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1. Wstęp 

Rozprawa doktorska zatytułowana „Makietowanie rzeczywistości” dotyczy instalacji 
intermedialnej, na którą składają się obiekty w przestrzeni fizycznej oraz w wirtualnej 
rzeczywistości, wykorzystujące technologię rzeczywistości mieszanej (MR). Instalacja 
zespala kolejne warstwy rzeczywistości - od świata fizycznego aż po cyfrowy. Powłoki 
prezentowanych obiektów przenikają się, operują na  deficycie realności, stając się 
wyzwaniem dla zmysłów - szczególnie wzroku i  dotyku. Instalacja jest narzędziem 
do testowania rzeczywistości cyfrowej poprzez próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie 
o to, w jakim stopniu możemy wierzyć własnym zmysłom, stojąc na progu Metaversum. 
Tworząc instalację chciałem sprawdzić jak technologia i postępująca cyfryzacja wpływają 
na  naszą gatunkową umiejętność identyfikowania elementów i  osadzania ich w  danej 
rzeczywistości. Finalna instalacja jest narzędziem dzięki któremu widz może sprawdzić 
w jakim stopniu aktualna staje się postawiona ponad 20 lat temu diagnoza W. Welsha:

“Niszczy nas to, co  sprawia nam przyjemność. Technologizacja tak bardzo zmieniła 
rzeczywistość (niegdysiejszą „naturę”), że  nasze stosunkowo leniwe, naturalnie 
konserwatywne (czyli znające się na istniejącej w coraz mniejszym stopniu rzeczywistości) 
zmysły są nie tylko nierzetelne, ale kontrproduktywne, stały się agentami fałszu”. 1.1

1.1  Wolfgang Welsh 
“Estetyka i anestetyka”; 
rozdział  “4. Anestetyzacja 
jako życiowa korzyść 
w świecie zmienionym
przez technikę”; 
przełożyła Małgorzata 
Łukasiewicz; s. 530.

Fragment skanu 3D ciała
artysty.

2. Makietowanie rzeczywistości

Instalacja składa się z obiektów odtworzonych na podstawie powierzchni ciała człowieka 
oraz modelu Ferrari Testarossy. Osadzenie całości instalacji w  MR (Mixed Reality2.1)
umożliwiło połączenie materialnych i  cyfrowych form w  przestrzeni wystawy. Proces 
artystyczny polegał na odtworzeniu i utrwaleniu powierzchni danego obiektu, a następnie 
sprawdzeniu działania powstałego tworu na  ludzkie zmysły – w  izolacji, a  następnie 
w złożeniu w MR. Finalnym etapem przedsięwzięcia jest sama instalacja.

Ferrari powstało poprzez uformowanie tektury na  wcześniej przygotowanym stelażu 
z patyków, wzorując się na rysunkach technicznych, zdjęciach oryginału, samochodziku-
zabawce w  skali 1:30 oraz  wizerunku Testarossy utrwalonego w  mojej wyobraźni. 
Skóra i  skan 3D zostały zdjęte bezpośrednio z  powierzchni mojego ciała za  pomocą 
technik cyfrowych umożliwiających szybkie, trwałe i  hiperrealistyczne zapisanie jego 
powierzchni. W efekcie każdy element instalacji jest zdeformowaną makietą oryginału. 
Spoiwem instalacji jest przestrzeń MR (Mixed Reality) nakładana poprzez headset VR. 
Gogle umożliwiają jednoczesne oglądanie obiektów oraz  miejsca prezentacji instalacji 
poprzez transmisję wideo w czasie rzeczywistym z otoczenia. 

Przed założeniem headsetu VR widz dostrzeże najpierw obiekty fizyczne (skórę oraz 
Ferrari) oraz  dokumentację z  ich powstawania wyświetloną na  tablecie. Po  założeniu 
gogli VR obraz z otoczenia będzie transmitowany “na żywo”, jako biało-czarno-czerwone 
wideo z  rozmieszczonymi w  przestrzeni skanem 3D ciała (stojącym nad wydrukowaną 
skórą) oraz cyfrowym modelem Ferrari (pokrywającym się z  jego fizyczną, tekturową 
atrapą). Cyfrowy skan ciała jest pusty w środku, nieuchwytny dla zmysłu dotyku. Cyfrowy 
model Ferrari poprzez iluzję zajmowania tej samej przestrzeni wraz z materialną makietą 
jest w  pewien sposób ufizyczniony: nasze dłonie nie przenikną przez niego jak przez 
ducha. Napotkają natomiast niepewny opór tektury pochodzący ze  świata fizycznego. 
Wrażenie nieadekwatności jest pogłębione niedoskonałością materialnego modelu, 
który w pewnych fragmentach pozwala na wniknięcie dłonią/ciałem częściowo w model, 
innym razem zatrzyma dłoń wcześniej, przed powierzchnią cyfrowego modelu. Efekt 
finalny całości jest w  zamierzeniu narzędziem widza do  zbadania własnej percepcji 
cyfrowych form i  imitacji realnych obiektów jednocześnie w  środowisku cyfrowym, 
fizycznym i wyobrażeniowym. 

Założenia zestawu obiektów: 

01. Fotogrametria ludzkiej skóry operująca maksymalnym realizmem oferowanym przez 
cyfrowy świat 2D, pozbawiona informacji 3D o kształcie ciała.

02. Skan 3D operujący wyłącznie geometrią ciała bez tekstury (czynnika nadającego 
cyfrowym modelom 3D iluzję realizmu).

03. Cyfrowy model 3D Ferrari Testarossy precyzyjnie odwzorowujący materiały, proporcje 
i wymiary oryginalnego samochodu w medium Mixed Reality.

04. Makieta Ferrari zbudowana z tektury i patyków. Fizyczna forma niezdarnie oddająca 
kształt oryginału, anektująca przestrzeń, którą zajmowałby prawdziwy samochód. 

2.1  Mixed reality –
połączenie 
rzeczywistości fizycznej 
i cyfrowej, w efekcie zlanie 
ich w jedno środowisko. 
Współczesnym 
przykładem jest AR - 
technologie pozwalające 
doświadczać świata 
cyfrowego w formie 
nakładek na świat 
fizyczny.
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Czasoprzestrzennie instalacja prezentuje się w  następujący sposób: naprzeciwko 
tekturowej makiety samochodu leży płaska fotografia ludzkiej skóry. Oba obiekty 
są w skali 1:1. Po założeniu headsetu VR i uruchomieniu nakładki Mixed Reality nad skórą 
pojawia się ludzki kształt, cyfrowy skan 3D. W miejscu tekturowej makiety Ferrari stoi jej 
cyfrowy model 3D. Zastosowane media prezentują powłoki z właściwą sobie precyzją. 
Obiekty związane z ciałem są niepokojące przez ich bezruch i weryzm. Całość instalacji 
ma w założeniu podkreślić rodzaj informacji lub złudzenie, które oferuje dane medium 
naszym zmysłom. W żadnym wypadku nie chodzi o imersję, wręcz przeciwnie - o osobliwy 
brak pełni, spójności oraz rozczłonkowanie sportretowanych obiektów/wizerunków. 
Widz ma do czynienia z wyobrażeniem Ferrari Testarossy oraz człowiekiem rozłożonym 
na  powłoki. Dziwność elementów, wyrwanie ich z  kontekstu, różnego typu deficyt 
i  deformacje mają pobudzić odbiór poznawczy i  wyobrażeniowy widza. Zastosowane 
media są  głównymi składnikami za  pomocą których największe firmy technologiczne 
tworzą współcześnie cyfrowy Metaverse.2.2 Ich zastosowanie i  zestawienie w  Mixed 
Reality jest najważniejszym kontekstem instalacji.

Równie ważny finalnemu dziełu okazał się proces realizacji– w szczególności towarzyszące 
mu trudności, nieprzewidziane efekty i konieczność improwizowania. To one weryfikowały 
założenia, ujawniały konteksty, wyzwalały reakcje przypadkowych widzów. Integralną 
częścią instalacji jest dokumentacja fotograficzna i  nagrania wideo. Można na  nich 
zobaczyć artystyczny proces kształtowania, uzyskiwania, a  następnie łączenia form, 
będący zarazem testem współczesnych możliwości technologicznych oraz badaniem 
ludzkiej percepcji poszczególnych makiet. W moich artystycznych założeniach nie łączę 
bezpośrednio znaczeń zestawu ciała i samochodu. Chodzi mi raczej o ich porównanie, 
zestawienie żywego (?) i  martwego obiektu. O  ich kontrast, odmienność sposobu ich 
manifestacji w MR. Sama instalacja nie tyle zadaje pytanie o to, która wersja samochodu 
lub wizerunku człowieka jest bardziej realistyczna (wierniejsza pierwowzorowi), ale raczej 
skupia się na różnicach względem oryginału lub na tym jakiego typu informacje zawiera 
dany obiekt. 

Współcześnie prawdy o rzeczywistości szukamy najczęściej w sieci, w cyfrowym świecie. 
Jean Baudrillard twierdził, że to nadmiar rzeczywistości powoduje, że przestajemy w nią 
wierzyć. Wspomniany francuski socjolog i  filozof kultury opisywał naszą codzienną 
rzeczywistość zakrytą i  przesyconą iluzorycznymi modelami, symulakrami. Wraz 
z rozwojem świata cyfrowego tworów tych nieustannie przybywa, a związane z tym ryzyko 
wynika przede wszystkim z braku połączenia symulakrów z rzeczywistością.  W efekcie 
otrzymujemy „rzeczywistość pozbawioną źródła i realności” 2.3 , czyli hiperrzeczywistość. 

“Ludzie poruszają się po  mapie bez terytorium, wśród symulacji bez odniesienia, 
otaczając się rozplenioną warstwą modeli. Zniknęła gdzieś zarazem istotna dystynkcja, 
utracono coś niewiarygodnie ważnego, <<(...) gdyż to  różnica stanowi o  poezji mapy 
i uroku terytorium, o magii pojęcia i powabie rzeczywistości>> 24”. 2.5

Sama instalacja nie tyle zadaje pytanie o  to, która wersja samochodu lub wizerunku 
człowieka jest bardziej realistyczna (wierniejsza oryginałowi), ale raczej skupia się 
na rozróżnieniu tego, która makieta jest „bardziej trefna”.

Opisywaną problematyką zajmuje się również filozofia. Z uwagi na mój brak kompetencji 
w tej dziedzinie ograniczę się tylko do kilku odniesień, które wniosły najwięcej do mojego 
zrozumienia obszaru, który badam poprzez instalację. Jedną z  takich koncepcji opisał 
Roman Ingarden: 

„Poznanie człowieka opiera się na  jedności wrażeń zmysłowych z  ujęciem jakości 
przedmiotu. Dzięki ujęciu jakości człowiek uzyskuje obraz przedmiotu, wraz 
z  przysługującymi mu  własnościami. Inaczej mówiąc, w  akcie postrzegania zachodzą 
subiektywne operacje łączenia tzw. ujęć treściowych i  kategorialnych. Ingarden 
wiąże pojęcie przedmiotu poznania z  zawartymi w  przeżyciach świadomych sensami 
przedmiotowymi. Przedmiot poznania jest tym, na  co  kieruje się akt poznawczy. Jest 
szczególnego rodzaju sensem przedmiotowym, opartym o najgłębszą warstwę danych 
pierwotnych, nie konstytuowanych, lecz doznawanych czysto odbiorczo. Poznanie 
to  akt świadomości kierujący się od  podmiotu ku  przedmiotowi. Akt poznawczy jest 
dynamicznym procesem rozgrywającym się na  gruncie wzajemnego oddziaływania 
przedmiotu i jaźni”.2.6

Poziom realizmu, którym operuje dane medium i  tworzenie reprezentacji obiektów 
(istniejących bądź nie) to  ważny artystycznie wątek, jednak instalacja ma  raczej 
nakierować widza na  zmysłowy odbiór – jego indywidualną percepcje cyfrowości 
i fizycznej realności. W zindywidualizowanym procesie postrzegania kluczowym wydaje 
się mechanizm eliminacji znaczeń i  bodźców wizualnych, dostrzeganie uproszczeń, 
odkształceń od  normy, wyodrębnianie elementów. W  swojej istocie zrozumienie (lub 
rozpoznanie lub przypisanie) polega na  wyodrębnieniu z  oszałamiającego zmysły 
bogactwa rzeczywistości uproszczonego, definiowalnego pojęcia lub kształtu. Właśnie 
to  robi prezentowana instalacja. Wysyła impulsy: oto makieta Ferrari Testarossy, oto 
makieta człowieka. Jednocześnie fizycznie, cyfrowo i wyobrażeniowo. 

2.3  J. Baudrillard, 
Symulakry i symulacja, 
tłum. S. Królak, Sic!, 
Warszawa 2005, s. 6 .

2.2  Termin stworzony 
przez Neala Stephensona 
w powieści science 
fiction „Zamieć” 
wydanej w 1992 roku. 
W książce Stephensona 
Metawersum to wirtualny 
świat, istniejący 
równolegle do świata 
rzeczywistego.

2.4 J. Baudrillard, 
Symulakry i symulacja, 
tłum. S. Królak, Sic!, 
Warszawa 2005, s. 6 .

2.5 Tomasz Walczyk; 
Bomba symulakrów: 
scena rzeczywistości 
ukryta za kurtyną 
symulacji: spektakl 
hiperrzeczywistości; 
Humanistyka 
i Przyrodoznawstwo; 
2015; str. 10

2.6 Dzieje Filozofii 
Człowieka; rozdział 
4.4. Romana Ingardena 
fenomenologiczny 
zwrot ku ontologii; 
Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie.

