
 

"ANDRZEJ PARUZEL. Do gwiazd i ludzi z pociągu" 
odcinek 1 cyklu „O czasoprzestrzeni. Narracje Twórczyń i Twórców filmów + projekcje” 

 

 Tytuł to przywołanie efemerycznej akcji świetlnej Andrzeja Paruzela z 16 maja 1989, otwartej 

o godzinie 21.25. W samizdatowym scenariuszu autor pisał: „Drogi Podróżniku (…), / WITAJĄ CIĘ 

PULSUJĄCE ŚWIATŁA SZKLARNI”. Efektem był „trapez świetlny”, który powstał z pomocą 

studentów UMK w Toruniu oraz Uniwersytetu Łódzkiego (Kulturoznawstwa). Ten performance 

relacyjny rozegrał się w odległych od siebie miejscach: punkty - dominanty ustanawiały: Toruń – 

Łódź – Warszawa, a subdominanty: Nieszawa/ Waganiec, Kutno, Skierniewice, Ożarów. Kontekstem 

wydaje się projekt BRUDNO 2000, które Paweł Althamer zrealizował z mieszkańcami 

warszawskiego osiedla w noc sylwestrową 1999 r. 

 

 Andrzej Paruzel łączy strategie sytuacjonisty i alchemika, by wzmiankować poetycki spór 

prowadzony z Tatianą Czekalską w 1988 r., w tajemniczym działaniu lakowania flakonów  

w ramach działań Biura Przewodników po/ Sztuce i Kulturze w Olsztynie (przy „odnalezionym” 

obiekcie Daniela Burena): „znowu pomyliłaś mi kropki od przecinków. (…) tu są pomylone piłki, to 

jest numer 3822 łamane przez 340. Ktoś zamienił (…), to są piłki z planu filmowego Powiększenia. 

Pamiętasz tą sytuacje w parku, jak oni grali, grupa hippiesów w tenisa, (…). W Canterbury, bo ten 

film był tam kręcony, pozbierałem te piłki (…). A to jest kurz z pracowni Władysława Strzemińskiego, 

który został zebrany w Koluszkach przy ulicy Sienkiewicza 18 marca 1981 roku…”** [por. Andrzej 

Paruzel „Biuro w Olsztynie” 1988: film publikowany na stronie: https://artmuseum.pl/.../paruzel-

andrzej-biuro-w-olsztynie]. 

 

Andrzej Paruzel - legendarny artysta neoawangardy, uchyla perspektywę radykalnie krytyczną, 

zarazem od początku lat 70. XX w. do dziś świadomie, aktywnie jest w sztuce i w świecie całym sobą. 

Wydaje się swoistym barometrem wychwytującym przebiegi niemal nieistniejącego światła, 

podchodząc kamerą, aparatem fotograficznym czy nawigując rękami, jakby mówił „jest ono tu” i 

„jest ono tu”, biegnąc do kolejnego punktu szybciej niż w 6 sekund 1. Progresywna laboratoryjność 

działań Paruzela, których cząstkę ujawniał już w 1977 w Paryżu na pierwszej swojej indywidualnej 

wystawie Situations video-photografiquew Paryżu w Galerii Lara Vincy, (24.II-24.III.1977)2, 

pozostaje w ścisłym (a też oryginalnym) związku z archetypowymi dla twórców praktykami: 

przyciągania idei, wyrazu, (nawet) piękna, wskazywania powiązań najmniejszego „punktu” [np. 

artysta – odbiorca] z odległym kosmosem. Pierwiastek anarchii, wątki zaangażowania społecznego 

oraz konceptualizm, które obiegały świat od połowy lat 60. XX przyjęte zostały przez artystę 

właściwie od razu, jak konieczny tlen, omawiany przez młodych mistrzów-pedagogów: szczególnie 

Józefa Robakowskiego, następnie m.in. Raymonda Hainsa. Rok późniejsza (1978) ekspozycja w 

Łodzi pt. „Andrzej Paruzel. Video instalacje” była przestrzenią analityczno-laboratoryjno-

doświadczalną, w której artysta wskazywał na możliwości współistnienia różnych (m.in. fizyczno – 

optyczno - iluzorycznych) rzeczywistości3. Artysta pisał wtedy „osoba wchodząca w wideo instalację 

ma szanse w procesie poznania jej struktury, równocześnie ujawnić funkcjonowanie własnych 

struktur poznawczych (…)”4. Zarazem każda wideoinstalacja stanowiła: „pewien system o określonej 

strukturze. Zrozumienie jej sprowadza się do ujawnienia relacji zachodzących między elementami 

tego systemu”5. 

