


Robert Brzęcki

Between Dubiety, Ambivalence and Melancholy,  
or Michael Houellebecq’s Phone Call  
to Jean Baudrillard

“I am in a telephone box, after the end of the world. I can 
make as many telephone calls as I like, there is no limit. 
I have no idea if anyone else has survived, or if my calls 
are just the monologues of a lunatic. Sometimes the call 
is brief, as if someone has hung up on me; sometimes it 
goes on for a while, as if someone is listening with guilty 
curiosity. There is neither day nor night; the situation is 
without end.�”
Characteristic of Bartosz Kokosiński’s art are his attempts 
to transgress conventions commonly associated with 
painting technique, while simultaneously making 
references to art by 20th-century artists. Kokosiński’s 
early works (from the series Noises) can be traced back 
to suprematist influences, including the elimination 
of symbolic and narrative content, but also to artistic 
explorations of Roman Opałka or Ad Reinhartd. Paintings 
are supposed to avoid any references to the surrounding 
reality to revive the “pure language of painting”, though 
filtered through contemporary, digital world.
These early works – rather monochromatic, more digital 
and screen-like in nature, exhibiting foliation – have 
incredibly ambiguous texture. As they are also minimal, 
they are to focus attention, appeal to viewers’ imagination 
and make them feel the atmosphere rather than convey 
a clear visual message. Later paintings by Kokosiński 
explicitly show deformities, cracks, folds and bucklings. 
The series Charred, Snowy and Skins form a collection of 
monochromatic rectangles of congealed organic matter 
invoking the results of some lab experiments conducted 
not only on materials covering canvas but also on the 
canvas itself, as if to depict transformations in a plane 
stress and plane strain condition. The surface becomes 
a sort of a testing ground where it is checked how much 

�   M. Houellebecq, The Possibility of an Island, Knopf Double-
day Publishing Group, 2005.

a painting can take to “survive”. In other words – to 
paraphrase Nietzsche – what does not kill a painting, 
makes it stronger. As a result, it is not enough to examine 
only the first layer of Kokosiński’s works. Such approach 
would mean nothing but viewers’ failure. Here, the 
essence of the artist’s practice is the concept of shallow 
depth, which is also the overture to his later paintings 
devouring fragments of reality.
Paintings Devouring Reality is not only most recognized 
series of paintings-objects by Kokosiński but it is also a 
synthesis of other sources of artist’s inspiration, including 
structuralism and matter painting (developed from art 
informel), and even arte povera. The fact that the artist 
rooted himself in these traditions not only provides 
him with endless possibilities as far as formal means of 
expression are concerned, but it also allows him – at 
least to the extent possible these days – to break with 
the “painting tradition”. His art shows the influence of 
sur-real-izing “found objects” by Władysław Hasior as 
well as of “poor objects” by Kantor. What we find here are 
references to “crevice painting” by Aleksander Kobzdej, 
dealing with matter in the manner of Magdalena 
Abakanowicz, operating in the “pavement poetics” of 
Andrzej Bielawski or applying solutions similar to those 
adopted by Krystyn Zieliński in the �960s.
Furthermore, it seems that Dadaist concepts of emballage 
and assemblage (three-dimensional collages), made of 
everyday objects, which – as it often happens these days 
– almost instantly fall into disuse, are also not without 
significance. Kurt Schwitters and his Merz (German word 
referring to ‘commerce’) as well as much more obvious 
example of Marcel Duchamp’s readymades are also worth 
mentioning. Bartosz Kokosiński goes into competition 
with these artists’ achievements and, by referring to the 
living tradition, he joins the relay race that is to evoke art 
heritage, without, however, falling into purism. Relating 
to such attitudes and ways of thinking, the artist carefully 
organizes his collections of meticulously assembled and 
“morally worn-out” objects, and uses them to prepare last 
suppers for his paintings.
After the feast, viewers are presented with an 
exceptionally diverse array of visual adventures, including 
inconspicuous palettes of color, an abundance of different 
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Między wątpliwością, ambiwalencją i melancholią 
albo telefon Michaela Houellebecqa  
do Jeana Baudrillarda

„Stoję w budce telefonicznej, po końcu świata. Mogę 
wykonać tyle telefonów, ile tylko zechcę, bez żadnych 
ograniczeń. Nie wiadomo czy inne osoby przeżyły, czy też 
moje telefony to monolog wariata. Czasem rozmowa się 
urywa, jakby ktoś rzucił słuchawkę, czasem się przedłuża, 
jakby ktoś wysłuchiwał mnie z pełnym poczucia winy 
zainteresowaniem. Nie istnieje dzień ani noc; sytuacja ta 
nie może mieć końca.”�

