
ZrobilibyÊcie to sami?

By∏ kiedyÊ w polskiej telewizji program Adama S∏odowego „Zrób to sam”. Autor radzi∏ widzom
jak prostym sposobem przy u˝yciu m∏otka i wiertarki zrobiç meble i sprz´ty potrzebne w co-
dziennym ˝yciu. Ich zdobycie w sklepach graniczy∏o wówczas prawie z cudem, wi´c wielu 
widzów korzysta∏o z porad eksperta i zamieniali si´ w majsterkowiczów. Takim w∏aÊnie maj-
sterkowiczem, wyros∏ym na programach S∏odowego zdaje si´ byç Jan Pienià˝ek, fotograf,
elektroakustyk, artysta multimedialny, przez wiele lat zwiàzany z teatrem Akademia Ruchu
i Centrum Sztuki Wspó∏czesnej w Warszawie. Tworzy instalacje, mobile i obiekty dêwi´kowe. 

Jan Pienià˝ek, zafascynowany Êwiatem techniki, pomaga∏ przez wiele lat innym artystom.
Jest specem od trudnych problemów i maszyn niemo˝liwych. JeÊli nie ma czegoÊ w sklepie,
to on potrafi to coÊ skonstruowaç. Kreatywna „z∏ota ràczka”. Ma wiedz´ i mnóstwo cierpli-
woÊci, a tak˝e ch´ç eksperymentowania. Od lat pokazuje te˝ swoje prace w galeriach i na
festiwalach sztuki. Uczestniczy∏ w znanej multimedialnej imprezie WRO we Wroc∏awiu, w Au-
dioart w Krakowie. Jego cykl interaktywnych instalacji nazywanych „Obiektami” pokazywa-
ny by∏ w Centrum Sztuki Wspó∏czesnej w Zamku Ujazdowskim. 

Jan lubi wspó∏pracowaç z artystami. Wspólnie ze znanymi muzykami, Krzysztofem Knittlem 
i J. Kingiem stworzyli oper´ „Heart Piece” prezentowanà na festiwalu Warszawska Jesieƒ
i w Nowym Jorku w 1999 roku. Z Knittlem wytwarzajà te˝ instalacje i akcje dêwi´kowe, jak
„Nogi”, „Disco” czy „Rzeêba Radiowa”. Wspó∏praca z Katarzynà Górny zaowocowa∏a takimi
instalacjami jak „Mrówkojady”, „Króliki”, „Grajàce gary” i inne,  pokazywanymi w Galerii
w Ustce w 2005 roku pod wspólnà nazwà „Terminal jako przestrzenie kompromisu”. Artysta
traktuje sztuk´ niemal jako hobby, a jego talenty techniczne sà szeroko znane w Êrodowisku
artystycznym. 

Rok temu na Festiwalu Powstanie Sztuki w Radomiu jego multimedialna mobilna instalacja
znalaz∏a si´ w centrum uwagi. Szereg konstrukcji z „uskrzydlonymi” monitorami otacza∏o 
ruchomà platform´, na której lustrzanej powierzchni kr´ci∏y si´ ma∏e modele ˝o∏nierzyków,
z pomocà czo∏gów i innych militarnych akcesoriów toczàce wojn´ z ˝abami. Wokó∏ miga∏y
elektroniczne obrazy powierzchni nieznanych planet. Wszystko w kolorze srebrnym, przypo-
mina∏o sceny z gwiezdnych wojen. Tà „fantastycznà” atmosfer´ zak∏óca∏ nieco pluszowy
zwierzak (koto-pies?) monotonnie powtarzajàcy czynnoÊç wyciàgania jakiegoÊ ci´˝arka,
wpleciony w surrealistycznà konstrukcj´ – rodzaj absurdalnego perpetuum mobile. Teatr wo-
jenny sprowadzony do gry dla ch∏opców marzàcych o gwiezdnych wojnach. Cudowny ele-
gancki model z nutkà humoru i absurdu jest byç mo˝e g∏osem w dyskusji o wspó∏czesnych
bitwach, równie˝ tych sterylnych czy wyimaginowanych jak instalacja Pienià˝ka. 

Ostatnie prace „Arka”, ”Maszyna bez sensu”, „Skrzyd∏o anio∏a”, „Do roboty” czy „Arka 2m”
zdajà si´ byç tworami szalonego konstruktora. Skonstruowane z mnóstwa drobnych elemen-
tów, poruszajàcych si´ bez celu, wykonujà jakàÊ nikomu niepotrzebnà prac´. Produkujà
energi´, która swobodnie ulatuje w przestrzeƒ. Twory zbudowane z wielu przedmiotów, sytu-
ujàce si´ na pograniczu surrealizmu i konstruktywizmu, opuÊci∏y Êwiat rzeczy, aby przenieÊç
si´ do Êwiata sztuki. Zafascynowanie technikà i maszynà pojawia si´ w sztuce wspó∏czesnej
w czasach pierwszej awangardy poczàtku XX wieku. FuturyÊci wierzyli w jej pot´g´ i trakto-
wali jako wyraz nowoczesnej cywilizacji. Jej pi´kno wielbi∏ Fernand Leger. KonstruktywiÊci 



widzieli w niej logicznà funkcjonalnà struktur´ zdolnà uporzàdkowaç Êwiat. DadaiÊci ju˝ du-
˝o bardziej podejrzliwie traktowali tego rodzaju pomys∏y, odnoszàc si´ do maszyny raczej
ironicznie. Obiekty Duchampa takie jak „M∏ynek do kawy” czy „Wielka szyba” to raczej smut-
na konstatacja samotnoÊci nowoczesnego cz∏owieka, próbujàcego naÊladowaç perfekcj´
maszyny i zatracajàcego przy tym ludzkà kreatywnoÊç. Fascynacje maszynà od˝ywajà 
w II po∏owie ubieg∏ego stulecia, kiedy pojawiajà si´ pierwsze instalacje, a ró˝nego rodzaju
konstrukcje i sprz´ty sà ich komponentami. Pami´tam prac´ Mony Hatoum pokazywanà
m.in. na Biennale w Wenecji, gdzie artystka sprz´g∏a przedmioty gotowe, Êwiat∏o i ruch
w jednà monumentalnà kompozycj´. Obiekty Jana Pienià˝ka wpisujà si´ w t´ tradycj´ sztu-
ki wspó∏czesnej, ucieleÊniajàc marzenia i rozczarowania. Sprz´ty i przedmioty najpierw pod-
legajà dekonstrukcji, aby potem zostaç po∏àczonymi, skr´conymi, zespolonymi w nowà 
ca∏oÊç nale˝àcà do Êwiata wyobraêni. Powstajà twory o skomplikowanej strukturze, cz´sto
˝artobliwe, b´dàce Êwiadectwem niezwyk∏ej wyobraêni i talentu autora – niezwyk∏ego wiel-
kiego konstruktora. Wydaje si´, ˝e zawierajà ukryte sensy, które przy pomocy jakiegoÊ kodu
da∏oby si´ odczytaç. Wydaje si´, ˝e przeka˝à nam coÊ wa˝nego lub wyprodukujà eliksir
wiecznoÊci, a nasz artysta przemieni si´ we wspó∏czesnego alchemika.

Eulalia Domanowska


