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Wstep
(…) co to jest rzecz? Ułamek wszechświata; nic nie jest jedyne, nic
nie jest oddzielne i nieprzenikalne. Każda rzecz jest ułamkiem czegoś innego, większego i każda pozostaje w jakimś stosunku do pozostałych (...). Każda rzecz jest relacją pomiędzy wieloma innymi.
(... ) Nie istnieje więc zakładana uprzednio rzeczywistość jedyna i niezmienna,
z którą można by porównać treść dzieł sztuki: jest tyle rzeczywistości, ile jest
punktów widzenia. (...) Widzenie i dotykanie rzeczy nie jest w końcu niczym
innym jak sposobem myślenia o nich (...). 1
Można dodać do tej myśli Ortegi y Gasseta coś, co w zasadzie jest
truizmem: że również sposób myślenia o rzeczach i rzeczywistości określa
osobowość człowieka: jego inteligencję, wiedzę, wrażliwość – i kreatywność.
Piotr Bieniek ukazując w swoich fotografiach – zwłaszcza tych pochodzących
z dwóch cykli: Moja niemartwa natura i Krajobrazy mikroskopowe
swój sposób myślenia o rzeczach, odsłania nie tylko wiele ze swojej
osobowości – także definiuje siebie jako artystę fotografika. Fotografika
niezwykle uważnego, jednego z tych, których nie interesuje szersze, a co za tym
idzie – powierzchowne penetrowanie świata: wolą raczej drążyć go w głąb.
Nie tylko w aspekcie jego obiektywnej rejestracji – także w wielowarstwowej
strukturze własnych osobistych odniesień, doświadczeń, relacji i emocji.
Może właśnie dlatego inspiracji dla swoich fotograficznych kompozycji szuka
w najbliższym i najbardziej znanym mu otoczeniu; osobistej, prywatnej przestrzeni własnego domu: w deskach podłogi, potrawach na talerzu, rozmaitościach kształtów rzeczy codziennego użytku i mikroskopowych powiększeniach różnych substancji.
Sens jego sztuki zawiera się w przestrzeni wyznaczonej wektorami relacji
pomiędzy konkretem przedmiotu, literackością plastycznej metafory oraz
bezprzedmiotowością czystej abstrakcji. W każdej z jego fotografii można
odnaleźć te trzy elementy, i jeszcze – być może najważniejszy – czwarty:
konglomerat rozmaitości emocji. Tych, które sam odczuwa tworząc, jak
i tych, które kontakt z jego pracami budzi u odbiorców. Antropomorficzne
skojarzenia z ludzkimi twarzami i oczami, które podsuwa widzowi w cyklu
Moja niemartwa natura, są nie tylko zabawne. Uczą otwartego sposobu
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patrzenia na rzeczywistość – i widzenia, zauważania różnych jej przejawów,
aspektów i odsłon. Również tych prawie magicznych i surrealistycznych, jak
chociażby w serii Moja podłoga na mnie patrzy.
Odnosi się wrażenie, że anegdotyczna treść służy artyście do przykuwania
uwagi odbiorcy i zatrzymywania go dłużej – po to, by zdołał zauważyć i przeżyć to, co w jego sztuce jest najistotniejsze: minimalistyczną szlachetność
kompozycji kadru i plastyczną atrakcyjność sfotografowanych form, struktur
i kolorów. Czasem, przewrotnie, czyni na odwrót: zdradzając w tytule, co tak
naprawdę przedstawia zupełnie abstrakcyjny układ kształtów i barw; tak jak,
chociażby, w pięknych, pełnych światła złoto-rudych zdjęciach, w rzeczywistości będących plamą… rozlanej coca-coli.
W kolejnych pracach z cyklu Krajobrazy mikroskopowe rezygnuje z podobnych zabiegów. W mikroskopowych zbliżeniach, przedstawiających
barwne struktury kryształów różnych substancji chemicznych, poszukuje
czystego piękna, nieobarczonego literacką treścią skojarzeń. Wiarygodność
realistycznej fotografii zderza z abstrakcyjnym pięknem wybranych fragmentów; kompozycją rytmicznych, zgeometryzowanych form i opalizujących
kolorów. Tworzy malarskie w charakterze obrazy – jednocześnie informując,
że powstały z fotograficznej dokumentacji okruchów świata w makroskali –
niedostępnego większości ludzi.
Doświadczenie sztuki Piotra Bieńka uczy nie tylko tego, że inspiracje dla swojej sztuki można znaleźć wszędzie; nawet pod własnymi nogami, i na własnym talerzu, że można je deptać, a nawet i zjadać… Dowodzi przede wszystkim tego, że każdy artysta, także artysta fotografik, nosi swoje obrazy w sobie.
Że rzeczywistość, jej fragmenty, rejestrowane czy przekształcane, są tylko zasobem form, przez które te obrazy mogą się przejawić. I że to, co czyni ich fotograficzny wizerunek sztuką to zakodowany w nich sposób myślenia o nich.
Atrakcyjność formalna i techniczna fotografii Piotra Bieńka, a także ich
wieloaspektowy przekaz treściowy dowodzą, że to jego własny, oryginalny sposób myślenia o rzeczach, zmienia ich charakter – z dokumentalnego
w prawdziwie artystyczny.
Stanisława Zacharko-Łagowska

