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W artykule prezentuję spojrzenie na sztukę 
geometryczną z perspektywy Geometrii 
Dyskursywnej, którą postrzegam jako post-

modernistyczną alternatywę dla dwóch wiodących 
modernistycznych tendencji: filozoficznej oraz anali-
tycznej [1]. Chcąc zakreślić granice Geometrii Dyskur-
sywnej, postanowiłem oprzeć się na moich wieloletnich 
doświadczeniach związanych z organizacją międzyna-
rodowych wystaw i konferencji poświęconych Geometrii 
Dyskursywnej. W poszczególnych częściach tekstu opi-
szę różne aspekty tego nurtu, w tym: jego definicję, kla-
syfikację obszarów twórczych głównych przedstawicieli, 
wybrane wystawy oraz zagadnienia wyrażone w ich tytu-
łach. Wielokrotnie sięgnę także do wypowiedzi i tekstów 
Grzegorza Sztabińskiego, którego diagnozy, wskazówki 
i wnioski dotyczące zarówno dyskursu jak i interdyskursu 
we współczesnej sztuce geometrycznej mają kluczowe, 
fundamentalne znaczenie dla zrozumienia tej sztuki dzisiaj. 

Ustalenia terminologiczne
Tendencja filozoficzna związana jest z tymi nurtami, 

które przywołują rozważania o bycie, o poszukiwaniu uni-
wersalnych zasad, obiektywizowaniu świata, transcenden-
cji, duchowości. Za ojca tej tendencji uważa się twórcę 
neoplastycyzmu – Pieta Mondriana, zafascynowanego 
teozofią Schoenmaekersa [2]. Tendencja analityczna 

związana jest z tymi nurtami, które odwołują się do moż-
liwości samej sztuki: elementów składowych dzieła, kon-
strukcji, struktury, formy. Za jej ojca uważa się Theo van 
Doesburga, malarza i teoretyka sztuki, który w 1930 roku 
opublikował Manifest sztuki konkretnej. Te dwie tendencje 
zakładają, że przesłanie lub intencja sztuki geometrycznej 
są związane albo z bytem uniwersalnym albo z samym 
obrazem [3]. Obie tendencje eliminują jakiekolwiek referen-
cje do codziennego świata ludzi [4], do aktualnej rzeczy-
wistości, jej społecznej i kulturowej kondycji. Tymczasem 
wielu artystów tworzących w XX wieku ulegało pokusie 
ucieczki z modernistycznego paradygmatu uniwersalno-
ści. Sam Piet Mondrian w serii New York City (1941–1943) 
odnosił się do rytmu nowoczesnej metropolii. W latach 
70. Tadeusz Mysłowski także wybrał Manhattan jako 
inspirację i teren swoich realizacji: Avenue of the Americas 
(1974–1979) i Towards Organic Geometry (1972–1994). 
Frank Stella, główny przedstawiciel minimal art, tworząc 
cykl Polish Village (Polskie miasteczka) z początku lat 70. 
inspirował się fotografiami i rysunkami drewnianych 
synagog z albumu Marii i Kazimierza Piechotków Bóżnice 
drewniane [5]. W obszarze nowych mediów prace takich 
pionierów z lat 50. i 60. jak: Herbert W. Franke, Michael 
Noll czy John Whitney wprowadziły dyskurs nowych tech-
nologii do obszaru abstrakcji geometrycznej, a twórczość 
Manfreda Mohra z lat 70. przesunęła obszar poszukiwań 
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Wiesław Łuczaj (vel Mark Starel)
Artysta intermedialny, profesor sztuk plastycznych. Pracuje 
w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach oraz ASP w Warszawie. Wspólnie z grupą artystów 
europejskich tworzy międzynarodowy ruch artystyczny 
„Discursive Geometry”, którego jest pomysłodawcą.
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w stronę sztuki generatywnej i obrazowania z użyciem 
algorytmów tworzonych bezpośrednio przez artystę. Przy-
kłady można by mnożyć [6].