Małgorzata Jankowska, publikując plakat współtworzonego przez Andrzeja Paruzela wydarzenia pt. 

Video – Art, zorganizowanego w 1976 r., w alternatywnym, rozkwitającym ośrodku czyli Galerii 

Labirynt w Lublinie kierowanej przez Andrzeja Mroczka, podkreślała iż była to pierwsza w Polsce 

impreza poświęcona sztuce wideo. Kuratorem ekspozycji był wybitny twórca i teoretyk Józef 

Robakowski, a wskazaną przez niego konstelację artystów utworzyli: Antosz i Andzia (Stanisław 

Antosz i Katarzyna Hierowska), Kazimierz Bendkowski, Wojciech Bruszewski, Janusz Kołodrubiec, 

Anna Kutera, Romuald Kutera, Paweł Kwiek, Lech Mrożek, Andrzej Paruzel, Józef Robakowski i 

Ryszard Waśko6. 



 

Istotna konfrontacja miała miejsce także w 1979 r., gdy Andrzej Paruzel w Amsterdamie uczestniczył 

w Works and Words – międzynarodowej manifestacji artystycznej (15–30 XI), zorganizowanej przez 

fundację De Appel, z udziałem plejady blisko stu artystów, historyków sztuki i krytyków z Holandii, 

byłych Niemiec Wschodnich, Węgier, Polski, byłej Jugosławii (i byłej Czechosłowacji, ci jednak nie 

mogli przybyć). Prezentacjom towarzyszyły wykłady, dyskusje, spektakle, instalacje, wideo, film, 

dokumentacje historyczne i wystawy fotografii, rozgrywane w kilku miejscach: m.in. w dawnym 

więzieniu (De Kapel), w Fundatie Kunsthuis, Stedelijk Museum oraz w Filmmuseum. Paruzel 

eksponował tam m.in. dokumentację swojej w pełni partycypacyjnej i intermedialnej akcji 

zrealizowanej wiosną 1979 r. w warszawskim konserwatorium. Pokazano też uliczne eventy Endre 

Tóta (1973–1979) i prace m.in. Gábora Attalaia, Zorana Belica, Jerzego Beresia, Tibora Hajasa, 

Júliusa Kollera, Pawła Kwieka, Karela Milera, Józefa Robakowskiego, Petra Štembery, Ulaya, Janosa 

Veto, Zbigniewa Warpechowskiego, Ryszarda Waśki, czy Alberta van der Weide. Zorganizowano 

m.in. przegląd wydarzeń i trendów w danych krajach od 1960 r. „Ważnym celem było stymulowanie 

kontaktów między artystami; codzienne kolacje grupowe były organizowane w De Appel. 

Współpracowały także Fundacje Holland Experimental Film i Fundatie Kunsthuis Amsterdam”7. 

Amsterdamska Galeria De Appel podmiotowo traktująca indywidualności kontrkulturowych 

artystów, wypracowała progresywne praktyki osmotycznego, wręcz sytuacjonistycznego 

funkcjonowania sztuki najnowszej w „naturalnym” życiu społecznym. Wystawy ożywiały np. 

nobliwe instytucje, co podkreśla też Andrzej Paruzel. W 2018 r. Bettina Bereś pisała „Niedawno 

otrzymaliśmy przesyłkę od słynnej galerii De Appel, zawierającą przedruk katalogu „Work and 

Words” (1979), międzynarodowego festiwalu sztuki, z udziałem Jerzego Beresia. Tymczasem dzisiaj, 

po inwentaryzacji archiwum, natknęliśmy się na list Josine van Droffelaar, towarzyszący przesyłce z 

oryginalnym katalogiem, którą Bereś otrzymał prawie 40 lat temu. Josin, razem z założycielką De 

Appel, Wies Smals, w 1983 r. zginęła tragicznie w katastrofie lotniczej w szwajcarskich Alpach”8. 

