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Agnieszka Dutka

Klucze

Kiedyś
Miejsca, drzwi i zamki zmieniają się. Bezużyteczne klucze wkłada do dzbanka. Wcześniej
podpisuje na przypadkowych świstkach, łączy
w komplety za pomocą drutów i sznurków, tworząc artefakty podlegające zmiennym układom.
Kamionkowy dzbanek stoi na drewnianej półce
umocowanej we wnęce aneksu kuchennego.
Znajdują się na niej szklanki, kubek z postawionymi na sztorc sztućcami, popękany wazon
z Wenecji, kielichy, stuletnie filiżanki, drewniany
serwetnik w kształcie ryby. Klucze wyodrębnione
są stanowiskiem przy tej krawędzi, która styka
się z przesmykiem zagraconego przedpokoju.
Każdy musi tędy przejść, przeciskając się w obie
strony obok drewnianego wieszaka objuczonego
kurtkami, swetrami, płaszczami, nieraz uderzając
ramieniem o tamtą krawędź półki.
W rzeczywistości wrażenie celowego ustawienia dzbanka w miejscu przesądzającym o jego
dostrzeżeniu, to czysto subiektywne odczucie.
Dla uważnego obserwatora byłby widoczny
zawsze. Klucze tkwią w nim na ukos i pionowo:
unikatowy bukiet utkany dodatkowo prostokątami opisów, sterczącymi drutami i sznurkami
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o różnorakim charakterze. Małe kluczyki leżą
na spodzie, ukryte i niewidoczne do dnia, gdy
odruchowo zaglądam do środka.

Teraz

Zbiór kluczy z dzbanka stanowi niepowtarzalny
rejestr miejsc ojca. I choć nie jest on pełny, te
parę podpisów wystarcza, by uchwycić istotę
sprawy, intencję, która była jego źródłem: szkic
z życia, rzut oka w przeszłość... Nie jestem
w stanie tego zweryfikować, więc na wszelki
wypadek biorę też pod uwagę inne możliwe
okoliczności.
Bo przecież jakąś rolę na pewno odegrały tu
względy estetyczne. Jak i skłonność ojca do
gromadzenia w jednym miejscu drobnych
rzeczy o podobnych właściwościach fizycznych.
Ta metoda przechowywania ułatwiała potem
bezbłędne funkcjonowanie wśród chaosu
przedmiotów wypełniających pracownię.
A może dzbanek był po prostu schowkiem.
Chociaż nie całkiem zwykłym. Bo tych kilka
białawych prostokątów wraz z umieszczoną na
nich treścią opisów, nadaje pozaestetyczny sens
wszystkim pozostałym, połączonym sznurkami
i drucianymi pętlami, kluczom bez opisu. Druty
uformowane w nieregularne pętle, sznurki
o różnorodnym splocie, połączone węzłami,
stanowią wyraźny ślad prowizorki i pośpiechu.
Ich niepowtarzalność, w połączeniu z opisami,
wstrząsa wymownością, której nadmiar udziela
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się wszystkim pozostałym kluczom, znalezionym
później. To nie jest wrażenie iluzoryczne.
Opisy znajdują się na podwójnie, lub poczwórnie
złożonych kartonikach i kawałkach papieru.
Dobry stan zachowania, brak przypadkowych
zgięć i niewytarte napisy sugerują ich powstawanie w okresie, gdy dany klucz przestawał
pełnić funkcję i nie był już noszony w kieszeni.
Poprzez ukryte w złożeniach miejsca, chwilowo
stają się czymś jak znaleziona butelka z listem
w środku. Odginam narożniki, zaglądam, rozkładam, niestety, nie ma tam wiadomości. Nawet
w tym wielokrotnie złożonym.
Opisy są wykonane dwustronnie, długopisami
w różnych kolorach, jeden czerwonym pisakiem. Stanowią serię. Są nieforemne, przyczepione do kluczy za pomocą sznurka, drutu, spinacza, czy zwykłego metalowego kółka. Druty
w kolorze zielonym, czerwonym i ciemnej rdzy,
każdy umocowany w inny sposób, sznury grube,
o wyraźnym splocie i cienkie sznurki, przewleczone podwójnie, białe, zielone, czerwone
i kawałek niebieskiego, o grubych supłach, swą
finezją i charakterem podkreślają wyjątkowość
tego znaleziska.
Dzięki jedynym w swoim rodzaju i odrębnym
szczegółom każdy klucz zyskuje tożsamość
będącą fragmentarycznym odzwierciedleniem
osobowości ojca. Te klucze stanowią zbiór
podstawowy.
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Zbiór rozszerzony powstawał stopniowo.
Zapoczątkowały go małe kluczyki z dna dzbanka. Uwrażliwione na formę klucza oko, bez
trudu wypatrywało ich w miejscach ukrytych.
Poutykane gdziekolwiek, pojawiały się niespodziewanie. Zewsząd: z szuflady nachtkastlika,
spomiędzy notesów z numerami telefonów,
z „korytka” na zabałaganionym stole, z dzbanków i pojemników stojących wszędzie, z zamkniętej na amen metalowej skrzynki, spod
odgiętego przez przypadek linoleum i z podłogi
spod grubego szkła powiększającego.
Są to: cztery klucze na kółku, częściowo pokryte rdzą; trzy nieduże klucze przywiązane
niegdyś różowo-złotą wstążką do białej zawieszki z czarno-zielono-srebrnym florystycznym
motywem; nietypowy kluczyk z wyrwaną łopatką, zakończony dużym kolistym uchwytem,
i metalowa, wykończona owalnymi otworami
zawieszka z wygrawerowanym napisem „iglo
lux” pełniąca funkcję breloka. I jeszcze około
90 pozostałych.
Oba zbiory, stanowią niepowtarzalne archiwum, które, zabrane przeze mnie z pracowni
ojca w reklamówce, znalazło się w pudełku.
Po dłuższym czasie zostało posegregowane
i podzielone na trzy grupy: pierwsza – klucze
z opisami, druga – klucze połączone sznurami
i drutami, trzecia – pozostałe klucze. Każda
z nich, w oddzielnych pojemnikach, trafiła do
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Widok ogólny,
strona prawa
General view, right side
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Fragment wystawy
Fragment of
the exhibition
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pudełka pierwotnego. Pomimo uporządkowania
formalnego, w dalszym ciągu towarzyszyło mi
wrażenie chaosu sprzężonego z przeczuciem
iluzorycznego dalszego ciągu.
Klucze usypane razem, tworzą masywną, nieregularną bryłę o odczuwalnym ciężarze. Ułożone
pojedynczo, w ciągu stają się znakami, symbolami otwarcia i zamknięcia, oznaczają minietapy życia. Za sprawą obrazów, które ze sobą
niosą, są jak czołówki filmów, których już nie
można obejrzeć. Choć wiadomo, że były: filmy
faktu poza jakąkolwiek interpretacją. Jedyne
co po nich pozostało, to mgliste wspomnienie
seansów. Każdy klucz jest materialnym faktem
świadczącym o istnieniu miejsc: wymienionych
w opisie i tych nieokreślonych, nienazwanych,
nieoznaczonych żadnym sznurkiem czy drutem.
Długie sekwencje życia zatytułowane opisem
przy kluczu, ulegają kompresji. Etapy zostają
sprowadzone do jednego hasła. Nie ma na nich
dat, więc kolejność staje się raczej umowna.
Zbyt dynamiczny „spis treści” nie daje się
zapisać. Powstaje syntetyczne ujęcie pełne
niedomówień. Bo o ile opisy wyjaśniają
cokolwiek, to ich brak przy większości kluczy
zawiesza na zawsze możliwość identyfikacji.
Więc już nie o to chodzi. Klucz, stając się pośrednikiem między mną, a tym, co zapomniane
i zapamiętane, staje się ponownie narzędziem,
tym razem otwierającym nowe przejścia do
niedostrzeganych znaczeń. Poprzez wytłok
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Widok ogólny, strona
lewa i na wprost
General view,
left and front
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w gipsie, uzewnętrzniając swój przestrzenny
negatyw-duszę, zwielokrotnia się.

