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Marta Smolińska

Jak przenikliwie zauważył kiedyś Mieczysław Porębski: „Można malować bez modela i bez płótna, nie można malować bez powodu”. Moim zdaniem, gdy Bartosz
Kokosiński zabiera się do tworzenia, nigdy nie pracuje z modelem i nie zawsze dysponuje płótnem, lecz – co najważniejsze – zawsze ma powód i dlatego jego twórczość stopniowo staje się jedną z najciekawszych propozycji na polskiej scenie
artystycznej. Autor słynnej już serii obrazów pożerających rzeczywistość oscyluje
pomiędzy malarstwem a instalacją, tworząc obrazy – powiedziałabym – z-obiektywizowane. Obiektywizację rozumiem w tym kontekście wielotorowo: zarówno
w sensie transformacji obrazu w obiekt dzięki zastosowaniu trójwymiarowych
przedmiotów i akcentowaniu materialności dzieła, jak również jako podkreślanie
obiektywnej, fizycznej obecności dzieła w realnej przestrzeni otoczenia. Kokosiński wypracował bowiem dwie stosowane równolegle strategie: brikolażową,
gdy tworzy obraz poprzez dodawanie kolejnych elementów i zaginanie blejtramu,
oraz chirurgiczną, gdy zagląda obrazom pod płaszczyznę, bada ich wnętrzności
i uwidacznia skomplikowaną fizjologię.
Paradoksalnie właśnie w sferze malarstwa Kokosiński rozwija swoje zainteresowanie realnym przedmiotem, a także jednocześnie zastanawia się nad kondycją
współczesnego człowieka i hybrydalnością otaczającej nas rzeczywistości. Jego
artystyczna postawa może być postrzegana w powiązaniu z pojęciem nadprodukcji i nadmiaru: artysta skupia się bowiem na niepotrzebnych, wyrzuconych i bezużytecznych już przedmiotach, gwarantując im nowe życie i nową egzystencję
w ramach sztuki. Mamy więc do czynienia ze swoistym rodzajem artystycznego
recyclingu, gdy rzeczy niepotrzebne, stare, zużyte i nieprzydatne – jak chociażby
w „Obrazie pożerającym narzędzia rekreacji” eksponowanym na stałe od czerwca
2015 roku w Visual Parku nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu – nieoczekiwanie zmieniają swój status, przenosząc się w mikrosferę sztuki.
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W strategii Kokosińskiego szczególnie ciekawe wydaje mi się sprzęgnięcie tradycji obiektu znalezionego, objet trouvé, znanej od surrealizmu, i ready made,
przedmiotu gotowego, wprowadzonego przez Marcela Duchampa i dadaistów,
z klasycznym malarstwem sztalugowym. Użycie masowo produkowanych przedmiotów dodatkowo osadza te realizacje w kontekście kultury masowej i popularnej
oraz na zatartej już dawno granicy kultury niskiej i wysokiej.

świadomie operuje również przestrzenią jako środkiem wyrazu – swego rodzaju
horror vacui nagromadzonych przedmiotów wchodzi w dialog zarówno z galeryjną
ścianą, jak i wnętrzem galerii, kreując nowe jakości. Kokosiński przekracza zatem
malarstwo także w kierunku instalacji, poszukując nowych możliwości dla tego
gatunku i wpisując się w światowy nurt tzw. expanded painting. Ostatnie wystawy
(np. „Opary” w ABC Gallery w Poznaniu) mogą być postrzegane jako totalne całości
site specific, które dają wgląd nie tylko w kondycję obrazów, lecz również w metaforycznym sensie wpuszczają nas do pracowni artysty i ujawniają jego pasję kolekcjonowania przedmiotów, jakie z kolei z czasem znajdują miejsce w malarstwie.

Pozostałe obrazy z serii pożerają wybrane motywy: religijny, wanitatywny, militarny
czy pejzażowy, „napychając swoje brzuchy” realnymi przedmiotami. W „Obrazie
pożerającym scenę batalistyczną” ze zwierających się „szczęk” pokaźnych rozmiarów
blejtramu wyłaniają się mundury, hełmy, wojskowe dystynkcje, karabiny, granaty, łuski nabojów, szable, menażki, a nawet fragmenty szkieletu… Obraz zdaje się „trawić”
te elementy, ewokujące dawne malarstwo batalistyczne, bitewny zgiełk i piętno
historii, zaklętej w przedmiotach należących dawniej do konkretnych ludzi. Kokosiński przez długi czas zdobywał owe militaria, by złożyć z nich konglomerat, „pożerany”
przez obraz – połykany i zasysany trójwymiarowy motyw.

Ponadto określiłabym Kokosińskiego również jako wprawnego malarskiego dermatologa. Już od antyku greckiego malarstwo było wszak utożsamiane ze szminkowaniem powierzchni, a więc podłoże traktowano analogicznie do skóry, na którą
nakłada się kosmetyki. Skóra była także bezpośrednio porównywana z płaszczyzną
obrazu, gdyż w literaturze o sztuce często pojawiała się jako metafora nośnika
obrazu, na którą nakłada się warstwy farby i laserunków. Zdarzają się jednak artyści, którzy nie tylko pieczołowicie działają na płaszczyźnie dzieła, lecz także –
równie skwapliwie – zaglądają obrazowi pod skórę. Do takich niewątpliwie należy
Kokosiński.

A może wbrew tytułom dzieł w tej serii, w których mowa o pożeraniu rzeczywistości
przez malarstwo, można spojrzeć na nie także subwersywnie wobec artystycznej intencji i dojrzeć w nich „wypluwanie” motywów ze świata sztuki z powrotem do świata
natury? Być może ów motyw jednak wyswobodził się z obrazu i właśnie z trudem
przedziera się do realności? Tak czy inaczej, mamy do czynienia ze stanem granicznym oraz intrygującą sytuacją obnażenia swego rodzaju fizjologii obrazu, pożerania
bądź wypluwania tematyki często w historii malarstwa przez wieki przedstawianej.

Witkacy mawiał, że dzieło powinno pochodzić z najgłębszych bebechów danego
indywiduum, by w efekcie końcowym być od tej bebechowatości wolne. W wypadku prac Kokosińskiego chodzi raczej o bebechy obrazu, wewnętrzne czy podskórne
życie blejtramu, który niespodziewanie zaczyna przetwarzać poszczególne motywy
niczym żywy organizm, eksponując przy tym naturę swoich wewnętrznych tkanek.
Z kolei z bebechów autora tych prac pochodzi głębokie zainteresowanie kondycją
obrazu, by w efekcie finalnym bebechowatość tę „przesunąć” w sferę dzieła samego.

Kokosiński należy więc do rzadkiego obecnie grona artystów, którzy nie tylko pieczołowicie działają na płaszczyźnie, lecz także – równie skwapliwie niczym chirurdzy – zaglądają obrazowi pod skórę, czy kreują i akcentują jego trójwymiarowe,
z-obiekt-ywizowane wnętrze. Frapujące wydaje się również kumulowanie energii
w poszczególnych dziełach, które – złożone z przedmiotów, posiadających swoją
autentyczną historię – ewokują aurę pamięci o minionym dotyku, wydarzeniach, czy
zapachach ciał, jakie były kiedyś blisko nich. Kokosiński uruchamia więc osobliwy wewnątrzobrazowy krwiobieg, który intryguje odbiorców i uzmysławia procesualność obrazu w sposób odmienny niż tradycyjna narracja, znana z konwencji
iluzjonistycznej.

W części swoich realizacji Kokosiński wnika także w skórę i pod skórę obrazu, każąc
płótnu rozrywać się na blejtramie, pękać, bezwładnie zwisać, marszczyć się, połyskiwać, fałdować i rozwarstwiać. Oglądając te prace miałam wrażenie, że artysta
wpisuje się w koncepcję postrzegania skóry (obrazu) jako przestrzenno-czasowego
kontinuum, które – jak diagnozuje Villém Flusser – pulsuje równolegle z czasem,
rozciąga się i zbiega w trzecim wymiarze, nie tracąc przy tym swojego charakteru powierzchni, a ponadto działa niczym „moja pamięć”, zapisując skaleczenia
w formie blizn. Kaleczone i poranione są również płótna Kokosińskiego, który chirurgicznie nacina skórę obrazu i penetruje jej zaskakującą strukturę, prezentując ją
odbiorcom. Nie ma tam śladu po tradycyjnej iluzji, w jej miejsce zaś pojawiają się
dotykalne, realne materie, które od zawsze – choć przeważnie w ukryciu – były nośnikami warstw malatury, kreującej iluzjonistyczne efekty.

