paździenik 2006;
Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień, Kalisz, listopad 2006

Nauka pilotażu

Śpij maleńki

Przywiązanie

Genotyp XG2R 11537

Numer Syzyfa

Rozdanie 1

Rozdanie 2

Titanic 1

Titanic 2

Titanic 3

Titanic 4

Numer 2 Jakubowi

W kalejdoskopie

Czarna piramidka w trzeciej odsłonie

Na Montmartrze 1

Na Montmartrze 2

Na Montmartrze 3

Wirtualność urzeczywistniona Etiuda7

Angora Łódź, ul. Piotrkowska 96 (replika)

W atelier 1

W atelier 2

W atelier3

W atelier 4

Autoportret rustykalny 1

Autoportret rustykalny 2
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Edukator

Modulor XXL 58

Autoportret 1

Autoportret 2

Autoportret w kontrapoście

74 Avenue

W atelier

Spacerkiem

Tyłem do przodu

Król Lear współczesnym

II sen króla Leara

takie
maAłe
intermezza...
forte

Wchodzimy do Galerii w Hallu na wystawę prac Adama Fołtarza w innej scenerii niż zwykle. Pa‑
nuje półmrok. Ciepłe pomarańczowym odcieniem oświetlenie dobywa z półcienia serię plakatów.
Wzmaganą ową „niejasnością” niepewność miejsca i czasu uzupełniają piosenki Anny German, m.in.
Eurydyki… Organizatorzy sprawili taki nastrój rozmyślnie, nadali mu jakieś znaczenie. Spróbujmy
rozwiązać tę łamigłówkę i doszukać się związków między tymi rozmaitymi środkami wyrazu.
Iluminacja: Brzmienie dzwoneczka w dłoni kustosza Dariusza Chojnackiego przywołuje zwiedza‑
jących, niczym do odrobienia lekcji z plakatu. Można także w „lepszym” świetle spostrzegać prace
Fołtarza. Przed widzami jawią się plakaty artysty o wielu pasjach i zainteresowaniach. Próbował
swych sił jako scenarzysta i reżyser monodramów teatralnych oraz pantomimicznych. Imał się roz‑
licznych technik i form paraplastycznych. Udostępnił swe talenty Wydziałowi Architektury Wyższej
Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi. Tak wiele dziedzin sztuki można spotkać w syntezie form
scenicznych jaką jest opera (łączy śpiew, balet, teatr, muzykę orkiestrową itd.). Pewnie w wachlarzu
zainteresowań artysty, a raczej w ich syntezie, należy poszukiwać podpowiedzi ukrytych w temacie
wystawy (intermezzo…). Skondensować przestrzeń, w której dzieją się chwile i zdarzenia, wyrazić
ich dynamikę i treść oraz emocjonalną, poznawczą i praktyczną warstwę nie jest łatwo. Jednym ze
sposobów streszczania świata jest plakat. Z kolei umiejętność syntezy, sprowadzenia bogactwa do
najprostszej formy jest udziałem nielicznych. Do tego grona z pewnością należy Fołtarz.
Forte: Jakie treści zawierają prezentowane plakaty?
Bywa, że plakat zaledwie informuje, przyciąga formą i staje się reklamą. Ten zaś, który olśniewa i
zaprasza do swej treści, by z kolei rozgościć się w odbiorcy feerią asocjacji – staje się dziełem sztuki.
Adam Fołtarz wybrał ze zbioru swych prac te, które znakomicie prezentują Jego umiejętności i prze‑
słanie artystyczne. Prace o dużej skali technik i środków wyrazu łączy, jak się zdaje kilka elementów.
W narracji Fołtarza pojawiają się swoiście rozumiane linie: emocjonalna, intelektualna oraz życia,
drogi wiodące „do” - „z” serca i umysłu. Podobnie jak w architekturze są podstawą projektowania,
stają się osią symetrii, wedle której obraca się treść i nastrój plakatów. Doskonale widać to w „Widze‑
niu na górze”, które niczym w kartach do gry, po odwróceniu stanowią nowe znaczenie. Emocje na
dole, niejako w trzewiach, a widzenie (kazanie?) na szczycie – w obłokach czy mgłach umysłu - na
górze. Dynamika skojarzeń jest ogromna. Można rozciągnąć znaczenie między sercem i umysłem,
można jak cięciwę łuku napinać niepewność, można także postawić „sprawę na głowie”…
Wspomniana oś symetrii emocjonalnej i intelektualnej przeistacza się w zwierciadło. Bywa, że jest
to krzywe zwierciadło, w którym można dostrzec nie tylko karykaturę (życia) kreśloną grubą kreską,
ale także gorycz zaklętą w oblicza pustego śmiechu czy czarnego humoru. Fołtarz potrafi być prze‑
śmiewcą także w geście autoironii.
Linie wyznaczające drogi myślenia i odczuwania krzyżują się i plączą w gmatwaninie nwych zna‑
czeń, pojawiających się dzięki dynamice takiej narracji. Z pozoru spokojnie podane informacje,
wypowiedziane prawie „prozą,” dzięki barwom nadawanym przez osobiste, czy „domyślne” spo‑
łecznymi znaczeniami emocje - rozpalają treść tak, że wszystko płonie. Czy nie odnosimy takiego
wrażenia patrząc na syberyjskie polana sygnowane informacjami od zesłanych dla bliskich pozo‑
stawionych w niepokoju i dalekim kraju? Odczucia i skojarzenia Fołtarz wzmacnia dublując (niejako)
plakaty. Nie przypadkiem prezentowane prace występują „parami” (np. Wyspa kormoranów, Ron‑
do, Czarna piramidka itd.). Tematy są prezentowane w różnych postaciach i odsłonach. Autor baczy,
by kolejne prezentacje ujawniały dodatkowe punkty widzenia i odczuwania w procesie tworzenia i
odbierania dzieła. Podobnie fotografia ulega przetworzeniom: z początku negatyw, a następnie w
wyniku niełatwej „obróbki” uzyskujemy pozytyw. Tak dzieje się m.in. w piramidkach. Jeden plakat
zawiera konceptualną grę intelektualną, dotyczącą spostrzegania przestrzennego, zaś drugi plakat
z tej serii wyraża zupełnie inną piramidkę, która składa się z literek sypiących się niczym piasek w
klepsydrze lub śmieci - na stos. Podobnie w plakacie poświęconemu Mrożkowi.
Świat prezentowany z perspektywy serca i umysłu łączy jednak „cienka czerwona linia”. Bywa, jak
w przypadku don Kichota, że linia ta ukazuje rozdarcie serca czy pękniecie ziemi. Wszystko to spra‑
wia, że prace Fołtarza nabierają brzmienia symfonicznego, docierają do odbiorcy różnymi głosami
i brzmią w duszy.
dr Paweł Szczepaniak