Topografia
Klucz kojarzy się z drzwiami, lecz nie zawsze
o drzwi tu chodzi. Zbiór zawiera mnóstwo
małych kluczyków: do szuflad? skrzynek? szaf?
Przestrzeń budynków i pomieszczeń spłaszcza
się ujęta w symbole dwóch kluczy: tego do
drzwi i tego do sprzętu za drzwiami.
Powstaje wyimaginowana konstrukcja jakiejś
budowli składająca się z zewnętrza oznaczonego dużym kluczem oraz z wnętrza symbolizowanego małym. Ulice. Można by mieć nadzieję,
że „z mroku wyłoni się” albo że „pamięć podpowie”. Nic z tego. Wysiłek wyobrażania sobie, czy
przypominania tego, o czym się nie wie, nic nie
da. Tak więc te obrazy zaklęte w nieopisanych
kluczach pozostaną ukryte. Ale istotne.
Oczywistością pozostają konkretne ulice,
których sieć, tworzy mapę jego życia, niepokrywającą się z żadną z istniejących.
Dzięki tajemnym zawikłaniom akcji i zmianie
priorytetów, powstający w wyobraźni zarys
kartograficzny miasta zmienia dobrze znany
kształt, a w jego tkance następuje przebudowa.
Słynne architektoniczne i urbanistyczne
punkty odniesienia stają się przeźroczyste,
natomiast wiadome miejsca zarysowują się
wyraźnie, wystrzeliwują w przestrzeń, ukazując
perspektywę wybranych ulic, jego ulic.
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Podwójny wektor
Pamięć o ojcu ma materię niejednorodną,
drżącą od szczegółów. Jest pełna zapętleń,
sprzeczności i nierównoległych kolein. Jest
refleksją o tym, co wiem, i o tym, co mi się wydaje. Wielokrotne plany akcji toczą się w niej
na raz, i równocześnie zachowują dziwaczną
kolejność, której cechą jest podwójny wektor:
ten zgodny z upływem czasu i zarazem tamten
na odwrót. Scenę wypełnia wiele wibrujących
obrazów, powidoków i scen mających właściwość ukrywania się, lub wysuwania na plan
pierwszy.
Na przykład obrazy związane z dobrze znanymi, przeżywanymi od środka, jako ich element,
etapami życia ojca. Płynnie cięte kadry są
mocno oświetlone, ich tłem jest dom, pokoje,
ulica, wszystko naraz. Przeżyty tam czas jawi
się w postaci wszelkich opowieści, anegdot
ujętych teraz umownie w jakieś ogólne hasło,
które oznacza wszystko.
Jak tyle pozostałych, o których niewiele wiadomo, o których nie wiadomo nic. Ale były.
Więc w tym wielokrotnym ruchu obrazów,
nawarstwiających się przestrzeni, rozdmuchiwanych i tworzących się na nowo scen,
są też i one.
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Reliefy, gips,
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Reliefs, gypsum,
object, 186x26 cm
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Gabloty – Klucze 1,
fragment
Display Cases – Keys 1,
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Agnieszka Dutka

