blog rysunkowy nr 1 (1.10.07 - 8.1.08)

Blog rysunkowy nr_1 był stu-dniowym blogiem rysunkowym, który prowadziłem w dniach 1.10.07 - 8.1.08 na
stronie www.ratz.pl.
Opis bloga rysunkowego nr_1 dokumentuje:
• znaki, które wytwarzam
• znaczenie, które im przypisuję
• relacje jakie są między tymi znakami
• jak układy tych znaków zmieniają się w czasie
Opis bloga rysunkowego nr_1 opowiada o tym jak:
• wytwarzam swój język rysunkowy
• jak przebiega proces konstruowania komunikatu w przypadku mojej skromnej osoby
• nie bezpośrednio - opis blaga opowiada o tym jakie widz nadaje znaczenia moim rysunkom - widz może skontrastować to, co chciałem powiedzieć z tym, czym są dla niego moje prace bez moich eksplikacji.
Dla jeszcze lepszego rozumienia znaczeń i treści, które przypisuję swoim rysunkom - odsyłam do mojego wywiadu z samym sobą: http://www.ratz.pl/FAQ.html. Sugeruję, że należało by go przeczytać, żeby dobrze zrozumieć
opis bloga.

1.10.07
W tym wypadku zwykle białe tło ma znaczenie. Symbolizuje ono znaki... Okazuje się, że tło nie jest płaskie, neutralne,
nic nieznaczące i symbolicznie przedstawia kulturę, informacje, teorie - jak inne białe elementy w moich rysunkach.
Tło dosłownie wchodzi w biologiczną szarą formę, przebija ją i atakuje. Znaczenie, które nadałem temu rysunkowi
średnio mi się podoba. Mogę usprawiedliwić się przed samym sobą, że to był pierwszy rysunek z bloga i zrobiłem go
na rozgrzewkę - dlatego nie niesie on ciekawszych treści.

2.10.07
Biologiczna forma, której “znakowe” białe ramiona przeobrażają się w pryzmat. Pryzmat określa i ogranicza to, co
wycieka z żyjątka. Substancja wyciekająca przybiera kształt pryzmatu - jest nim ograniczona jak woda w szklance... To
jak umysł, który wyraża się w języku - jest trochę jego więźniem - albo umysł ma kształt języka, w którym się przejawia
i nie ma tu nutki pejoratywnego wydźwięku - zero dramatu.

3.10.07
Trzy żyjątka zrośnięte ze sobą (zrośnięcie bez uzasadnienia - sensotwórcze). Każdemu przyporządkowana jest jedna soczewka- jedna teoria. Teorie pozwalają dostrzec zjawisko wyraźniej i przybliżają obserwatora do tego jak jest
naprawdę - oczywiście nie dając nigdy ostatecznych odpowiedzi i pozostawiając układ zjawisko-teoria niesymetrycznym i niedoskonałym. Jedna z soczewek na rysunku ma zmienną ogniskową, co byłoby odpowiednikiem teorii, która
cały czas zmienia swoją strukturę i tym samym coraz precyzyjniej i efektywniej pozwala przetwarzać informacje - w
zależności od potrzeb. Sama teoria jest jednak tylko narzędziem i wsparciem, filtrem, który umożliwia spostrzeżenie
czegoś, opisywanie czegoś przez organ (reszta ciałka biologicznego gluta), który przeprowadza obliczenia niezbędne do
zrozumienia postrzeganej informacji. Teorie mogą ze sobą współpracować i możemy używać kilku, które wzajemnie się
uzupełniają.. Obiekt, który możemy zobaczyć na rysunku dzięki trzem soczewkom-teoriom to kolejne żyjątko. Żyjątko
to ma umiejętność modyfikowania własnej struktury za pomocą teoretycznych narzędzi (biała łapka-wypustka)...
Jest jeszcze jeden motyw - tak na prawdę to widz ma dopiero możliwość skorzystania z soczewek - teorii tych małych
organizmów. Tylko widz może patrzeć na efekt - ostry obraz, który zawdzięczamy nałożeniu się trzech soczewek...
Może te żyjątka biorą udział tylko w wytwarzaniu swoich teoretycznych narzędzi ale nie mogą w pełni docenić, ocenić
rezultatów działania tych teorii-soczewek? Może ich produkcja ma dla nich czysto estetyczne znaczenie a my widzimy
w tym inną funkcję? Pytania o świat urojony.

4.10.07
Żyjątko, które produkuje trzy pryzmaty-języki którymi się obudowuje i dzięki, którym kształtuje swoją formę. Wokół
dryfuje żyjątko, którego dwa końce przebite są jakimiś teoriami lub informacjami...

5.10.07
Matryca - to słowo jeszcze wielokrotnie pojawi się w opisie tego bloga. Co decyduje o tym, że go tak często używam?
Matryce, które przedstawiam zdefiniowałbym dość luźno - jako coś, co umożliwia opis - a opis to szalenie ważne dla
mnie słowo. Za pomocą tej chaotycznej matrycy przedstawiłem królika czy sukienkę? Odpowiedź brzmi: gluta, żyjątko
- nowy organizm żywy.

