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Przód (damska garsonka, tarnowska firma Januś, 
lata 90-te XX wieku), 2016, 160 x 119 cm
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Posługuję się aparatem wielkoformatowym Toyo 
810M II o wymiarach negatywu 8 x 10 cali. Stosuję 
w ten sposób najstarszą technikę fotograficzną, 
sięgającą XIX wieku. Z dawnych fotografii 
i pierwszych niemych filmów pamiętamy sceny 
w atelier, kiedy aparat z miechem stawiany był na 
statywie, a fotografujący, aby zobaczyć, co dzieje 
się na matówce, musiał przykryć się czarną kotarą. 
Pozujący godzinami modele tkwili w bezruchu, by 
zachować ostrość zdjęcia. W tej technice fotograf, 
odcięty od jasnego otoczenia dzięki zaciemnieniu 
może zobaczyć tylko to, co fotografuje, może to 
kadrować i wyostrzać. Technika ta wymaga niezwykłej 
precyzji, zarówno w kwestii doboru kadru (ustawiony 
na statywie aparat waży ponad 10 kg i jest mało 
mobilny), jak i opanowania warsztatu. Analogowy 
charakter tej techniki polega nie tylko na rozmiarze 
samego aparatu, ale też na tym, że każde działanie 
prowadzące do finalnej odbitki wykonywane jest 
manualnie. Ostrość zdjęcia ustala się dzięki trzymanej 
w dłoni lupie, wszelkie pomiary odległości wykonuje 
się własnoręcznie, kasetę z materiałem światłoczułym, 
zawierającą jedynie dwie klatki, także ładuje się 
ręcznie. Również postprodukcja wywołanego już 
negatywu (kolorowego, czarno-białego lub slajdu) – 
jego czyszczenie czy koloryzacja – odbywa się bez 
udziału technologii cyfrowej. dopiero sam wydruk 
zdjęcia na papierze archiwalnym o wymiarach 
180 x 150 cm (najczęściej) możliwy jest na wysokiej 
klasy drukarkach atramentowych w profesjonalnym 
fotolabie.

Paweł Bownik podczas pracy nad fotografią Sufit, 
studio artysty, Warszawa, czerwiec 2021
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W „podszerstku” jest coś szeleszczącego. Słowo to wypowiedziane  
na głos drażni i uwiera słuch;  nieliczne w nim samogłoski wydają  
się tkwić zaklinowane pomiędzy spółgłoskami, a język wykonuje nie  
lada wygibasy, by brzmienie było czyste. Obok zwartej zębowej 
dźwięcznej „d” tkwi szczelinowa zadziąsłowa bezdźwięczna „sz”, która 
ten szelest wywołuje. W teorii muzyki takie głoski, w którym czubek 
języka zbliża się do podniebienia, a powietrze jest wypychane przez 
język, nazywa się sybilantami. Nie są one mile widziane w utworach 
muzycznych. Poza tym „podszerstek” to łamacz języka – dobry przykład 
do treningu wymowy. W tym słowie coś szeleści, syczy i szumi, zarówno 
dźwiękowo, jak i znaczeniowo. Podszerstek, podszewka, szuflada, 
szafa… Głęboki wdech, wydech, ponowny wdech i ćwiczymy od nowa. 
Podszerstek, podszewka, szuflada, szafa… 

W języku polskim podszerstka nie kojarzymy z garderobą, choć 
w okryciach zwierząt ta gęsta, miękka i krótka warstwa futra znajdująca 
się tuż pod okrywą włosową pełni ważną rolę  termoizolacyjną. 
Podszerstek, poszycie, szczecina i sierść… Szeleści i świszczy dalej. 
Inaczej jest w języku angielskim – tam underfur, a z pewnością undercoat 
wskazuje na bezpośrednie powinowactwo ze światem mody i ubrań. 
Ten dosłowny „pod-płaszczyk” jest więc tym, co ukrywane pod warstwą 
wierzchnią, tym co wypełnia szczelinę między skórą a tkaniną, pozostając 
niewidocznym z zewnątrz. O dobrym rzemieślniku mówimy, że zna się  
na swoim fachu „od podszewki”, nie tylko dlatego, że po samej podszewce 
odróżni rękodzieło krawiectwa miarowego od masowej produkcji 
z globalnego Południa. On tam nawet nie musi zaglądać, by wychwycić 
mistrzowski sznyt, nienaganny układ tkaniny, bezbłędne skrojenie 
materiału czy wszycie guzików. Oko konesera rozpozna podszewkę 
z jedwabnej satyny, muślinu lub modalu po fasonie płaszcza. Krawiectwo 
poznasz po podszewce, można powiedzieć, a ta solidna bawełniana 
spełni niejedną funkcję. Podszerstek, podszewka, szuflada, szafa… 