Artysta w twórczy sposób odwołuje się zatem do tradycji (także m.in. techniki
kolażu, czy tzw. kumulacji pokrewnych nurtowi Nowego Realizmu), a jednocześnie powołuje do życia dzieła znamienne dla jego własnego języka wizualnego.
Jego prace są na pierwszy rzut oka rozpoznawalne, a stworzenie indywidualnego stylu w obecnej epoce wydaje się jednym z najtrudniejszych wyzwań. Bardzo
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Ulrike Payerhofer

W innej serii prac owa malatura pęka niczym przesuszona ziemia na pustyni, uwidaczniając przestrzenność skóry obrazu i eksponując jej grubość. Użycie przez Kokosińskiego czystych pigmentów sprawia, że płaszczyzna wysycha niezwykle gwałtownie, powodując przy tym deformację blejtramów. Obraz ponownie przeżywa
więc niejako fizjologiczny proces, przypominający starzenie się. Powierzchnia kurczy
się i napina do granic możliwości, pociągając za sobą cały szkielet dzieła. Artysta
inicjuje zatem swego rodzaju wewnętrzne życie obrazu i czujnie śledzi efekty, które
do pewnego stopnia nie pozwalają się przewidzieć. Malarstwo bowiem działa samodzielnie i – niczym żywy organizm – przechodzi rozmaite transformacje.
Kolejne spośród realizacji Kokosińskiego sugerują, że pod suchą, gładką skórą obrazu może tkwić także coś w rodzaju haptycznej, organicznej substancji, wylewającej
się na zewnątrz jak farba z tuby po jej naciśnięciu lub – by przywołać bardziej abiektalne porównanie – jak wnętrzności z jakiegoś stworzenia po naruszeniu ciągłości
jego powłok skórnych. Z prac artysty wycieka i natychmiast zastyga różowa lub
niebieska substancja, która w sposób wyraźnie nieokiełznany konwencją, rozprzestrzenia się ostentacyjnie łamiąc tradycyjną płaskość płótna i eksponując bebechy
obrazu. Jednocześnie fascynuje i odstręcza, naruszając stereotypy postrzegania
malarstwa. Dodatkowo, w wypadku zastosowania różu, staje się niepokojąco cielesna, niczym tkanka, która jakimś dziwnym trafem wydostała się spod skóry i naruszyła oswojony, bezpieczny podział na wnętrze i zewnętrze, co przecież zawsze
nas niepokoi.

Bartosz Kokosiński rozpoczął cykl Obrazy pożerające rzeczywistość w 2010 roku.
Mimo, że określane mianem obrazów, prace te wyraźnie wykraczają poza standardowe rozumienie klasycznego malarstwa sztalugowego, przekształcając się w trójwymiarowe obiekty roszczące sobie prawo do otaczającej przestrzeni nie tylko dla
siebie, ale i dla widzów. Jednocześnie, wykorzystanie krosien malarskich i płótna,
jak również odwoływanie się przez artystę do znanych motywów, takich jak sceny
batalistyczne, motywy wanitatywne i religijne, czy wreszcie martwa natura, sprawia,
że prace Kokosińskiego są w rzeczywistości głęboko zakorzenione w malarskiej
tradycji. Obrazy pożerające rzeczywistość są jednak czymś więcej niż tylko płaskimi malowidłami ukazującymi skrawki rzeczywistości i odsłaniającymi tajemniczy,
wewnętrzny świat sztuki. One same domagają się przedstawienia. Racji ich bytu
– raison d’être – nie determinują delikatne pociągnięcia pędzla na gładkim płótnie,
ale fałdy, zagięcia, pomarszczenia i pęknięcia powstające pod wpływem ciężaru
obiektów, które dźwigają. To samo dotyczy krosien, które są nie tylko sztywną ramą
dla podobrazia, ale również stanowią część przedstawienia, gnąc się, pękając i zawijając, skrywając i uwalniając swoje wnętrze. Są niczym kończyny żywego organizmu,
który chce przemówić.

Kokosiński w swojej twórczości idzie więc znacznie dalej i w nieco odmiennym kierunku niż większość malarzy, którzy w centrum uwagi stawiają samoświadomość
i kondycję obrazu oraz metaartystyczny kontekst malowania o malowaniu. Autor
dzieł o wyjątkowo wyeksponowanej i procesualnej fizjologii – ach, jak kusi mnie,
by to wreszcie powiedzieć wprost! – jawi się w moich oczach jako figlarny sadysta,
który nacina, rozrywa, rozkrawa, zgniata, przesusza i rani powierzchnię dzieł, z lubością i dociekliwością wyzwalając bebechowatość obrazu. Trzeba przyznać, że
nie narusza przy tym estetycznej granicy, nie epatuje obrzydliwościami, lecz czasem jedynie balansuje na krawędzi abiektalności, bawiąc się artystyczną tradycją
i organiczną podmiotowością własnych dzieł. Pokazuje tym samym, że pod skórą
z-obiekt-ywizowanego malarstwa nieustannie wiele się dzieje – trzeba tylko wsłuchać się w puls obrazu lub zajrzeć mu do brzucha. Szczególnie cenię sobie zatem
ową przewrotność dzieł Kokosińskiego, która, moim zdaniem, polega na bardzo
rzadko spotykanej fuzji metamalarstwa, czyli malowania o malowaniu, z cielesnością i organicznymi bebechami obrazu. Pierwiastek obiektywny łączy się z subiektywnym, a modernistyczna tradycja malarska i formalna samoświadomość obrazu
przenikają się z desublimacją i Bataille’owskim informe.

8

Co zatem Obrazy pożerające rzeczywistość mają do powiedzenia? Która z rzeczywistości pożerana jest tak łapczywie, że nie ma czasu na to, by ją przeżuć i strawić?
Właściwy dziełom ze wspomnianego cyklu jest ich cielesny, procesualny i zarazem
intermedialny charakter, który powoduje, że zaciera się granica między strategiami
działalności artystycznej wypracowanymi jeszcze w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Ponadto, obecne jest tutaj wyraźne zainteresowanie artysty przedmiotem, jego statusem, znaczeniem, zawartą w nim historią.
Po raz pierwszy gotowe przedmioty codziennego użytku pojawiły się w sztukach
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wizualnych, a dokładnie w technice kolażu, na początku dwudziestego wieku. Przedmiot został podniesiony do rangi dzieła sztuki przez Marcela Duchampa, który
w 1917 roku zaprezentował słynną Fontannę – trywialny pisuar, którym zapoczątkował tradycję ready made: „Wziął zwyczajny przedmiot, umiejscowił go tak, że jego
znaczenie użytkowe zniknęło w świetle nowego tytułu i nowego punktu widzenia
– stworzył dla niego nową myśl”1.

jedynie zabiegiem artystycznym, ale strategią przetrwania, sposobem na to, by
okiełznać zagubienie związane z niemożnością powrotu do domu”4. W dwudziestym pierwszym wieku owa tęsknota za domem zamieniła się w poczucie braku
zakorzenienia, przy jednoczesnym byciu w domu: „(…) nostalgia nie dotyczyła już
tylko przemieszczenia w przestrzeni, ale także zmiany rozumienia koncepcji czasu”. To przesunięcie widoczne jest w pracach Kokosińskiego. Artysta wykorzystuje znalezione przedmioty, które pozbawia oryginalnego kontekstu. Sam należy do
pokolenia twórców, którzy nagle musieli odnaleźć się w innym systemie społeczno-politycznym. W przypadku jego obrazów nie mamy jednak do czynienia wyłącznie z dewocjonaliami. Przykładowo, do Obrazu pożerającego martwą naturę
z robotami Kokosiński włącza przedmioty codziennego użytku takie jak blender,
odkurzacz, grzejnik, lampy, radio, czy suszarkę do włosów. Niektóre z nich wciąż
działają, inne nie nadają się już do użytku. Nie zostały wyprodukowane w tym samym
czasie ani nie łączy ich ten sam producent, ale wszystkie spełniają tę samą funkcję:
mają ułatwić nam życie i uczynić je bardziej wygodnym, przynajmniej do momentu, dopóki się nie zepsują lub nie zostaną zastąpione nowszymi wersjami. Kiedy
dokonają żywota, zazwyczaj przestajemy się nimi interesować, chyba że wiążemy
z nimi jakieś szczególne wspomnienia, i sentyment nie pozwala nam się ich pozbyć.
W dzisiejszych czasach jednak większość przedmiotów staje się dla nas pewnym
ciężarem, jako że nierzadko „żyją” znacznie dłużej od nas. W przeciwieństwie do
przyjętej, czy wręcz pielęgnowanej formy nostalgii, w której „przeszłość staje się
naszą «spuścizną»”5, którą z dumą pokazujemy w muzeach, obecnie kultywujemy
inny rodzaj dziedzictwa, rodzaj strony B, ale wolimy się z tym nie obnosić. Sztuka często pełni rolę języka przypominającego nam o istnieniu obu stron, eksplorującego
zarówno zaułki jak i podwórka znajdujące się na tyłach domów. Nostalgia bowiem
to znacznie więcej niż spoglądanie wstecz, ku „dawnym dobrym czasom”.

