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Na temat samej wystawy KONCEPTUALIZM. Medium fotograczne,
która miaªa miejsce w Muzeum Miasta odzi, nie b¦d¦ wiele pisaª. Zapewne
kuratorka Marika Ku¹micz zaproszona przez Ryszarda Wa±ko, szefa Focus
Biennale, zaaran»owaªa t¦ ekspozycj¦ tak, jak umiaªa najlepiej. Jej to ryzyko,
organizatora Biennale i dyrektora Muzeum Miasta, które odpowiadaªo jako
placówka naukowa za poziom artystyczny i merytoryczny.
Moja ERRATA obejmuje jedynie katalog, który mimo wszystko staª si¦
unikalnym materiaªem ¹ródªowym. Wystarczy teraz wpisa¢ w wyszukiwarki
internetowe hasªo: fotograa konceptualna lub konceptualizm w Polsce i odzywaj¡ si¦ dwie kluczowe pozycje. Jedna pani Mariki Ku¹micz oraz druga
pani Luizy Nader z 2009 roku. Pierwsza pozycja budzi moje zainteresowanie,
poniewa» tym tematem szczegóªowo zajmowaªem si¦ w latach sze±¢dziesi¡tych i siedemdziesi¡tych, a drug¡ lekcewa»¦, gdy» bez »adnego uzasadnienia
zawªaszcza tytuª, nie b¦d¡c peªn¡ monogra¡ tego zjawiska w PRL. W rezultacie te dwie pozycje wydawnicze maj¡ce ambicje pracy naukowej raczej
dezorientuj¡ i zamiast cokolwiek wyja±ni¢ jeszcze bardziej zaciemniaj¡ obraz
tego zagmatwanego epizodu historii naszej sztuki, przeci¡gni¦tego przez Marik¦ Ku¹micz kuriozalnie do 2002 roku. Po dokªadnym zanalizowaniu jej wydawnictwa, stwierdzam, »e ilo±¢ uproszcze« jest olbrzymia, wr¦cz karygodna.
Ze wstydem i za»enowaniem b¦d¦ przyjmowaª sytuacj¦, gdy ten niezdarnie
opracowany katalog wpadnie w r¦ce prawdziwych fachowców i ekspertów od
tego tematu.

Motto:

Bardzo trudno przygotowa¢ tak¡ wystaw¦, jaka miaªa miejsce w
odzi. Ustanowiªa ona okre±lony standard czym jest konceptualizm w fotograi, jakie s¡ jego historyczne granice. Nawet je»eli
wydaj¡ mi si¦ zbyt szerokie, to ze wzgl¦du na bardzo dobrze przygotowany katalog reeksja ta b¦dzie wykorzystana dla nast¦pnych
badaczy.
Cytat z recenzji Krzysztofa Jureckiego, O.pl (Polski Portal Kultury), 10.10.2010 r.
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Str. 38.

Kazimierz Bendkowski, czªonek Warsztatu Formy Filmowej,

lmowiec, fotograf, realizator konceptualnych prac wideo.W poªowie lat 70.
zapraszany ze swoj¡ oryginaln¡ Fotogra¡ relatywn¡ przez wielu zagranicznych kuratorów. Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki w Kassel.
Reprezentowany w katalogu wyj¡tkowo zdawkowo przypadkowymi pó¹nymi
pracami. Jego pierwsze (1974) konceptualne prace znajduj¡ si¦ na przykªad
w zbiorach Galerii Wymiany.
Str. 40.

