Komentarze do obrazów tworzàcych stacje podró˝y (sondy kosmiczne, latawce
skrzynkowe, budki telefoniczne)
Realizacji Podró˝–Podrut [Polentransport] towarzyszà decyzje w obszarze si∏y i przemo˝noÊci
skojarzeƒ. Towarzyszy temu wi´ksze uspo∏ecznienie. Cz´Êç rzeczy przez nas zrobionych i odczutych,
obok decyzji kuratorek–kuratorów–widzek–widzów–rzeêbiarki–rzeêbiarza–malarki–malarza
przynale˝y nie do nas, a do samych obiektów i obrazów. Stàd wra˝enie przestrzennoÊci instalacji i wielkoÊci obrazów o ma∏ym formacie 65 x 54 cm.

Stacja 1.Piecze nas polityka [Soziale Plastik]
Piecze nas polityka, soziale Plastik, chodzi tu o rzeêb´ spo∏ecznà, rzeêbienie w materiale. Bardziej
o to, co z nami robià, ni˝ o to, co my robimy, nawet w formie odruchów. Stàd te dramatyczne,
nierozwiàzywalne rzeczy, na które nie mamy wp∏ywu, a które nas dotyczà. CoÊ z nami robià:
na przyk∏ad Muzeum Narodowe w Warszawie, na którego polityk´ nie mamy wp∏ywu, nie ma
prawa robiç takiej szopy z figurà papie˝a. Polityki robià to bez nas, za nas, ale w nas, w naszym
j´zyku, obyczaju, uzusie, organach–genitaliach–mózgach.

0 1 . Wystarczy zmieniç kolor sadzawki z czerwonej – do której papie˝ wrzuca∏ czarny kamieƒ –
na bia∏o-czerwonà, ˝eby zaczàç dociekaç, czy papie˝ – zamiast wrzucaç – nie dêwiga kamienia,
dopóki starczy si∏, aby chroniç polskà sadzawk´. Tak wi´c dwóch papie˝y dêwiga kamienie
z napisami: „Chcemy Wyboru”; „Formy Terroru”. Powtórzenie figury odnosi si´ do kolumn
i ryzalitów architektury Muzeum (monumentalizmu–faszyzmu–modernizmu).

0 2 . Tragiczne, bo nierozwiàzywalne zagadnienie Êmierci Siergieja Maksymiszyna, lekarza,
który w Omsku leczy∏ Aleksieja Nawalnego zatrutego bojowym Êrodkiem chemicznym, Nowiczokiem, zestawione z polskà politykà wokó∏ zagro˝enia ˝ycia pocz´tego (przed i po pocz´ciu),
wyobra˝onà w postaci (z gry Cyberpunk) Polki wed∏ug Marty i Kai (Lempart i Godek).

0 3 . Metafora i jej choroba – oglàdamy supermodelk´, która nosi hid˝ab w zgodzie ze swoimi
przekonaniami religijnymi i pann´ m∏odà w Korei Pó∏nocnej, która na Êlubnym stroju ma plakietk´ z parà przywódców. Metafora potencja∏u seksualnego kobiety i choroba tej metafory,
polegajàca na tym, ˝e odczuwamy satysfakcj´, gdy poprzez obraz zniewolenia czytamy urod´,
m∏odoÊç, prokreacj´.

0 4 . Na cytoplazmatycznym Oceanie Inteligencji planety Solaris p∏ywa ukryty najbogatszy w Êwiecie art-inwestor i jawne: jego jacht, matka i ˝ona, wytworzeni przez kolonie grzybów–Êluzowców.
Spo∏ecznoÊç ludzka, przemieszczajàca si´ w poszukiwaniu po˝ywienia, przypomina spo∏ecznoÊç
Êluzowców. Zarazem potrzebuje jachtów i najbogatszych inwestorów, eksplozji bogactwa, które
w czasie naszej misji Podró˝–Podrut [Polentransport] wytworzyç mogà tylko Êluzowce.

0 5 . B∏ysk – znak Ogólnopolskiego Strajku Kobiet z 2020 roku. W czasie poszukiwaƒ wokó∏
Beuysa nieoczekiwanie pojawi∏ si´ bohater pracy DDR, górnik rekordzista ze Êwidrem w r´ku.
Porównaj Êwider i b∏ysk, co do kierunku, si∏y i powtarzalnoÊci wysi∏ku zwiàzanego z ci´˝kà
pracà.

Stacja 1A. SocjalnoÊç – realnoÊç [Kulturotwórstwo]
Stacji w naszej podró˝y jest 4 x 2, czyli 8. Pojedyncze obrazy majà swoje jakoÊci i stacje
(5 obrazów) majà swoje jakoÊci. Mi´dzy dwoma stacjami, stacjà i jej echem (na przyk∏ad 1.
i 1A.), znajdujàcymi si´ naprzeciw, nawiàzuje si´ rozmowa. O ile pierwsza stacja dotyczy
sytuacji, na którà spo∏ecznoÊç nie ma wp∏ywu, nie mo˝e jej rozwiàzaç, o tyle druga odnosi si´
do spo∏ecznego reagowania, choçby odruchów. Kolejne warstwy pojawiajà si´, gdy obserwujemy odruch, dyskomfort, rozpacz, ch´ç zmiany. Spo∏ecznoÊç, w której polityka rzeêbi Rzeêb´
spo∏ecznà (Soziale Plastik), i jej odruchy. ˚ycie materia∏u zaczyna si´ od pierwszych reakcji.
Spo∏ecznoÊç reaguje na to, ˝e „piecze nas polityka” (stacja 1.): d∏onie przy∏o˝one do piekàcego
miejsca z przodu i z ty∏u to ju˝ kod kulturowy. Zarazem „z przodu” i „z ty∏u”, to co najmniej
dwie warstwy kultury–uprawy, w naszym projekcie jest to nazwane „kulturotwórstwem”.