Od tego momentu przedmioty codziennego użytku stały się nieodłącznym elementem świata sztuki. Przez cały dwudziesty wiek aż do chwili obecnej funkcjonują w różnych kontekstach i są wykorzystywane we wszelkich dziedzinach i przejawach artystycznej działalności. Ta niesłabnąca fascynacja „rzeczami” jest jednak
o tyle zastanawiająca, że żyjemy w czasach, kiedy możliwe jest faktyczne posiadanie
przedmiotu, a nie tylko pragnienie go czy tęsknota za nim. Wydaje się, że dzieje się
tak dlatego, iż przedmioty nie są jedynie pustymi skorupami po czasach minionych,
wyczekującymi śmierci na jakimś wysypisku śmieci. Nie są także tylko elementami
tematycznych kolekcji traktowanych jak zbiór pamiątek. Wręcz przeciwnie, przedmioty stały się symbolami współczesności, której istotą jest to, by pożreć jak najwięcej i tak szybko jak to tylko możliwe, i (może) później strawić. Polscy artyści urodzeni w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia należą do pokolenia czasów
transformacji. Od schyłku komunizmu do gwałtownego rozwoju konsumpcyjnego
kapitalizmu. Od analogowej rzeczywistości do cyfrowego świata. Co znamienne,
przemiana ta nie była stopniowa, lecz raptowna. Nie było czasu na przeżuwanie.
Nie oznacza to jednak, że przedmioty codziennego użytku są tak po prostu zastępowane nowymi. Przeciwnie, zauważalna jest silna skłonność do przypisywania
wyrzuconym rzeczom nowych znaczeń, wiązania z nimi nowych emocji i historii, by
stawić czoła nadchodzącej, nieprzewidywalnej przyszłości. W cyklu Obrazy pożerające rzeczywistość obecny jest ten współczesny, nowy rodzaj nostalgii, który nie
ma na celu gloryfikowania uładzonej, przefiltrowanej przeszłości. Retrospektywny
wymiar prac Kokosińskiego jest osadzony na poziomie prospektywnym. Nie chodzi
tu o uczucie melancholii wynikające ze straty czy tęsknoty, ale o zdystansowane
spojrzenie na zjawisko czasu, który, kwestionując przeszłość oraz obecne status
quo i zadając pytania o przyszłość, ujawnia swoje znaczenie.

Boym wyróżnia dwa rodzaje nostalgii: pokrzepiającą i refleksyjną. „Nostalgia pokrzepiająca nie postrzega siebie samej jako nostalgię, ale raczej jako prawdę i tradycję.
Nostalgia refleksyjna uwydatnia ambiwalencję ludzkiej tęsknoty i zakorzenienia i nie
lęka się sprzeczności charakteryzujących nowoczesność. Nostalgia pokrzepiająca
chroni za pomocą prawdy absolutnej, podczas gdy nostalgia refleksyjna podaje
prawdę absolutną w wątpliwość (…) nie podąża śladem żadnej konkretnej fabuły, lecz
bada możliwości zamieszkiwania wielu miejsc jednocześnie oraz podsuwa obraz
różnych stref czasowych. Uwielbia szczegóły, nie zaś symbole”6.

W eseju zatytułowanym Nostalgia and Its Discontents, Svetlana Boym już na samym początku stwierdza: „XX wiek zaczął się od utopii, a skończył na nostalgii”2.
W swojej pracy autorka wyjaśnia znaczenie słowa nostalgia, które po raz pierwszy zostało użyte w siedemnastym wieku przez szwajcarskiego lekarza na określenie stanu, w którym znaleźli się żołnierze służący za granicą, z dala od swoich domów3. Dopiero jakiś czas później, pojęcie to pojawiło się w poezji i polityce. Jak
pisze Boym, zwłaszcza w dwudziestym wieku „(…) twórcza rewizja nostalgii nie była

10

Jeśli przyjrzymy się jednej z najbardziej efektownych prac z cyklu Kokosińskiego,
a mianowicie Obrazowi pożerającemu scenę batalistyczną z 2014 roku, dostrzeżemy
ów refleksyjny charakter. Dzieło to stanowi bowiem amalgamat różnego rodzaju militariów wynajdowanych przez artystę na pchlich targach, aukcjach, czy w sklepach
z używanymi rzeczami, na przestrzeni dwóch lat. Znajdziemy tu bagnety, pociski,
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Marta Lisok

miecz, mundury, odznaczenia, noże, dubeltówki, a nawet kość pochodzącą z ludzkiej
stopy. Wszystkie te elementy zgromadzone zostały na jednym, ogromnym, wygiętym, spękanym płótnie, które zdaje się dźwigać ciężar niezliczonej ilości nienazwanych bitew. Przedstawienia scen batalistycznych mają niezwykle bogatą tradycję
w historii sztuki. Wiązane są one nierzadko z nostalgią pokrzepiającą, która odgrywa
istotną rolę w budowaniu tożsamości narodowej i dzieleniu wspólnych wartości:
„Retoryka nostalgii pokrzepiającej nie odnosi się do «przeszłości», ale operuje takimi figurami jak uniwersalne wartości: rodzina, natura, ojczyzna, prawda. Retoryka
nostalgii refleksyjnej mówi z kolei o wyjęciu czasu poza czas (…)”7. Kokosiński wydobywa przedmioty z ich pierwotnego czasu i życia, łącząc je w konstelacje, które
odzwierciedlają naszą pofragmentowaną współczesność.
Trudno nie zgodzić się ze Svetlaną Boym, kiedy stwierdza, że refleksyjna tęsknota
i myślenie krytyczne nie wykluczają się wzajemnie, jako że „afektywne wspomnienia nie zwalniają jednostki ze współczucia, osądu czy krytycznej refleksji”8. Obrazy
pożerające rzeczywistość Kokosińskiego nie mają nic wspólnego z romantycznym
gromadzeniem memorabiliów, tu upchniętych na płótnie zamiast w skrzyni. Jego
prace to swoisty konglomerat pokawałkowanych rzeczywistości, które zawierają
w sobie element refleksyjnej nostalgii zapewniający nie tylko ich wielowymiarowe
odczytanie, ale i współtworzenie nowego jutra.

Marta Lisok: Co było ważnym punktem na drodze do wygiętych obrazów?
Bartosz Kokosiński: Właściwie dwa momenty uważam za przełomowe w życiu zawodowym. Pierwszy, to cykl obrazów „Choroby malarstwa”, w którym przełamałem
dotychczasowe myślenie o obrazie, jako samej malaturze, a zacząłem go traktować
jako trójwymiarowy złożony obiekt.
Drugim, bardzo ważnym momentem, był mój prawie półroczny pobyt w Berlinie związany ze sprawami osobistymi. Wtedy prawie zupełnie wycofałem się z życia artystycznego. Nie powstawały fizycznie nowe prace, nie udzielałem się wystawienniczo ani
towarzysko. Jednak doświadczyłem nowego miasta, zupełnie innej przestrzeni miejskiej, innego społeczeństwa, niż w Polsce. Półroczna samotność, długie, zimowe spacery, godziny obserwacji, myślenia i setki zwiedzonych wystaw porządkowały i precyzowały moje myślenie o sztuce. To wtedy notowałem i tworzyłem w głowie prace,
które zacząłem realizować zaraz po powrocie do Polski. Zacząłem realizować m.in.
„Obrazy pożerające rzeczywistość” i inne powyginane płótna (dla ścisłości, pierwsze
tego typu prace, jak cykl „skóry”, „przegięte obrazy” — wypadki, powstały wcześniej).