Moja niemartwa natura
TRYPTYK

Od Autora
Moje przedmioty

przeżywają moje życie razem ze mną.
Wykazują empatię. Lek jest zatroskany, kiedy muszę go zażyć.
Łóżko jest wtedy chore. Jednak kiedy się śmieję, śmieje się
również ono. A szczoteczka do zębów odzwierciedla moje dylematy
egzystencjalne.

Moje kulinaria z kolei mają swoje życie. Potem ja dzięki nim żyję.
Staję się tym, co jem?

Moja podłoga nie zmienia się. Ona cały czas na mnie patrzy. Niekiedy

stara się ukrywać tą swoją natrętność, ale prosty zabieg dosadnie ją
demaskuje.
Zauważyłem to. Taka jest obserwacja mojej rzeczywistości.
Może brakuje mi relacji międzyludzkich? Może to dlatego,
że w społeczeństwie informacyjnym ludzie kontaktują się przez Sieć,
a w fizycznej bliskości pozostają Przedmioty?
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Recenzja
Składowymi tryptyku Moja niemartwa natura są
Moje przedmioty, Moje kulinaria i Moja podłoga.
Projekt Piotra Bieńka wpisuje się w atmosferę kultury
po zmierzchu wielkich narracji w drugiej połowie
XX wieku. Niepewność jutra, brak pewności nieustannego
postępu współbrzmi z ogólnym zacieśnieniem się
horyzontu myślowego do tu i teraz, do dnia codziennego.
Głębsza refleksja, snucie marzeń o dalekiej przyszłości
zastępowane są możliwością nawiązania natychmiastowej
indywidualnej łączności z drugim, nawet nieznanym
człowiekiem, z każdym wydarzeniem w każdej chwili
z każdego miejsca na ziemi. Tym samym w nowym
XXI wieku mamy do czynienia z masowym ześrodkowaniem
uwagi na własnej osobie, na swoim najbliższym otoczeniu.
Możemy kształtować je według naszego gustu i możliwości,
a z kolei jego materia oddziaływa na nas z siłą nieustannie
powtarzaną, choć niedostrzeganą. Stajemy się pępkami
świata sami dla siebie.
Uważam, że obecnie główny nurt fotografii sztuki opiera
się na osobistym doświadczaniu siebie w relacji z najbliższym zakotwiczeniem przebywania. Punkt ten stanowi
materialne centrum często zrywanych, niematerialnych
i wirtualnych, indywidualnych zainteresowań. Jest rzeczą
zrozumiałą, że taka sytuacja wręcz prosi się o właściwą
materii rejestrację fotograficzną. Piotr Bieniek prezentuje
pod tytułem Moje przedmioty zdjęcia otaczających go
rzeczy w konwencji zdecydowanie estetycznej. Autor czyni