0 6 . Z lewej praca Martina Kieppenbergera z wystawy Kunst in der Leipziger Messe. Brama do
metra, gdzieÊ w szczerym polu, stàd mo˝na jechaç gdziekolwiek, choçby na innà planet´. Na
bramie wyrysowana (j´zykiem propagandy), stalowymi elementami, nasza planeta, której siatk´
globusa rozbija m∏ot i której dwie piersi wskazujà na matk´, dziewczyn´, kobiet´. Po prawej
(z ksià˝eczki artysty Kieppenberger Frauen) zdj´cie kalendarza na lodówk´ z miejscem na zdj´cia
dziewczyn i napisami na sta∏e: „Only One”; „Another Girl. Another Planet”, w którym umieszczono zdj´cie Ulrike Meinhof. Czy jest to powiàzane z poszukiwaniem przez kolejne pokolenie
„Êwiata nowego” poprzez odruch anarchii i terroru (Kieppenberger RAF– FRAU)?

0 7. Gesty i cia∏a jak z Giotta wyra˝ajàce sprzeciw. Wyraz cierpienia, rozpaczy, braku nadziei,
znany od Antyku. Na transparencie napis „MOJE CIA¸O / NIE KSI¢DZA”, który wydaje si´ zbyt
ogólny, przerobiony na napis „MOJE CIA¸O / NIE DLA / KSI¢DZA”. Staramy si´ dotrzeç (w czasie
prowadzonego w sztuce wizualnej „mojego” Êledztwa) do konkretnego ksi´dza i materialnego
„mojego cia∏a” w bezwarunkowym albo warunkowym odruchu szukania prawdy.

0 8 . Ryby z Oceanu Inteligencji na planecie Solaris (nowe terytoria dla Polentransport w polskich r´kach w pejza˝u roztartym w manierze Gerharda Richtera) sà trzymane przez osob´
w kamizelce i masce Josepha Beuysa o twarzy uÊmiechni´tego kota. PoÊrednio obraz mówi te˝
o naszym przekonaniu, ˝e Inteligencja jako nowy materia∏ zostanie przez Beuysa z∏owiona, kot
poluje mimo woli, odruchowo. Ryby, kamizelk´, mask´, uÊmiech kota wytworzy∏a kolonia
grzybów–Êluzowców. Kszta∏t bomby-ryby po prawej zosta∏ odtworzony przez cytoplazm´
Oceanu Inteligencji, pos∏ugujàcego si´ zapami´tanymi przez JB sekwencjami czynnoÊci,
umiej´tnoÊci, odruchów z cywilizacyjnej akcji wojennej penetrowania i ekspansji na nowych
terytoriach.

0 9 . Gdy wbi∏em w wyszukiwarce „polityka nas piecze” pierwsze pokaza∏y si´ te dwie ilustracje,
zestawione na obrazie. Gdy polityka nas piecze, nasza reakcja, nasze odruchy, to, co robimy
z r´koma, drapiàc czy dotykajàc, jest Kulturotwórstwem: podstawowà sekwencjà zachowaƒ,
kodem, warstwami kultury, w naszej realnoÊci–socjalnoÊci.

1 0 . Z lewej fotografia Rodczenki, pnie drzew skierowane w brudne niebo. Z prawej ró˝owa
architektura z miasta Nowy Urengoj, w okolicy wydobycia jamalskiego gazu w Rosji. Patrzymy
na trudnoÊci wokó∏ przesy∏u gazu do Polski, puste magazyny gazu. Po chwili namys∏u dostrzegamy budowanie nie europejskiego, a rosyjskiego Zielonego ¸adu (w ró˝owym polskim kolorze).

Stacja 2 . Inteligencja s∏owa [Materialeigenschaften]
W∏aÊciwoÊci materia∏u sà zwiàzane z materia∏ami Beuysa, jego alchemià. Materia∏ okreÊlony
przez niego ma okreÊlonà w∏aÊciwoÊç, na przyk∏ad t∏uszcz – ciep∏o, miedê – przewodzenie.
Stosowany w projekcie Podró˝–Podrut [Polentransport] nowy materia∏ – Inteligencja – ma
w∏aÊciwoÊç radzenia sobie w nowej sytuacji (tak by przetrwaç w podró˝y). Zastosowanie
podobnej zasady alchemii w stosunku do s∏owa pokazuje jego podobnà cech´: s∏owo radzi
sobie, nazywa, przezywa, równie˝ nazywa obraz, czy okreÊla jego obecny, czy potencjalny –
inny, stan – jest inteligentne.