Zauważalna wielość postaw artystycznych nastawio-
nych na jakiś rodzaj referencji do rzeczywistości spowo-
dowała, że w 2011 roku Grzegorz Sztabiński wskazał 
na konieczność uzupełnienia głównych obszarów abstrak-
cji geometrycznej – sztuki konkretnej i sztuki jako filozofii 

– o geometrię w dyskursie [7]. Sztabiński odnosił pojęcie 
geometrii w dyskursie nie tylko do sztuki, ale także do dys-
kursów w naukach humanistycznych, głównie w filozofii. 
Jego diagnoza dała mi bodziec do redefinicji wybranych 
postaw twórczych, głównie z europejskiego kręgu sztuki 
konkretnej, oraz odkrycie, że twórczość tych artystów 
programowo nie mieści się w sztuce konkretnej. Wreszcie 
skłoniła mnie do utworzenia nieformalnej międzynarodo-
wej grupy pod nazwą „Discursive Geometry” (2011). Nazwa 
ta określa także zaobserwowane praktyki artystyczne 
członków grupy, które pozwoliły mi na sformułowanie 
jednozdaniowej definicji Geometrii Dyskursywnej [8]:

„Geometria Dyskursywna (ang. Discursive Geo-
metry) jest nurtem we współczesnej sztuce 
geometrycznej, którego cechą jest umiejętność 
wchodzenia w inne dyskursy niż tylko własny”.

Ze znacznie szerszej definicji, jaka znajduje się na stronie 
discursivegeometry.pl, chciałbym przytoczyć jeszcze sfor-
mułowane przeze mnie główne postulaty nurtu i klasyfika-
cję obszarów twórczości. Główne postulaty to:

• „zaakcentowanie warstwy dyskursywnej dzieł, 

• zerwanie z koniecznością poszukiwania zasad  
uniwersalnych, 

• postawienie na sztukę z wyraźnymi referencjami 
do codziennej rzeczywistości”. 

Klasyfikacja obszarów twórczości wybranych arty-
stów z kręgu Geometrii Dyskursywnej mieści się w ramach 
aktualnych dyskursów społecznych, humanistycznych 
i z obszaru nauk ścisłych, takich jak: massmedia i prze-
gląd prasy (Jean-François Dubreuil, Francja), architektura 
(Rita Ernst, Szwajcaria, Aleksandra Łatecka), systemy 
matematyczne (Gerhard Hotter, Niemcy), gry liczbowe 
(Waldemar Bachmeier, Niemcy), teksty kultury (Josef 
Linschinger, Austria), zachowania społeczne ludzi, czło-
wiek jako baza danych (Mark Starel), kod komputerowy, 
algorytm (Jakub Matys), sztuczne życie (Przemysław 
Suliga), codzienność (Joa Zak), waga ciała w kontekście 
uprawiania sportu (Tomasz Jędrzejko), pejzaż (Grzegorz 
Mroczkowski), pejzaż dźwiękowy (Maciej Zdanowicz), 
dźwięki gwiazd i planet (David Mrugala, Niemcy/Korea 
Południowa), biomimetyka (Maria Cuevas, Hiszpania) 
i inne.

Międzynarodowa grupa artystów tworzących w obrę-
bie Geometrii Dyskursywnej nie formułuje wspólnego 
programu. Impulsem do grupowych wystąpień jest 

h  Jean-François Dubreuil (F), LECTURE QUANTITATIVE D'UN SUPPORT D'INFOR-
MATION, analyse des espaces de la UNE faisant l'objet d'un "renvoi", page UNE, 
série: QQY1, A/T, akryl, płótno, 59 × 42 cm, 2003
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zbieżność dotychczasowych doświadczeń twórczych, 
sytuujących się głównie na styku kultury, sztuki i nauki. 
Twórczość posiada tu element poznawczy, a także wiąże 
się z nowymi sposobami obrazowania złożonych kontek-
stów, procesów, zjawisk i wiedzy o nich. Etapy rozwoju kon-
cepcji Geometrii Dyskursywnej można podzielić, biorąc 
pod uwagę wystawy, które pokazywane były w różnych 
ośrodkach artystycznych w Polsce i za granicą.

Międzynarodowa wystawa KONKRET /  
DYSKURS (Concrete/Discourse), 2013

Wszystkie przejawy sztuki geometrycznej można trak-
tować jako swoiste dyskursy, np. sztukę konkretną można 
postrzegać i badać jako jeden z dyskursów formalistycz-
nych, a sztukę non-objective jako dyskurs postformali-
styczny. Oczywiście jest to założenie wysoce uogólnione, 
ponieważ, jak zauważył Grzegorz Sztabiński:

„W przeciwieństwie do roli dawnego dyskursu 
geometrycznego, który był w miarę jednolity w 
założeniach, choć wielopostaciowy, współczesna 
twórczość tego typu ma nieostre granice zarówno 
w sferze założeń teoretycznych jak praktyki” [9]. 

