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  Berlin na mapie kulturalnej jest jed-
nym z tak zwanych „must see”, jest 
punktem obowiązkowym dla każdego 
miłośnika czy też amatora sztuki. Tej 
dawnej, ze wspaniałą Museuminsel, 
ale także i tej współczesnej między in-
nymi z moim ukochanym Hambur-
gerbahnhof. Berlin jest dla mnie mia-
stem niesamowitym, bo potrafię czuć 
się tam jak w domu, jak u siebie. Tak 
zwane multi kulti to genialny wynala-
zek tego społeczeństwa. 
  Próbuję sobie odtworzyć w głowie 
jak tamtego razu patrzyłem na to mia-
sto. Staram się zebrać w jakąś całość 
drobnostki i okruchy wydarzeń i tego 
co widziałem, żeby przypomnieć so-
bie jeden z największych dysonansów 
jaki odczuwałem w swoim życiu jako 
twórca. I tak po kolei, choć pomijając 
moje wiecznie za długie spanie i nieco 
mniej istotne zdarzenia, przypominam 
sobie jak idę na spotkanie z kurator-
ką małej galeryjki, chyba gdzieś przy 
Grossehamburger Strasse.
  Szedłem tam bardziej na rekonesans 
niż na załatwienie czegoś konkretne-
go. Rozmawialiśmy tak sobie przez 
może godzinkę, uprzejmie i pozornie 
zwyczajnie. Usłyszałem wtedy, mię-
dzy innymi, że w tym mieście już 
nie ma miejsca na sztukę, że jest tam 
już za dużo galerii, że za dużo osób 
deklaruje się, że żyje ze sztuki albo w 
urzędowych ankietach w pole zawód 
za dużo osób wpisuje hasło „artysta”. 
Te słowa były dla mnie dość dziwne. 
Dokładnie pamiętam sposób w jaki ta 
osoba je wypowiadała, dość nonsza-
lancko, ze zbyt uprzejmym uśmie-
chem, pomiędzy rozmową o jednej 
artystce, a opisywaniem innej. Słowo 
zawód do tej pory wydaje mi się nieco 
oksymoroniczne w zestawieniu z arty-
stą, ale cóż. Wiele jeszcze słów padło 
tamtego popołudnia, ale najbardziej 
zapamiętałem te. 
  Po tym specyficznym spotkaniu 
wróciłem do małej kawiarni naprze-
ciwko tej galerii, w której czekała na 
mnie dziewczyna pijąc niedobrą ka-
wę. Ruszyliśmy w kierunku pizzy od 
Włochów znajdującej się na Fridrisch-
strasse. Szliśmy przez „oranien” za-
chodząc do każdej możliwej galerii 
po drodze, tak jakbym chciał doświad-
czaniem kolejnych prac zmyć z sie-
bie nieco tę dziwną, pełną sztucznych 
uśmiechów rozmowę. Nie pamiętałem, 
gdzie poszliśmy po jedzeniu. Wiem,  że 
wieczorem przypomniałem sobie, że 
dostałem zaproszenie na finisaż tar-
gów sztuki, Berlin Art Preview, czy 
jakoś tak. Impreza związana z tamtej-
szym Art Weekiem. Same wydarzenia 
z cyklu tygodnia sztuki wspominam
bardzo pozytywnie. Po raz pierwszy
widziałem wtedy prace Emilio Vedovy 
i Franza Ackermanna. Mimo kolorys-
tycznej rozpiętości Ackermanna dużo 
bardziej do gustu przypadł mi Vedo-
va. Pozornie niechlujne abstrakty, roz-
buchane malarskim gestem, kolekcja
destruktów, takie maszkarony, potwo-
ry z pracowni obezwładniły mnie wte-
dy. Zawsze w takich sytuacjach zasta-
nawiam się, jak duży wpływ na moją 
percepcję pracy ma sam materiał, 
destrukt właśnie. Tak jak chociażby 

w przypadku prac Jean’a Michel’a 
Basquiat’a, który malował praktycznie 
po wszystkim, po starych drzwiach, 
oponach, deskach. Czy tak samo jak 
w przypadku mojego profesora, Hen-
ryka Cześnika, który wielokrotnie ma-
lował po starych zardzewiałych zna-
kach, po wydartych stronach z kalen-
darzy, a nawet po skórce od banana. 