We are entering Gallery in the Hall to see an exhibition of Adam Fołtarz’s works in a different scenery than
usual. Semi-darkness is around. Light: warm with orange shade extracts series of posters from semishadow. Uncertainty of time and place is reinforced by “vagueness” and by songs of Anna Germ, Eurydices
among the others… The organisers created such an atmosphere on purpose and gave it some meaning.
Let us solve this puzzle and find connections between these various means of expression. Illumination:
The sound of the ring in hands of a keeper of the house: Dariusz Chojnacki calls the visitors to do home‑
work on posters. One can, in a “better” light, admire works of Fołtarz who turns out to be an artist with
many passions and interests. He tried himself as a script writer and a director of theatre monodrama
and pantomime. He made use of various techniques and para-visual art forms. He makes his talents
available to Department of Architecture of Higher School of Art and Design in Łódź.
So many areas of art can be encountered in opera - a synthesis of stage form (it connects singing,
ballet, theatre, orchestra music etc.) Perhaps in a wide range interests of the artist, and rather in a
synthesis of them one should look for prompts hidden in the theme of the exhibition (intermezzo…).
To condense the space, in which special moments and events happen, express their dynamics and
content and emotional, cognitive and practical layer is not an easy task. A poster is one of the ways
of summarizing the world. Whereas a skill of synthesis, reducing the richness to the simplest form is
performed by few. Fołtarz certainly belongs to this group.
Forte: What is the content communicated by the presented posters?
In some cases a poster just informs, attracts by its form and becomes an advertisement. The one that
dazzles and invites to its content, then evokes a wide range of associations in a receiver – becomes a
work of art. Adam Fołtarz chose from his collection of works the ones that perfectly present his skills
and artistic message. It seems that the works in many techniques and expression means are connected
by a few elements.
In Fołtarz’s narration lines understood in his own way: emotional, intellectual and life, roads leading
“to” – “from” a heart and mind, appear. As in architecture lines are basis for designing, they become
an axis of symmetry, in relation to which content and atmosphere of poster goes around. It is perfectly
visible in „Widzenie na górze” (“Vision on the Mountain”), which almost as on play cards, after revers‑
ing constitute new meaning. Emotions on the bottom, as in bowels, and vision (sermon?) on the top
– in clouds or fog of a mind – on the mountain. Dynamics of associations is huge. The meaning can be
extended between a heart and mind, as a chord of an arch: one can extend uncertainty, also the matter
can be put “upside down”…
The mentioned axis of emotional and intellectual symmetry changes into a mirror. At times it is a false
mirror, in which one can spot not only caricature (of life) drawn with a thick line, but also magical bit‑
terness in image of empty laughter of black humour. Fołtarz is able to be a mocker also in self-irony.
Lines marking the ways of thinking and feeling cross and entangle in a mix-up of new meanings, ap‑
pearing thanks to dynamics of such narration. Information served in an apparently calm way, outspo‑
ken almost with a “prose”, thanks to colours given by emotions which are personal or “comprehended”
with social meanings - inflame content to such an extent that all is on fire. Don’t we get an impression
looping at Siberian logs marked with information from the deportees to the loved ones who were left
anxious and faraway?
Fołtarz reinforces feelings and associations through doubling (in a way) posters. Not coincidentally
the presented works appear as “pairs” (e.g. Island of Cormorants, Rondo, Black Little Pyramid etc.).
The themes are shown in different forms and from different perspectives. The author makes sure that
next presentations reveal additional points of view and feelings in a creation process and the reception
of work of art. In a similar way photography undergoes transformations: at the beginning there is a
negative and then as a result of uneasy “treatment” we get the positive. This happens, among the oth‑
ers, in case of little pyramids. One poster contains a conceptual intellectual play, concerning the way
of spatial perception, whereas the other one from this series expresses a completely different pyramid
which consists of letters falling out as sand in a clepsydra or rubbish being thrown on a pile. It is also
the case in posters devoted to Mrożek.
The world presented from a perspective of a heart and mind is linked by a “thin red line”. It happens, as
in case of Don Quixote, that a line shows how a heart is torn or the earth is cracked. It all contributes to
the fact that Fołarz’s works get symphonic sounding and reach the receiver with different voices and
they sound in a soul.
Paweł Szczepaniak, PhD

Od autora
Przywołana mitologiczna story o Eurydyce, filozoficzna
przypowieść o losach Don Kichota Cervantesa i
może „Tango” Mrożka, czy np. autorski „Epilog” lub
„Kontredans”, to przykłady tekstów ważnych zdaniem
autora wystawy. W swojej prywatności figur dramatu
oddaje on sens prowadzonej przez autorów opowieści
– metafor w narracji przypisanej miejscu i czasowi
adekwatnej konwencji przedstawienia. Prezentowane
staraniem i w nadziei autora plakaty podążają za
„sensem” stylistycznym ujęcia graficznego idei i treści
zawartych w scenariuszach własnych interpretacji
realizowanych w technikach: pantomimicznoplastycznej, parateatralnej, w instalacjach, malarstwie i
formach przestrzennych.
Tytuł wystawy stanowi sugerowaną przez autora
paralelę w sposobie odczytywania idei zawartej w
tytule wystawy („Takie maałe intermezza ... forte”).
Życzę przyjemnych doznań na parkiecie.
CKiS Kalisz, marzec 2005r.
Obróbka cyfrowa i druk Mariusz Hertmann
From the author
According to the author of the exhibition, an evoked
mythological story about Eurydice, a philosophical
allegory about Cevantes’s Don Quixote and maybe
”Tango” by Mrozek or the author’s ”Epilogue” or
”Quadrille” are examples of important texts.
The privacy of the drama figures reflects the sense of
the stories described by the author’s - metaphors in the
narration set in a specific time and place being proper
for the convention of the play.
The posters presented by the author follow the stylistic
”sense” of a graphic approach to the presentation
of the ideas and contents from the scenarios being
the author’s own interpretations realised in different
techniques: pantomime and artistic, paratheatrical, in
installations, painting, and spatial forms.
The title of the exhibition at the same time implies
the author’s suggestion how to read the idea which is
hidden in the title (”Such Little Intermezza... Forte”).
l wish you nice experiences on the floor.
CKiS (Centre of Culture and Art) Kalisz, March 2005r.
Digital work and print by Mariusz Hertmann