Szopenfeldziarz, szoper, szmates, szarywary… – żargon przedwojennej 
gwary przestępczej szeleścił w najlepsze. W języku złodziejaszków  
ten, który w trakcie rzekomych zakupów ubraniowych kradł w sklepie, to 
szopenfeldziarz, czyli tzw. ubraniowiec. Towar z przejeżdżającej fury  
kradł szoper. W Łódzkiem działał szpringowiec, czyli złodziej sklepowy. 

Magdalena Ziółkowska 
PodsZerstek, PodsZewka i Polaroidy

Sesja zdjęciowa serii Rewers, Centralne Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi, sierpień 2021
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W 2014 roku trafiła ona do muzealnych zbiorów Centralnego Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi jako dar. Do kogo mogła należeć? Czy powstała 
na zamówienie? Czy tkanina była starannie dobierana do futrzanego 
kołnierza z wydry i podbicia z tchórzofretek? Czy może o jej wyborze 
zadecydowały bardziej praktyczne względy realiów społecznych 
powojennej dekady? W tym obiekcie skatalogowanym pod numerem 
CMW 21515/O/3509 nie odnajdziemy również śladów znoszenia – 
prujących się nitek, przetartych rękawów, plam i dziur. Zapach właściciela 
zastąpił środek czyszcząco-konserwujący, a my jeszcze mniej wiemy 
o tych, którym pelisa służyła. 

Mój dziadek był kierowcą w Zjednoczonym Przedsiębiorstwie Handlu 
Zagranicznego „Textilimpex” w Łodzi, a po jego przekształceniu 
w nową spółkę – w Biurze Handlu Zagranicznego „Textilimpex-Tricot”. 
Była to jedna z pierwszych spółek o ogólnopolskiej renomie i zarazem 
jedna z nielicznych, które w socjalistycznej Polsce prowadziły obrót 
gospodarczy w walucie wymienialnej. To tłumaczyło jego zagraniczne 
delegacje, kiedy woził (głównie na Wschód) przedstawicieli handlowych. 
Mój dziadek miał podobną pelisę. Wyjmowana była z szafy tylko na 
wyjątkowe okazje, a należały do nich: wizyta na cmentarzu, odwiedziny 
u prababki i niedzielny przedpołudniowy spacer, o ile było słonecznie 
i trzymał mróz. Gdy pojawiała się któraś z wymienionych okoliczności, 
pelisa opuszczała bawełniany pokrowiec i jej zapach roznosił się  
po przedpokoju. Nie umiem powiedzieć, czy należał on do futrzanego 
wnętrza – w dzieciństwie uważałam za wręcz osobliwą koncepcję 
podbicia płaszcza ozdobnym futrem – czy do jasnozielono-szarego 
grubego materiału wierzchniego. Pelisa była ciężka i nieporęczna.  
Nie nadawała się do przymierzania i pokazów mody, które urządzałyśmy 
z cioteczną siostrą w trakcie imienin i innych rodzinnych spotkań. 
W przeciwieństwie do futer ciotki, dziadkowa pelisa podszyta była 
powagą. Nie to, co futra z chińskich psów czy białych lisów, które  
za każdym razem sunęły ciągnięte przez nas po podłodze w przedpokoju, 
gdy kroczyłyśmy w za dużych szpilkach podczas modowej rewii.  
W lewo zwrot przy końcu wybiegu i zamaszysty obrót, a futro zamiatało 
podłogę. Dziadkowy płaszcz miał w sobie niecodzienny majestat,  
ale to w futrze ciotki znajdowałyśmy z siostrą ciepło i miękkość 
podszerstka, to nim chciałyśmy się okrywać i jego dotykać. 