The Keys

Once
Places, doors and locks change. Useless keys
get stored in a jug. Before they are put in
there, they get labelled, detailed, described, on
casual scraps of paper, grouped into sets tied
together with string or wire, turned into artefacts which enter into changing arrangements.
The stoneware jug stands on a wooden shelf
mounted on the kitchenette wall. On it, there are glasses, a jug full of cutlery standing at
attention, a cracked Venetian vase, a couple
of goblets, some century-old teacups, a fish-shaped wooden napkin holder. The keys are
positioned separately, they have their own
place at the edge of the shelf that abuts the
passage of the cluttered hall. Everybody has
to squeeze through on their way in and out,
passing the wooden coatrack laden with coats,
sweaters, jackets, often bumping one’s arm
against that edge.
Come to think of it, the impression that the
jug had been intentionally positioned where
it was bound to be noticed is quite subjective.
An attentive observer would notice it anyway,
at all times. The keys are stacked within,
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vertically or diagonally; a unique bouquet, with
rectangles of descriptions, the wires sticking
out and a great variety of pieces of string
woven into it. The small keys lie at the bottom,
hidden and invisible – until the day comes
when, instinctively, I peep inside.

Now
The collection of keys crammed into the jug
makes a unique register of my father’s places.
Although incomplete, these few inscriptions
are enough to catch the very essence of the
matter, the intention which was the source –
a sketch from a life, a glance upon the past…
Since I am not able to verify this, I also
consider other plausible circumstances.
Indeed, aesthetic considerations must have
been at play. As well as my father’s propensity
to gather in one place small objects that
hadsimilar physical properties. It was a storing
strategy that later on made it easier for him
to function faultlessly among the chaos of
objects cluttering his workshop.
Or maybe the jug was just a cubby. But not
quite an ordinary one. Because those several
whitish rectangles, together with the contents
of what had been written on them, give an
extra-aesthetic meaning to the remainder:
to the keys tied into bunches with pieces of
string or wire loops, and bearing no description.
The irregular wire loops, those strings of

Wystawa, fragment
The exhibition, fragment
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Seria Miejsca, fotoobrazy,
druk cyfrowy, 100x70 cm
Places series, photo images,
digital print, 100x70 cm
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various weave fixed with knots, clearly suggest
a stopgap haste. Their uniqueness, together
with the descriptions, is strikingly meaningful,
and this excess of meaningfulness rubs off on
all the other keys, those that had been found
later. This is not an illusionary impression.
The descriptions are written on rectangular
pieces of cardboard or on scrapes of paper,
folded double or in four. Their good condition,
the lack of casual folds, the letters that have
not been worn out, suggest that they were
made after the keys had ceased to be used
and were no longer carried in pockets.
Places hidden within the folds make them,
for a while, appear similar to a bottle found
with a letter inside. I fold back the corners,
I peep inside, I straighten them out, but, alas,
I find no message. No even inside the one
with many folds.
The descriptions are written on both sides,
with biros of different colours, one with a red
marker pen. They make up a series. They are
shapeless, fixed to their keys with string,
wire, an occasional paper clip or a common
metal ring. The wires are green, red, or dark
russet, each one fixed differently; the strings
are thick, with clear weave, or thin, doublereeved, white, green, red,and a piece of blue,
with thick knots; their finesse and character
emphasise the exceptional value of the trove.
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Due to the unique, particular details, every key
gains its own identity, which becomes a fragmentary reflection of my father’s personality.
These keys constitute the primary set.
The secondary, extended set was created step
by step. It was initiated by the small keys from
the bottom of the jug. The eye, sensitized to
form, spotted them easily in hidden places.
Stuck at random, they appeared unexpectedly.
Out of all places –a night stand drawer, the stack
of notebooks filled with telephone numbers,
the pen tray on the cluttered table, the jugs
and containers standing everywhere, the metal
casket jammed shut, the space under incidentally bent out linoleum on the kitchen floor
or the area under the thick magnifying glass.
These are: four keys on a ring, partially covered
with rust; three rather small keys fixed with
a piece of once pink-and-gold ribbon to a white
bangle adorned with a black, green and silver
flower motive; a small fancy key with the blade
torn away and a large round handpiece, and
a metal bangle finished with ovalperforations,
bearing the engraved inscription iglo lux and
used as a pendant. And some ninety more.
Both sets make a unique archive, which, taken
by me from my father’s workshop, landed in
a box. After some longish time, the trove was
segregated and sorted out into three groups:
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keys with descriptions, keys tied together with
string or wire, and other keys. Each set, in its
own separate container, went back into the
primary box. In spite of this formal ordering,
I still had the impression of chaos, coupled to
the premonition of some illusory continuation.
Piled up, the keys make an irregular massive
block of perceptible weight. Laid out, in
a chain, they become signs, symbols of opening
and closing; they stand for minuscule stages
of life. Through the images that they bring
with them, they resemble credits of films
that cannot be seen any longer. Although it is
known that they existed: the documentaries
beyond all interpretation. The only thing that
remained after them is a blurred memory of
the showing. Every key is a material fact, a piece
of evidence proving the existence of places –
those mentioned in the key descriptions and
those remaining nondescript, unnamed, not
marked with a piece of string or wire.
Long life sequences, their titles provided by
the descriptions attached to the keys, become
compressed. Individual stages are reduced to
a single slogan. They are not dated, so their
sequencing becomes fairly contractual. It is
impossible to put down this excessively dynamic
“table of contents”. What emerges, is a synthetic
frame, full of vague hints. Because, while the
descriptions explain something, or anything,
the absence of descriptions, which is the case
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of most keys, suspends forever the possibility
of identification.
So this is not what it is about. In its role of
an intermediary between myself and things
remembered and forgotten, the key becomes,
once again, an instrument which now opens
new passages leading to hitherto unseen
meanings. Through a gypsum impression, it is
multiplied, expressing its spatial negative-soul.