1 1 . Gi´tkie i inteligentne, radzàce sobie w nowej sytuacji, s∏owa o tym, ˝e w Watykanie
Kongregacja Nauki Wiary i sam papie˝ Franciszek uznali za moralnie akceptowalne wykorzystanie do produkcji szczepionek przeciw Covid-19 materia∏u z linii komórkowych
prowadzonych od lat 60., pozyskanych po aborcji. Najwa˝niejsze zwiastowanie koƒczy Anio∏/a
(nie Archanio∏/a): Kobiety by∏y zszokowane tym, ˝e m´˝czyêni byli zszokowani.

1 2 . Dwa s∏owa: „Territory”; „Terror”, odnoszà si´, dostosowujà do siebie, pozostajàc w swoich
znaczeniach, tak dzia∏a inteligencja s∏owa. Kwestia terytorium jest podstawowa w ekonomii
Beuysa. To ekspansja kultury, cywilizacji, si∏y i w konsekwencji potrzeby zdobywania coraz to
nowych terytoriów. Na przyk∏ad ekspansja poprzez Dar (Polentransport), ale te˝ poprzez rynek
sztuki (von hier aus).

1 3 . Obraz i s∏owo przedstawiajà to samo: nukleare Kinderfestung (Atompilz). To fort, twierdza
do zabawy dla dziecka, wewnàtrz atomowego grzyba. Z zewnàtrz wchodzi si´ po drabince,
w atomowym grzybie zmieÊci si´ tylko dziecko. Gromadzi ono tam swój Êwiat, tak jak w indiaƒskich tipi do zabawy w dzieci´cych pokojach.

1 4 . S∏owa na obrazie mimo inteligencji ledwo sobie radzà: „Zaj´cza ¸apa”; „Zielone Krasnale
i Maska Grzybowa”; „Schätzpreis”; „Ergebnis”. W momencie powstawania Partii Zielonych,
w 1980 r. „Der Spiegel” na ok∏adce pokaza∏ Zielonych jako „Grüne Zwerge” (Zielone Krasnale).
Dobrotliwe, pochowane od 1945 r. w ogródkach lokalnej polityki. Beuys swoim autorytetem
wspiera∏ rodzàcy si´ ruch Zielonych. Zaj´cza ∏apka euroazjatyckiego zajàca przy kieszonce
jego kamizelki (podbitej zaj´czym futrem) wskazuje w∏aÊciwy trop, na który warto oddaç g∏os
(Wahl!). Po prawej odniesienia Beuysa do chrzeÊcijaƒskiego rytu ukrzy˝owania cz∏owieka, ale
te˝ do pogaƒskiego rytu solarnego, odlane w bràzie (wyglàdajàce jak kankan) Ukrzy˝owanie
na s∏oƒcu (Sonnenkreuz).

1 5 . To jedyne beuysowskie z 13 kuriosów w Darmstadt Museum. Najwa˝niejsze dla mnie, ˝e
owoce (od mamy), ale te˝ s∏owo „kie∏baski” – jak dopisa∏em na obrazie – sà w tym samym
weku, na tle sterty teczek z piecz´ciami lakowymi. Pami´tam to muzeum w 1984 r., gdy depozyt
Beuysa by∏ dost´pny publicznie. Kilometr dzie∏ i gablot. Czego tylko Beuys dotknà∏, wskazujàc
te˝ rzeczy na zasadzie ready mades przecenianego Duchampa, ale te˝ oznaczajàc w∏asnym
znakiem, mog∏o tam czekaç i doczekaç si´ spojrzenia widza. Pami´tam. Termometr wsuni´ty
w pryzm´ t∏uszczu, mierzàcy ciep∏o. Pami´tam czu∏à prac´ Beuysa poza Darmstadt, opakowania z socjalistycznej Polski po dro˝d˝ach, babce piaskowej, t∏uszczu OMA, kawie Turek w pracy
Wirtschaftswerte (wersja z 1984). O∏owiana kaseta z butelkà po polskim mleku z czerwonymi
krzy˝ykami w po∏owie po obu stronach, siny poblask szk∏a. S∏owo „pami´tam”.

Stacja 2A. Podró˝–Podrut [Solaris]
Prowadzona w przestrzeni sztuki wizualnej podró˝ dociera do Solaris, w kilku przed-mitach, opo
wieÊciach, ostrze˝eniach. Sà tam niebezpieczeƒstwa, ale te˝ jest to, o co chodzi, inteligencja
która pomo˝e w podró˝y przetrwaç.
Asymetriady i Syreny. W∏aÊnie tam, na Solaris Ocean Inteligencji wytwarza ze swojej cytopla
zmatycznej materii monstrualne asymetriady, pomna˝a byty, s∏owa, litery i kszta∏ty, wytwarzajàc
twory ogromne jak ziemskie miasta, jak ca∏e ziemskie Êwiaty. Opracowuje je dzi´ki zapami´
tanym przez mózgi Ziemian wra˝eniom, wspomnieniom, emocjom, przeczuciom. Z zakamarków
pami´ci, zapami´tanych i odczutych kszta∏tów, w Ênieniu i wyjaÊnieniu badaczy stwarza im
neutrinowe Syreny.