Twórczość Bartosza Kokosińskiego charakteryzują 
próby przekroczenia potocznie rozumianych konwencji 
plastycznych, kojarzonych z malarskim warsztatem, przy 
jednoczesnym odwoływaniu się do dokonań twórców 
XX wieku. We wczesnych pracach (z cyklu: Szumy) można 
się doszukać wpływu myśli suprematystów, z eliminacją 
wszystkich symbolicznych i narracyjnych treści, jak 
i poszukiwań Romana Opałki czy Ad Reinhardta. Obrazy 
mają unikać odniesień do otaczającej rzeczywistości.  
Tak, by znów przywołać z przeszłości „czysty język 
malarstwa” przecedzony jednak, przez współczesny 
cyfrowy świat. 
Wczesne prace – częściej monochromatyczne, 
bardziej digitalne w wyrazie, niczym ekrany, w formie 
foliacji – wyrażają niejednoznaczność tekstury. Mają 
koncentrować uwagę, przedstawiając minimalistyczny 
przekaz, wymagający od widza bardziej wczucia się 
w nastrój, odwołania się do wyobraźni, niż przejrzystego 
przekazu wizualnego. Kolejne obrazy jawnie wyrażają 
deformacje, pęknięcia, zgięcia, wypiętrzenia. Cykle 
„obrazów zwęglonych”, „obrazów śnieżnych”, „skór” to 
zastygłe jednobarwne prostokąty organicznej materii, 
nierzadko przypominające efekt laboratoryjnych 
eksperymentów, nie tylko na materiałach pokrywających 
płótno, ale samym podobraziu, jakby w ramach 
zobrazowania testów na płaski stan naprężenia 
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i odkształcenia. Rodzaj poligonu, na którym się sprawdza: 
jak wiele obraz jest w stanie znieść, aby „przeżyć”. 
Mówiąc Nietzscheańską frazą, co obrazu nie zabija, to go 
wzmacnia. W ten sposób pojawiają się płótna, w których 
zatrzymanie się tylko na oglądzie pierwszej warstwy, 
oznacza dla widza porażkę. Ponowne postawienie 
problemu płytkiej głębi (shallow depth) staje się istotą 
działań malarskich. Nie zapominając, że jest to też 
uwertura do stworzenia obrazów, których zadaniem 
będzie pochłonąć kawałki realności.
Obrazy pożerające rzeczywistość – najbardziej znany 
cykl obrazów-obiektów, to synteza innych inspiracji 
artysty. W nich bowiem znajdziemy nawiązanie 
do nurtu sztuki strukturalnej i malarstwa materii 
(wynikającego z dokonań sztuki informel), a nawet 
postawy bliskiej nurtowi arte povera. Fakt ukorzenienia 
się w tych obszarach, pozwala twórcy na nieograniczone 
możliwości pod względem stosowanych formalnych 
środków wyrazu, by – na tyle, na ile to dziś możliwe 
– zrywać z „tradycją malarską”. Widoczny jest wpływ sur-
real-izujących obiektów z „przedmiotów znalezionych” 
Władysława Hasiora, Kantorowskie odwołania się do 
„przedmiotu niższej rangi”. Znajdujemy tutaj nawiązania 
do „malarstwa szczelinowego” Aleksandra Kobzdeja, 
operowanie konotacjami związanymi z materiałem 
w duchu Magdaleny Abakanowicz, „poetykę bruku” 
Andrzeja Bielawskiego, czy podobne rozwiązania, jakie 
w latach sześćdziesiątych stosował Krystyn Zieliński.
Nie bez znaczenia wydają się dadaistyczne koncepcje 
emballage, assemblage (trójwymiarowych kolaży) 
z przedmiotów codziennego użytku, które – co dziś 
dość powszechne – błyskawicznie z użytku wychodzą. 
Warto też przypomnieć Kurta Schwittersa z jego „Merz” 
(od niemieckiego słowa oznaczającego handel), czy 
to, co najbardziej oczywiste: ready mades Marcela 
Duchampa. Z ich dokonaniami mierzy się więc Bartosz 
Kokosiński, sięgając po żywą tradycję w sztafecie, 
mającej przywoływać dziedzictwo sztuki bez popadania 
w puryzm. Nawiązując do takich postaw i sposobów 
myślenia, twórca pieczołowicie komponuje misterne 
kolekcje z rzeczy „moralnie zużytych”, by sporządzać 
z nich ostatnie wieczerze dla obrazów.
Po tej uczcie widz otrzymuje szalenie różnorodny 



