
„Synchronizator”

W swojej pracy chciałbym poruszyć problem zaburzenia przez epidemie naszych synchronizatorów 
rytmu dobowego. Synchronizator to wahania czynników środowiska zewnętrznego wymuszający 
zgodność rytmów biologicznych. Istnieje kilka cyklicznie zmieniających się czynników środowiska
zewnętrznego.  Najważniejszym synchronizatorem mającym największy wpływ na życie ludzi jest 
cykl dnia i nocy. Innymi cyklami są np. cykl temperatury, pory roku czy karmienia.  

W obecnej sytuacji szczególnie interesuje mnie cykl „kontakt społeczny – izolacja społeczna”. 
Brak interakcji społecznych lub komunikacji z innymi ludźmi nigdy wcześniej nie był aż 
odczuwany przez większość społeczeństwa jak miało to miejsce na początku pandemii. Jest to 
również problem, który w zaistniałej sytuacji dotyka mnie osobiście. Zwyczajne siedzenie na 
uczelni ze studentami, przypadkowe rozmowy w autobusie, czy pociągu nabierają większej 
wartości niż do tej pory.
Dni upływają, a cykl dnia i nocy, temperatury czy pory roku idzie zgodnie z wyznaczonym rytmem.
Mimo tych czynników daleko mi do poczucia normalności. Spowodowane jest to poprzez poczucie 
braku kontaktu z innymi osobami. Kontakt telefoniczny, czy internetowy jest wyłącznie namiastką 
kontaktu społecznego. 

W moim odczuciu symbolem spędzania czasu z innymi jest krzesło. Jest to przedmiot, które służy 
człowiekowi od zarania dziejów, od dzieciństwa do późnej starości. Trudno wyobrazić sobie dom 
lub mieszkanie bez krzeseł. W swojej pracy chciałem wykorzystać i zinterpretować motyw pustego 
krzesła. Stanowi ono symbol czyjejś nieobecności, pełnego nadziei oczekiwania na powrót lub 
nieodwracalnej utraty. Jest to motyw często stosowany w sztuce, korzystali z niego m.in. Vincent 
van Gogh ,Egon Schiele czy  Georges Braque.

W swojej koncepcji zależało mi na pozbawieniu krzesła jego funkcjonalności, w tym stabilności. W
moim projekcie krzesła potrzebna jest relacja człowiek- obiekt. Bez osoby siedzącej, krzesło jest 
bezużyteczne, ponieważ samo w sobie nie jest w stanie utrzymać równowagi. Chciałem przedstawić
symboliczne krzesło, które będzie nośnikiem obecności człowieka. Jest to dwoistość bycia i nie-
bycia, obecności i nieobecności. 

Rzeźba przedstawiona na zdjęciach jest tylko prototypem właściwej rzeźby. W końcowym projekcie
zależało mi na użyciu materiałów podkreślających brak i tęsknotę za kontaktem z drugim 
człowiekiem. Zimno stali lub kamiennej płyty siedzeniowej lepiej oddawałoby koncepcję tej pracy. 
Niestety przez brak materiałów i ograniczonej możliwości ich obróbki byłem zmuszony do użycia 
drewna sosny.