1 6 . Na obrazach tej stacji powtarza si´ napis SOLARISISSSSSSSS zrobiony czcionkà z polskiego
plakatu do radzieckiego filmu. W podró˝y na Solaris jesteÊmy akurat w Afganistanie; twarz
dziewczynki na fotoreporterskim zdj´ciu. Widzàc twarz odruchowo mówisz „za∏ó˝ mask´”. Akurat
jest zaraza, ale czy nie mówisz te˝ o sro˝szej wersji kodeksu Talibów, ka˝àcej kobiecie byç coraz
bardziej zakrytà. W czasie pracy nad obrazem, w górnym prawym rogu ekranu komputera pojawi∏
si´ prostokàcik newslettera pushpushgo.com, z informacjà Koronawirus. Ponad 17 ty…, gdyby
nie przypadek, nic by nie zmi´kcza∏o wezwania „Za∏ó˝ Mask´!”, skierowanego do dziewczyny
z kr´gu nakazów i zakazów islamu. Sytuacja odrobin´ przypomina t´ z wczeÊniejszego opisu do
Metafory i jej choroby, z pierwszej stacji.

1 7 . Syrenka na ekranie, s∏yszymy jej g∏os. Âpiew dla naszego ucha, jak wiemy, w istocie, gdy opadnie czar,
jest to skrzek, prowadzi marynarzy i podró˝ników do zatraty. W naszej podró˝y w cz´Êci jest zag∏uszany przez ma∏ego wiolonczelist´ umieszczonego w studiu przed ekranem. Greckie litery komentarza
po lewej: ....... ... .......: ....... ........ ..... .............. ...
znaczà: SYRENKA Z SOLARIS: SZTUCZNA INTELIGENCJA TO MOJA PREZERWATYWA.

1 8 . Obraz skombinowany z (a) protestu koronasceptyków w Polsce 2021, kobieta z majtkami na
twarzy dystansuje si´ do noszenia maski i (b) wyprawy promem kosmicznym filantropa George’a
Sorosa z wnuczkà Gretà. Wypraw´ podj´to dla walki z plagà donosów i fake newsów, takich
jak obrazek z komentarzem pokazujàcy Sorosa i Gret´ Thunberg – jako dziadka i wnuczk´.
Dopisek Pilz–Blut mówi o koniecznych zwiàzkach krwi wytwarzanych przez kolonie grzybów–Êluzowców, by fake sta∏ si´ faktem.

1 9 . Ucho psychologa Kevina, który jako jedyny z badaczy prze˝y∏ Êpiew neutrinowych Syren na
stacji na Solaris. Pozycja jak w czasie snu [Ênienie–wyjaÊnienie].
Dopisek: Ein Psychologe erlebt das Intelligenze Ozean Kontakt. I drugi dopisek o Ikonie
(warstwach kolorów dla malowania cia∏a: czarny–oliwkowy–cielisty–bia∏y). Mówimy o Ikonie jako
wersji uwieczniania tej historii, czynienia jej Êwi´tà.

2 0 . Od lewej: (a) wersja znaku Ogólnopolskiego Strajku Kobiet z 2020 r. rosyjskiej graficzki
Jekateriny G∏azkowej, (b) postaç Julii Jacklin Êpiewajàcej w 2020 r. Êwiàtecznà piosenk´ w przebraniu Êwi´tej Miko∏ai, w teledysku kr´conym na tle ekranu z niebem dla studia fotograficznego,
(c) pompa miodowa*. Na obrazie wa˝na uwaga odniesiona do mo˝liwoÊci transportowych promu
na Solaris i koniecznoÊci wytwarzania podczas podró˝y przez kolonie grzybów potrzebnych rzeczy
i postaci. Trzy urzàdzenia wa˝à 150 kg odnosi si´ do a) postaci – znaku, b) postaci Miko∏ai
z niebem, c) pompy miodowej do pompowania s∏odyczy magazynowanej w znaku Strajku
Kobiet i w Miko∏ai.

Stacja 3 . S∏owa na przemian [Prze–trwa–nie]
Tu mo˝e chodziç o s∏owa i obrazy, te, które potrafià odwróciç sensy s∏ów i obrazów. Na
przyk∏ad polska t´cza zrobiona ze s∏owa „t´cza” przez kolonie grzybów–Êluzowców, ju˝ jest
bia∏o-czerwona-bia∏o-czerwona-bia∏o-czerwona-bia∏o-czerwona, zaÊwiadczajàc o przetrwaniu
Przymierza i tworzàc nowe zjawisko po raz pierwszy od czasów Noego. Równie˝ s∏owa Beuysa
na przemian: Ja=Sztuka=Kapita∏=Rewolucja=Ja mogà przetrwaç. S∏owa te jakoÊ si´ majà do
naszej socjalnoÊci-realnoÊci. Jednak mo˝e si´ okazaç, ˝e Beuysa „Ja” zaw∏aszcza ca∏y teren.
Ka˝dy mo˝e zatem byç artystà, jedynie gdy Beuys to formu∏uje i na warunkach, jakie on okreÊla. Wskazany-ka˝dy jest traktowany jako organiczny ready made, pierwocina do dalszego
kszta∏towania. Zarazem widzàc cz∏owieka–pierwocin´, Beuys stwierdza: widzàc cz∏owieka od
razu wiem, jakie pytanie chce on zadaç*.
* Wobec tego pytamy, ˝eby przetrwaç: a jakie mo˝e?