Dokumentacja budowy makiety 
wykonana kamerką GoPro. 
Promotor dr hab. Sebastian 
Wywiórski oraz Adam Żądło.
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3. Ferrari Testarossa

3.1  Tomasz Walczyk; 
Bomba symulakrów: 
scena rzeczywistości 
ukryta za kurtyną 
symulacji: spektakl 
hiperrzeczywistości; 
Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie; 
2015; str. 203

Kiedy Papuasi w  XX w. po  raz pierwszy zetknęli się z  samolotami oraz okrętami 
Europejczyków i  amerykanów wypełnionymi przedmiotami i  jedzeniem, postanowili 
wybudować drewniane atrapy zaobserwowanych maszyn. Co  więcej, odtworzyli też 
całą infrastrukturę, łącznie z  oświetlonymi ogniskami pasami startowymi w  dżungli. 
Papuasi reagując na niewiarygodne, gigantyczne, latające obiekty wpisali je w kontekst 
swoich wierzeń i wiedzy o świecie. Postrzegali metalowe maszyny jako dary od przodków 
z niebios, które podstępem udawało się zwabiać obcym przybyszom. Sprytnie odtworzyli 
więc z  własnych materiałów (patyków, kory i  liści) te  same maszyny, infrastrukturę 
oraz zachowania – lotniskowe rytuały, które pozwalały przyzywać dobrobyt obcym 
przybyszom. Z ich punktu widzenia zrobili wszystko jak należało, użyli całej swojej mocy 
odtworzenia rzeczywistości. Stworzyli kult cargo, by  przywołać materialne bogactwo. 
Przytoczona historia może wydawać się współczesnemu Europejczykowi groteskowa, 
jednak w  ramach współczesnych struktur świata zachodniego, opartych w  dużym 
stopniu na materializmie, wiele z naszych zachowań i nawyków nie różni się zasadniczo 
od  działań i  motywacji Papuasów zaobserwowanych 100 lat temu. Życie wielu z  nas 
(w tym moje) bywa podporządkowane procesowi pozyskiwania i zwabiania pożądanych 
materialności lub kreowania iluzji własnego wizerunku. Często ulegamy potrzebie 
kreowania atrap i fasad mających zwabić prestiż, zwiększyć nasze wpływy, ugruntować 
wizerunek, przyzwać lub ukazać nasze bogactwo lub przewagi w oczach innych. Tworzymy 
iluzje na wielką skalę, z  różnych powodów. Doskonałym przykładem jest historia groty 
w  Lascaux, która w  obawie przed zniszczeniem na  skutek jej popularności została 
zastąpiona kopią dostępną dla turystów. Oryginalna grota została zamknięta, autentyk 
ustąpił miejsca powszechnie dostępnej podróbce. „Kopia przestaje być tym samym 
kopią. Zniesiona zostaje istotna różnica”. 3.1

Doświadczenie Mixed Reality jest niezwykle złożone poznawczo. Pracując nad instalacją 
starałem się rozbić je  na  czynniki pierwsze. Na  obecnym etapie wciąż „raczkująca” 
technologia MR jest już w  stanie połączyć świat fizyczny z  cyfrowym, jednak nasze 
zmysły potrafią łatwo rozszyfrować które elementy pochodzą z danego świata - widać 
to na przykładzie mojej instalacji. Scenariusz całkowitego „przejęcia” fizycznego świata 
przez cyfrową iluzję ukazany w filmie „Matrix” (1999) wydaje się mało prawdopodobny. 
Powinniśmy spodziewać się raczej zupełnie nowego tworu. Pytanie, jak odnajdziemy 
się w nim z naszymi naturalnie powoli ewoluującymi zmysłami. MR nie jest tylko testem 
ludzkiego sensorium - może je również zmienić. Poniższy cytat dotyczący mechanizmu 
poznania (będący trafnym opisem przez większość historii człowieka) może bardzo 
szybko stracić na aktualności:

„Podmiot spełniający akt poznaje przedmiot, nie zmieniając go, jest więc wobec 
niego neutralny. Dzieje się tak w  wypadku poznawania przedmiotów radykalnie 
transcendentnych, czyli idei. Ingarden wyróżnia również przedmioty czysto intencjonalne 
które istnieją dzięki przeżyciom świadomym (np. wyobrażenia). Przedmioty czysto 
intencjonalne są uzależnione od aktów świadomości i istnieją tak długo, jak długo istnieje 
ich świadome przeżycie”. 2.7

2.7  Dzieje Filozofii 
Człowieka; rozdział 
4.4. Romana Ingardena 
fenomenologiczny 
zwrot ku ontologii; 
Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie.

Dokumentacja fotograficzna 
kartonowej makiety Ferrari 
Testarossy wykonana w skali 1:1. 
Fot. Adam Żądło
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Produkowana w latach 1984-1996 r., Ferrari Testarossa szybko stała się jednym z symboli 
motoryzacji. Słowo „Testarossa” oznacza w  j. włoskim „czerwoną głowę”, nazwa była 
podobno inspirowana kolorem głowic silnika. Zaprojektowana przez studio Pininfarina 
i  Leonarda Fioravanti powstała jako następczyni Berlinetta Boxera. Szybko stała się 
punktem odniesienia do oceny innych samochodów sportowych lat 80. i 90. XX wieku 
i statusowym marzeniem wielu europejczyków urodzonych około 1990 r., wkraczających 
obecnie w wiek średni. Jej rozpoznawalność jest zasługą wystąpień w serialu “Miami Vice” 
(biała wersja, czarna nie sprawdziła się przy filmowaniu nocnych scen pościgów) i gier 
komputerowych, m.in. z serii GTA. Testarossa to również samochód z plakatu nad moim 
łóżkiem i przedmiot niekończących się szkolnych kłótni o to, które auto jest najlepsze: 
Countach czy Tetarossa. Pojęcie makiety w kontekście luksusowego Ferrari daje szerokie 
pole do  interpretacji: od roli samochodów w naszej codzienności, ich popkulturowym 
sukcesie, przez powstawanie i funkcjonowania symboli prestiżu, materialne nierówności, 
aż  po  przemijanie aury legendy zastępowanej czymś nowszym, lepszym, szybszym, 
większym, jeszcze bardziej ekscytującym. 

Klatka z reklamy „the 
Sculptor” przedstawiająca 
finalny efekt przeróbki 
starego samochodu 
na nowy model Peugeota 
206. Autorzy: studio Euro 
RSCG Milan; 2002 r.

Jadąc do  Czarnej (wieś w  Polsce, w  woj. małopolskim, w  gminie Uście Gorlickie) 
kilka zakrętów przed moim celem podróży, zabytkowej cerkwi z  XVII w. natrafiłem 
na   następującą scenę: po  jednej stronie ulicy stała przekrzywiona, stara kapliczka. 
Za  nią aż  po  horyzont rozpościerały się pola uprawne i  góry. Naprzeciwko kapliczki 
wybudowano budynki okazałej firmy i ogrodzoną willę. Na podjeździe przed zakładem 
stały dwa najnowsze modele Ferrari, czerwony i  żółty. Otaczały je  tylko pola i  typowa, 
małopolska wieś. Tworzyło to gigantyczny kontrast. Czarna to wieś na uboczu, ale można 
tam wymienić silnik w  swoim samochodzie, nawet w  luksusowym Lamborghini lub 
Corvecie – tym właśnie zajmuje się firma obok kapliczki. Ich ofertę i prestiżowe realizacje 
można obejrzeć na stronie www.wymiensilnik.pl. 

Na  portalach internetowych oferujących używane samochody co  jakiś czas można 
znaleźć ogłoszenie przedstawiającą luksusową, sportową maszynę po  poważnym 
wypadku. Łatwo wyobrazić sobie potencjalnego, przedsiębiorczego, przyszłego klienta 
firmy z  Czarnej, zarabiającego polską średnią krajową, którego nigdy nie będzie stać 
na nowy model Maserati. Nigdy. Ale widząc aukcję z rozbitym samochodem za 80. tys 
zł pomyśli, że może go kupić i odtworzyć w swoim garażu („80 tys.?! Prawdziwa okazja!”). 
Będzie naprawiał, łatał, szpachlował i  lakierował – wszystko po  to, by  zwizualizować 
nieosiągalny samochód, a właściwie przywołać zawarty w  jego formie prestiż. Przecież 
finalnie będzie miał jeżdżące Maserati. Nawet jeśli zamiast oryginalnego silnika wstawi 
inny, tańszy, od  Mercedesa (np. korzystając z  możliwości oferowanych na  www.
wymiensilnik.pl) Przecież  z  zewnątrz wszystko będzie się zgadzało – a  to właśnie bryła 
wysyła kluczowy komunikat. Tak odtworzony Maserati-Frankenstein zapewne z trudem 
przedzie przegląd, ale będzie wyglądał jak nowy, prosto z fabryki. A to liczy się najbardziej. 
Podobna motywacja i  determinacja twórcy została ukazana w  reklamie Peugeota 206 
„the Sculptor” ( https://www.youtube.com/watch?v=wpqSvrjZsrU stworzonej przez Euro 
RSCG Milan w 2002 r.). Oglądamy w niej sceny na ulicy w Indiach: młodego mężczyznę 
stopniowo niszczącego swój samochód, model starego Hindustan Ambassadora. 
Samochód zderza się czołowo z  murem. Następnie mężczyzna uderza w  samochód 
młotkiem, a nawet zgniata przy pomocy siadającego na aucie słonia. Film kończy ujęcie 
reklamy Peugeota 206 wydrukowanej na  papierowej rozkładówce w  gazecie, która 
odsłania ukończone dzieło: żałośnie pogiętą, wyklepaną bryłę upragnionego przez 
mężczyznę nowego modelu, odwzorowaną przez zdeformowanie karoserii starszego 
samochodu. W  ostatniej scenie oglądamy kiwającego się w  rytm muzyki właściciela  
„Frankensteina-Peugeota 206”, jadącego powoli i  dumnie przez miasto nocą. Korzysta 
z „prestiżu” odwzorowanej, nieosiągalnej dla niego maszyny, odprowadzany spojrzeniami 
mijanych ludzi. 

Dokumentacja 
fotograficzna makiety 
Ferrari Testarossy: tył.
Fot. Adam Żądło

Dokumentacja 
cyfrowego modelu 
Ferrari Testarossy: tył.
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Próba stworzenia pozorów, motywowana wiarą w  przywołanie oraz nadanie 
pożądanych cech przedmiotowi dzięki odtworzeniu jego bryły to  w  zasadzie motyw 
przewodni wspomnianego na  wstępie kultu cargo. To  właśnie m. in. z  tego powodu 
głównym elementem instalacji jest zbudowana z tektury i patyków atrapa bryły Ferrari 
Testarossy w  skali 1:1, której idealny model jest na  nią nakładany cyfrowo poprzez 
headset VR. Odtworzenie powłoki luksusowego, sportowego samochodu cyfrowo 
oraz fizycznie za  pomocą materiałów dostępnych w  moim najbliższym otoczeniu 
ma  na  zadanie  testować działanie znajomej formy na  ludzki mechanizm identyfikacji 
obiektów w rzeczywistości fizycznej i cyfrowej – w szczególności  złożenie obu. Podobne 
działanie bazujące na dysonansie materiału i funkcji można zaobserwować w rzeźbach 
Anselma Kiefera, takich jak „Ołowiany samolot”. Materiałem samolotu jest (jak w tytule) 
ołów - wyjątkowo ciężki materiał całkowicie zaprzeczający funkcji latającej maszyny. 

4. Dzień w  którym Testarossa zaparkowała 
na moim podjeździe. 
Testarossa jest moim osobistym symbolem nieosiągalnego marzenia z  czasów, gdy 
byłem nastolatkiem. Do dzisiaj nigdy nie widziałem Ferrari Testarossy na żywo – odkąd 
pamiętam tylko o  niej słyszałem, widziałem ją  w  grach, na  filmach, wisiała na  plakacie 
nad moim łóżkiem, a  na  12-ste urodziny dostałem jej model jako zabawkę (ten sam 
model pomógł mi przy budowie makiety). Jej wizja w percepcji dorastającego chłopca 
była tożsama z  przekonaniem, że  Testarossa jest materialnym symbolem sukcesu 
w  dorosłym życiu, do  którego warto dążyć. Szybko wyrosłem z  tego przekonania 
i marzenia. Jednak zastanawiając się nad wyborem obiektu do zmaterializowania w mojej 
instalacji powróciłem do dawnej fascynacji i zdecydowałem się odtworzyć Testarossę 
w  rzeczywistości, w  skali 1:1, w  formie fizycznego i  cyfrowego obiektu. W  efekcie znam 
dziś na  pamięć każdą jej krzywiznę, wymiar, wizualny parametr. Co więcej, jej  fizyczna 
forma przez jakiś czas ozdabiała podjazd przed rodzinnym domem, „zaparkowana” obok 
mojej starej Toyoty Corolli z 2004 roku. Teraz tekturowa atrapa Testarossy czeka na mnie 
w garażu, kłopotliwie zajmując tą samą przestrzeń, którą zajmowałoby prawdziwe auto. 
Zmaterializowałem Ferrari w każdy dostępny mi artystycznie sposób – wyobrażeniowo, 

Dokumentacja 
tekturowej atrapy Ferrari 
Testarossy stojącej obok 
prawdziwego samochodu 
artysty.  Makieta 
powstawała w garażu 
widocznym na drugim 
planie. 
Fot. Adam Żądło
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rzeźbiarsko, cyfrowo, filmowo, fotograficznie, AR-owo, nasycając nią swoją codzienność 
i  otoczenie, nawet piszę o  niej w  pracy pisemnej... Czy posiadam Ferrari Testarossę? 
Prawdziwy samochód - nie. Ale pozyskałem znaczną część jej idei, zmaterializowałem 
przestrzenną formę, zapisałem w  umyśle każdą krzywiznę, widziałem jej kształt pod 
każdym możliwym kątem. Wiem o  niej nieporównywalnie więcej niż o  prawdziwym 
samochodzie, który posiadam.  

