„Znaczenie słów pozostaje na zawsze nieokreślone do końca.
Słowa mają nie tyle do czynienia z rzeczywistością co innymi
słowami. Poszukiwanie ich bezwzględnego i ostatecznego
znaczenia jest pozbawione sensu”
Paul de Man

Dlatego miedzy innymi wierzę w malarstwo, sztuki wizualne, które natchnione naszym działaniem
wynikają z potrzeby zrozumienia otaczającego nas świata i nas samych, a także poszukiwania piękna
– zbawienia codzienności. Codzienności postmodernistycznej, w której pojecie tegoż piękna zostało
zdewaluowane i zatarło się. Mogą nam one dać jasne poczucie rozumienia, chwilę identyfikacji z ideą
i przeczuwaniem życia. Malarstwo staje się nośnikiem intensywniejszej możliwości skomunikowania
się z drugim człowiekiem i zrozumieniem go i nas samych uwikłanych w wielowątkowość i
różnorodność płynącą z natury życia i ewoluującego świata. Świata, który przynosi nam wewnętrzne
rozszczepienie oraz niepokój pomiędzy tym co w każdym z nas drzemie – ograniczonym obrazem, a
współczesnością wypełniającą nas naznaczonym techniką światem. Dlatego też pomimo, iż my ludzie,
istoty posiadające cudowne narzędzie jakim jest język, który pozwala nam nazywać rzeczy nie tyle już
istniejące, choć oczywiście też, ale i również a może właśnie przede wszystkim, te które mogą być i
stać się/ potem. (To drugie akurat jest chyba jednym z najbardziej zaskakujących i zagadkowych
zjawisk ludzkości). Dlaczego nawiązuję do tego? Otóż temat jest ważny aby zachować ulotność
zdarzeń, smaków, zapachów, całą sensualność życia codziennego, a co ważniejsze - subtelność
gestów ludzkich i interakcji jakie między nimi zachodzą. Ważność tych drobnych gestów, które potem
składają się na świat, który zamieszkujemy, a który jest zawsze o krok, o metr, o kilometr, czy o krok
świetlny przed światem którego doświadczamy. Tą część świata, która nie przystaje do przeżywanego
przez nas doświadczenia możemy nazwać za prof. Zygmuntem Baumanem „IDEAŁEM”
Rolą ideału jak mówi wyżej wymieniony naukowiec i badacz socjologii jest „…oprowadzać nas po
terytorium jeszcze nie zbadanym i nieoznakowanym na mapach”, mapach naszych doświadczeń i
przeżyć.
Takim terytorium były dla mnie Indie, które w malarstwie przedzierzgnęłam w obraz permanentnej
duchowości skontrastowanej ze światem zdobyczy cywilizacyjnych odpadów społeczeństw
konsumpcyjnych, społeczeństw świata zachodu. Sacrum uosobione w postaci świętej krowy
nieustannie zderza się ze śmietnikami a wręcz egzystuje na wysypisku zużytych gadgetów, nie
dających człowiekowi żadnego poczucia obcowania z pięknem. (Czyż nie jest, gdy przyjrzymy się

wnikliwiej naszym śmietnikom, jak stosunkowo rzadko ludzie wyrzucają obrazy, również reprodukcje
tychże obrazów w stosunku do innych nagromadzonych rzeczy)
Moim zdaniem żyjemy dużo przed teraźniejszością. I jak to ujęła inaczej Mira Alfasa:
„Nasza świadomość jest miarą nas samych, jeżeli otworzymy ja na cały świat, będziemy światem,
jeżeli zamkniemy ją w ciasnych ramach prymitywnych pożądań pozostaniemy na zawsze karłami.”
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Agnieszka Gewartowska

_____________
„Sztuka Życia” Zygmunt Bauman, Wydawnictwo Literackie 2009 rok, Wydanie II / tytuł oryginału „The
Art. of Life” Zygmunt Bauman 2008
„Między chwilą a pięknem o sztuce w rozpędzonym świecie” Zygmunt Bauman, Oficyna Wydawnicza
2010 rok, Wydanie I