2 1 . Czy s∏owa na przemian wywo∏ujà obrazy na przemian? Na brzegu cytoplazmatycznego
Oceanu Inteligencji, na pomoÊcie, pojedyncze p∏atki Êniegu i dwie suczki Gruzja i Grecja.
Namalowa∏em jako malarz / malarka obraz temperà jajowà – wi´c bez iluzji. Jest on wywo∏any
obrazem MyÊliwi na Êniegu (Jaegers in de Sneeuw) z cyklu Pory Roku, który Pieter Bruegel
Starszy malowa∏ na desce olejno – wi´c z iluzjà. Czy mo˝emy widzieç bez iluzji te˝ inne sceny,
inne pory roku na Solaris? Suczki jako maluteƒkie asymetriady sà tak ma∏e, ˝e prawie niewidoczne w skali zjawisk na Solaris. Mimo wszystko zobaczony obraz zosta∏ namalowany.

2 2 . Obraz Bogackiej, przerysowany przeze mnie, a na nim ona mówi: sika Ocean Inteligencji,
m´˝czyêni objaÊniajà mi Êwiat (Mansplaining). Obraz namalowany rodzajem pozaczasowej,
inteligentnej materii, uzyskanej z nadmanganianu potasu (KMnO4) i spoiwa tempery ˝ó∏tkowej
(˝ó∏tko, pokost, woda). W rzeczywistoÊci sztuki ta materia jest podobna w wyrazie do materii
Oceanu Inteligencji na Solaris. Ta materia tworzy kobiet´ i obraz, sika tylko z tej kobiety, tylko
na tym obrazie. To cyberwydzielina, materia nierzeczywista odniesiona do materialnej rzeczywistoÊci innego obrazu.

2 3 . S∏owa-obrazy i znaczenia na przemian. „Iwo Jima” znaczy podnoszenie amerykaƒskiego
sztandaru przez szeÊciu ˝o∏nierzy, to ikoniczny obraz amerykaƒskiej wojny na Pacyfiku, obecny
na pomniku w Arlington w Waszyngtonie i na znaczkach pocztowych. Namalowany obraz „Iwo
Jima” pokazuje przewrócenie sztandaru trzymanego przez zwolennika Trumpa. Dokona∏y tego
gdzieÊ w Ameryce policjanci-roboty, akurat w czasie zamieszek towarzyszàcych wyborom
prezydenckim 6 stycznia 2021, tu˝ przy Capitolu, w miejscu, z którego mo˝e byç widaç pomnik
na cmentarzu w Arlington.

2 4 . Pilz–Polenregenbogen, t´cza mo˝e przetrwaç jedynie jako bia∏o-czerwona, zrobiona
w czasie misji Podró˝–Podrut [Polentransport] ze s∏owa „t´cza”, przez kolonie grzybów–
–Êluzowców.

2 5 . Scena os∏uchiwania tràbkà brzucha uÊmiechni´tej ci´˝arnej przez zamaskowanà policj´
po∏o˝niczà, w tle policyjne Êwiat∏a: czerwone i niebieskie. Na górze napis z polskimi znakami:
POLICJADEMOKRACJA500+EMERYTURAODPOCZ¢CIA.PL, opisuje system emerytalny dajàcy
emerytur´ matce i dziecku, ju˝ od pocz´cia, nad którym sprawuje kontrol´ policja i demokracja.

Stacja 3 A . Pierwocina do dalszego kszta∏towania [Ameba vs Âluzowce]
Pierwocina do dalszego kszta∏towania to moje okreÊlenie ˝ywej spo∏ecznoÊci, materia∏u rzeêby
spo∏ecznej Beuysa. Jest traktowany tak jak inne materia∏y rzeêbiarskie: glina, kamieƒ, drewno,
drut. W tej stacji mamy pierwocin´–materia∏ w dzia∏aniu, w pi´ciu ods∏onach. Pierwocina ma
cech´–w∏aÊciwoÊç bycia stworzonà po to, by potem jà kszta∏towaç. Wyraêne sà nie w pe∏ni
wykszta∏cone cechy i jej w∏asne oczekiwania na twórcze, d∏ugie ˝ycie. Zarazem ewidentna ma
byç przemoc w ramach kszta∏towania, cywilizowania, poddawania presji kultury. Doskonalona
spo∏ecznoÊç–pierwocina dba o siebie, zaspokaja swoje potrzeby: symbolicznie wiesza, rozpowszechnia teorie spiskowe o Covid–19, na uniwersytecie uczy si´ jedynie teologii, wznieca
zamieszki, kultywuje swoje zwyczaje w lasach paƒstwowych, jest pi´tnowanà elità. Ameba –
dla Beuysa studiujàcego biologi´ – by∏a przyczynà przerwania studiów i zaj´cia si´ artystycznà
aktywnoÊcià, by po latach odkryç, ˝e cz∏owiek to ameba–pe∏zak, a spo∏ecznoÊç to kolonia
ameb.
Ameba to okreÊlenie pe∏zakowatej formy ˝ycia ró˝nych organizmów, na ró˝nym etapie rozwoju i jej taksonomia nie jest okreÊlona. „Ja”, „ty”, „ona” nieomal ka˝dy jest amebà, poza tym,
który ameb´ (i koloni´) kszta∏tuje. Przeciwstawiamy amebie Êluzowce, bo tworzà spo∏ecznoÊç
pe∏zaków – Êluzni´, kolonia porusza si´ dla od˝ywiania i rozmna˝ania. Cz´Êç osobników
zostaje nibynó˝kà, te nie sà przeznaczone do rozmna˝ania. Âluzowce to organizmy bez okreÊlonej taksonomii, majàce naraz cechy grzybów zarodnikowych i pierwotniaków.