Na ile atrakcyjny jest dla mnie sam 
destrukt? Czemu z taką satysfakcją pa-
trzę na błąd w sztuce video, na este-
tykę wielokrotnie odtwarzanej taśmy 
magnetycznej VHS-u? Nie wiem. Ale 
wiem, że dokładnie to samo odczucie 
towarzyszy mi kiedy to oglądam sztu-
kę starożytnych i przed-antycznych. 
Jestem pewien, że nie wyobrażam so-
bie piękna i harmonii dzieła funkcjo-
nującego w greckiej świątyni albo po-
śród gajów oliwnych, a patrzę w ranę, 
oderwanie, które redefiniuje dzieło. 
Owo pęknięcie, o którym mówię jest 
tym co mnie fascynuje. To tak jakby 
Wenus z Wilendorfu nie mogłaby się 
podobać gdyby nie spędziła stuleci za-
kopana w ziemi. Nie próbuję sobie od-
tworzyć, zwizualizować jak dana figu-
ra wyglądałaby, gdyby czas nie urwał 
jej rąk czy innych kończyn, albo nie 
nadgryzł chociaż jej faktury. Wręcz 
przeciwnie, niewiarygodnym zdaje mi
się odcisk i naznaczenie tego kolej-
nego autora jakim właśnie jest czas. 
Jakże on trafnie operuje, odejmując, 
paradoksalnie dopełnia kompozycję, 
niszcząc tworzy tak jakby to wszyst-
ko było zaplanowane już wcześniej.  
Dlatego właśnie zawsze funkcjonuję 
w poczuciu, że sztuka antycznych jest 
dużo bardziej współczesna niż ta two-
rzona tylko setkę czy dwie setki lat 
temu. Przychodzą mi też teraz do gło-
wy obrazy z Fajum, niezwykłej oazy, 
z której to portrety (w zasadzie tru-
mienne) mają w sobie jakąś niebywa-
le hipnotyzującą właściwość. Je także 
oglądałem w Berlinie, wiele razy, lubię 
tam wracać. Ostatni raz widziałem je 
w roku poprzedzającym zdarzenie, 
które próbuję tu przywołać. 
  Tą dygresją zapełniłem pewną lukę 
pamięci, bo następne co pamiętam po 
pizzy, to droga na targi sztuki przeci-
nająca szlak dzielącego niegdyś mia-
sto muru. Na ulicy funkcjonował ty-
powy dla tej pory przełom jesieni i la-
ta. Mimo września ja bardziej czułem 
lato. Wszystko wyglądało jakby na-
malował to Giorgio de Chirico. Dużo
ciepłych kolorów, długie cienie, pa-
miętam światło jakby sodowe, poma-
rańczowe. Nie dużo pamiętam z sa-
mej okolicy, bo byłem tam po raz 
pierwszy. Rejon nieco niepokojący, 
pusto. Dopiero widok sfatygowanych, 
wyglądających na pofarbczyne, bu-
dynków ożywił pejzaż. Masa ludzi. 
Fantastyczny pomysł, żeby budynki, 
które kiedyś coś produkowały nadal 
spełniały funkcje produktywne. Tym 
razem generują nie towary, a sytuacje 
kulturalne. Architektura, która jeszcze 
się przydaje chociaż jest w ruinie. Post-
industrial pełną gębą. Bardzo lubię taki 
charakter, brutalizm urbanistyki i zało-
żeń architektonicznych. I choć wszę-
dzie, na całym świecie atmosfera ta-
kich miejsc zdaje się być dokładnie ta-

ka sama, każdorazowo potrafię dokła-
dnie odtworzyć ich konkretny obraz 
w głowie. Wydaje mi się, że nawet 
łatwiej mi zapamiętać je niż tak zwa-
ne Sehenswürdigkeiten. 