textures or cracks in the composition – all this with the 
use of the least expected components and continuous 
confrontation of matter with matter. Kokosiński’s 
paintings become unpredictable, unstoppable and – in 
spite of being motionless – somehow rampant. They 
refer to both the past of painting as well as material and 
symbolic culture. Painting is not only about what is found 
inside of it, but also about what is outside and depends 
on the power of our imagination. Mutual relations of 
all these elements as well as metamorphic structures 
lead us to visual imagery. They represent physiology of 
paintings – their inner nature, which is as spectacular as 
it is disappointing, full of vitality and at the same time 
filled with resignation. Their secret not only remains 
unrevealed but it is camouflaged yet again. Instead of 
information there is only a faint record of it. These works 
make references to themselves, to the remnants of actual 
fragment of reality, the waste of the world which lost its 
harmony and uniformity, the space, which offers nothing 
but uncertainty, nostalgia and melancholy. These are 
paintings with incredibly exuberant inner self, a façade 
which is nothing but a mask. They are both conventionally 
sociable and reserved. All this is permeated with 
ambiguity, doubt and gloominess. Therefore, maybe the 
metaphor of a painting devouring fragment of reality is 
more than just an impressive linguistic construct. Maybe 
a painting is no longer a conveyor of meaning and it is 
more like a stage for a visual spectacle. The stage, where 
what matters are visual representations which not only 
are repeated, but which also seduce viewers. There is 
nothing more, then, than a visual pandemonium, painting 
fanaticism and absolutist fire of meaning. An intoxicating 
visual euphoria, which we are reluctant to replace with 
anything else, as we are too afraid to see an indifferent 
eternity.
Objects from the series Thermo-colorization, inspired 
by the process of insulating, among others, apartment 
houses with Styrofoam panels, bring calmness. Maybe 
not only buildings should meet passive energy standards. 
Thermo-modernization starts to affect mirrors and 
bedroom doors. Energy efficiency parameters are 
being improved even from the inside. Here, the artist’s 
imagination takes the form of a geometric order and 

subtle irony to show thermodynamic balance of each 
object and to mute loud colors existing in both public 
and private space. Although it is safe and pastel here, and 
objects’ demand for heat is reduced, viewers may feel 
rather cold. And not even haptic qualities of these works 
can compensate for this feeling.
When it seems that it cannot be more explicit, we are 
provided with the collection known as Everyday Forms 
of Oppression, where the artist resorts to the form of 
packaging, to the category of thing, and where he, 
literally, makes use of objects of the lowest rank. Here, 
objects divested of their original function are to offer 
resistance to their inevitable destiny – a dumpster. 
Even at this stage they express a social meaning of the 
material world and a mechanical relation with consumers. 
Bartosz Kokosiński quite emphatically manifests his 
critical attitude towards the over-aestheticized reality, 
“flat paintings”, postmodern implosive culture and 
constantly fostered desire to make the surrounding 
reality beautiful. He presents a sort of cultural resistance 
against embellishing even most trivial scraps of 
humdrum existence for the sake of having some aesthetic 
experiences. He defies the order leading us to believe that 
we can only feel good in a wonderful world. That only 
such surroundings can complement our own aesthetics 
and help us maintain our over-aestheticized pose. To 
make it happen, artistic practices in public space need to 
be applied also to private space. Aesthetically speaking, 
the relation between art and reality is irrelevant, as the 
artistic practice is just a faint echo of the real world. What 
is left is a sign under layers of other signs, which – when 
gathered together – are used to construct the world 
based on consumers’ aesthetic expectations. As a result, 
we are provided with the space which is a reaction to an 
aesthetic sensation. For some it will be rapture, for others 
– discouragement.
This construct of reality is simple, homogenous, based 
on an either/or situation. It is the level of functional 
aesthetics, a simulation of desirability, which comes down 
to locking creative acts and capitalist economics in a tight 
embrace. This light form, however, does not have to mean 
exempting viewers from the necessity to discover their 
own truth differentiating between “our own” and “others”, 