Artystka podkreślała, iż Jerzy Bereś bardzo to przeżył, gdyż zaprzyjaźnił się z nimi. 

 

Prace nad wideoinstalacjami, które Andrzej Paruzel realizował przede wszystkim z Małgorzatą 

Paruzel, otwierając się też na innych uczestników, katalizowały stopniowe dystansowanie się artysty 

do minimalistycznych zasad sztuki pojęciowej, na rzecz interpersonalnych relacji. Te intuicje zbiegły 

się też z przeformułowaniem galerii De Appel przez twórczynie Josine van Droffelaar i Wies Smals 

(założycielkę galerii i fundacji), które po „Work and Words” w 1979, zaczęły odstępować od 

powszechnych standardów tworzenia wydarzeń artystycznych. Jak wspomina Andrzej Paruzel, 

doprowadziły one do zamknięcia galerii De Appel, jako takiej, by przejść na problemowe relacje 

wspólnotowe, w kręgu konkretnych osobowości. Skutki były publikowane na łamach wydawnictw 

Fundacji De Appel, dokumentujących jej nowy program realizowany przez Weis Smals i Josine van 

Droffelaar od 1981. Andrzej Paruzel wspominał: 

„W tym czasie De Appel współpracowała z kilkunastoma artystami, którzy informowali ją  

o przebiegu swoich działań w odbywanym procesie. Wśród grona artystów był również zespół T 

[zainicjowany w 1979 i współtworzony przez Andrzeja Paruzela] obok m.in. General Idea, Ulises 

Carrión, czy duetu Abramović/Ulay. W czasie wystawy World and Works, po moim wystąpieniu, 

Weis Smals przedstawiła mi ten program i zaprosiła do współpracy. Ta bardzo istotna dla dyskursu 

sztuki światowej praktyka De Appel, została przerwana po dwóch latach po tragicznym wypadku 

samolotowym. (…) W latach 70. i późniejszych byłem aktywnym uczestnikiem sceny artystycznej 

zajmującej się Nowymi Mediami. Krąg artystów związanych z Warsztatem Formy Filmowej był 

zapraszany i gościł w Łodzi wielu artystów europejskiej awangardy z Czechosłowacji, Węgier, 

Austrii, Niemiec czy [dawnej] Jugosławii. Na wystawach i sympozjach prezentowane były prace, 

które obecnie są uznane za pionierskie dokonania fotografii, video czy filmu eksperymentalnego. 

Spotkaniom artystów towarzyszyły dyskusje, z których wynikały wieloletnie przyjaźnie i wymiana 

dokonań. Mój dom w Łodzi gościł takich twórców jak Valie Export, Peter Weibel, Tomislav Gotovac, 

[Neša Paripović, Zoran Popovici inni]. A organizowane przez moich starszych kolegów z Warsztatu 

spotkania stwarzały możliwość dyskusji i wspólnej pracy z Jiřím Valochem, Jiřím Kovandą, 



Josephem Beuysem, Stefanem Geletą, Paulem Sharitsem i wieloma wybitnymi innymi artystami. 

Dzięki tym przyjaźniom byliśmy zapraszani na wiele prestiżowych wystaw w Europie między innymi 

na wystawę „Fotografia poszerzona” w Wiener Secessionw Wiedniu 1980 roku czy mityng w De 

Appel w Amsterdamie Work and Words prezentujące nasze prace również w Stedelijk Museum w 

1979”9. 

 

Andrzej Paruzel, już wcześniej - fotografiom wyraźnie konceptualizującym, tworzonym od 1974 r., 

przeciwstawiał diametralnie inne – dokumentujące kwartały konkretnych dzielnic miejskich, ich 

inżynieryjno-emocjonalną specyfikę – które można określić psychogeograficznymi. Równoległy w 

czasie cykl dedykowany społeczności bezdomnych paryżan oparł o strategię przenikliwego analityka, 

antycypując badania Giorgio Agambena nad pojęciem homo sacer10. 