Czy proces odtwarzania Ferrari sprawił mi  przyjemność? Tak, przez większość czasu. 
Czy  stał się substytutem posiadania prawdziwego Ferrari? Poniekąd, na pewno w moim 
umyśle. Proces budowy był swojego rodzaju ironicznym oddaniem hołdu formie, którą 
podziwiałem od  dziecka. Czy dalej pragnę prawdziwej Testarossy? Nie, dorosłość 
zweryfikowała i  zmieniła moje priorytety. W  procesie rekonstruowania makiety forma 
Testarossy stała się dla mnie czymś zwykłym, nie bardziej atrakcyjnym niż np. stół w mojej 
kuchni. Nasyciłem ją  moją codzienność i  świadomość. Proces stopniowo pozbawiał 
wizerunku Testarossy jej aury tajemniczości, niedostępności, sentymentu czerpanego 
z  chłopięcego marzenia. W  mojej realnej rzeczywistości nie stać mnie na  Ferrari. 
Testarossa jest dla mnie pojazdem z katalogu, legendą, mitycznym tworem motoryzacji 
z  czasów, kiedy byłem dzieckiem. Stopniowo wyłoniła się w  najbardziej znajomym dla 
mnie miejscu, w moim garażu i na podjeździe rodzinnego domu na wsi. Tekturowe Ferrari 
okazało się mieć zaskakującą właściwość zwabiania sąsiadów, kurierów i  listonoszów – 
każdy z nich podchodził chcąc obejrzeć Testarossę i wypytać kto nią przyjechał. Czar 
realizmu pryskał przy dystansie około 20 m od  makiety. Reakcją zwykle był śmiech 
i prawdopodobnie najczęściej zadawanego artystom pytanie: „ale po co?”. 

Bliska relacja człowieka i  jego pojazdu, którą staram się przywołać została znakomicie 
ukazana w  książce fotograficznej „Machines” Łukasza Skąpskiego. Fotografie 
są przesycone dumą bijącą od twórców prostych, solidnych, niepowtarzalnych i często 
zaskakująco fantazyjnych konstrukcji ciągników. Maszyna stała się ujściem dla użytkowej 
pomysłowości, ale też  potrzeby stworzenia własnej konstrukcji za  pomocą tego, 
co mechanik-samouk miał pod ręką. 

Szczerze przyznaje: z  bliska tekturowa Testarossa, którą stworzyłem wygląda żenująco 
i  komicznie. Jest formalnym zaprzeczeniem spodziewanego odczucia z  obcowaniem 
z  formą „prawdziwej” Testarossy, jednak jestem dumny, że  udało mi  się ją  zbudować. 
Makieta cechuje się dokładnie takimi samymi rozmiarami jak oryginał. W  headsecie 
VR na  materialnie niedoskonałą strukturę samochodu nakłada się cyfrowa wersja, 
przedstawiająca go tak, jak miał wyglądać. Fizyczna makieta chwieje się, jest chropowata, 
a jej powierzchnię z tektury można łatwo naruszyć i przebić. Jest wzorowana na pięknej, 
eleganckiej formie z mojego wyobrażenia, jednak tej wizji przeczy zmysł dotyku. Kiedy widz 
w goglach VR spróbuje dotknąć cyfrowego modelu w świecie rzeczywistym, opór będzie 
stawiała tektura atrapy. Widząc model Ferrari w VR nikt nie ma wątpliwości, że obcuje 
ze sztuczną, cyfrową makietą. Złożenie obu wizualnych reprezentacji samochodu może 
sugerować pytanie: która wersja makiety Ferrari wysyła mocniejszy sygnał „jestem 
Testarossą”? Tekturowa i  żałośnie odręczna fizyczna makieta, czy jej cyfrowy model –
niematerialny, ale wierny wizualnie? 

Opisywany dysonans  wrażeń dotykowo-wizualnych był i wciąż jest częstym przedmiotem 
artystycznych badań. Dobrym przykładem jest „Symulator wrażeń nieadekwatnych” 
Andrzeja Pawłowskiego. Widz patrząc przez wizjer odbierał sygnał wizualny powierzchni, 
której spodziewał się dotknąć wkładając ręce do wyciemnionej wnęki, dotykając w niej 
jednak zupełnie innej struktury/przedmiotu. W mojej instalacji badany proces jest bardzo 
zbliżony. Jedyną różnicą jest dodatek cyfrowej nakładki na dotykaną materialność. 

Założenie, by  jak najdokładniej odwzorować bryłę w  skali 1:1 za  pomocą wyłącznie 
dostępnych wokół mnie materiałów (znalezionych w rodzinnym gospodarstwie, w garażu, 
na strychu i w pobliskim lesie) wymuszało liczne kompromisy. Gabaryty samochodu - 5 
m długości i 2 szerokości - wymagały wykorzystania powierzchni dużego garażu w mojej 
rodzinnej wsi. Przedłużająca się realizacja i konieczność zwalniania przestrzeni w czasie 
przerw od  budowy wymusiła podzielenie atrapy Ferrari na  2 demontowalne moduły – 
ułatwiając przenoszenie, składowanie i transport, ale znacznie komplikujące konstrukcję. 
Finalnie użyłem starych, znalezionych drewnianych płyt OSB, poremontowych listew, 
nazbieranych w  lesie patyków oraz tektury. Realizacja wymagała improwizacji. Deficyt 
kartonów i  restrykcyjne trzymanie się założeń zmusiły mnie do  dalszych poszukiwań 
i sięgnięcia również po te najbardziej zużyte materiały. Większość kartonów pochodziła 
z  garażu, ale część była wcześniej używana również przy świniobiciu, nosząc ślady 
tłuszczu, odłamków kości, kropli krwi zwierząt. Nie były przyjemne do  pracy, ale były 
częścią mojego codziennego otoczenia. Materiał z worków na ziemniaki i cebule nadał 
finalny kolor i  fakturę przednim i  tylnym reflektorom. Ozdobne, błyszczące elementy 
zostały oddane za pomocą aluminiowej folii znalezionej w kuchni. Ikoniczna dla Ferrari 
czerwień pochodziła z  farby, która została niewykorzystana po  malowaniu blaszanego 
garażu. Pigment nałożony grubym, starym pędzlem został wchłonięty przez matową 
powierzchnię kartonów, w  efekcie dając malinową czerwień. Finalnie powstała bryła 
przypominająca Ferrari Testarossę z  większej odległości, jednak przy nawet pobieżnej 
inspekcji zdradzająca asymetrie, niedoskonałości i  ślady technicznej nieudolności – 
zachowując przy tym wrażenie pietyzmu i  dobrych chęci autora, niestety górującymi 
nad umiejętnościami technicznymi i  ustępstwami wymuszonymi zastosowaniem 
prowizorycznych materiałów. 

Dokumentacja tekturowej 
atrapy Ferrari Testarossy 
– detal: tylny reflektor 
odtworzony za pomocą 
worka po ziemniakach. 
Fot. Adam Żądło
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Połączenie rzeczywistego obrazu z kamer oraz modeli 3D wyświetlanych na soczewkach/
ekranach headsetu VR umożliwiło złożenie 2 rzeczywistości, tworząc doświadczenie 
Mixed Reality. Cyfrowy model Ferrari Testarossy pozyskałem z sieci – od samochodowego 
fana, który wymodelował go  i  udostępnił za  darmo, dla własnej satysfakcji. Czerwona 
blacha modelu reaguje dynamicznie na  światło, które wędruje po  karoserii wraz 
ze  wzrokiem widza. Finalnie cyfrowy model jest dopasowany skalą i  położeniem 
w  przestrzeni do  swojego fizycznego odpowiednika, tekturowej atrapy – ustawiania 
i finalne złożenie powstają na samym końcu w programie 3D, kiedy znane jest położenie 
fizycznych obiektów w  przestrzeni instalacji. Pomimo starań powłoki prezentowanych 
obiektów nigdy nie są dopasowane idealnie – przenikając się, wysyłają sprzeczne sygnały 
zmysłom wzroku i dotyku.

h t t p s : // y o u t u . b e / U b i h o b I s z j g 

Za  pomocą powyższego kodu QR lub 
linku można odtworzyć film będący 
dokumentacją powstawania makiety 
Ferrari Testarossy. Składka montażowa 
zawiera również archiwalne materiały 
marketingowe Ferrari, piosenki i  filmy 
inspirowane ikonicznym samochodem. 

Dokumentacja 
fotograficzna 
makiety Ferrari 
Testarossy: przód. 
Fot. Adam Żądło

Dokumentacja 
powstawania kolejnych 
etapów makiety Ferrari 

Testarossy: surowy 
wygląd  makiety przed 

malowaniem.
Fot. Adam Żądło

Render cyfrowego 
modelu Ferrari 
Testarossy: przód
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ZDARTA SKÓRA
Dokumentacja fotograficznej improwizacji 
z elementem instalacji: wydrukowaną na płótnie 
ludzką skórą. Na drugim planie performensowi 
przygląda się krowa dziadka artysty. 

Fot. Michał i Adam Żądło
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5. Zdarta skóra 
My nie obnażyliśmy ciała, myśmy je wymyślili. I stało się ono nagością 
samą, bo innej nagości nie ma. A ona zadziwia swoją obcością bardziej 
niż wszystkie te zadziwiające obce ciała.5.1

Ofiarę polewano gorącą wodą. Następnie kat zdzierał skórę z ciała, najczęściej pasami 
o długości 10 cm, od nóg aż po głowę. Śmierć następowała w wyniku wykrwawienia i szoku 
spowodowanego bólem. Oskórowanie żywcem, tortura znana od czasów starożytnych,  
jedna z najstraszliwszych kar cielesnych, jakie wymyślił człowiek.

Wśród przedstawień świętych jednym z najbardziej charakterystycznych jest postać św. 
Bartłomieja, przedstawianego jako człowieka trzymającego w  ręku nóż i  własną skórę. 
Według przekazów historycznych król Astiages kazał pojmać apostoła w  Albanopolis 
i  skazał go  na  męki: rozpięcie na  krzyżu głową w  dół, obdarcie żywcem ze  skóry, 
ukrzyżowanie, w  końcu śmierć. Męczeństwo totalne. Rzeźbiarskie przedstawienie 
świętego autorstwa Marco d’Agrate’a  w  Katedrze Narodzin Św. Marii w  Mediolanie lub 
współczesny „Exquisite Pain” Damiena Hirsta są  zarazem poruszające i  groteskowe – 
człowiek, który powinien doznawać nieopisanego cierpienia stoi w  spokojnej, wręcz 
tryumfalnej pozie. Jak gdyby wyzbył się bólu, a  pozbawiony fizycznego ograniczenia 
nareszcie doświadczył wolności. Przedstawienia św. Bartłomieja oprócz wizualizacji 
męczeństwa są  też wyrazem ludzkiej fascynacji własną fizycznością i  śmiertelnością. 
Ta  sama groza, zachwyt i  ciekawość są  motorem kontrowersyjnych wystaw „Body 
Worlds” autorstwa prof. Gunthera von Hagensa. Eksponatami są  w  niej ludzkie ciała 
poddane plastynacji – metodzie pozwalającej wiernie zakonserwować dowolne tkanki 
i ustawić ciało w dynamicznych pozach, z odpowiednio odtworzonymi kolorami. Ciała 

Jedna z fotografii  
promujących wystawę 
”BODY WORLDS – VITAL” 
we Wrocławiu (2021).
Fot. Paweł Relikowski, 
Polska Press.

są  oskórowane, ukazując oczom widzów wnętrze człowieka. Przeciwnicy określają 
wystawę jako „rzeźby z trupów”, a samego autora nazywają „Doktorem Śmierć”.

Dzięki kontrowersjom, widowiskowości i  angażującej tematyce jest to  najliczniej 
odwiedzana na  świecie wystawa naukowa. Możliwość obcowania zastygłymi 
w dynamicznych, estetycznych pozach oskórowanymi ciałami wzbudza pełne spektrum 
interpretacji i  przeżyć: od  komercyjnej kontrowersji, przez prawne i  etyczne dylematy, 
pytania o granice działania w ramach sztuki i nauki, refleksję nad śmiertelnością, po uczucia 
i  emocje: grozę, obrzydzenie, zachwyt, ciekawość… Oto jak wielką rolę odgrywa dla 
każdego z nas ciało – jako symbol, ale też fizyczny obiekt sam w sobie. Założeniem mojej 
instalacji było położenie akcentu na  ludzka powłokę dodatkowo w  kontekście świata 
cyfrowego. Skupiłem się na skórze z kilku powodów: jest naszym największym narządem, 
umowną barierą pomiędzy wnętrznościami a  środowiskiem, receptorem dotyku, 
nośnikiem doznań cielesnych. Ale niekoniecznie granicą zewnętrzności i wnętrzności:

“Jeżeli źródłem opozycji tego, co  zewnętrzne wobec tego, co  wewnętrzne – jak się 
przypuszcza – miałby być obraz ludzkiej skory rozpoznanej jako granica odmiennych 
światów, to  jest to  rozpoznanie fałszywe. Okrywająca powierzchnia zamknięta jest 
również we wnętrzu, a wydzielane przez nas substancje rozpuszczają świat zewnętrzny 
i przetwarzają go bezpośrednio we mnie, niwelując do cna wspomnianą dychotomię”. 5.2

Cyfrowe zdarcie skóry z żywego człowieka dodaje instalacji aspektu groteski i fizycznego 
aspektu funkcjonowania wizerunku ciała, szczególnie w  świecie cyfrowym. Obraz 
skóry został zapisany przy użyciu elektroniki (lustrzanki), oddając realizm do  poziomu 
pojedynczego włoska i  linii papilarnych. Wydruk został wykonany w  skali 1:1. Skóra 
znaczeniowo łączy się z  kreowaniem osobistego wizerunku oraz współczesnymi 
praktykami obdzierania (lub autoobdzierania) z  prywatności w  sieci. Medium cyfrowej 
fotografii przeniesione na  formę fizycznego obiektu (operującego fakturą płótna 
i  naturalną, kilkumetrową skalą) może być odbierane jako ekshibicjonistyczny akt lub 
wizualne świadectwo utraty poczucia bezpieczeństwa i intymności. 

