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Picturestory, czyli krótkie historie o świecie filmu Szczerbowskiego 

 
 

Filmy eksperymentalne proponowane przez Szczerbowskiego przypominają 

zdystansowaną, chłodną, audiowizualną rozprawkę na temat struktur i składowych 

elementów filmu jako takiego. Swą zbudowaną na meta-poziomie refleksją 

oscylują i wpisują się, w głównej mierze, w konstatowanie i kontestowanie 

dominującej kultury konsumpcyjnej, w zahaczanie o temat kina 

mainstreamowego. Po obejrzeniu prac autora Pop cornu rodzi się w głowie 

pytanie – czy dzisiejsze kino eksperymentalne nie ma już nic więcej do 

powiedzenia poza analizą własnej (kina) struktury, a może pozostając w duchu 

Petera Greenawaya, który jako jeden z niewielu potrafił łączyć zdobycze kina 

eksperymentalnego z kinem mainstreamowym, propozycje Szczerbowskiego, 

zwłaszcza Motion Pictures są zapowiedzią upragnionego przewrotu kubistycznego 

w filmie? 

Pytanie to zapewne nie jest proste do rozstrzygnięcia, ale stymuluje do bliższego 

przypatrzenia się poszczególnym pracom Szczerbowskiego. Każda propozycja 

filmowa stanowi oddzielnie egzystujący i skupiający się na innym aspekcie 

kinowego świata filmowy model. Niemniej jednak istnieje pewna nić przewodnia 

łącząca wszystkie te dzieła, nić apologii autoreferencyjności. Dzieła te, to – idąc 

tropem myśli Stanisława Ignacego Witkiewicza – konstrukty uwypuklające i 

analizujące czystą formę. To operacje dokonane na, jak i za pomocą cytatów z 

dawno już egzystujących w świadomości społeczeństwa konsumpcyjnego filmów 

kina mainstreamowego. 

Propozycja Szczerbowskiego jednak wydaje się być nie tyle krytyką tegoż kina – 

nie odnosi się do jego zawartości bezpośrednio, (pomijając Pop corn, w którym 

poprzez jedną z możliwych interpretacji można doszukać się wątków krytycznych) 

ale przede wszystkim, jest konstatacją zastanego faktu: filmy te są obecne, istnieje 

przestrzeń, w której filmy mainstreamowe egzystują. Sztuka filmowa 

Szczerbowskiego, to sztuka stwierdzająca pewien stan rzeczy, to obraz, który nie 



tyle opowiada, ile informuje o panoszącym się i rozprzestrzeniającym świecie 

obrazów.  

Koncepcja jest najważniejsza. Brak rozwoju akcji, brak możliwości wczucia się w 

oferowane przez Szczerbowskiego kino przypomina nieco strukturę wiecznego 

powrotu, swoiste zapętlenie pozbawione przyczynowo-skutkowej ciągłości. Każdy 

z prezentowanych kawałków równie dobrze mógłby skończyć się po 10 

sekundach, jak i trwać przez kolejne pięć godzin. Ważna jest komunikacja z widzem 

na meta-płaszczyźnie, to, co de facto dzieje się w sferze opowiadania, nie jest 

istotne. Choć nie ulega wątpliwości, że rozpoznanie w filmie Multikino filmowych 

dzieł, które można by rzec, stały się ekranowymi ikonami par excellance, przysparza 

widzowi chwilowej satysfakcji połączonej z próbą śledzenia i odnalezienia się w 

wątkach  zademonstrowanych fragmentarycznie dzieł kina mainstreamowego. 

Artefakt proponowany przez artystę przypomina nieco skrupulatny, estetycznie 

dopracowany notatnik; stronę pokrytą wizualnymi zapiskami z oglądanych przez 

kogoś, lub też, po prostu, wyświetlanych filmów, tworząc tym samym, wizualny 

odpowiednik pamiętnika, pamiętnika z sylwicznie ujętymi wspomnieniami 

oglądanego świata ruchomych obrazów. Pamiętnika pozbytego jednak autorskich 

przeżyć.  

Przekaz filmów Szczerbowskiego radykalnie nawiązujący i odnoszący się do 

jedynie sfery powstałych już wcześniej filmowych obrazów sugeruje, jak gdyby 

autorem był sam obraz. Oschła, pozbawiona własnych, sugerujących indywidualne 

przeżycia względem wybranej filmowej hybrydycznej reprezentacji kompozycja, 

pozwala na wyobrażenie sobie, iż film Multikino, Motion Pictures czy Pop corn 

został wygenerowany w zamkniętym świecie - imagolandii. 

