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O wystawie
„Anatomia Apokalipsy”
ERAZM WOJCIECH FELCYN
Wystawa ta jest przede wszystkim
wyrazem mojego buntu przeciw temu, co dzieje się we współczesnym
świecie – także w Polsce. Jest to bunt
przeciwko infantylizacji społeczeństw
i ich elit, która wiedzie ludzkość ku zagładzie. Puszka Pandory jest już szeroko otwarta i nic tego faktu nie zmieni. Dewastacja systemu ekologicznego Ziemi postępuje z rosnącą szybkością – niczym śmiercionośna kula tocząca się po równi pochyłej; nic już
nie jest w stanie jej zatrzymać. Już teraz – wg WHO – ponad 90% ludzi na
świecie żyje w otoczeniu, w którym
poziom zanieczyszczenia powietrza
jest nadmierny. Przyczynia się to do 3
mln zgonów rocznie. Z analogicznych
przyczyn w Polsce umiera dziesięć
razy tyle osób, co ginie w
wypadkach
samochodowych.
Antropogenna emisja dwutlenku
węgla rośnie o 2,8% rocznie. Podwojenie emisji nastąpi zatem po 25 latach,
czterokrotne zwiększenie po 50 latach,
ośmiokrotne – po 75 latach. Jeśli powiążemy to ze zmianami klimatycznymi i rosnącym deficytem tlenu wynikającym z zakwaszenia oceanu – to
skutek może być tylko jeden.
Żałosne jest to, że protokół z Kioto
(1997) niczego światowej polityce nie
uświadomił, a niedawno (2016) podpisane porozumienie paryskie – choć objęło państwa odpowiedzialne za 55%
emisji – nie daje żadnych nadziei na
powstrzymanie globalnej katastrofy.
Przeludniona Ziemia jest już obecnie
w stanie karykaturalnym: 60% ssaków
to zwierzęta hodowlane (głównie bydło i świnie), 36% to ludzie – jedynie

4% reprezentuje tzw. dziką przyrodę.
Znamienny jest stan Wielkiej Rafy Koralowej: ponad 1/3 koralowców w jej
północnej i centralnej części jest już
martwa, a ponad 90% pozostałych bieleje, co oznacza, że umierają. Miała 25
mln lat – ludzkości wystarczało 200, by
ją zabić. Lodowce coraz szybciej topnieją, brak wody pitnej i głód dotkną
miliardy; poziom oceanu się podnosi
– migracje na niespotykaną dotąd skalę są nieuniknione.
Polska jest krajem o najbardziej
w Europie zanieczyszczonym powietrzu. Od ponad ćwierć wieku władze
są głuche na ostrzeżenia płynące ze
środowisk naukowych. Ignorancja decydentów, którzy nigdy nie mają wątpliwości co do swoich racji, nie przygotuje kraju do tego, co nastąpi w niedalekiej przyszłości.
Powszechnemu infantylizmowi należy przeciwstawić brutalną prawdę
– by móc podjąć działania właściwe
dla naszej racji stanu. Powinni się tym
jak najprędzej zająć ludzie posiadający odpowiednią wiedzę – nie ma już
czasu na ogólnonarodowe ględzenie!
Kluczem istotnym dla zrozumienia
przekazu wystawy „Anatomia Apokalipsy” jest autorska wizja opisana następującymi słowami: „Gdzieś w XXII
wieku. Powietrze zawiera coraz mniej
tlenu i coraz więcej dwutlenku węgla.
Wszechocean umiera od przegrzania
i zakwaszenia, bezlitosne promieniowanie wypala resztki życia na Ziemi.
Ostatnie umęczone ofiary ziemskiej
mega-katastrofy wysyłają do nas prosty i zwięzły komunikat: BĄDŹCIE
PRZEKLĘCI!”.
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Wystawa Erazma Wojciecha Felcyna
– „Anatomia Apokalipsy”
STANISŁAW SEYFRIED
W wypadku Erazma Wojciecha
Felcyna mamy do czynienia z artystą o tyle nowoczesnym, co dalekowzrocznym, przewidującym pewne
wydarzenia i to zarówno w sztuce
jak i codziennym scenariuszu wydarzeń. Zainteresowania zaprowadziły go, dzięki wytrwałym badaniom w najdalsze zakątki fotografii.