„My  nie obnażyliśmy ciała, myśmy je wymyślili. I  stało się ono nagością samą, bo  innej 
nagości nie ma. A  ona zadziwia swoją obcością bardziej niż wszystkie te  zadziwiające 
obce ciała”.5.3

Akt „obdarcia” wykonałem samodzielnie, skóra jest rodzajem dziwacznego autoportretu. 
Nie bolało fizycznie, ale publiczne prezentowanie własnego ciała i nagości było mocno 
niekomfortowe. W  swojej praktyce artystycznej nie korzystałem wcześniej z  własnego 
wizerunku. Nigdy nie występowałem bezpośrednio, na  pierwszym planie. Instalacja 
wymagała przełamania społecznie zakodowanej bariery wstydu i wątpliwości związanych 
z  wyeksponowaniem własnej cielesności wobec potencjalnych widzów, szczególnie 
znajomych i  rodziny. Uznałem jednak, że  instalacja potrzebuje właśnie takiej osobistej 
próby przeniesienia własnej cielesności na cyfrowe media (fotografię, skan 3D,  AR). 

Praca ze  skórą już na  etapie tworzenia była nadspodziewanie osobliwym 
doświadczeniem. Towarzyszyło jej dojmujące poczucie, że  nie pracuję nad własnym 
wizerunkiem – mimo, że  sam siebie fotografowałem i  sam wybierałem ujęcia każdego 
fragmentu tak dobrze znanego mi ciała. Uczucie przypominało przyglądanie się zdjęciu, 
na którym jestem, ale się nie poznaję (“wiem, że to ja, mam wspomnienia z uwiecznionej 
chwili, ale wyszedłem jakiś taki... niepodobny”). Dopasowywanie zdjęć było żmudną, 
techniczną pracą z  fakturami, kolorami i  skalą. W  przypadku koniecznych poprawek 
największym zaskoczeniem okazywały się zmiany w  kolorze skóry (jej ukrwienie) 

5.2 J. Brach-Czaina, Błony 
umysłu, Warszawa cop. 
2003, s. 65.

5.3  Nancy J.L., Corpus, 
przeł. M. Kwietniewska, 
Gdańsk 2002; s. 11 

5.1  Nancy J.L., Corpus, przeł. M. 
Kwietniewska, Gdańsk 2002; s. 11. 



22 23

i  widoczności żył – nawet pomimo fotografowania tego samego fragmentu ciała 
w  stałych warunkach oświetleniowych. Kilkunastominutowe odstępy często dawały 
różne wizualnie rezultaty. Starsze fotografie miały np. niewidoczne fragmenty żył 
w porównaniu z nowymi, co utrudniało ich dopasowanie. Owłosienie na rękach reagowało 
na temperaturę, zmieniając subtelnie teksturę i kierunek. Kolor skóry na stopie potrafił 
znacznie się różnić (od żółci po biele i czerwienie) nawet na zdjęciach z tej samej sesji 
tylko dlatego, że stałem na jednej nodze dłuższą chwilę, fotografując i wykręcając ją pod 
różnymi kątami. Moje ciało żyło. W  ten sposób stopniowo poznałem każdy centymetr 
kwadratowy własnej powłoki. Kilka fragmentów ciała widziałem u siebie po raz pierwszy.

Skóra jest prezentowana w  instalacji w  sposób przypominający myśliwskie trofeum. 
W warstwie interpretacyjnej jest złożeniem skojarzeń z obdzieraniem ze skóry - straszliwą 
torturą; polowaniem - symbolem gatunkowej dominacji (a  w  tym kontekście:  jej 
odwróceniem) a także nagą, ludzką powłoką wystawioną publicznie na widok. 

Finalna rozdzielczość pliku cyfrowego skóry wyniosła 28 008 x 17 717 pikseli. W kontekście 
wizualnego środowiska 3D skóra zrzutowana na  płaszczyznę może być rozumiana 
technicznie, jako hiperrealistyczna tekstura dla modelu 3D człowieka. W tym kontekście 
staje się produktem interakcji człowiek–komputer, przepuszczonym przez świat cyfrowy 
i  ponownie odtworzonym w  świecie rzeczywistym. W  programie 3D jest rodzajem 
mapy, mającej nadać iluzję realizmu geometrycznemu modelowi 3D człowieka. Jednak 
grafik 3D musi umieć balansować pomiędzy punktem użyteczności, a  zadowalającym 
realizmem. W tym przypadku poziom szczegółowości uzyskanej bitmapy pomógł w jej 
realistycznym wydruku, jednocześnie wykluczając jej praktyczne zastosowanie jako 
tekstury we współczesnych silnikach do tworzenia gier i realistycznych postaci. 

Skóra jest  nieznośnie werystyczna. Nie jest wybranym kadrem mojego ciała, typowym 
aktem, nad którym miałbym jako fotograf kontrolę. Zdarta skóra to  rodzaj cielesnej 
mapy. W przypadku pracy z ciałem tematem była relacja fotografii i VR, w obu mediach 
skupiłem się na możliwościach oddania przez nie złożonego, realnego obiektu. Instalacja 
w zamierzeniu ma dotyczyć fundamentalnego mechanizmu postrzegania rzeczywistości 
– przedmiotów i własnego ciała, szczególnie w kontekście Metaversum. W mojej opinii 
właśnie na  podstawowych mechanizmach percepcji najłatwiej dostrzec charakter 
zachodzących przemian, przyspieszanych postępującą cyfryzacją naszego otoczenia. 
Moja instalacja nie jest krytyką rozwoju technologicznego. Poprzez artystyczną pracę 
z  własnym ciałem próbowałem zbadać i  zrozumieć sposób oddziaływania styku 
rzeczywistości fizycznej, cyfrowej i wyobrażeniowej na każdego z nas indywidualnie.

Mam świadomość jak złożony i pojemny znaczeniowo jest sam wątek cielesności –jest 
zbyt rozległy, by  poddać go  ogólnemu opisowi  mojej pracy pisemnej. Z  tego powodu 
przytoczę tylko kilka cytatów, które wydały mi  się trafnie tłumaczyć problematykę 
funkcjonowania ciała w kontekście mojej instalacji i sztuki współczesnej: 

“Oczywiście nie sposób dziś mówić o pełnym zapanowaniu nad ciałem, o całkowitym 
obrysowaniu go  znaczeniami, zagarnięciu tego, co  nieznane. Widać też wyraźnie, 
że w czasach nam współczesnych nie tylko nie da się ująć pojęcia podmiotu bez kategorii 
cielesności, ale nie da  się też zapomnieć o  tym, że  ciało miast na  przykład powłoki 
dla tego, co  wewnętrzne, pojmowane jest obecnie także na  sposób fragmentaryczny, 
przekraczający podział na wnętrze i zewnętrze i zarazem niedający się w pełni zapisać 
znaczeniami”.5.4

5.4  Somatopoetyka – 
afekty - wyobrażenia, 
Anna Łebkowska, 
Wydawnictwo 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Wydanie 
I, Kraków 2019 ISBN 978-
83-233-4669-2; s. 22. 

Finalny autoportret 
100% powierzchni 
mojej skóry w technice 
fotogrametrii.
Wydruk na płótnie 
150x223 cm
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Pasuje tutaj również cytat F. Lyotarda metaforycznie opisujący tę sytuację: 

„Ciało, które jednoczy się ze światem, bo należy do świata, które tworzy świat i jest przezeń 
tworzone; a zarazem ciało, które wycofuje się ze świata w mrok tego, co utraciło, po to, 
by w nim się narodzić”. 5.5

Niech podsumowaniem dla uzasadnienia pojawienia się motywu ciała w instalacji będą 
słowa Anny Łebkowskiej:

“Innymi słowy: ciało funkcjonuje jako generator metafor, przyczyniając się do somatyzacji 
świata, tym samym kształtuje otaczającą je realność, określa ją i interpretuje. Uwypukla 
się tu fakt, iż nakładając kategorie cielesne na świat, człowiek – ujmowany jako m i a r a  
w s z y s t k i c h   r z e c z y – waloryzuje otaczającą go rzeczywistość, podporządkowuje 
ją sobie i znaczeniowo ogarnia. Potencjał metaforyczny ciała przypisywany bywa temu, 
co pierwotne, prymarne i podstawowe w obcowaniu z otaczającą rzeczywistością.” 5.6

5.5 Lyotard François, 
Postmodernizm dla dzieci. 
Korespondencja 1982–
1985, przeł. J. Migasiński,
Warszawa 1998. s. 122

5.6  Anna Łebkowska, 
Jak ucieleśnić ciało: 
o jednym z dylematów 
somatopoetyki; s. 4-5

Dokumentacja fotograficzna 

i improwizacja artystyczna 

z wydrukiem ludzkiej skóry. 

Góra: fot. Adam Żądło (dłonie 
2D w trawie); 

Dół: fot. Michał Żądło 
(artysta próbujący wydostać 

się spod własnej skóry)

Realizacja fotogrametrii 
skóry wymagała 
sfotografowania 
każdego fragmentu 
mojego ciała 
prostopadle do aparatu. 
Finalny efekt składa 
się z kilkudziesięciu 
dopasowywanych 
do siebie ręcznie zdjęć. 
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6. Kształt człowieka

Realizacja polegała na  zeskanowaniu 
całego ciała żywego człowieka (mnie) 
w maksymalnej rozdzielczości, a następ-
nie przekształceniu chmury punktów 
zebranych przez skaner 3D (hiperre-
alistycznej geometrii powierzchni 
ciała) do  formatu umożliwiające-
go otwarcie pozyskanych danych 
w  graficznym oprogramowaniu 
3D (typu Blender). Większość 
firm dysponujących czułymi 
skanerami specjalizuje się 
w  rejestracji dużych po-
wierzchni np. zabytków 
architektonicznych, ja-
skiń itp.  lub mniejszych, 
martwych obiektów 
np. eksponatów mu-
zealnych, części ma-
szyn, rzeźb, tworzenia 
prototypów do  od-
lewów. Żywy obiekt 
wymagał skanera 
próbkującego z  dużą 
szybkością - tak, by  skan 
mógł trwać 5 min zamiast 50 
min. Wymagana rozdzielczość ska-
nu ciała oddająca detal do poziomu żył 
widocznych pod skórą oznaczała konieczność 
zwrócenia się do  firm dysponującej specjalistycznymi 
skanerami i oprogramowaniem. Z 10 zapytań ofertowych 
tylko 4 firmy odpowiedziały pozytywnie - dysponowały 
wymaganym sprzętem, by  zrealizować zlecenie. Dwie 
z czterech firm odmówiły realizacji z uwagi na element 
nagości, powołując się na  komfort pracy ich pracow-
ników. Skan u  nich byłby możliwy wyłącznie w  bieliź-
nie. Finalnie skan został zrealizowany skanerem Artec 
Leo - ręcznym i  bezprzewodowym urządzeniem po-
zwalającym uzyskać teksturę 2,3 mp (mikropixeli) 
przy prędkości skanowania do  35 mln punktów/s. 
Wyzwaniem była wielkość skanu. Urządzenie powsta-
ło na  potrzeby skanowania obiektów 20-200 cm. 
Mam 185 cm wzrostu, więc po  uwzględnieniu obro-
towego podestu moje ciało mieściło się w parame-
trach niemal na  styk. Sama realizacja skanu odbyła 
się sprawnie, chodź nie bez trudności ze  skanowa-

niem włosów–pojedyncze nitki znajdują się poza czułością 
i  możliwościami zapisu danych skanera 3D. Włosy 

zostały więc uczesane, by  zbiły się w  możliwie 
jednolitą strukturę i  intensywnie upudrowane, 
podobnie jak wszystkie fragmenty ciała, które 
po  próbnym skanie okazały się problema-
tyczne. Dzięki temu finalny skan nie wyma-
gał wielu poprawek i  dopasowań. Osobne 
skany: głowy, stóp i  reszty ciała zostały fi-
nalnie dopasowane w  oprogramowaniu 
skanera. Ciągły, pojedynczy skan ciała 
trwał około 5 min, proces wymagał jednak 
dodatkowych kilkunastu minut zgrywania 
dużej ilości cyfrowych informacji, spraw-
dzania wyniku, realizowania poprawek 
oraz kolejnych 2 godzin pracy nad połą-
czeniem skanów i usunięciem artefaktów 
typu dziury, nakładające się lub braku-
jące płaszczyzny. Nieskompresowany 
skan w formie chmury milionów punktów 
wymagał optymalizacji na  potrzeby VR/
MR. Płynne działanie aplikacji wymaga-
ło ręcznego procesu skompresowania 
go przez grafika 3D do około 75% począt-
kowej rozdzielczości, zachowując przy 
tym jak największą wierność z  orygina-
łem. Samo skanowanie było sprawnie 
przeprowadzoną, techniczną operacją, 
której realizacja wymagała z mojej stro-
ny jedynie rozebrania się, pozowania 
bez ruchu na  obrotowym podeście 
przez kilkanaście minut i  podążania 
za  komendami 2 techników. Finalny 
efekt jest hiperrealistyczną, cyfrową 
rzeźbą mojego ciała w wieku 28 lat, 91 
dni, 16 godzin i 33 min, której wykona-
nie trwało kilkadziesiąt sekund.  W ten 
sposób zarchiwizowałem cyfrowo 
kształt mojego ciała.