Picturestory. Tak, jak w bajkach o ożywających zabawkach, tak tutaj mamy do 

czynienia ze światem i opowieścią o losach obrazów. Obraz generowany przez 

obraz. Wizualizowany solipsystyczny pamiętnik – świat filmowych obrazów. Autor 

zostaje paradoksalnie z tego świata wykluczony. 

 

Koniec 

Zaczynając nieco przewrotnie, jednocześnie wpisując się tym chwytem w 

charakter tego filmu, warto zwrócić uwagę na Koniec, jako na pracę, która przede 



wszystkim uwypukla samą strukturę dzieła filmowego. Koncepcja tego filmu 

przypomina zabieg, jaki dokonał John Cage komponując w 1952 utwór na 

dowolny skład instrumentalny, słynne 4’33. Film Koniec w swej długości jest 

również bliski dziełu Cage’a. 4 minuty i 20 sekund wydały się najbardziej 

optymalną długością dla autora, choć – jak przyznaje – zastanawiał się, czy nie 

pozostać przy 4.33, ale analogia wtedy mogłaby się wydać zbyt nachalna. Została 

natomiast powtórzona pewna konstrukcja, co też daje wiele do myślenia. To, co 

wcześniej było dziełem przypadku tu nabrało charakteru szkieletu. Tak samo, jak w 

Cage’owskim 4.33 możemy odnaleźć 3 momenty, które przełamują ciszę, tak i w 

Końcu występują 3 zaburzające płynność w sferze wizualnej akcenty.  

Cisza tak, jak i napisy będące częścią składową kompozycji, częstokroć nie są brane 

pod uwagę, rejestrowane przez odbiorcę. Koniec to pełna humoru gra z naszymi 

przyzwyczajeniami percepcyjnymi. Odbiorca czeka na rozpoczęcie się dzieła, by 

doznać zawodu, ale zaraz potem pojawia się refleksja. Koniec, jako film obdarzony 

bardzo silnym stopniem autoreferencji sprowadza przytomność umysłu odbiorcy 

do namysłu nad rolą, znaczeniem i konstrukcją filmu jako takiego.  

 

Pop corn 

Pop corn… żółty neonowy napis… skomercjalizowana, przetworzona, 

niczym żywność genetycznie zmodyfikowana identyfikacja koloru kukurydzy 

zaprasza i informuje o nadchodzącym collage proweniencji pop. Film Pop corn, po 

dłuższym oglądzie, może paradoksalnie sprawiać wrażenie zwielokrotnionego 

wzorca filmu mainstreamowego, niczym współczesna forma wyjęta z Sé vres, czy 

jak kto woli, może przejawić się jako typowa Borgesowska mapa z 

Baudrillardowkich Simulationis. Pop corn nie tylko oscyluje wokół idei 

współczesnego kina konsumentów Multikin, ale i również ukierunkowuje owego 

konsumenta na świadome przetrawienie owej cyfrowo zmodyfikowanej pożywki 

audio-wizualnej. Odbiór tego typu dzieła przybliżony jest pod pewnymi względami 

do odbioru współczesnych propozycji dźwiękowych typu noisy horror Karkowskiego. 

Z jednej strony, multiplikacja nagromadzonych bodźców do rozmiaru stwarzającego 

zagłuszenie przekazu, wciąga i pozwala poddać się nie odnoszącej się do, nie 

konotującej, w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, kwintesencji danego dzieła, z 



drugiej zaś, owo zagłuszenie częstokroć pobudza do refleksji nad istotą samego 

medium, artefaktu, którego dotyczy. Dzieło to wydaje się wprowadzać odbiorcę na 

jeszcze wyższy poziom niż samo wyobcowanie, z jakim mamy do czynienia w trzeciej 

fazie Baudrillardowskiej symulacji, w fazie, w której następuję rozdarcie, alienacja 

