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	 Wszystko,	o	czym	piszę	zaczęło	się	faktycznie	w	pandemii	a	może	i	przed	nią.	Serie	
działań	i	pracy	domowej,	niezależnych	od	siebie	cykli	twórczych,	które	nie	łączyły	się	na	żad-
nym	poziomie	w	całość.	Wszystko,	co	robiłem/tworzyłem	niemalże	kompulsywnie	w	czasie	
zamknięcia,	 bardziej	wpisywało	 się	w	 język	 sztuk	wizualnych,	 performatywnych.	Poniższy	
opis	stanowi	fizyczną	ale	i	też	strukturalnie	wyimaginowaną	wizją	na	temat	wieczoru,	czy	serii	
wieczorów,	które	mogłyby	się	odbyć,	gdyby	tylko	posiadać	przestrzeń,	środki	–	pieniądze	
a	przede	wszystkim	 ludzi.	Poniższy	opis	 jest	więc	swego	 rodzaju	szkieletem	scenariusza,	
tekstowo	–	obrazkowym,	w	oparciu	o	swego	rodzaju	zdarzania,	które	już	miały	miejsce,	
a	które	po	krótce	opisze.	Jest	też	fantazją	na	temat	spotkania	w	czasie	lockdownu,	które	się	
nie	odbyło.

Stó/ maska, postawiona w pionie, z widocznym paternem z gazetek reklamowych.

Wstęp



Początek	 tej	 historii	 jest	 już	 zarysowany.	Tuż	po	pandemii,	w	pierwszy	dzień,	 gdy	było	 to	
możliwe	zorganizowałem	spotkanie	w	Salonie	Przyjaciół	im.	Pauliny	Ołowskiej	w	Warszawie	
dla	bliskich	mi	ludzi,	ale	przede	wszystkim	dla	ludzi,	którzy	z	chęcią	odpowiedzieliby	mi	na	
wieczór,	 który	 ja	 przygotowałem.	 To	 niezobowiązująca	 przestrzeń,	 która	 niejako	w	 swojej	
formie	działa	jako	nieoficjalna,	oddolna	i	niezobowiązująca	w	formułę	inicjatywa,	z	której	być	
może	kiedyś	coś	się	narodzi.	Początkowo	miało	to	być	spotkanie,	zjedzeniem	i	piciem,	ale	ze.	
Wszystkiego	trzeba	było.	zrezygnować	i	na	nowo	przeformułować	ową	fizyczną	nić	łączącą	
mnie	jako	performera	z	odbiorcami.		

Z	powodu	braku	pieniędzy	i	braku	materiałów	na	ich	zakup,	przygotowywałem	wieczór	z	uży-
ciem	bardzo	podstawowej	mi	materii:	masy	papierowej	lub	wyklejanek	z	gazetek.	W	tych	oto	
okolicznościach	miała	powstać	duża	maska,	swego	rodzaju	motyw	pojawiający	się	w	mojej	
twórczości.	Maska	na	początku	miała	być	pomysłem	na		fizyczne	przejście	–	drzwi,	jak	w	wie-
lu	filmach,	gdzie	z	maski	clowna	przechodzi	się		do	innego	świata,	lub	jak.	Z	filmu	z	Jamesem	
Bondem,	gdzie	z	twarzy	wyłania	się	zamachowiec	i	zabija.	Owa	maka	powstała	ze	styroduru	
oraz	kleju	wikol	i	setek	gazetek	z	Lidla.	
Maska	ma	wymiary	2x2	m.,	a	cerata	z	zadrukowanymi	produktami	spożywczymi	z	gazetek,	
stały	się	pretekstem	do	zmiany	myślenia	o	tym	obiekcie.	Stąd	też	nagła	i	dynamiczna	myśl	o	
zmianie	i	użytkowania	owej	maski,	w	funkcję	stołu.	v