2 6 . Tu pierwocina wiesza polityków na szubienicy, tworzàc histori´. Czy zadano wszystkie
pytania? Skàd to jest wywiedzione? Dlaczego wieszanie wydaje si´ pierwsze? O co chodzi, jak to
jest z wieszaniem, jakie towarzyszà temu odruchy ofiary i reakcje oprawcy, ile jest satysfakcji
z tego, ˝e si´ kogoÊ wiesza? Pierwocina, niejako stwarzajàc siebie, çwiczy odpowiedzi, buduje
szubienice (dla zdrajców narodu), wiesza (na razie na niby). Grzyby–Êluzowce, w czasie misji
Podró˝–Podrut [Polentransport], wytworzà potrzebne: PILZ–ERDE; PILZ–WACHS.

2 7 . Ju˝ wiemy, ˝e Covid–19 jest opracowywany w laboratoriach, a nast´pnie rozprzestrzeniany
(miedê to przewodzenie, stàd obecny na obrazie kolor miedzi i ma∏y dopisek: Pilz-Kupfer ratuj
si´ kto mo˝e). Wykuwamy teorie spiskowe, ale zarazem wiemy, ˝e doprowadzamy sytuacj´
z Covid–19 do miejsca, w którym ju˝ nad nià nie panujemy.

2 8 . W górnej cz´Êci znane zdj´cie reporterskie Sergieja Maksymiszyna, pokazuje kobiety na
wydziale teologicznym Uniwersytetu w Dagestanie, gdzie okaleczanie kobiet (FGM Female
Genital Mutilation) jest nadal praktykowane. G∏owa przy g∏owie, zupe∏nie jak z miniatury krakowskiego Êredniowiecznego woluminu. W dolnej cz´Êci obrazu oficer mia˝d˝ony w drzwiach,
w czasie zamieszek zwolenników Trumpa na Capitolu, kadr z video w CNN.

2 9 . Nieokorowane pnie, ci´te na rozmiar morskich kontenerów, to nasze Lasy Paƒstwowe. Ci,
którzy je˝d˝à do lasu, mówià o ogromnych wyci´tych obszarach. Prawdopodobnie nieokorowane pnie z ca∏ego Paƒstwowego Gospodarstwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe pojadà do Chin.
JednoczeÊnie ma miejsce czynienie lasu naprawd´ swoim i swojskim, wbijanie zakr´tki w kor´
pnia po ka˝dym wypiciu butelki. To zwyczaj, mo˝emy go kultywowaç, dopóki starczy pnia.

3 0 . Zobaczenie i poddanie krytyce (politycznej) tego, co jest zwyk∏e. Elity w momencie zagro˝enia zabezpieczajà si´, dobrze! i szybko! (rach ciach). Grupa osób znanych z nazwiska
zaszczepi∏a si´ na Covid jeszcze przed pracownikami s∏u˝by zdrowia. W Polsce elity pokazujà
cz´sto pogard´ dla tych, którzy mniej osiàgn´li, mniej znaczà (nie daj bo˝e weszli komuÊ z elity
w drog´ albo g∏osujà „niedemokratycznie”). Sà ludzie z sercem po lewej stronie, którzy pi´tnujà
te i inne niesolidarne spo∏eczne zachowania i wypowiedzi przedstawicieli elit. Inspiracjà dla
obrazu sta∏a si´ ilustracja opublikowana przez Krytyk´ Politycznà, umieszczona przy materiale
o niezgodnym z decyzjami w∏adz, zbyt szybkim zaszczepieniu sporej grupy znanych osób. Na ilustracji g∏owy zachodzà na siebie, sà sczepione. Na obrazie pojawi∏a si´ zatem kwestia „dlaczego
ich sczepili”, ale nie pojawi∏a si´ kwestia, ró˝niàca si´ jednà literà „dlaczego ich szczepili”.