Tłumaczenie z angielskiego Karolina Banach

1. Marcel Duchamp, „The Richard Mutt Case”, [w:] Art in Theory, 1900-2000, An Anthology
of Changing Ideas, 2nd ed. Charles Harrison, Paul Wood (ed.), 2003, s. 252.

Jakie warunki muszą być spełnione, żeby pojawił się pomysł na nową pracę?

2. Svetlana Boym, „Nostalgia and Its Discontents”, [w]: The Hedgehog Review, Institute for
Advanced Studies in Culture (Charlottesville: University of Virginia Press, 2007, s. 7.

Istotne pozostaje dla mnie przede wszystkim własne doświadczenie, jak i fizyczna
przestrzeń pracowni. Idealne warunki do wymyślenia pracy widzę jako dużą przestrzeń wokół siebie, bogate życie osobiste, spokój finansowy i spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy inspirują mnie swoimi pomysłami na nowe wystawy czy inne
projekty, zapraszanie na wystawy, które są stymulacją pomysłów, zmiany otoczenia.
Ale tak naprawdę, często jestem zaskoczony przez sytuacje, w jakiej wymyślam prace. W liczbie mnogiej brzmiałoby to lepiej.

3. Ibid, s. 8.
4. Ibid, s. 9.
5. Ibid, s. 13.
6. Ibid, s. 13.
7. Ibid, s. 14.
8. Ibid, s. 15.
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dwie warstwy folii okazało się, że głowa schowana jest w dres. Kiedy odwinąłem
ostanią, szmacianą warstwę, zabezpieczającą trofeum, z głowy dzika garściami sypały się żywe robaki. Coś paskudnego. Mam też ziemię, którą wykopałem w świątyni
w Betlejem (Palestyna) i położyłem na kamieniu narodzin Jezusa, aby mieć relikwię
III stopnia. Podobnie uczyniłem w Jerozolimie, kopiąc ziemię małą wojskową łopatką z demobilu, o którą się bałem, że zostanę uznany za jakiegoś szpiega, w po
brzegi uzbrojonym Izraelu. Czasami wymieniam się ze znajomymi. Lubię etap kolekcjonowania przedmiotów do obrazów, bo wiąże się z nim wiele przygód i niespodziewanych historii. Każdy z przedmiotów, poza własną opowieścią, ma również tę
związaną z jego zakupem.

Jakie znaczenie przypisujesz materiałom używanym przy konstruowaniu prac?
Myślę, że malarstwo jest rodzajem potrzeby, tak jak jedzenie, które daje mi siłę do
życia. Ważna jest jego fizyczność, cielesność, brud. Lubię drewno. Lubię czuć w rękach, jak własnymi mięśniami naprężam je do granic wytrzymałości, słyszeć jak
trzeszczy, na granicy pęknięcia. Lubię to fizyczne napięcie, działanie i uwięzienie
sił (energii). Materiały są dla mnie warstwą symboliczną w odniesieniu do tradycji
malarstwa. Lubię szlachetne materiały zestawione z przemysłowymi. Szlachetne
malarstwo, ale powstające z materiałów ze sklepu budowlanego (farby przemysłowe,
piana montażowa, żywica epoksydowa itd.).
W moich obiektach bardzo istotne jest używanie oryginalnych przedmiotów, tworzących tematyczne kolekcje, np. religijne czy militarne. Ważna jest ukryta historia,
np. w przedmiotach kultu, czy w oryginalnych pistoletach, bagnetach, mundurach,
czy medalach przyznawanych za umiejętne wykorzystywanie tych poprzednich. Być
może właśnie od tych narzędzi ginęli ludzie. Wierzę, że dzięki tym prawdziwym, choć
ukrytym historiom przedmiotów, same prace mają większą moc symboliczną i intensywniej działają na wyobraźnię odbiorców.

Jaka była geneza pierwszych wygiętych obrazów?
Powstały w konsekwencji wspomnianego cyklu prac „Choroby malarstwa”. Do dzisiaj pamiętam, jak zastanawiałem się nad bliźniętami syjamskimi i wtedy wpadłem
na pomysł namalowania wizerunków na jednym szkielecie (krośnie), które przez wygięcie sugerowałoby dwie części jednego organizmu. Praca nigdy nie powstała, ale
zainspirowało mnie to do cyklu wypadków samochodowych pt. „Przegięte obrazy”,
dosłownie, jak i w temacie malarskim.

Ważne jest też doświadczanie miejsc pochodzenia materiałów, jak Maryjki z Lichenia do „Pamiątki z pielgrzymki”, pchle targi z indywidualnymi historiami sprzedających, podróże po Polsce i nie tylko; ziemia z Betlejem czy z Jerozolimy.

Kolejnym krokiem było uabstrakcyjnienie tych prac i malowanie w dużym powiększeniu skóry, jako abstrakcyjnych obrazów w proporcjach ciała dorosłego mężczyzny. Płótno, jak skóra, zaczęło się marszczyć, wyginać, deformować. Stało się ciałem
obrazu. Obrazy zaczęły przyjmować coraz to nowe formy. Nie mieściły się w swoim ograniczonym krośnie. Przez swój ruch deformowały je, tworząc różne napięcia.
Swoje płótna zacząłem traktować jak żywy organizm, który bywa zmęczony, skurczony, nie zawsze pięknie i zdrowo napięty. Tak też powstały „Obrazy pożerające rzeczywistość”, jako te, które zjadają kolekcje przedmiotów, mogących być inspiracją dla
wielkich tematów malarskich. Obraz zaczął realnie zabierać przestrzeń człowiekowi,
wystając daleko przed ścianę.

Gdzie szukasz rekwizytów do swoich instalacji-obrazów?
Lubię o nich mówić po prostu „obrazy”, bo odwołują się do historii malarstwa. Jestem wyczulony na przedmioty i obserwuję otoczenie, ulice, śmietniki, ale i tak głównie łowię materiały na pchlich targach i aukcjach internetowych, ponieważ do każdego obrazu zbieram wyselekcjonowane kolekcje tematyczne.
Często z przedmiotami związane są wyjazdy na pchle targi do Krakowa (mój ulubiony), czy Wrocławia, gdzie graty sprzedawane są między torami. Szukam także na
jarmarkach staroci w Warszawie, Gliwicach, Dąbrowie Górniczej, itd. Raz mailowo
skontaktowałem się z myśliwym, który wysłał mi zdjęcie ścian od podłogi po sam
sufit obwieszonych trofeami, i zapytał, które chcę. Chyba były tam wszystkie zwierzęta, jakie żyją w polskich lasach, z czego trzech czwartych zupełnie nie rozpoznałem. To było dziwne doświadczenie.

Jak można by podzielić twoje wygięte prace? Są jakieś podgrupy, dodatkowe klasyfikacje?
Nie dzieliłem swoich prac ze względu na deformację czy po prostu stopień wygięcia,
choć zauważam, że w większości są introwertyczne („naleśniki”, jak je, Marto, nazwałaś).
Bardzo mało powstało ekstrawertycznych. Raczej widzę je w cyklach. Na pewno
pożerające są bardziej zamknięte, zrolowane, niż pozostałe. Są „Zwęglone obrazy”,
„Śnieżne”, „Skóry” wspomniane „Przegięte obrazy”, ale też powstają z pigmentów
pękających, jak stare obrazy mistrzów, wyglądające na zdeformowane, w procesie
szybkiego schnięcia. Są zdeformowane subtelnie, jak i dość groteskowo, i finezyjnie
(„Mondrian”). Niektóre są ponacinane z „chirurgiczną pasją”, wylewając wewnętrzną

Raz kupiłem głowę dzika, którą dostarczył kurier, z wyrazem twarzy równie dziwnym,
jak kształt przesyłki. Niestety, w tym okresie przeprowadzałem się, zmieniałem pracownię i dopiero po kilku miesiącach odpakowałem paczkę. Po przebiciu się przez
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substancję. Uwalniają się od swoich ciał, monstrualnie napompowanych. Wpisują się w powiększanie przedmiotów dla nowych, coraz większych ludzi, tuczonych
sterydami świń, byków, kurczaków i tak dalej.