Szmates to nic innego, jak ubranie lub suknia, szarywary zaś to chłopska 
kieszeń•. W tych kieszeniach lądowały przeróżne dobra z ulicznych 
sprzedaży i kwitnących geszeftów, gdy handlowano dosłownie wszystkim 
i to spod płaszczyka. Przychodził taki jegomość i gdy rozchylał poły okrycia, 
roiło się tam od drobnych rzeczy. Były zegarki, damska biżuteria, tytoń, 
podrobione dokumenty, a na warszawskim Kercelaku nawet pistolety. 
W płaszcze uliczni szmuglerzy wszywali haki na mięso, podszewki 
zaopatrywano w specjalne worki. Ubranie służyło jako przydomowy środek 
transportu i krótkoterminowa przechowalnia dóbr pozyskiwanych w mniej 
lub bardziej legalnych okolicznościach. Szumy i szmery… Wyszywane 
inicjały, szczątkowe wiadomości i wyznania od bliskich zaszywano 
w podszewkach i wewnętrznych stronach kieszeni. Szmuglowano w ten 
sposób informacje i dane, które, nietknięte latami, przesypiały swój  
czas, nie docierając nigdy do swojego adresata. 

Gdy myślę o moich dziadkach, z którymi wychowywałam się w Łodzi, 
to widzę pojedyncze kadry układające się w sekwencje, zupełnie jak 
niepowtarzalne ujęcia polaroidów, zapisy danej chwili. Nie ma na nich 
twarzy, gestów, wzajemnych relacji, domowych pomieszczeń czy 
krajobrazów ze spacerów. Nie ma scen z rodzinnego życia. Są za to tkaniny 
i stroje, faktury materiału, wnętrza szaf, obluzowane szuflady regału, 
pamięć ich dotykania i zapachów. Takie polaroidy Paweł Bownik wykonuje 
od kilku lat podczas sesji fotograficznych w ramach cyklu Rewers. Dla 
niego pełnią one rolę materiału produkcyjnego – są na nich zbliżenia na 
detale ubrań, łączenie tkanin, podkreślone wykończenia materiałów 
i biegnące szwy. Spoglądając na poszczególne stroje, wyciągnięte 
przez Bownika z muzealnych magazynów, w ubiorach odświętnych, 
liturgicznych szatach, przykładach wysokiego krawiectwa, ale i w strojach 
codziennych zarówno znanych jak i bezimiennych bohaterów historii 
odkrywam równoległą najzwyklejszą historię moich najbliższych. Te 
zbliżenia obiektywu na drobne akcenty uruchamiają wspomnienia 
o rodzinie własnej, w której wprawdzie nie było sławnych nazwisk, lecz 
w której, jak niemal w każdej, znalazła się przynajmniej jedna historia 
schowana pod suknem. 

O właścicielu szarej wełnianej pelisy, uszytej przez łódzkiego krawca 
Mieczysława Grzelczyka w latach pięćdziesiątych nie wiemy nic. 

• Za: Żargon mowy 
przestępców. Blatna 
muzyka. Ogólny 
zbiór słów gwary 
złodziejskiej, oprac. 
Wiktor Ludwikowski, 
Henryk Walczak, 
Warszawa 1922, 
s. kolejno 69, 68, 67.
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Kolejny polaroid… Obiekt numer dwa – suknia wieczorowa, w muzealnym 
inwentarzu opatrzona numerem CMW 14628/O/1866. Jedwab 
syntetyczny, niegnietliwa, niepochłaniająca wody, nieodkształcająca 
się pod wpływem noszenia. Technologia na miarę swoich czasów. 
Brak podszewki rekompensowały wszyte bawełniane potniki w roli 
termoregulatorów. Warstwa po-między – jakby na wzór podszerstka 
właśnie. Elegancka suknia wyjściowa o kwiatowym wzorze w odcieniach 
cynobru i sjeny palonej. Czy spodobałaby się mojej babci, czy o takiej 
kiedyś marzyła? Czy taką chciałaby mieć w skromnej garderobie 
trzyzmianowej przewijaczki z Zakładów Przemysłu Bawełnianego  
im. Szymona Harnama? W szafie babcinej (moi dziadkowie nie 
współdzielili szaf z ubraniami) dominowały bawełniane podomki 
i fartuchy, niezrównane podczas krzątania i domowych obowiązków. 
Suknię pamiętam zaledwie jedną. Z szarobrązowej lejącej tkaniny,  
nieco rozkloszowaną u dołu, z dopinanym okazjonalnie kołnierzykiem 
z białej koronki, do którego babcia przypinała broszkę. To był strój 
wyjściowy na imieniny lub inne uroczystości. Nie było ich wiele, bo 
niewiele było okazji w trakcie lat pracy spędzonych przy maszynach, 
w huku, kurzu i pyle. 

