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Wystawa odbywa się w ramach GALLERY WEEKEND BERLIN. 

 
Wywrócone torebki po kokainie, w których zamiast narkotyków namalowany jest pasek białej farby, puste 
akwarium, w szybach którego owo akwarium się odbija i rysunki, które niczym kolejne blednące własne 
kserokopie powtarzają same siebie to fantomy malarstwa Zbigniewa Rogalskiego.  
 
Środowisko naturalne gatunku „artysta malarz” to środowisko niebezpiecznych złudzeń i pułapek optycznych, 
powtórzeń i uzależnień czy rytuałów. Na jednym z obrazów przedstawiających wielkie puste akwarium („Stories”), 
część jego szyb artysta zamalował na biało. W ten sposób szkło niczym sklepowa witryna z napisem REMONT 
wyraźnie oznacza obszar występowania danego biotopu. Obszar ten jest w istocie niewielki i zamknięty, na 
dodatek można zeń spojrzeć na inne światy (te zewnętrzne) i dać się uwieść kolejnym odbiciom, ale nie można 
do nich przeniknąć. Szybko spostrzegamy więc, że obrazy Rogalskiego są pułapkami, bo to, co widzimy jest tylko 
substytutem tego, co sobie wyobrażamy. Są obietnicą i baudrillowską symulakrą: zamalowana szyba akwarium 
jest tylko farbą, farbą jest też kokaina w plastykowych w torebkach (seria „Ghosts”). Oto malarstwo które 
demaskuje samo siebie.  
 
Efekty optyczne wnoszą do obrazów Rogalskiego metaforę. Sprzeczna z zasadami fizyki nieprawidłowa liczba 
odbić w szybie, nieskończoność refleksów, optyczne skrzywienia sugerują, że gdzieś poza zasięgiem naszego 
wzroku istnieją dalsze światy lub też te, które widzimy niekoniecznie są prawdziwe.  
 
Demaskowanie malarstwa Rogalski zaczął malując zaparowane szyby i lustra, na których bohaterowie pisali 
nazwiska idoli (pop)kultury. Malował też malarzy zamalowujących swoje płótna (co już samo w sobie brzmi jak 
tautologia). Potem skupił się na odbiciach: w oknach, lustrach, szybach a nawet zdjęciach nagrobkowych 
odkrywał to, co ukrywało się przed ich powierzchnią. Tak powstawały obrazy odbić, w których kilka rzeczywiści 
jak np. wnętrze pracowni i widok za oknem nakładały się na siebie. Wreszcie zainteresował się złudzeniami 
optycznymi – kłamstwem, jakie fundują nam nasze oczy. Cykl Closer to podwojony widok twarzy osoby, jaki 
widzimy gdy podejdziemy za blisko.  
 
Autotematyczne płótna Rogalskiego są rodzajem szyby, za którą stoi artysta. W najnowszych obrazach artysta 
rezygnuje z narracji – pozostają tylko widoki refleksów na szkle. Seria z akwariami to nie tylko malowanie tego, 
czego nie ma, ale tez gra z tradycją sztuki abstrakcyjnej i modernistycznej. Cała ta geometria: odbicia w odbiciu, 
kwadrat w kwadracie, rysunek rysunku – jest echem czy czkawką obrazu jakie malarstwo dostało na skutek 
ujawnienia procesów widzenia. W istocie celem sztuki Rogalskiego jest bowiem spowolnienie percepcji. Rogalski 
zatrzymuje widza w tej chwili, gdy oko już rozpoznało kształt, ale pamięć nie rozszyfrowała jeszcze przedmiotu. I 
w tym właśnie momencie – jak w powieści Sto lat samotności – historia się zapętla: koniec okazuje się 
początkiem i ani widz ani artysta nie wiedzą juz co było pierwsze: farba czy obraz.  
 
 
 