Topography
A key is associated with a door, but not always
it is a door that this is about. In the set, there
are a lot of tiny keys: to drawers? to cabinets?
to wardrobes? The space of buildings and
rooms is flattened when reduced to the symbolism of two keys: the key to the door and
the key to the furniture inside. There emerges
an imaginary construction – some edifice that
consists of an outside marked with the large
key and an inside symbolized by the small one.
The streets. One might hope that things will
“emerge out of darkness” or be “prompted
by memory”. Far from it. The effort of imagining, or remembering, something that one
does not know about is useless. And thus the
images captured in the nondescript keys must
remain hidden. But significant.
What remains obvious, are concrete streets,
making a network which is a map of his life,
not overlapping with any of the existing maps.
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Miejsca. Ulica Olszyny,
druk cyfrowy, 100 x70 cm
Places. Olszyny Street,
digital print, 100x70 cm
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Due to mysterious complexities of the plot
and to changing priorities, the cartographic
outline of the town changes its familiar
shape, and its tissue becomes restructured.
The familiar architectural and town-planning
reference points become transparent, and the
well known places are clearly outlined, shooting
up into space and revealing the perspective
of some selected streets, his streets.

Seria Miejsca, fragment
Places series, fragment
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The double vector

The memory of my father is made of heterogenic matter, trembling with details. It is full
of loops, contradictions and nonparallel tracks.
It is a reflection on what I know and what seems
to me. The multiple planes building the plot are
active all at the same time, and, simultaneously,
they preserve a bizarre chronology, characterised
by a double vector: one compatible with the
flow of time but also the other one, its opposite.
The scene is filled with vibrating images, with
afterimages and with images which have the
ability to either hide or to come to the fore.
For instance, the images connected with the
stages in my father’s life – well known, experienced deep inside, the stages are constitutive elements of the images. In the footage,
smoothly cut frames are very well lit; with the
home, the rooms, the streets – all of them at
the same time – in the background. The time
that was lived there emerges in the shape of
all kinds of stories, anecdotes now reduced to
some stipulated general slogan, which signifies
everything. Just like many others, of which not
much is known, of which one knows nothing.
But they were there. And therefore, in this
multiplied movement of images, overlapping
spaces, scenes blown up and emerging anew,
they too are present.
Tłumaczenie Elżbieta Tabakowska
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Miejsca. Ulica Kościuszki,
druk cyfrowy, 100x70 cm
Places. Kościuszki Street,
digital print, 100x70 cm

30

Rafał Solewski

Paradoks i powtórzenie.
Agnieszka Dutka ze sobą,
o obrazie, ojcu i grafice.
Rama jest po to, by wyodrębnić pole obrazu
i, szczególnie wtedy, gdy rama jest głęboka,
otworzyć obraz tak, jak otwiera się okno.
Tak swobodnie Agnieszka zinterpretowała to,
co o ramie i płaszczyźnie tła pisali w różnych
czasach Alberti, Strzemiński czy Shapiro.
Prosta rama gablot jest głęboka, staje się
niemal odrębną poziomą płaszczyzną, powtórzoną cztery razy. I jest czarna, tak jak pole,
które wyodrębnia po to, by je otworzyć.
Wyodrębnia ta rama czerń zamkniętą w kwadracie, tak jakby chciała otworzyć metafizyczność jej stałości, jednolitości, nieprzeniknioności, jej zarazem pustki, możliwości i nadmiaru,
dostrzeganą nie tylko przez Malewicza. Jeśli
jednak czarna rama wyodrębnia czarne pole,
to jakby go nie wyodrębniała, bo czerń od
czerni się nie różni, w jej stałości, jednolitości,
nieprzeniknioności, jej zarazem pustce, możliwości i nadmiarze. Przez własną czerń zlewa
się rama z płaszczyzną i scala w Jedno, choć
przecież to dwie różne przyrodzone cechy
obrazu.
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Tyle, że to nie obraz, ale gablota. To tylko
pojemnik służący ekspozycji, mówi Agnieszka.
I zamierzony paradoks, odpowiada sobie,
ten obraz jako rzecz wypełniona nadmiernie.
Nie ostatnie to spotkanie z metafizyką,
ta czerń i ten paradoks, dodaje cicho.
Wtedy czerń rozprasza światło. Tak jak to dzieje się z ciemnością wypełniającą wszechświat.
To światło umożliwia widzenie, gdy daje się
pochłonąć przez coś, co istnieje, albo gdy
od tego czegoś się odbija, by trafić do oka człowieka. I jako obraz pozostać w jego umyśle.
Światło jest kluczem, otwiera patrzenie
i czyni je widzeniem.
Klucze białe, szare, rdzawe, połyskujące srebrzyście, przecinające czerń i rozwierające ją
w gablotach Agnieszki, są tautologiczne. Jakby
rozmowa z samą sobą o swojej sztuce przemieniała się w patrzenie na to, jak się widzi,
czyli rozumie to, na co się patrzy. Odbijając
światło, klucze otwierają na widzenie, służą
otwieraniu jako użyteczne narzędzia, symbolizują zamykanie i odmykanie, inicjują pracę
pamięci i znaczeń. Rozwierają prześwit, powiedziałby może Heidegger, Agnieszka śmieje się.
Tych inicjowanych znaczeń rozwinięty wachlarz,
zdaje się być wprost pokazany. Trwają paradoks i tautologia w koniecznym ich związku,
gdy osiem kluczy związanych drutem w jeden
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Miejsca. Ulica Sławkowska,
druk cyfrowy, 100x70 cm
Places. Sławkowska Street,
digital print, 100x70 cm