swoje codzienne akcesorium antropoidalnym, ujawniając
jego człowiecze podobieństwo. Podobnie w części tryptyku Moje kulinaria wyszukuje w swoich potrawach cechy
animalnego wyglądu. Trzeci zestaw Moja podłoga operuje wybranymi fragmentami desek podłogowych z wprost
pięknymi wzorami słoi. Niektóre z nich atakują swoją symetryczną duplikacją, tak jakby deski ułożone zostały obok
siebie odwrotnymi stronami po dwóch kolejnych cięciach
piły. A może kompozycje te są odbiciami wędrującego po
drewnie wzroku jego właściciela?
Towarzyszący projektowi poetycki tekst prowadzi nas w rejony osobistej refleksji Piotra Bieńka. Wśród dzisiejszych
słownych wypowiedzi wyrażających ideę artystycznej propozycji, odznacza się on lakonicznością i zwartością. Często
teksty takie obiecują obecnie znacznie więcej niż odczuwane podczas oglądu odniesienia widza. Pod tym względem
aktualna sytuacja w sztuce fotografii przypomina barwne,
bogate w liczne warstwy i olbrzymie opakowania pralin,
gdzie uboga ilościowo i jakościowo zawartość przeczy zapowiadanej, subtelnej uczcie dla smakosza. Podobno reklama jest dźwignią handlu. W każdym razie autor tryptyku
nie przecenia wymowy swoich zdjęć, prezentując rzetelną
fotografię godną uwagi i namysłu.
Stefan Wojnecki
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Krajobrazy mikroskopowe
Od Autora
Seria Krajobrazy mikroskopowe przedstawia obrazy
kryształów różnych substancji chemicznych widziane przez
mikroskop polaryzacyjny oraz obrazy mocno zagęszczonego
napoju typu cola widziane przez ten mikroskop pozbawiony
filtrów polaryzacyjnych. (Jest to mój własny mikroskop,
indywidualnie dostosowany tak, by zamiast okularu można
było umieścić korpus aparatu fotograficznego).
Fascynują
mnie
przede
wszystkim
możliwości
interpretacji pojawiających się – przypadkowo przecież –
obrazów. Nasunęły mi się skojarzenia z Kielecką Szkołą
Krajobrazu, często bowiem patrząc na te obrazy miałem
wrażenie oglądania krajobrazu, a moje działania były
wyszukiwaniem w nim porządku, form geometrycznych.
Już jako licealista, kiedy zainteresowałem się fotografią
nie tylko od strony technicznej, zetknąłem się m.in.
z albumem „Kieleckie krajobrazy” (a wspomnę, że ja
również urodziłem się i wychowałem na ziemi kieleckiej).
Kiedy więc po latach odnalazłem formy geometryczne
w „krajobrazach mikroskopowych”, skojarzenie nasunęło
się automatycznie, podobnie jak refleksje o wpływie kultury
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otaczającej człowieka na jego spojrzenie na świat. Sądzę, że
gdyby nie Kielecka Szkoła Krajobrazu, nie patrzyłbym na te
obrazy w ten sposób.
Ponadto, tak jak w przypadku Kieleckiej Szkoły Krajobrazu,
obrazy te stanowią niemal reporterski zapis faktycznie
istniejącej rzeczywistości – nie powstają w wyniku
kreacji, lecz obserwacji świata przez „intelektualny filtr”
poczynionych założeń teoretycznych.
Niektóre obrazy pochodzą z niezależnej serii „Mikroświaty”,
liczącej 42 zdjęcia i wystawionej w Krakowie w 2008 r.
Recenzję wystawy napisał wówczas prof. Zbigniew Łagocki.
Dalsze moje poszukiwania artystyczne doprowadziły do
serii Krajobrazy mikroskopowe, którą niniejszym mam
zaszczyt zaprezentować. Recenzję tej wystawy zechciał
napisać czołowy twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu –
Paweł Pierściński.