Wybrałem najprostszą z  możliwych, 
neutralną pozę. Jedynym dodatkiem 
jest klasyczny atrybut, liść figowy.  
Zasłonięcie własnych genitaliów jest 
gestem obronnym, który paradoksalnie 
wzmacnia kontekst nagości i  połączo-
ne z  nim poczucie wstydu – łącząc się 
znaczeniowo z  eksponowaną obok, nagą 
skórą. Listek figowy nawiązuje do  rajskiej 
nagości, najbardziej niewinnej i  nieuświa-
domionej. Listek figowy stał się w europej-
skiej kulturze „poskramiaczem nagości”, 
pruderyjnym aktem legitymizującym poja-
wienie się golizny w  przestrzeni publicznej. 

Render hiperrealistycznego 
skanu 3D ciała artysty. 
Poziom detalu:  
widoczne żyły 
pod skórą oraz 
owłosienie.
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Sam „Dawid” Michała Anioła otrzymał dodatek w  formie rzeźbionego liścia figowego, 
którym zasłaniano jego genitalia na okazję wizyt w British Museum znamienitych gości, 
takich jak Królowa Elżbieta. Miał sprawiać, że  cieszenie oczu widokiem nagiego ciała 
odbywało się bez poczucia winy i grzechu. Obecnie listek znajduje się w gablocie obok 
„Dawida” jedynie w charakterze pamiątki. W mojej instalacji zasłonięcie się listkiem jest 
gestem wskazującym na  ludzką potrzebę zachowania minimum cielesnej prywatności 
i godności, zarówno w świecie realnym jak i cyfrowym. Zasłonięcie genitaliów wydaje się 
pruderyjne i asekuracyjne, jednak podczas skanowania oraz na potrzeby publicznej wy-
stawy zwiększało moje poczucie kontroli nad własną prywatnością. Gest uwieczniony 
przez skaner ma kontrastować z ekshibicjonizmem zdartej, sfotografowanej skóry, która 
ujawnia dla wzroku wszystko – i to jeszcze przed założeniem headsetu i obejrzeniem ze-
skanowanej pozy. Występując razem ze skórą listek wydaje się absurdalnie zbędny, jego 
sensem jest wprowadzenie do instalacji wątku cielesnej prywatności oraz sposobu eks-
ponowanie jej w świecie cyfrowym. 

„Zcyfryzowałem” swoje ciało. Ilość informacji zawarta w  skanie 3D wyrażona w  MB 
była czterokrotnie większa niż rozmiar cyfrowego pliku zapisującego samą bitmapę 
skóry. Jednak dla ludzkiego zmysłu wzroku bogatsza i bardziej obfitująca w  informacje 
wydaje się skóra – jej dokładne obejrzenie zajmuje widzowi więcej czasu niż zbadanie 
skanu 3D. Na  powierzchni skóry można dostrzec wiele unikalnych dla jednostki detali: 
blizn, typów owłosienia, przebarwień związanych z wiekiem i stylem życia. Dokładność 
skanu 3D skutkuje jego technicznym odbiorem, a bezruch martwotą. Przedstawienie jest 
geometrycznie werystyczne, ale żeby mogło kogoś zwieść swym realizmem w  świecie 
cyfrowym, skan musiałaby zostać udoskonalony przez dodanie kolejnych cyfrowych 

warstw: zoptymalizowanie i dodanie tekstury skóry, subtelne zanimowanie ruchu włosów 
i klatki piersiowej, tworzące iluzję oddechu, odpowiednie oświetlenie.  

Skan gwarantował, że  każda cząstka mojej skóry zostanie odtworzona przestrzennie 
z  maksymalną precyzją na  jaką pozwalała w  roku 2022 technologia. Finalnie mamy 
do  czynienia ze  zbiorem punktów w  kształcie młodego mężczyzny. Brak ubrania, 
wyizolowanie z kontekstu miejsca oraz deficyt informacji o osobie i  jej historii skutkuje 
anonimowością, koniecznością wnioskowania o  człowieku z  detali zawartych w  jego 
fizyczności. Dbanie o  własne ciało ma  wymiar społeczny i  może być traktowane jako 
przedmiot oceny - to  jak ciało wygląda, czy jest zadbane, umięśnione. Cyklicznie 
organizowane konkursy piękności i pokazy kulturystyczne są współczesnymi festynami 
ciała. Każdy mięsień jest oceniany jako mniej lub bardziej okazały, porównywany do innych. 
Social media propagują kulturę bycia fit, chodzenie na siłownie, suplementy diety, zabiegi 
– działania nie tyle w wymiarze zdrowotnym, co komercyjnym i wizerunkowym. W samą 
skórę również ingerujemy, np. poprzez tatuaż, malowanie jej (makijaż). Klasę bogatą w USA 
podobno można poznać po tym, że kobiety restrykcyjnie starają się utrzymać rozmiar 
ciała nr 34, a cała reszta jest grubsza.6.1

Nawet nagie ciało nie jest pozbawione reflektora społecznego – oceniającego 
spojrzenia. Wraz z nadejściem cyfrowych kreacji w social mediach masowo postrzegamy 
wyidealizowany fantazmat ciała na  platformach społecznościowych. Co  oczywiste, 
większość zdjęć i  filmów w  sieci jest iluzją, wyobrażeniem, kreacją utkaną z wybranych 
ujęć i  póz. Wszystkie elementy odrzucone po  restrykcyjnej selekcji powstają na  bazie 
tego samego ciała. Tak budowane wizerunki nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością, 
a mimo to często stają się wzorami popkulturowymi i społecznymi. Ciało jest oglądane 
jak nigdy wcześniej. 

Rzut skanu 3D: widok 
od góry, surowy model 
przed postprodukcją 
(nadbudowanie włosów, 
załatanie ubytków).

Rzuty surowego skanu 
3D z programu Blender: 
tył, lewa strona, prawa 
strona, przód. 

6.1  Wednesday Martin 
„Naczelne z Park 
Avenue”; Tłumaczenie: 
Magdalena Zielińska 
Wydawnictwo: Znak 
Literanova, ISBN: 978-83-
240-3684-4; 2016
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7. Spoiwo rzeczywistości
„Koniec z dystansem, pustką, nieobecnością: bez przeszkód wchodzimy 
do  wnętrza ekranu, w  wirtualny obraz. Nawet w  życie wchodzimy jak 
w ekran. Własne życie zakładamy na siebie jak cyfrowy kombinezon”. 7.1

Rzeczywistość mieszana (MR) to technologiczny „nakładacz rzeczywistości”, instalacyjne 
spoiwo realności, zacierający granicę między tym co  fizyczne, a  tym co  cyfrowe. Jako 
jedyne medium MR (spajające VR i AR7.2) daje możliwość odtworzenia skali fizycznych 
obiektów w  przestrzeni wirtualnej uwzględniając wzrost widza – a  więc jego naturalną 
wysokość i  perspektywę z  której obserwuje świat rzeczywisty. Geometryczny skan 3D 
zestawiony z hiperrealistycznie wydrukowaną skórą 2D poprzez technologię AR zapisuje 

7.1 J. Baudrillard, Pakt jasności, tłum. S. 
Królak, Sic!, Warszawa 2005, s. 61.

PLAN INSTALACJI:

Szare tło oznacza 
czarno-białe wideo 
otoczenia, odbierane 
przez kamerki headsetu 
VR. Wszystkie krawędzie  
są renderowane 
na czerwono (jak 
w dokumentacji 
na kolejnych stronach). 

Tekturowa atrapa i model 
Ferrari 3D przenikają 
się – zajmują tą samą 
przestrzeń. 

Skan 3D ciała jest 
zwrócony frontalnie 
do Ferrari. 

Za modelem nagiego 
człowieka leży wydruk 
ludzkiej skóry w skali 
1:1. Jasność wydruku 
powoduje, że w VR staje 
się on płaskim białym 
kształtem, odwrotnością 
cienia. 

a potem odtwarza moją cielesność w przestrzeni cyfrowej – zacierając granicę pomiędzy 
częścią mnie „tu” a częścią mnie „tam”. Instalacja opowiada dzięki temu o transformacji 
ludzkiego wizerunku. 

Obie wersje Ferrari materializują wizerunek samochodu – przywołują obiekt, który 
w  rzeczywistości jest dla mnie nieosiągalny materialnie. Do  tej pory istniał tylko 
w  moim wyobrażeniu. Kartonowa atrapa jest fizyczną manifestacją mojej fantazji 
i pozyskanej wiedzy o wyglądzie Testarossy. Cyfrowy model Ferrari łączy się ze światem 
oczekiwań, jest wyidealizowaną symulacją prawdziwego obiektu – dziś nawet najlepiej 
zachowane egzemplarze Testarossy noszą ślady użytkowania typowe dla starszych, 
nieprodukowanych już  samochodów: ryski, ubytki, matowienie materiałów.

Ubierając headset na oczy fizycznie odcinamy im możliwość oglądania rzeczywistości 
innej niż wyświetlana na soczewkach wewnątrz gogli.  Obraz otoczenia jest rejestrowany 
przez kamerki umieszczone na przodzie headsetu w czasie rzeczywistym i wyświetlany 
z niemal niezauważalnym opóźnieniem. Finalnie widzimy czarno-białe wideo otoczenia, 
w  obniżonej jakości i  zdeformowane na  bokach. Dodatkowo algorytm wykrywa 

7.2  AR to technologia 
nakładająca wirtualne 
elementy na rzeczywisty 
obraz, natomiast VR 
to rzeczywistość w całości 
wykreowana wirtualnie. AR 
i VR pozwalają na interakcję 
z wykreowanym światem 
w czasie rzeczywistym. 
Rzeczywistość mieszana
MR (Mixed Reality) jest 
połączeniem VR i AR. MR 
nie odcina użytkownika 
od otoczenia, pozwalając 
jednocześnie oglądać 
i oddziaływać na cyfrowe 
obiekty w trzech 
wymiarach.
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kontury obiektów i  podświetla je  na  czerwono. Dzięki temu możliwe jest unikanie 
kolizji z obiektami, swobodne poruszanie się w przestrzeni, odróżnianie od siebie ludzi 
i elementów otoczenia, jednak niewiele więcej. Uproszczone wideo zabiera z bogactwa 
znanego nam (obserwowanego przed założeniem headsetu, własnym zmysłem wzroku) 
otoczenia większość detali. Przestrzenne obiekty (skan 3D człowieka z listkiem figowym 
oraz efektowny model Ferrari) są zanurzone w czarno-białym streamingu wideo i wyraźnie 
się odznaczają. Nie starają się wtopić, nie oszukują zmysłu wzroku – są tym, czym wydają 
się widzowi w  headsecie: cyfrowymi modelami nałożonymi na  wideo rzeczywistości. 
Wspomniane percepcyjne mechanizmy można odnieść do  koncepcji filozoficznych 
dotyczących poznania. Przykładowo według Romana Ingardena:

„pierwiastek formalny i  materialny oraz moment egzystencjalny to  realne składniki 
przedmiotu, są  one jednak wyróżniane jedynie abstrakcyjnie. Materialna strona 
przedmiotu ma  postać skonkretyzowaną, która związana jest z  określoną jakością 
idealną. W każdym przedmiocie indywidualnym zachodzą konkretyzacje czystych jakości 
idealnych i związki między tymi jakościami”. 7.3

W całej instalacji ważna jest kolejność w jakiej doświadcza się poszczególnych obiektów. 
Najpierw zmysły widza postrzegają obiekty fizyczne: tekturową atrapę, rozpostartą skórę, 
tablet z zapętlonym wideo dotyczącym Ferrari Testarossy i procesu budowy  tekturowej 
atrapy oraz uruchomiony headset VR. Oba główne obiekty mają duże gabaryty, 
są groteskowe i pełne detali. Po założeniu gogli VR widz za pomocą soczewek obserwuje 
biało-czarny, uproszczony świat wokół siebie oraz oba modele 3D w skali rzeczywistej: 
skan będący zapisem kształtu, którego pozbawiona jest skóra oraz błyszczące, cyfrowe 
Ferrari – pozbawione wizualnych mankamentów tekturowej atrapy. W  instalacji to, 
co  cyfrowe i  niematerialne jest bardziej znajome i  mniej zdeformowane niż obiekty 

fizyczne. Widz poprzez wideo obserwuje jednocześnie skan ciała i wyizolowaną z niego 
skórę: biało-czarną i pozbawioną detali. Jasność skóry została specjalnie przygotowana 
w  taki sposób, żeby wyróżnia się na  tle streamingu wideo – z  większej odległości jest 
tylko płaskim, rozświetlonym elementem, ujawniającym swoją bogatą teksturę dopiero 
z bliska. 

Atrapa i model Ferrari zajmują tą samą przestrzeń. Perfekcyjne odwzorowanie kształtu 
i  rozmiaru cyfrowego modelu demaskuje deformacje kształtu tekturowej atrapy 
(będące wynikiem ręcznej pracy i  formowania bryły w  fizycznej rzeczywistości). 

Dotykając skanu człowieka nie napotykamy oporu – w przestrzeni fizycznej zajmowaną 
przez niego przestrzeń wypełnia tylko powietrze. Natomiast podczas próby dotknięcia 
modelu Ferrari dłonie widza napotkają opór: fakturę pomalowanej tektury, taniego 
materiału kontrastującego z  gładką, błyszczącą blachą symulacji. Dodatkowo różnice 
w odwzorowaniu brył powodują, że czasem opór tektury pojawi się nieco wcześniej niż 
odpowiadająca mu krzywizna cyfrowej karoserii, innym razem nieco później. Te różnice 
zwiększają dysonans między oczekiwaniami a  faktycznym dotykowo-wizualnym 
impulsem. Pomimo ogólnego podobieństwa kształtu, identycznej skali, zajmowania 
tych samych punktów w  przestrzeni i  fizycznego przenikania się obiektów w  obu 

7.3 Dzieje Filozofii 
Człowieka; rozdział 
4.4. Romana Ingardena 
fenomenologiczny 
zwrot ku ontologii; 
Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie.