By sprawdzić tę zdefiniowaną różnorodność założeń 
teoretycznych, jak i praktyk artystycznych, a przede 
wszystkim by zestawić sztukę konkretną z Geometrią 

Dyskursywną, przeciwstawić je sobie bądź zbadać, jak się 
uzupełniają, zorganizowałem serię międzynarodowych 
wystaw, których tytuły wskazywały zarówno na interesu-
jące mnie zagadnienia, jak i tworzyły pole spotkania obu 
tych tendencji. Poprzez badanie różnorodnych postaw 
artystów chciałem sprawdzić żywotność i aktualność 
sztuki konkretnej oraz Geometrii Dyskursywnej, ich zwią-
zek z duchem czasu przełomu tysiącleci, ewoluowanie 
w epoce internetowych mediów, przekraczanie progra-
mowych ograniczeń i współczesną grę z kontekstem teo-
retycznym, w którym funkcjonują dzieła sztuki. Kolejne 
części tekstu będą poświęcone wybranym wystawom, 
które zostały pogrupowane według zagadnień wyrażo-
nych w ich tytułach.

Pierwsze oficjalne zestawienie sztuki konkretnej z Geo-
metrią Dyskursywną miało miejsce podczas międzyna-
rodowej wystawy KONKRET / DYSKURS, która została 
otwarta 12 września 2013 roku w Europejskiej Galerii 
Sztuki, Dom Aukcyjny MILLENIUM w Rzeszowie. Wzięło 
w niej udział 34 artystów z sześciu krajów europejskich 
[10]. Tytuł wystawy tworzyły dwa przeciwstawne wyrazy. 
KONKRET oznaczał tu bowiem sztukę konkretną a DYS-
KURS – Geometrię Dyskursywną. W niepublikowanym 
tekście towarzyszącym wystawie napisałem między 
innymi, że brak jednoznacznego odniesienia kształtów 
geometrycznych do realnego świata oraz nowe kontek-
sty teoretyczne i nasze (widzów) indywidualne doświad-

Wszystkie przejawy  
sztuki geometrycznej  
można traktować  
jako swoiste dyskursy.

f  Joa Zak (PL), Joa’s Activity 20.06.2018,  
akryl, płótno, 40 × 40 cm każdy, 2018
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czenie mogły nadawać tej wystawie oraz obrazom nowe 
sensy i tworzyć nieoczekiwane referencje do rzeczywi-
stości. Prezentowane prace mogły bowiem wskazywać 
zarówno na idee związane z porządkiem, racjonalnością 
i jednoznacznością właściwą korzeniom sztuki konkretnej 
w pierwszej awangardzie, jak i na przypadek i nieokreślo-
ność, liczby losowe i statystyczne rozkłady elementów 
dzieła właściwe neoawangardowej sztuce systemowej. 
Mogły także kojarzyć się z postmodernistyczną wie-
loznacznością, wiecznym niedokonaniem znaczeń (Z. 
Bauman) oraz atmosferą teorii (A. Danto), pozwalającą 
spojrzeć na sztukę geometryczną z różnych perspektyw. 

Wystawa KONKRET / DYSKURS, łącząc te różne sta-
nowiska, stała się zarówno prezentacją ducha post-
nowoczesności, jak i – równocześnie – grą z tradycją 
nowoczesności. Można było na niej zobaczyć prace 
odnoszące się wprost do sztuki konkretnej (Wolf Ebener, 
Jo Kuhn, Aleksander Olszewski, Jean-Pierre Viot) oraz 
takie, których podstawą jest matematyczny system lub 
inny matematyczny czynnik (Gerhard Hotter, Jan Pamuła, 
Laszlo Otto). Można było zobaczyć obrazy i obiekty pro-
wadzące iluzyjną grę z naszą percepcją (Gerhard Frömel, 
Reinhard Roy), materializujące kolor lub stające się świa-
tłem (István Haász, Hellmut Bruch). Można było zoba-
czyć takie, które są medytatywne (Dominique Chapuis) 
lub wyraźnie dyskursywne: skłaniające widza do odkry-
wania treści (Josef Linschinger, Waldemar Bachmeier) 
oraz sugerujące jakieś związki, np. społeczne, pejzażowe, 
posthumanistyczne (Joa Zak, Grzegorz Mroczkowski, 
Jochen Röder, Przemysław Suliga).

Międzynarodowe wystawy: GEOMETRIA 
RELACYJNA (Relational Geometry), 2014, 
oraz KONKRET / DYSKURS / RELACJA  
(Concrete/Discourse/Relation), 2015

Na dwóch kolejnych wystawach główny akcent został 
położony na dyskursy i relacje. Zależało mi bowiem 
na częściowym nawiązaniu do estetyki relacyjnej fran-
cuskiego krytyka, teoretyka sztuki i kuratora, Nicholasa 
Bourriauda, który w latach 90. XX wieku tym terminem opi-

sywał tendencje i praktyki artystyczne w sztukach wizual-
nych, inspirowane lub oparte na relacjach międzyludzkich 
i ich społecznym kontekście. Bourriaud postrzegał arty-
stów jako mediatorów i wskazywał, że celem sztuki jest 
wymiana informacji między artystą a widzem [11]. 