Miejsca. Ulica Zyblikiewicza,
druk cyfrowy, 100x70 cm
Places. Zyblikiewicza Street,
digital print, 100x70 cm
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Miejsca. Ulica Zwierzyniecka,
druk cyfrowy, 100x70 cm
Places. Zwierzyniecka Street,
digital print, 100x70 cm
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Miejsca. W stronę ulicy Duża Góra,
druk cyfrowy, 100 x70 cm
Places. Towards Duża Góra Street,
digital print, 100x70 cm

plik rozsuwa się, niczym grzebień, pióropusz,
albo stalowy, funkcjonalny rocaille, skierowany
szeroko ku dolnej krawędzi pudełkowej ramy.
Tak animowane, mogą się też te klucze nakładać
na siebie, by zebrać się „w kupie”, by znaczyć
więcej. Składają się wtedy i usypują w żelazną
stertę, u dołu, przy ramie. Stertę poddaną
grawitacji, prawu ciążenia właściwemu Ziemi,
światu, w którym żyje Agnieszka.
W nim namnożenie i ciężar oznaczają ważność,
rdza czas, klucz możność otwarcia, napis na
przytwierdzonej plakietce podpowiedź tego,
co można otworzyć.
Bieżanów, warsztat, koperta z zagranicy, ulice
Kolonijna, Kościuszki, Olszyny, Zwierzyniecka…
Na biało-czarnych fotografiach linie zbiegają
się w centrum, biegną do celu, tak jak wyznaczyła rama migawki i obiektyw o szerokim
kącie spojrzenia. Płaszczyzny drogi albo jej
bruk przecinają pamięć, dążą, a domy, pierzeje,
drzewa napierają z boków. Obrazy tętnią we
wspomnieniach. Agnieszka kadruje je i nazywa
po swojemu, chce opanować galopadę pamięci
przez opisanie: „Wielokrotne plany akcji toczą
się w niej na raz, a równocześnie zachowują dziwaczną kolejność, której cechą jest podwójny
wektor: ten zgodny z upływem czasu i zarazem
tamten na odwrót. Dzięki temu scenę wypełnia
wiele wibrujących obrazów, powidoków i scen
mających właściwość ukrywania się, lub wy-
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Widok ogólny, strona prawa
General view, right side
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suwania na plan pierwszy. Na przykład obrazy
związane z dobrze znanymi, przeżywanymi od
środka, jako ich element, etapami życia ojca.
Płynnie cięte kadry są mocno oświetlone, ich
tłem jest dom, pokoje, ulica, wszystko naraz”.
Na zdjęciach brak ludzi, to w opisie dopiero
pojawia się ojciec, tak wprost uobecniany.
Tymczasem błękitne linie i płaszczyzny przecinają soczystą gamę czerni, bieli, szarości, albo
nasuwają się na nią. Są jak pył, cień i szmer.
Zakłócają widzenie, by pamięć napotykała to,
czego nie udało się otworzyć w czerni, a ku
czemu prowadzą paradoks i tautologia.
Wciąż bowiem nazbyt wiele jest tych kluczy,
tak mnożą się i narastają, wysypują z toreb
i usypują w stosy, dyndają, zderzają się i plączą,
dzwonią o siebie, ciekawią, frapują i drażnią.
Tak niezliczone są odpowiadające im zamki
i skryte miejsca nimi zamknięte.
Co mówią przez tę ilość? Co ojciec chciał
mi powiedzieć, gdy je zostawił, pyta siebie
Agnieszka, tak jakby fotografie nie dały jednak
odpowiedzi. Mimo że to zdjęcia miejsc ważnych,
tak intensywnie nasycone czernią konturu,
szarością płaszczyzn, bielą światła. I mimo
błękitnego prześwitu…
Tak jak ramie przez jej czarny kolor nie udało
się ograniczyć pola tła, by otworzyć czerń
płaszczyzny, tak kadr i opis nie potrafią
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Reliefy, gips, fragment
Reliefs, gypsum, fragment
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zapanować nad wspomnieniami tak, by je
wytłumaczyć. Gwałtowny przybór pamięci
przekracza granice, wielość wrażeń znieczula,
nadmiar obrazów je dewaluuje, natłok sprowadza utratę.
Agnieszka wraca więc do detalu. Do klucza
wyodrębnionego. Czyżby tak poradził jej
Wolfgang Welsch, by ponad anestetyzującym
zwielokrotnionym naporem, spojrzeć jednak
z wrażliwością na szczegół?
Poniżej dwóch innych, zawieszonych w czerni,
samotny klucz leży na płaskiej powierzchni
ramy, znów u dołu, ciąży. Jest i uobecnia.
I lśni, jarzy się niemal odbitym światłem.
A błękitny sznurek przepleciony przez jego
ucho jest taki swojski, miękki, przytulny,
słodko rozczochrany...
Jakże mnie podszedł! – Agnieszka jest poruszona. Przecież gdy wpatruję się w klucz,
odbijam się w jego lśniącej powierzchni
ja sama. Tyle wiem o tych tajemnicach, co
sama pamiętam, tyle widzę, co wiem teraz.
