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Lidia Głuchowska  

Bruno Schulz, Klisza Werk i „Efemeryczny teatr jednej fotografii” 

 

Mianem „efemerycznego teatru jednej fotografii w następujących po sobie ujęciach” pierwszą 

część otwartego cyklu tworzonego przez Mariusza Kubielasa określił „ojciec chrzestny” jego 

przedsięwzięcia, Wojciech Zawadzki. Za nim charakterystykę tę przejęli niektórzy recenzenci 

dotychczasowych dwudziestu odsłon tego projektu. Ci ostatni często podkreślają, iż 

przygotowanie niektórych ze wspomnianych ujęć wymagało tygodni pracy nad „teatralizacją” 

pomieszczeń i badań warunków ekspozycji. 

Parateatralny charakter ma nie tylko sam proces tworzenia cyklu U Schulza. Magiczna 

sceneria aktualizowana jest także podczas niektórych publicznych odsłon tych fotografii, by 

wspomnieć tu w szczególności wystawę w Muzeum Miejskim w Żywcu, aktywującą strategię 

uczestnictwa i kolaboratywnego współtworzenia treści dzieła. Aranżując tę ekspozycję, jej 

twórcy projektowali możliwość wejścia widza w utrwalony na papierze fotograficznym obraz. 

Analizując dokładniej parateatralność cyklu U Schulza, za najadekwatniejsze dla niego 

porównanie uznać należy [jednak] nie teatr, lecz raczej zatrzymane kadry filmu niemego, a może 

utrwaloną na zdjęciu pantomimę. Prezentowane sceny nie rozwijają się bowiem w czasie i nie 

ukazują poszczególnych stadiów ruchu czy słynnych Schulzowskich metamorfoz, lecz stany 

momentalne, które oglądane w wertowanym pospiesznie katalogu czy na wystawie, zmieniają się 

raczej jak w kalejdoskopie czy izolującym od codzienności magicznym fotoplastikonie.  

      *** 

Fotografie z cyklu U Schulza powstają od października 2004 roku, gdy Mariusz Kubielas 

stworzył scenariusz pierwszej z nich, zrealizowany w marcu 2005 roku. Wstępną wersję zestawu 

– 9 fotogramów na tradycyjnym bromo-srebrowym papierze – ukończył i wystawił w roku 2006, 

a następnie w 2008 (częściowo) i – po modyfikacjach – ponownie w 2009. Planowana jest 

również koneserska wersja tego zestawu, realizowana za pomocą historycznych technik 

fotograficznych (w tym w technice pigmentu).  

Utrwalanie teatralizowanych scen dokonuje się żmudną metodą prób i błędów. Niekiedy 

ostateczny efekt poprzedza kilkanaście zdjęć jednego ujęcia, niekiedy nawet kilka filmów. Aby 

wykonać fotografię „lewitującego ojca” naświetlili ich dziesięć! 
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Tak żmudny proces realizacji to studyjny, a zarazem unikalny przykład realizacji dictum 

„fotografii czystej, z którego słynie jeleniogórska szkoła fotografii, a który ukonstytuował się w 

oparciu o żywą w tym środowisku w początkach lat osiemdziesiątych ideę fotografii 

elementarnej, nawiązującej do twórczości artystów amerykańskich i czeskich, takich jak Weston, 

Evans, Sudek. Stosowanie aparatów wielkoformatowych, wykonywanie tradycyjną metodą 

odbitek stykowych, mających z jednej strony charakter dokumentalny, a z drugiej głęboko 

osobisty – to cechy, którymi w najprostszy sposób można oddać jego charakter”.  

Grupa twórcza Klisza Werk, będąca kontynuacją indywidualnego przedsięwzięcia Mariusza 

Kubielasa, powstała z jego inicjatywy z końcem 2009 roku. Od roku 2011 określana jest nazwą 

nobilitującą poniekąd „anachroniczność” strategii twórczej stosowanej przez zespół wyklinający 

komputerowe modyfikacje obrazu. Nawiązuje ona fonetycznie do równie „anachronicznej”, i to 

już w czasach Schulza, techniki parafotograficznej cliché-verre, polegającej na wyskrobywaniu 

(w tzw. kontrze) na czarnym, naświetlonym i obrobionym materiale negatywowym obrazu za 

pomocą ostrych narzędzi. Wymowa tej nazwy jest również wypadkową sensów zapożyczonego 

do polszczyzny słowa klisza oraz niemieckiego pojęcia Werk (dzieło). 