Podczas tych wystaw chciałem sprawdzić, czy i jak 
założenia estetyki relacyjnej realizuje Geometria Dyskur-
sywna, obrazując różnorodne aspekty rzeczywistości, jak 
np.: zachowania społeczne ludzi, ich uczestnictwo w kul-
turze i sztuce, naszą codzienność, referencje do świata 
mass mediów, odniesienia do refleksji posthumanistycz-
nych, sztucznego życia, muzyki, architektury i innych 
dziedzin.

Cykliczna międzynarodowa wystawa  
GRID (2014–2017)

Doświadczenia i wnioski wyniesione nie tylko z wyżej 
opisanych wystaw pokazały, że przez lata dyskursywność 
dzieł geometrycznych była albo ukrywana (ze względu 
na jasno określone założenia kolejnych nurtów), albo trak-
towana jako wyjątek od reguły, albo jako rodzaj systemu, 
który stanowił inspirację dla sztuki konkretnej. Dlatego 
poszukując wspólnego mianownika dla Geometrii Dys-
kursywnej i sztuki konkretnej, postawiłem na GRID. 

Słowo grid [12] w języku angielskim odnosi się do poję-
cia kraty, siatki, sieci. W szerszym rozumieniu może ono 
określać strukturę, plan, schemat, rozmieszczenie czy 
połączenia i istniejące zależności. Rossalind E. Krauss 
postrzega grid jako jeden z symptomów sztuki nowocze-
snej i wiąże go m.in. z dążnością ku obiektywizacji dzieła 
wizualnego. Awangarda i neoawangarda dokonują usamo-
dzielnienia gridu jako tematu. W praktykach postmoderni-
stycznych jego znaczenie rozciąga się na różnego rodzaju 
sieci, relacje złożonych i zmiennych powiązań, sytuują-
cych się we wszelkich obszarach współczesnego życia. 
Ponieważ możemy pojmować go jako system integru-
jący i zarządzający elementami struktury oraz zasobami 
jej treści, grid doskonale nadawał się na temat wspólnej 
wystawy dzieł konkretnych i dyskursywnych. 

Geometria Dyskursywna k  Wystawa KONKRET / DYSKURS / ALGORYTM (fragment), Galeria Uniwersytecka, Cieszyn, 2018
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Międzynarodowe wystawy: KONKRET / DYS-
KURS / KOD (Concrete/Discourse/Code) oraz 
KONKRET / DYSKURS / ALGORYTM (Concrete/
Discourse/Algorithm), 2018

Obie wystawy stanowiły kolejne odsłony opisywanego 
cyklicznego projektu, łączącego różne nurty współczesnej 
sztuki geometrycznej. Nurty te ukryte są pod tytułowym 
trójmianem: sztuka konkretna (KONKRET), Geometria 
Dyskursywna (DYSKURS) oraz sztuka generatywna 
(KOD lub ALGORYTM). W obu wystawach prace z obszaru 
sztuki konkretnej dotyczyły zagadnień: materii dzieła, 
koloru, konstrukcji i struktury, optycznego oddziaływania 
elementów, systemów matematycznych i podlegającego 
im gridu, oraz innych problemów formy, bo zgodnie z przy-
wołanym wcześniej manifestem tej sztuki, powinna ona 

być wolna od jakichkolwiek związków z rzeczywistością. 
Z kolei prace z obszaru Geometrii Dyskursywnej czerpały 
swoje inspiracje z codziennej rzeczywistości, z różnych 
jej aspektów: codziennego życia, codziennej prasy, kolo-
rowych magazynów, architektury, pejzażu, tekstów kultury, 
symulatorów sztucznego życia, z raportów statystycznych 
opisujących zachowania społeczne ludzi, mappingu, baz 
danych i wielu innych źródeł. Natomiast prace z obszaru 
sztuki generatywnej wiązały się z problematyką współ-
tworzenia dzieła przez komputer. Były wynikiem losowo-
ści, algorytmów i komputerowych kodów. Prezentowane 
były w formie animacji generowanych i wizualizowanych 
przez komputer w czasie rzeczywistym, co oznacza, 
że obserwowane dzieła nigdy się nie powtarzały.

Międzynarodowe wystawy: COMPLEXITY oraz 
CONCRETE / DISCOURSE / COMPLEXITY, 2018

Tytuły kolejnych dwóch wystaw nie miały polskich 
odpowiedników. Powodem była trudność z adekwatnym 
oddaniem znaczenia angielskiego słowa, którego polskie 
słowo „złożoność” nie oddaje.

