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Według  Mary  Douglas  dowcipy  są  rodzajem  antyrytuałów  funkcjonujących  w  obrębie  –  uwaga!,  paradoks:

rytualnej  zawsze  i  jednocześnie  rutynowej  –  rzeczywistości  społecznej.  Ich  antyrytualność,  zauważa  brytyjska

antropolożka,  polega  na  subwersyjnym  przedrzeźnianiu,  parodiowaniu  lub  wykpiwaniu  rytualnych  zachowań

społecznych. Aby uchwycić ten antyrytualny charakter dowcipu, wystarczy wyobrazić sobie – jak podpowiada nam

Simon Critchley w swoim błyskotliwym eseju  O humorze – a to biskupa w ceremonialnym stroju, który utknął

w windzie, a to – smacznego! – smarowanie margaryną opłatka komunijnego. Dobrym przykładem omawianym

przez Critchley’a może być także żart sytuacyjny opisany przez Milana Kunderę w Księdze śmiechu i zapomnienia,

który polega na tym, że podczas pogrzebu na opuszczoną do grobu trumnę spada kapelusz. Przez to, a może dzięki

temu, pogrzeb traci swoją rytualną powagę i tak rodzi się antyrytualny, wyzwalający śmiech; widzieliście mnie

w telewizji na pogrzebie pary prezydenckiej? To ja rozpocząłem meksykańską falę!

Malarstwo Tomasza Kręcickiego  – jakkolwiek rytualnie  by to  nie  brzmiało  – a  więc,  by posłużyć  się

antyrytualnym i przedrzeźniającym cudzysłowem – „malarstwo Tomasza Kręcickiego” z powodzeniem mogłoby

służyć  za  przykład  antyrytualnego  dowcipu  w analizach  Douglas  i  Critchley’a,  jeśli  przyjmiemy,  że  praktyka

malarska  oraz  jej  funkcjonowanie  w  kontekście  instytucjonalnym  istotnie  są  rytualnymi  zachowaniami

społecznymi. Jego obrazy, zupełnie jak kapelusz, który w powieści Kundery spadł do grobu, szydzą i odczarowują

rytuał:  składającą  się  z  rytualnych  zaklęć  i  rutynowych  formułek  praktykę  malarską  oraz  towarzyszący  jej

okołomalarski dyskurs, jaki prowadzi krytyka artystyczna, a i nierzadko sami artyści. To rytualne klepanie formułek

o malarstwie każdorazowo oparte jest na fetyszyzowanej autentyczności, która – rzecz jasna – będąc jedynie figurą

retoryczną,  okazuje  się  tylko  chwytem  narracyjnym.  Ten  żargon  autentyczności  z jednej  strony oparty  jest  na

rzekomych  transcendentnych  i  transcendentalnych  zarazem  wartościach,  do  jakich  odsyła  obraz,  do  tego

pociesznego bełkotu akademików o procesie twórczym, widzeniu dźwięków i słyszeniu kolorów, z drugiej zaś na –

rytualnym oczywiście – przekonaniu, wedle którego za obrazem ukryta została potencjalnie emancypująca wielka

narracja,  a malarstwo jako takie – być może nie  tak jednoznacznie,  jak,  dajmy na to,  performans – może być

medium zmieniającym na lepsze rzeczywistość społeczną. 

Obrazy Kręcickiego nie obiecują ani społecznej  zmiany,  ani  – co zresztą na jedno wychodzi – paruzji

Realnego. Będąc malarskim żartem z malarstwa oraz dyskursu prowadzonego o malarstwie, stają się wyzwalającym

i parodystycznym metamalarskim i batetycznym dowcipem. Chociaż dowcip obecny jest w pracach artysty nie od

dziś, sposób użycia go ulega ciągłym przeobrażeniom i mutacjom. Nie jest bowiem (na szczęście) tak, że Kręcicki

opowiada ciągle ten sam dowcip; przeciwnie, jego żarty stają się coraz bardziej subtelne, śmieszniejsze i – pozorny

paradoks – coraz bardziej serio. I chociaż zdaję sobie sprawę, że nie ma nic tak nieśmiesznego, jak tłumaczenie

cudzych żartów, postawiony w roli kuratora, jestem do tego zwyczajnie zmuszony. 

W  2015  roku  artysta  pisał  na  temat  swojego  malarstwa  w  następujący  sposób,  podkreślając  patos  –

swobodne przechodzenie od wzniosłości i powagi charakteryzującej dyskursy okołomalarskie do przyziemności –

swojej praktyki twórczej: „Dzisiaj znowu o zajęciach domowych i kuchence. Gotowanie porównuję do malowania.

