
organizator i  wydawca Legnickie Centrum Kultury   komisarz wystawy Małgorzata Dancewicz zdjęcie Autora Justyna Gryglewicz
lay-out Jasiek Zborucki  pr zygotowanie do druku De-Wi-Art  Wrocław druk JAKS Wrocław

Urodzony 18 listopada 1982 roku w Stalowej Woli. Studiował na Wydziale Grafiki oraz w Międzywydziałowej 
Pracowni Intermediów ASP w Krakowie. Obecnie prowadzi zajęcia w Pracowni Rysunku Narracyjnego 
na macierzystej uczelni. 

Interdyscyplinarny artysta i designer. Niezależny kurator. Twórca artbooków, atlasów wizualnych, filmów, 
instalacji i realizacji w przestrzeni publicznej; okazjonalnie również performer. Współtwórca (wraz z Kubą 
Mikurdą) książek „Wunderkamera. Kino Terry’ego Gilliama” (2011) i „Corpus Delicti” (2013). 

Autor powieści graficznych, m.in. „Nietoty” (2014) i „Martwy sezon” (2014) oraz mini-komiksu  
„The story of Gardens” (2010). Tworzy również krótkie eksperymentalne komiksy, m.in. „Hikikomori”, 
nagrodzony Grand Prix 18. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Łodzi (2007). W roku 2010 
opublikował album „Manggha”, za który otrzymał Grand Prix w ramach 1. Ogólnopolskiego Konkursu 
Katalogów i Albumów o Sztuce w Warszawie (2011). 

W 2014 roku we współpracy z Instytutem Architektury przygotował projekt artystyczny wystawy „Figury 
Niemożliwe” w Pawilonie Polskim na 14. Biennale Architektury w Wenecji.

W 2015 roku został nagrodzony Paszportem Polityki w kategorii sztuk wizualnych za „oryginalne łączenie 
badań nad historią sztuki i kultury z artystyczną praktyką”. 

Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach w Polsce oraz w Niemczech, Austrii, Francji, Hiszpanii, 
Portugalii, we Włoszech, w Czechach, na Słowacji, Litwie, Ukrainie, w Izraelu i Japonii.

Jego prace znajdują się w kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING, Kolekcji Młodej Sztuki Banku Pekao S.A., 
kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej 
„Manggha”, Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz w wielu kolekcjach prywatnych. 

Współpracował m. in. z TVP Kultura, Canal+, Instytutem Teatralnym, Zachętą –Narodową Galerią Sztuki, 
Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowym w Krakowie, Centrum 
Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Teatrem im. Stefana Jaracza w Łodzi, Miesiącem Fotografii  
w Krakowie, MFF Nowe Horyzonty, Conrad Festival i Radiem Kraków.

Współtworzy zespół Korporacji Ha!art; redaktor serii „Literatura wizualna”. Współzałożyciel Małego 
Instytutu Polskiej Ilustracji (z Anną Bargiel i Mateuszem Okońskim). Związany z Galerią BWA Warszawa. 
Mieszka i pracuje w Krakowie.

„Corpus delicti” w języku łacińskim znaczy tyle co „przedmiot przestępstwa”, ślad 
stanowiący podstawę do przedstawienia wniosków dotyczących popełnionego czynu  
i jego sprawcy. To również tytuł książki Jakuba Woynarowskiego i Jakuba Mikurdy (przy-
gotowanej we współpracy z Jakubem Majmurkiem), która swoją premierą miała w 2013 
roku, podczas trzynastej edycji festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu. 

Publikacja – będąca zarówno artystycznym obiektem, jak i filmoznawczym ese-
jem wizualnym – poświęcona została twórczości Waleriana Borowczyka, reżyse-
ra tyleż wszechstronnego, co budzącego liczne kontrowersje. Bogata spuścizna 
tego twórcy przynależy w równym stopniu do świata filmu, jak i sztuk plastycznych,  
a eksplorowany przez niego obszar tematyczno-stylistyczny rozpięty jest między 
awangardową animacją, a „popularnym” kinem erotycznym. Te dwa, pozornie bardzo 
odległe wątki jego twórczości w istocie mają ze sobą wiele wspólnego – to właśnie  
z potrzeby opisania nieoczywistych związków między nimi zrodził się pomysł stworze-
nia niekonwencjonalnego przewodnika po Borowczykowym uniwersum.

