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Energia leniwej linii... 
Jest chwilę prostą, potem nabrzmiewa, skośnie zawija, by się zatrzymać, jednak rusza, nabiera szybkości, skręca w lewo, 
skręca w prawo, biegnie, biegnie, biegnie, wypada z toru, staje, drży, tężeje, ale nie pęka, nabiera koloru, czerwienieje, 
rusza ponownie, biegnie, trochę przyspiesza, wchodzi w błękit, zielenieje, coraz szybciej ucieka, by skręcić w prawo, potem 
w lewo, jeszcze raz w prawo, coś krzyknęła, co, stój, ale pędzi dalej, bez zatrzymania, fioletowa, może niebieska, nie, żółta, 
staje, skrzywia się, prostuje, podnosi się w górę, spada w dół, jest na krawędzi, truchleje, fioletowa, błękitna, biała, unosi 
się, spada, faluje, faluje, faluje, zwalnia, powoli staje, drgnęła, jeszcze raz drgnęła, mocno, rusza, zagina, w lewo, w prawo, 
jednak prosto, nadal prosto, ucieka, coraz dalej, czarna, siwieje, blednie, pęcznieje, oddycha, topnieje... 
          Józef Robakowski (2012) 
 
Galeria ŻAK| BRANICKA ma zaszczyt zaprezentować wystawę legendarnego twórcy eksperymentalnego kina 
awangardowego lat 60-tych i 70-tych XX w., Józefa Robakowskiego. Jej głównym tematem jest linia, jeden z 
najprostszych i najbardziej radykalnych motywów, które od lat 70-tych wielokrotnie powracają w twórczości 
tego artysty.  
 
Banalny gest ręki – linia wydrapana na kliszy filmu (Gnuśna linia, 1992) ma dla niego charakter analityczny: jest 
elementem wizualizującym czas i ruch – najbardziej elementarne składniki kina. Bieg linii bywa dla niego często 
rodzajem akcji wyzwalającej energię: „W 1976 roku idę po niej z kamerą filmową, ale też za chwilę biegnę, jadę, 
skaczę... aby otrzymać obraz filmowy mojej witalności biologicznej. To absurdalne zadanie wyznaczone przeze mnie 
kamerze odbiera jej funkcję, do której jest przeznaczona. Filmy i prace wideo z linią są zatem nie tylko badaniem 
typowych dla kina eksperymentalnego psychofizycznych funkcji oddziaływania obrazu na człowieka, ale też próbą 
nadania cech ludzkich obrazowi abstrakcyjnemu. 
 
Wystawa Po linii jest artystyczną manifestacją na temat kina analitycznego i strukturalnego, którym Robakowski 
zajmuje się od lat 60-tych. Kluczowym założeniem tego artysty jest odrzucenie narracyjnej formy filmowej i funkcji 
przedstawieniowej kina. Zainspirowany teorią Karola Irzykowskiego, iż najważniejszym elementem w kinie jest 
światło i jego funkcja, a nie obraz realności, Robakowski skupił się na warsztacie i laboratoryjnej analizie medium 
filmowego. Przykładem są tu bezkamerowe filmy Test I, 22 razy czy Próba II, powstałe w wyniku perforacji taśmy 
filmowej, która w określonym rytmie przepuszcza światło bezpośrednio z projektora. Kolejnym bardzo istotnym 
założeniem było uwolnienie kamery od kontroli oka i próba obiektywizacji obrazu (1973) czego przykładem jest film 
Idę, a później Po linii... czy Ojej, boli mnie noga. Eksperymenty Robakowskiego z lat 60-tych i 70-tych z jednej strony 
nawiązywały do tradycji konstruktywistów rosyjskich, na których spuściźnie artysta się wychował, z drugiej strony 
były równoległe do działań fluxsusu, sytuacjonizmu i akcjonizmu oraz poruszały te same problemy, które 
podejmowali artyści konceptualni jak np. Vito Acconci czy Jan Dibbets. Jego poszukiwania zaskakująco bliskie były 
też światowej scenie kina eksperymentalnego i takim artystom jak Malcolm Le Grice czy Paul Sharits. 
 
Aby zrozumieć jak awangardowa i radykalna była wówczas postawa Robakowskiego trzeba wziąć pod uwagę 
sytuację polityczną i kontekst środowiska filmowego tamtych czasów. By uwolnić się od kontroli socjalistycznego 
reżimu artysta zamyka się z kamerą w domu i kręci filmy, które dziś nazwalibyśmy po prostu „home-video” lub 
wychodzi z kamerą za miasto np. do lasu, gdzie nie musi obawiać się konfiskaty sprzętu. Z drugiej strony artysta 
ostentacyjnie odcina się od zawodowego środowiska filmowego, którą krytykuje za uległość administracji państwowej 
i obłudę: Przyszedł wreszcie moment, około roku siedemdziesiątego piątego, że trzeba było się pożegnać z tą całą 
socjalistyczną kinematografią. Wtedy zostało nam, Warsztatowcom, jedynie „kino rozszerzone”, robione własnym 
sumptem. 
Śledząc zatem postawy artystyczne okaże się, że Józef Robakowski to Witold Gombrowicz polskiego kina. 
Oglądając filmy Robakowskiego jak: Zabawy Polaków, Widok z mojego okna, Moje wideomasochizmy, nie można 
zignorować Dziennika 1953–1956 Gombrowicza zaczynającego się słowami: Poniedziałek: Ja, Wtorek: Ja, Środa: 
Ja, Czwartek: Ja. Co więcej, Robakowski prostym gestem performansów dokamerowych - niczym 
gombrowiczowskim palcem - demistyfikuje fałszywą „gębę” oficjalnego filmu. To czego szuka (jak Gombrowicz 
szukający „prawdziwego parobka”) to prawdziwe kino realizowane często przy pomocy czystej taśmy, impulsatorów 
świetlnych i ruchu kamery, która jest przedłużenia ciała.  
 
 
Józef Robakowski (ur. 1939) autor filmów, cykli fotograficznych, zapisów video, instalacji, projektów konceptualnych oraz akcji artystycznych. Współzałożyciel 
awangardowych grup "Zero-61", "Oko" „Pętla", "Krąg" oraz “Warsztat Formy Filmowej”. Jego prace pokazywane były m in. na Biennale Sao Paulo (1973), 
documenta 6 w Kassel (1977) czy Biennale Sydney (1982) i w takich instytucjach jak De appel w Amsterdamie (1975), Richard Demarco Gallery w Edynburgu 
(1972), Hayward Gallery w Londynie (1979) czy Centre Pompidou w Paryżu (1983). Jego wielkie retrospektywy w 2012 roku zorganizowały Centrum Sztuki 
Współczesnej w Warszawie i Toruniu oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku. 