Posłowie

Afterword

Wielokrotnie, przy różnych okazjach, zastanawiałem się, kim jest Adam Fołtarz? Nasze
spotkania w różnych sytuacjach, zawsze obfitowały w rozważania dotyczące różnych aspektów
sztuki. Nie chodziło przy tym o jakieś określone koncepcje, kierunki, tendencje, lecz jej uniwersalne
wartości ujmowane w kategoriach rozważań filozoficznych. Sztuka jako przejaw ludzkiej egzystencji.
W czym jest? Jaka jest zależność występowania jej materialnych objawów od sytuacji życiowych?
Jaki ma wpływ na kształtowanie się jednostek i społeczności itd.? Z tych rozmów i dyskusji
ujawniała się potrzeba definiowania tych zjawisk po to, aby szeregować poglądy i porównywać je
z istniejącymi już koncepcjami i teoriami. Te dyskusje właśnie, zapewne były podstawą do prezentacji
przez Adama idei twórczej, realizowanych przez niego manifestacji formalnych. ,,(...) Sztuką może
być wszystko, co artysta uzna za sztukę, a dzieło sztuki powstaje w przestrzeni pozamaterialnej,
materializuje się w czasie(...)”.
Adam penetrując te obszary, poszukuje swojego miejsca, odpowiedzialnie starając
się unikać adekwatności lub podobieństw, co nie zawsze w pełni jest możliwe; wszak poczucie
odpowiedzialności zmusza go do daleko posuniętego samokrytycyzmu. Stąd bierze się jego
wrażliwość na emocjonalne funkcjonowanie języka (formy). W rozlicznych kategoriach,
komunikowanie idei twórczych przy pomocy różnych mediów i wykorzystywania ich jako
nośnika treści, stanowi dla Adama problem, z którym zmaga się ustawicznie. Konstruuje takie
rzeczywistości, które mają posiadać moc wiary, otwierając drogę do wiedzy. W gruncie rzeczy, jako
racjonalista stara się uciekać od przypadkowych sytuacji nie stroniąc przy tym od uroku ,, magii”,
którą wykorzystuje dla formułowania własnej wizji świata. Stąd też jawią się koncepcje otwierania
wrót do różnych przestrzeni. Przestrzeń dla Fołtarza jest pusta, a więc trzeba wypełniać ją formą.
Forma jest ukształtowana substancją psychosomatyczną, stanowiącą materiał, określający stan
energetyczny zjawiska dla jego istnienia w czasoprzestrzeni. Oznacza to, że wszystko, co dokonuje
się w określonym czasie powoduje reformację przestrzeni. Potrzeba określania sensu decyzji jest
głównym powodem rozlicznych poszukiwań materialnych realizacji. Stąd też wywodzi się wielość
mediów, które angażuje do swych demonstracji. Uwielbia poezję i to nie tylko jako czytelnik, lecz
językiem tym stara się wyrażać zjawiska pozawizualne. To prowadzi Adama do teatru i związanych
z tym manifestacji. Lubi On budować systemy dramatyczne, słowem, ruchem i muzyką. To wszystko
spaja wieloznaczną scenografią, celem której jest utrzymanie w kadrze scen sumujących ideę.
Właściwie nieograniczenie porusza się w przestrzeni sztuki, kompilując zestawienia, używając
muzyki, malarstwa, rzeźby, teatru, filmu, fotografii, a nawet architektury. Jest twórcą niepokornym
i wrażliwym, krytycznie oceniającym zjawiska artystyczne, do czego skłania Go również działalność
dydaktyczna w wyższych uczelniach.

I wondered who Adam Fołtarz is many times at different occasions. Our meetings in various situa‑
tions were always full of deliberations concerning various aspects of art. However, we did not refer
to any particular concepts, movements, trends, but its universal values expressed in categories of
philosophical considerations. Art as an indication of human existence - where is it to be found? What
is the relation of existence of its material manifestations to life situations? What is its influence on
shaping individuals and communities etc.?
During these talks and discussions the need of defining such phenomena emerged, in order to sys‑
tematize views and compare them with existing ideas and theories. Such discussions were for sure,
the basis for presentation by Adam of his creative idea, formal manifestations realized by him. “(...)
Anything that an artist treats as art can be art and a work of art comes into being in beyond material
space, it materializes in time (...)”.
Adam penetrating these areas, is seeking his own place, with responsibility trying to avoid ade‑
quacies or similarities, which is not always fully possible; thus perceiving responsibility forces to
far-fetched self-criticism. His sensitivity towards emotional functioning of language (form) is de‑
rived from that. In numerous categories, communicating creative ideas with the use of different
media and making use of them as carrier of content, constitutes a problem for Adam with which
he is constantly struggling. He constructs such realities which are to possess the strength of faith,
opening the road to knowledge. As a matter of fact as rationalist he makes effort to run away from
coincidence at the same time not avoiding charm of “magic”, which he uses to formulate his own
vision of the world. Hence the ideas of opening of gates to different spaces appear. Space for Fołtarz
is empty – so he needs to fill it with form. Form is shaped by psychosomatic substance, constituting
material defining the energetic state of a phenomenon for its existence in space-time. It means that
everything that happens in a definite time brings about a reformation of space. The need to define
sense of a decision is a main cause of numerous search for material realizations. Therefore multipli‑
city of media is derived which he engages for his demonstrations. He loves poetry and not only as
a reader but via this code he tries to express non-visual phenomena. It leads Adam to theatre and
manifestations related to it. He likes building dramatic systems with words, movement and music.
He links all elements with ambiguous scenography, whose aim is to maintain scenes summing the
idea in an action shot. In fact he moves freely in space of art, compiling arrangements, making use
of music, painting, sculpture, theatre, film, photography and even architecture. He is a rebel and a
sensitive originator, critically assessing artistic phenomena, and his didactic activity in higher scho‑
ols also makes him do so.

„Czym innym jest widzieć, czym innym malować”.
,,Kim właściwie jest malarz? Jest kolekcjonerem, który tworzy swoje obrazy malując sam obrazy, jakie
podobają mu się u innych’’ -Picasso
„Artysta reaguje niczym medium, osoba która po tamtej stronie przestrzeni i czasu poszukuje swej drogi
wyjścia z labiryntu (...)”
„Nic nie jest wart obraz, który nie szokuje” - M. Duchamp
To Marcel Duchamp jest ojcem duchowym Adama Fołtarza. Oczywiście nie tylko Jego. Wszystkich
tych artystów, których nawiedziła potrzeba wywracania świata. „Nic nie jest wart obraz, który
nie szokuje”. Tak określa swój stosunek do malarstwa sam Duchamp. Myślę, że Fołtarz w ten sam
sposób traktuje swoje manifestacje. Niewątpliwie, tak samo wielokierunkowo obraca spojrzenie,
tam gdzie może dostrzec bezsens egzystencji jak i sens konsytencji. To materialne duchowe
zmaganie się ze światem wyzwala w Nim potrzebę protestu, obfitującego w różne figuracje,
manifestacje i oświadczenia w postaci wymyślanych konstrukcji. Podczas, kiedy M.Duchamp
był wszechstronnie utalentowanym artystą, a więc posiadał łatwość w wymyślaniu swoich
fantasmagorii, Fołtarz poszukuje drogi, otwierając rozliczne wierzeje. Przeciwne wiatry, zmuszają
Go, do rozlicznych halsów, umożliwiających omijanie płycizn. Tak więc Adam w przestrzeni sztuki,