Gdy nasi bliscy odchodzą, pozostają z nami ich ubrania, pamiątki, 
księgozbiory. Bywa i tak, że zobaczymy przedmiot, który uruchomi 
w naszej pamięci ich zapach, dotyk, dźwięk, obraz. Czasem mamy  
to szczęście, że niektóre z nich leżą gdzieś jeszcze upchnięte na dnie 
szafy, w domowych zakamarkach, w piwnicy. Leżą tam ze swoimi 
historiami.
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[…] 
Choć straciliśmy wiele z naszego zauroczenia roślinami, nikogo nie 
powinien dziwić fakt, że to zakonnik właśnie (żyjący w XIX stuleciu  
odległy potomek naszych duchowych antenatów) odkrył dzięki rolnictwu 
i nauce jedną z największych tajemnic życia, ochrzczoną przez  
uczonych następnych generacji mianem genetyki. Nawet łebski Darwin 
nie potrafił poradzić sobie z problemem dziedziczenia nieciągłego 
(próbował pangenezy, ale ta melodia nie zagrała). Augustiański 
ogrodnik i ksiądz, Gregor Mendel, krzyżując w ogrodzie swego opactwa 
rośliny grochu, zauważył, że mógł stymulować rozrodczość pewnych 
cech (jedne z nich były dominujące, inne recesywne). Kilka lat po 
śmierci zakonnika odgrzebano wyniki jego prac i triumfalnie ogłoszono 
w 1900 roku. Spadkobiercy dorobku Mendla, James D. Watson i Francis 
Crick, potrzebowali jeszcze ponad pół wieku, by rozpleść tęczę ludzkiego 
genomu. Nawet dzisiaj naukowcy (faktycznie, choć nie nominalnie, 
w większości klerycy) majstrują i eksperymentują, odkrywają lub ponownie 
odnajdują niektóre z długo skrywanych tajemnic życia. Łączymy 
i mutujemy geny z wielką systematycznością, niepomni możliwych, 
nieznanych jeszcze niebezpieczeństw.

Choć umiemy krajać i siekać podług przepisu, niszczenie i odtwarzanie 
budowy roślin może wymagać większej inwencji mechanicznej. 

Rozszczepianie rośliny nie zawsze jest tylko rozszczepianiem jej genów. 
Demontaż architektury to odsłanianie jej linii, płaszczyzn i powierzchni. 
Rozcięta łodyga ukazuje delikatny ścieg użyłkowania, uszkodzony liść 
krwawi sokami, mięsista tkanka nie wyjawia do końca swych sekretów. Życie 
nie jest zabawką, którą da się łatwo rozłożyć i ponownie złożyć, jego puls 
jest zbyt czuły na szorstką manipulację, ale demontaż i rekonstrukcja to 
także odkrywanie subtelności formy, osobliwego fraktalnego piękna roślin, 
budowania z ich części spójnej całości.

Akcesoria potrzebne do procedur ożywiania tego, co martwe, tworzą 
szeroką gamę, od naturalnych do sztucznych (rozróżnienie w najlepszym 
wypadku dość umowne). Przeźroczysta taśma pomaga odbudować łodygę 
kwiatu, pajęcza sieć nylonowych nici łączy starannie ponumerowane 
części rośliny z fazy sprzed demontażu. Pomarańczowy plastik i kraciaste 

Jedynym sfotografowanym w cyklu Rewers ubraniem, które nie jest 
odwrócone, jest strój syberyjskiej szamanki z przełomu XIX i XX wieku. 
Fotografia powstała w Muzeum Etnograficznym w Petersburgu.  
To ubranie w pewnym sensie zawsze było odwrócone na drugą stronę, 
bo to, co widzimy, reprezentuje świat „po drugiej stronie”, a szaman  
jako taki jest łącznikiem z tą drugą rzeczywistością.  