Dokumentacja finalnego 
obrazu  wpadającego 
do oczów widza poprzez 
headset VR. 

Fizyczne obiekty 
instalacji: tekturowa 
makieta samochodu 
w skali 1:1, wydruk skóry 
w skali 1:1, headset 
VR. Na drugim planie 
tablet z dokumentacją 
powstawania atrapy 
Ferrari Testarossy. 

Wygląd skóry w mixed 
reality:  jasność wydruku 
powoduje, że kamerki 
headsetu wyświetlają 
go  jako biały kształt 
obwiedziony 
czerwonym konturem,  
bez struktury. 
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rzeczywistościach, modele Testarossy pozostają dwoma osobnymi obiektami, które 
trudno poznawczo połączyć w  jeden. Paradoksalnie to  skórę i  geometryczny skan 3D 
łatwiej połączyć w spójny, dopełniający się, chodź wciąż rozczłonkowany obraz człowieka. 
Całość instalacji pozwala obcować z kilkoma poziomami realności i wyobrażeniowości 
na raz, w tym samym momencie. Pamiętajmy, że tradycyjnie to dotyk był naszym zmysłem 
za  pomocą którego upewnialiśmy się, że „coś pochodzi z  naszej rzeczywistości” i  „jest 
prawdziwe”.  Mixed Reality sprawia, że  samo pytanie o „prawdziwość” danego obiektu, 
który widzimy staje się niejednoznaczne i rozmyte. 

Nawiązując do  teorii bomby informacyjnej Paula Virilio. 7.4 Tomasz Walczyk przytacza 
przykład Disnaylandu - największego sztucznego świata przygód i  zabaw, zajmującego 
obszar kilku kilometrów kwadratowych. Obecnie parki rozbudowuje się w  platformę 
wymagającą terabajtów danych. „Metr zastąpiony został przez bajt, bajt z coraz bardziej 
imponującymi przedrostkami”. 7.5 To właśnie przenoszenie świata fizycznego w cyfrowy, 
jednoczesne przenikanie się rzeczywistości, badanie relacji kształtów i znaczenia każdego 
elementu osobno, a  następnie zestawienie ich w  całość jest sensem doświadczenia 
instalacji, świadczącym o jej intermedialności. Po założeniu headsetu VR instalacja jako 
całość manifestuje się jako subiektywny streaming wideo otaczającej rzeczywistości 
z  nałożonymi na  niego modelami 3D, wyświetlany na  soczewkach tuż przed oczami 
widza. To  kolejny aspekt środowiska instalacji: zakładając headset VR subiektywnie 
łączymy świat fizyczny z  cyfrowym, jednak jesteśmy pozostawieni w  jego przeżywaniu 
sami sobie. Tylko pojedynczy widz z  elektroniczną nakładką na  oczy, jego zmysły 
i  subiektywna interpretacja. Osoby, które pozostały w  świecie fizycznym są  widzialne, 
jednak dopóki same nie ubiorą headsetu VR nie wiedzą czego doświadcza widz 
w  goglach. Obserwowany przez pozostałych gości wystawy człowiek w  headsecie VR 
eksplorujący instalację porusza się nienaturalnie - jakby próbował odnaleźć się w nowym 
środowisku lub błądził w ciemnościach. Obserwowanie osoby w headsecie poruszającej 
się i dotykającej obiektów instalacji (fizycznych oraz niewidzialnych, cyfrowych) podczas 
oczekiwania na swoją kolej jest rodzajem intra i  istotnym elementem instalacji. 

7.4  P. Virilio, Bomba 
informacyjna, tłum. S. 
Królak, Sic!, Warszawa 
2006.

7.5 Tomasz Walczyk; 
Bomba symulakrów: 
scena rzeczywistości 
ukryta za kurtyną 
symulacji: spektakl 
hiperrzeczywistości; 
Humanistyka 
i Przyrodoznawstwo 21, 
str. 204.

h t t p s : // y o u t u . b e / D M F _ r - R w c w g

Za  pomocą kodu QR lub linku można 
odtworzyć film będący dokumentacją  
wideo instalacji – zapisem finalnego obrazu 
trafiającego bezpośrednio do  oka widza 
z założonym headsetem VR. 

8. Warsztat wykonawczy

8.1  L. Manovich: 
Understanding Hybrid 
Media (http://manovitch.
net/content/04-project 
artykuł 52 z 2007 r.; data 
dostępu: 22.07.2019).

Techniczna praca nad instalacją pozwoliła mi lepiej zrozumieć charakter zmian wokół 
nas, szczególnie wpływ ekspansji cyfrowych światów na  człowieka, naszą recepcję 
cyfrowych zjawisk i  potencjalne kierunki zmian cyfrowo-technologicznych. Próby 
przeniesienia artystycznej wizji wymagały wykorzystania kilku silników i aplikacji. Nowa, 
dynamicznie rozwijająca się dziedzina sprawiała, że tutoriale omawiające wprowadzanie 
funkcjonalności VR/AR/MR sprzed 3 miesięcy często okazywały się już nieaktualne, 
a  same urządzenia (PC i VR) i  oprogramowanie (Unity i  jego wtyczki, Aplikacja Oculus, 
SideQuest, Blender) wymagały nieustannego uaktualniania, aby obsługiwały kolejne 
eksperymentalne funkcje. Zmagając się na co dzień z tak mocno ewoluującą technologią 
miałem dojmujące poczucie, że z  jednej strony żyję w niesamowitych czasach – mogę 
oglądać, tworzyć i doświadczać znacznie więcej – jednak również znacznie więcej może 
umykać mojej uwadze. 

Użyte programy pakietu Adobe, silnik Unity, Blender, programy do łączności pomiędzy 
PC a VR dla Oculus Quest 2 są „maszynami do hybrydyzacji” (za Piotrem Zawojskim) - 
mają otwartą strukturę, możliwość dodawania własnych modułów i  rozszerzeń wraz 
z możliwością zakupienia dodatkowych modyfikacji od innych artystów i programistów 
- z czego wielokrotnie skorzystałem. Programy tego typu pozwalają za stosunkowo niski 
koszt stworzyć własne studio postprodukcyjne dające możliwość połączenia każdego 
cyfrowego elementu, tekstu, dźwięku, symulacji 3D. W  mojej instalacji wykorzystuję 
oferowane możliwości dodatkowo przenosząc ich cyfrowe aspekty do świata realnego, 
zestawiając z bardziej tradycyjnymi mediami. Moje działania wpisują się w zasadę „logiki 
crossover” i „głębokiego remiksowania” Leva Manovicha:

„Remiksowanie obecnie polega nie tylko na  przenikaniu się treści różnych mediów, 
ale także na  przenikaniu się podstawowych technik, metod pracy oraz sposobów 
reprezentacji i ekspresji”. 8.1

Oprogramowanie zastosowane dla realizacji instalacji VR/AR: Unity 3D, Blender. 
Komunikacja z  VR: SideQuest w  wersji dla developerów, Steam VR, wtyczka do  Unity 
wspierająca system Android; AR: Headset VR - Oculus Quest 2.

Skanowanie 3D: skaner 3D Artec Leo. Oprogramowanie Artec, Blender, Unity 3D. 

Atrapa Ferrari: zebrane i użyte materiały fizyczne np. drewno, patyki, listwy, płyty OSB, 
tekturowe kartony, materiały znalezione na strychu, garażu, w kuchni i stajni. 

Obiekt „Skóra 2D”: Canon Eos 5 Mark III z  obiektywami Samyang 35 mm oraz Canon 
50 mm. Selekcja Adobe Bridge 2022; Obróbka graficzna: Adobe Photoshop 2022, 
oświetlenie i postprodukcja: Adobe Lightroom Classic 2022. Wydruk cyfrowy na płótnie. 

Dokumentacja instalacji: zdjęcia i filmy na potrzeby dokumentacji oraz fotografowania 
skóry: Kamerka GoPro Hero Black, Canon Eos 5 Mark III z obiektywami Samyang 35 mm oraz 
Canon 50 mm. Dźwięk – rejestrator Zoom H6 i mikrofon Ryocyte Videomic Pro. Program 
do  montażu (dokumentacja): Adobe Premiere CC. Efekty i  napisy (dokumentacja): 
Adobe After Effect CC. Obróbka graficzna fotografii: Adobe Photoshop CC. Obróbka 
graficzna tekstów: Adobe InDesign 2022. 

Stopklatka ukazująca 
rodzaj przenikania 
się i deformacje 
rzeczywistości 
przetwarzanej przez 
kamerki headsetu VR 
(widoczne szczególnie 
na dłoni)
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9. Motywacja artystyczna
„Wyobraźnię martwą wyobraźmy sobie”. 9.1 

…czyli rozdział o  tym dlaczego w  swojej praktyce artystycznej badam aspekty nowej, 
cyfrowej realności za pomocą sztuk wizualnych.

Samo pojęcie postrzegania “realności” jest rdzeniem wszystkich moich działań 
artystycznych: tematem filmów, fotografii, pracy z  VR i  grami komputerowymi. Moją 
osobistą motywacją do  stworzenia instalacji łączącej starsze i  najnowsze media 
były poruszające słowa Wolfganga Welscha, piszącego w  „Estetyce i  anestetyce” 
o znieczuleniu współczesnych ludzi, będącym wynikiem nadmiaru bodźców oraz o tym, 
że sztuka powinna o tym mówić. Wg W. Welsha powszechna, coraz bardziej komercyjna 
estetyzacja przeradza się w gigantyczną anestetyzację. Anestezja w ujęciu medycznym 
wyłącza zdolność doznawania, czego konsekwencją jest eliminacja wyższej percepcji 
poznawczej. Wkraczanie cyfroświata  (w tym komercyjne zastosowania estetyki) prowadzi 
do przebodźcowania, objawiającego się ludzką obojętnością, która wciąż postępuje:

„Niszczy nas to, co  sprawia nam przyjemność. Technologizacja tak bardzo zmieniła 
rzeczywistość, że  nasze stosunkowo leniwe, naturalnie konserwatywne zmysły są  nie 
tylko nierzetelne, ale kontrproduktywne, stały się agentami fałszu”. 9.2

Z  kolei Jean Baudrillard zauważa, że  żyjemy w  świecie, w  którym przybywa informacji, 
jednak ubywa znaczenia („We live in a world where there is more and more information, 
and less and less meaning“.9.3)

Chciałem samodzielnie sprawdzić jak postępująca cyfryzacja i technologizacja wpływa 
na moją percepcję realności i wyobraźnię, jak reagują na nie moje zmysły. Zrozumiałem, 
że  kształt współczesnej rzeczywistości jest przedłużeniem naszych gatunkowych 
zachowań, potrzeb i  pragnień. Przecież to, które technologie stają się popularne, 
otrzymują finansowanie i  są  rozwijane bezpośrednio zależy od  tego, jak dobrze 
odpowiadają na nasze kulturowe i gatunkowe potrzeby. 

Codzienna praca z  Virtualną Rzeczywistością sprawiała, że  wielokrotnie zadawałem 
sobie pytanie, czy wizja z „Matrixa” może zmaterializować się w  jakimś stopniu jeszcze 
za mojego życia – oraz na ile adekwatne w tym kontekście staje się wyznanie bohaterki 
zaczerpnięte z „A Streetcar Named Desire” z 1951 r. :

“Nie chcę realizmu. Chcę magii”. (“I don’t want realism. I want magic”. 9.4)

Współczesny problem potencjalnego ograniczania indywidualnej przestrzeni wyobraźni 
i  sam mechanizm sterowania społecznymi wyobrażeniami został świetnie uchwycony 
w opisie do książki Kristupasa Saboliusa pt. “Proteusz i radykalna wyobrażeniowość”:

„W  świecie skrępowanej wyobraźni kolejne dystopie wypierają utopie, a  prosta 
dychotomia pomiędzy nimi dwiema zastępuje bardziej wyszukane modele refleksji. 
W takiej sytuacji wyłania się potrzeba wyobraźni radykalnej, czyli takiej, która jest zdolna 
umożliwić nam wymknięcie się z  pułapki stworzonej przez fabryki snów (przemysły 
reklamy, rozrywki, a  nawet kultury w  ogóle, wytwarzające stereotypowe modele 
rozumienia i  synchronizujące tożsamości poprzez ustanawianie wzorców tego, o  czym 
marzymy) i zakłócić schematy myślenia, czyniące nas niezdolnymi do wyobrażenia sobie 
świata innego od naszego…” 9.5

9.2 Wolfgang Welsh 
“Estetyka i anestetyka”; 
rozdział  “4. 
Anestetyzacja jako 
życiowa korzyść 
w świecie zmienionym
przez technikę”; 
przełożyła Małgorzata 
Łukasiewicz; s. 530.

9.3 J. Baudrillard, 
Symulakry i symulacja, 
tłum. S. Królak, Sic!, 
Warszawa 2005, s. 18. 

9.4 Film „A Streetcar 
Named Desire” reż: Elia 
Kazan; 1951 r.

9.5 Fragment opisu 
do polskiego 
wydania książki 
“Proteusz i radykalna 
wyobrażeniowość” 
Kristupasa Saboliusa. 
Dostęp: https://www.
mocak.pl/sklep/produkt/
proteusz-i-radykalna-
wyobr (25.09.2022)

9.1 Samuel Becket, Pisma Prozą, wyd. Czytelnik, 
ISBN:83-07-00229-X , 1982

10. Odbiór instalacji intermedialnej

10.1  Intermedia jako pojęcie 
Dick Higgins, Horyzonty, 
Nowoczesność od czasu 
postmodernizmu, słowo/
obraz terytoria,  Gdańsk 
2000, s. 92-133.