wachlarz wizualnych przygód. Ogląda nieoczywiste 
rozwiązania kolorystyczne, bogactwo fakturowe, 
kompozycyjne pęknięcia. To wszystko przy użyciu 
najmniej spodziewanych składników, nieprzerwanie 
stawiając na konfrontację materii z materią. Obrazy stają 
się nieprzewidywalne, niepohamowane, na swój własny 
sposób gwałtowne, mimo nieruchomości. Odwołują się 
do przeszłości obrazu, jak i do całej kultury materialno-
symbolicznej. Obraz sprowadza się nie tylko do tego, 
co w nim się znalazło, ale też do tego, co poza nim, 
dokąd zaprowadzi nas własna wyobraźnia. Wzajemne 
relacje wszystkich elementów, metamorficzne struktury 
– odsyłają nas w stronę obrazowania. Prezentują 
fizjologię obrazów, ich wewnętrzny charakter, będący 
tak efektowny, jak i rozczarowujący. Temperament 
witalny i zarazem pełen zrezygnowania. Tajemnica nie 
zostaje ujawniona, tylko powtórnie zakamuflowana. Nie 
ma informacji, tylko jej wątły zapis. Prace odsyłają do 
samych siebie, do szczątków pozostałych po prawdziwym 
fragmencie realności. Odpady świata, który utracił swoją 
harmonię i jednolitość. Przestrzeni, po której pozostało 
zwątpienie, tęsknota i melancholia. Obrazy z wybujałą 
wewnętrznością, maską fasady, umownie towarzyskie, 
jak i pełne rezerwy. Wszystko wiąże efekt dwuznaczności, 
wątpliwości i posępności. Może jednak metafora obrazu 
pożerającego fragmenty świata, to coś więcej niż tylko 
efektowna językowa konstrukcja? Może obraz już nie 
gwarantuje sensu, tylko jest sceną, na której rozgrywa się 
wizualny spektakl. Sceną z powtórzonymi plastycznymi 
znakami, pozostającymi w relacji uwodzenia widza, 
na której nie chodzi już o nic więcej. Pozostaje 
tylko wizualne pandemonium, fanatyzm obrazu, 
absolutystyczny pożar znaczenia. Odurzająca plastyczna 
euforia, której nie chcemy zamienić na nic innego, bojąc 
się zobaczyć obojętną wieczność.
Obiekty z cyklu Termokoloryzacja, inspirowane potrzebą 
ocieplania styropianem m.in. bloków mieszkalnych, 
przynoszą uspokojenie. Może nie tylko budynki 
powinny spełniać energetyczny standard pasywny. 
Termomodernizacja zaczyna dotyczyć lustra, drzwi 
pokojowych. Parametry efektywności cieplnej są 
poprawiane, także od wewnątrz. Tutaj wyobraźnia twórcy 
wyrażona zostaje geometrycznym porządkiem, łagodną 

ironią, by dać wyraz równowagi termodynamicznej 
każdej z rzeczy, wygaszania zbyt krzykliwych kolorów 
w przestrzeni, zarówno prywatnej, jak i publicznej. 
Pomimo tego, że jest pastelowo, bezpiecznie, 
a przedmioty mają zmniejszone zapotrzebowanie na 
ciepło, widzowi może być raczej zimno. Cechy dotykalne 
prac, jakoś wrażenia chłodu nie rekompensują.
Kiedy wydaje się, że już bardziej prosto się nie da, 
otrzymujemy zbiór Codziennych form opresji, gdzie 
autor sięga do formy opakowania, do kategorii rzeczy, 
dosłownie przedmiotów najniższej rangi. Obiekty 
wyzute ze swojej instrumentalnej funkcji, mają stawić 
opór nieuchronnemu przeznaczeniu, jakim jest 
śmietnik. Nawet na tym etapie, wyrażają społeczny 
sens materialnego świata i mechanicznej relacji 
z konsumentami. Bartosz Kokosiński dość stanowczo 
pokazuje krytyczny stosunek do przeestetyzowanej 
rzeczywistości, „płaskich obrazów”, postmodernistycznej 
kultury implozyjnej i nieustannie podsycanego 
(po)żądania tego, aby rzeczywistość wokół nas była 
piękna. Demonstruje rodzaj oporu kulturowego, wobec 
upiększania najbardziej banalnych drobin codzienności 
w poszukiwaniu przeżyć o estetycznym wymiarze. 
Kontestuje nakaz brzmiący: tylko w przepięknym świecie 
możemy czuć się dobrze. Wyłącznie takie otoczenie 
dopełni naszą własną estetykę i pomoże podtrzymać 
przeestetyzowaną pozę. Aby było to możliwe, praktyki 
artystyczne z przestrzeni publicznej muszą również 
być realizowane w obszarach prywatnych. Na planie 
estetycznym związek między rzeczywistością a sztuką 
jest nieistotny, aktywność twórcza stanowi wyblakłe echo 
świata prawdziwego. Pozostaje znak pod warstwami 
innych znaków. Z ich sumy konstruuje się świat w oparciu 
o oczekiwania estetyczne konsumenta. Otrzymujemy 
przestrzeń, która jest reakcją na wrażenie estetyczne. 
U jednych będzie to upojenie, u innych zniechęcenie.
Jest to prosta konstrukcja rzeczywistości, 
zhomogenizowana i zerojedynkowa. Poziom 
funkcjonalnej estetyki, symulacji atrakcyjności, 
sprowadzający się do połączenia aktów twórczych 
w żelaznym uścisku z kapitalistyczną ekonomią. Ta lekka 
forma nie musi oznaczać zwolnienia widza z przymusu 
odkrywania własnej prawdy, która rozstrzygnie, kto jest 



