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 Celem projektu jest analiza pojęcia przypadku obiektywnego w odniesieniu do 
dziedzictwa awangardowego kierunku surrealizmu i jego wizualizacja pod postacią realizacji 
artystycznych. Realizacja jest refleksją nad mechanizmami twórczości artystycznej oraz po-
dejmowanym przez artystę medium i wynikającymi z tego konsekwencjami, a także szerzej 
– nad zachowaniami społecznymi, powtórzeniami i fragmentacjami obecnymi w kulturze, nad 
fenomenem rozproszenia autora oraz intensywnego przenoszenia się działań artystycznych 
do przestrzeni wirtualnej (również w świetle obecnej pandemii). Stawiana jest hipoteza o klu-
czowym wpływie wyboru medium artystycznego dla poszukiwanych naturalnie przez twórcę 
właściwości świata i wpływ tych procesów na tworzone obiekty artystyczne. Obserwacje te czy-
nione są w kontekście bogatej spuścizny surrealizmu obecnej we współczesnej sztuce, która 
żywi się zjawiskami i narzędziami kolektywnymi oraz performatywnymi. Projekt wcho-
dzi w dyskurs z tradycją surrealistyczną, często parafrazując jej dokonania, reinterpretując je 
lub doszukując się aktualnej spuścizny kierunku. Jak daleko współczesnym działaniom od grup-
ki artystów, którzy chcieli wstąpić w rolę wybornego trupa pijącego młode wino? 

   Realizacja składa się z 9 opowiadań prezentowanych w formie słuchowiska w towa-
rzystwie instalacji, obiektów i dokumentacji działań. Wychwytując sytuacje, fakty, zbiegi oko-
liczności, historie zastane, zasłyszane lub odnalezione, konstrukcja poszczególnych realizacji 
projektu artystyczno-badawczego wynika ze szczegółowego researchu, który objawia się wyła-
wianiem kolejnych treści w formule surrealistycznej, czyli posługującej się kolażem jako zderza-
niem na pozór odległych treści. Większość realizacji powstaje we współpracy z zaproszonymi 
twórcami lub jednostkami wykazującymi twórczy potencjał na podstawie idei dialogu, kolek-
tywności i wielogłosu. Działania odbywają się wokół przeróżnych czynności i przejawiają się 
pod postacią aktów, performensów, działań o charakterze happeningowym oraz interwencji, 
a także obiektów będących wynikiem kolektywnych wysiłków i decyzji. Staram się przy tym, 
by dochodziło do zgodności podświadomych fluidów kreatora, który wchodzi z daną sytuacją  
w wyjątkową interakcję, czerpiąc przy tym z koncepcji rumuńskiego surrealisty Gherasim’a 
Luca, który opracował o.o.o., czyli obiekty obiektywnie ofiarowane. 

 Praca stanowi almanach motywów surrealnych, w których logika ulega wykrzywieniu, 
a rzeczywistość zwraca uwagę swoimi niezwykłymi właściwościami takimi jak semantyczność, 
wieloznaczność, aprioryczność, synchronizm, binarność, paralelizm, myślenie magiczne czy 
błędne wnioskowanie. Kolekcjonowanie takich zjawisk oraz obserwacja codziennych drobnych 
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przemieszczeń w tkance powszedniości stają się materią mojej twórczości. Taka praca staje 
się zarazem obserwacją samego procesu twórczego bowiem wybiórcze, subiektywne, meta-
foryzujące i symbolizujące, nie zawsze dające się jasno wytłumaczyć decyzje są kluczowe dla 
twórczości artystycznej. Aby móc rejestrować przypadki obiektywne, konieczne było wyczule-
nie na intuicyjne traktowanie napotykanych wątków. Proces ten skutkuje znacząco subiektyw-
ną perspektywą, której charakterystyczną cechą jest zmiana perspektywy od detalu do ogółu, 
od jednostki po grupy i od pojęcia po system. 

 Przypadek obiektywny dowodzi, że granica pomiędzy rzeczywistością a nadrzeczywisto-
ścią jest płynna i wystarczy czasem jedno wydarzenie, aby pękły sztywne szwy podziałów. Łą-
czy i rozszczelnia środki wyrazu, co skutkuje charakterystycznym dla współczesności zatarciem 
granic i otwarciem znanych formatów na nowe doświadczenia. Takie opieranie się systemowi 
staje się performatywne, wyczula. Z tego też względu przedstawione w kolejnych pracach wy-
darzenia są refleksją kulturowo-społeczno-polityczną. Bez takiego szerszego wglądu przywoły-
wane przypadki obiektywne musiałyby zakrawać na solidną dawkę solipsyzmu. Być może taki 
był zamysł nazwania przypadku właśnie obiektywnym, aby z pozornej subiektywności wyrasta-
ła panoptykalna całość?

 Projekt artystyczno-badawczy „Na mych oczach ogromnieje przypadek” stanowi unika-Projekt artystyczno-badawczy „Na mych oczach ogromnieje przypadek” stanowi unika-
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opublikowanie na Wikipedii opublikowanie na Wikipedii definicji przypadku obiektywnego. Stawiane jest tutaj zadanie przypadku obiektywnego. Stawiane jest tutaj zadanie 
kontynuacji osiągnięć Biura Badań Surrealistycznych (1924), które miało naukowo-artystyczne kontynuacji osiągnięć Biura Badań Surrealistycznych (1924), które miało naukowo-artystyczne 
ambicje, a realizacja doktorska stara się taką tradycję wznawiać, korzystając z osiągnięć naj-ambicje, a realizacja doktorska stara się taką tradycję wznawiać, korzystając z osiągnięć naj-
nowszych technologii oraz szerokiego współczesnego kontekstu kulturowego. W ten radosny nowszych technologii oraz szerokiego współczesnego kontekstu kulturowego. W ten radosny 
sposób sama staję się Filią Biura Badań Surrealistycznych. Nie jestem jednak sama, czerpię  sposób sama staję się Filią Biura Badań Surrealistycznych. Nie jestem jednak sama, czerpię  
z otoczenia, bardziej niż samotnego twórcę, przypominając kolektywny z otoczenia, bardziej niż samotnego twórcę, przypominając kolektywny holobiont..

 Badania oparte zostały na praktyce (practice-based research), ostateczne twórcze 
artefakty (dzieła sztuki) wraz z analizą procesu twórczego stanowią podstawę wkładu do wie-
dzy. Dociekania powzięte zostają po części w rezultacie analizy historycznej, po części w drodze 
praktyki i jej rezultatów, ale pełne zrozumienie można osiągnąć jedynie w odniesieniu do do-
świadczania twórczych artefaktów. Projekt artystyczno-badawczy, którego pierwszym etapem 
było zbieranie wyników eksperymentów (mobilizowanie świata), stał się dla mnie ciekawą al-
ternatywą dla rozwoju twórczego, dzięki niemu zweryfikowały się i umocniły pewne sposoby 
pracy (rzetelny research) i pojawiły się nowe wątki (praca kolektywna). Współpraca z innymi 
twórcami, logicznie wynikająca z koncepcji poruszanej tematyki, stała się dla mnie sposobem 
na dalszy rozwój artystyczny, co zrymowało się osobliwie z czasami pandemii.  
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