Wojciech Bruszewski, aktywny na wielu polach medialnych

czªonek Warsztatu Formy Filmowej. Isnieje szczegóªowa strona internetowa
przedstawiaj¡ca jego twórczo±¢ i pot¦»ny katalog z po±miertnej wystawy w
Miejskiej Galerii Sztuki w odzi opracowany przez rzetelnego kuratora Janusza Zagrodzkiego. Oryginalne prace fotograczne z lat sze±¢dziesi¡tych tego
wybitnego artysty znajduj¡ si¦ min. w kolekcji Dariusza Bie«kowskiego i
zbiorach Galerii Wymiany. Jego wyraziste gesty konceptualne realizowane w
fotograi, lmie analitycznym i wideo znane s¡ na caªym ±wiecie. W katalogu
reprezentowany nader skromnie, zaledwie dwoma fatalnie zreprodukowanymi
pasmami zapisu optycznego ±cie»ki d¹wi¦kowej z 1974 roku (sic!). Pomini¦to
jego bardzo istotne dla naszej sztuki wczesne prace z pocz¡tku lat siedemdziesi¡tych, np. TEKST na pªótnie fotogracznym, 1970 r., pierwsz¡ prac¦
fotograczn¡ ze ±cie»k¡ d¹wi¦kow¡ pt. Och. . . , 1970 r. ze zbiorów Muzeum
Sztuki, rozwi¡zanie instalacyjne pt. Ucho z wystawy Fotografów Poszukuj¡cych z 1971r., cykl fotograi zatytuªowany Tam, 1973 r., pokazywany w
galerii REMONT. . . , a gdzie chocia»by wzmianka o jego lmach analitycznych, pierwszych pracach wideo czy rozwi¡zaniach d¹wi¦kowo-wizualnych?
Str. 44.

Zbigniew Dªubak, trudna sprawa, bowiem reprodukcja z war-

szawskiej wystawy IKONOSFERA z 1967 roku wydatowana jest na 1976 rok.
Chyba chochlik drukarski, ale nigdzie nie sprostowany. Tu mam te» spore
w¡tpliwo±ci. Jakie cechy konceptualne posiada ta aran»acja przestrzenna?
Czy wªa±nie ona powinna reprezentow¢ Zbigniewa Dªubaka w tym wydawnictwie? Mo»e jednak bardziej oryginalne byªyby Gestykulacje z pocz¡tku
lat siedemdziesi¡tych. Na pewno nie te reprodukcje ze str. 45 zatytuªowane
Tautologie z 1992 roku, które nie maj¡ nic wspólnego z tym problemem
postawionym w sztuce jeszcze w latach sze±¢dziesi¡tych.
Str. 54. Henryk Gajewski, prace z 1977 roku, konceptualizm zmierzcha,

ju» warto porzuci¢ takie w¡tki, a przecie» ten artysta, szef konceptualnej galerii REMONT, ma dobre prace z pocz¡tku lat siedemdziesi¡tych. Dlaczego
ich tu brak? Przypomn¦ cho¢by znane fotograe z cyklu Ich stehe gerade
hier z 1974 roku.
Str. 58.

Wiesªaw Hudon, mój dobry znajomy. Pami¦tam go jeszcze z

lat sze±¢dziesi¡tych jako plakacist¦, wspóªpracownika redakcji Fotograi,
ITD, Polski oraz autora tekstu o Grupie Zero-61. Odwiedziª wraz z du»¡
grup¡ innych fotografów nasz¡ ostatni¡ wystaw¦ w toru«skiej ku¹ni w 1969
roku. Szkoda, »e ten dobrze wyksztaªcony kolega powierzyª swoje artystyczne
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losy krytykowi Krzysztofowi Jureckiemu, który obwoªaª go pierwszym konceptualist¡ w polskiej fotograi. Rezultaty widzimy w katalogu i na wystawie,
szczególnie w pracach z lat dwutysi¦cznych.
Str. 70.

Eustachy Kossakowski, to jeden z pierwszych naszych fotogra-

fów, który ±wiadomie wszedª na ±cie»k¦ fotograi konceptualnej. Jego zdj¦cia
dokumentacyjne i wy±mienity cykl 6 metrów od Pary»a z 1971 roku oraz
liczne zestawy analityczne do dzisiaj zachwycaj¡, s¡ na nowo odkrywane. W
katalogu reprodukowane s¡ prace spó¹nione  z 1984 roku.
Str. 92.