Odchodząc	jednak	od	koropracyjno	–	grantowej	struktury	języka,	do	opisu	tej	pracy,	bliższe	
jest	mi	użycie	słowa	szkic.	Przygotowanem	więc	szkic	stołu.	Przy	owym	szkicu	stołu,	sporzą-
dziłem	trzy	szkicowe	wieczory.	Do	szkicu	stołu	zasiedli	tłumacze,	krytyczki,	teoretycy/teore-
tyczki,	artyści/artystki,	kolekcjonerzy	sztuki,	kucharz	etc.	Były	to	performatywne	spotkania	na	
temat	wyobrażania	sobie,	co	i	jak	zrobić,	jeśli	chciałbym	wyjść	z	owej	szkicowej	formy.	Gości	
witałem	sam	w	masce	–	talerzu.	Maska	jest	również	szkicem,	wydrukowanym	na	czarno	–	
białej	drukarce	a	tytuł	tej	maski-	szkicu	to:	Konfitowane	truskawki	w	kiełbasie	i	krewetkach.	
Wyobrażam	sobie,	że	w	finalnej	wersji	opisywanej	pracy,	przygotowałbym	tych	talerzy	–	ma-
sek	tyle,	ilu	byłoby	widzów/gości.	Abyśmy	wszyscy	na	początku	spotkali	się	w	tej	samej	for-
mie:	nie	widać	grymasów	twarzy	i	ich	piękna,	widać	tylko	jedzenie	podane	na	talerzu.	

Jedno zze spotkań przy stole.





Szkice wykonywane były na bieżąco podczas spotkań, lub po nich. Tutaj uwieczniony został twórca interneto-
wy Sztuczne Fiołki.



Koncepcja spotkania przy stole



Usta	i	oczodoły

W	tej	dużej	masce	bardzo	szybko	usta,	które	miały	stać	się	tylko	ustami	przejścia,	tego	fizycz-
nego	a	na	poziomie	metafory		ustami	prawdy,	tej	do	której	docieramy,	po	zdarciu	owej	maski,	
stały	się	otworem	do	mówienia	prawdy.	W	mojej	utopijnej	wizji	w	tym	otworze	znajduje	się	
tarocista/tarocistka,	która	to	stawia	owego	karcianego	Tarota,	osobie	chcącej	poznać	paralel-
ną	wiedzę	o	przyszłej	rzeczywistości.	Z	papierowej	maski	wyłaniająsię	usta	prawdy,	prawdy	
wygłoszonej	z	talii	kart,	i	właściwie	na	tym	poziomie	kształtuje	się	owo	spotkanie;	tarocistka	w	
ustach,	mówi	z	ust	do	ludzi	(publiczności,	będąc	metaforycznym	Wielkim	Językiem.	

W	tym	samym	czasie	w	oczodołach	stołu/maski	nadzy	barmani	podają	drinki	oraz	małe	przy-
stawki	przygotowywane	specjalnie	na	ten	wieczór.	Wzrok	podaje	smak	–	tak,	jak	na	prawdę	
jest	w	życiu.	O	zmyśle	węchu	nie	wspominając.	Dla	przykładu,	można	sporządzić	małe	frag-
menty	seitana,	który	wizualnie	będzie	 imitował	kawałki	marmuru.	Marmur	podany	na	stole	
obłożonym	gazetkami	z	Lidla,	to	jest	coś!

Wszystko,	co	opisuję	ma	charakter	swego	rodzaju	scenariusza	z	mocno	zarysowanymi	ele-
mentami,	ale	z		mało	ukontekstowioną	w	narrację	historyczno	sztuczną.	Bo	właściwie	wszyst-
ko	to	powstawało	intuicyjnie	i	oparte	było	na	swego	rodzaju	pragnieniach,	tworzących	się	w	
czasie	izolacji;	w	locdkownie,	w	małej	kawalerce,	z	której	owa	maska	musiała	być	zdejmowa-
na	na	linach	przez	balkon,	bo	nie	mieściła	się	w	drzwiach.

Kadr z filmu Kucharz, złodziej, jego żona, jej kochanek reż. Peter Greeneway,1989
Wnętrze restauracji Le Hollandais, w której to dzieje się cała akcja filmu. Stąd też tutuł mojego szkicu.



Maska – talerz, którą jest oczywiście szkicem/ prototypem właściwych masek, wykonanych w większej ilości, 
takiej samej, jaka illość osób zaproszona do udziału w performansie. Ta nosi tyrtuł Konfitowane truskawki 

w kiełbasie i krewetkach.

Ilość masek ma byćtaka sama lub większa, jak ilość gości. Każda z masek to inna potrawa.







Tarocistka Wielki Język, zarys postavi tarocistki, przeobrażającej się w Wielki Język wygłaszający prawdy 
z kart Tarota 



Madame Sosostris, słynna jasnowidząca,
Była dzisiaj przeziębiona, niemniej jednak

Jest znana jako najmądrzejsza z kobiet w Europie, 
Z tą chytrą talią kart. 

Tutaj, powiada, 
Jest pańska karta, utopiony Żeglarz Fenicki, 

(Gdzie były oczy, perła lśni. Patrz!)