6.10.07
Sytuacja, w której cienką powłoczkę żywego organizmu określają znaki i znaczenia wewnątrz tego organizmu i na
zewnątrz tego żyjątka. Białe elementy mają dość drapieżne kształty - kolczaste szpile ściśle przylegają do powłoczki
żywej tkanki - a to dlatego, że opisywanie spostrzegałem niekiedy jako coś, co jest bolesne zwłaszcza jeśli chodzi o
opisywanie świadomego, zmiennego - żywego... Może dlatego, że precyzyjny opis wymaga poznania a poznanie zbadanie kawałek po kawałku - bez sentymentów i wzruszeń - jak na sekcji zwłok...

7.10.07
Organizm... Rysunek niczym się nie wyróżnia - był tylko małym akcentem przeciwko zasadom rysowania
jakie wyznaczyłem w “przepisie na ratza” (http://www.ratz.pl/przepis.html). Pisałem tam m.in. że zazwyczaj rysuję
światłocień tak, jakby światło padało z lewego górnego rogu. W tym rysunku pada z prawego dolnego.

8.10.07
Mechanizm powstały w wyniku praktycznego zastosowania teorii (biały obiekt) produkuje organizm, który konsumuje,
uczy się, trawi etc. teorię która doprowadziła do powstania tego dziwnego mechanizmu.... Lub mechanizm produkuje
organizm i go eksploruje... Lub organizm produkuje teorię, która pozwala badać mu samego siebie...

9.10.07
Żyjątko za pomocą teoretycznych narzędzi zagląda do swojego wnętrza...

10.10.07
Białe znaczące, znakowe, teoretyczne elementy pozwalają grupie żyjątek tworzyć nowe sensy, wydobywać z siebie
znaczenia. Obrazkowa metafora dialogu. Z tym, że znacząca plątanina sensów, która się z żyjątek wylewa jest ostatecznie dość złożoną, skomplikowaną strukturą, którą trudno byłoby tak po prostu rozplątać.

11.10.07
Czysto fomralna zabawa obciążona znaczeniami, które nadałem poszczególnym elementom. Mechanizmy powstałe
dzięki teoriom tworzą żyjątka. Kolor czerwony - krew własna, podobnie jak w rysunkach z 2006 r. (http://www.ratz.
pl/z_glowy/index_7.html).

12.10.07
Żyjątka tworzą teorie a te pozwalają rodzić się nowym żyjątkom. Podkreślona zostaje logiczna struktura znaczących
białych elementów - przez ich symetryczny kształt.

13.10.07
Orgiastyczna wielość żyjątek i ich znaczeń. Ostatecznie teorie i znaczenia wypełniają całe otoczenie organizmów...
Już nie wiadomo czy to otoczenie tworzy żyjątka - czy żyjątka tworzą otoczenie. Czasami konsekwencje symboliki,
którą sobie narzuciłem wydaje mi się śmieszne, groteskowe lub wydaje mi się, że sam do końca jej nie rozumiem dzieje się to zwłaszcza wtedy kiedy nie zamierzam powiedzieć nic konkretnego i posługuję się swoimi symbolami dla
zabawy..

14.10.07
Organizm tworzy teoretyczny model, ideę do której chciałby się przystosować, dopasować. Pomagają mu w tym różne
teoretyczne narzędzia - białe haczyki. Jednak żyjątko zdecydowanie do teoretycznego modelu nie przystaje i żyjątko
produkuje nowe modele, teorie i idee...

15.10.07
Po raz kolejny w moich rysunkach - organizm tworzy teorie lub na podstawie teorii kształtuje się organizm...

16.10.07
Matrycą może być wszystko. Zapełnianie poszczególnych miejsc w matrycy czerwonym kolorem to realizowanie pewnego estetycznego algorytmu... Jest on kwintesencją wszelkich moich poprzednich prób i błędów, wszystkich plastycznych doświadczeń, dupogodzin spędzonych przed kartką papieru.... Jednocześnie nie potrafię odpowiedzieć sobie na
pytanie dlaczego wybrałem te właśnie miejsca.

17.10.07
Parę komórek, glutów powiązanych w małą sieć jak grupa neuronów... I mały szkic w rameczce - życie tworzy teorię a
na podstawie teorii powstaje życie - nazwę to - “pętlą ratza” albo spiralą...

18.20.07
Gluty czerwonofigurowe - swobodne komplikowanie kształtów, które w tym wypadku nie miały mieć żadnej symbolicznej treści... No może należy dodać, że w mojej wyobraźni ten czerwony obiekt porusza się intensywnie...

19.10.07
Tego dnia trafiłem dzięki www.ted.com na Theo Jansena i jego chodzące kreatury. Byłem w ciężkim szoku - ten
gość wydawał się już od dawna realizować projekt - życie w sztuce - w bardzo prymitywnej formie rzecz jasna i to
raczej symulacja życia a nie prawdziwe niezależne organizmy... Na podstawie filmu zrekonstruowałem mechanizm
kroczący będący głównym elementem kreatur Jansena. Myślałem, że to bardziej skomplikowane. Geniusz w prostocie.
Bardziej fascynujący jest napędzający kreatury pneumatyczny mechanizm. Mechanizm Jansena zestawiłem ze swoim
standardowym glutem wskazując na prostotę tego pierwszego - oczywiście w ostatecznym rozrachunku to moje gluty
nie chodzą i są często amorficzne...