Projektodawcą oraz autorem artystycznych fotografii i scenariuszy był Mariusz Kubielas. Potem 

Jakub Grzywak został jego pomocnikiem, dokumentując proces twórczy w równoległej do 

„artystycznej” serii fotografii barwnych, dającej wgląd w tajniki procesu twórczego i kulisy 
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żmudnie konstruowanych scen oraz w atmosferę entuzjazmu na planie zdjęciowym. Jego dzieła 

odróżniają się pod względem stylistycznym, a w znacznym stopniu i technologicznym, od 

pierwszych ujęć cyklu, tak podziwianych przez tych, którzy jego powstawaniu sekundowali od 

początku. Niewątpliwie jednak pojawienie się w projekcie nowej osobowości twórczej 

[przyciąga] uwagę coraz to nowych odbiorców zainteresowanych również „konstrukcją w 

procesie”. 

      *** 

Opisując swą magiczną rekwizytornię, pozwalajacą mu kreować wizje zainfekowane przez 

wyobraźnię Schulza, Mariusz Kubielas stwierdza nie bez dumy: „Musiałem zbudować pokaźną 

wiatę (10 x 5 m) mieszczącą nie tylko stroje, skrzynie czy naczynia, ale także łóżka i szafy. Zbiór 

rekwizytów stale się powiększa i ponieważ często zbieram przedmioty wyrzucane przez różnych 

ludzi ze starych strychów, nieraz koledzy żartują, że mam żywiecką wersję Merz Kolumny Kurta 

Schwittersa”. Obiekty te służą (re)konstruowaniu scen inspirowanych przez pisarza, podobnie 

jak proza mistrza z Drohobycza odsyłają w zaświat za kulisami rzeczywistości. 

Aktorzy/modele grupy Klisza Werk grają często wiele ról, użyczając swej fizjonomii licznym 

postaciom z tekstu Schulza, potwierdzając dominującą rzeczywistość zasadę panmaskarady, 

nieautentyczność ludzkich działań i interakcji. W odniesieniu do panmaskarady aktualizacja 

sensów generowanych przez Sklepy cynamonowe i Sanatorium pod Klepsydrą w 

komentowanych tu fotografiach pozwala na reinterpretację dokonań Schulza. Podczas gdy 

większość znawców kojarzy wizje pisarza z atmosferą mentalną fin de siècle’u i I wojny 

światowej (niekiedy podkreślają oni, że mógł się również zetknąć z estetyką filmu 

ekspresjonistycznego), wydaje się, że jego katastrofizm i obsesja alienacji, inscenizowane 

również w fotografiach duetu Klisza Werk, wyrastały przynajmniej w tym samym stopniu z 

nastojów kryzysu lat trzydziestych. Proces kojarzenia, czyli łączenia realnych elementów w 

irrealne całości, typowy dla jego wizji [a także fotografii grupy Klisza Werk – LG], miał na celu 

wywołanie efektu realności asocjacji. Pisała o tym w artykule o fotomontażu Debora Vogel, ta 

sama, w korespondencji z którą jako z  „partnerem kongenialnym” pisarz stworzył pierwowzór 

Sklepów cynamonowych. Choć sam nie zrealizował swych wizji plastycznych w tej technice, 

wydaje się, iż fotomontażowe łączenie realnego z nierealnym uznać można za wyznacznik jego 

metody literackiej. Ta zaś, bardziej niż jego grafiki – o czym dokładniej dalej – zainspirowała 

omawianą tu, inscenizowaną z heterogenicznych elementów rzeczywistości (choć w sensie 

czysto technicznym wolną od fotomontażu) fotografię. Byłby to więc – kolejny, inny niż 

tematyczny – pomost między dokonaniami Schulza a grupy Klisza Werk. 

      *** 

Mianem „zabawnych i inteligentnych zarazem prac [...], określił fotografie grupy Klisza Werk 

jeden z recenzentów niedawnej wystawy Mit i melancholia [...]. Wbrew temu, co sugeruje wielu 
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komentatorów tych fotografii, są one znacznie rzadziej ilustracją niż interpretacją prozy Schulza, 

propozycją jej możliwego przekładu intersemiotycznego. Mimo rezerwy, z jaką zapewne 

odniósłby się do jego rozlicznych form sam pisarz, prób takiego przekładu, prócz wspomnianych 

reżyserów, podjęli się także autorzy ilustracji do dzieł Schulza: Jan Lebenstein (Hommage de 

Bruno Schulz [sic!], 1968), Olga Siemaszkowa czy Roman Cieślewicz, autor dwunastu 

fotomontaży Schulzowskich (1963). Zważywszy fakt, że ich prace nigdy nie zostały wydane 

łącznie z opowiadaniami, grupa Klisza Werk może  poszczycić się sukcesem publikacji fotografii 

Wojna potęg (autorstwa Kubielasa) na okładce najnowszego wydania prozy Schulza.  