A poza odblaskiem pozostaje ciemność,
kiedy zapominam, że o ojcu pamiętam ja.
To dlatego „Pomimo uporządkowania formalnego, w dalszym ciągu towarzyszyło mi
wrażenie chaosu sprzężonego z przeczuciem
iluzorycznego dalszego ciągu”. Agnieszka
tak mówi, bo wie, że metafizyczne odczucie
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pragnęła ujarzmić słowem, obrazem, kadrem,
ramą gabloty. A teraz zrozumiała, że zawsze nie
dość skutecznie, bo nie dość spoglądała nie tyle
poprzez wspomnienia, ile naprawdę poprzez
siebie. Gdy spoglądać będę poprzez siebie,
otworzy się Prawda w spojrzeniu na ojca, którego przecież jestem właśnie dalszym ciągiem.
Klucz „zatrzymuje się w dziele w momencie
prześwitu swego bycia” powiedziałby może do
Agnieszki Heidegger, bo pozbawianie zamka,
a w zamian tautologiczne „zamknięcie” w gablocie, obnaża, jak bardzo zdolność otwierania jest
istotnym bytem klucza. I jak tę prawdę zatrzymuje w sobie artystyczne umieszczenie
na czarnym tle w czarnej ramie.
Georges Didi Huberman wskazałby jednak
Agnieszce symptomatyczność klucza, uobecniającego nie tylko te wspomnienia, które można
pamiętać, widzieć i rozumieć, wreszcie zapisać
w fotograficznym obrazie, ale i te, które się wypiera się, tak jak śmierć i prawdę o niej przywołaną barwą żałobnego kiru. Być może zgodziłby
się z nim i Hal Foster, jeśli już tak szermować
nazwiskami, zastanawia się Agnieszka.
I ten symptom, wpisany w nią przez ojca,
przepisuje w języku, który umie najlepiej, który
jest jej. Klucz staje się częścią graficznej matrycy, wtłacza się energicznie w materię sztuki
Agnieszki, dotyka jej, naciska, przeoruje, drąży
i zostawia ślad. Utrwala, maskuje i wytwarza,
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Relief, gips, fragment
Relief, gypsum, fragment
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Relief, gips, metal,
fragment
Relief, gypsum, metal,
fragment
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powiedziałby może ten Foster i zwrócił uwagę
na powtórzenie.
W szarej teraz płaszczyźnie szczelina ma
kształt klucza i brnie głęboko, by odnaleźć
sens. „Wytłok w gipsie, uzewnętrzniając swój
trójwymiarowy negatyw-duszę, zwielokrotnia się”, mówi wreszcie Agnieszka i te słowa
upublicznia.
Po tym upublicznieniu, namnażając teraz
jeszcze bardziej, ale już przez własną grafikę,
odkrywa Agnieszka to zadanie artystycznego
tłoczenia i piętrzenia, które zostawił jej ojciec.
Prawdą owego namnażania jest właśnie odbijanie i zwielokrotnianie wzoru, procesualne
bycie sztuki, tworzonej, powielanej i multiplikowanej, w taki sposób będącej swym byciem
w świecie i czasie, by jako owego bycia prawda
otwierać metafizyczność samego powtórzenia
realizowanego „na wzór”.
Klucz, zaprojektowany z niepowtarzalnym
języczkiem i krzywką, jako wzór i początek
wyciśnięty w matrycy, a potem powtarzany
w grafice, jako ciąg dalszy z jego następującym
byciem w czasie, otwiera metafizyczność bytu,
bo jest jako dzieło, które używa czasu jako
swej materii, a powtórzenia jako narzędzia.
Agnieszka zaś tworzy w czasie, na wzór swego
ojca Leszka, wyrzucając jego śmierć w czarne
tło w czarnej ramie, eksponując to, co jej tato
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zostawił, z całą wielością i ciężarem owego
dziedzictwa. Ożywia wreszcie ojca nie tylko
pamięcią, ale w graficznej pracy tłoczenia
i powtarzania. Ono nie tylko służy komunikacji,
rozpowszechnieniu wieści wszem i wobec, co
tak w grafice doceniali Benjamin i Lyotard. To
tłoczenie i powtarzanie, jest już bowiem jako
dzieło, i jako takie „będąc”, nawet w procesie,
otwiera Tajemnicę.
Tak grafika, ujmująca ponoć wartości przez
niekończące się powielane, prowadząca do
utraty obrazu przez jego multiplikowanie,
mnożąca wreszcie błędy matrycy, otwiera jednak sens bycia w czasie, wskazując na metafizyczny charakter początku tego bycia. I w tym
początku zapisane zadanie otwierania.
To już ostatni, więcej jednak niż paradoks,
mówi Agnieszka.
Nie tylko do siebie.
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Gabloty – Klucze 2,
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Display Cases – Keys 2,
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Rafał Solewski