between good and bad, and determining what goals to 
strive for. The series Everyday Forms of Oppression seems to 
be most radical in its reference to the surfeit of paintings 
and – strictly related to it – inflation of representation. It is 
also a form of resistance to the presence of post-Fordian 
logic in the artistic practice and disregard for resorting to 
mythologies and associations resulting from collective 
imagination.
The exhibition Clash does not include less known work 
by Kokosiński, namely a direct-to-camera performance 
Litany from 20�3. In this video the painter is crumpling 
black sheets of paper while monotonously formulating a 
number of statements in which he confesses that he does 
the same over and over again, that he repeats himself, 
or that his works are reminiscent of art by Angela de la 
Cruz or Rafał Bujnowski. He is waiting for inspiration he 
does not find, for some revelation he does not know, for 
an exhibition, a reaction, some interest, an idea; for a 
gallery he does not have; for a gallery that would show 
his paintings; or for a miracle. Instead, he keeps receiving 
worthless awards and takes part in lousy competitions. 
In my opinion, Litany is a crucial „footnote” to Kokosiński’s 
art as it poses important questions and addresses critical 
issues that not only artists, but also the system and 
contemporary art market have to deal with these days. 
These are questions about the status of painting along 
with the criticism for objectification of both artists and 
paintings. Litany is also an attempt to engage viewers 
in finding answers to questions about the place of the 
artist and art itself in the modern world; an introduction 
of verbal values into a visual space. However, the only 
sound present at the exhibition is the title Clash, which 
evokes less pleasant associations, but which, still, aurally 
complements the meaning of the entire presentation. 
The dramaturgy of the show can be strengthened only 
by a creaking sound made when treading on floorboards 
arranged in a repetitive pattern.
I have the impression that with every new series and 
exhibition Kokosiński’s new paintings and paintings-
objects form a very consistent, skeptical description of 
the condition of the world and a part of the art system. 
At the same time, I want to be very clear saying that all 
his artistic achievements so far are an excellent example 

of intriguing disputes and they provide an objective 
potentiality exceeding visuality, accompanied by 
subjective filtering. The Artist’s papillary ridges are visible 
in all his works. I believe Bartosz Kokosiński actually 
verifies some of the tropes from Jean Baudrillard’s essay 
on The Conspiracy of Art. The French philosopher and 
cultural theorist claimed that „As long as art was making 
use of its own disappearance and the disappearance of 
its object, it still was a major enterprise. But art trying to 
recycle itself indefinitely by storming reality? The majority 
of contemporary art has attempted to do precisely that 
by confiscating banality, waste and mediocrity as values 
and ideologies” 2. According to Baudrillard a lot of artistic 
creations are nothing but poor affects appropriated by 
art business and cynically used for non-artistic purposes. 
Regret and ressentiment have actually become the last 
stage of making art.
Zygmunt Bauman claims that the dream of culture 
missionaries came true and aesthetics triumphed, 
but the world it conquered turned out to be stripped 
of works of art (since when everything is art, there is 
no art at all) 3. British sociologist Mike Featherstone 
studying „microgeography of everyday life” talked 
about crossing boundaries at all levels, a lack of 
symbolic hierarchy, widespread stylistic chaos and ludic 
confusion of codes. According to German theorist of 
postmodernism Wolfgang Welsch, it was the aesthetic 
boom we are currently experiencing that led to a surface 
aesthetic furnishment of reality which became an 
artificial construct – something that on the one hand 
functions as a sort of a grid that allows us to have a 
sense of direction in the world and – on the other hand 
– something that resembles a homogenous amalgam 
of hyperreality. Thus, we can freely crop it, compress it, 
zoom it out or zoom it in to experience it more intensely, 
bypassing the tedium and the shallows, when “nothing 
happens”. As a result we manage to avoid materiality in 
favor of two-dimensionality and the reality of flashing 