20.10.07
Nie mający pretensji do sensu radośnie komplikujący wyimaginowane kształty szkic bez celu.

21.10.07
Kolejny dzień bloga dał się we znaki. Odpoczywałem i nie myślałem. Monotonnie zapełniałem kartkę powtarzającymi
się kreskami. Kilka chaotycznych pętelek dodałem kiedy powierzchnia cała była jednolicie zakryta. Te pętelki to symboliczne wyjątki od reguły...

22.10.07
Kod i jego realizacja. Informacja przełożona na formę... Kod -> na podstawie kodu zbudowany organizm -> organizm
generuje kod - > Na podstawie kodu zbudowany organizm -> organizm generuje kod - > Na podstawie kodu zbudowany organizm (widoczny na rysunku jako graniastosłup)...

23.10.07
Organizm generuje teorie i języki, które pozwalają mu sobą manipulować - wprowadzać zmiany w własnej strukturze
- modyfikować się zgodnie z własnymi potrzebami.

24.10.07
Kolejny bezmyślak. Spontaniczne i bezpretensjonalne pokrywanie kartki kreskami... Spontanicznie machałem dłonią
tworząc tasiemkę, której na koniec dodałem trochę przestrzenności ... Tego rodzaju przestrzenne tasiemki przypominają
mi rysowane światłem przez Picassa efemeryczne formy, fotografowane na długim czasie naświetlania. Daim współczesny plastyk opatentował tworzenie takich form przestrzennych bez uciekania się do fotograficznych sztuczek (http://www.nextwall.net/content/projekt/taggedinmotion.php) - można by to nazwać formą najswobodniejszej
ekspresji - swobodne machanie dłonią....

25.10.07
Żyjątko...

26.10.07
Żyjątko konstruuje jakąś teoretyczną formułę do której stara się nieudolnie dopasować. Obrastać na tym ideowym szkielecie. Niestety życie ma swoje prawa i trudno mu się dopasować, zwłaszcza jeśli teoretyczny model ma luki - żyjątko
przecieka przez niedopowiedzenia i nieścisłości - wymyka się opisowym schematom.

27.10.07
Organizm na którymś z krańców wszechświata... Może w skład którego wchodzi kilkaset galaktyk... Albo niewielka
liczba atomów...

28.10.07
Organizmy jako produkt nowoczesnej technologii lub technologia będąca produktem żywego organizmu....Najistotniejsze jest to, że ten rysunek przedstawia sytuację w której jedno wynika z drugiego naprzemiennie i nie wiadomo
specjalnie co w rzeczywistości tego rysunku było pierwsze... Jest to symbioza biologicznego i technicznego a w zasadzie ich jedność.

29.10.07
Zabawy z przestrzennym zagwazdraniem. Wartość czysto formalna.

30.10.07
Tutaj wyjątek tego bloga. Rysunek, na którego widok autentycznie chce mi się wymiotować. Byłem
pod dużą ilością alkoholu kiedy to rysowałem. Ten rysunek był spisany na całkowitą przypadkowość.
Wyjmowałem losowo flamastry z mojego słoiczka z przyborami do rysowania i rysowałem wszystko
w tempie możliwie największym. Efekt jaki jest każdy widzi... W ten sposób mamy genezę powstania
i morfologię kiczu - bezmyślność i przypadek. Bardzo dosadny argument na rzecz abstynencji - żaden
inny rysunek robiony pod wpływem nie wyglądał lepiej od tego.

31.10.07
Spontaniczne generowanie kształtów. Jakieś pseudo mechanizmy. to ciekawe ale te kreski, te
przenikające się figury to najdrobniejsze składowe mojej wyobraźni - to one pojawiają się w mniejszym
bądź większym zagęszczeniu, z lepiej lub gorzej położonym światłocieniem... Złożoność obrazu jest
tylko kwestią czasu i ilości iteracji...

1.11.07
Prosta opozycja - przypadek i celowe działanie. w tym wypadku idealna figura w prawym górnym rogu
wydaje się być banalna i prosta - błacha. Ta prosta figura to świadome działanie a ten glut na dole to
przypadkowo skomponowany kawałek materii... Złożoność przypadkowych kompozycji jest o wiele
większa niż tego co świadomie możemy skonstruować...

2.11.07
Każda z tych kropelek to oddzielny wszechświat... Każda ma własną niepowtarzalną historię... Każda
jest inna... Żadnej z nich nie da się precyzyjnie opisać ani skopiować... Komputer wiernie mi służy - w
końcu był to przede wszystkim jego test...

3.11.07
Kompozycja z moich odcisków palców. Dosadne zaznaczenie swojego miejsca, znaczenie sobą...

4.11.07
Relaksacyjne zaginanie kształtów...

5.11.07
Mała zagadka... Ile glutów widzisz... Nic szczególnego... To tylko tworzenie czegoś niejednoznacznego....

6.11.07
Żyjątko - jako swobodna ekspresja... Moje dziecko...