 
Już pierwsi krytycy twórczości pisarza wskazywali również jako najbliższą mu tradycję na 

romantyczno-symboliczną koncepcję correspondances, która stanowi o potencjale jego prozy do 

inspirowania i generowania obrazu. Także utrwalające tylko określony „owocny moment” – jak 

nazywali go barokowi teoretycy sztuki – fotografie z cyklu U Schulza ewokują akcję i narrację, 

już choćby przez częste wykorzystanie diagonalnej dynamicznej kompozycji czy widmowych 

ujęć trzepotania skrzydeł, unoszących się piór czy kurzu rozświetlonego przez rozproszone 

światło.  

W omawianych fotografiach sens konstytuowany jest bynajmniej nie tylko przez obraz, lecz 

również przez uaktualniany w nim synestezyjny tekst Schulza, przywołany w formie obszernych 

cytatów, a także – nie mniej poetyckich – tytułów prac zawierających niekiedy zabawne gry 
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słowne, o których była już mowa, bądź neologizmy, takie jak choćby ten w tytule Zwiastowanie 

dżemu truskawcowego (będący aluzją do pobytów w luksusowym niegdyś kurorcie na Ukrainie – 

Truskawcu). [Stąd porównywalne są...] w warstwie czysto strukturalnej z jedynym w swym 

rodzaju komiksem Dietera Jüdta Heimsuchung und andere Erzählungen von Bruno Schulz 

(1995), także operującym obszernymi cytatami. [...] 

 
Nieprzypadkowo między twórczością Brunona Schulza i grupy Klisza Werk dostrzec można [...] 

wiele podobieństw. Tak jak Schulz tworzący Xięgę Balwochwalczą czerpał natchnienie z 

wielkich tekstów kultury, co potwierdzają chociażby tak znamienne tytuły jak Na Cyterę, Święto 

Wiosny czy Infantka i jej karły [...], tak i autorzy cyklu U Schulza aktywują strategie 

intertekstualne, często sięgając po artystyczne aluzje. Ich efektem są choćby fotografie Śmierć na 

raty, „przedrzeźniająca” Śmierć Marata Jacques’a-Louisa Davida, Zapał tworzenia z gestem-

cytatem ze Stworzenia Adama Michała Anioła czy Wielka szyba, czyli matki wówczas jeszcze nie 

było, jednak, sytuująca opowieść o księdze-autentyku, intelekcie i erotyce w kontekście 

rozważań propagatora antysztuki Marcela Duchampa. Niekiedy tylko literacka metafora i 

antyczna mitologia ulegają w cyklu U Schulza degradacji, jak choćby w żartobliwej i nader 

dosłownej skatologicznej scenie z Panem arkadyjskim.  
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Różnic i redukcji jest jednak jeszcze więcej. Choć i Bruno Schulz, i Klisza Werk, degradując 

rzeczywistość, dokumentują bankructwo realności i kreują w swych dziełach czasoprzestrzeń 

mitu i marzenia, czynią to odmiennie. Podczas gdy pisarz mnoży obrazy wegetacji i puchnącej 

materii w otwartych przestrzeniach, na fotografiach jest ich niewiele. Podczas gdy Schulz jest 

mitotwórcą genius loci Drohobycza, jakby w myśl eseju współczesnego mu fotomontażysty 

Janusza Marii Brzeskiego o „Miastach, które czekają na swoich reżyserów”, grupa Klisza Werk 

unika miejskich sztafaży, preferując wizje onirycznego domu – klaustrofobicznego uniwersum.  

Niekiedy pantomimiczna kondensacja wizji inspirowanej przez Schulza przynosi także efekty 

nad wyraz udane, takie jak choćby Ultrasonograf czyli słuchanie szeptem – z tubą rezonansową 

przyłożoną do ściany i narcystycznym odbiciem modela w lustrze.  



 7

 
 

Także fotografia Mur płci to znakomita synteza Schulzowskiego opisu i symbol wolny od 

buduarowych atrybutów trącących myszką. Uwagę zwraca również Magia markownika – 

kompendium wszelkiej wiedzy – z obrazem znaczków w przerysowanej skali, aspirujących do 

rangi map nieznanego świata.  
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Ten obraz, tak ważny w prozie Schulza, i tu z powodzeniem eksponowany, uświadamia odbiorcy 

naturę archaicznych już mediów i fascynacji, dziś wypartych przez telewizję i internet. Warto 

więc przypomnieć, iż piewcą ich rangi był nie tylko Schulz, [lecz również] prorok epoki 

reprodukcji, Walter Benjamin. 
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Osobliwe interpretacje narracji Schulza to jeden z sygnałów medialnej ewolucji, tworzącej 

dystans między (re)konstrukcją wizji zawartej głównie w jego prozie i aktywowanej za pomocą 

intertekstualnych strategii a perspektywą współczesnego odbiorcy inscenizowanych fotografii. 