Paradox and Repetition.
Agnieszka Dutka with Herself,
on Image, Father, and Printmaking
The frame serves to separate the field of the
image and, especially when the frame is deep,
to open the image the way a window opens.
That is how Agnieszka liberally interpreted
what Alberti, Strzeminski, or Shapiro wrote
about the frame and the background plane
at different times.
The display cases’ simple frame is deep; it
becomes almost a separate horizontal plane
repeated four times. And it is black, just like
the field it separates in order to open it.
The frame mentioned above highlights the
blackness closed within the square as if it
wanted to open the metaphysicality of its
immutability, homogeneity, impenetrability,
and simultaneously of its emptiness, potential,
and excess, perceived not by Malevich only.
Yet, if the black frame highlights the black
field, it is as if it did not highlight it since
blackness does not differ from blackness in its
immutability, homogeneity, impenetrability,
and simultaneously in its emptiness, potential,
and excess. Through its own blackness,
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the frame blends with the plane and merges
into One, although these are two different
inherent characteristics of a painting.
‘But it is not a painting but a display case.
It is merely a container serving the purpose
of exposition,’ says Agnieszka.
‘And the intended paradox,’ she replies to herself, ‘this image as an object filled in excess.
It is not the last encounter with metaphysics,
this blackness and this paradox,’ she adds
quietly.
Then light disperses the blackness. Precisely
as in the case of the darkness filling the
Universe. It is the light that makes seeing
possible when it allows itself to be absorbed
by something that exists or when it is reflected
off that something to reach the eye of the
human. And remain in their mind as an image.
Light is the key; it opens the looking and
transforms it into the seeing.
Keys – white, grey, rusty, shining silvery,
cutting through the blackness and dispelling
it in Agnieszka’s display cases – are tautologic.
As if a conversation with herself about her
own art became transformed into the looking
at how one sees, i.e. understands, that at which
one is looking. Reflecting the light, the keys
open one to seeing, serve the purpose of
opening as useful and handy tools, symbolise