Stacja 4 . Kapita∏ symboliczny [Kultura Zrzuty]
Jednostkowo mo˝emy posiadaç kapita∏ symboliczny (i zawdzi´czaç jego okreÊlenie Thorstenowi
Veblenowi, Marcelowi Maussowi, Pierre’owi Bourdieu). Czy ca∏a Podró˝–Podrut [Polentransport],
zabierajàca w podró˝ nieokreÊlonà liczb´ istot i rzeczy, mo˝e posiadaç taki kapita∏? Zw∏aszcza
˝e niektóre byty i rzeczy, materia∏y i statusy (choçby bogactwo) zostanà dopiero w czasie tej
podró˝y wytworzone przez kolonie grzybów. I wtedy jako nuworysze b´dziemy kapita∏u symbolicznego tym bardziej potrzebowali. Zarazem jako nuworysze akceptowani, przyjmowani bez
pogardliwego odrzucenia, w zasadzie b´dziemy z niego korzystaç.
Opisujemy obecnoÊç Kultury Zrzuty w obszarze Kapita∏u Symbolicznego. Wiatr stràci∏ kapelusz
Beuysa w czasie przekazywania daru Polentransport na dziedziƒcu Muzeum. Jacek Kryszkowski
go podniós∏ i nie odda∏, organizujàc do niego zrzut´ na miejscu. Wieczorem, w pokojach mieszkania dyrektora i jego ˝ony w Pa∏acu ∏ódzkiego Muzeum Beuys kroi∏ przywiezionà w darze
ogromnà szynk´. Opisujemy to, co dodane na obrazie: tu˝ obok Jacek artysta (te˝) bez kapelusza, w kamizelce beuysówce, kroi z artystà rami´ w rami´. Kapita∏ Symboliczny to wszystko,
co mamy, a niektórzy majà go jakby mniej, zgo∏a mniej*, (a mo˝e) nie majà go wcale.
* Dlatego do zerwanego przez wiatr, nieoddanego kapelusza, na miejscu zorganizowano
zrzutk´.

3 1 . Multiplikacja przyjaêni – Kultura Zrzuty. Cztery no˝e s∏u˝à do krojenia, chodzi o szynk´
przywiezionà w 1981 r. do Polski jako dar. Jeden nó˝ trzyma Jessica, córka Josepha, dwa
trzyma cz∏owiek w kamizelce i masce Josepha (wytworzonej przez grzyby). Jeden trzyma Jacek
stojàcy tu˝ obok Josepha. W trakcie krojenia robi si´ zrzuty do obu znajdujàcych si´ tu kapeluszy.

3 2 . Z∏otymi literami: Whole roasted mushroom with “Pilz–Schwefel Soße”. Na prostej patelni
wzi´tej w podró˝ le˝y ca∏y grzyb–mózg wytworzony przez grzyby–Êluzowce. Pra˝ony w ca∏oÊci
i polany specjalnym siarkowym sosem – sk∏adniki alchemii Beuysa sà wytwarzane przez grzyby.

3 3 . Antropozofia to dyscyplina bardziej dla ludzi ni˝ dla akademickich wydzia∏ów humanistycznych. W jej ramach, w Êwiecie doÊwiadczajàcym duchowo cz∏owieka w sposób dla niego
przyst´pny (nieakademicki), na tle zaprojektowanej przez Rudolfa Steinera kot∏owni w Goetheanum, stoi para modeli. Oboje sà ubrani w stroje projektowane i dostosowane do wytwarzania
przez grzyby–Êluzowce. Stroje i unoszàca si´ woko∏o aura duchowoÊci pomagajà w czasie
podró˝y Podró˝–Podrut [Polentransport].

3 4 . CoÊ jakby Dawid i Goliat. Ten drugi, w meloniku i w grzybowej masce, ociepla oddechem
pryzm´ t∏uszczu (ciep∏y kàcik). Du˝a g∏owa jak z obrazu Caravaggia, przedstawiajàcego histori´
Dawida, który wpierw u˝y∏ procy, by zabiç, a potem miecza, nale˝àcego do Goliata, by
oddzieliç jego g∏ow´. Tu jednak, na naszym obrazie, chodzi o mieszane sztuki walki (Mixed
Martial Arts) i o kogoÊ kogo nazwano dystansujàcym okreÊleniem Kulturträger: ten, który niesie
innym kultur´.

3 5 . Inteligencja grzybów wywo∏a wizje Alicji w Krainie Czarów u Alicji Liddell, gdzieÊ spieszà
si´ zwierzàtka. Uciekajà spod nóg Alicji zatakowanej przez karty: piki, kiery, kara, trefle. Atakuje
jà te˝ roz˝arzony pocisk, lecàcy od pozowanej fotografii Alicji zatytu∏owanej ˚ebraczka
(The Beggar). Stoi na niej w porwanej koszulce z opuszczonym ramiàczkiem, na które dziennikarstwo opinii od lat kieruje naszà uwag´.