7.11.07
Jedno szybkie dotknięcie kartki pędzlem, tu i teraz, zen. Enso symbol buddyzmu zen - częsty motyw
kaligrafii japońskiej. W Japonii uważa się, że charakter artysty można łatwo rozpoznać po tym w jaki
sposób kaligrafuje on Enso. Jaki jest mój charakter? Niedomknięty, nie okrągły? A może go wcale nie
ma? Jest to moje pierwsze enso.

8.11.07
Wypluwamy znaki, które mają swoje fizyczne odpowiedniki - poprzez dialogi i doskonalenie teorii
uczymy się manipulować materią aby w końcu nad nią zapanować i tworzyć życie. Ani złe ani dobre.

9.11.07
nauka --> nowe organizmy żywe-->...

9.11.07
Matryce... Ile obiektów widzisz?

10.11.07
Przestrzenność... Jak wzorek na kafelku.

11.11.07
Mięsiwo, które może przekształcić się we wszystko...

12.11.07
Mały graficzny paradoks... W opisie jest to jeszcze bardziej groteskowe: z formy1 wydobywa się
forma2, która umożliwia wydobycie się formie2... Robaczki kochane...

13.11.07
Drapieżne... w kształcie robaczki....

14.11.07
Żyjątko zamienia swoją krwawice na znaki, i zdania w swojej własnej gramatyce....

15.11.07
Blok znaków, znaczeń, teorii jak zwykle hipostazowanych w moich rysunkach, okazjue się być
konstrukcją z żyjątek....

16.11.07
Inspirowane wielością podwodnych, dziwnych stworzeń - moje własne stworzenie. Bardzo chciałbym
w przeszłości wprowadzić w ruch te swoje żyjątka...

17.11.07
Glutawiec zwykły, mięśniaczkowo bezznaczeniowy... Czyli ładniusi bełkotek. Niesamowite, że bełkot sprawia tyle
przyjemności... Te ozdobne, estetyczne wypierdki służą tylko temu, żeby autor takowego bawił się dobrze. A ja chcę
pracować, nie bawić się - odkrywać i konstruować to, co godne zrozumienia...

18.11.07

Kolorki i czerń, która zagina kolorowe promyczki niczym czarna dziura. Czyli znów nic.

19.11.07
Znowu po głowie telepie mi się hasło - bogactwo głębin... W rzeczy samej testujemy tutaj głębiny
mojej wyobraźni i na ile jestem w stanie komplikować te swoje żyjątka. Ostatecznie muszę stwierdzić,
że wypadam blado przy produktach ewolucji - usprawiedliwiam się faktem, że one miały więcej czasu
na nabieranie kształtów:).

20.11.07
Glutawiec mięsny przedstawiony na matrycy z trójkątów... Ot to samo tylko w innym języku.

21.11.07
Sztuczne głębiny kolejna odsłona... Takie zetknięcia z kolorem uświadamiają mi jak silne kolor daje
wskazówki głębi i przestrzenności. Przy okazji tej, znowu dość przypadkowej pracy, postanawiam do
koloru jeszcze kiedyś wrócić...

22.11.07
Już wiesz o co chodzi? Żyjątka konstruują sobie teorie... Ale w jakiej przestrzeni się to dzieje? - Ściśle
teoretycznej:) Kto tą przestrzeń stworzył - najprawdopodobniej te same żyjątka.

23.11.07
W tym rysunku wykorzystałem motyw, który w przyszłości powinienem wyeksploatować z większym
rozmachem... Samokrytyka - pokreślone czerwonym piórem elementy to wszystko to, co zrobiłem nie
tak, co ostatecznie zlikwidowałbym lub poprawił. W tym wypadku samokrytyka była bardziej symboliczna - w przyszłości chciałbym zrobić wielką pracę gdzie odnoszę się do większej ilości elementów.
Wiele klasówek, które pisałem wracało do mnie w podobnej formie - może zostawiło to we mnie jakiś
ślad i stąd ta praca...

24.11.07
Piórko przysłużyło mi się w tym rysunku. To, że po raz kolejny wyjaśnię symbolikę nie jest brakiem
szacunku dla inteligencji widza - ja chcę to zrobić dla siebie - wypełnić konsekwentnie koncepcję.
Żyjątko opisuje wszystko to, co dookoła i otacza się wizerunkiem tego świata (metafora tego, że to
mózg kształtuje naszą rzeczywistość... do prawdziwej nie mamy bezpośredniego dostępu). Czarny
element to coś niewiadomego - coś, co czeka na opis (takich elementów zawsze będzie w bród i ciut
ciut)...