Co istotne, swoje trudne w percepcji, autorskie figuracje bezdomnych z lat 1975-1976 Andrzej 

Paruzel przymierzał ponownie w znacznie późniejszych projektach w uliczne przestrzenie różnych 

miast – na zaproszenie kuratorki Jolanty Ciesielskiej – w ramach Biennale w Łodzi w 2006 i Bielsko-

Białej w 200711. Marek Krajewski interpretował ich znaczenia: „Billboardy promujące Biuro Podróży 

Soczewka umiejscowione w kontekście innych outdoorowych reklam nie budzą naszego zdziwienia, 

ani jako (...) turystyczna oferta, ani jako komunikat wizualny. Są do pomyślenia i na tym (…) polega 

ich subwertywna moc. Ponieważ dodatkowo nie odsyłają do jakiegokolwiek istniejącego produktu 

przerywają też system powiązań pomiędzy rzeczami, miejscami, tekstami i obrazami, stanowiący 

fundament kultury promocyjnej, system, w którym wszystko promuje wszystko, ale w którym nie 

istnieją takie elementy, które nie są ekwiwalentne, których nie można zastąpić czymś innym, a więc 

takie, które moglibyśmy nazwać wartościami lub sensami. (…) Sytuacyjność działania Paruzela, [to] 

jedynie pojedyncza wypowiedź definiująca sytuację, w której się znaleźliśmy. Efemeryczny jej 

oznacznik, reprezentacja”12. 

 

Anna Zeidler-Janiszewska pisała: „Podkreślając z jednej strony ludyczno - utopijny wymiar 

dryfowania (związanego z konstruowaniem sytuacji - zdarzeń i przygód, których nie powinniśmy 

traktować jako zrządzenia losu, lecz (...) jako efekty własnej kreacji), sytuacjoniści równie mocno 

akcentowali jego wymiar analityczno - krytyczny. Uwidoczniał się on w przedstawianych różnymi 

środkami (teksty, rysunki, fotografie) raportach psychogeograficznych udostępnianych szerszej 

publiczności. (...) co prowadziło do nowej emocjonalnej kartografii miejskich przestrzeni”13. 

Narracja ta definiuje liczne wczesne aktywności partycypacyjne Andrzeja Paruzela, m.in. „Realizacje 

Koluszki” współtworzone przez „aktywistów”: Małgorzatę Paruzel i Piotra Weycherta. Jak 

wspomniałam w I rozdziale, to z nimi w latach 1980-1982 odnalazł w Koluszkach uczennice 

(wykładających tam w latach 1926-1931) Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro14. 

Inicjował ponadto idee zrekonstruowania pomnika Orła Białego pary artystów (z 1928, 

zrealizowanego w 1931, wysadzonego przez Niemców w 1939). Na ten czas zatrudniając się w 

koluszkowskim liceum i tamtejszym Technikum Budowlanym, na stanowisku nauczyciela sztuki, 

Andrzej Paruzel stał się niejako ich Avatarem,wskazując na nierozróżnialny status życia prywatnego 

i procesów uprawiania w nim sztuki. Artysta podkreśla też inną osobistą pasję wynikającą, z 

ukończonych drugich studiów na wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego. Daleką 

analogią do kondycji procesualnego zanurzenia, pozostaje performance Andrzeja Mitana pt. 

22.04.1990, zrealizowany w odpowiedzi na zaproszenie przez Stanford University, do stworzenia 

metafory ogólnoświatowego Dnia Ziemi. Mitan własne nieosłonięte ciało ułożył na granicy wody i 

piasku, zamieniając nadmiernie wychłodzony organizm w instrument do pomiarów transgresji, 

wyrażanej w amplitudach jakby ponadgatunkowego śpiewo - krzyku15. 