znaczenia nowopowstałych hiperrealności w stosunku do ontologicznych 

fundamentów. Gloryfikacja bogactwa umieszczonych wielokanałowo bodźców, w 

pierwszym momencie drażniąca przeciętnego odbiorcę pozorną beztroską 

nieskładnego, chaotycznego, powstałego, hiperrealnego monstrum, wyrzuca siłą 

odśrodkową widza na poziom badania autoreferencyjności owego artefaktu. I choć 

statystyczne medium filmowe opiera się na nie zawsze koherentnym, aczkolwiek 

jednak pewnym continuum, na poczuciu pewnego początku, środka i końca, tak w 

Pop cornie mamy do czynienia z hybrydą tekstów filmowych tak ze sobą 

przemieszanych, iż strzępy narracji, które można by na siłę zlokalizować, są jedynie 

pozostałością w umysłach odbiorców przywykłych do istoty tradycyjnego artefaktu 

zwanego filmem. Widz początkowo błądzi i próbuje złapać kawałki wspomnień, 

rozpoznać, wyławiając poszczególne powidoki, filmowe odnośniki, by po chwili 

zaprzestać rozbijaniu na części i skupić się na odbiorze całości, by skupić się na nie 

odnoszącej się poza samą siebie, wielobodźcowej, nie-narracyjnej, audiowizualnej 

hybrydzie. Czy w tego typu kinie nadal chodzi o komunikacje z widzem? Tak, ale 

nie bezpośrednią. Element Brechtowskiego Verfremdung i namysł nad kinem już 

nie przeszmuglowany pod płaszczykiem fabuły, ale w czystej formie, zaprasza 

widza do namysłu nad samą rolą, ontologią i strukturą filmu, jako określonego 

artefaktu. Pop corn to nie tylko film o filmie w filmie, ale wielość filmów w filmie 

mówiąca o istocie samej formy, technik działania filmu. Ciekawym wydaje się być 

fakt, patrząc z perspektywy samego procesu powstawania dzieła, z perspektywy 

koncepcji projektu, iż do Pop cornu Szczerbowski starał się użyć filmy będące 

przedstawicielami różnych, a tym samym najważniejszych, najczęściej 

występujących gatunków filmowych. Wielowarstwowy kanał kilkunastu 

półprzezroczystych, niczym złaknione obecności dusze filmów, zmontowany został 

z komedii, horrorów, filmów akcji, filmów katastroficznych, erotyków, jak i 

melodramatów. Pop corn jawi się jako sen o filmie, jak zły sen po maratonie 

filmowym, gdzie płaszczyzny obejrzanych filmów nakładają się i metodą 



symultanizmu współ przenikają i zlewają się tworząc tym samym nie do końca 

strawną, filmową hiper-borgesowską mapę. 

 

Multikino i Motion Pictures  

  Multikino oraz Motion Pictures to makro i mikro świat obrazu. To zabawa na i 

z obrazem, tworzenie collage wewnątrz imagolandii, idąc tym samym w kierunku 

autoreferencji i autorefleksji, w kierunku Picturestory. Te filmy stanowią dwie 

odmienne perspektywy ujmujące temat obrazu. W twórczości Szczerbowskiego, 

dotyczącej ruchomego obrazu, widać kontynuację wcześniej podejmowanych 

wątków w malarstwie. Abstrakcja ukierunkowana na kompilowanie i przekształcanie i 

doświadczanie gotowych już danych wizualnych, (nawiązanie do prac z serii Obrazy 

fraktalne) otworzyła się na ruch. Filmowe propozycje Szczerbowskiego przypominają 

uruchomione wizualne projekty wpisujące się swą problematyką w zagadnienia 

poruszane przez autora w sztuce malarskiej, które wykorzystują, a tym samym mocno 

podkreślają specyfikę i istotę, tym razem obrazu cyfrowego. Zabieg ten, w pewien 

sposób, uwypukla sens definicji medium filmowego, jako sztuki ruchomego obrazu 

(moving pictures). Szczerbowski wykorzystując gotowe materiały filmowe, tworząc 

pulsujący collage – będący na poły jeszcze dziełem wpisującym się swą formą w 

dzieło malarskie, z drugiej zaś operując ruchem wbija się w istotność i kwintesencje 

filmu.  