Sesja zdjęciowa serii Rewers, Rosyjskie 
Muzeum Etnograficzne, Sankt Petersburg, 
październik 2017
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To tylko zapis, jaki powstał ze źle rozumianej ciekawości i postępu.
Nożyczki, skalpel, klej biurowy, szpilki, taśma klejąca, drut, 
spinacz, gumka, długopis, plastelina. dwie lampy błyskowe i aparat. 
Ważne, żeby obiektyw był bardzo nisko, poniżej stołu, na którym 
je fotografuję. Wtedy  kwiaty wyglądają naturalniej.

Praca nad serią Disassembly, 
studio artysty, Warszawa, maj 2012

Słup 5, 2017, 140 x 98 cm

Słup łączy dwie powierzchnie. 
Skupiłem się na drobnych 
ingerencjach między górą a dołem. 
Sam nie wiem, dlaczego, ale 
ciągle myślę o tym, by coś w tym 
miejscu robić. 

przylepce dopełniają obrazu kwietnego cyborga w stadium niedorozwoju. 
Czy jesteśmy w stanie przywracać życie temu co umarłe? Czy możemy je 
ożywiać z pomocą sztuki?

Cyfry i taśma, sznurek i klej – żadna suma tych najprostszych 
narzędzi, których zadaniem jest złożenie na nowo części rośliny po 
ich chirurgicznym oddzieleniu, nie rozpali już iskry życia.

Obserwacja zmienia rzecz, która jest przedmiotem obserwacji, wiwisekcja 
na żywym organizmie odsłania złowieszczy efekt swego poznania – to, 
co raz poznane, nie może już pozostać nieznane. 

Disassembly 3, 2012, 175 x 140 cm
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[…]
Szwedzki reżyser Roy Andersson na nakręcenie filmu poświęca czasami 
dekadę. Dzieje się tak, ponieważ każdą dekorację buduje od podstaw 
w studiu, po czym niszczy ją, żeby zacząć budowę następnej. Być może 
jest to tylko megalomańska chęć zapanowania nad każdym szczegółem, 
stworzenia w filmie jak najdoskonalszego odbicia obrazu, który autor 
widzi w swojej głowie. Zarazem jednak – skoro przeznaczeniem odbicia 
jest niedoskonałość, to w takim razie on sam wybierze, gdzie się te 
niedoskonałości znajdą.

Bownik ochoczo wskazuje, gdzie leżą rozbieżności między oryginałem 
a obrazem. Spójrzcie uważnie na buty – mówi w Kracie. W Przejściu 
z kolei dostrzeżecie, że drzwi są odrobinę węższe niż powinny. Koszula 
mężczyzny bez żadnych wyraźnych powodów jest przepocona na wylot. 
Jeśli przyglądać się fotografiom Bownika dostatecznie długo, właściwie 
wszystko zaczyna się wydawać nieco wykoślawione, troszkę podejrzane. 
Czy cienie rzeczywiście tak się zachowują (Przejście)? Czy ktokolwiek 
naprawdę zbudowałby taką ścianę (Łania)? Czy faktycznie ludzkie 
paznokcie tak dziwnie odrastają (Rosówka)? 

Te drobne korekty rzeczywistości nie domagają się uwagi dla samych siebie 
w ekstrawaganckim stylu płonących żyraf Salvadora Dalí, lecz działają 
podobnie jak podłoga w Ogrodzie wygnania z Muzeum Żydowskiego 
w Berlinie – wytrącają nas odrobinę z równowagi, nie zawsze jednak 
pozwalając ściśle określić, co takiego sprawia, że czujemy się nieswojo.

