
„Przeniesienie”

 W pracy pt:”Przeniesienie” chciałem dotknąć problemu relacji zachodzącej między mną, a 
przestrzenią kawalerki wynajmowanej w Gdańsku. Dotychczas nie zwracałem uwagi jak silne jest 
oddziaływanie czterech ścian na moją psychikę. Do tej pory nie znalazłem się w sytuacji, w której 
zostałem zmuszony do podjęcia takich rozważań. Codzienne obowiązki, uczelnia, czy pracą 
wypełniały na tyle mój czas, że nie miałem sposobności na nadmierne myślenie o mojej relacji z 
przestrzenią, w której żyję. Mieszkanie dotychczas służyło mi głównie jako miejsce odpoczynku. 
Było strefą komfortu, w której czułem się bezpieczny i zrelaksowany. 
Sytuacja zmieniła się poprzez wprowadzenie stanu epidemii- zacząłem zdecydowaną większość 
czasu spędzać w 30 m2. Skutkowało to poczuciem bezradności, znużenia oraz frustracji. Codzienne
motywowanie się do kreatywnego spędzania czasu w tej samej przestrzeni było dla mnie bardzo 
trudne, a rozpraszały mnie rzeczy, o których wcześniej nie miałem pojęcia, np. dzieci sąsiadów czy 
dźwięk lodówki. Dom, który jest dla mnie symbolem bezpieczeństwa, schronienia w ostatnim 
czasie stał się pewnego rodzaju więzieniem.

Podczas kwarantanny udało mi się spędzić tydzień w rodzinnym domu, w Częstochowie. 
Kontrast pomiędzy przebywaniem w małej kawalerce, a w przestronnym domu z dużym ogrodem 
tylko zwiększył poczucie frustracji. To doświadczenie pozwoliło mi spojrzeć na swoją sytuację z 
innej perspektywy i wyciągnąć z niego wnioski. Postanowiłem wykonać pracę landart’ową, poprzez
którą mógłbym przedstawić swoje odczucie odnośnie destrukcyjnego działania kawalerki na moją 
psychikę i samopoczucie. Postawiłem przełożyć powierzchnię kawalerki na rodzinną działkę 
znajdująca się w okolicy naszego domu, aby podkreślić korelację między tymi dwoma światami. 
Poprzez rożnego rodzaju ingerencje w jej dziką, wystawioną na działanie natury przestrzeń, 
chciałem podkreślić nienaturalność przymusowego siedzenia w mieszkaniu. 

Aby mój projekt się ziścił, wykarczowałem,wykosiłem trawę oraz przekopałem teren rodzinnej 
działki w kształcie wynajmowanego mieszkania. Miejsce działań wyznaczyłem  przy pomocy 
kompasu, tak aby zgodnie oddać kierunek mieszkania względem kierunku działki. Chciałem 
odwzorować jego kształt i wielkość w skali 1:1. Miało to też na celu połączenie dwóch miejsc na 
świecie, do których przynależę- domu rodzinnego i domu tymczasowego. Postanowiłem, że gotową
i wyrównaną powierzchnię usypię wapnem, aby jeszcze bardziej podkreślić wydźwięk całego 
działania. W moim odczuciu, odznaczający się na biało teren, symbolizuje odcięcie się od 
targającym mną uczuć- zakończenie się etapu zamknięcia, jednoczenie umożliwiając nowy 
początek. Dodatkowo praca na świeżym powietrzu miała też dla mnie działanie terapeutyczne. 
Kilkudniowa aktywność fizyczna na świeżym powietrzu pozwoliła mi odetchnąć od zamknięcia w 
czterech ścianach. Oderwała moje ciało od bezruchu, ale również odświeżyła umysł- pozwoliła mi 
nowe spojrzenie na wiele ważnych aspektów życiowych.
  