Tutaj jest Belladonna, Dama Skał,
Dama okoliczność.

Tutaj jest człowiek z trzema pałkami, a tu Koło, 
A tutaj jednooki handlarz, a ta karta,

Która jest pusta, oznacza coś, co niesie na plecach, 
Czego mi widzieć nie wolno. 

Nie znajduję Wisielca. 
Zagraża tobie śmierć w wodzie.

I widzę tłumy ludzi, jak chodzą w kółko, w kółko.

T. S Eliot, Ziemia Jałowa



Oczywiście,	że	Chcę	stworzyć	jeszcze	większą	maskę	–		stół,	dużo	większą,	tak	z	dwa	trzy	
razy.	Pamiętasz	film	Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek? Tragiczną	historię	można	
podsumować	w	skrócie,	że	skurwiały	szef	restauracji	Le Hollandais	zjada	mężczyznę	nafa-
szerowanego	książkami	(wiedza	a	nie	praktyka).	Rekiny	biznesu	zawsze	mają	przewagę	nad	
ulotną	wiedzę,	bliską	również	sztukom	performatywnym.	Chociaż	i	na	sam	koniec	i	ten	zo-
staje	zabity,	a	nad	wszystkim	triumfuje	intuicja,	mądrość	życiowa	i	pożądanie	w	reprezentacji	
figury	byłej	żony	szefa	kuchni	i	kochanki	zjedzonego	intelektualisty.

W	lockdownie	wiele	gotowałem.	Wiele	eksperymentowałem,	wiele	się	uczyłem.	Kuchnia	od	
zawsze	jest	mi	bliska,	jako	miejsce	spotkań	ale	również	jako	przedłużenie	koncepcji	pracowni	
artystycznej.	Jedzenie	nie	tylko	spełnia	nasze	pragnienia,	 jak	 i	podstawowe	potrzeby.	Jest	
nośnikiem	kultury	ale	również	i	ma	w	sobie	wiele	ze	sztuki.	Przeniesień	kuchni	w	świat	sztuki	
czy	performansu,	było	wiele.	Skąd	miałbym	znać	te	wszystkie	projekty	kulinarne,	skoro	nie-
które	nawet	nie	rozbijają	się	o	bycie	i	widzialność	w	świecie	sztuki?
Wszystko,	co	luźno	opisuję	powyżej	na	zasadzie	skojarzeń	i	luźnych	niewidzialnych	nici,	ma	
swój	 splot/początek	w	myśli	w	 performatywnym	spektaklu.	A	 raczej	wieczorze,	 spotkaniu.	
Swego	rodzaju	uroczystej	kolacji,	która	będzie	spektaklem.	Niczym	więcej.	Z	przestrzenia-
mi	ciszy,	momentami	 luzu,	beznadziejności,	wróżb	z	kart	Tarota,	drinków,	nagości,	masek,	
potraw.	A	i	być	może	w	przerwach	sopranowego	śpiewu	młodzieńca.	Koncepcja	spotkania	
przy	jednym	stole	–	scenie.	I	nie	tak,	jak	w	filmach,	gdzie	pojawia	się	motyw	ekskluzywnej	
japońskiej	restauracji,	gdzie	jest	jedzone	sushi	z	ciała	nagiej	osoby.	Nie	tak.	Tutaj	wszystko	
działoby	się	wokół	maski	–	czy	też	ściętej	głowy,	obficie	obłożonej	ceratą	z	Lidla.	

Duża	przestrzeń	ze	światłem,	brak	proscenium,	trochę	mgły,	dźwięki,	echo,	ludzie,	zapachy,	
maska	w	centrum,	performerzy,	tarociści	i	odbiorcy.	Wszystko	to	miesza	się	niczym	przy	stole	
do	gry	w	rosyjską	ruletkę,	i	podobnie	jak	w	niej	jest	zbiegiem	przypadków,	koincydencji,	mą-
drości,	szczęścia,	jak	i	przede	wszystkim	obecności.





Wróżenie



Trocistka Wielki Język, ujęcie ogólne





Początkowa wersja oigromnej maski, stołu, przygotowana była z myślą o bliźniaczych światach. Stąd teżpo-
dwójna maska. Na rysunku widzimy myśl, jaka mi przyświecała: aby przez otwory w masce widoczne były  

różne części ciała dwóch performerów. 



Autoportret z maską, 
zdjęcie wykonane w moim mieszkaniu–pracowni,

Warszawa, 2020


