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Robert Szczerbowski jest artystą niezwykle oryginalnym. Przed wielu laty napisał powieść, 

którą następnie wydał w Państwowym Wydawnictwie Iskry, opatrzoną tytułem „Księga 

żywota”, ale bez podania autora. W 1997 r. opublikował katalog do fikcyjnej wystawy 

„Retrospektywa na koniec Czasu”, wystawa - na podstawie tego katalogu - powstała 

dopiero rok później. Eksponowane na niej dzieła - to „przedmioty” należące do światów 

alternatywnych. 

Ostatnio tworzy wielkoformatowe obrazy, na których przedstawia wirtualne struktury 

fraktalne z pikseli malowanych olejem na płótnie. Żmudna praca nad jednym, składającym 

się z tysięcy, z precyzją nanoszonych drobnych kwadracików, zabiera mu nawet kilka lat. 

Zawsze przy tym chodzi mu o sprawy istotne - o relację między technologią a sztuką, 

między sztuką a realnością. 

W przypadku malowania fraktali najbardziej interesuje go zmaterializowanie wirtualnych 

struktur, przenoszenie ich do świata rzeczywistego, subiektywne doświadczenie z tym 

związane. Sztuka jest - dla niego - taką wirtualnością i symulacją, zapośredniczoną przez to, 

co realnie istniejące (wypowiedź z wywiadu przeprowadzonego przez Rafała Księżyka, 

zamieszczonego w katalogu indywidualnej wystawy artysty „Obrazy fraktalne” w Galerii 

XX1, marzec-kwiecień 2003 r.) W przypadku Roberta Szczerbowskiego, mamy do czynienia 

z realizmem pogłębionym. W odróżnieniu od tzw. młodych realistów, dla Roberta 

Szczerbowskiego od faktów ważniejsze są fikcje, które współegzystują z rzeczywistością.  

Ostatnie przedsięwzięcie artysty przybrało następujący niecodzienny kształt: „Jestem 

Państwu zobowiązany za Państwa niezmąconą uwagę. Dziękuję.” - te słowa można było 

usłyszeć z ust jednego z czterech wynajętych lektorów, który rozpoczynał wygłaszanie 

wykładu Roberta Szczerbowskiego na temat „Sztuka jako symulakrum”, z cyklu „Moja 

historia sztuki”, wykładu performowanego na cztery głosy - jak informowało zaproszenie 

do sali kinowej Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. 

Szok u publiczności wywołany wrażeniem chaosu komunikacyjnego trwał kilka minut, ale 

mijał. Umysł, korzystając ze słuchu i wzroku, szybko odnajdywał wątek porządku w tym 

równoczesnym wykonaniu (performance): nieobecny prelegent prezentował wykład 



(utwór?) na cztery lektorskie głosy: Tomasza Knapika, Henryka Pijanowskiego, Konrada 

Wirkowskiego i Pawła Woźniakiewicza. Przynajmniej dwa pierwsze głosy były od razu 

rozpoznawalne jako doskonale znane z telewizji, nowością było to, że widziało się twarze. 

Zapewne ta konfrontacja oko w oko (czterech czytających siedziało przy stolikach na 

wprost widowni) stanowiła nowe doświadczenie także dla samych lektorów. 

Największe zainteresowanie wzbudzał jednak tekst. Sytuacja wymuszała koncentrację 

uwagi, co dawało zadziwiająco dobry efekt. Skupiając się na słuchaniu jednego z lektorów, 

można było osiągnąć poziom przyswajania treści podobny do przeciętnego przy 

przysłuchiwaniu się odczytowi w normalnych warunkach. 

Wykład z historii sztuki zaciekawiał. Możliwość zmiany lektora pozwalała niektóre wątki 

usłyszeć jeszcze raz, bo - jak się można było domyślić - przedstawiano ten sam tekst w 

czterech wersjach, z zachowaniem całości, ale też z wymieszaniem poszczególnych części. 

Wykład trwał 25 minut. Przedstawiony tekst (w jednym z wariantów) kończył się 

stwierdzeniem: „(…) każde zamanifestowanie się sztuki jest rozszerzeniem jej definicji, 

która jest nieskończona. O sztuce nie da się mówić, można ją tylko wykładać. Uniknąć nudy 

wykładu można tylko poprzez jego formę, treść zawsze ostatecznie wydaje się nudna.” 

  