”It is a different thing to see and a different thing to paint”.
“Who a painter is in fact? He is a collector, who creates his paintings via painting himself pictures which
he admires when painted by others’’ –Picasso
“An artist reacts almost as a medium, a person who on the other side of space and time is looking for a
way out from the maze (...)”
“A picture that does not shock is worthless” - M. Duchamp
Marcel Duchamp was a spiritual father of Adam Fołtarz. Obviously not only of him, but also of all
those artists who experienced the must of turning the world up-side down. “An image is worth
nothing if it does not shock”. This is the way Duchamp himself expresses his attitude towards paint‑
ing. I guess that Fołtarz in the same way treats his own manifestations. Undoubtedly, he also turns
his views in many directions, so that one can see the sense of existence as well as sense of consis‑
tence. This material spiritual struggle with the world liberates in him the need for protest, which
results in various figurations, manifestations and declarations in a form of made-up constructions.
Whereas M. Duchamp was an artist who had many talents and thus possessed the ease in conceiving
his fantasmagorie, Fołtarz is looking for his way, opening many gates. Diverse winds force him to
many tacks, enabling him to avoid shallow waters. So, Adam in the world of art tries to discover the
virginal areas or at least areas that are visited seldom. Freeing imagination, starting with different
kinds of witches leads him in direction to Kandinsky at one time or he moves towards Salvador Dali’s

usiłuje odkrywać obszary dziewicze lub przynajmniej mało nawiedzane. Uwalnianie wyobraźni od
różnego rodzaju wiedźm, prowadzi Go w kierunku Kandynskiego, to znów wchodzi w przestrzeń
Salvadora Dali, ale nigdy w sposób prostacki, naśladowczy. Poszukuje śladów działalności uznanych
i cenionych mistrzów, dokonując analizy ich osiągnięć. Czasami jedynie odczytuje je poprzez formę.
W ikoniczności tworzonego przez siebie języka, adaptuje ją do wieloznacznych interpretacji.
Istnieje zasadnicza różnica między tworzeniem sztuki, a jej eksponowaniem. Na ogół jest tak, iż
zealizowane dzieła (gdzieś w pracowniach, warsztatach, różnych atelier) są eksponowane poza
miejscem ich powstawania, w galeriach, salach wystawowych, czy przetrzeniach otwartych. Jest
również tak, iż dzieła powstają wprost w miejscach ich ekspozycji w obecności zgromadzonych
zainteresowanych. Naturalnie odnoszę to spostrzeżenie do dzieł plastycznych, chociaż obecnie
klasyczne podziały całej sfery sztuki, tracą swoje znaczenie wobec niebywałego rozwoju
wirtualizacji działań artystycznych. W takim też sensie, należy odnosić się do twórczości Adama
Fołtarza i postrzegać Jego aktywność twórczą. Energia, w której znaczne ilości poświęca na
psychologiczną stronę formułowanych wypowiedzi, wymaga od autora poszukiwań środków
z rozległych przestrzeni medialnych. O ile wiem, nie jest dla Niego problemem dyrygowanie
sobą, w rytm własnej „muzyki”, ani występowanie w roli modela w sesji fotograficznej, ani także
reżysera wyszukanych obrazów scenicznych. Również wdzięcznie posługuje się pędzlem, piórkiem
i komputerem. Ta rozległość stosowanych środków, wynika z Jego nieokiełznanej wyobraźni.
Nienasycona żądza komunikowania treści, będących podstawą refleksji nad życiem i przestrzenią,
w której się ono dokonuje, wymaga od autora odwagi i determinacji, czego nie brakuje A.
Fołtarzowi. Nie umniejsza to jego ambicji; profesjonalizm dokonuje się „w drodze”. Jego twórczości
nie można i nie należy klasyfikować w kategoriach historycznych, bowiem ten rodzaj postępowania,
musi deformować autentyczność sensu fenomenu artystycznego, o który z taką pasją zabiega.
Można oczywiście poszukiwać analogii, czy podobieństw, albo też elementów zapożyczonych
z różnych - mniej lub bardziej znanych źródeł. Cała sztuka opiera swoją egzystencję na ustawicznym
poszukiwaniu użytecznych odpadów, będących pozostałością po naszych protoplastach, co jest
oczywiście naturalnym zjawiskiem, pomijanym w naukowych dysertacjach dotyczących sztuki.
Wiatr, który w sumie jest stosunkowo niezależny od nas, naszych pragnień i pożądliwości, wieje!
Wieje dlatego, iż jego natura objawia się w niezależnej i autonomicznej woli. Od zefirku do tornada,
wyraża swoją naturę, unosząc motyle i zamieniając w perzynę miasta. Przywodzi to na myśl ludzką
wyobraźnię, której konsystencję stanowi wiedza. Adam jest twórcą wytrwałym, konsekwentnie
dąży do celu, bez przerwy określając jego kierunki. Nie chcę wieszczyć, lecz obserwując jego
ruchliwość twórczą, można znajdować wierność zasadzie w podejmowaniu licznych prezentacji,
w których poszukuje oryginalnych rozwiązań. Myślę, że dzieła nigdy nie można dokończyć, gdyż
realizując jedno, już w wyobraźni jawi się następne, stanowiąc nieustający ciąg idei twórczych.
Adam artysta, wszedł na drogę, z której zejść nie sposób, jak tylko kontynuować. To znaczy nigdy
nie dotrzeć do mety!
Reasumując, pragnę przekonać ewentualnych czytelników, że intencją moją w popełnieniu
tekstu, jest podzielenie się z Wami moimi emocjami, dotyczącymi tej efemerycznej i jednocześnie
dynamicznie rozwijającej się twórczości, której istnienie w niemałym stopniu przyczynia się do
otwarcia i funkcjonowania nurtu sztuki XXI wieku. Można dalej antycypować w kierunku dopiero
otwierających się możliwości komunikacji duchowej społeczeństw, co stanowi o cywilizacji
i kulturze przyszłych pokoleń, poza deformacjami politycznymi, pokoleń poszukujących Boga wśród
przyjaznych i otwartych przestrzeni, a nie zatęchłych i ponurych krucht, wypełnionych upartym,
pozbawionym realizmu bełkotem. Nie muszę chyba nikogo przekonywać o potrzebie postrzegania
tej lektury w rozległej masie różnych interesujących pozycji.
Jedno jest pewne, iż nikt nie będzie się nudził, pokonując kolejne zakręty labiryntu, ADAMA
FOŁTARZA.
artysta malarz prof. Tadeusz Witold Wolański
Łódź, l5.11.2009r.