Czy któraś z twoich prac została w bezpośredni sposób zainspirowana filmem albo książką?
Przykładem inspiracji może być „Portret polskiego chłopa”, który powstał w 2014
roku, a został zainspirowany książką Adama Leszczyńskiego „Skok w nowoczesność”.
Poruszył mnie wątek zacofania polskiego społeczeństwa, w porównaniu z np. dziewiętnastowieczną (czy nawet dwudziestowieczną) Anglią, kiedy w Polsce społeczeństwo tworzyli prawie sami chłopi, którzy nawet we własnych izbach mieli gołą
ziemię pod stopami. Idąc śladem styku człowieka, jego ciała z ziemią, postanowiłem
stworzyć portret chłopa namalowany jakby błotem na płótnie. Błotem, które po
wyschnięciu, spękało, jak dawne portrety możnych i władców. Duża część, w miejscu, gdzie powinien być portret, odpadła i mimo tytułu, to obraz nieprzedstawiający.

Jaka jest, twoim zdaniem, kondycja współczesnego malarstwa? W jaki sposób twoje wygięte
obrazy komentują tę sytuację?
Bardzo obszerne pytanie. Odczytuję je: czy malarstwo nadal jest istotne jako sztuka,
czy dalej porusza i przekazuje istotne treści, a nie jest jedynie dekoracją, czy najbardziej klasyczną formą sprzedaży sztuki?
Uważam, że malarstwo ma się całkiem dobrze, ponieważ jest bardzo różnorodne
i chętnie uprawiane. W tym kontekście ciekawe wydaje mi się bycie malarzem.

Co jest fajnego w błocie?
Błoto to jak zlepiony brud o lepkiej konsystencji. Coś na kształt ludzkich wydzielin.
Błoto jest zmysłowe i daje różne wrażenia sensoryczne, jak i kryje tajemnicę i niepokój natury. Jest w nim ukryta transgresja. A błoto i farba to właściwie to samo, i fajne
jest to, że mogę o świecie opowiadać właśnie od strony brudnej materii.

Czasami myślę, że zajmowanie się malarstwem, to jak gra na instrumencie. Aby być
wirtuozem, trzeba po prostu bardzo dużo pracować z medium, a na to decydują
się nieliczni. Czy bycie wirtuozem instrumentu-narzędzia to również bycie artystą?
A może dostrzeganie wirtuozerii nie wpisuje się w dzisiejszy wizerunek artysty, a wydaje się bliższe pozbawionej kreatywności umiejętności rzemieślniczej? Nie będę
się tu wdawał w rozważania, jednak samo pytanie o malarstwo porusza, według
mnie, mnóstwo innych pytań: o wartości, postawy i granice w sztuce w ogóle. A malarstwo jest, powiedzmy, jedną z podstawowych form, kojarzących się ze sztukami
wizualnymi, symbolem plastyki.
Moje obrazy to bardziej osobista ekspresja, wynikająca z obcowania z mnóstwem
stylistyk i własnych poszukiwań w obszarze sztuki. To również wynik obaw przed
wtórnością, przed zbyt oczywistymi nawiązaniami.
Postanowiłem dać wyraz swoim wątpliwościom, nadziejom, przez odniesienia do
starości, zmęczenia materiału, uosobienia obrazu, ograniczonych wątków malarskich („Obrazy pożerające rzeczywistość” są zbudowane z kolekcji przedmiotów,
odnoszących się do takich wątków malarskich, jak martwa natura, pejzaż, motyw
batalistyczny czy religijny).
Z jednej strony, są wyrazem głębokiej potrzeby wyrażania się poprzez obraz (medium malarskie), z drugiej, ciężaru bagażu historii sztuki, stylistyk i wirtuozerii licznych malarzy. A poza tym, sam proces malowania rozluźnia, obniża poziom lęków
oraz wzmożone napięcie mięśniowe, uwalnia tłumione negatywne emocje, zaspokaja potrzebę ekspresji itd., więc póki artysta ma się źle, to malarstwo będzie
miało się świetnie.
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Marta Smolińska

As Mieczysław Porębski once noticed: “It is possible to paint without a model or
canvas, but it is impossible to paint without a reason”. In my opinion, when Bartosz
Kokosiński begins his creative process, he never works with a model and he rarely
works with canvas, but – what is most important – he always has a reason to do
what he does. That is why he is gradually becoming one of the most interesting
artists on the Polish art scene. As the author of the recognized series of Paintings
Devouring Reality, Kokosiński oscillates between the medium of painting and art
installation, hence creating – what I call – object-ified paintings. In this context,
I understand objectification both as the transformation of a painting into an object due to applying three-dimensional objects and accentuating the materiality
of artworks and as the process of emphasizing the objective, physical presence
of a work of art in the surrounding space. Kokosiński has developed two artistic
strategies that he pursues simultaneously: bricolage – when he creates his paintings by successively adding other elements and bending a stretched canvas – and
surgical – when he looks under the paintings’ surface, examining their insides and
revealing their complex physiology.
Paradoxically, Kokosiński develops his fascination with real objects through the medium of painting. At the same time, he reflects upon the current human condition
and hybridity of the surrounding reality. His artistic approach can be associated with
overproduction and excess as he focuses on unwanted, discarded, useless objects,
giving them new life as part of art. Therefore, what we encounter is this peculiar sort
of artistic recycling when the old, outworn, unneeded objects that can be found
in, for example, Painting Devouring Recreation Accessories (exhibited at the permanent display in the Visual Park at Lake Strzeszynek in Poznań since June 2015),
suddenly change their status by being moved to the microsphere of art.
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style which nowadays seems to pose a great challenge to artists. Furthermore, he
uses the surrounding space in a very conscious way. By entering into dialog with
both the gallery interior and exterior, the accumulation of objects creates a form of
horror vacui and hence provides new quality to art. Therefore, Kokosiński, in search
of new solutions, transgresses the medium of painting and shifts also towards art
installation, which makes him a part of the world trend in contemporary art known
as expanded painting. His recent exhibitions (including Opary / Vapours at the
ABC Gallery in Poznań) can be perceived as examples of site-specific art. Not only
do they provide an insight into the condition of the medium of painting, but also
metaphorically let us in to the artist’s studio and disclose his predilection for collecting objects that, in time, find their place as a part of his paintings.