Stacja 4A. von hier aus [Pilz; Filz; Gold; Knochen]
Odkupienie win, u∏askawienie dotyczy∏o monstrualnego Kapita∏u i symboli jego kumulacji, na
przyk∏ad powtórzonych wie˝ World Trade Center, które Beuys ociepla∏ na pocztówce kolorem
mas∏a. Kapita∏ ekspanduje „stàd* na zewnàtrz”, dla pomno˝enia. Wystawa von hier aus – Zwei
Monate Neue Deutsche Kunst to pomys∏ i tytu∏ Beuysa. Obrona sceny i rynku sztuki w Düsseldorfie po przeprowadzce Gerharda Richtera do Kolonii.
* Peryferia, do jakich przynale˝ymy (my i nasza sztuka), nie wyrabiajà si´ w rynkowej socjalnoÊci-realnoÊci ekspansji „prawdziwego” rynku i kultury.
Realizacja utopii – obietnicy, pokazuje Êwiat, w którym ka˝dy ma prawo i warunki do twórczego
˝ycia. Przede wszystkim jednak – kapita∏ jako Êrodki sztuki u˝yte w dziele – ma prawo i warunki
do twórczego ˝ycia. I znowu, ˝eby taki Êwiat zbudowaç, trzeba ekspandowaç kapita∏ stàd na
zewnàtrz. W czasie misji Podró˝–Podrut [Polentransport] sami siebie wysy∏amy stàd na zewnàtrz, by przetrwaç, w poszukiwaniu i próbie. Czy wszystko razem jakoÊ si´ uk∏ada, czy
wszystko to razem jakoÊ wyglàda?
- Kim w takim razie sà uczestniczàcy w podró˝y Podró˝–Podrut widzki/widzowie, rzeêbiarki/rzeêbiarze, malarki/malarze?
- Sà u˝ytymi w dziele Êrodkami sztuki.

3 6 . Na górze fraza z ÏiÏka: Gibarian umiera ze wstydu. Gibarian, z którego myÊli Ocean Inteligencji na Solaris zbudowa∏ neutrinowà olbrzymià Syren´. Naga z matczynymi ogromnymi
piersiami, cz∏apie na widoku po korytarzach stacji. Ka˝dy z badaczy mia∏ Syren´, wytworzonà
przez Ocean z jego myÊli, ale Syreny pozosta∏ych badaczy by∏y poukrywane, w kajucie, za
parawanem, w szafie, drugim pomieszczeniu. Czy dlatego, ˝e widaç jego myÊli, Gibarian
umiera ze wstydu?
Na obrazie przeci´tny Polak w Singapurze, w fartuchu z nadrukiem National Geographic.
Otoczony przez poprzylepiane na Êcianach stworki, jak ˝ywe. Z jednej strony Êwinka pluszak
(z dodanymi przez rzeêbiark´/rzeêbiarza, malark´/malarza okràg∏ymi uszami Myszki Miki),
z drugiej strony postaç wirtualnej Mamki z Solaris (z okràg∏ymi balonami piersi). Prosperujàcy
Polak nie zapomina o socjalu, na koszulce ma napis: Zandberg daj emerytur´ Krzaczastemu.

3 7 . Has∏a: Poszukiwanie grzybów; Wybór grzyba. Pomi´dzy zebranymi na wyprawie grzybami
wzi´ta na grzybobranie torba. Nadruk na niej pokazuje DVD wydane przez TV-Magazin Eizes
Monokel poÊwi´cone Israels Siedlungspolitik, zatytu∏owane Netanjahu versus Ahmadinedschad
ze zdj´ciami obu wymienionych na tle zdj´cia grzyba wybuchu atomowego (jak na pocztówce).

3 8 . Buster Keaton siedzi na kanapie w kapeluszu, trzyma w lewej r´ce du˝à lup´, czyta ksià˝k´
How to be a Detective. Za∏o˝y∏ wytworzonà przez grzyby–Êluzowce mask´ Karola Marksa. Na
ksià˝ce maska ok∏adki Studium w szkar∏acie Conan Doyle’a. Szkar∏at to w medycynie kolor
krwi. Z kolei robota Marksa–detektywa mo˝e polegaç na tropieniu pracy polegajàcej na opanowywaniu przyrody, jej przetwarzaniu i stosowaniu dla ludzkich potrzeb, zarazem tropieniu
przyrody (gdzie jeszcze jest, ile jej jeszcze jest, dla kogo jest?).

3 9 . Jedem das Seine (Ka˝demu, co jego), to staro˝ytna norma sprawiedliwoÊci, a zarazem to
napis na bramie obozu Buchenwald. Przedstawione na obrazie Pilz–Pelzmantel to wytworzone
przez grzyby–Êluzowce futro, które unosi nad sobà pani podnoszona przez wstrzymujàcego
wydech pana (oboje ju˝ na emeryturze). W prawym górnym rogu obrazu zwyk∏a sytuacja,
w tle rozleg∏y widok (na wsi), czas weso∏o sp´dzany, ona i on, szklaneczka w r´ku i szklanka
piwa na blacie (oboje ju˝ na emeryturze). W prawym dolnym rogu spacer w Êwiatowà polityk´,
Donald i Melania Trump w parku, ochrona w tle. Oboje w p∏aszczach wytworzonych przez
grzyby (Pilz–Mäntel). Melania ma strategi´, a mo˝e taktyk´, mówi: „b´dziesz taki, oddam do
domu opieki”.

4 0 . Nikt nie wie, jak czuje si´ brzuch, który nale˝y do wi´cej ni˝ jednej osoby. Wszystkie
czynnoÊci przygotowujàce do przyj´cia dziecka, celebrowane przed urodzeniem. Przy kaftaniku
r´kawek z p´powiny, który obrazuje t´ niejasnoÊç.