space, but never in a simple or imitating way. He seeks the traces of renowned and appreciated
masters, carrying out analysis of their achievements. Sometimes he reads them through form. In
iconicity of the created language, he adapts it to ambiguous interpretations.
There is a consistent difference between creating of art and displaying it. Generally speaking, pieces
of art that come into existence (somewhere in workshops or ateliers) are exhibited outside the places in which they were created: in galleries, exposition halls, or in open spaces. Sometimes works of
art are born in a place of immediate exposition with the presence of the audience. Obviously I refer
this remark to works of visual art, although present classic divisions of the sphere of art lose their
meaning facing unbelievable development of virtualisation of artistic activities. In such a sense one
should refer to Adam Fołtarz’s works and perceive him and his creative activity. Energy, in which he
devotes great amount to a psychological aspect of formulated statements, makes the author look for
means from a vast media space. As far as I know, it is not a problem for him to conduct himself with
the rhythm of his own “music”, it is not problematic to appear in a role of a model in a photographic
session, nor a director in sophisticated scene pictures either. He can use a brush, a feather and a com‑
puter easily. This range of the means applied is rooted in his rampant imagination. Unfulfilled desire
of communicating content being the basis of after-thoughts on life and space in which it happens,
requires bravery and determination from the author, which A. Fołtarz does not lack. He is very ambi‑
tious and professionalism appears “on the way”. His works should not be and cannot be classified in
reference to historical categories, because this type of activity, must deform authenticity of sense of
artistic mastery, for which he strives for with passion. One can obviously find analogy or similarities
or elements borrowed from other well- or less-known sources. The whole existence of art is based
on continuous search for useful waste being the remains from our oldest ancestors which is a natural
phenomenon, omitted in scientific theses concerning art.
Wind, which in fact is independent of us and our desires, blows! It blows because its nature is dis‑
closed in independent and autonomous will. From a breath of wind to a tornado, expresses its nature
carrying butterflies and changing cities into dust. Human imagination, in which knowledge consti‑
tutes consistence, can be recalled here. Adam is a persistent creator, consistently pursuing an aim,
constantly defining directions. I do not want to provide prophesy, but observing his creative activity,
one can notice that he is faithful to the principle of undertaking numerous presentations in which
he looks for original solutions. I reckon that a work of art is never to be finished because realizing
one the next is to be born/ appears in mind which results in sequence continuum of creative ideas.
Adam – the artist, entered the road from which he cannot step out but he needs to continue. It
means never reach the finish!
Summing up, I would like to convince potential readers that my intention to write this text is to share
with you my emotions concerning this ephemeric and at the same time dynamically developing ar‑
tistic output whose existence to a large extent causes opening and functioning of trends in art in the
21st century. One can anticipate further in direction of newly appearing opportunities of new ways
of spiritual communication of societies, which is characteristic of a civilisation and culture of future
generations, apart from political deformations, generations looking for God in friendly and open
spaces, and not in musty and gloomy porches, filled with stubborn, deprived of realism mumble. I
guess I do not have to convince anybody about the need of turning attention to this reading which is
to be found in extensive mass of various interesting pieces.
One thing is certain: nobody is to be bored when going through the bends of ADAM FOŁTARZ’s maze.
Professor Tadeusz Witold Wolański, artist painter
Łódź, November, 15 2009
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Zunifikowana i strukturalnie przyporządkowana różnym funkcjom przestrzeń niezależnie
od przypisanego jej eksplicite - przeznaczenia „żyje” według własnych praw, broni się przed
nakładaniem na nią obcych jej sieci, struktur, czy implicite funkcji nieprzystających do jej
natury. Cywilizacja, której filozofowie i panujący porządek społeczny kultywowała harmonijność
i równowagę pomiędzy pierwiastkiem duchowym i naturą dotychczas nie ingerowała w sposób
zbyt oczywisty, nie powodowała tym samym zaburzeń w obrębie biopola sfery natury. Udawało
się to dotychczas cywilizacjom Wschodu i Zachodu podążającym równostajnym tempem,
zgodnym z zegarem biologicznym natury. Jednak agresywna ekspansja cywilizacji maszyny
zaburzyła naturalne tempo wymiany i transformacji struktur otoczenia ludzi i biosfery. Raptowne
przyspieszenie tempa wymiany struktury na znane tylko człowiekowi bez możliwości samoregulacji
i polaryzacji tych struktur spowodowało sytuację paradoksalną. Człowiek stworzył sobie świat
abstrakcyjny, sztuczny, wrogi, niezrozumiały i niepoddający się naturze człowieka, wbrew
uwarunkowanym czynnikom jego psychomorfologicznych cech.
Maszyna - panaceum, maszyna do mieszkania, maszyna do tworzenia dzieł, maszyny faber, roboty
i futurologiczne homonidy miały zastąpić człowiekowi radość i ból. Konstrukty wyabstrahowane
z rzeczywistości, eksnatura, wyemancypowane przez kulturę mającą ambicję; szybko i wbrew
tradycji zdominowały myślenie polityków, biznesmenów, artystów i architektów. Nauki
humanistyczne też nie oparły się tej modzie.
Nauki techniczne pracowały niczym fabryki na rzecz produkcji „postępu”. Marzenia
o wszechogarniających świat konstruktach, znakach kulturowych, o kobietach i dzieciach bez
stresów, otoczonych luksusowymi gadżetami, o świecie cyborgów na służbie u Pana, zniewoliły
umysły i uczyniły z ludzi robotów. Skończyło się to kontestacją w Central Park w New York City
i na ulicach Paryża. Powrócił czas refleksji. Maszyny i konstrukcje o zbyt wyabstrahowanej,
przetworzonej i syntetycznej formie, oddalonej od pierwotnej funkcji stały się znakami nie do
rozkodowania tzn. niezrozumiałymi i wrogimi. W skrajnych przypadkach - banalnymi znakami
pozbawionymi znaczenia. Powrócili do głosu esteci a za nimi pragmatyści. Słyszane były hasła
o zagrożeniu demokracji i wolności.
Demokracja w sztuce oznacza eklektyzm, to jest pragmatyzm form i treści. To zapowiadało
powrót sentymentu do tradycji, do humanizacji sztuki, do rewizji poglądów na temat dyktatu
czystej formy. Unifikujący rzeczywistość styl międzynarodowy zbankrutował wbrew rachubom
wszelkiego dyktatu. Pragmatyzm w sztukach plastycznych czerpie z zapożyczeń i cytatów
filmowych i fotografii, akcji parafilmowych i parateatralnych oraz opisów literackich pozbawionych
struktur fabularnych. W literaturze zadźwięczała antypowieść, w muzyce nowa harmonia
i dekompozycja. Generalnie zaczęto eksploatować techniki i poetykę kolażu, pastisz i multiplikacje.
Zaczęto uprawiać cytatologię. Po modernizmie nastąpił chaos. Styl QoTUawangardowy z natury
eklektyczny, w wielu przypadkach był wypadkową udziwnionych struktur, zestawów pojęciowych
i formalnych, często nieświadomych. Niektórzy twórcy przyznawali, że przyszedł koniec dyktatury
jednorodności stylów i wyzwolenia. Kreujemy siebie, swoje wyobrażenia, tłumimy lęki, boimy
się śmierci. Bawmy się, jesteśmy istotami stworzonymi do przeżywania rozkoszy. W niej jest
piękno i spełnienie. Architektura postawangardowa zareagowała w sposób bardziej wyważony.
W istocie sztuka budowania i konstruowania nie tak łatwo poddawała się tym euforiom. W sposób
bardziej sformalizowany, architektura obarczona funkcjami społecznymi wykazała się realizacjami
i pomysłami na ogół „realnymi”. Poszukiwania języków formalnych w kształtowaniu przestrzeni
architektonicznej szły w wielu kierunkach. Zdominowane przez różne szkoły i formacje kulturowe,
tradycje narodowe i pragmatykę estetyczną stworzyły obraz wielowartościowy, multiformalny,
ekspresyjny w formach, wypowiedziach i zapożyczeniach. Obraz pełen metafor i dwuznaczności.
Jednak jest to obraz w swoim przesłaniu romantyczny, pełen nadziei i radości z faktu istnienia.
Maniera magica postmoderna (przyp. autora) zakodowała się już współczesnym. Stworzyła język
„nowej” estetyki i eksploatowana jest żywiołowo przez animatorów tych zjawisk technikami
audiowizualnymi. Stworzyła również język komputerowej „virtual reality”, rzeczywistości quasi,
przestrzeni czysto formalnej. Odwróćmy to pojęcie a urzeczywistnimy sens „animis”. Odczytajmy
znaki. Urzeczywistnimy wirtualność- estetykę nadchodzącej historii, historii uczuć, głębokiego
przeżycia sensu, treści symbolicznych.