Słowo complexity [13] wywodzi się z łaciny i ozna-
cza „splecione razem”. Termin ten jest zwykle używany 
do charakteryzowania czegoś z wieloma częściami 
w skomplikowanym układzie, obejmującego wiele aspek-
tów i trudnego do zrozumienia. Badania złożoności pro-
wadzone są na gruncie większości nauk, ponieważ skala 
występowania tego zjawiska jest powszechna, począwszy 
od mikroświata do skal kosmologicznych. We wspólnej 
opinii badaczy nie ma jednak zgody co do szczegółowej 
definicji złożoności. Dlatego przyjmuje się szereg podejść 
do jej charakteryzowania, z których najbliższe sztuce 
mogą być takie terminy jak: entropia (np. jako stopień nie-
uporządkowania układu i rozproszenia jego elementów); 
determinizm ( jako związek przyczynowo-skutkowy); 
podejście redukcjonistyczne (rozumiane jako opis własno-
ści złożonego układu poprzez opis i wyjaśnienie zachowa-
nia jego części); holizm (o własności złożonych układów 
całościowych nie można wywnioskować z zachowania 
ich części); superweniencja (np. jako relacja łącząca 
to, co fizyczne, z tym, co mentalne; jako oddziaływanie 
całości na część); emergencja (powstawanie jakościowo 
nowych form z oddziaływania między prostszymi elemen-
tami) i inne. 

W ujęciu estetycznym złożoność oznacza różne 
wzorce dostępne dla percepcji wzrokowej na różnych 
poziomach (Birkin, 2010). W ujęciu tym dzieło sztuki jest 
czymś więcej niż zwykłą sumą elementów wizualnych [14]. 

Sięgając po ten termin, chciałem nie tylko sprawdzić, 
czy w tendencjach redukcjonistycznych zagadnienie 
złożoności ma rację bytu, ale przede wszystkim chcia-
łem zbadać, czy ujawnią się różnice strukturalne między 
dziełami sztuki konkretnej a obrazowaniem w obszarze 
Geometrii Dyskursywnej i w jaki sposób będą się te ewen-
tualne różnice objawiać. To bardzo ciekawe zagadnienie, 
warte oddzielnego tekstu. Z moich obserwacji wynika, 
że struktura prac dyskursywnych niesie nowe rozwiązania, 
często wymykające się logice ludzkiego umysłu, podczas 
gdy w sztuce konkretnej następuje nieświadomy wysyp 
rozwiązań tautologicznych.

Międzynarodowa wystawa INTERDISCURSIVE 
NON-OBJECTIVE, 2019

Trzy edycje wystawy INTERDISCURSIVE NON-OBJEC-
TIVE, różniące się liczbą uczestników oraz niewielkimi 
zmianami w prezentowanym zestawie dzieł, ułożyły się 
w trzy odsłony twórczości artystów reprezentujących 
różne pokolenia, postawy i nurty współczesnej sztuki 

h  Rita Ernst (CH), z serii Castelli, akryl, płótno, 70 × 70 cm, 2000–2008
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Geometria Dyskursywna 

geometrycznej, dla których wspólnym mianownikiem jest 
interdyskursywność. Tę tendencję sztuki geometrycznej 
po raz pierwszy zdiagnozował i opisał w 2016 roku Grze-
gorz Sztabiński [15]. Proponowana przez Sztabińskiego 
koncepcja interdyskursywnego charakteru współczesnej 
sztuki geometrycznej stanowi rodzaj krytycznej polemiki 
z koncepcją interdyskursu stworzoną przez niemieckiego 
językoznawcę i literaturoznawcę Jürgena Linka. Sztabiński 
uważa, że:

„Trzeba przyjąć w sztuce istnienie wielości 
dyskursów, które są nieuzgadnialne. Wśród nich 
są dyskursy geometryczne. Znajdują one wyraz 
przede wszystkim w dziełach artystów, ale także 
w wypowiedziach odautorskich i krytyczno-teore-
tycznych. Dyskursy te wchodzą w złożone relacje 
z innymi istniejącymi w kulturze współczesnej. […] 
Polegają na próbach łączenia dyskursów, porów-
nywania ich, krzyżowania, eksperymentalnego 
nakładania, czy uzgadniania, a czasami wykazy-
wania niezgodności, nieprzystawalności, desyn-
chronizacji” [16].