  Jest też taki budynek, który zawsze 
mijam podróżując do Berlina samo-
chodem. Zjeżdżając zjazdem sto czter-
naście z berlińskiego ringu oczy za-
wsze zatrzymują mi się na budowli 
widocznej z wiaduktu. Jest to opusz-
czony, zdezelowany budynek, kon-
strukcja na planie koła, być może ma-
gazyn albo jakaś przestrzeń związana 
z koleją, może stara gazownia. Jest 
w nim coś takiego, co zawsze mnie 
wita w tym mieście. Może sympto-
matyczne dla opisywanego zdarzenia 
jest to, że tym razem wjechałem tam 
pociągiem i w związku z czym nie 
przywitałem się z tym budynkiem. 
  Po wystaniu się w kolejkach, po do-
kładnym przyjrzeniu się nowym nie-
mieckim samochodom z grupy Volks-
wagena mecenasującym tę imprezę,
po ochoczym zebraniu wszelkich ga-
dżetów i darmowych fantów przyszedł 
czas, żeby w końcu dostać się na wy-
stawy. Nie było to proste ze względu 
na tłum ludzi i labirynt schodów. Na 
miejscu przywitała nas ukryta między 
piętrami budynku przypominającego 
fabrykę telewizorów Unitry, niesamo-
wita hala, piękna w swoim założeniu, 
fantastyczna, we wnętrzu kojarząca się 
w zasadzie ze Stocznią Gdańską, bra-
kowało tylko suwnicy.
  Cała hala podzielona była białymi 
ściankami na małe, otwarte pomiesz-
czenia około pięciu metrów kwadra-
towych. Wielkość tej amfilady robiła 
wrażenie, choć po chwili byłem prze-
konany, że mniej znaczy więcej. Tę 
prostą dewizę sprzedał mi kiedyś mój 
pierwszy profesor od malarstwa. W każ-
dym z szcześcianowych pomieszczeń 
dzieł było zdecydowanie za dużo. Po-
dział między ekspozycjami okazał się 
być fikcją. Poruszanie się w tłumie zle-
wało wszystko w całość. Gdyby nie 
fotografie nie potrafiłbym sobie przy-
wołać nawet części rzeczy, jakie tam 
widziałem. Te nieliczne, które pamię-
tam, pamiętam chyba też tylko i wy-
łącznie ze względu na zdjęcia. Do wy-
jątków należy tylko obraz Larsa Teich-
manna, który wygrywał z konkurencją 
na ścianie. Wielkim rozczarowaniem 
okazała się być dla mnie domniemana 

praca Banksy’ego, którego twórczość 
mnie fascynuje, jednak tutaj, wydarta 
z ulicy i wtłoczona w ten „hipermar-
ket” wydawała się być naga, upoko-
rzona, wręcz żałosna. Od tego mo-
mentu towarzyszyło mi poczucie roz-
czarowania. 
  Nawet uspokajająca szarość betono-
wej podłogi nie pomagała zebrać myśli 
wśród krzyków tej wielości i ciągłego
zaczepiania przez galerników czy ga-
lerzystów (nigdy nie wiem jak po pol-
sku należy ich nazywać). Choć tego
dnia jestem absolutnie pewien, że co 
najmniej część z nich powinno nazna-
czyć się mianem przysłowiowych prze-
kupek na targu. I właśnie wielki szok,
uświadomiłem sobie to dopiero wte-
dy. Tak, ja – młody człowiek, twórca,
odkąd usłyszałem taką nazwę myśla-
łem, że w zbitce słów „targi sztuki” sło-
wo targi, targ oznacza pewną platfor-
mę. Myślałem, że jest metaforą, że od-
syła nas do greckiej agory, do rzym-
skiego forum, pewnej tradycji dysku-
sji. Wyobraźnia rysowała mi tę sytua-
cję jako przestrzeń, pewien przekrój i 
miejsce styku, wymiany doświadczeń 
estetycznych i kulturowych. Oczywiś-
cie wiedziałem, że pokazywane prace 
są na sprzedaż, przecież artyści muszą
coś jeść, ale nie sądziłem, że to właś-
nie sprzedaż jest celem i sensem dy-
ktującym warunki imprezie. Do dzi-
siaj pamiętam to poczucie wyparcia, 
ten zimny prysznic. Jakby cała roman-
tyczna  sztuka, w którą wierzyłem, 
w jednej chwili się zdehumanizowała, 
odłączyła od twórców i stała się tylko 
i wyłącznie obiektem. Obiektem być 
może nadal magicznym, ale magicz-
nym o tyle, o ile za czar możemy u-
znać to, że cena nie jest z góry ustalo-
na. Że nie dyktuje jej jakość, materiał, 
wielkość i płaszczyzna w centymetrach 
kwadratowych bądź sześciennych, czas 
poświęcony na pracę, trud i wysiłek,
renoma twórcy. To właśnie cena jest 
magiczna, bo jej nie widać, bo nic jej 
nie krępuje, a określa ją rynek. Targi 
sztuki od zwykłego targu różnią się 
prawdopodobnie tylko ekskluzywnoś-
cią, bo na pewno nie ilością towaru 
czy nasyceniem kolorystycznego me-
lanżu. 
