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Inne wymiary 

 Pierwszy fraktal pokazał Robert Szczerbowski w 1998 roku. Był to komputerowy 

wydruk o psychodelicznej aurze umieszczony na banerze reklamowym niewielkich 

rozmiarów. Stał się częścią „Dwóch wystaw”, na które warszawskie CSW 

zaoferowało artyście olbrzymią przestrzeń. Wystawa zaistniała najpierw w postaci 

przygotowanego przez niego katalogu fikcyjnej „Retrospektywy na koniec Czasu”, na 

podstawie którego odtworzono ekspozycję. 

 W pięć lat po „Dwóch wystawach” - gdzie można było zobaczyć m. in. tekst Tory 

odczytany i wydrukowany przez komputer w języku maszynowym czy sześć sztabek 

złota zamienionego w ołów - Szczerbowski przygotował drugą dużą wystawę 

„Obrazy fraktalne”. Przedstawia struktury fraktalne złożone z pikseli malowanych 

olejem na płótnie. Jego obrazy tradycyjnymi środkami „naśladują” grafikę 

komputerową. Stanowią pejzaże rzeczywistości wirtualnej? Artysta wspomina też o 

wyzwalanej za pomocą wzorów matematycznych cyfrowej wyobraźni. Na ile jest ona 

bliska wyobraźni artystycznej?  

"To, co skłoniło mnie do zainteresowania się geometrią fraktalną jako tematem 

malarskim, to właśnie jej całkowite przeciwieństwo, może nawet zaprzeczenie 

artystycznej wyobraźni. Sztuczna wyobraźnia może stwarzać formy, których nie 

sposób byłoby wymyślić. Jednak w geometrii fraktalnej często pojawiają się motywy 

znane np. z ikonografii religijnej (mandale, mozaiki) albo psychodelicznych wizji, jest 

w tym więc odniesienie do sfery sztuki i wrażliwości. Ale taką formę, jaką przynosi 

odpowiednio skomplikowany fraktal, trudno byłoby odtworzyć z pamięci na płótnie, 

nawet gdyby była treścią jakiejś szczegółowej wizji.”  

Tym, co łączy obie wystawy jest fakt, iż odnoszą się do światów alternatywnych, do 

innych wymiarów. „Retrospektywa” np. lansowała twierdzenie, iż fikcja jest takim 

samym wymiarem jak czas i przestrzeń. W przypadku „Obrazów fraktalnych” 

znajdujemy namacalny kontakt z fikcją produkowaną na masową skalę w kulturze 

informacji... Jakby Szczerbowski od prywatnej fikcji sztuki przechodził do fikcji 

uniwersalnej: wirtualności epoki informacji.  



 „Najważniejsze w tym wszystkim jest dla mnie materializowanie tych wirtualnych 

struktur, przenoszenie ich do świata rzeczywistego. Nie zadowala mnie już ich 

potencjalny status ani nawet postać technicznej reprodukcji, dlatego od pewnego 

czasu je maluję. W tym procesie ma udział czynnik subiektywny związany z 

indywidualnym gestem, odczuciem koloru, błędem itp.”  

 Szczerbowski mówi o swych płótnach „malarstwo paradoksalne”. Idzie tu m.in. o 

właściwości fraktali, które „łączą porządek z chaosem” i o zatarcie granic między 

nauką, sztuką i religią, wreszcie o „nieuchwytny status” świata wirtualnego. Swoją 

drogą stają się także paradoksem na tle małego banalizmu rozpieszczanych młodych 

realistów.  A przecież to realizm swoiście pogłębiony o świadomość obecności 

towarzyszących naszej codzienności światów alternatywnych, rozważajacy łączenie 

porządku z chaosem jako nowoczesną sztukę życia. 

   