Jako przykłady Sztabiński wskazał na twórczość Tade-
usza Mysłowskiego („możliwość ciągłego wzbogaca-
nia zestawu elementów poprzez uwzględnianie nowych 
rodzajów ujęć wyjściowej formy”), Josefa Linschingera 
(„nieoczywistość transkrypcji elementów fonetycznych 
języka”), Wiesława Łuczaja („łączenie i uzgadnianie 
dwóch rodzajów dyskursów: statystyki i malarstwa geo-
metrycznego”), Gerharda Hottera („kwestia stosunku tego, 
co konkretne, wzrokowe lub słuchowe, do ogólnej zasady, 
której skomplikowanie zwiększa się wraz ze wzrostem 
ilości branych pod uwagę składników”) czy twórczości 
własnej („zestawiane i uzgadniane dyskursów: przyrody 
i logiki”) [17].

Opierając się na koncepcji Sztabińskiego, podjąłem, 
jak mi się wydaje, pierwszą w historii próbę zestawie-
nia sztuki non-objective z interdyskursywnością, a przez 
to może nawet jej uzupełnienia. Podzielam bowiem pogląd 
Kandinskiego, że „forma bez treści nie jest ręką, tylko pustą 
rękawiczką”. Jestem także przywiązany do tradycyjnego 
odróżnienia w dziele sztuki treści od formy oraz jej mate-
rialnego nośnika. Opowiadam się więc za tym, by dzieła 
sztuki nie redukować do kategorii „jak?” ( jak dzieło komu-
nikuje?), właściwej dla formy, bo pełnię dzieło uzyskuje, 
posiadając także kategorię „co” (co dzieło komunikuje?) 
[18], właściwą dla treści.

Międzynarodowe wystawy DISCURSIVE GEO-
METRY

Ponieważ założenia Geometrii Dyskursywnej zostały 
opisane na początku artykułu, a w tekście wielokrotnie 
wspominałem o różnych podejmowanych przez artystów 
dyskursach, przedstawię poniżej krótkie charakterystyki 
twórczości wybranych przedstawicieli Geometrii Dys-
kursywnej, które powinny dać bardziej precyzyjny obraz 
omawianego zagadnienia. Ta z konieczności krótka pre-
zentacja nie wyczerpuje ani listy podejmowanych dys-
kursów, ani aktualnej, pokaźnej listy artystów z prawie 
wszystkich kontynentów. Sposób takiego wyboru podsu-
nęła zarówno chronologia, jak i historia nurtu – to właśnie 
ci artyści wspierali mnie w trudnych początkach tworzenia 
Geometrii Dyskursywnej:

f  Mark Starel (PL), Statistical Painting K_114_18_Family stories_
R04, akryl, płótno, 60 × 60 cm, 2019

h  Michael T. Stephens (USA), 16 Part Photographic Set,  
druk cyfrowy, 50 × 50 cm, 2018
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Przypisy

1. To rozróżnienie ma charakter arbitralny, ale mieści się 
w akceptowanym dyskursie teoretycznym sztuki geometrycz-
nej. Część teoretyków woli określać tendencję analityczną 
pojęciem „formalistyczna” lub używa pojęć „sztuka konkretna” 
lub „sztuka non-objective” w ich najszerszym znaczeniu. Mimo 
dużej różnicy w podmiocie ich twórczości, obie te tendencje 

– filozoficzna oraz analityczna – są traktowane jako formali-
styczne. Dlatego w dalszej części tekstu będę je obie nazywał 
tym samym określeniem „sztuka konkretna”. Przyjęcie takiej 
zasady jest tym bardziej uprawnione, że wielu artystów, którzy 
uważają się za należących do kręgu sztuki konkretnej, w swoich 
wypowiedziach powołuje się albo na dyskurs duchowy, 
albo na formalistyczny. Tendencji analitycznej w sztuce 
geometrycznej nie należy utożsamiać z filozofią analityczną 
wg Wittgensteina, która stanowi sprzeciw wobec definicji sztuki, 
oparty na założeniu, że pojęcie sztuki jest otwarte.

2. Mathieu Hubertus Josephus Schoenmaekers (1875–1944) był 
matematykiem i teozofem. Według części badaczy sformułował 
plastyczne i filozoficzne zasady ruchu De Stijl. Jednak według 
Roberta P. Welsha idee Mondriana nabrały kształtu, zanim spo-
tkał się z Schoenmaekersem. Zob. Carel Blotkamp, Mondrian: 
The Art of Destruction, Reaktion Books, 2001, s. 111; Robert 
P. Welsh, Mondrian and Theosophy – Part one [online] https://
www.theosophyforward.com/index.php/theosophy-and-the-so-
ciety-in-the-public-eye/643-mondrianand-theosophy-part-one.
html [dostęp: 20.08.2019].