„Corpus delicti” to katalog przedmiotów surrealistycznych – prezentacja dowo-
dów rzeczowych artystycznego występku Waleriana Borowczyka. To esej wizual-
ny, czerpiący z dorobku psychoanalizy i pism teoretycznych „papieża surrealizmu”,  
André Bretona. To także zmysłowy obiekt, nawiązujący do kunsztownych,  
XIX-wiecznych modlitewników i XVIII-wiecznych ilustrowanych powieści libertyńskich. 

W artykule „Kryzys przedmiotu” (1936) Breton głosił potrzebę tworzenia przedmiotów 
surrealistycznych, które stanowiłyby odtrutkę na bezrefleksyjne, automatyczne postrze-
ganie przedmiotów codziennego użytku. Twierdził, że „mutacja funkcji” przedmiotów, 
tworzenie z nich zagadek percepcyjnych i interpretacyjnych, pozwala odzyskać należną 
im gravitas. 

Postulowana przez Bretona „rewolucja przedmiotu” dokonuje się w filmach Borow-
czyka, w których przedmioty stają się niemalże podmiotami: porzucają swoje funkcje 
użytkowe, emancypują się fabularnie, przejmują kontrolę nad ekranowym światem.

W punkcie wyjścia filmowe światy Borowczyka to zwykle sprawne machiny, w których 
każdy zna swoje miejsce i funkcję. Katalizatorem zmiany i źródłem nadchodzącego 
kryzysu jest niekontrolowane pragnienie – anarchiczny żywioł, łamiący wszelkie reguły.

Jeśli do opisu dzieł Borowczyka zastosujemy metodę psychoanalityczną, możemy 
uznać iż obrazują one proces desublimacji, a więc odwrotność Freudowskiej sublimacji 
– oznaczającej przekierowanie energii libidalnej z celu seksualnego na nieseksualny. 
Jak pisze Jakub Mikurda: „Libido, które na początku krąży w złożonej, piętrowej sieci 
kanałów, zasilając wyjściowy porządek, w trakcie filmu stopniowo odrywa się od wyż-
szych celów, by ostatecznie eksplodować w finale”.

Carl Gustav Jung, zbuntowany uczeń Freuda, pisał o sublimacji przywołując pojęcia  
z dziedziny alchemii. Według jego koncepcji trzy etapy alchemicznego „Opus Magnum” 
miałyby odpowiadać trzem stadiom procesu sublimacji: nigredo („czernienie” – faza 
chaosu), albedo („bielenie” – etap oczyszczenia) i rubedo („czerwienienie” – moment 
zjednoczenia przeciwieństw). 

Opisany alchemiczny kod kolorystyczny wykorzystują również autorzy „Corpus delicti”, 
czerpiąc inspiracje zarówno z dzieł Freuda, jak i Junga. Pomiędzy białymi „ścianami” 
okładki rozgrywa się wizualna opowieść o procesie desublimacji: od czerwieni geome-
trycznego labiryntu do czerni nieokreślonej organicznej materii, od chłodu naukowego 
spojrzenia do anamorfotycznej deformacji, od klaustrofobii uporządkowanych wnętrz 
do szerokiej panoramy rewolucyjnej destrukcji. Wreszcie: od „przedmiotu znaczącego” 
– niemal przezroczystego, bo odsyłającego natychmiast ku abstrakcyjnej, zapośred-
niczonej wiedzy – do „przedmiotu amorficznego”, a więc uwolnionej energii życiowej, 
wyswobodzonej z wszelkich krępujących ją form.

Właśnie w tym „geście wyzwolenia” znajduje wyraz życiowa dewiza Borowczyka, 
który zdaje się nam mówić, iż zamiast przyswajania gotowych klisz interpretacyjnych  
pozwalających szybko i bezboleśnie zrozumieć rzeczywistość, należałoby w pierwszym 
rzędzie ponownie, w sposób świadomy odczuć ją za pośrednictwem zmysłowego  
instrumentu, jakim jest nasze własne ciało.
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