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 W latach 40 XX w. francuski krytyk Nino Frank określeniem Film noir nazwał gatunek filmów 
kryminalnych kina amerykańskiego pokazywanych podówczas we francuskich teatrach. Frank twierdził, 
iż nowością tego kina jest przesunięcie ciężaru z samej akcji na wykreowanie wyrazistych, modelowych 
charakterów, np. detektywa w prochowcu czy demonicznej femme fatale w atlasowej sukni i z 
papierosem w ręku. W swoich rysunkach Paweł Olszczyński idzie krok dalej: rezygnuje z postaci, 
skupiając się na ich rekwizytach: garderobie i włosach. Elementy te pojawiają się niemal zawsze same, 
bez "właściciela": rękawiczka sunąca po poręczy okazuje się bezwładnie falować ujawniając, że jest 
pusta, napełniona jedynie skojarzeniami. U Olszczyńskiego elementy ubioru zostają upodmiotowione 
stając się fantomami ciał. To jego prywatny świat fantôme noir.  
 Rysunki Olszczyńskiego są zatem przeciwieństwem klasycznego studium modela: artystę 
zajmuje wyłącznie to co na zewnątrz: draperie, struktury materiałów, obcasy, fryzury i wszystko to, co 
zmienia ciało w fetysz. Moda jest dla niego źródłem fetyszy i językiem piramidalnych Baudrillowskich 
symulakr, jest sztuczna, gra sama siebie i właśnie dlatego jest tak pociągająca. 
 Świat mody od dawna zapuszcza się w rejony sztuki, wielu projektantów np. Rei Kawakubo, 
Maison Martin Margiela, czy Gareth Pugh inspiruje się dziełami sztuki, a ich projekty często 
przypominają kolekcjonerskie obiekty czy rzeźby. Olszczyński pyta jednak, co się stanie gdyby 
odwrócić kierunek fascynacji, gdyby to sztuka zakochała się w modzie? Papierowe rzeźby: peruki, 
torebki i portfele Olszczyńskiego odsyłają do elementów mody wykonywanych ręcznie; są delikatne i 
nietrwale jak trendy w modzie. Za światem mody cytuje też ekskluzywność i jednostkowość ręcznego 
wykonania, gdyż w świecie sztuki jest to już zbyt oczywiste.  
 Olszczyńskiego fascynuje też czerń. Z jednej strony to najbardziej klasyczny element mody 
(znowu nieprzypadkowe związki ze światem sztuki!) z drugiej - barwa bliska grafitowi. Fascynują go 
możliwości jakie daje zwykły ołówek: raz głęboko czarny, miękki, aksamitny, innym razem suchy, 
precyzyjny, cienki jak włos. Radykalnie zestawia też faktury materiałów: skóry, futra czy włosów. Tak 
doszedł też do swojego ulubionego motywu, do którego inspiracją były zdjęcia z magazynów mody 
przedstawiające nienaturalnie wystylizowane fryzury - fetysze. Artysta nieustannie powraca do niego 
świadomie celebrując przy tym rytuał obsesyjnego, kompulsywnego powtarzania, który przejawia się w 
nachalnym dążeniu do perfekcji wykonania. Proces powstawania rysunków jest czasochłonny i 
żmudny, niemal fizycznie i psychicznie męczący. Włosy na rysunkach Olszczyńskiego plączą się, 
opanowują całą powierzchnię kartki, jednak zamiast obietnicy zaspokojenia, wywołują lęk i uczucie 
bezsilności. Zygmunt Freud w książce „Poza zasadą przyjemności” pisał: „... przymus powtarzania 
wywodzi się z tego, co zostało wyparte i znalazło się w nieświadomości. (...) W jakim jednak stosunku 
do zasady przyjemności pozostaje przymus powtarzania ujawniający siłę wyparcia? Jasne jest, że 
większość z tego, co wskutek przymusu powtarzania ulega ponownemu ożywieniu, musi przynieść 
naszemu ego przykrość, aktualizuje bowiem działania wypartych popędów, jest to jednak przykrość, 
którą już doceniliśmy, nie przecząca zasadzie przyjemności, przykrość dla jednego układu połączona z 
jednoczesnym zaspokojeniem innego.”  
 Strategią Olszczyńskiego jest analiza medium rysunku. Jego prace są rodzajem wizualnych 
tautologii: na kartce papieru widać narysowana kartkę papieru, poskładaną jak kartka papieru. Albo 
włosy, które układa w kształt włosów czy peruki (artysta ze swoich rysunków buduje obiekty). 
Paradoksalnie owa praktyka powtórzeń demaskuje granice mimesis. Im bardziej Olszczyński usiłuje 
nakłonić obraz do realności, tym bardziej okazuje się to niemożliwe. W nagrodę jednak odkrywa 
naturalne właściwości medium.  

 