3. Mimo głosów krytyki o śmierci sztuki geometrycznej jako prze-
jawu modernizmu, także w postmodernizmie te dwie tendencje 
utrzymały swoją silną pozycję wśród artystów. Sztuka o rysie 
duchowym czy transcendentalnym (w różnym rozumieniu 
tego słowa) wynika bowiem z potrzeb tworzonych przez ludzki 
mózg, niezwiązanych z konkretnymi etapami historii cywilizacji. 
Z kolei obecne tendencje analityczne, jak i ich postformalistycz-
na historia sztuki odnoszą się do kulturowego „porządkowania 
i tworzenia estetycznych struktur ludzkich wizji, obrazowa-
nia i wizualizacji” (Davis, 2012). Oznacza to, że twórczość 
o charakterze analitycznym zawsze będzie postrzegana przez 
pryzmat swojej tradycji, jako przejaw historycznej ciągłości, 
a także jako manifestacja zdolności do kontynuacji swojego 
paradygmatu. Przykładem może być odnoszenie się przedsta-
wicieli australijskiej sztuki postformalistycznej czy europejskiej 
i amerykańskiej sztuki non-objective do założeń minimalizmu 
i ich przekraczania.

4. Należy pamiętać, że dochodzenie do abstrakcji w awangardzie 
następowało m.in. poprzez redukowanie środków wyrazu 
w przedstawieniach z rzeczywistości. Dlatego dla wielu teorety-
ków i współczesnych artystów aktualny jest pogląd, że „Sztuka 
abstrakcyjna to ta, która nie zrywa całkowicie z rzeczywistością, 
ale jest z niej wyabstrahowana przez odrzucenie wielu szczegó-
łów. Natomiast sztuka nieprzedstawiająca nie ma już żadnych 
powiązań ze światem zewnętrznym w sensie przedstawienia 
jego elementów.” (Sztabiński, 1972).

5. Wystawa Frank Stella i synagogi dawnej Polski, Muzeum POLIN, 
Warszawa, 19.02–20.06.2016, [online] http://stella.polin.pl 
[dostęp: 20.08.2019].

6. W oznaczonym akapicie wykorzystałem częściowo przereda-
gowany i uzupełniony o nowe treści fragment własnego tekstu 
pt. Geometria w dyskursie – dyskurs w geometrii. Wprowadzenie 
[w:] GRID. Geometria w dyskursie. Dyskurs w geometrii,  
red. Wiesław Łuczaj, wyd. Uniwersytet Jana Kochanowskiego  
w Kielcach, Kielce 2017, s. 5–12.

7. Przywołuję z pamięci wystąpienie Grzegorza Sztabińskiego 
na XXIX Międzynarodowym plenerze i sympozjum „Sztuka 
a poznanie”, Dom Pracy Twórczej MKiDN w Radziejowicach, 
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Ra-
domiu, kurator: dr Bożena Kowalska.

8. Zob. http://discursivegeometry.pl

9. Grzegorz Sztabiński, Interdyskurs we współczesnej Sztuce geome-
trycznej [w:] GRID. Geometria w dyskursie… dz. cyt., s. 14–25.

10. Wykaz artystów oraz krajów znajduje się na końcu artykułu,  
w aneksie.

11. por. Nicolas Bourriaud, Estetyka relacyjna, przeł. Ł. Białkowski, 
wyd. Muzeum Sztuki Współczesnej, MOCAK, Kraków 2012.
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• Jean-François Dubreuil, ur. w 1946 r., mieszka i pra-
cuje w Paryżu. Jego twórczość polegają na obrazo-
waniu na płótnie podstawowych fizycznych postaci 
drukowanych informacji z krajowych lub międzyna-
rodowych gazet codziennych. Ten proces transkryp-
cji autor nazywa „przeglądem gazet”.

• Rita Ernst, ur. w 1956 r., mieszka i pracuje w Zurychu 
oraz w Trapani na Sycylii. Tworzy serie prac inspiro-
wanych architekturą, zarówno sakralną, jak i świec-
ką. Procesu transformacji planu architektonicznego 
w obraz dokonuje przede wszystkim poprzez ba-
danie rzutów kondygnacji oraz geometrii budowli. 
Następnie redukuje elementy, przedstawiając struk-
turalny porządek, symbolizujący przestrzeń budowli. 

• Gerhard Hotter, ur. w 1955 r., mieszka i pracuje w No-
rymberdze. Tworzy prace inspirowane matematycz-
nym systemem Langforda, za którymi mogą kryć 
się także: utwory muzyczne, krajobrazy, wiersze lub 
ich części.

• Josef Linschinger, ur. w 1945 r., mieszka i pracuje 
w Traunkirchen (Austria). W swoich pracach łączy 
dwa systemy przekazu informacji: semantyczny i wi-
zualny. Geometria jest tu bazą znaków alfabetu po-
zwalającą często na artystyczną transliterację.