2   J. Baudrillard, The Conspiracy of Art, New York : 
Semiotext(e), 2005, p. 27.

3   W.J. Burszta, Kultura do spożycia na miejscu..., conversation 
with Zygmunt Bauman, „Kultura Popularna” 2004, No 2, p. 9.

tu „swój”, a kto jest „inny”, czym jest dobro lub zło i jakie 
są cele do zdobycia. Codzienne formy opresji odnoszą 
się chyba najbardziej radykalnie do przesytu obrazami 
i związanej z tym inflacji reprezentacji. To także swoisty 
sprzeciw wobec postfordowskiej logiki w praktykach 
artystycznych, lekceważenie chronienia się w mitologiach 
i skojarzeniach, wynikających ze zbiorowej wyobraźni.
Na wystawie Zgrzyt zabraknie mniej znanej pracy wideo, 
dokamerowego performance Litania z 20�3 roku. Malarz 
gniecie na nim czarne kartki papieru, monotonnie 
formułując szereg twierdzeń, m.in. o tym, że robi w kółko 
to samo, że się powtarza, że robi prace takie jak Angela de 
la Cruz, takie jak Rafał Bujnowski. Czeka na natchnienie, 
którego nie czuje, na objawienie, którego nie zna, na 
wystawę, na reakcję, na zainteresowanie, na pomysł, na 
galerię, której nie ma, na galerię, która nie chce pokazać 
jego obrazów i na cud. Zamiast tego otrzymuje nic nie 
warte wyróżnienia i bierze udział w marnych konkursach. 
Litania, moim zdaniem, stanowi istotny „przypis” 
do twórczości artysty, stawiając ważne pytania oraz 
sygnalizując ważne problemy, z jakimi muszą zmagać się 
dziś twórcy, system i rynek sztuki współczesnej. Mamy tu 
pytania o status malarstwa, negacje uprzedmiotawiania 
obrazu i twórcy. Litania jest próbą wciągnięcia widza 
w szukanie odpowiedzi na pytania o miejsce artysty 
i sztuki we współczesnym świecie. Wprowadzeniem 
jakości werbalnych w wizualny obszar. Na wystawie 
Zgrzyt walorem dźwiękowym ekspozycji musi być tylko 
tytuł, budzący mniej lubiane skojarzenia, ale dopełniający 
audialnie przesłanie całości ekspozycji. Wzmocnić 
dramaturgię tej ekspozycji może tylko parkiet – wydający 
odgłosy, które wynikają z naprężeń między klepkami 
ułożonymi w powtarzalny wzór.
Mam wrażenie, że każdy kolejny cykl i wystawy 
Kokosińskiego, jego nowe obrazy, obrazy-obiekty, 
obrazy-przedmioty, układają się w bardzo konsekwentny, 
sceptyczny opis kondycji świata, jak również części 
systemu sztuki. Jednocześnie chcę wyraźnie powiedzieć, 
że cała dotychczasowa jego twórczość to doskonały 
przykład frapujących dyskusji i obiektywnej sfery 
potencjalności ponadwizualnej z subiektywnym 
filtrowaniem. Na wszystkich pracach Artysty wyraźnie 
dostrzegam jego linie papilarne. Myślę, że Bartosz 