Posłużmy się odległą analogią – Andriej Bieły, rosyjski powieściopisarz 
i poeta symbolista, zwykł cytować omawianych przez siebie autorów 
z pamięci. Niejeden krytyk szydził z tej praktyki, ja jednak żałuję, że  
nie była ona częstsza. Książki uzyskują własne życie w głowach czytelników, 
zwłaszcza po latach. Zmieniają się i ulegają wypaczeniom, a ostatecznie 
któż nie chciałby wiedzieć, jak Woolf zapamiętała Dostojewskiego, jak 
Proust przekręcał Montaigne’a (można sobie wyobrazić całą alternatywną 
historię literatury ułożoną z fałszywych wspomnień, które jedni 
pisarze zachowali z lektury innych pisarzy). Atrakcyjność tych twórczo 
zniekształconych cytatów polega na tym, że pozwalają one zobaczyć świat 
(literatura również jest częścią świata) oczami innej osoby.

soren gauger 
Prawie identycZne

Zawsze pracuję z naturszczykami. Są kluczem do uzyskania odpowiedniej imitacji.  
Szukam takiej maski dla postaci, która mimo swojej sztuczności pozwala szybko o sobie 
zapomnieć. Konstruuję fotografie w taki sposób, aby to, co przeszłe, mogło uchodzić za 
współczesne, umowne stało się realne, a błąd okazywał się niekiedy jedynym rozwiązaniem. 
Wygodne i inspirujące są klisze wizualne. Można z nich stworzyć dowolny obraz, który 
jednocześnie czerpie z pamięci zbiorowej, a z drugiej strony każde przestawienie jakiejś 
treści może zburzyć poczucie pewności. Koleżanki i Koledzy tak właśnie powstawały – jako 
kompilacja tego, co znane, z tym, co niedopasowane.

Aleksandra, 2012, 150 x 189 cm
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Podobnie jest w wypadku „błędów” z fotografii Bownika, które są  
niczym twórczo zniekształcone cytaty z rzeczywistości – nie tyle burzą 
iluzję konstruowaną przez dane zdjęcie, ile pozwalają nam głębiej  
się w nim zanurzyć, paradoksalnie zaszczepiając nam poczucie, że autor 
skrupulatnie panuje nad każdym szczegółem.

Krata, 2012, 112 x 92 cm
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nie wiadomo, gdzie dokładnie, dzieje się coś ważnego, o czym nie wiemy. 
Uchodzi naszej uwadze. Jest nam nieznane. Ciemny proces, który być 
może obejmuje też nas. Niepostrzeżenie jak ewolucja albo prawo podaży 
i popytu. Ludzie też tak wyglądają – w czasie swoich toków, zachowań 
rozrodczych czy różnych innych momentów ich dziwnej biologii. 
Wyglądają jak gatunki, które zabili.

Sesja zdjęciowa serii Kolory straconego 
czasu, studio artysty, Warszawa, 
październik 2021

[…]
Paweł Bownik przez wiele lat zbierał ryciny i przedstawienia ptaków, 
jakie wyginęły. Odwiedzał antykwariaty, europejskie archiwa muzealne 
i zasoby internetowe. Znaleziska umieszczał na wirujących tarczach 
i fotografował przy długim czasie naświetlania (wielkoformatowym 
aparatem analogowym). W efekcie powstały kolorowe cykloidy 
(zamknięte) czy właściwie okręgi, tęczowe wielokrotności, rzadziej 
geologiczne wiry, galaktyczne tunele, wywołujące zawrót głowy. 
Prace Bownika przypominają jakieś mandale prowokujące potrzebę 
katartycznego oczyszczenia, próżni, łącznie z ewokowaniem wymiotów 
(Koło 3). Inne znów nadawałyby się na symbole jakiejś nowej religii albo 
związku wyznaniowego (Koło 11, Koło 12). Jeszcze inne jako wzory 
krystalograficzne dla nieistniejących minerałów, które mogłyby powstać. 
Tymczasem są one resztkami obecności, które zyskały już kategorię 
minionego. Utraconego.

Mimo to artysta nazywa je dokumentem i opatruje starannie 
wypracowanym cieniem. Oto kolorowe rotawidma, które same są  
echem wymarłych gatunków, rzucają cień. Cień to dowód na istnienie, 
przez moment możemy łudzić się że jeszcze są, że nie wszystko  
zostało stracone.

Nikt poza Autorem nie wie, o jakie gatunki ptaków chodzi. Nie wiemy,  
czy są to ptaki lasu, łąk czy bagien. Pustyń, stepów, wybrzeża morskiego? 
Mamy tylko kolory, barwy, kalejdoskopowe ich cykle. No i cienie. Te 
 z nich, które są kolorowe, a więc były widoczne z daleka, to zapewne 
gatunki, które chroniły się wysoko w koronach drzew. Szare mogły  
żyć niżej, w krzewach, może nawet na ziemi. Kryptycznie ubarwione 
i ciemne rotawiry zdradzają być może ptaki nocy. Binarne myślenie, 
którego nie mogę się wyzbyć, każe dzielić je na ciepłe i zimne.