Multikino, jako makro-collage, stanowi propozycję, której wieloaspektowość użytej 

wizualnej poetyki jest głównym motorem nieustających nowych odczytań i 

przewartościowań w polu interpretacji. 35 ekranów współegzystujących obok 

siebie, generujących powycinane fragmenty, odwołują się do bycia częścią pewnego 

performatywu pozbawionego logicznej spójności. Forma Multikina przypomina 

nieco wariacje na temat zrealizowanej w 1975 roku przez Robakowskiego Nowej 

Księgi, czy późniejszej, bo z 2000 roku produkcji brytyjskiego reżysera Mike Figgisa 

Timecode; przypomina wariacje na temat kina multiekranowego. Ta forma 

nakładanych okien zakłóca tradycyjną interpretację, redukuje odbiór całości, 

wymyka się z narracji przyczynowo-skutkowej i wprowadza do przedstawienia 

ekranowego rozziew między jednorodnym przekazem a jednoznacznym 

odbiorem. W zamian uzyskujemy dzieło, które swym oddziaływaniem bliskie jest 



działaniu dziełom o charakterze fragmentarycznym. Przy czym owe 

ukierunkowanie się w stronę dzieła przypominającego Benjaminowskie Pasaże 

bardziej bliskie jest Adornowskiemu rozumieniu tego typu zabiegu. Jak pisze 

Gołębiewska w Montażu atrakcji: Adorno, odnosząc metodę montażu Benjamina 

do surrealistycznej metody swobodnych skojarzeń, pisał, że Benjamin „miał zamiar 

zrezygnować z wszelkich jawnych wykładni i wydobywać znaczenia jedynie przez 

szokujący montaż materiału. Filozofia miała nie tylko dogonić surrealizm, ale sama 

stać się surrealistyczna” 1. Poprzez użycie zaskakującego, często opierającego się na 

zbitce mocnych akcentów montażu, powstały twór filmowy bardziej działa jako 

właśnie surrealistyczna wiązka wizualna niż logiczna całość. Operując zastanymi już 

audiowizualnymi cytatami, egzystującymi w świadomości zbiorowej odbiorców 

produktów srebrnego ekranu, Szczerbowski uwydatnia tym samym i stawia jako 

temat do analizy dosłowność i kwintesencje estetyki kultury masowej, jednocześnie 

wprowadzając kolejny Benjaminowski wątek - wątek przebudzenia – moment 

spostrzeżenia, które następuje pod wpływem zmiksowania wielości bodźców i ich 

szokującego oddziaływania w kontekście doświadczenia, w kontekście tego, co już 

było. Przebudzenie jest pewnym uaktualnieniem tego, co przeżyte, a więc tego, co 

już historyczne.2 Te dwie tendencje bardzo mocno współgrają ze sobą w Multikinie. Z 

jednej strony, mamy do czynienia z krytyką, z tym, co bliskie Adornowskiemu 

rozumieniu Benjaminowskiego charakteru łączenia fragmentów – z krytyką 

skomasowanych, zmontowanych ułamków kanałów, które bardziej bliskie są 

surrealistycznemu, w pejoratywnym tego słowa znaczeniu, doświadczeniu. To 

nawarstwianie i zwielokrotnienie bodźców zarówno na płaszczyźnie audio, jak i 

video, ta swoistego rodzaju audio-wizualna kakofonia ma na celu spotęgowanie i 

zgromadzenie technik, jakimi posługuje się współczesne kino konsumentów 

Multikin. Potrzeba bycia bombardowanym przez atrakcyjne bodźce, przez 

zaskoczenie, zwroty akcji, to syndrom współczesnego odbiorcy kina komercyjnego. 

Większość cytatów, użytych przez Szczerbowskiego z poszczególnych filmów, 

została zachowana w pierwotnej wersji, niektóre jednak uległy deformacji, zostały 

przycięte, skrócone do maksymalnie esencjonalnej formy – do postaci, która rządzi 

się horror vacui i horror immoti. Migające ekrany przypominają nieco pulsujące, z 
                                                
1 Maria Gołębiewska: Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności, Gdańsk 2003, s.18. 
2 Ibidem, s. 18 



ogromem potencji i nadmiarem energii, ukierunkowane ku sobie monady, niczym 

współcześni młodzi Jackass, w potrzebie działania kolejnego performance. Druga 

tendencja bliższa jest sentymentalnemu ujęciu problemu wyłapywania 

funkcjonujących w zbiorowej świadomości fragmentów tekstów filmowych. Jest 

odwołaniem się do mediatyzującego charakteru dzieła Szczerbowskiego – do 

spajającego przeszłość, tego, co przeżyte z tym, co nowe.  

