


>>„Wszyscy ludzie śnią"- pisze T. E. Lawrence 
- ale niejednakowo. Ci, którzy śnią w nocy, 
w najmroczniejszych zakamarkach umysłu, 
budzą się rano z przekonaniem, że były to tylko 
majaki. Są jednak tacy, którzy śnią za dnia, i ci 
są ludźmi niebezpiecznymi, gdyż nierzadko 
z otwartymi oczami odtwarzają swoje senne 
marzenia, pragnąc przemienić je 
w rzeczywistość". 

W czasie lektury tych zdań (pochodzą z Siedmiu 
filarów mądrości) przyszła mi na myśl notatka 
Isaiaha Berlina z 1981 roku. „Niewiele jest 
rzeczy, które wyrządziły światu tyle szkód, 
co przekonanie różnych jednostek czy grup 
(plemion, państw, narodów lub kościołów), 
że tylko oni lub one są wyłącznymi posiadaczami 
prawdy - zwłaszcza jeżeli chodzi o to, jak żyć, 
czym być lub co robić - i że ci, którzy się różnią, 
nie tylko błądzą, ale są dzikusami lub szaleńcami 
i trzeba ich skować lub unicestwić. Jest straszliwą 
i niebezpieczną arogancją wierzyć, że tylko ty 
masz rację ( ... ) i że inni, jeśli są odmiennego 
zdania, nie mają racji"<<. 

Ryszard Kapuściński, Lapidarium 
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dzieło sztuki. azwę wymyślH 
francmkl artysta Marcel 
Duchamp. Był on pierwszą osobą, 
która stworzyła ready-mades: 
Koło rowerowe (1913) przytwier
dzone do stołka, Suszarkę 
do butelek (1914) ay Fontannt 
( 1917) zbudoWlmJ z pisuaru 
odwróconego o 90 stopni. 
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Jorku. Fontannę uznano jednak 
za obiekt pozbawiony wartości, 
przekraczający granice dobrego 
smaku, i zdjęto ją z ekspozycji. 
Jak się później okazało, Duchamp 
zainspirował swoimi działaniami 
poszukiwania dadaistów 
i artystów związanych z nurtem 
pop-artu. 



Przedmioty codziennego użytku, które same zdecydowały, że zostaną celebrytami, symbolami współczesności i wejdą do sztuki: 

PARASOL: skrzydło ptaka tub SCHRON INTYMNY, „ a w nim: 

KONEWKA: WODOTRYSK EMOCJONALNY+/-, „ 
KIJ BEJSBOLOWY: SŁABOŚĆ, czyli ostateczny argument w dyskusji. Kij 
to leż słowa: „mam rację", „Bóg, Honor, Ojczyzna". Gdy padają, wiadomo, 
że wcześniej czy później nastąpi konfrontacja, „ a w nim: 

GRABIE: GRABIEŻ, czyli zagrabianie rzeczywistości, symboli, myśli, łudzi, „ awnich: 

GRILL: (na kota, wróbla, gołębia): współczesny stos ofiarny, przy którym integrują 
się ludzie. Na stosie mogą być przyrządzane potrawy ze słón: „moje", „nasze", „najnaszc" 
i „my, my, my, jesi,cze raz my!". „ poza nimi: • 

LEJEK: przedmiot najbardliej zagrożony wyginięciem, wlewacz sensu, luneta 
filozofów, czyli prostych pytań, czasami bez odpowiedzi: „Skąd wiecie, że zjadł go kot'?". 

Wszystkie te przedmioty twoną stół ofiarny, ponieważ każda kultura, aby trwać, 
potrzebuje swojej ofiary. W naszej sztuce na stole ofiarnym zostanie złożona głupota. 

Te formułki nie są odkrywcze, są tylko kolejnym powieleniem sztuki współczesnej. 
Jesleśm) n ięc epigonami. Jak wszysq. „ awnich: 

CHLEB: to nasza strawa złożona z czynów, myśli i idei, 
PIEKARNIA: miejsce, w którym wypieka się naszą codzienność. 
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