What I find particularly intriguing in Kokosiński’s artistic strategy is the coupling
of the tradition of found objects – objet trouvé – developed by Surrealists, and
the concept of ready-mades, introduced by Marcel Duchamp and Dadaists, with
classical easel painting. Additionally, the use of ordinary, mass manufactured objects places the artist’s works in the context of mass and popular culture, as well
as on the verge of the long-blurred line that provides the distinction between
high and low art.
Paintings from the said series devour certain motifs, including religious, vanitative,
military or landscape, “gorging their bellies” with real objects. In Painting Devouring a Battle Scene, there are military uniforms, helmets, military insignia, rifles,
grenades, bullet casings, sabers, mess kits and even parts of a skeleton emerging from the clinching “jaws” of a sizable stretched canvas. The painting seems to
“digest” all these elements that evoke old military art, the battle’s turmoil and the
stigma of the past tied to objects that once belonged to real people. Kokosiński
had been collecting the said militaria for a long time to finally put them together
and create the conglomerate “devoured” by the painting – a three-dimensional
motif being swallowed and sucked in.
On the other hand, perhaps it is possible to look at these artworks not through
the prism of paintings devouring reality but, reversely, paintings “spitting” motifs
out of the world of art back to the world of nature. Perhaps, these motifs have
just freed themselves from paintings and now they are forcing their way to reality.
In any case, what we encounter is an enthralling borderline situation where not
only the physiology of painting is revealed but also various well-known motifs
recurring in painting through centuries are devoured or spat out.
Therefore, Kokosiński is recognized as a member of this rare group of artists who
not only work assiduously on a flat canvas, but who also – with almost surgical precision – look deep underneath the painting’s skin and create or give prominence
to its three-dimensional, object-ified insides. What also seems to be fascinating
is the energy accumulated in particular works which – created from everyday objects that bear their own history – evoke the aura of remembrance of past events,
touch, or scent of human bodies that used to be close to them. Thus, Kokosiński
sets in motion this peculiar intrapainting blood circulation that not only is intriguing to the viewers but also makes us aware of the processuality of painting which
differs from a traditional narrative known from illusionistic convention.
Although Kokosiński refers to tradition (including collage and accumulation art
similar to New Realism), at the same time he creates works that define his own visual
language and are recognizable at first glance. He has developed his own individual
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In addition, I also see Kokosiński as a skillful painting dermatologist. In Ancient
Greece, painting had been equated with the process of putting lipstick on a surface, hence the base was perceived as analogous to skin onto which makeup was
applied. Furthermore, skin was directly juxtaposed with the surface of a painting
and in literature devoted to art it was used as a metaphor for the medium carrying
images, which could be covered with layers of paint and glaze. Still, however, there
are artists who are equally eager to work on the surface of skin as well as beneath
it. Without any doubts, Kokosiński is one of those artists.
Witkacy once said that a work of art should come from a person’s guts so that the
final result is free of guts-ness. Kokosiński’s art is more about the guts of a painting,
the inner or subcutaneous life of a stretched canvas that is capable of transforming certain motifs as if it was a living creature and that – by doing so – reveals the
nature of its inner tissues. At the same time, what comes from the artist’s guts is
his profound interest in the condition of a painting medium, which – in the end –
“shifts” the said guts-ness towards the artwork itself.
In some projects, Kokosiński permeates into and under the skin of the painting,
forcing the canvas to rip, crack, droop listlessly, ripple, glisten, pucker and layer.
Looking at these works, I had an impression that the artist referred to the concept of perceiving skin (image) as a space-time continuum, which – as stated by
Villém Flusser – pulsates simultaneously with time, extends and then converges
into the third dimension without losing its nature. Furthermore, it also works as
“my memory” by making all the cuts permanent in the form of scars. Kokosiński’s
works are also wounded and injured as he surgically cuts the skin of a painting
and examines its unpredictable structure, presenting it to the viewers. There is no
trace of traditional illusion as it was replaced by tangible, physical matter which
– in spite of being mostly hidden – has always been the vehicle for layers of paint
creating an illusionistic effect.
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In yet another series of Kokosiński’s works, paint cracks like dried up soil in a desert,
revealing not only the three-dimensional nature of the painting’s skin but also its
thickness. The use of pure pigments makes the painting surface dry extremely
rapidly and hence deform the stretched canvas. Therefore, the painting yet again
undergoes a peculiar physiological process similar to getting old. The surface
shrinks and tightens to the limit, pulling the entire stretcher along with it. The artist
seems to boost the inner life of a painting and carefully monitors the results of his
work. These, however, cannot be fully predicted, as painting – similarly to a living
organism – acts on its own and undergoes various transformations.
Other works by Kokosiński provide an implication that under the dry, smooth skin
of a painting there may be embedded a sort of haptic, organic substance pouring
out of it like paint from the tube or – referring to the concept of abject – like the
insides from a gutted creature. What leaks out of the artist’s works is pink or blue
substance that not only congeals rapidly but also spreads rampantly, ostentatiously transgressing traditional flatness of the surface and revealing painting’s
guts. Fascinating and repulsive at the same time, it challenges stereotypical perception of painting. Additionally, when it is pink, its nature becomes disturbingly
physical as if it was tissue that somehow emerged from beneath the skin and violated the familiar division into what is inside and what is outside, making us feel
uncomfortable and unsafe.
Therefore, Kokosiński goes much further with his art by taking a slightly different
approach than most painters who focus on self-awareness and the condition of
painting as a medium, or who show interest in metapainting. Characteristic of his
works is their extremely visible and processual physiology. And I see him – oh,
I have been waiting to finally say it openly! – as this mischievous sadist who cuts,
tears apart, slices, crumples, overdries and wounds paintings’ surface with delight and curiosity, revealing the guts-ness of his works. It needs to be mentioned,
however, that the artist does not infringe aesthetic values. He does not shock with
revolting images, but balances on the verge of abjection, playing with artistic
tradition and organic subjectivity of his art. By doing so, he shows that under the
skin of object-ified painting there is a lot going on. It is enough either to listen attentively to the painting’s pulse or to look into its insides. I particularly appreciate
the intricate nature of Kokosiński’s art, which, in my opinion, can be seen as a rare
and unusual fusion of metapainting (painting about painting) with corporeality
and organic guts of a painting. Here, the objective meets with the subjective, and
the modernist painting tradition as well as formal self-awareness of a painting
intermingle with desublimation and Bataille’s informe.

Bartosz Kokosinski started his series “Paintings devouring Reality” in 2010. Though
called paintings, those works clearly leave the default parameters of classical panel painting, transforming into three-dimensional objects, claiming more space for
themselves and the viewer. At the same time they are deeply rooted in the painting tradition not only as they bear on the same scaffolding – stretcher bars and
canvas – but also by taking up familiar genres of painting like landscape painting,
battle scenes, vanitas motifs, religion or still life. However, Kokosinski’s “Paintings
devouring Reality” aren’t flat canvases depicting snippets of reality or a hidden and
mysterious inner artistic world, rather something that demands to represent itself.
The sleeked canvas doesn’t wait for the first gentle brushstroke to fulfill its raison
d’être - it’s crumpled, folded, wrinkled or broken due to the heavy presence of objects it has to carry. The same applies to the stretcher bars. They don’t simply frame
any scene – they are part of it: they bend, burst and encase, hide and let go. They
aren’t rigid boarders of another painting, they are like limbs of an organism that has
something to say.
So what do Kokosinskis Paintings devouring Reality have to say? Which reality is
devoured so eagerly that there is no time to chew or digest?
There isn’t only a dominant physical, processual and intermedia moment in Kokosinski’s series that continues to blur the categories of art as elaborated in the artistic
practices of the 1960s and 70s, but also a strong reflective notion of the status of
the object, its embedded histories and what they mean to us. The daily object started its career in art at the beginning of the twentieth century when it first appeared
in collages, but it was Marcel Duchamp who entered 1917 with his readymade
“Fountain”, an ordinary urinal, the hall of fame with an object. “He took an ordinary

Translation Karolina Banach
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Kokosinski’s “Painting devouring a still life with robots”, for example, incorporates
electrical tools of everyday life such as a blender, a vacuum cleaner, a radiator, lamps,
a radio or a hairdryer. Some of them still working, some of them have already become silent. They don’t belong to the same period of production or the same brand,
but they had the same aim: to make our lives easier and more comfortable at least
until they break or are replaced by updated versions. Their afterlives didn’t interest
us much, except when they bring back special memories, which is the reason we
still may keep them. But nowadays most of the objects turn into our new burdens
as they live much, much longer than us. Unlikely the accepted and cherished form
of nostalgia where “the past became our ‘heritage’”5 and we are proud of showing
it in museums, we cultivate another heritage, a b-side we prefer to cover. Often art
is the language that reminds us of both sides and explores also the side alleys and
backyards. As nostalgia isn’t simply looking back to a “good old time”.