Jest kolorowo, ale jakoś niejasno, ciemno. Im bardziej kolorowo, tym 
bardziej ciemno. Tym bardziej chciałbym wiedzieć i tym bardziej nie 
wiem. Nie wiem, co żyło. Co śpiewało, co lęgło, co rozmnażało. Się. Co 
kochało, bało, uciekało. Co cieszyło. Wiemy, że tego już nie ma. Podwójna 
niewiedza jest refleksją o charakterze przebudzenia. Poza nami, choć  

Michał książek 
Powidoki Minionego / 

sPektrograMy straty / ZaMiast 
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Sufit miał wymiary 400 x 400 cm. 
Łącznie użyłem 14 źródeł żarowego 
światła, więcej ciepłego niż 
naturalnego o białej temperaturze. 
Konstruowałem specjalne uchwyty 
i ministatywy – przydawały się, 
było dużo niestandardowych 
ustawień padania światła na 
makietę. Rysowałem kształty 
ledem, wolframem i śrubokrętem 
po powierzchni sufitu. Czasem 
sięgałem po minifrez pilnikowy. 
Wszystkie ruchy miały charakter 
intuicyjny. Nie musiałem tego 
rozumieć ważne było, abym 
coś poczuł. Nie było tu żadnego 
planu ani szkicu, tylko proces. 
dodawanie i odejmowanie, 
nakładanie i usuwanie. Makieta 
sufitu powstała z materiałów,  
jakie znalazłem w studio. 
Naturalnie, wiele elementów,  
jakie wprowadziłem do tej 
przestrzeni, funkcjonuje na odwrót. 
Pracując na podłodze z sufitem 
czasem czułem się, jakbym 
poruszał się w grze typu RTS 
(R=real-time strategy).

Sufit, 2020–2021, 200 x 120 cm

Nieznane fragmenty tekstyliów nic sobą nie mówią. Są kilkucentrymetrowe. 
Bez naukowego badania nikt nigdy niczego się o nich nie dowie. A może i takie badanie 
nie wystarczy, aby poznać zarys ich historii. Najpierw je sfotografowałem, a potem 
powiększyłem tak, aby na fotografii ujawniło się to, co niedostępne dla oka. Pokazały  
się nie tylko faktury i strzępki. Również te czarne fragmenty ułożyły się w wizualne 
skojarzenia, jak jakieś bliskie nam powidoki.

Sesja zdjęciowa Strzępki, Centralne 
Muzeum Włókiennictwa, Łódź, 
grudzień 2021

Cała przestrzeń jest wytapetowana opłatkami 
przedstawiającymi motywy z Biblii. Jest ich prawie 
czterysta, odkształcają się pod wpływem wilgoci, 
jaka panuje w  moim studio. Mam wrażenie, że 
oko nie tylko chłonie, ale i przeżywa deformacje. 
Niedoskonałość na fotografii Komnata jest fałdą, 
ale nie tylko ścian opłatków z biblijnymi motywami. 
Zniekształceniu uległa też ostrość na całym 
obrazie. Jest nierówna, nielogiczna, niefizyczna. 
Pojawia się i znika często tam, gdzie nie powinno 
jej być. To efekt pochylenia przedniej i tylnej 
płaszczyzny obrazu w aparacie wielkoformatowym. 
deformacja za sprawą tego technicznego zabiegu 
odbiera mu aspekt techniczności, jednocześnie 
uwiarygodnia makietę.

Prace nad fotografią Komnata, studio artysty, 
Warszawa,  październik 2021
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Powtarzam się czasem po to, żeby cokolwiek usłyszeć, bo ciebie w ciągu 
dnia nie słyszę prawie wcale. Szuranie za ścianą, postukiwanie, czasem 
przestawianie krzesła, zupełnie jakbym hodowała niewielkie zwierzę. 
Jakie to ma znaczenie, czy już coś powiedziałam, czy nie, skoro masz na 
uszach słuchawki, żeby słyszeć wyraźnie czyjeś kroki, hasła, strzały, które 
powtarzają się cały dzień, cały czas.