Unified and structurally assigned to various functions space independently of the ascribed to it
explicite – destiny, “lives” in accordance with its own rights, defends itself from putting on it
alien nets, structures or implicite functions which do not go with its nature. A civilization, whose
philosophers and social order cultivated harmony and balance between spiritual element and nature
so far, did not interfere in an obvious way, did not cause at the same time distortions within a biofield of a sphere of nature. Civilisations of East and West managed to do so going with same pace
so far, in compliance with biological clock of nature. However, aggressive expansion of machine
civilisation violated natural pace of exchange and transformation of structures of human surrounding
and biosphere. Rapid acceleration of pace of exchange of structure for the ones known only to a
man without possibility of self-control and polarization of such structure brought about a paradox
situation. A man created an abstract, artificial, hostile world for himself, difficult to be understood
and the one not subjected to a human nature, against conditioned factors of psycho-morphological
features.
A panacea machine, a machine for living, a machine for creating pieces of art, a faber machine, robots
and futuristic homonids were to replace joy and pain for a human being. Constructs separated from
the reality, ex-nature, emancipated by culture having ambition; dominated thinking of politicians,
businessmen, artists and architects quickly and against the tradition. Humanities did not resist this
fashion either.
Technical sciences worked as factories for the production of “progress”. Dreams about constructs allencompassing the world, cultural signs, about women and children without stress, surrounded by
luxurious gadgets, about the world of cybernetic organisms which provided services to their lord,
subdued minds and people became robots. It all finished with contestation in Central Park in New
York City and in the streets of Paris. Time for reflection came. Machines and construction with too
isolated, processed and synthetic form, far-away from its primary function became signs difficult
to be decoded i.e. incomprehensible and hostile. In extreme cases – signs were trivial and deprived
of content. Experts in aesthetics followed by experts in pragmatics took the floor. One could hear
slogans on democracy and freedom being endangered.
Democracy in art means eclecticism, it is pragmatism of form and content. It announced the
comeback to affection for tradition, comeback to humanization of art, to review of views on dictate in
a pure form. International style unifying reality went bankrupt against accounts of any dictatorship.
Pragmatism in visual art is based on borrowings and film quotations and photography, para-film
and paratheatrical activities and literary descriptions lacking feature structures. In literature antinovel started to sound, in music new harmony and de-composition. Generally, techniques and
poetics of collage, pastiche and multiplications were to be exploited. Quotationology was practised.
Chaos came after modernism. 1PTU-avantgarde style which is eclectic in its nature, in many cases
was a result of structures made odd, sets of concepts often not intentional. Some artist claimed that
the end of authoritarian regime of homogeneity of styles and liberation came. We are creating for
ourselves our images, we are suppressing fears, we are afraid of death. Let us play, we are beings
created to experience delight. Beauty and fulfillment is in it. Post-avantgarde architecture reacted in
a balanced way. In fact art of building and construction was not influenced easily by the euphoria. In
a more formalised way, architecture burdened with social functions, came up with generally “real”
realizations and ideas. Search for formal languages in forming architectonic space went in different
directions: dominated by different schools and cultural formations, national traditions and aesthetic
pragmatics, created a valuable, multi-formal picture: expressive in form, utterances and borrowings;
an image full of metaphors and ambiguities. However, this picture is romantic in its expression, full
of hope and joy resulting from the fact of existence. Maniera magica postmodema (author’s own
term) is recognised by the today’s people. It created language of “new” aesthetics and it is very much
exploited by animators of such phenomena with the use of audiovisual techniques. It also generated
language of computer “virtual reality”, quasi reality, sheer formal space. Let us convert this concept
and we will make sense of “animis” real. Let us read signs. We will make virtuality - aesthetics of
coming history, history of feelings, experiencing sense and symbolic content deeply, real.
A piece of work – a constant process can exist in any context constantly and periodically in any
continuum. A work could exist in thought, could take a clear form, could undertake a sophisticated