Recenzja
Piotr Bieniek w swojej twórczości potwierdza znaną prawdę,
że natura stanowi niewyczerpane źródło artystycznych
inspiracji. Fotograf postanowił patrzeć na świat przez okular
mikroskopu, przy użyciu którego poszukuje, odkrywa
i bada niedostępne dla wzroku ludzkiego mikroświaty.
W wyniku interesujących eksperymentów, artysta ujawnia
fascynujące piękno ukryte we wnętrzu materii.
Oglądane w dużych powiększeniach drobiny różnych substancji tworzą zgeometryzowane obrazy o surrealistycznym rodowodzie. Twórca świadomie rezygnuje z kreacji,
lecz poszukuje, odkrywa i dokumentuje niezwykły świat
mikrostruktur, bada swoiste pejzaże i utrwala ich wygląd
w reporterskim zapisie istniejącej rzeczywistości. Różne
materiały, badane w świetle spolaryzowanym ujawniają
strukturę kryształów, na powierzchni których rozszczepione promienie światła tworzą zjawiskowe krajobrazy.
Często są to znakomicie zaobserwowane, zrównoważone
układy kompozycyjne zbudowane z pięknych barw stopniowo przechodzących od ciemnych i ciepłych do jasnych
i zimnych. Część obrazów zbudowana jest z dynamicznych
układów linii skośnych, spotykających i zawęźlających się
w węzłach kompozycyjnych. Wrażliwy obserwator, fotograf
z lubością wykorzystuje rytmiczne powtórzenia elementów
oraz wprowadza wzmacniające równowagę kompozycji połyskujące elementy barwne (zasada „czerwonego punktu”).
Podobnie obserwacje zagęszczonych napojów typu cola,
oglądane bez użycia filtrów polaryzacyjnych, ujawniają ele-

menty wirtualnych krajobrazów. Artysta obserwuje swój
mikroświat przez „filtr intelektualny” poczynionych założeń teoretycznych.
Piotr Bieniek odwołuje się do dorobku Kieleckiej Szkoły
Krajobrazu. W swoim świecie mikrostruktur poszukuje
porządku matematycznego oraz zasad geometrycznej budowy przestrzeni, co upodabnia wirtualne krajobrazy do
struktur polskiego krajobrazu rolniczego. Często mikro
pejzaże ujawniają zadziwiające podobieństwo do naturalnej budowy krajobrazu oraz do wielkiej rzeźby pejzażu
ukształtowanego przez rolnika. Na wirtualnych obrazach
odczytujemy łańcuchy górskie i „schodki” wśród skalnych
korytarzy, a nawet wodospady. Odnajdujemy „krajobrazy
z przednim planem” i połyskującą taflę jeziorka zakodowaną w kropli cieczy.
Nic więc dziwnego, że znakomity recenzent wystawy
pn. „Mikroświaty” (Kraków 2008), profesor Zbigniew
Łagocki we wstępie do katalogu pisał o fotografii, która jest
sztuką obserwacji świata w otaczającej nas rzeczywistości:
Fotograf odkrywa piękno świata (…), a fotografie Pana
Piotra są bogate formalnie i dzięki nim możemy zanurzyć się
w świat mało znany. Opinia nie straciła swojej aktualności.
Warto razem z Piotrem Bieńkiem wniknąć w zaczarowany
mikroświat.
Paweł Pierściński
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Od Autora
Jestem zodiakalnym Bliźniakiem, a to oznacza
dwie osoby w jednym ciele. Jedna z tych osób jest
artystą fotografikiem – członkiem rzeczywistym
ZPAF oraz Fotoklubu RP, wyróżnionym przez
Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej tytułem AFIAP, a także egzaminatorem państwowym w zawodzie fototechnik. Druga jest
chemikiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Widz moich
prac zauważy, że oddzielenie jednej natury od
drugiej nie zawsze jest możliwe.

W fotografii interesuje mnie forma i sens obrazu
niezależnie od tego, do jakiego gatunku on należy. Fotografuję to, co wydaje mi się interesujące
tematycznie lub wizualnie. W konsekwencji tematyka moich fotografii jest zróżnicowana. Jednak szczególnie zaciekawiło mnie podobieństwo
form i znaczeń w różnych skalach i kontekstach.
Obie prezentowane w kieleckiej BWA wystawy
– Moja niemartwa natura oraz Krajobrazy
mikroskopowe – odzwierciedlają moje poszukiwania artystyczne w tym obszarze.

Dziękuję Uniwersytetowi Pedagogicznemu w Krakowie
za pomoc w realizacji ekspozycji
www.PiotrBieniek.pl
WYSTAWY
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