Film Multikino osadzając swoją ideę na skomasowaniu ilości sygnałów, 

wielowątkowości, kompresji treści, z jednej strony, można potraktować jako 

krytykę filmów mainstreamowych, które w większości osadzają się na właśnie tego 

typu poetyce, z drugiej zaś, poszukując nieco dalej powiązań, można potraktować 

jako wizualizację obecnych czasów, gdzie nadmiar serwowanych dziennie 

bodźców osiąga poziom budzący potrzebę anoreksji informacji. Stworzona przez 

Szczerbowskiego wielokanałowa kompozycja ukierunkowana jest na atak. Autor 

świadomie stworzył taką konstrukcję wizualną, która uniemożliwia, a właściwie 

zniechęca do kodowania informacji, do śledzenia akcji. W filmie tym następuje 

świadome przez autora rozmycie przekazu. Następuje wizualizacja demontażu 

kulturowej spójności sensów, o której pisał Benjamin konstatując, iż tego typu 

tendencja prowadzi do utraty wspólnych znaczeń, a ostatecznie do niemożności 

komunikacji. 

Aczkolwiek w stosunku do wcześniejszego dzieła Szczerbowskiego, do Pop cornu, 

w Multikinie zaburzenia komunikacji są poprzerywane cząstkowymi próbami 

odnalezienia powiązań. Widz może czerpać chwilowe satysfakcje z 

rozpoznawanych kawałków filmów, które tworzą kompozycje całości. 

Przebłyskujące i rozpoznawalne treści z jednego z ostatnich Bondów, Matrixa 

Reaktywacji, Imperium zmysłów, Chicago, Moulin Rouge czy Pasji wprowadzają 

odbiorcę w stan prowizorycznego zagnieżdżenia się w tym, co znajome. Zaraz 

jednak bombardujące obok sygnały wizualne ściągają na tyle uwagę, by wybić 

odbiorcę z podążania jedną ścieżką, jednym kanałem. Ten brak możliwości 

skupienia się jest tym bardziej spotęgowany przez skomasowane, symultaniczne 

warstwy dźwiękowe każdego z 35-ciu aktywnych ekranów. Dźwiękowa kakofonia 

rozbija odbiór i dystansuje.  



 Multikino to również metafora samego zjawiska instytucji kinowych molochów, to 

metafora kulturowej tendencji łączenia propozycji filmowych dla widza. Interfejs 

propozycji, tego co dziś wyświetlane w Multikinie. 

Można wreszcie, patrząc bardziej z perspektywy całości, kontemplować i odbierać 

Multikino jako rodzaj migającej, pulsującej kinowej-mandali, usypanej przez te, 

które tworzą imagolandię; rodzaj wprawionego w drgania i pulsacje obrazu, 

obrazu zasadzonego tylko i wyłącznie w swoim własnym świecie, opowiadającego 

i wyrokującego swój własny los. Filmowy solipsyzm – wszystko odbywa się w 

świecie filmowych danych, nic poza. A jeśli łapiemy odnośniki do światów zza 

srebrnego ekranu, to tylko i wyłącznie za pośrednictwem danego filmowego 

guide’a. Świadome wyrzeczenie się wyobraźni autora na rzecz maszyny, 

przypomina charakterem Duchampowskie wystąpienia z ready-made. W dziełach 

tego typu liczy się bardziej inwencja niż twórczość. Multikino, jak zaprogramowana 

maszyna generuje z siebie i wypluwa odgórnie ustalony program. Autor zostaje z 

tego świata wykluczony. Następuje wygaśnięcie subiektywności, a obrazy 

przemawiają same.  

 Nie liczy się treść poszczególnych migocących okienek – to, co ważne, to 

całościowa kompozycja, jak współczesny rodzaj (ale skupiając się na jej estetycznej 

stronie) mandali. Mandali sypanej i generowanej przez obraz – autor nie jest 

ważny. Świat Multikina, jego niepowtarzalność i niepowątpiewalność wynika z 

faktu, że nie ma sensu pytać o zawartość, liczy się, bowiem forma filmowego 

modelu symulacji, a nie jego treść. W tym sensie dzieło to przypomina i odwołuje 

się w obrębie refleksji nad językiem filmowym do problemów konstruowanych 

wokół języka werbalnego, jakie sformułował Wittgenstein w Traktacie logiczno-

filozoficznym. Jego zdaniem: język przesłania myśl. Tak mianowicie, że po 

zewnętrznej formie szaty nie można sądzić o formie przybranej w nią myśli. 