Paweª Kwiek, kolejny absolwent Szkoªy Filmowej, bardzo ak-

tywny warsztatowiec, trzeba wnie±¢ poprawk¦ w datowaniu. Publiczne opisywanie reprodukowanego w katalogu zdj¦cia odbyªo si¦ podczas akcji
WARSZTAT w Muzeum Sztuki w 1973 roku. W wydawnictwie jest mylnie
podany rok. Ani ±ladu w katalogu o konceptualnych lmach Kwieka, unikalnych pracach wideo czy absurdalnych akcjach publicznych, w których sam
cz¦sto uczestniczyªem.
Str. 88.

Romuald Kutera, w katalogu jest wiele ciekawych prac tego

artysty, ale autorka wystawy nie uwzgl¦dniªa jego lmów konceptualnych.
Bardzo interesuj¡cy lm Oddawanie kamery z 1974 roku znajduje si¦ w
zbiorach Galerii Wymiany.
Str. 118.

Ewa Partum, reprodukcja pracy pt. Hommage a Leonardo

da Vinci. O co tu chodzi? Dlaczego wªa±nie ta praca fotograczna z 1986
roku reprezentuje t¦ artystk¦?
Str. 124.

Ireneusz Pierzgalski, wykªadowca PWSFTViT oraz PWSSP

w odzi. Ju» w latach sze±¢dziesi¡tych uprawiaª tzw. fotoobrazy (fotoplansze), miaª niew¡tpliwy wpªyw na swojego ucznia Ryszarda Wa±k¦, który
jednak w swoich fantazyjnie rozbudowanych notkach biogracznych nigdy o
profesorze nie wspomina. Wyra¹nie brakuje w katalogu autentycznej i wa»nej pracy konceptualnej pt. Reporta» z berli«skiej olimpiady z 1969 roku,
przefotografowanej ze sprawozdania telewizyjnego.
Str. 126.

Andrzej Ró»ycki, fotografuj¡cy od wczesnych lat sze±¢dzie-

si¡tych. Aktywny uczestnik wielu wyst¡pie« Grupy-Zero 61, Kr¦gu, Warsztatu Formy Filmowej. Jego ªódzkie prace analityczne przeszªy ju» do historii. Reprezentowany w katalogu przypadkowymi zestawami, datowanymi
wªasnor¦cznie na 1976/1978 rok. Obowi¡zkiem redaktora katalogu jest skorygowanie mylnie podanych dat. Fotograa warunkowa (Zegar) powstaªa w
1974 roku, a ci¦te zdj¦cia z Panem Wackiem w 1973 roku. . . Natomiast jego
multimedialne wyst¡pienie z akcji WARSZTAT pt. Indentykacja pozorna
odbyªo si¦ w 1973 roku. Dokumentacja umieszczona w katalogu powstaªa
dla potrzeb lmu ywa Galeria i powinna by¢ opatrzona dat¡ powstania
 czyli 1974/75.
Str. 148.

Ryszard Wa±ko, reprezentowany licznymi zestawami zdj¦¢ i

fantazyjnie rozbudowan¡ biogra¡. Byª moim asystentem w Pracowni Fotograi i Reklamy Wizualnej w PWSFTViT. Znam bardzo dokªadnie jego
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pocz¡tki w fotograi i w lmie. Musz¦ przyzna¢, »e absolutnie mnie zaskoczyª
nieznanymi materiaªami typu Biegn¦ z kamer¡, Obracam si¦ z kamer¡, Z
prawa na lewo opatrzonymi 1972 rokiem powstania. Jak ja teraz wygl¡dam
jako twórca koncepcji Zapisów mechaniczno-biologicznych, rozpocz¦tych lmem Id¦. . .  w 1973 roku? Mo»e to jest ten wªa±nie przypadek, »e ucze«
prze±cign¡ª nauczyciela? W latach 197275 Ryszard Wa±ko publicznie lansowaª jedynie interesuj¡cy ci¡g fotograczny pt. Fotograa czterowymiarowa,
a innym jego sukcesem fotogracznym byªo wygranie konkursu studenckiego
w Szczecinie prac¡ zatytuowan¡ Dziewczyna z kwiatem w 1973 roku.