Dzieło - proces ciągły mogło istnieć w dowolnym kontekście, w dowolnym kontinuum ciągle
i periodycznie. Dzieło mogło istnieć w myśli, mogło przybrać czystą formę, mogło podjąć
wyrafinowaną grę intelektualną z czytelnikiem, słuchaczem, widzem i zaangażowanym fanem;
mogło, ale nie zawsze. Umowność konwencji często nieczytelny kod znakowy, jaki proponował autor
dzieła, powodowało alienację artysty do „wewnątrz”. Nurt autoanalityczny, autokreatywny, jako
remedium na postępującą samoizolację, spowodował zawężenie kręgu odbiorców. Hermetyczność
środowiska artystycznego i kręgów eksperckich wywołała syndrom rytuału dla „zaprzysiężonych”.
Postawy artystów z kręgu informel, popart, Fluxus znalazły licznych epigonów i natychmiast,
niezależnie od przesłań estetyki, spłycone zostały zaadaptowane do reklamy, biznesu, zaczęły
pracować na rzecz koncernów. Schlebiały gustom i oczekiwaniom „hamburgerów”. W architekturze
na skutek prądów kontestujących przeciwko zastanym porządkom i stosunkom społecznym,
wystąpił publicznie manifest dekonstruktywistyczny. Jego skrajny odłam dekonstrukcyjny
(przyniósł pozytywne efekty formalne. Odwołał się do poetyki De Stijlu. Ukazał nowe możliwości
konstrukcyjne. Również zabiegi formalne eksploatujące różne języki wykorzystywane przez
artystów posługujących się technikami intermedialnymi: F. Kafka, P. Brook, J. Joyce, O. Paz, U. Eco,
F. Fellini, W. Gombrowicz, R. Opałka, W. Hasior, T. Kantor, M. Bejart, J. Coo’ge, l. Strawiński, J.M.
Jarre., M. Forman itp, osiągnęli spójność koncepcji artystycznych i zręcznie zestawili różne techniki
i poetyki.
Krytyka sztuki jest więc niejednoznaczna. Happening, performance, living teather, Art Noveau,
instalacje plastyczne, teatr plastyczny, dodekafonia i aleatoryzm Schoenberga, powieść w powieści,
teatr w teatrze, biały wiersz, symultaniczność akcji i fabuł, „teatralna” otoczka wykonywanych
dzieł muzycznych i odejście od jedności miejsca i czasu ze stosowaniem retrospekcji i autorefleksji
oraz wykorzystywanie osiągnięć technik realizacyjnych w fotografii, filmie i teatrze i mediach
audiowizualnych do preparowania dźwięku i obrazu, do zastosowania nowych technologii
w budownictwie; tworzyły katalog nowych możliwości, nowych poetyk, nowych znaczeń, nowych
jakości. W dodatku poszerzona wiedza psychologiczna zwielokrotniła możliwości operatorów.
Wróćmy do istoty instalacji plastycznych. Sztuka przejęła niektóre konstytutywne zasady
techniczne. Stąd w swoisty sposób utożsamia się z operowaniem techniką. Termin „instalacja”, jako
zestaw zgodnie z pytaniem o istotę i wyjaśnianie sensu techniki.
Pojęcie „zestaw”, użyte przez M. Heideggera w pełni oddaje sens znaczeniowy zestawienia rzeczy
gotowych i znalezionych materiałów naturalnych i sztucznie wytworzonych. Jest to rozumiane
w opozycji do „przedstawiania” przy użyciu tradycyjnych środków plastycznych. Tworzą one jedynie
intencyjne obiekty (...). Tworzone obiekty „megalitowe” i strukturalne, pełne niedomówień bądź
wieloznaczności „utwory nieidentyczne według terminu A. Kępińskiej. (Por.-FORMAT12/13.)
Zwykle odsyłają do sfery pozakonstrukcyjnej, do intuicji odbiorczych ewokowanych filozofią,
świadomością naukową czy generalnie, sferą myśli (...)[1]. Swoisty kolaż (termin zapożyczony na
użytek obiektów i znaczeń autora) jest oczywisty dla sytuacji sztuk plastycznych w obrazie mniej
lub bardziej ostrym.
W wielu realizacjach przekroczone zostały granice pojęciowe i formalne. Jest to gra pozorów,
ucieczek, przywołań, cytatów, pastiszy, jest wyrazem ducha czasów pluralizmu, demokracji,
świadomości końca wieku, katastrofizmu, ale i oznak nadziei (...)[?]. Euforyczny pluralizm, chaos
multimedialny i totalna ekspresyjność z trudem artykułowana kontekstualność, intelektualność
i psychologizm, „naukowość” nie mogą być wciąż jedynie środkami quasi, kompozytami.
Czy ulegnie entropii, hedonistyczna koncepcja społeczeństwa postindustrialnego bo: „prawdziwą
istotą człowieczeństwa jest zabawa”. Ale co, kiedy nadejdzie czas retrospekcji i okres nowego
redukcjonizmu po epoce postindustrialnej, w konsekwencji nowa rzeczywistość kultury?
CZY TYLKO EKSPANSJA KULTURY I ENTROPIA WARTOŚCI?
Hermetyczność i alienacja kultury z konsekwencjami funkcjonuje w obszarze odmiennym od całej
dotychczasowej tradycji artystycznej. Ostatnie dziesięciolecia uczyniły kulturę samowystarczalną,
autonomiczną samoregulującą się. Kultura zwrócona jest ku samej sobie. Pomija z pola znaczeń np.:
prawdę obiektywną, piękno zawarte w oryginalności rozwiązań formalnych, struktur artykułujących
to, co pozasystemowe, pozamodelowe. F. Jameson określa ten etap rozwoju społeczeństwa
konsumpcyjnego, jako rzeczywistość o charakterze znakowym - nasyconą znakami, komunikatami,
obrazami i pojawiła się: „całkowicie przenikająca rzeczywistość społeczna, niesamowita ekspansja
kultury, doprowadzająca do tego,iż wszystko w naszym życiu społecznym (...) może zostać określone