10.2 R. W. Kluszczyński, 
Film, wideo, multimedia. 
Sztuka ruchomego 
obrazu w erze 
elektronicznej, Instytut 
Kultury, Warszawa 1999, 
s. 76.

Realizacją artystyczną jest instalacja charakteryzująca się intermedialnością 
w  klasycznym ujęciu D. Higginsa. 10.1 Jest utworem sztuki, który pojęciowo mieści się 
w obszarze pomiędzy środkami wyrazu już znanymi – skutkując wytworzeniem nowego 
znaczenia, więzi, konceptualnym zespoleniem. 

Tą  definicję warto poszerzyć o  słowa R. W. Kluszczyńskiego, dla którego istotą 
intermedialności jest inicjowanie (w  każdym z  poszczególnych przejawów dzieła) 
w sposób nieuchronny relacji pomiędzy różnymi mediami. „Relacjonizm, sieć odniesień 
intermedialnych, zastępuje kompleks atrybutów za pomocą których charakteryzujemy 
zwykle poszczególne rodzaje sztuki. Sztuka intermedialna jest dziedziną totalną (…) jest 
odsyłaniem, widzeniem jednego medium poprzez drugie, wzajemnym aktywizowaniem 
i  pobudzaniem”.10.2 Chodzi więc nie tyle o  całościowy wynik połączenia kilku mediów 
(lub dziedzin sztuki), ale raczej doświadczenie zależności pomiędzy mediami w obrębie 
jednego dzieła. 

Render  z silnika Unity. 
Modele 3D użyte 
w instalacji. 
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Sama „instalacja” jest wynikiem „instalowania” – umieszczania/ustawiania czegoś 
w  sposób nadający się do  użycia lub wykorzystania. Jako obiekt artystyczny posiada 
celową formę o tajemniczym lub nieznanym celu (Kantowska ”celowość bez celu”).10.3

Jej istotnym elementem nie jest pojedynczy przedmiot lub obiekt, lecz relacje pomiędzy 
obiektami oraz relacje pomiędzy obiektami a przestrzenią w jakiej zostały umieszczone 
– jak ujął to  Robert Morris w  1966 r.10.4 Z  perspektywy widza w  headsecie VR obiekty 
fizyczne mojej instalacji są  przetwarzane przez kamery headsetu, podobnie jak całe 
otoczenie i wszyscy ludzie obecni na wystawie – w efekcie cała otaczająca rzeczywistość 
wraz z  przestrzenią są zawłaszczane i przetwarzane przez instalację. 

„Nowe media” są działaniami artystycznymi w których wykorzystuje się nowe technologie 
medialne. W  instalacji łączę poszczególne obiekty instalacji, będące same w  sobie 
intermedialne w bardziej złożoną strukturę, wpływając na ich interpretacje. W ten sposób 
widz ma  szansę doświadczyć fuzji intermedialnej. Rozkładając instalacje na  czynniki 
pierwsze:  moim zadaniem było stworzenie obiektów działających polimedialnie, na całe 
ludzkie sensorium,  z natury wielozmysłowe.10.5 Nie sięgam po nadmiernie złożone struktury 
i  znaczenia, odległe lub zbyt wymagające interpretacyjnie dla przeciętnego widza. 
Pracuję łącząc materiały oraz wybrane rzeczywistości i wartości, by wyzwolić skojarzenia, 
artystyczną interakcję i interpretację. Moją instalację cechuje hybrydyczność rozumiana 
jako przekraczanie granic gatunkowych, rodzajowych, mediów, chronologii, mającą cechy 
transdyscyplinarne i  transmedialne: wzajemne przenikanie i  współkształtowanie sfer 
ludzkiej aktywności. Ważnym aspektem przy opisywaniu fenomenów współczesności 
i zmieniającej się kultury jest hybrydyczność. Najpełniejsze odczytanie instalacji wymaga 
synergii znaczeń historycznych, filozoficznych i społecznych (współczesnych zachowań, 
w  dalszej kolejności: zakwestionowania funkcji i  sensu prezentowanego obiektu oraz 
samego medium w  jakim dany obiekt instalacji został odtworzony). Spoiwem instalacji 
jest wizualizacja VR /MR - jedno z najnowszych mediów cyfrowych. Ludzka przetworzona 
graficznie skóra bazuje na  płaskiej (2D) reprezentacji tekstury człowieka zaczerpniętej 
z  graficznego świata wizualizacji 3D, jest zrealizowana za  pomocą cyfrowej fotografii 
i zaawansowanej obróbki graficznej. Trzeci duży obiekt jest współczesną formą, modelem 
luksusowego samochodu w skali 1:1, odtworzonym za pomocą tanich materiałów: drewna, 
patyków, sznurków, tektury i  zszywek. Artystycznym powodem dla którego sięgam 
po rozległy zakres technik zestawionych w przestrzeni instalacji zgrabnie ujął Jaron Lanier:

„Nasze możliwości dotarcia do duszy drugiego człowieka składają się z szeregu technik, 
takich jak język czy tworzenie sztuki, z  których żadna nie jest kompletna. Nieustannie 
marzymy o próbie odkrycia lepszego sposobu kontaktu.” 10.6

Korzystam z  medium VR, ponieważ ma  ono charakter multisensoryczny, cielesny, 
w dalszej kolejności również mentalny  – poprzez wzbudzane pragnienia, wspomnienia, 
interpretacje. James Gibson tworząc w 1977 r. pojęcie „affordacji” (pol. „dostarczantów”) 
wraz z  Donaldem Normanem (który w  1988 r. skontekstualizował termin afordancji 
w  oparciu o  teorię interakcji człowieka z  komputerem) stworzyli podwaliny pod 
projektowanie interakcji, a więc kluczowy element VR-owego i MR-owego doświadczenia: 
sposobu interakcji z rzeczywistością wirtualną z perspektywy wobec niej wewnętrznej. 
Zanurzenie zmysłowe jest wzbogacone o  doświadczenie bycia-w-przestrzeni. Immersant 
nie jest ulokowany wobec nośnika (np. ekranu, ramy) ale jest w samym medium, postawiony 
wobec prezentacji wirtualnego świata mającego charakter czasoprzestrzenny poprzez 
połączenie sfery obrazu i sfery obrazowanego świata w jedną całość. 

„W  doświadczeniu rzeczywistości wirtualnej obrazy i  prezentowane przez nie światy 
stapiają się więc ze  sobą, tworząc w  rezultacie obrazoświaty – formy przypominające 
symulakra Baudrillarda. W  perspektywie ontologicznej nazywamy je  symulacjami. 
W  perspektywie fenomenologicznej możemy natomiast uznać, że  doświadczenie 
obrazów staje się doświadczeniem wirtualnych światów, a działanie w świecie obrazów 
staje się działaniem w świecie wizualnym”. 10.7

Technologia VR jest generatorem światów możliwych, oferuje ich wielość, przenikanie, 
nakładanie jednego na  drugi. Doświadczenie VR charakteryzuje się „teleobecnością”.
Osobiste zanurzenie zmysłowe nie jest kompletne, towarzyszy mu  powiązane 
ze  świadomością wrażenie jednoczesnego przebywania w  rzeczywistości „realnej” 
(„aktualnej”) oraz wirtualnej. Innymi słowy: doświadczamy napięcia pomiędzy istnieniem 
w  rzeczywistości „realnej” oraz byciem w  „wirtualnej”. Przełączanie się pomiędzy 
rzeczywistościami jest rodzajem aktualizacji jednej z  nich – tej, w  której aktualnie się 
znajdujemy. Tą granicę próbuję zacierać medium Mixed Reality, zastosowane w instalacji. 

Opozycja pomiędzy immersją a teleobecnością  jest istotnym elementem  instalacji – już 
poprzez sam fakt cyfrowej symulacji dodaje aspekt nowego, współczesnego medium, 
które w sposób najszerszy z obecnie dostępnych korzysta z naszej gatunkowej fizyczności 
poprzez wybrane zmysły. Instynktownie wierzymy naszym mechanizmom poznawczym, 
które (jak zauważa W. Welsh) wobec przebodźcowanej współczesności zaczęły być 
„agentami fałszu”. Nie mam tutaj na myśli negatywnego nacechowania: „fałsz” odnosi się 
do rzeczywistości innej, niż ta, której naturalnie doświadcza nasze ciało. 

Na  instalację składają się obiekty o  dużym stopniu formalnego i  materialnego 
zróżnicowania. Instalacja bazuje na  kontrastowych zestawieniach i  balansowaniu 
na  granicach: analogowe – cyfrowe, media tradycyjne – nowe media. Moim celem 
było nadanie fizycznej formy dla konceptu artystycznego. Użycie tekstur i  materiałów 
ma  szansę ożywić to, co  pozostawało w  warstwie mentalnej, umożliwić poczucie 
i  zrozumienie za  pomocą dodatkowych zmysłów. Zgodnie z  koncepcją dzieła 
otwartego Umberta Eco instalacja ma  być procesem w którym odbiorca uczestniczy, 
który współtworzy i na który odpowiada. Przecież to...

“(...) co  liczy się najbardziej, to  adekwatność rozwiązań intermedialnych i  ich zdolność 
do  kondensacji złożoności w  celu stworzenia intrygującego trompe-l’oeil – pomiędzy 
operacyjnością i  symbolicznością – w  którym mediatyzowane doświadczenia stają się 
namacalne”. 10.8

Moim zadaniem jako artysty jest skonstruowanie zarysu w  ramach którego będzie 
poruszał się widz, zaprojektowanie zestawów znaczeń/materiałów/kształtów skutecznie 
wyzwalających mechanizmy interpretacyjne. Innymi słowy:

„Zadaniem artysty staje się stworzenie (...) układu-kontekstu, w  którym odbiorca/
interaktor konstruuje przedmiot swojego doświadczenia i jego sens”. 10.9

W  przypadku opisywanej instalacji „układ-kontekst” realizuje się w  również poprzez 
kilkumetrowy format obiektów oraz samą przestrzeń potrzebną na  ich eksploracje 
i obejrzenie. Poruszanie się odbiorcy w przestrzeni instalacji oraz w przypadku modelu 
Ferrari dotyk powierzchni obiektu jest kolejną warstwą. Nietypowe zestawienie materiału 
z kształtem i funkcją obiektów ma uruchomić pozostałe procesy interpretacyjne. 

10.3  Grzegorz Dziamski, 
Sztuka u progu XXI wieku, 
Humaniora, Poznań 2002.

10.7 Ryszard W. 
Kluszczyński, Sztuka 
interaktywna. 
Od dzieła-instrumentu 
do interaktywnego 
spektaklu, Wydawnictwa 
Akademickie 
i Profesjonalne, 
Warszawa 2010, s. 57-58.

108 T. Edler, Y. Gong, J. 
Hauser, R. Kriesche, 
M. Naimark: Pervasive 
Intermedia..., s. 98. 

10.9  Ryszard W. Kluszczyński, 
Sztuka interaktywna. 
Od dzieła-instrumentu 
do interaktywnego 
spektaklu, Wydawnictwa 
Akademickie 
i Profesjonalne, Warszawa 
2010, s. 143.

10.4 R. Morris, Notes 
on Sculpture, 1966, 
w: Minimal Art (ed. 
G.Battcock), New York 
1968.

10.6 Jaron Lanier, wybrał 
i przeł. P. Zawojski. 
„Opcje” 2000 nr 4, s. 
25-26.

10.5 Zawojski Piotr, 
Technokultura 
i jej manifestacje 
artystyczne Medialny 
świat hybryd 
i hybrydyzacji, 
Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, 
Katowice 2016, str. 8
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Charakter instalacji najlepiej oddają 2 pierwsze typy interaktywności zaproponowane 
przez Erica Zimmermana:10.10 poznawcza oraz funkcjonalna. Obie są  zewnętrzne, 
typu „participation with”, angażujące na  poziomie emocjonalnym, psychologicznym, 
semiotycznym oraz w kilku przypadkach materialnością instalacji. Można jednak odnaleźć 
również elementy nielinearne, interaktywności eksplicytnej i  meta-interaktywności: 
doświadczamy obiektów w dowolnej kolejności, stopień interakcji zależy od widza a same 
obiekty opierają się na dekonstrukcji oraz łączeniu kilku mediów, kontekstów i znaczeń 
z różnych dziedzin. Zależność elementów w obrębie instalacji jest sieciowa. Sens i treść 
instalacji (a więc tematyka, którą jako autor staram się zainteresować, zgłębić i przedstawić) 
nie jest przedstawiona bezpośrednio. Poszczególne obiekty są przykładami, elementami 
większej całości, które mają pomóc widzowi w otwarciu się na szerszą perspektywę: wizję 
funkcjonowania zmysłowego w  Metaversum. Składowa motoryzacyjna ma  pobudzić 
zainteresowanie i  wyobraźnię skojarzeniową odbiorcy, natomiast dekonstrukcja ciała 
i  wizerunku zaangażować emocjonalnie. Jako autor dzielę się obserwacją, własnym 
obszarem fascynacji – nie aspiruję do wyłączności na interpretację i przekonanie widza 
do moich tez, obserwacji, fascynacji lub obaw. Wszystko po to, by moja instalacja była 
w pełni otwartym odzwierciedleniem współczesnego cyfroświata.

11. W kontekście sztuki wizualnej

Z dokumentacji fot. 
wystawy Ars Electronica 
‘94, Design Center Linz, 
Linz, Austria, 1994 r.