Kokosiński sprawdza niektóre tropy Jeana Baudrillarda 
z eseju o Spisku sztuki. Francuski filozof kultury 
twierdził, że „Sztuka posługująca się zarówno własnym 
zniknięciem jak zanikiem swego przedmiotu, była jeszcze 
czymś wielkim – dziełem. Czy jest nim jednak sztuka 
zabawiająca się nieustannym recyklingiem, dokonująca 
grabieży rzeczywistości? Przytłaczająca większość 
sztuki temu się właśnie oddaje – sztuka zajmuje się 
przywłaszczaniem banalności, odpadów, miernoty jako 
wartości i jako ideologii”2. Zdaniem filozofa – bardzo wiele 
artystycznych kreacji, to jałowe afekty zagospodarowane 
przez biznes sztuki i cynicznie wykorzystane w celach 
pozaartystycznych. A żal i resentyment stanowią w istocie 
ostatni z etapów sztuki.
Zygmunt Bauman twierdzi, że marzenie kulturowych 
misjonarzy się spełniło, estetyka zatriumfowała, 
ale świat, jaki podbiła okazał się ogołocony z dzieł 
sztuki (bo gdy wszystko jest sztuką, nic nią nie jest).3 
Brytyjski socjolog Mike Featherstone, zajmujący 
się „mikrogeografią dnia codziennego”, mówił 
o przełamaniu granic na wszystkich płaszczyznach, 
braku hierarchii symbolicznych, powszechnym bezładzie 
stylistycznym oraz ludycznym pomieszaniu kodów. 
Rozkwit estetyczny, zdaniem niemieckiego teoretyka 
postmodernizmu Wolfganga Welscha, doprowadził 
do takiego upozowania rzeczywistości, która stała się 
sztuczną konstrukcją, czymś z jednej strony w rodzaju 
siatki pozwalającej się orientować w świecie, z drugiej 
homogeniczną magmą hiperealności. W ten sposób 
możemy ją dowolnie kadrować, kondensować, 
oddalać lub zbliżać, aby jej coraz bardziej intensywnie 
doświadczać, omijając dłużyzny i mielizny, podczas 
których „nic się nie dzieje”. Unikamy w ten sposób 
materialności na rzecz dwuwymiarowości i rzeczywistości 
migających powierzchni. Do tego ma służyć wyżej 
wspomniana estetyzacja powierzchniowa w połączeniu 
z estetyzacją ekonomiczną, gdzie opakowanie, marka, 
wizerunek czy styl życia są ważniejsze od towaru. Ma 

2   J. Baudrillard, Spisek sztuki, Sic!, Warszawa 2006, s. 79.

3   W.J. Burszta, Kultura do spożycia na miejscu..., rozmowa 
z Zygmuntem Baumanem, „Kultura Popularna” 2004, nr 2, s. 
9.



to doprowadzić nas do imaginowania przyjemności, 
sytuować ją w obszarze wyobrażonym. Wytworzyć 
uwodzicielski spektakl. Uwieść ma nas pozór, odwracając 
uwagę od istoty rzeczy. Tak, by liczył się tylko znak, 
ikona. Już nie koncentrujemy się na słowach, tylko 
na tym jak są wypowiadane. Następuje zamiana 
przedmiotów na symbole a zwykłych ruchów na gesty. 
To udramatyzowanie, nasycenie wartością naddaną 
systemów znaków umieszczonych gęsto w otoczeniu, 
będzie zrozumiałe tylko dla niektórych osób. Witamy 
w świecie, gdzie rzeczywistość ma się czytać, a myślenie 
oglądać. W egzystencji, w której można wszystko, bo 
wszystko już było.
Teraz pozostaje uwierająca, niewygodna świadomość 
tworzenia sztuki w kulturze wyczerpania. Tu mamy wybór 
między strategią cytacji świadomej i nieuświadamianej, 
napędzanej ironicznymi praktykami. W takiej sytuacji 
twórca zostaje zaszczuty przeszłymi dokonaniami 
innych artystów. Sięgnięcie po taką taktykę, jak 
u Kokosińskiego, można uznać za rodzaj dezaprobaty 
wobec skostnienia społecznego kultury i nasycenie 
sztuki powierzchownością i hipokryzją. Jest to swoista 
niezgoda na osuwanie się sztuki w obszar spektaklu, na 
zajmowanie się przez nią doraźnością, uleganie sztuki 
dyktaturze mody czy przesuwanie się jej na pozycje 
publicystyczno-dekoracyjne. Trudno nie odbierać takiej 
postawy artystycznej za sprzeciw, wobec traktowania 
twórców jak rynkowych dostawców obrazów, mających 
charakter symulacyjny. To bardzo częste poddawanie 
w wątpliwość działania według katalogu pojęć 
wynikających z logiki uwodzenia: jak arbitralność reguł 
gry, bezcelowość, ironia, rytualizacja i tajemniczość. Jak 
długo można pokładać wiarę w dynamikę uwodzenia, 
z jej absurdalnością celu albo inaczej, z jej celem 
wiecznego nienasycenia i absolutnego niespełnienia? Jak 
się zadowolić wyłącznie atrybutami świętej gry pozorów, 
takimi jak: ironia, sztuczność i makijaż? Jak zaufać 
obietnicy wiecznie zasłoniętej tajemnicy, która musi 
być nieustannie podsycana? Bo w końcu kwintesencja 
uwodzenia to obietnica niemal wszystkiego. „Czym jest 
uwodzenie? (…) Zapadaniem w bezmiar pozorów, za 
którymi nie ma nic poza samym uwodzeniem. Uwodzenie 
jest grą bez żadnej transcendencji, spłaszczeniem, 