Do  gotowania  potrzeba  kuchenki,  garnków,  czegoś  do  jedzenia,  prądu  i  szefa  kuchni.  On  pokroi  i połączy



odpowiednie składniki,  a także właściwie przyprawi przygotowane danie. Tak samo jest  z malowaniem. Niech

kuchenka będzie płótnem, garnki, chochle, patelnie będą pędzlami, jedzeniem będzie farba i terpentyna, prądem i

szefem kuchni będzie malarz”. Komizm sytuacji opisanej przez artystę nie polega tylko na patetycznym nastrojeniu

opisu. Dowcip zasadza się tutaj – widać to dopiero z perspektyw czasu, po czterech latach – na dwuznaczności

zdania  „kuchenka  będzie  płótnem”.  Dzieje  się  to  za  sprawą  pokazywanego  po  raz  pierwszy  na  wystawie  i

namalowanego kilka tygodni temu abstrakcyjnego obrazu, którego płaszczyzna w całości została pokryta czarną

farbą.  Ten obraz,  formalistyczne ćwiczenie  z  historii  malarstwa i  ukłon złożony przez artystę,  między innymi,

Kazimierzowi Malewiczowi i Rafałowi Bujnowskiemu, istotnie – kiedy zauważymy już czerwony plus i minus w

dolnej  części  kompozycji  oraz  uzmysłowimy  sobie  jego  wymiary  –  staje  się  kuchenką;  z metaforycznego

porównania malarza z kucharzem i malarstwa z gotowaniem ulatnia się cała alegoryczność, pozostawiając w zamian

obraz-konkret, który stał się płytą indukcyjną oraz figurę retoryczną, która zastygła w dosłowności. 

Ten  dowcip  oparty  na  grze  z  definicją  obrazu  jako reprezentacji  i  fizycznością  –  jego  oraz  tego,  co

przedstawia – utrzymany został w paradygmatycznej dla historii malarstwa tradycji trompe-l’œil. Tu, jak wiadomo,

obraz konstruujący iluzję rzeczywistości, sam służy jako narzędzie do stworzenia humoru sytuacyjnego, o czym

przekonują nas przekazane przez dziejopisów anegdoty o malarzach malujących a to zasłonę tak „prawdziwą”, że

ludzie  pragnęli  ją  odsłonić,  a  to  artystach  malujących  muchę,  która  przysiadła  na  czyimś  portrecie  –  tak

„prawdziwą”, że inni chcieli ją przegonić. Humor tego rodzaju zasadza się, o czym pisał już Cyceron, na rozpadzie

naszych przekonań na temat rzeczywistości,  gdyż „najlepiej  znany rodzaj  śmieszności  jest,  kiedy czego innego

oczekujemy, a co innego kto powie”; względnie: namaluje. Tego typu historyczne żarty – o malarstwie bardziej niż

z malarstwa – tylko pozornie są sztubackim humorem sytuacyjnym. W istocie – jak w każdym dobrym żarcie –

idzie o rzecz poważną i zupełnie serio: o to, czym jest i gdzie sytuować można Realne. 

Kręcicki  pokazywaną  na  wystawie  w  Galerii  Szara  Kamienica  kuchenkę  oraz  inne  obrazy-obiekty

namalował,  łącząc  tradycję  „żartów o malarstwie”  z  antyrytualnymi  „żartami  z  malarstwa”.  Uwidacznia  się  to

dobrze w przypadku najnowszego płótna artysty, będącego jednocześnie dowcipem o malarstwie i żartem z  tradycji

pejzażowej z jej postromantyczną i spirytualną zawsze wizją natury, jak również w tytule samej ekspozycji. 

Na obrazie tym, na tle wspaniałego szarego nieba zastygła szlachetna, czarna sylwetka szybującego na

wietrze ptaka z rozpostartymi szeroko skrzydłami, stając się egzystencjalnym znakiem o charakterze metafory… To

naturalnie żart,  a dowcip polega na tym, że ptak odrysowany został z szablonów, jakie naklejane są na ekrany

akustyczne stawiane wzdłuż dróg i autostrad. Ptak więc okazuje się wyciętym z plastikowej folii  przedmiotem,

a szare  niebo  zaledwie  brudem  nałożonym  na  szybę.  Pejzaż  ten  ramowany  jest  natomiast  od  dołu  przez  –

namalowaną i usytuowaną w konwencji parapetu na renesansowych obrazach – poziomicę. To właśnie jej angielska

nazwa – spirit level – dała tytuł całej wystawie; tylko tyle i aż tyle zostało z duchowych wymiarów malarstwa –

Duch w kształcie pęcherza powietrza. 
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