25.11.07
Marzy mi się pokaz filmów reklamowych w którym nie padłaby ani jedna nazwa produktu i nie
wyświetlone zostałoby ani jedno logo - dlaczego taka cenzura? Reklamy są formalnymi fajerwerkami
- tak jak były nimi obrazy świętych robione przez Rafaela czy El Greca... Ale podobnie jak w przypadku tych dwóch malarzy tak i agencje reklamowe nie interesują się produktem, który reklamują - nie
mają oni nic do niego. Ostatecznie chodzi o formę - środki których użyto do realizacji zamówienia.
Wielkie środki angażowane w reklamę to środki pompowane w formę, w kuszące kształty - nie ważna
jest coca cola, opel czy h&m tylko to, co ma skłonić Cię do tych marek. Jałowością reklamy jest tylko
produkt.
Reklama jest jak ta ramka, która świetnie spełnia funkcję zawierania czegoś w sobie - produkt jest dla
mnie tym, co ta ramka zawiera.
Był to jeden z nielicznych, bezpośrednich komentarzy do rzeczywistości zawartych w tym blogu....

26.11.07
Zaskoczyć mnie mógł tylko przypadek - przypadkowa kompozycja, przypadkowe materiały i nie
narzucanie sobie żadnych znaczeń... Jestem bardzo zaskoczony. Kamp zabawa - haha!

27.11.07
Mechaniczne już użycie moich ulubionych flaków, gęstego nauronalnego gluciwa zestawionego z
topornością matrycy milimetrowego papieru. Estetyczna wydmuszka - automatycznie wydmuchnięta,
którą lubię.

28.11.07
Chciałem się zaskoczyć i wyszła mi forma jak z galerii zapiecek - czyli kupa. Ma ona kształt zdecydowanie intrygujący i nietypowy.

28.11.07
To nie jest mój dramat, że ktoś nie chce mnie kupić i mi z tym tak tragicznie - jak zasugerował jeden
z obserwatorów bloga - to jest dramat plastyków w ogóle. To dość elitarny przywilej, żeby siedzieć
sobie, myśleć i czasami to zanotować, narysować, napisać i dostawać za to pieniądze. Nie wielu tak
może, ma na to społeczne przyzwolenie i aprobatę... Ta kupa to KAŻDY artysta... Należy się coś
komuś za to, że jest? To ja jako widz dostawiam tą nieszczęsną kreskę przy “mnie”. Ja nie wszystko
kupię. Im dłużej robię to, co robię tym bardziej nie lubię plastyków za ich wyniosłość.

29.11.07
Znowu próbowałem się zaskoczyć i znowu mi się udało. Ten rysunek przeszedł wiele metamorfoz.
Stanąłem z nim na tym etapie bo już nie mogłem dalej go przetwarzać. Tusz był w rzadkiej konsystencji i akurat na nie najgorszym kolorze się zatrzymało, stwierdziłem więc, że tego nie dotknę
już więcej. Dodałem potem kropki z pędzla, co wyszły jak twarze i mogę powiedzieć, że mieszanka
Młodożeńca z “Mrowiskami” Szajny wyszła. I byłbym bardziej zaskoczony gdyby jeszcze podobał mi
się efekt tych przypadkowych zabiegów....

30.11.07
Rysunek o kontekście wizualnym w jakim występował ten rysunek na mojej stronie.... Takie było tło
na stronie www. ratz.pl kiedy zamieszczałem na niej rysunki z bloga. Paski na tym rysunku są w takich proporcjach, że kiedy rysunek umieszczony został w okienku przeznaczonym na rysunki z bloga,
wydawało się, że w stronie jest dziura.

1.12.07
Nadałem temu tytuł: “Niepoliczalna ilość znaków” jeszcze nie widziałem tak zatytułowanego czarnego obrazu... A ja bardzo lubię czarne obrazy. Czy dziesięć takich samych obrazów zatytułowanych
inaczej jest dziesięcioma różnymi obrazami? Moja arbitralna odpowiedź brzmi - nie. Bardziej od
tej problematyki kręci mnie potencjalności sytuacji, w której informacji jest zbyt wiele, żeby je
ogarnąć...
Jako plastyk mogę sobie pozwolić na systemową niekonsekwencje, niekoherencje i żywą sprzeczność.
Jak niepoliczalna ilość znaków reprezentowana jest przez czarny prostokąt - kiedy to białe elementy
symbolizują znaki, języki i teorie? Czarne równa się białe? A czy za każdym razem muszę korzystać
z tego samego słownika?

2.12.07
Dwie reprezentacje tego samego obiektu w dwóch różnych czasoprzestrzeniach... Niektórzy dostrzegli w tym klamkę i faktycznie można w tym klamkę dostrzec. W sumie “ten sam obiekt w dwóch
różnych czasoprzestrzeniach” jest takim samym niewiele wnoszącym absurdem jak... klamka.

8.12.07
Lubię ten rysunek - choć nie jest on udany. Poniosło mnie i nie zrealizowałem swojego pierwotnego założenia. Mięso miało obudowywać architektoniczny biały element, wyraźnie się na im opinać
(jak w rysunku z 26.10.07). Nie udało mi się tego uzyskać. Poniosło mnie z przestrzenną zabawą, z
efekciarską czerwoną plamą i wytrąciło się to, co miałem do powiedzenia. Został formalny fajerwerk.
Biologiczny flak wspinający się po białej konstrukcji idei i teorii zaczyna wzrastać na ich podstawie,
w określonym przez teorię kierunku...