Myślałam, że słuchawki są po to, żeby nie słyszeć mnie, mojego ględzenia, 
marudzenia, narzekania. Że słuchawki są bronią przeciwko mnie. Ale 
powiedziałeś mi kiedyś, że słuchawki są tak naprawdę nie przeciw mnie, 
tylko dla mnie, bo ty musisz je zakładać, żeby mnie nie denerwowały 
dźwięki. Jakie dźwięki, spytałam. Kroki. Denerwowałyby cię kroki.  
A ja muszę słyszeć kroki, żeby wiedzieć, skąd nadchodzą. Kto nadchodzi?

Tego wszystkiego nie ma. Nie ma 
świata, w którym spędzasz czas. 
Jeśli nadejdzie dzień, w którym 
uwierzę, że ten świat istnieje, 
zwariuję. Tego po prostu nie ma. 
Dobrze wiem, co jest. Jest zepsuta 
zmywarka, jest popołudnie, jest 
sterta rzeczy do wyprasowania,  
jest pół chleba. To jest.  
Nie ma żadnych kroków, nikt nie 
nadchodzi, nikt do nikogo  
nie strzela i nikt nie umiera. Nie  
tyle razy. 

Gamers, 2009, 110 x 92 cm

[…]
Nie mogłabym ci tego powiedzieć. Nie dlatego, że nie potrafiłabym 
albo że się wstydzę, po prostu nie mamy tyle czasu. Nie mamy czasu na 
mówienie. O rozmawianiu całkiem zapomniałam, chodzi mi o zwykłe 
mówienie. O to, że ktoś mówi, a ktoś słucha. 

Nie mogłabym ci tego powiedzieć, a ty nie mógłbyś słuchać. Muszę 
napisać. Piszę na takim zwykłym papierze do drukarki, bez linii ani kratek, 
pisze mi się krzywo, litery samowolnie zjeżdżają w dół, odwykłam od 
pisania. To nie ma w ogóle znaczenia, i tak nie będziesz czytać. Pewnie 
nawet nie pozwoliłbyś mi napisać, ale mogę napisać, ponieważ nie 
przeczytasz. Po to się chyba pisze cokolwiek, że zawsze jest ktoś, kto nie 
czyta. A trzeba coś zrobić z rzeczami, których nie można powiedzieć.

Staram się zrozumieć. Nie mogę zrozumieć. Kupiłam sobie nawet 
taką książkę, jak zrozumieć, przeczytałam i nie rozumiem. To znaczy 
zrozumiałam, co było napisane w książce, ale nadal nie rozumiem tego,  
co powinnam. W książce było napisane, żeby nie starać się na siłę 
zrozumieć ani też nie robić sobie wyrzutów, że się nie rozumie, ponieważ 
w okresie dojrzewania następuje taki wyrzut hormonów, że człowiek  
nad tym nie panuje. Nawet ten człowiek w okresie dojrzewania, a ten  
drugi obok niego to już wcale. Te hormony tak się wyrzucają, że dominują 
nad wszystkim, nad wolą, emocjami, nad zdrowym rozsądkiem, trzaska  
się drzwiami bez pomyślenia, że można rozbić szybę, wraca się nocą  
bez pomyślenia, że ktoś się martwi i nie może zasnąć, mówi się  
matce, że co ją to obchodzi, bez pomyślenia o tym, że ją obchodzi. 
Hormony wyłączają myślenie. Delete key. Wyłączają i nie zapisują na 
dysku ani w chmurze, nie można do tego wrócić. 

Dlatego właśnie nie powinno się przejmować ani obwiniać, gdy się stoi za 
drzwiami, które właśnie bezmyślnie trzasnęły lub gdy się usłyszało:  
co cię to obchodzi, bo człowiek w okresie dojrzewania z wyrzucającymi  
się hormonami nie wie zupełnie, co robi i mówi, a wszystko przez te 
hormony, nie może być zatem do końca odpowiedzialny. Zresztą niby 
czemu ktoś ma być odpowiedzialny za to, co mówi albo pisze, skoro 
zawsze jest ktoś, kto nie słucha i nie czyta.
[…]

Zośka PaPużanka
hP
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