Grafika promocyjna 
do książki “Machines” 
Łukasza Skąpskiego; 
wyd.Fundacja 
Sztuk Wizualnych, 
ISBN:9788392896739; 
2009 

A. The Golden calf (Złoty cielec), Jeffrey Shaw, 1994.

Prekursorska instalacja interaktywna AR. Pusty postument został połączony 
kablem z  ekranem posiadającym uchwyty. Manipulując ekranem można odkryć, 
że na postumencie stoi cyfrowo wygenerowany w 3D złoty cielec – możemy postrzegać 
go w tej przestrzeni tylko przy pomocy ekranu.  Zastosowanie AR sprawia, że obraz z ekranu 
„przykleja się” do  obrazowanej rzeczywistości, stapia się z  nią w  całość („obrazoświat” 
opisywany przez R. W. Kluszczyńskiego11.1). 

B. „Machines” Łukasza Skąpskiego. Fotografie: Łukasz Skąpski; Tekst: Andrzej Stasiuk, 
Łukasz Skąpski, Czesław Rabotycki, Dominik Kuryłek.

Użytkowa kreatywność i  pasja tworzenia własnej konstrukcji za  pomocą tego, 
co  mechanik-samouk miał  pod ręką. Duma bijąca od  twórców prostych, solidnych 
i niepowtarzalnych konstrukcji. Ujście dla pomysłowości, praca z własną maszyną – bliska 
relacja człowieka i jego pojazdu. 

Zrzut ekranu  z edytora 
silnika Unity. Modele 3D 
użyte w instalacji, widok 
w skali. 

10.10 Zimmerman Eric,  
“Narrative, Interactivity, 
Play, and Games: Four 
Naughty Concepts in 
Need of Discipline” First 
Person. New Media as 
Story, Performance, and 
Game. Cambridge: The 
MIT Press, 2004, s. 158

11.1  Ryszard W. Kluszczyński, 
Sztuka interaktywna. 
Od dzieła-instrumentu 
do interaktywnego 
spektaklu, Wydawnictwa 
Akademickie 
i Profesjonalne, Warszawa 
2010
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C. Anselm Kiefer „Ołowiany samolot”

Materiałem samolotu jest ołów - wyjątkowo ciężki materiał całkowicie zaprzeczający 
funkcji latającej maszyny. Jego zastosowanie tworzy interpretacyjny dysonans.

D. Marc Quinn i jego krwawe autoportrety.

Działanie z  własnym wizerunkiem, odtworzonym w  wyjątkowo osobistym i  nietrwałym 
materiale - własnej krwi. Obiekt jest całkowicie zależny od współczesnej technologii –
po wyjęciu wtyczki z gniazdka zamrażalka szybko się rozmrozi, zamieniając rzeźbę w kałużę 
krwi. Komentarz artystyczny do  uzależnienia współczesnego człowieka od  technologii 
oraz prób przedłużania życia do granic  możliwości. 

Fot. z dokumentacji 
retrospektywnej wystawy 
Tima Hawkinsona 
Retrospect w “Whitney” 
(www.whitney.org) 
oraz Mass MoCA (www.
massmoca.org), 2000.

Fot. Falk Benjamin J. 
(1853-1925) - pozuje Eugen 
Sandow (1867-1925), 1894

Dokumentacja wystawy 
Anselma Kiefera; 
Hamburger Bahnhof, 
Berlin, 2011.
 Fot. Jean-Pierre Dalbéra

Quinn Marc, Self. 
2016. Fot. z oficjalnej 
strony artysty: http://
marcquinn.com/
artworks/self

E. Tim Hawkinson, „Emotor” (2000) 

Instalacja, w której zdjęcie własnej twarzy (odbitka w rozmiarze ok. 100 x 150 cm) zostaje 
pocięta na części (rodzaj puzzli), przy czym każdy z nich podłączony jest do ruchomego 
mechanizmu. Dziewiętnaście silniczków odpowiada za ruch mięśni twarzy aktywowanych 
przez zmiany emocji – tak jak to dzieje się w rzeczywistości z ludzką twarzą. Hawkinson 
bada jak mimika i jej odczytywanie może zostać przypadkowo zdeterminowane.

F. Benjamin J. Falk (1853-1925), portret kulturysty Eugena Sandowa (1867-1925). 

Eugen Sandow przedstawia Umierającego Galla, pozę nawiązującą do rzymskiej rzeźby. 
W 1901 r. Eugen Sandow zorganizował pierwsze na świecie duże zawody kulturystyczne. 
Na  jego nagrobku możemy przeczytać: „Eugen Sandow, 1867–1925, the Father of 
Bodybuilding”.



44 45

G. Saint Bartholomew, Exquisite Pain; Damien Hirst; 2006; 2500x1100x950 mm; rzeźba. 
Ekspozycja: Chatsworth House, Bakewell, United Kingdom

Groteskowa rzeźba człowieka, który zdarł z siebie skórę i podnosi rękę w pozie tryumfu.

 

H. Metody odwzorowania ludzkiego ciała w świecie cyfrowym. 

Próby doskonałego zeskanowania i  przeniesienia ludzkiego ciała do  świata cyfrowego. 
Stworzenie pełnego, cyfrowego hologramu – przeniesienie najmniejszych detali ludzkiej 
cielesności do nowej, wygenerowanej przestrzeni. 

Alina Szapocznikow
obiekt: Zielnik XIII, 1972 r. 
Fot. Piotr Stanisławski

Damien Hirst, Saint 
Bartholomew, “Exquisite 
Pain”, 2007. Fot. 
z oficjlnych materiałów 
Damien Hirst and 
Science Ltd.

Londyńskie studio 
“Marshmallow Laser 
Feast”. Dokumentacja: 
https://edition.cnn.
com/2014/09/17/world/
gallery/3d-scanning-
human-skin-art/index.
html

I. Alina Szapocznikow “Zielnik”.

Poliestrowe odlewy fragmentów ciała syna Aliny Szapocznikow, będące pamiątką 
cielesności. Na skutek zniekształceń formy stają się również nawiązaniem  do rozkładu 
i przemijania ludzkiej fizyczności. 
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J. Pawłowski Andrzej, “Symulatory wrażeń nieadekwatnych”.

Człowiek patrzący przez wizjer odbierał sygnał wizualny dotyczący powierzchni, której 
spodziewał się dotknąć wkładając ręce do wyciemnionej wnęki – dotykając w niej jednak 
czegoś zupełnie innego. Haptyczne dzieło sztuki badające dysonans zmysłowy. 

 

Andrzej Pawłowski, 
„Stymulatory wrażeń 
nieadekwatnych”, 1964, 
plansza poglądowa z roku 
1975 przygotowana 
przez artystę 
na wystawę „Krytycy 
sztuki proponują. 30 
dzieł na XXX-lecie 
PRL wybranych przez 
krytyków sekcji polskiej 
Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Krytyków 
Sztuki AICA” (Zachęta 
Centralne Biuro 
Wystaw Artystycznych 
w Warszawie), archiwum 
rodziny artysty.
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14. Abstrakt w j. polskim

Rozprawa doktorska zatytułowana „Makietowanie rzeczywistości” dotyczy instalacji 
intermedialnej, na którą składają się obiekty w przestrzeni fizycznej oraz w wirtualnej 
rzeczywistości, wykorzystujące technologię rzeczywistości mieszanej (MR). Instalacja 
zespala kolejne warstwy rzeczywistości - od świata fizycznego aż po cyfrowy. Powłoki 
prezentowanych obiektów przenikają się, operują na  deficycie realności, stając się 
wyzwaniem dla zmysłów - szczególnie wzroku i  dotyku. Instalacja jest narzędziem 
do testowania rzeczywistości cyfrowej poprzez próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie 
o to, w jakim stopniu możemy wierzyć własnym zmysłom, stojąc na progu Metaversum. 
Tworząc instalację chciałem sprawdzić jak technologia i postępująca cyfryzacja wpływają 
na  naszą gatunkową umiejętność identyfikowania elementów i  osadzania ich w  danej 
rzeczywistości. Finalna instalacja jest narzędziem dzięki któremu widz może sprawdzić 
w jakim stopniu aktualna staje się postawiona ponad 20 lat temu diagnoza W. Welsha:

“Niszczy nas to, co  sprawia nam przyjemność. Technologizacja tak bardzo zmieniła 
rzeczywistość (niegdysiejszą „naturę”), że  nasze stosunkowo leniwe, naturalnie 
konserwatywne (czyli znające się na istniejącej w coraz mniejszym stopniu rzeczywistości) 
zmysły są nie tylko nierzetelne, ale kontrproduktywne, stały się agentami fałszu”. 1.1

Czasoprzestrzennie instalacja prezentuje się w  następujący sposób: naprzeciwko 
tekturowej makiety samochodu leży płaska fotografia ludzkiej skóry. Oba obiekty 
są w skali 1:1. Po założeniu headsetu VR i uruchomieniu nakładki Mixed Reality nad skórą 
pojawia się ludzki kształt, cyfrowy skan 3D. W miejscu tekturowej makiety Ferrari stoi jej 
cyfrowy model 3D. Zastosowane media prezentują powłoki z właściwą sobie precyzją. 
Obiekty związane z ciałem są niepokojące przez ich bezruch i weryzm. Całość instalacji 
ma w założeniu podkreślić rodzaj informacji lub złudzenie, które oferuje dane medium 
naszym zmysłom. W żadnym wypadku nie chodzi o imersję, wręcz przeciwnie - o osobliwy 
brak pełni, spójności oraz rozczłonkowanie sportretowanych obiektów/wizerunków. 
Widz ma do czynienia z wyobrażeniem Ferrari Testarossy oraz człowiekiem rozłożonym 
na  powłoki. Dziwność elementów, wyrwanie ich z  kontekstu, różnego typu deficyt 
i  deformacje mają pobudzić odbiór poznawczy i  wyobrażeniowy widza. Zastosowane 
media są  głównymi składnikami za  pomocą których największe firmy technologiczne 
tworzą współcześnie cyfrowy Metaverse. Ich zastosowanie i zestawienie w Mixed Reality 
jest najważniejszym kontekstem instalacji.

Równie ważny finalnemu dziełu okazał się proces realizacji – w szczególności towarzyszące 
mu trudności, nieprzewidziane efekty i konieczność improwizowania. To one weryfikowały 
założenia, ujawniały konteksty, wyzwalały reakcje przypadkowych widzów. Integralną 
częścią instalacji jest dokumentacja fotograficzna i  nagrania wideo. Można na  nich 
zobaczyć artystyczny proces kształtowania, uzyskiwania, a  następnie łączenia form, 
będący zarazem testem współczesnych możliwości technologicznych oraz badaniem 
ludzkiej percepcji poszczególnych makiet. W moich artystycznych założeniach nie łączę 
bezpośrednio znaczeń zestawu ciała i samochodu. Chodzi mi raczej o ich porównanie, 
zestawienie żywego (?) i  martwego obiektu. O  ich kontrast, odmienność sposobu ich 
manifestacji w MR. Sama instalacja nie tyle zadaje pytanie o to, która wersja samochodu 
lub wizerunku człowieka jest bardziej realistyczna (wierniejsza pierwowzorowi), ale raczej 
skupia się na różnicach względem oryginału lub na tym jakiego typu informacje zawiera 
dany obiekt. 
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15. Abstract in english

The dissertation  entitled “Reality Mock-ups”  is an art installation consisting of 
objects in physical space and virtual reality, using Augmented Reality (AR) technology. 
The purpose of the installation is to merge layers of reality, from the physical to the 
digital world. The shells of the presented objects intermingle, operate on the deficyt 
or lack of reality and send contradictory signals to the senses. The installation is a tool 
for testing digital reality. Building it I wanted to find an answer to the question how 
much can we believe our senses, standing on the verge of the Metaverse. Creating the 
installation, I also wanted to test how technology and progress in digitalization affect 
our perception of reality and to what extent W. Welsh’s diagnosis, that were made over 
20 years ago, holds:
 
„We are destroyed by what makes us happy. Technologisation has changed our reality 
so much that our relatively lazy, naturally conservative senses are not only unreliable but 
even counter-productive, they have become agents of falsehood.” 

The installation’s overview can be described as follows: opposite of a cardboard mock-
up of a Ferrari Testarossa lies a flat, printed on canvas photograph of human skin. Both 
objects are wast, at a scale of 1:1. When the VR headset is put on it activate the Mixed 
Reality overlay and one can see a human shape (a digital 3D scan), that appears over the 
skin. In place of the cardboard mockup of the Ferrari stands a perfect, digital 3D model 
of it. The used media presents the shells of the objects with inherent precision. The 
objects associated with the body are unsettling by their stillness and verisimilitude. The 
whole installation emphasize the kind of information or illusion that the chosen medium 
offers to our senses. There is no immersion – on the contrary, it is about a peculiar lack 
of completeness, coherence and disjointedness of the portrayed objects/images. 
The viewer is confronted with an image of a Ferrari Testarossa and a man spread out 
into digital layers. The strangeness of the elements, taking them out of context, various 
types of deficits and deformations are intended to stimulate the viewer’s cognitive and 
imaginative perception. Spectator can test main digital ingredients using which major 
technology companies are creating today’s digital Metaverse.Their use and juxtaposition 
in Mixed Reality are the most important contexts of the installation.

 
Equally important as the final work was the process of its realization - especially the 
difficulties accompanying it, the unforeseen effects and the necessity to improvise. 
It is how I verified assumptions, revealed contexts, and triggered reactions of random 
viewers. An integral part of the installation is photographic and video documentation. 
It shows the artistic process of shaping, obtaining and then combining forms, which 
is also a test of contemporary technological possibilities and an examination of 
human perception of presented mock-ups. In my artistic assumptions, I do not 
directly connect the meanings of the body and Ferrari Testarossa. Rather, I am 
concerned with their comparison, the juxtaposition of a living (?) and an inanimate 
object. It is about their contrast, the difference in the way they are manifested in 
MR. The installation does not ask the question which version of the car or human 
image is more realistic (more faithful to the original), but rather focuses on the 
differences from the original or what type of information the given object contains.  
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