Kształtowaniu szaty przyświecają bowiem zgoła inne cele, niż ujawnienie formy 

ciał”3. Zarówno Multikino, jak i Wittgensteinowski Traktat jawi się, jako refleksja na 

temat czystej formy danego języka.  

Trzymanie się autoreferencyjności w zakresie podejmowanej tematyki oraz 

specyficzne wprowadzanie za pomocą multiekranów fragmentarycznie ujętych 

                                                
3Ludwik Wittgenstein: Traktat logiczno-filozoficzny, przeł. Bogusław Wolniewicz, Warszawa 1997, teza 4.0002. 



cytatów filmowych, budzi kolejny namysł nad próbą dekonstruowania 

przyczynowo-skutkowej narracji. Łamanie causa – effect zasady, jako jednej z 

podstawowych zasad nie tylko konstrukcji filmu, ale i tradycyjnego postrzegania 

naszego świata codziennego, zdaje się być jedną z naczelnych wytycznych kina 

eksperymentalnego. Nietzsche w Woli mocy pojęcie struktury przyczynowej 

określa, jako nie odgórnie dane, ale jako wynik pewnego ścisłego zabiegu 

tropologicznego czy retorycznego, tak zwanego chronologische Umdrehung, czyli 

odwrócenia chronologii: Cząstka świata zewnętrznego, którą sobie uświadamiamy, 

rodzi się po działaniu, wywieranym na nas przez świat zewnętrzny, następnie 

zostaje rzutowana jako jego "przyczyna". W fenomenalizmie "świata 

wewnętrznego" odwracamy chronologię przyczyny i skutku. Faktem zasadniczym 

"doświadczenia wewnętrznego" jest, że przyczyna zostaje wyimaginowana po tym, 

kiedy nastąpi skutek4. W filmach Szczerbowskiego mamy do czynienia z próbą nie 

tyle odwrócenia, z chronologische Umdrehung, ale z próbą ominięcia zasady 

przyczyna-skutek. Zarówno Multikino, jak i Motion Pictures łamią potrzebę śledzenia 

przyczynowości. Każdy z tych filmów mógłby trwać 10 sekund lub 5 godzin. Zamysł 

filmu opiera się na koncepcji, jest jak ruchomy, migający collage, który poprzez użycie 

multiekranów zbliża się formą bardziej do obrazu malarskiego, niż do filmu. 

Wielorakość i otwartość na różnego rodzaju, częstokroć idące w przeciwnym 

kierunku, interpretacje, czyni Multikino bardzo atrakcyjnym dziełem do analizy, 

dziełem, które w swym charakterze jest niczym Deleuzjański znak zmuszający do 

myślenia, do ciągłych odczytań i przewartościowań. Z jednej strony, filmy 

Szczerbowskiego są bardzo mocno osadzone w autoreferencyjnym świecie obrazu, 

z drugiej zaś, albo właściwie poprzez partycypacje owego świata imago, poprzez 

zagnieżdżenie się imagolandii w świecie realnym, filmy te wpisują się w 

konstatujące i kontestujące rzeczywistość. 

Motion Pictures, jako mikro-collage, również stanowi propozycję, w której wpisane 

są nieustające różnorakie nowe odczytania i przewartościowania na obszarze 

analiz. Traktując Motion Pictures, jako przedłużenie badań nad obrazem, 

zapoczątkowanych w twórczości malarskiej Szczerbowskiego, można by doszukać 

się pewnych zbieżności w powstałej propozycji wizualnej do Deleuzjańskego 

                                                
4 Friedrich Nietzsche: Wola mocy, przeł. Stefan Frycz, Konrad Drzewiecki, Kraków 2003, s.297. 



obrazu kryształu. Obrazu, który zawiera w sobie wielokanałową kombinatorykę, nie 

jest wykluczeniem danych, posiadając w sobie rozdwojenie wokół punktu 

niezauważalnej różnicy, uniemożliwia podział na prawdę i fałsz, wyobrażone i 

realne, stanowi nieskończoną  serię  koegzystujących wirtualnych i  

aktualnych obrazów wzajemnie się  w sobie odbijających 5.   