surfaces. This is the purpose of the already mentioned 
surface aestheticization accompanied by economic 
aestheticization where packaging, brand, image or 
lifestyle become more important than commodities. The 
expected result is to bring us to imagine pleasure, to 
locate it in the imagined, to create an enticing spectacle. 
We are to be seduced by pretense diverting our attention 
from the essence. So that it is only a sign – an icon – that 
matters. We no longer focus on words but on the way they 
are spoken. Objects are replaced by symbols, movements 
by gestures. This dramatization, saturation by the added 
value of sign systems around us is going to be intelligible 
only by few people. Welcome to the world where reality is 
supposed to be read and where thinking is supposed to 
be watched. Welcome to the existence where everything is 
permitted because everything has already been done.
What is left is this nagging, inconvenient awareness of 
making art in the culture of exhaustion. The only choice is 
either conscious or unconscious citation, incited by ironic 
practices. Hence artists find themselves in a situation 
where they are hounded by past achievements of their 
predecessors. The strategy chosen by Kokosiński can be 
perceived as a form of resistance to social numbness of 
culture and the process of saturating art with superficiality 
and hypocrisy. He, in a way, opposes art that is subsiding 
into a show genre, dealing with the temporary and the 
provisional, succumbing to trends and fads or turning 
to journalism and decoration. It is difficult not to take 
such stance as a protest against treating artists like 
commercial providers of paintings, which are merely a 
simulation. This stance also involves frequent calling into 
question activities resulting from the logic of seduction, 
including: arbitrariness of game rules, futility, irony, 
ritualization and mystery. How long can you put your 
faith in the dynamics of seduction if you take into account 
the absurdity of its purpose or, in other words, if you 
consider the fact that its purpose is nothing but eternal 
insatiability and total unfulfillment? How can you settle 
for attributes of the sacred game of appearances, such as 
irony, artificiality and makeup? How to rely on the endless 
promise of an insoluble mystery? At the same time, the 
promise of almost anything is, in fact, a quintessence 
of seduction. “What is seduction? (…) Immersing in the 

vastness of appearances, behind which there is nothing 
but seduction itself.  Seduction is a game without 
transcendence. A flattening of meaning and masking of 
despair. 4” It is a situation of a double simulation, when 
citation becomes a methodological strategy. Paintings 
can only refer to other paintings, simultaneously making 
the latter their own building material by appropriation. 
Everything happens without any consequences, in 
the face of indifference. The excess of meaning is, in 
fact, the lack of it. We are no longer in the state of total 
alienation, as Debord postulated, but in the ecstasy of 
communication. We have reached the state of ecstasy 
where simulation is the ecstasy of the real. Ecstasy is “a 
manic obsession with reality in the times when there is no 
reality”. Ecstasy, accompanied by simulation, makes the 
truth even more true, beauty more beautiful, and reality 
– pornographic. If it is actually so, it is difficult to blame 
the artist for devouring the surrounding (simulation) 
reality. Especially if you are familiar with what Hugo Ball 
said: “What is generally termed reality is, to be precise, a 
frothy nothing.”

4   M.P. Markowski, Występek, Eseje o pisaniu i czytaniu, Sic!, 
Warsaw 200�, p. 26.

zamaskowaniem rozpaczy.”4 W sytuacji podwójnej 
sztuczności, w ramach której skazujemy się na to, że 
obraz może cytować już tylko inny obraz, jednocześnie 
czyniąc z takiego zapożyczenia własne tworzywo, gdy 
metodologiczną zasadą stał się cytat. Wszystko dzieje 
się bez konsekwencji, na tle obojętności (indyferencji). 
Nadmierny przerost sensu oznacza w istocie jego brak. 
Nie jesteśmy już w fazie totalnej alienacji, jak sugerował 
Debord, ale w ekstazie komunikacji. Osiągnęliśmy stan 
ekstazy, w którym symulacja jest ekstazą realnego. 
Ekstaza to „maniakalna obsesja rzeczywistości w czasach 
braku realności”. Ekstaza, mając do dyspozycji symulację, 
sprawia, że prawda jest jeszcze bardziej prawdziwa, 
piękność jeszcze piękniejsza, a realność pornograficzna. 
Jeśli więc tak jest, to trudno mieć za złe pomysł pożarcia 
otaczającej (symulacji) rzeczywistości. Tym bardziej, gdy 
się zna słowa Hugo Balla, że „To, co ogólnie nazywa się 
rzeczywistością, jest mówiąc ściśle spienionym niczym”.

4   M.P. Markowski, Występek, Eseje o pisaniu i czytaniu, Sic!, 
Warszawa 200�, s. 26.
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