intellectual game with a reader, a listener, a viewer and an engaged fan; it could, but not always.
Arbitrariness of conventions, often code of signs difficult to be read, that was proposed by an author
of piece of work, brought about the artist’s alienation towards “the inside”. Self-analytic, selfcreative trend, as a remedy for developing self-isolation, brought about narrowing of the group
of receivers. Tightness of artistic community and expert circles triggered a syndrome of ritual for
“the sworn”. Attitudes of artists from informel, pop-art and Fluxus circles found numerous epigones
and immediately, independently of messages of aesthetics, were poorly adapted in advertisement,
business, started to work for big companies. They flattered tastes and expectations of “hamburgers”.
In architecture due to trends contesting order and social relations, de-constructive manifest
appeared. Its extreme de-constructive branch brought positive formal effects. He referred to poetics
of De Stijl. It showed new construction possibilities. Formal activities also exploiting different
languages used by artist who apply intermedia techniques e.g. F. Kafka, P. Brook, J. Joyce, O. Paz, U.
Eco, F. Fellini, W. Gombrowicz, R. Opałka, W. Hasior, T. Kantor, M. Bejart, J. Coo’ge, I. Strawiński, J.M.
Jarre., M. Forman etc, achieved coherence of artistic ideas and combined skillfully various techniques
and poetics.
Criticism of art is not unambiguous. Happening, performance, living theatre, Art Noveau, visual art
installations, visual art theatre, dodecaphony and Schoenberg’s aleatorism, novel in a novel, theatre
in theatre, blank verse poem, co-existence of plot and feature, „theatrical” background of music
pieces performed and resignation from unity of place and time with application of retrospection
and self-reflection and making use of achievements of realization technology in photography,
film and theatre and in audiovisual media for preparation of sound and picture, for application of
new technologies in construction industry; created a catalogue of new possibilities, new poetics,
new meanings, new values. Additionally extended psychological knowledge gave rise to new
opportunities of cameramen.
Let us come back to essence of visual art installations. Art took over some constitutive technical
principles. Thus, it is specifically identified with usage of a technique. A term “installation” - a set in
accordance with a question concerning essence and explanation of technique of sense.
A concept of “a set”, used by M. Heidegger fully depicts the meaning sense of setting together
ready things, discovered natural materials and materials artificially generated. It is understood in
opposition to “presentation” with the application of traditional means of visual art. They create
only intention objects (...). Created “megalithum” and structural objects full of vague statements or
ambiguities “non-identical pieces” according to terms by Kępińska. (FORMAT 12/13.)
They also send us to outside constructive sphere, to receivers’ intuitions evoked by philosophy,
scientific awareness or in general - a sphere of thought (...)[1]. Specific collage (a term borrowed for
objects and meanings of the author) is obvious for situations in visual art in picture which is more or
less in focus.
In many realisations a concept and formal boundaries were crossed. It is a game of make-believe,
escapes, references, quotations, pastiches, is an expression of spirit of pluralism times, democracy,
awareness of the end of the century, catastrophism, but signs of hope (...)[?]. Euphoric pluralism,
multi-media chaos and total expressiveness, contextuality articulated with difficulty, intellectuality
and psychologism, “social erudition” cannot be still only quasi means, composites.
Is a hedonistic idea of a society going to be influenced by entropy? Post-industrial because: “the core
of human nature is play”. But what shall happen when the time comes for retrospection and period
of new reductionism after post-industrial era, in consequence new culture reality?
ONLY EXPANSION OF CULTURE AND ENTROPY OF VALUES?
Tightness and alienation of culture with consequences functions in different area than the sofar artistic tradition. For last decades culture has become self-sufficient, autonomous and selfregulating. Culture is turned to itself. It elides from fields of meaning e.g.: objective truth, beauty
contained in originality of form solutions - structures articulating which is outside systems and
models. F. Jameson defines this stage of development of consumption society as reality with sign
character – filled with signs, messages, pictures and: “totally penetrating social reality, amazing
expansion of culture, leading to the fact that everything in our social life (...) can be defined as
cultural” [2].
Transition from autonomy of cultural sphere to some pan-culture, is going to expansion of culture
and covers the whole experience, explaining and exchange of inside-system of signs and codes.

jako kulturowe” [2].
Przejście od sytuacji autonomii sfery kulturowej ku swoistej pankulturowości, zdąża do ekspansji
kultury i obejmuje całość doświadczenia, przeżywania, wyjaśniania i wymiany wewnątrz
systemowej znaków i kodów. Zagrożona jest egzystencjalna autonomiczność człowieka, i pozbawia
go wewnętrznego image.
Sztuka w epoce postmodernizmu uległa „standaryzacji”. W tej perspektywie rzeczywiste, twórcze
poszukiwania tj. usiłowania idące w kierunku nowego znakowania (modeli formalnych) uległy
entropii.
Znaki - modele stały się stereotypowe, zostały zużyte. Z jednej strony pustka, brak nowych
znaczeń po awangardzie, z drugiej strony wzrost ilości informacji reinterpretowanych - szumu
informacyjnego uniemożliwia, co najmniej utrudnia ekstrapolację zdobytego doświadczenia
w praktyce kultury. Pankulturowa noosfera poddana jest w większym stopniu niż dotychczas
prawom pogłębienia entropii.
Znaczenie przestrzeni sztuki implikuje różne dialektyki, pomiędzy teraźniejszością a przeszłością
i pomiędzy morfologią formy a jej wysublimowanym kontekstem. Wymienione pary układów
binarnych stanowią opozycje w obrębie semiotyki. Koniecznością jest wypełnienie jej treściami,
wejdźmy w rzeczywistość form i „wolnych” pól. Wypełnijmy „wolne” pola akcjami. „Akcje - teatralne
fabuły” - wymuszają kreatywność tła - assemblażu.
Aktywność tła tj. angażowanie go do gry jest zadaniem istotnym. Podział ról musi być trafny. Pole
musi być jednoznacznie określone. Tło scenograficzne może być wypełnione kształtami - znakami
znaczącymi, a może nie powinno stać się śmietniskiem nagromadzonych gadżetów, ale może być jak
w teatrze bez dekoracji czyste, „puste”.
Struktura przenikających się przestrzeni tła i sceny ma charakter dynamiczny. Wynika on z napięć
- opozycji tła i pola gry. W każdym przypadku posiada wewnętrzny język znaków i podlega
symbolizacji. Odbądźmy spacer po arboretum. Będziemy widzami zdarzeń i sytuacji oraz faktów
wirtualnych, scenariuszy możliwych, urzeczywistnionych.
Tekst ten stanowi wprowadzenie i komentarz do postawionej tezy: o powodzeniu przestrzeni w
sztuce i architekturze decyduje jej odczytywana osobowość. O ile zaistnieje ona jako integralny zespół
znaków i rzeczy, albo tło dla antycypowanych zdarzeń.
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Existential autonomy of a man is threatened and it deprives him of inside image.
Art in postmodernism underwent “standardization”. In this perspective real and creative search i.e.
endeavours aiming at new labelling (formal models) was subject to entropy.
Signs – models have become stereotypical, were used up. On the one hand emptiness, lack of new
meanings after avantgarde, on the other hand an increase in quantity of information re-interpreted
– information noise makes it impossible or at least makes extrapolation of the experience gained
in culture practice difficult. Pan-culture noosphere is subject, to a bigger extent than previously, to
rights of deepening of entropy.”
Meaning of art space implies different dialectics, between presence and past and between
morphology of form and its sophisticated context. The mentioned pairs of binary sets constitute
oppositions within semiotics. It is necessary to fill it with content, let us enter reality of form and a
“free” field. Let us fill a “free” field with actions. “Actions – theatrical features” – that bring about
creativity of background - assemblage.
Activity of background i.e. engaging it in a game is an essential task. Division of roles must be correct.
A field must be clearly defined. Scenographic background can be filled with shapes – signifying signs
and it should not become a dumping ground of collected gadgets but perhaps like in theatre it can
be without set and “empty”.
A structure of overlapping space background and stage has a dynamic character. It results from
tensions – opposition of background and a field of game. In each case it has its own language of signs
and is a subject to symbolizations. Let us have a walk in arboretum. We shall be spectators of events
and situations and virtual facts, possible scenarios, which become reality.
This text constitutes an introduction and comment to the thesis posed: space personality read out
decides about success of space in art and architecture; if it comes to existence as an integral set of signs
and things or a background of anticipated events.
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