
Szymon Kobylarz "Przysposobienie obronne"
Wernisaż: 20 listopada 2009, od 18.00 do 21.00 

Podstawą twórczości Szymona Kobylarza jest wyłapywanie paranoi nauki: interesują go jej
absurdy,  niewyjaśnione  luki  i  granice,  kiedy  racjonalność  przeobraża  się  w  maniactwo,
obsesję czy nawet szaleństwo. 

Jego  pracą  dyplomową  było wymyślone  na  wzór  wnętrz  szpitalnych  pomieszczenie  do
popełniania samobójstwa, wyposażone w specjalne meble i utensylia. W innej pracy (Cela Pana
Jana  Kolano)  artysta  na  podstawie  informacji  medialnych  starał  się  zrekonstruować  historię
mordercy-geniusza  odbywającego  od  20  lat  karę  więzienia,  gdzie  bez  żadnych  naukowych
instrumentów  dokonuje  odkryć  podziwianych  przez  naukowców.  Kobylarza  fascynują  projekty
całkowicie utopijne, jak np. amerykański globalny system podsłuchu mający codziennie wyłapywać
niebezpieczne  słowa  -  klucze  z  miliardów  rozmów  telefonicznych  i  E-maili.  To  właśnie
przekroczenie granicy między nauką a utopią oraz ambiwalencja rozwoju techniki jest obszarem
zainteresowań Kobylarza. 

W  najnowszej  pracy  zrealizowanej  dla  galerii  ŻAK  |  BRANICKA  Kobylarz  sięga  do
szkolnych doświadczeń i lęków z dzieciństwa. Rekonstruuje lekcje Przysposobienia Obronnego,
przedmiotu  szkolnego  wprowadzonego  w  czasach  zimnej  wojny  na  fali  strachu  przed  wojną
nuklearną.  Obejmował  on  metody  ochrony  przed  różnymi  zagrożeniami  i  przygotowanie  do
postępowania w wypadku katastrof: dzieci uczyły się udzielania pierwszej pomocy, ale też podstaw
budowy broni.  Patrząc z dzisiejszej perspektywy zalecenia te były naiwne i absurdalne, jednak
wówczas traktowano śmiertelnie poważnie porady,  by w momencie wybuchu bomby atomowej
schować się do rowu lub położyć pod ścianą z głową w kierunku okna.  Porady te, choć  oparte  na
racjonalnych przesłankach,  były jednak tylko placebo poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa:
działały jak zaklęcie lub masowe odczynianie czarów.

Dla Kobylarza zajęcia z Przysposobienia Obronnego miały jednak zupełnie inne znaczenie:
były miejscem gdzie mali chłopcy mogli legalnie pobawić się w wojnę. Pomimo, iż artysta pamięta
panikę po awarii elektrowni, pił płyn Lugola, a potem grał w Fallout (gra komputerowa symulująca
świat  po  wybuchu  bomby  atomowej),  nie  interesuje  go  demagogiczna  analiza  zagrożeń
nuklearnych.  Najważniejsze są dla niego prowizoryczne i chybione odkrycia, rodzaj "home
made emergency" i im właśnie poświęca całą wystawę. 

W  oparciu  o  materiały  archiwalne  artysta  konstruuje  współczesną  karykaturę
Przysposobienia  Obronnego.  Wpisując  do  przeglądarki  YouTube  hasło "how  to  do  weapon"
dotrzemy do setek filmów o domowych wynalazkach, które (choć  mogą  być  niebezpieczne) są
ekstrawagancją  domowych  Einsteinów.  Artystę  wynalazki  te  interesują  raczej  jako  efekt
niekontrolowanej  wiedzy.  Wykorzystuje  swoje  zdolności  manualne  i  jako  typowa "złota  polska
rączka"  konstruuje  domowe  wersje  dla  urban  survivals:  bombę  z  makaronu  canelloni,  maskę
gazowa z butelki coca-coli, świecę dymną z piłeczki pingpongowej, strzelbę na kartofle i peryskop
z kartonu po mleku. Śmieszne, absurdalne ale też zaskakująco skuteczne. 

W projekcie Przysposobienie obronne Kobylarz pyta, co dzieje się z nauką, która zejdzie na
manowce, jak bardzo nauka może się skompromitować, zdziczeć, zmutować? Jednocześnie sam
podczas  pracy  nad  projektem  zamienia  się  w  szalonego  odkrywcę.  Powraca  tym  samym  do
starego modelu artysty - badacza i umiejscawia sztukę na powrót między nauką a utopią.