Wystawa, fragment
Fragment of the exhibition
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locking and unlocking, initiate the work of
memory and meanings. ‘They allow the light in,
Heidegger might say,’ laughs Agnieszka.
The elaborate range of these initiated meanings
seems to be shown explicitly. The paradox
and tautology continue in their indispensable
relationship when eight keys, bound with wire
into a single bundle, spread apart in the likeness
of a comb, a plume, or a functional steel
rocaille, stretching downwards to the lower
edge of the box’s frame.
Thus animated, these keys may also overlap,
to come together, to mean more. Then, they
converge and form an iron pile, at the bottom,
by the frame. The pile is subject to the pull of
gravitation, the law of gravity characteristic
of the Earth, the world Agnieszka inhabits.
There, multiplication and gravity signify
importance, rust – time, the key – potential
to be opened, a caption on the attached
tag – a hint at what can be opened.
Bieżanów, studio, an envelope from abroad,
streets: Kolonijna, Kościuszki, Olszyny,
Zwierzyniecka… In black and white photographs,
lines converge in the centre, run to the target
guided by the shutter frame and wide-angle
lens. The planes or cobblestones of the road
cut through memory, proceed, while houses,
frontages, and trees push from the sides.
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Gablota-Zegar, obiekt,
asamblaż, 18x20 cm
Display Case – Clock, object,
assemblage, 18x20 cm
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Gabloty – Klucze 3,
obiekty, asamblaż
Display Cases – Keys 3,
objects, assemblage
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Images pulsate in memories. Agnieszka crops
them and calls them her own way, she wants
to overcome the gallopade of thoughts
through description: ‘Multiple action plans
transpire within it at the same time, while
adhering to a bizarre sequence characterised
by a double vector: the one compliant with
the passage of time and at the same time
the reversed one. Thanks to that, the stage
swarms with vibrating images, afterimages,
and scenes possessing the quality of either
hiding or coming to the fore. For example,
the images connected to the well-known
stages of her father’s life, experienced
by her, as their element, from the inside.
Smoothly cut frames are strongly illuminated,
with the house, rooms, streets, everything
at the same time as the background.’
There are no people in the photographs. It is
only in the description that the father appears,
presentified so directly. Meanwhile, the blue
lines and planes cut the lush gamut of black,
white, and grey or slide over it. They are like
dust, shadow, and rustle. They interfere with
the seeing to have the memory encounter that
which could not be opened in the blackness
and to which paradox and tautology lead.
This is because there are too many of these
keys – as they keep multiplying, accruing,
spilling out of bags to form piles, dangling,
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colliding, and tangling, clinking against one
another, intriguing, fascinating, and irritating.
So innumerable are the corresponding locks
and the secret locations locked with them.
‘What do they say by this number? What did
my father want to tell me when he left them
to me?’ Agnieszka asks herself as if the photographs had failed to provide the answer in the
end. Despite being photographs of important
places, so intensely saturated with the blackness of the contour, greyness of the plane,
whiteness of the light. And despite the blue
clearance…
Just as through its black colour the frame
failed to limit the background’s field to open
the plane’s blackness, so the shot and the
description cannot get such a grip on them
to explain them. A rapid surge of memory
transcends limits, the multitude of impressions
desensitises, excess of images devalues them,
accumulation causes loss.
Hence, Agnieszka returns to the detail. To
a separated key. Could it be that Wolfgang
Welsch advised her to look with sensitivity
at the detail, beyond the anaesthetising
multiplied onslaught?
Beneath two other keys suspended in blackness, a solitary key rests on the frame’s flat
surface, at the bottom yet again, weighing
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Gabloty – Klucze 3,
fragment
Display Cases – Keys 3,
fragment
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down. It is, and it presentifies. And shimmers,
almost glows with reflected light. While the
blue string threaded through its hole is so
familiar, soft, cosy, sweetly tousled...
‘He tricked me well!’ Agnieszka is moved,
‘After all, when I am staring at the key, it is
me myself and I who is reflected in its shiny
surface. What I know about these secrets is
what I myself remember. What I see is what
I know now. When I forget that it is me who
remembers my father, what remains, save
for the reflected light, is darkness.’
For this reason, ‘Despite the formal ordering,
a continued impression of chaos coupled with
an inkling of further continuation accompanied
me’. Agnieszka says so because she knows that
she endeavoured to tame the metaphysical
sensation with the word, image, shot, display
case frame. And now she understood that
she never did it effectively enough, as she did
not sufficiently look through her memories,
but truly through her own self. ‘When I look
through my own self, the Truth in my look at
my father, whose continuation I am after all,
will open up.’
The key ‘ceases the work at the moment its
being comes to light’ Heidegger might have
said to Agnieszka, because depriving it of
the lock, and tautologically ‘locking it up’
in a display case instead, exposes how much
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Klucz – ulica Duża Góra,
gablota, fragment
Key – ulica Duża Góra,
display case, fragment
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the ability to open is the essence of the key’s
being. And how the artistic placement retains
this truth on a black background in a black
frame.
Georges Didi Huberman would have pointed
out to Agnieszka the symptomatic nature
of the key that presentifies not only those
memories which can be remembered, seen,
and understood, and finally recorded in
a photographic image, but also those which
are denied, like death and the truth about it
evoked by the colour of a mourning shroud.
‘Perhaps Hal Foster would also agree with
him, if we are to bandy names around like
that,’ Agnieszka wonders.
And she rewrites this symptom, inscribed in
her by her father, in the language she knows
best, i.e. hers. The key becomes a part of the
graphic matrix; it energetically forces its way
into the matter of Agnieszka’s art, touches
it, presses, ploughs, penetrates, and leaves
a trace. It perpetuates, masks, and produces,
Foster might say, and draws attention to the
repetition.
In the now grey plane, the slot has the shape
of a key and digs deep to find meaning.
‘The gypsum imprint, externalising its three-dimensional negative-soul, multiplies itself,’
Agnieszka finally says and makes these words
public.
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Autorski szkic literacki do eseju
Dziedzictwo, obiekty, 18 x20 cm
Author’s literary draft for
the essay Dziedzictwo (Legacy),
objects, 18 x20 cm
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Autorski szkic literacki do
eseju Dziedzictwo, fragment
Author’s literary draft for
the essay Dziedzictwo (Legacy),
fragment
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Following this disclosure, producing now even
more multiplications, but this time through
her own prints, Agnieszka discovers the task
of artistic embossing and stacking that her
father left her. The truth of this multiplication
is precisely the reflection and multiplying the
pattern, the functioning of art in a process – art
that is created, reproduced, and multiplied,
thus being its Being-in-the-world and time
so as to open up, as the truth of this being,
the metaphysics of the repetition proper
realised “according to the pattern”.
As the pattern and beginning imprinted in
the matrix and then repeated in print, as
a continuation with its subsequent being in
time, designed with a unique blade and cuts,
the key opens up the metaphysics of being
because it is as a work that uses time as its
matter and repetition as its tool.
Agnieszka, however, creates in time, following into the footsteps of her father Leszek,
casting his death into a black background in
a black frame, exposing what her father left
behind, with all the abundance and weight of
this legacy. She finally brings her father to life
not only in memory but in the graphic work
of embossing and repeating. It does not only
serve the purpose of communication, spreading
the news to everyone, which Benjamin and
Lyotard so much appreciated in printmaking.
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The embossing and repetition are already
a work, and “being” opens the Mystery even
in the process.
Thus printmaking, supposedly capturing
values through endless multiplication, leading
to the loss of image through its multiplica
tion, finally multiplying the matrix’s errors,
nevertheless opens the sense of being in
time by pointing to the metaphysical character
of the beginning of this being. And the task
of opening recorded in that beginning.
This is the last one, yet more than a paradox,
says Agnieszka.
Not only to herself.
Tłumaczenie Maciej Czuchra
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Klucz – ulica Kolonijna,
gablota, fragment
Key – ulica Kolonijna,
display case, fragment
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Kartki pocztowe
od Stanisława Wójtowicza
do Leszka Dutki, lata 60.
Postcards from Stanisław Wójtowicz
to Leszek Dutka, 1960s.

68

Kartki pocztowe
od Stanisława Wójtowicza
do Leszka Dutki, fragment
Postcards from Stanisław Wójtowicz
to Leszek Dutka, fragment
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Fragment
ekspozycji,
widok przez drzwi
Fragment
of an exhibition,
view through
the door
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