article of life, placed it so that its useful significance disappeared and the new title
and point of view – created a new thought for that object.”1
Since then the ordinary object has never left art. Throughout the 20th century and
until today it has been inserted in different contexts and medias, in all imaginable
conditions. Why are we still that much attracted to “things” in a time and geographical context where it’s possible to indeed possess them, and not only long for them?
Because those objects aren’t empty shells of past times waiting for their long final
death in some hidden garbage dump, or a simple thematic collection reduced to a
souvenir-like anthology. They are a symptom of our nowadays condition to devour
as much and quickly as possible and (maybe) digest later. The generation of artists
born in the nineteen-eighties in Poland belongs to a generation in transition. From
the tails of communism to super fast consuming global capitalism. From analogue
to digital. It’s not a step-by-step transition, rather a fast-forward one. No time left
to chew.
Nevertheless, that doesn’t mean that ordinary objects are just replaced by new ones.
To the contrary, there is a strong tendency to charge the discarded objects of past
times with new meaning, new emotions and new histories in order to face the even
faster coming unpredictable future. There is a fresh, contemporary version of nostalgia within Bartosz Kokosinski’s series “Paintings devouring Reality”, which doesn’t
aim to glorify a smooth and filtered past. His retrospective dimension is embedded
in a prospective stream. It’s not about a melancholic feeling of loss or longing, but
about a distanced view on time which unfolds its significance by questioning the
past, the current status quo and by asking around for the coming one.
In her essay “Nostalgia and Its Discontents”, Svetlana Boym states at the very beginning: “The twentieth century began with utopia and ended with nostalgia.”2
Throughout her paper she explains the meaning of nostalgia, which was first introduced by a Swiss doctor in the 17th century for a disease with special symptoms
that affected displaced people like domestic servants or soldiers working abroad.3
Only later was it used in poetry and politics. According to Boym, especially in the
20th century, “(...) creative rethinking of nostalgia was not merely an artistic device
but a strategy for survival, a way of making sense of the impossibility of homecoming.”4 This longing for the physical home has shifted in the 21st century to a feeling
of being displaced, though being at home: “(...) the spread of nostalgia had to do
not only with dislocation in space but also with the changing conception of time.”
In Bartosz Kokosinski’s series “Paintings devouring Reality” those extensive shifts
cross paths. Not only are the used found objects defamiliarized from their originally
context, also the artist himself belongs to a generation that has been catapulted into
another social system. However, his paintings don’t carry simple devotional objects.
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Boym distinguishes between two forms of nostalgia: restorative and reflective.
“Restorative nostalgia does not think of itself as nostalgia, but rather as truth and
tradition. Reflective nostalgia dwells on the ambivalences of human longing and
belonging and does not shy away from the contradictions of modernity. Restorative
nostalgia protects the absolute truth, while reflective nostalgia calls it into doubt.
(…) Reflective nostalgia does not follow a single plot but explores ways of inhabiting many places at once and imagining different time zones. It loves details, not
symbols.”6
If we have a look at one of Kokosinski’s most impressive works from this series,
“Painting devouring a battle scene” from 2014, we can follow this reflective mode.
Compiled of all kinds of battle artifacts the artist collected on flea markets, auctions,
second hand shops, etc. over two years, we find reminiscences such as bayonets,
bullets, a sword, uniforms, badges of honor, knives, gun barrels or a bone of a human
foot. They are assembled in one big, bent, burst out canvas that seems to carry the
weight of countless and unnamed battles. Battles are one of the tradition-richest
genres in art history, which often follow a restorative nostalgia that plays a crucial
role in building national identity, in building commonly shared values: “The rhetoric of restorative nostalgia is not about “the past”, but rather about universal values,
family, nature, homeland, truth. The rhetoric of reflective nostalgia is about taking
time out of time (…).”7 Kokosinski extracts objects out of their time and previous life
to combine them in new constellations, which mirror our fragmented contemporary condition.
Svetlana Boym puts it right when stating that reflective longing and critical thinking
don’t oppose each other “(...) as affective memories do not absolve one from compassion, judgment, or critical reflection.”8 Kokosinski’s series “Paintings devouring
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Reality” doesn’t mimic a romanticized accumulation of memorabilias jammed into
a canvas instead of a shadowbox. Those works are merged, complex layers of fragmented realities that incorporate a reflective nostalgic moment in order to avoid a
one-dimensional reading mode and to co-create another tomorrow.

Marta Lisok: What was the significant point on your way to the bent paintings?
Bartosz Kokosiński: Actually, there are two moments I consider groundbreaking in
my professional career. One is the “Diseases of painting” series, showing my breaking up with my previous idea of a painting as mere layers of paint, and the beginning of considering it a three–dimensional complex object. I also started to place
importance on thinking about the process itself and provoking, to a certain extent,
the works’ self–creation.
Another significant point was my nearly half — year stay in Berlin, for personal reasons. I was on my art hiatus then. No works were made in that time; I participated in
neither exhibitions, nor social life. Nevertheless, I have been experiencing the new
city, completely different urban space, and society different from the Polish one.
Half year of solitude, long winter walks, hours of observation, thoughts, and hundreds of visited exhibitions have organised and cleared my thinking of art. It was
then when in my mind I used to sketch and make up those works I began to create
as soon as I got back to Poland. I started to be artistically involved for real — creating among others “Paintings devouring reality” and other bent paintings (but to be
clear, works such as the skins, bent paintings–accidents, or the first devouring, had
been appearing before).

1. Marcel Duchamp, “The Richard Mutt Case”, in: Art in Theory, 1900-2000,
An Anthology of Changing Ideas, 2nd ed. Charles Harrison, Paul Wood (ed.), 2003, p. 252.
2. Svetlana Boym, Nostalgia and Its Discontents, in: The Hedgehog Review, Institute for
Advanced Studies in Culture (Charlottesville: University of Virginia Press, 2007, p. 7.
3. Ibid, p. 8.

Which conditions must be met, in order for you to think of a concept for your new work?

4. Ibid, p. 9.
5. Ibid, p. 13.

In my creative process, what really matters is this own experience and the actual
space of my studio, so I see it as having enough space around, good social life, financial stability, and meeting interesting people having some ideas for new shows
or other projects. Being invited to exhibitions, stimulating new ideas. Changing my

6. Ibid, p. 13.
7. Ibid, p. 14.
8. Ibid, p. 15.
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surroundings. Though in fact, I am often surprised by the situation in which I come
up with new works.

when I moved, I changed my studio’s venue, and I didn’t get to unwrap the parcel
until a couple of months later. When I broke through two layers of foil, it turned out
that the head was wrapped in cloth. When I started to take the boar’s head out, loads
of disgusting worms began to fall out of the cloth.

What value do you put on the materials that you use?
I think painting is a form of a need, just like food is, being the source of energy for
living. I find its physicality, corporeality, and filth important. I like wood. I like this
sensation when I press it with my own muscles (my body) to the limits of the wood
durability. I like to listen to it crack right before it breaks. I enjoy this physical tension,
the forces’ (energy) actions and retention. The materials, as regards the tradition of
painting, are of symbolic value to me. Noble materials in juxtaposition with industrial
ones. Noble painting made with home improvement store items
(industrial paints, spray foams, epoxy resin, etc.)

I also have the soil, which I dug out in the basilica in Bethlehem (Palestine), and
placed it on the stone marking the birthplace of Jesus in order to obtain a third–class
relic. I acted alike in Jerusalem, where I dug the ground with a small military shovel
from the army surplus and I was worried it might get me in trouble as in armed to
teeth Israel they could take me for a spy.
Sometimes I exchange with some of my friends. I enjoy the stage of collecting
objects for paintings for all its adventure and unexpected stories. Each object has,
apart from its own, a story of how it was bought.

In my works, the use of genuine objects comprising theme sets, such as religious or
military collections, is key. What greatly matters is the story hidden in, for instance,
objects used for worshipping the cult of God, or in the genuine war–period pistols,
bayonets, uniforms, and medals for the effective use of the first ones (of which
people possibly died). I believe that thanks to those true, yet hidden stories of the
objects, the works themselves have greater power of influencing (also symbolically)
the viewers’ imagination. It is substantial to experience the place of origin of certain objects such as St. Mary figurines from Lichen for the “Pilgrim’s souvenirs”, flea
markets with the sellers’ personal stories, travelling through Poland and elsewhere,
the soil from Bethlehem or Jerusalem.

What is the origin of you bent paintings?
They were made as consequence of the aforementioned “Diseases of painting” series. I can still remember how I wondered about conjoined twins and came up with
an idea to paint images on one canvas, which, bent, would imply two parts of one
body. This piece did not appear, but it has inspired me to create the “Bent paintings”
car accidents series, crossing the line both literally and as painting theme. The next
step was to push those works towards abstraction and to paint skin high magnification close ups as abstract paintings of the size of an adult man. The canvas, like skin,
started to wrinkle, curve, deform. It has become the body of the painting. Paintings
began to take new forms, mostly introvert ones, sometimes flowing out from their
frames, though. They wouldn’t fit into their limited canvases. They used to deform
them with their movement, forming various tensions. I started to treat my paintings
like a living organism, sometimes fatigued, shrunk, not always healthy and nicely
stretched. And that is how I made the “Paintings devouring reality” as those consuming the entire object collections, the prospective inspiration for great painting
themes. The painting started to take away people’s space by sticking far out to the
front from the wall. “Charred Paintings” lacking any images.

Where do you look for the props for your painting–installations?
The paintings — objects, although I prefer to just call them paintings, as in fact they
refer to the history of painting. I have a great sense for detecting objects and I do
carefully observe the surroundings, streets, dumpsters, nevertheless I mainly hunt
them on flea markets and online auctions, as for each painting I collect selected
theme sets.
Those objects often involve trips to flea markets in Krakow (my favourite), Wroclaw,
where the old junk is sold between train tracks. An incredible place experience. I also
search through antiques fairs in Warsaw, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, etc. One time
I emailed a hunter who had sent me a photo of his walls all covered with game trophies and asked me if I wanted any. I think he had all animals dwelling Polish forests
there, and I couldn’t recognise three quarters of them. That was an odd experience.
I bought a boar’s head the other day, it was delivered by a delivery guy with a weird
look on his face, just as weird as the parcel’s shape. Unfortunately it was the time
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How could one divide your bent works, are there any subgroups, additional categories?
I have never divided my works on deformation or simply the level of bending basis.
Although I do notice they are mostly introvert (crepes, as you named them, Martha).
Only few extrovert pieces were made. I rather see them in series. The devouring
ones, for sure, are more sealed, rolled–up than the other. There are the “Charred
Paintings”, “Snow Paintings”, “Skins”, the brought up “Bent Paintings”, and then also
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the ones made in the process of cracking pigments, like in the old masters’ paintings
looking deformed by the quick drying–off. Deformed subtly yet in a quite grotesque
and refined manner (“Mondrian”). Some are cut with surgical passion pouring out
the internal substance. They break free from their monstrously, steroid–like pumped
up bodies. They make their way in the trend of enlarging things for the new, bigger
humans, fattened with pig, bull, chicken steroids, etc.