 

 Andrzej Paruzel i Dorota Karaszewska założyli w Łodzi galerię Hotel Sztuki i wydawnictwo, 

w latach 1991 do 1993, współpracowała z nimi też Ewa Mikina tłumacząc wydane przez Hotel Sztuki 

książki: „Jak Nowy Jork ukradł ideę sztuki nowoczesnej” autorstwa Serge'a Guilbaut'a oraz „Gwałt 

na kulturze” autorstwa Stewarta Home'a16. Wraz z Bożeną Czubak, od roku 2008 Andrzej Paruzel 



jest współzałożycielem Fundacji Profile w Warszawie i współtwórcą programu wystawienniczego jej  

galerii17. 

 Proces twórczy Andrzej Paruzel włącza niekiedy własny performance, jako konieczny etap 

„wywołania fotografii”. Np. w projekcie Przejście przez pociąg i otworzenie się aparatu 

fotograficznego  [72 klatki z czego ¼ materiału zaświetlona] z 1975 akcja polegała na systematycznej, 

rytmicznej rejestracji przejścia przez pociąg i emocjonalne, przypadkowym otworzeniu się aparatu1. 

Poetyka anarchicznych gestów bliska jest późniejszej twórczości sytuacjonisty Francisa Alÿsa, autora 

poetyckich, pacyfistycznych interwencji w otwartej, społecznej przestrzeni, jak Zielona linia w 2005 

(rozegrana między Jerozolimą a Strefą Gazy), czy Reel – Unreel z 2011 (zrealizowana w Afganistanie 

z udziałem grupki małych chłopców mieszkających w Kabulu). 

W kontekście doświadczeń Warsztatu Formy Filmowej18, powstały kolejne dość liczne cykle 

prac, m.in. w 1975  r. wertykalny tryptyk fotograficzny pt. Dokumentacja relatywna obejmujący 

spacer Andrzeja Paruzela po Łodzi, Warszawie i Lublinie, gdy poprzez użycie przedłużonego czasu 

naświetlania udało mu się zatracić realistyczną rejestrację, a powołać trzy strefy światła 

przeciskającego się przez strefy ciemności. We francuskojęzycznych cyklach z 1975: Documents 

relatifs powstały m.in. pt. Je jouais a la boite coca cola /  Je jouais au reveil / Je jouais au pul [Bawię 

się butelką coca coli/ Bawię się budzikiem/ Bawię się swetrem], analityczność ustępuje aurze 

intymności, także przez decyzję o tonacji cyklu – to monochromie w czerwonych odcieniach. 

 

Otwartość na przestrzeń fizyczną, jak i na struktury interpersonalne oraz meta-społeczne to ważny 

warsztat Andrzeja Paruzela, a jego wizyjna precyzja projektowa wydaje się wchodzić w konsonans z 

sublimacyjnymi ideami sztuki Katarzyny Kobro, sięgającej po matematykę wyższą by jej formy 

przestrzenne mogły bez opresji pomieścić każdego człowieka. 

 

Doświadczenie twórczości Andrzeja Paruzela pozwala na docenienie jego nieustannej 

otwartości i gotowości na przemiany w strategiach życia i sztuki. Dryfując między rozległymi 

terenami, grupami etnicznymi, geograficznymi, świadomościowymi, artysta wprowadza  

w przestrzeń nowe i zobowiązujące, rezonujące (niekiedy radykalnie krytyczne, przenikliwe,  

bądź „ledwie przeczute”) poetyckie „punkty odniesienia”, w których fikcja i prawda nie są aporią18.   

W 1988 roku Andrzej Paruzel napisał: 

  
„Sztuka to poza, 

która jest i 

 nie jest poza 

obrębem świata”19 

Dorota Grubba-Thiede 

 

 
 

 
Kuratorka cyklu dziękuje wszystkim Osobom, które przyjęły zaproszenie do cyklu, 

a także Prof. Krzysztofowi Polkowskiemu Rektorowi Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,  
Prof. Sylwii Jakubowskiej Prorektor ASP, Komisji za wsparcie mojego projektu 

kuratorskiego „O CZASOPRZESTRZENI. Narracje Twórczyń  i Twórców filmów + projekcje”. 

dr Dorota Grubba-Thiede 

 
Przypisy 
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