Odmienność tej perspektywy twórczej i eksperymentów grupy Klisza Werk uświadamia też 

postmodernistyczny metatekst wpisany w jej fotografie. Scena z Nemrodem [twierdzi Kubielas] to 

z jednej strony ilustracja, a z drugiej strony nasza wizja. Dostrzec można na tej fotografii 

sielskość początku lat trzydziestych zderzającą się z tragedią, która nastąpiła na przełomie lat 

trzydziestych i czterdziestych, ponieważ w głębi zdjęcia widzimy osoby w pasiakach”. W 

odniesieniu do scenerii Powidoków ptaka wyznaje z zażenowaniem: „Dopiero pod 

powiększalnikiem zauważyłem, że na parasolce jest kod kreskowy. Teraz z premedytacją 

przemycamy takie elementy, które symbolizują nowoczesność”. Na tej pierwszej fotografii serii 

z lewej strony, w cieniu obok szafy, dostrzec można także pudełko z nazwą lokalnego piwa 

„Żywiec”... 

Postmodernistyczne przebitki ze współczesności raz jeszcze przedmiotem twórczych realizacji 

czynią intermedialny dialog i strategię autotematyczną, uświadamiając, że celem działań zespołu 

Klisza Werk nie jest wierna ilustracja prozy Schulza i topografii jego uniwersum, lecz stworzenie 

ekwiwalentu jego wizji i atmosfery mentalnej znamionujacej zwłaszcza jego prozę. 

      *** 
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 Eksperyment artystyczny Kubielasa kontynuowany przez grupę Klisza Werk rozpatrywać należy 

w kategoriach transgresji, i to w podstawowym sensie tego słowa w tym kontekście – transgresji 

„tekstu źródłowego”.  

 
Transgresje dotyczą też treści dodanych, nie istniejących w Sklepach cynamonowych czy w 

Sanatorium pod Klepsydrą, by wspomnieć tylko dwie na równi znakomite, choć całkowicie 

odmienne prace, ukazujące dwa bieguny możliwości twórczych żywieckiego tandemu 

fotografików. Pierwsza z nich to Kobieta karcąca fortepian w obecności trzech świadków z 

otwartą przestrzenią pełną światła, zapraszająca do środka; zwabiła ona nie tylko przedziwną 

menażerię, lecz i twórcę filmu zrealizowanego w drohobyckiej synagodze. Druga to Osobliwe 

kuszenie Ojca przy pomocy obrazu olejnego, wyobrażające jakby udramatyzowany monolog 

pełen retorycznych pytań w scenerii nie opisanej przez Schulza.  
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O transgresji w tym kontekście mówić można także w odniesieniu do przekraczania granic 

między słowem a obrazem, fotografią a teatrem, panmaskaradą a autentycznoscią, do 

przełamywania barier płciowości, ale i w innych sensach, choćby w kontekście tworzenia 

metajęzyka i metakomentarza – nie tylko do dzieła Schulza, ale i do własnej perspektywy 

autobiograficznej oraz autotematycznej, co ujawnia się choćby w tworzeniu barwnego zestawu 

fotografii dokumentacyjnych. 

Projekt U Schulza nie jest więc tylko metanarracją wobec tekstu literackiego na trwałe już 

wpisanego w kanon nie tylko polskiej kultury. Jest też narracją paradoksalnie niekiedy niemal 

autonomiczną wobec tegoż tekstu, rządzącą się wewnętrznymi prawami logiki i estetyki serii 

fotografii, przy czym numeracja zdjęć nie odpowiada chronologii ich powstawania. W tym 

kontekście jest to więc swoisty palimpsest – tekst nadpisany i obraz dodany – którymi rządzi 

specyficzna licentia poetica. Wnosząc nowe treści, przyczynia się on zarazem do reintegracji 

słowa i obrazu – w sensie dosłownym rozdzielonych u Schulza – i zaprasza do konfrontacji z 

drohobyckim „autentykiem”. 

Cały tekst (wraz z przypisami) właśnie ukazał się jako: Lidia Głuchowska, W magicznym 
fotoplastikonie. Transgresje, transformacje, reintegracje. Bruno Schulz, Klisza Werk i 
multimedia, w: Bruno Schulz – Klisza Werk – Transgresiones, red./ed. Lidia Gluchowska, 
Wroclaw:  Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu / Miesięcznik  „Odra”, 2013, s. 5-13. 
ISBN: 978-83-62290-41-3 
 