Have any of your works been directly inspired by a film or a book?
An example of such inspiration can be found in the “Portrait of a Polish peasant”,
2014, inspired by Adam Leszczyński’s book “Skok w Nowoczesność” (“Jump into
Modernity”). I was moved by the thread of backwardness of Polish society in comparison to e.g. 19th century England (or even to 20th century), when the society of
Poland was comprised almost only of peasants united with the land even inside
their homes. I decided to paint a portrait of a peasant with something like mud on
canvas. Mud, which dried off and cracked like the old portraits of the noblemen and
rulers. A considerable part fell off from the spot where the portrait was supposed
to be, so despite the title the painting is nonrepresentational.

What is your opinion on the condition of contemporary painting? How do your paintings
comment on this situation?
That’s a very extensive question. I figure you mean to ask whether painting still matters as art. If it still carries any important message, apart form being a mere decoration and the most common form of art merchandise?

What is fun about mud?

Painting as it is I believe is doing quite well, as it takes so many various forms and
remains popular among artists. Here, in this context, what appears interesting to
me, is being a painter myself.

Mud is just something like sticky dirt. Or bodily secretions. Mud is sensual and brings
about various sensations as well as it hides nature’s secret and angst. There is this
hidden transgression in it. Moreover, mud and paint are in fact quite the same thing,
and the fact that I can speak about the world from this filth matter’s point, is fun.

I sometimes think, that dealing with painting is like playing an instrument. To become a virtuoso you just need to work with the medium a lot and that is something
only a few take on. Does being the instrument–tool virtuoso still count as being an
artist? Or, maybe, recognising the virtuosity does not fit in the today’s image of an
artist but seems more of a craft lacking creativity? I’m not willing to take this any
further, but the question about painting, in my opinion raises plenty other issues,
such as the values, manifestos, and limits in art in general. And painting is, let’s say,
one of the most fundamental forms associated with visual art, its symbol.
My paintings are my self–expression drawn from encountering a great many styles
and own experiments in the art field. They are also a product of my fear of being
derivative, of too obvious references. I have decided to express my doubts, concerns, and hopes by alluding to old age, fatigue, the embodiment of what a painting
is, limited painting themes ( the “Paintings devouring reality” are assembled from
a collection of objects referring to such painting themes as still nature, landscape,
battle–scenes, religious motives). On the one hand they constitute a profound need
to express oneself through a painting (the medium), yet on the other hand, they
carry a heavy burden of the art history, stylistics, and the virtuosity of many painters. Besides, the process of painting is, is very relaxing, reduces anxiety and muscle
tension, releases the suppressed negative emotions, and satisfies the need of expressing oneself, etc., so as long as the artist remains miserable – painting thrives.
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Spis prac
s. 33
Bez tytułu, 2014,
olej, pigment, farba alkidowa
na płótnie,
64,4 x 56 x 17,5 cm
s. 34
Nagus, 2014,
drewno, piana poliuretanowa,
żywica epoksydowa, farba
alkidowa, olej na płótnie,
107 x 80 x 36 cm,
kolekcja Imre Balogh
s. 35
Bez tytułu, 2014-2015,
farba alkidowa, żywica
epoksydowa, pigment, płótno,
71 x 62 x 27 cm,
kolekcja prywatna,
Poznań, Polska
s. 36-37
widok wystawa Opary, 2015,
ABC Gallery,
Poznań, Polska
s. 38
Krakelura, 2014,
drewno, farba chlorokauczukowa, pigment na płótnie,
50 x 40 cm,
kolekcja Małgorzaty
Smagorowicz,
Polska
s. 39
Obraz pożerający motyw
religijny, 2012,
drewno, płótno, kolekcja
dewocjonaliów,
155 x 140 x 47 cm
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s. 40
Obraz pożerający motyw
wanitatywny, 2012,
drewno, płótno, trofea,
205 x 107 x 38 cm
s. 41
Bez tytułu, 2014,
pigment, farba chlorokauczukowa na płótnie,
95 x 65 x 16 cm,
kolekcja E.M. Galerie,
Holandia
s. 42
Bez tytułu, 2013,
drewno, farba ftalowa
na płótnie, folia,
78 x 120 x 17 cm
s. 43
Tektoniczny, 2014,
olej, żywica epoksydowa
na płótnie,
72 x 60 x 6 cm,
kolekcja prywatna,
Poznań, Polska
s. 44
Bez tytułu, 2011-2012,
drewno, olej na płótnie,
90 x 50 x 27 cm,
kolekcja prywatna,
Poznań, Polska
s. 45
Bez tytułu, 2014,
drewno, olej, farba chlorokauczukowa na płótnie, żywica
epoksydowa,
100 x 92 x 27 cm,
kolekcja Piotra Ratyńskiego,
Polska

s. 46-47
Obraz pożerający motyw
militarny, 2014,
drewno, płótno, kolekcja
militariów,
160 x 220 x 45 cm
s. 48-49
Obraz pożerający Roberta
Kuśmirowskiego,
2014, drewno, płótno, farba
alkidowa, kolekcja przedmiotów Roberta Kuśmirowskiego,
Galeria Biała,
Lublin, Polska
s. 50
Oblech, 2012,
drewno, farba ftalowa
na płótnie,
110 x 76 x 25 cm
s. 51
Obraz pożerający wypadek
samochodowy, 2011,
drewno, płótno, farba alkidowa,
części samochodowe,
135 x 90 x 36 cm,
kolekcja Regionalnej Zachęty
Sztuki Współczesnej,
Szczecin, Polska
s. 52
Bez tytułu (trofeum), 2014-2015,
olej, żywica epoksydowa,
drewno, farba alkidowa,
płótno, przedmioty,
173 x 120 x 27 cm,
kolekcja prywatna,
Poznań, Polska
s. 53
Obraz pożerający narzędzia
rekreacji, 2015,
drewno, metal, płótno,

65

kolekcja przedmiotów,
582 x 489 x 70 cm,
realizacja stała,
ABC Gallery – Visual Park,
Poznań, Polska
s. 54-55
z cyklu Obrazów pożerających
rzeczywistość, 2015,
drewno, metal,
40 x 220 x 190 cm
s. 56
Wyrzygus, 2011,
olej na płótnie,
97 x 64 x 13 cm,
kolekcja Michała Olszewskiego
s. 57
Wypluty, 2014,
drewno, farba chlorokauczukowa, olej, spray na płótnie,
93 x 57 x 26 cm,
kolekcja prywatna
s. 58
Bez tytułu, 2013,
drewno, gwasz, emalia
na płótnie,
90,5 x 86 x 20 cm
s. 59
Bez tytułu (krakelura), 2014,
pigment, farba alkidowa
na płótnie,
55,7 x 55,5 x 8,5 cm,
kolekcja prywatna,
Wiedeń, Austria
s. 60-61
Obraz pożerający pejzaż, 2011,
drewno, płótno, trofea,
140 x 130 x 40 cm,
kolekcja Bunkra Sztuki,
Kraków, Polska
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s. 62
Bez tytułu, 2011,
gwasz, olej na płótnie,
128 x 85 x 17 cm
s. 63
Obraz pożerający
autoportret, 2012,
drewno, płótno, ubrania,
kamień,
145 x 160 x 40 cm
s. 64
z cyklu Zwęglone obrazy, 2012,
olej na płótnie,
49 x 39 x 8 cm,
kolekcja Grzegorza Maślonki,
Polska
Zdjęcia B. Kokosiński
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Untitled, 2014,
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Naked, 2014,
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oil on canvas,
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Imre Balogh collection
p. 35
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private collection,
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view of the exhibition
Vapours, 2015,
ABC Gallery,
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Cracks, 2014,
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collection, Poland
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wood, canvas, collection
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private collection,
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private collection,
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Untitled (trophy), 2014-2015,
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private collection,
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Painting devouring
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p. 57
Spit out, 2014,
wood, alkyd paint, oil,
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