4.12.07
Kiedyś wyobrażałem sobie wielkie ruchome obrazy, na których byłyby wielkie krwiste kawałki mięsa,
biologiczne, żywe, zaskakujące, układające się w jakieś nieprzypadkowe, logiczne konstrukcje, które
przy każdym ruchu zmieniają swoją strukturę, i przekształcają się w kolejny wymyślny, inteligentny
kształt. Wyobrażałem sobie, że maluję je wychlustując na płótno farbę, której mam w hektolitrach.
Nałożoną farbę okładam szmatami, szaleńczo i nonszalancko, szybko i precyzyjnie stawiam wielkie
plamy szerokim pędzlem i sam akt malowania ma w sobie coś orgiastycznego, co daje wyraz energii
we mnie tkwiącej...
Nad rysunkiem spędziłem co najmniej dwie godziny - precyzyjnie i uważnie stawiając kreski piórkiem z
cieniutką stalówką - moje inteligentne, biologiczne flaczki powstają dopiero w rękach samozwańczego
inżyniera plastyka odznaczającego się dużą cierpliwością.
Rysunek jest jedną z wielu reprezentacji obsesyjnie przychodzącego do mnie wyobrażenia, które nabiera odrobinę sensu kiedy nazywam tego biologicznego flaka nowym organizmem żywym...

5.12.07
Dzień pustki. Potrzebny mi kontrast do formalnego bogactwa z poprzednich dwóch dni. Zwyczajne
zmęczenie ot co. Podoba mi się taki dymek, który utworzył się przypadkowo mniej więcej w połowie
wysokości tego rysunku, po lewej stronie. Dymek bez tekstu. Jakby ta forma chciała coś powiedzieć
ale nie mogła - jak informacja wydobywająca się z czarnej dziury. Zastanawia dlaczego te przypadkowe formy nabierają takiego a nie innego kształtu. Odpowiedź brzmi: bo nie są do końca przypadkowe. Moja ręka ma pewne nawyki, moja głowa pewne inklinacje. Nie jest to stado gołych bab narysowanych z nudów bo wolę np. Marka Tobeya i Antoniego Tapies’a od Picassa... Są to formy wypalone,
bez potencjału. Tak to widzę. Nabrać mogą one znaczenia tylko w kontekście innych moich prac.

6.12.07
Zabawy z tuszem. generowanie różnorodności w celu zaskoczenia autora. Generowanie przypadkowej
różnorodności w celu wytworzenia układu początkowego, który zainspiruje kolejne kroki. Wiedziałem
tylko tyle, że będzie tusz i będzie to czarno-białe.

7.12.07
Żyjątko dryfujące w przestrzeni kosmicznej... Żyjątko, które dzieli się w myślach na pół, a połówka
żyjątka dzieli na pół drugą połówkę, ćwiartka żyjątka dzieli na pół połówkę i druga ćwiartka dzieli na
pół trzecią ćwiartkę... To było trudne do opisania dlatego wolałem to narysować. Bardziej złożonych
relacji występujących między obiektami na moich rysunkach nie będę już opisywał... No chyba, że
dla czystej onanistycznej przyjemności. To dobry przykład do obrony tezy, że niektóre reczy po prostu
lepiej jest narysować.

8.12.07
Ta niebieskawa chmurka to biały tusz, który wylałem na rysunek kiedy stwierdziłem, że on mi się
w ogóle nie podoba... Kiedy tusz zaczął się mieszać z żółtym i czarnym tuszem, które nałożyłem
wcześniej i utworzyły się ciekawe kolorystyczne mieszanki stwierdziłem, że zacznę odbijać to na
papierze milimetrowym (odbitki na następnej stronie). Już dawno chciałem wykorzystać papier milimetrowy do rysowania chaotycznych kształtów. Tak jak kiedyś bawiąc się umieszczałem swoje biologiczno mięsne gluty w sztywnych kratownicach - kolejnych matrycach, podkreślając różnice między
sztywnym, technicznym, zero jedynkowym a płynnym, biologicznym i żywym... Teraz wydaje mi
się to o wiele mniej kontrastowe - a właściwie zlewa się to dla mnie w jedno... Takie antagonistyczne
ustawianie biologii i techniki staje się coraz bardziej pozbawione podstaw - kiedy miniaturyzacja
systematycznie postępuje i pozwala imitować takie naturalne układy jak np. siatkówka, kiedy już
wiadomo, że DNA przypomina zero-jedynkowy program. O układach biologicznych i mechanicznoelektronicznych można myśleć jako o czymś, co różni się tylko stopniem złożoności...
Ten cykl rysunków to raczej mój głośny śmiech, który wywołuje chaos, przypadek i nieświadome
działanie w sztuce - czyli to moje działanie ironiczne.

9.12.07
Białe paski - znaki i teorie, które pozwalają skonstruować sztuczne stworzenia, które z kolei orając,
dekodując swoimi teoriami czarne - niewiadome - tworzą swoje znaki - biała pozostałość. Tło strony
www.ratz.pl w trakcie prowadzenia tego bloga było w czarno-białe paski. Rysunek był tak narysowany, żeby umieszczony w okienku przeznaczonym na nowy rysunek z bloga, wyglądał na kontynuację
tła.
Przy okazji opisywania takich rysunków jak ten - dostrzegam groteskowość tego zabiegu - opis tych
prac staje się kiczowatym science - fiction. Ostatecznie muszę się z tym pogodzić - bo to wszystko
wydobywa się ze mnie spontanicznie. Podobnie ktoś kiedyś skojarzył moje rysunki z komiksem moim skromnym zdaniem to komiks doskonały...