• Jakub Matys, ur. w 1982 r., mieszka i pracuje w Kiel-
cach. Jego twórczość oparta jest na dialogu między 
obrazem a kodem komputerowym. Przygotowuje al-
gorytmy jako autorskie przepisy na porządek i chaos. 
Tworzy oprogramowanie i interfejsy, buduje maszy-
ny sterowane poleceniami komputera, które rysują 
i malują obrazy z wykorzystaniem tradycyjnych me-
diów. Jego celem jest bycie obserwatorem i świad-
kiem samodzielnej twórczości sztucznej inteligencji 
i jego komputera, którym chce dać tylko pierwszy 
bodziec. 

• Grzegorz Mroczkowski, ur. w 1966 r., mieszka i pra-
cuje w Warszawie. Tworzy impresje pejzażu jako 
modelu myślowego opartego na matematycznej 
kalkulacji połączonej z intuicją. Korzysta z tech-
niki tempery żółtkowej na płótnie, przez co wnosi 
do geometrycznej struktury przypadek wynikający 
z gestu ręki, optyczną wibrację i lekkość koloru.

• Mark Starel (vel Wiesław Łuczaj), ur. w 1960 r., 
mieszka i pracuje w Kielcach oraz w Warszawie. 
Tworzy obrazy statystyczne, inspirowane mapowa-
niem baz danych lub komunikatami statystycznymi 
na temat zachowań społecznych Polaków. Punktem 
wyjścia artysty jest założenie, że współczesna rze-
czywistość jest rzeczywistością statystyczną. 

• Przemysław Suliga, ur. w 1983 r., mieszka i pracuje 
w Kielcach. Jego sztuka jest oparta na idei obrazo-
wania sztucznego życia, tworzonego w komputero-
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Discursive Geometry

The article presents a look at geometric art 

from the perspective of Discursive Geometry, 

which the author perceives as a postmodern 

alternative for two leading modernist tenden-

cies: philosophical and analytical. The subse-

quent parts of the text contain descriptions 

of various aspects of this trend, including: its 

definition, classification of the creative areas 

of the main representatives, selected exhibi-

tions and issues expressed in their titles.
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Geometria Dyskursywna 

12. Wyjaśnienie znaczenia słowa grid zostało opracowane we 
współpracy z Maciejem Zdanowiczem do komunikatu II Mię-
dzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej „Geometria 
w dyskursie – dyskurs w geometrii” pt. Grid, Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, 10–14.09.2016. W artykule 
przytaczam przeredagowany fragment tego tekstu.

13. Wyjaśnienie znaczenia słowa complexity zostało opracowanie 
na podstawie: Guy Birkin, Aesthetic Complexity: Practice 
and Perception in Art & Design, 2010, PhD, Nottingham Trent 
University, s. 24–26, [online] http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/91 
[dostęp: 20.08.2019].

14. Tamże.

15. Grzegorz Sztabiński, dz. cyt., s. 23.

16. Tamże.

17. Tamże, s. 14–25.

18. Por. Barbara Kotowa, O pojęciu wartości artystycznej, s. 43, 
[online] http://studiametodologiczne.amu.edu.pl/wp-content/
uploads/2013/11/sm25-01.pdf [dostęp: 29.08.2019].
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wych symulatorach. Punktem wyjścia artysty jest 
założenie, że cały wszechświat jest symulacją.

• Joa Zak, ur. w 1979 r., mieszka i pracuje w Kielcach 
i w Warszawie. W swoich pracach obrazuje wybra-
ne zachowania ludzi, związane z ich przemieszcza-
niem się w prywatnej przestrzeni mieszkań oraz 
w publicznych przestrzeniach muzeów, galerii sztu-
ki i galerii handlowych. Interesuje się wytwarzaniem 
ścieżek codzienności w kontekście badań etnogra-
fii wizualnej.

Zakończenie
Geometria Dyskursywna budzi zainteresowanie wielu 

artystów, którzy, używając geometrycznych środków 
wyrazu, mają potrzebę wyjścia poza kalki sztuki konkretnej 
lub sztuki non-objective. Pozwala na penetrowanie i obrazo-
wanie każdego aspektu rzeczywistości. Wierzę, że z pew-
nego dystansu czasowego będzie można zobaczyć także 
dyskretne działanie matematycznego izomorfizmu, który 
pozwala badać i tworzyć jedno, a jednocześnie odnosić 
wyniki tych badań i twórczości do czegoś innego. Mam 
nadzieję, że w przypadku Geometrii Dyskursywnej cecha 
izomorfizmu matematycznego ostatecznie będzie skut-
kować czymś bardzo spektakularnym.
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