Motion Pictures w swej konstrukcji przypomina podzieloną na drobne, pulsacyjne 

mini-kwadraty, tablicę. Płaszczyzna ekranu kinowego składa się z mnogości 

wibrujących foremnych mini-monitorów. Wejście w strukturę samego obrazu 

filmowego, w świat pikseli, podobnie jak omawiane powyżej Multikino, umożliwia 

skupienie się na problematyce oscylującej wokół formy i struktury tegoż obrazu. 

Notorycznie pulsujące, rozbiegane, utrzymane w tonacji czarno-białej piksele, 

tworzą ruchomy collage. Świat obrazów egzystuje. Impresja bodźców wzrokowych 

wprowadza namysł nad ontologią obrazu cyfrowego. Po pewnym czasie owe 

przelewające się kwadraciki zaczynają wprowadzać stan monotonnej hipnozy. 

Motion Pictures operuje przede wszystkim koncepcją zdając się następnie na 

przypadek, na performance niż na świadomy, kreatywny świat twórcy. Swoją estetyką 

film ten przywodzi na myśl puentylizm. Zabawa ze strukturą oglądanego jak gdyby 

pod mikroskopem obrazu cyfrowego przypomina obserwacje wygenerowanego 

przez technikę obrazu, przypomina współczesną odmianę puentylizmu - puentylizm 

cyfrowy. 

 

Wykład  

 Pomysł filmu, jak opowiada Szczerbowski, powstał jako reakcja na 

propozycję przeprowadzenia wykładu dla szerszego grona publiczności w ramach 

cyklu „Moja historia sztuki” realizowanego przez CSW. Szczerbowski z niechęci do 

kategoryzowania i dookreślania, a tym samym gloryfikowania określonych treści 

postanowił w zamian zrealizować performance w Zamku Ujazdowskim. Zaproszeni 

czterej znani lektorzy zostali poproszeni o symultaniczne przeczytanie wcześniej 

przygotowanego przez autora tekstu. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, 

gdyby nie fakt, że każdy z nich miał czytać w swoim własnym, przez siebie 

wybranym rytmie, nie bacząc na współ-czytających, zachowując jedynie czytelność 

                                                
5 Małgorzata Jakubowska: Teoria Kina Gellesa Deleuze’a, Kraków 2003, s.83. 



pierwszego i ostatniego zdania wykładu. Zdanie pierwsze, w swej treści, zawiera 

meritum całego przekazu, o jaki chodziło autorowi: O sztuce nie da się mówić, 

można ją tylko wykładać. Uniknąć nudy wykładu można tylko przez jego formę. 

Przy reszcie tekstu następowała fizyczna blokada w przekazie niczym przewrotna 

realizacja 4.1213 tezy Wittgensteinowskiego Traktatu logiczno-filozoficznego: Co 

można pokazać, tego nie można powiedzieć.6 Nadmiar bodźców tworzący 

częstokroć kakofoniczny strumień nie rozpoznawalnych i wzajemnie 

zagłuszających się treści wymuszający wręcz w odbiorcy pragnienie anoreksji 

informacji tworzy samym sobą barierę dźwiękową porównywalną w działaniu do 

milczenia. Treści tego, co za pomocą i na poziomie figuratywnym, jak i figuralnym 

zostało ukazane, na poziomie werbalnym, jako to, co niewyrażalne, nie zostało 

ujawnione. Performance został zarejestrowany na taśmie cyfrowej, a następnie 

zmontowany do postaci filmu. Wykład w swej estetycznej formie przywodzi na 

myśl zastosowane przez Greenawaya, jeszcze w ostatnich latach `80-tych, w grze 

adaptacyjnej Boskiej Komedii Dantego – w TV Dante – przerywniki, w których to 

wprawieni w ramki komentatorzy średniowiecznego dzieła humanistyki 

informowali i przekazywali wiedzę na temat dantologii .  Zastosowana przez 

Greenawaya forma nakładanych okien z gadającymi g łowami miała za zadanie 

zakłócać tradycyjną interpretację, redukować akcję, odbierać sens pierwowzoru 

literackiego, wymykając się z narracji przyczynowo-skutkowej i „wprowadzać do 

przedstawienia ekranowego rozziew między tekstem literackim a fikcjonalizacją 

życia i samym życiem.7 Dzięki temu autor Pillow book uzyskał dzieło o charakterze 