No właśnie czy fotografii? W wypadku tego artysty pytanie może być dyskusyjne. Ostatnio kiedy pisałem o jego
cyklach „Fantasmagorie” i „Wyspy
szczęścia” zachwyciłem się wyobraźnią, pomysłowością i zaskakującymi
odkryciami w dziedzinie fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej. Nasze
rozmowy o sztuce przybliżyły mnie
bardziej do zrozumienia jego niełatwej
twórczości, bowiem jest artystą, niespokojnym, poszukującym, eksperymentującym, a zarazem mocno stąpającym po ziemi. W jego racjonalnym
podejściu do życia, precyzji wręcz pedanterii, pojawia się wielka wyobraźnia, która pozwala tworzyć obrazy
niewyobrażalnej rzeczywistości, rzeczywistości otaczającej nas, jednak innej, nie takiej jaką widzimy, stworzonej w artystycznym wizerunku świata.
Ostatni cykl, który nazwał „Anatomia apokalipsy” jest wynikiem wcześniejszych poszukiwań artysty, prezentowanych w cyklach „Inwazja – subiektywny portret śmieci” i „Synthesis”. Istotą zrozumienia wystawy „Anatomia apokalipsy” jest zdanie zaczerpnięte z manifestu artysty poprzedzającego cykl: „[...] Powietrze zawiera
coraz mniej tlenu i coraz więcej dwutlenku węgla. Wszechocean umiera
od zakwaszenia, bezlitosne promieniowanie wypala resztki życia na ziemi.

Erazm Wojciech Felcyn
Ostatnie umęczone ofiary ziemskiej
mega-katastrofy wysyłają do nas prosty i zwięzły komunikat: Bądźcie Przeklęci”.
To zapis artystyczny fotografika, ale
też dr chemii, osoby która wie co mówi, osoby przewidującej niedaleką
przyszłość, osoby wołającej na pustyni – bez efektu. Ta wizja pojawiła się
sygnalnie wcześniej w cyklu „Paper
faces” stanowiącym część zbioru „Synthesis”, przedstawiającego między innymi nie tylko polityków z pierwszych
stron gazet czy osobowości dzisiejszego świata odpowiedzialne za codzienne życie, ale też zwykłych ludzi, przeciętnych, takich jak my. To nasz portret, portret, który zawsze stanowił główny punkt zainteresowań Felcyna.
Możliwości techniczne dzisiejszej fotografii są jeszcze niezbadane, pozwalają na dalsze eksperymenty nad portretem i jak to nazwał artysta dojść do
ascetycznej syntezy wizji, która w tym
wypadku pozwala na stworzenie dzieła pochodnego fotografii, jednak cze-
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goś innego, czegoś nowego, jeszcze
bez nazwy, ale obrazu wielkiej ekspresji. Osobnego bytu, tajemniczego, jeszcze ciekawszego, czy bardziej interesującego niż XIX-wieczny obraz?
Może tak, ale to zależy, wydaje się że
piękno artystyczne pozostanie zawsze
pięknem, ale taka ocena może być subiektywna i uzależniona od przygotowania odbiorcy, znajomości historii,
filozofii i smaku. Obrazy Felcyna zachwycają, przywodzą na myśl dzieła
Picassa. Może to cofnięcie się do lat
młodzieńczych i fascynacji rysunkami
mistrzów, ale artysta dziś idzie dalej,
nie powiela, myśli o swojej współczesnej sztuce, stylizuje na nowo. Felcyn
nadal eksperymentuje, jego doświadczenie pozwala na dalsze badania i jak
przewiduję jego wyobraźnia zaprowadzi nas jeszcze w nieznane do tej pory
pola sztuki współczesnej.
Od red. Wystawa odbędzie się na początku grudnia w Państwowej Galerii
Sztuki w Sopocie.