Komentarz
W tym roku ukasz Ronduda, wraz ze specjalnie powoªanym przez Muzeum
Sztuki Nowoczesnej zespoªem, zacz¡ª ujawnia¢ ocalaªe archiwa. Na pocz¡tek w internecie ukazaªa si¦ zawarto±¢ teczek zbioru Biura Poezji Andrzeja
Partuma. Ciekawa to inicjatywa, bowiem dzi¦ki niej mamy mo»liwo±¢ skonfrontowa¢ fakty z obowi¡zuj¡cymi ju» w naszej historii mitami. Analizuj¡c
dokªadnie te teczki miaªem wielokrotnie du»¡ satysfakcj¦. Moja dªugoletnia walka o czysto±¢ ¹ródeª zaczyna przynosi¢ rezultaty. Nad artystami,
krytykami, historykami sztuki zawisª bat. RÓDA s¡ bezwzgl¦dne. Teraz
zespóª Rondudy opracowuje olbrzymi materiaª dokumentacyjny Warsztatu
Formy Filmowej. Na naszych oczach powstaje podana ju» bardziej precyzyjnie nowa historia. Wszelakie mitoma«skie przekr¦ty maj¡ maªe szanse.
Co do fotograi, a wªa±ciwie tzw. innych mediów z przeªomu lat sze±¢dziesi¡tych i siedemdziesi¡tych, mamy wiedz¦ zupeªnie nieopracowan¡, st¡d tyle
nieporozumie«. Nie mo»na zapomnie¢, »e w¡tki analityczne jeszcze z tradycji
X Muzy Karola Irzykowskiego, Witkacego, Wªadysªawa Strzemi«skiego czy
Katarzyny Kobro wybrzmiewaªy bardzo silnie w omawianym przeªomie dekad. Ogólnopolsk¡ wyrazist¡ manifestacj¡ nowych pogª¡dów byªy wystawy:
Ku¹nia (1969), Fotografowie Poszukuj¡cy (1971) i Czyszczenie Sztuki (1972).
Byª to czas autentycznego przeªomu w naszej sztuce medialnej zasygnalizowanego ju» na fatalnie nazwanej przez naszych ekspertów wystawie Fotograa Subiektywna w Krakowie (1968). Wªa±ciwie tylko arty±ci multimedialni
zªapali kontakt ze ±wiatem w pierwszej poªowie lat siedemdziesi¡tych. Zacz¦li je¹dzi¢ po Europie. Brali udziaª w najwi¦kszych manifestacjach sztuki
analityczno-konceptualnej. Ju» w 1976 roku to zainteresowanie zdecydowanie
spada. Pojawiaj¡ si¦ nowe problemy.
Jak mizernie w kontek±cie tych przemian zaczyna wygl¡da¢ polska scena
artystyczna przedstawiona przez kuratork¦ Marik¦ Ku¹micz. Nie miaªa odwagi zrobi¢ tak, jak uczyniª wybitny historyk sztuki Laszlo Beke. W¦gierski konceptualizm przedstawiª w swoim unikalnym wydawnictwie tylko w
zarodku, czyli w latach jego autentycznej erupcji, lokuj¡c go w przedziale
19691971 roku. U nas przez brak radykalnego postawienia sprawy wszystko
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si¦ rozlazªo do 2002 roku! Wiele pierwszych bardzo istotnych gestów zostaªo
przez nonszalancj¦ kuratorki pomini¦tych. Tak¡ metod¡ nigdy nie odkryjemy
autentycznych warto±ci. Nie mamy ci¡gle szans skonfrontowa¢ ich z innymi
artystami.
Pomini¦cia s¡ ra»¡ce. Brak, tak bardzo istotnych dla tamtego przeªomu, realizacji Jerzego Lewczy«skiego, Zygmunta Targowskiego, Zdzisªawa Sosnowskiego, Zygmunta Rytki, Janusza B¡kowskiego, Grzegorza Kowalskiego. . . ,
wªa±ciwie kompromituje t¦ inicjatyw¦, ale i Focus Biennale pod patronatem
Muzeum Miasta odzi.

Józef Robakowski

www.robakowski.net
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