10.12.07
To jest dla mnie mgła z której rodzą się wszystkie moje pomysły. Tego dnia byłem zmęczony, pewnie
w nie najlepszej formie dlatego nic nie wyłoniło się z mgły.

11.12.07
Wyobraźmy sobie obraz, w którym wszystkie jego elementy jako kreatury, stworzenia żyją własnym
życiem. Są precyzyjnie opisane - tak, że możemy obserwować wszystkie szczegóły cielesności tych
stworów. Dysponują one własnymi celami, intencjami, przemyśleniami i żyją tylko w swoim, wirtualnym świecie obrazu. Widz nie zobaczy nigdy tej samej sceny - na obrazie zawsze będzie działo się coś
innego - będą rodziły się kolejne pokolenia kreatur z obrazu. Nasze dzieci będą oglądały dzieci, tych
kreatur, które my mogliśmy oglądać. Będą one podlegały ewolucji. Będzie można pogadać z każdą z
kreatur pojawiających się w ramie. Wirtualne życie kreaturek będzie toczyło się również poza ramami,
poza dostępną nam wykrojoną sferą. Będą miały cały swój wszechświat a my tylko jego wykrojony
skrawek. Stworzenia te będą mogły nas widzieć i poznawać, zaprzyjaźniać się z nami i nas nie lubić.
My będziemy dla nich zamknięci w takiej samej ramie jak one dla nas.
Powyżej szkic przedstawiający jeden z takich światów. Był to jednocześnie rysunek, który był wstępnym
szkicem do rysunku, który ukończyłem 04.2008 (http://www.ratz.pl/obrazki/RATZ_04_2008_duzy.
jpg).

12.12.07
Jest to jeden z tych syfnych rysunków, w których próbujesz się zaskoczyć i niestety udaje się to w
zbyt dużym stopniu. Ten niebieskawy kolorek to mieszanka czarnego i białego tuszu. Wiele zupełnie
nie planowanych rzeczy działo się na tym rysunku. Na koniec dodałem najbardziej mnie zaskakujące
różowe elementy. Zieleń wzięła się z chluśnięcia żółtym tuszem. Kontrolowany przypadek - dał pewną
wartość, do której nigdy nie dążyłbym, gdybym rysował w pełni świadomie. Podoba mi się jedynie
glutowatość tej błękitnej chmurki...

13.12.07
Kolejny test najlepszego z dostępnych narzędzi... Gdybym miał tablet i nie musiał męczyć się myszką
wtedy mógłbym zrobić o wiele więcej niż na papierze.
W tym rysunku nie mówię o niczym szczególnym - testuję możliwość świadomego komplikowania
form...

14.12.07
Ciąg dalszy świadomego komplikowania wymyślonych form za pomocą photoshopa.

15.12.07
Kolejna matryca i przedstawiona za je pomocą moja twarz. Użyłem kilku matryc jednocześnie- matryca z rombów, długich wąskich pasków, szerokich pasków i z trójkątów. Używałem czerni i dwóch
odcieni szarości jako walorów do zapełniania przestrzeni w matrycach. Pierwotnie chciałem pokazać,
że nałożenie na siebie kilku matryc pozwala zwiększyć rozdzielczość i stworzyć dość dokładny wizerunek. Użyłem motywu twarzy, żeby łatwo i szybko można było poznać obiekt, który jest przedstawiany. Znudziło mnie to i zmęczyło strasznie - nie widać matryc i gdybym o nich nie napisał niewielu
by to zobaczyło. Rozmazanie na twarzy, które zrobiłem w zdenerwowaniu o wiele lepiej pokazuje jak
gęsta matryca pikseli monitora tworzy mgiełkę o wiele bardziej różnorodną od wszystkiego tego, co
narysowałem za pomocą swoich prymitywnych matryc. A potem zadawałem sobie pytanie - po co tyle
trudu wkładam w to, żeby powiedzieć, że im gęstszy opis tym lepiej, precyzyjniej, jaśniej, bardziej
zrozumiale? To takie oczywiste.

16.12.07
Najprostszy robak parę stawów i brak funkcji... Pewnie nimi porusza i leci sobie w przestrzeni kosmicznej przez
miliony lat świetlnych...

17.12.07
Często marszczę czoło kiedy ktoś pyta mnie o zdanie na jakiś temat (takie mam czoło)... i często moich
min-komentarzy nikt nie rozumie... Często używałem tuszu i ten też znalazł się akurat pod ręką... Więc
zrobiłem sobie “Osiem odbić” żeby podkreślić to czoło, niezrozumienie i swoją ulubioną technikę...

