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Wystawa Przemka Mateckiego w warszawskim
CSW. "Wpuszczam wirusa w system" [wywiad]
Wulgarność, karykatura i dyskusja o jakości i przekazie współczesnej reklamy – to wyłania się z nowej

wystawy Przemka Mateckiego, którą od wczoraj można oglądać w warszawskim Centrum Sztuki

Współczesnej.

Skomentujdawno temu • aktualizowany dawno temu

„Szkice olejne” to cykl, który powstaje od lat. Punktem wyjścia do tworzenia

obrazów są dla artysty całostronicowe zdjęcia reklamowe przedstawiające

atrakcyjne kobiety, czasami także równie urodziwych mężczyzn. Matecki

wynajduje fotografie w pismach modowych i lifestyle'owych, a następnie

przetwarza je: zasłania modelkom twarze, wydobywa pewne detale, przekreślając

inne, zaraża abstrakcją sztuczny świat marketingowych obrazów. Napada na

fotografie i przedrzeźnia je, wydobywając ukryty w nich potencjał. Jego prace

wbrew pozorom nie są sztuką dosłowną, pozostawiają szerokie pole do

interpretacji.
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• Mat. organizatora

Portalowi naTemat artysta udzielił wywiadu dotyczącego wystawy.

Patryk Chilewicz: Skąd zainteresowanie światem reklamy?

Przemek Matecki: Według mnie nie poruszam wątków świata reklamy. Samo to,

co reklama niesie nie interesuje mnie. Reklama jest dla mnie nośnikiem, na

którym powstaje sztuka. To dla mnie tylko wypadkowa tego, że zdjęcia

reklamowe są duże i nie ma na nich tekstu.

Czujesz potrzebę ingerencji w pracę innych osób?

Tak, jak najbardziej.

Dlaczego?

Nie wiem, tak samo nie znam odpowiedzi na pytanie dlaczego maluję tak, a nie

inaczej. Kręci mnie to, wydaje mi się to bardzo ciekawe, jest w tym szczypta

emocji. Trochę na wzór włamywania się gdzieś, wpuszczania wirusa w system.

Twoje prace są karykaturą początkowych założeń wszystkich zdjęć,

które zgromadziłeś. Czy czai się za nimi jakieś przesłanie? Chcesz coś

przekazać odbiorcom?

Nie chciałbym nigdy mówić nikomu co i jak ma myśleć.

A dla ciebie one coś oznaczają?

Dla mnie są to prace zupełnie abstrakcyjne, tak traktuję swoje malarstwo. Im

bardziej ta abstrakcja powstaje ze znanych nam nośników świata współczesnego,

w tym przypadku zdjęć reklamowych, tym trudniej stworzyć mi abstrakcyjny

obraz. Bardzo wciąga mnie takie podejście do tematu.

Prace, które prezentujesz na wystawie przedstawiają często kobiety w

zmysłowych pozach, które mają pobudzić seksualność odbiorcy. Ty

przetwarzasz je w taki sposób, że odzierasz je z ich seksapilu, a

nadajesz często charakter wulgarny. Czynisz je karykaturami samych

siebie. Dlaczego?

Te prace można rozpatrywać na dwóch warstwach: tej, która była i tej, którą ja

stworzyłem.

Dla mnie te prace są bardziej karykaturalne przed moją interwencją niż po niej.

Więcej zdjęć (4)
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Dla mnie to co ja namalowałem jest prawdziwe, a karykaturą jest ten świat z

gazet. W nich widzimy modelkę, twarz, lecz tak naprawdę jest to tylko jakiś

format. Przetworzone przez programy graficzne ciało kobiety zostało dopasowane

do obowiązującego kanonu i kontekstu zdjęcia, nie ma w tym nic z kobiecości i

naturalności. Wydaje nam się, że patrzymy na kobietę, a tak naprawdę patrzymy

na przemieloną ikonkę. Ja sprawiam, że ich wizerunki są bardziej naturalne,

bardziej zwyczajne.

Czy jest jakiś klucz, dzięki któremu wybierasz te, a nie inne zdjęcia?

Nie ma. Widzę w głowie gotowe pomysły. Przeglądam kolorowe magazyny, a

inspiracje same wpadają. Ważne jest to, że ja niczego nie szukam. Ja po prostu

znajduję.

Nazwałeś swoją wystawę „Szkice olejne”, tak po prostu. Dlaczego nie

szukałeś żadnego punktu zaczepienia, czegoś, co mogłoby połączyć te

obrazy? Skąd ta nazwa?

Nie są to z pewnością szkice w rozumieniu tradycyjnym – to nie notatki, które

później przenoszę na obraz. Nie jest też tak, że mogę szkicować w

nieskończoność. Mam przecież tylko jedno zdjęcie z gazety, jedną kopię. Mam

jedną szansę do wykorzystania. 

Dlaczego więc szkice? Widzę w nich potencjał ciągłego rozwoju. Cały czas mogę je

zmieniać i przetwarzać. Na moich szkicach ćwiczę pewne rozwiązania, ale nie

przenoszę ich dalej, one pozostają w takiej wersji w jakiej możemy je oglądać w

CSW. 