  Dzięki Bogu, że pośród white-box-
owych pokoików jeden był jakby in-
ny. Odstawał od reszty, a rozprzestrze-
niał się jak jad, jak kontrast widoczny 

na zdjęciu rentegenowskim pośród 
czarno zielonkawych pustych płasz-
czyzn. Ten jeden pokoik, prawdopo-
dobnie na zasadzie zrzuty finansowej
wynajęła pewna grupa, czy też komu-
na artystów. Wyglądali w nim jak ko-
czujący przy ognisku ludzie. Trudno 
uwierzyć, że czuli się tam naturalnie,
ubrani tak inaczej od reszty, nie rekla-
mujący niczego, jednak przyciągający
spojrzenie. Ja uwierzyłem w ich natu-
ralność i na chwilę się uspokoiłem, an-
tidotum. Znalazłem wtedy antidotum 
dla tej całej sytuacji, niestety nie na 
długo. 
  Mój dysonans poznawczy sięgnął 
zenitu w momencie, kiedy oczy natra-
trafiły, a nawet nadziały się na ogrom-
ny napis „SALE”. Przecena dzieła 
sztuki, ostatni dzień targów, wyprze-
daż. Na jednym dziele była to przece-
na minus dwadzieścia procent, na są-
siadującym trzydzieści, a na ostatnim 
chyba nawet czterdzieści. Były to ko-
lejno: forma z desek oparta o ścianę, 
obiekt złożony z przenikających się 
białych kul kapiących jak sopel z sufi-
tu oraz pęknięty blok marmuru z tylko 
jedną szczeliną, ustawiony na europa-
lecie. Przez chwile jeszcze myślałem, 
że może jednak jest to żart. Sam wraz 
z przyjaciółmi w różnych działaniach 
czy performance’ach często przyjmo-
wałem pozycję nieco kontestującą dzie- 
ło jako obiekt wartości, jako obiekt ku-
powany i sprzedawany i coś takiego 
mogło jak najbardziej być tylko przy-
mrużeniem oka. Jednak nie, okazało 
się być inaczej i było to, mówiąc naj-
ładniej, zaimplementowanie technik 
marketingowych w mechanizm sprze-
daży sztuki. Zabawne, że byłem w ta-
kim szoku, że mam to sfotografowane 
tylko i wyłącznie na jednym, w dodat-
ku poruszonym zdjęciu.
   Dla mnie osobiście był to przede 
wszystkim wielki szok, choć z obec-
nej perspektywy, bo przywołane zda-
rzenie miało miejsce dwa lata temu, 
nie jestem w stanie zadeklarować się  
czy jestem zły z tego powodu, że tego 
doświadczyłem. Wydaje mi się, że nie, 
ponieważ  to wydarzenie pchnęło mnie 
do zbadania obszarów sztuki i nie tyl-
ko, które stały się podwaliną dla mo-
jego obecnego języka plastycznego. 
Nie oceniam, w zasadzie to się nawet 
cieszę, ale na pewno do dziś się za-
stanawiam.
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