18.12.07
Wielość pryzmatów, których użycie wcale niczego nie rozjaśnia - ewidentnie zaciemnia to coś.
Jednocześnie w momencie kiedy wielość pryzmatów tworzy całkowite zaciemnienie - jest to na tym
rysunku tożsame ze zwielokrotnieniem znaczeń. Patrzymy przez pryzmaty będące w istocie opisami ich wielość to bezdenna niemal ilość znaczeń i teorii - czerń... A przez te pryzmaty patrzymy de facto
na białą kartkę...

19.12.07
Pustka i bród, który znalazł się na kartce przypadkiem... W kontekście tego, co robię nawet te małe
kropeczki mógłbym nazwać robaczkami - moimi mikroorganizmami. Jednak nie myślałem o tym jak
podpisywałem tę kartkę. Nie miałem siły i pomysłu na żaden rysunek.

20.12.07 - 26.12.07 + 8.1.08
Pierwszy cykliczny rysunek w tym blogu. Wielka kompozycja z projektowanymi pojedynczymi elementami - emergencja...Przedstawiam w nim kolejne żywe organizmy i ich zaskakujące życie - sam
nie wiem do czego służy ten przedziwny zestaw organów - żałuję, że nie mogę wprawić ich w ruch
żeby nadać tym organom jakieś funkcje...Tak wygląda wielka improwizowana bezmyślność albo
myślenie obrazem.

27.12.07
Nuda, zmęczenie i jedno pociągnięcie cienkopisu. Prawie jak Enso... Tego rodzaju mniej absorbujące
rysunki, przy których nie musiałem koncentrować się intensywnie były potrzebne dla higieny psychicznej, odpoczynku i czasu na wymyślanie innych bardziej złożonych kompozycji. Może dlatego, że ten rysunek jest efektem całkowitej bezmyślności tak dobrze się na niego patrzy - było tylko
jedno założenie - to będzie jedno pociągnięcie cienkopisem, bez odrywania go od powierzchni.
Nie angażuje widza zanadto, nie wymaga koncentracji i tym samym jest luzem ucieleśnionym...
Jednocześnie zadziwiające jest dla mnie jak niedużo brakuje takiemu rysunkowi do większej komplikacji - wystarczyłby światłocień i można by z takiej matrycy wydobyć wiele kształtów podobnych
do tych, które rysowałem wcześniej - ale też twarzy, zwierząt, pejzaży - w końcu to wszystko można
już zobaczyć na tym rysunku - jeśli się tylko przyjrzeć...

28.12.07
Efekt rysowania lewą i prawą ręką jednego motywu jednocześnie. Zadziwiające, że było to możliwe i
w sumie myślałem, że lewa dłoń poradzi sobie znacznie gorzej. Ostatecznie to efekt rysowania prawą
dłonią jest zabarwiony na czarno i jest na pierwszym planie. Obiekt na tym rysunku - to kadr z filmu
dokumentalnego o Gunterze von Hagensie - rysunek wykonany na podstawie kadru ze zdjęciem z jego
pracowni.

29.12.07
Trzy rysunki A3 zrobione przez “sztucznego masażystę” czyli efekt poruszania się tego wibrującego
urządzenia z przytwierdzonymi do niego markerami, długopisami i cienkopisami na trzech kartkach
A3... dwa rysunki pokazane są w całości, trzeci pocięty na równe kawałki został rozmieszczony w
losowym porządku na tekturze. Dało to bardzo ekspresyjny efekt - uważam, że to bardzo dobre prace oczywiście nie mojego autorstwa. Na tablicy wyróżniony jest czerwonym okręgiem fragment rysunku,
który ja wybrałem jako najciekawszy. Ten wybór uważam za kluczowy w dialogu na temat różnic
między mną a sztucznym masażystą - on go dokonać nie potrafi. To wcale nie umniejsza jego roli
rzecz jasna - po prostu potrzebny jest mu rozbudowany algorytm działania, który będzie mu trzeba
zaimplementować - hardware będziemy mieli systematycznie coraz bardziej podobny...

30.12.07
Czysta zabawa. Formalnych igraszek ciąg dalszy - rysowanie obiektów, które nie mają pretensji do
jakiegoś znaczenia ma w sobie coś niesłychanie odprężającego - czyli jest to forma relaksacyjna.

1.1.08 - 7.1.08
Siedmiodniowy cykl - czyli onanistyczna autoafirmacja - utwór improwizowany bez szczególnych
założeń wstępnych... Na przykładzie tego rysunku widać co wynika z idei kontynuacji, konsekwencji
i systematycznej konstrukcji - powstaje duża różnorodna kompozycja, która ostatecznie jest swego
rodzaju złudzeniem - jest to w końcu 7 oddzielnych prac, które są dla siebie kontynuacją tylko dlatego,
że każda zaczyna się tam gdzie poprzednia kończy, jednolitość tej kompozycji jest złudzeniem - ta
wielka kompozycja nie była przemyślana jako całość. To dla mnie jakaś odległa metafora konstrukcji
“ja”, które ciągnie się jak taki rysunek - gdzie każdy zestaw wyrażeń, znaków, działań traktowany jest
jako kontynuacja tego, co było - a gdzie tak naprawdę kontrolowane jest to, co tu i teraz ...