fragmentarycznym, gdzie każda jego cząstka jest jak samoistnie działająca, 

niezależna monada, jak wycinek encyklopedyczny. U Szczerbowskiego zaś użycie 

tegoż zabiegu budzi pewne zastrzeżenia, zwłaszcza patrząc z perspektywy 

całokształtu jego twórczości, gdzie do głosu przede wszystkim dochodziło 

zakłócanie przekazu treści na płaszczyźnie wizualnej. Gadające głowy, nawet jeśli 

multiplikowane bardzo silnie konotują się z odpowiednią estetyką i nijak nie 

przypominają rozbiegane obrazy w Motion Pictures, czy wielowarstwowy collage z 

                                                
6 Ludwik Wittgenstein: Traktat logiczno-filozoficzny, przeł. Bogusław Wolniewicz, Warszawa 1997, teza 4.1213 
7 Tadeusz Miczka: DANTE: PIEKŁO Toma Philipsa i Petera Greenawaya jako postmodernistyczna adaptacja 
klasycznego „tekstu kultury” [w:] Kino o kinie, czyli o autoświadomości sztuki filmowej, red. E. Nurczyńska - Fidelska i 
Z. Batka, s.70. 
 



Pop cornu, czy wręcz, sięgając do wcześniejszej jego twórczości, Obrazy fraktalne. 

W całej dotychczasowej twórczości Szczerbowskiego dotyczącej i opierającej się na 

obrazie – czy to w dziełach malarskich, czy też w Motion Pictures na plan pierwszy 

wysuwa się nie odnosząca się w bezpośredni sposób do rzeczywistości jako takiej, 

przede wszystkim zabawa z formą. Uwypuklanie, badanie i analizowanie formy 

danego medium, ale w obszarze tylko tegoż medium. Solipsystyczna gra, która 

operuje zazwyczaj dwiema dominującymi skłonnościami ujmowania tematu przez 

autora. Świadome wyrzeczenie się wyobraźni na rzecz maszyny lub zastanego już 

materiału, to pierwsza tendencja przejawiająca się bardzo silnie w malarstwie, jak i 

tworzonych obrazach filmowych. Szczerbowski, poza jednym wyjątkiem, nie bierze 

sam do ręki kamery, by zarejestrować otaczający go świat. To, co go interesuje, to 

świat bytujących już artefaktów filmowych, które można przekształcać, 

kompilować, przerabiać w sposób, który pozwoliłby na autoreferencyjność 

medium filmowego. Tendencja ta była już bardzo wyraźna w malarstwie 

Szczerbowskiego. To technika stworzyła pierwowzory wspomnianych już Obrazów 

fraktalnych. Motion Pictures, jako ten jedyny film, którego wyjściowy materiał został 

zarejestrowany przez autora, w wersji ostatecznej bardziej przypomina ruchomą 

wariację na temat techniki puentylizmu, puentylizmu cyfrowego. Fakt, że film został 

zarejestrowany za pomocą siermiężnej rozdzielczości aparatu w komórce nie 

wystarczył autorowi; potrzebna była dodatkowa, mocno inwazyjna ingerencja w 

obraz, by wywłaszczyć i zniwelować całkowicie referencje do rejestrowanej wcześniej 

rzeczywistości. Obcując z malarstwem, jak i filmowymi propozycjami 

Szczerbowskiego Wykład wydaje się mocno odstawać w swej epistemologiczno-

estetycznej formie. Odbiorca kontemplujący Wykład, jako dzieło ostatnie w kolejności 

ze wszystkich propozycji, ma wpisaną potrzebę przełamania i zgwałcenia warstwy 

wizualnej, tak by rozmyć, de-konotować zawarte w nim pierwotne treści. 

Wcześniejsza estetyka wykorzystująca i łącząca zdobycze technologii oraz pewną 

lekkość kompozycyjną malarza, tworzącego tym samym swoją własną poetykę 

wizualną, którą udawało mu się tak dobrze zastosować w innych tworach natury 

nie tylko, ale przede wszystkim filmowej, rozpieszcza potrzeby przeciętnego 

odbiorcy. Z drugiej zaś strony, próbując wyjść naprzeciw świadomym zabiegom 

autora, można by odczytać owy chwyt, jako formę gry z upublicznieniem tego, co 



zazwyczaj ukryte. Możliwość bezpośredniego, bezkarnego wpatrywania się w 

postaci, których tożsamość zbudowana jest w świadomości polskiego odbiorcy 

jedynie z głosu, pozwala poczuć się jak voyeur podglądający przez szybę ekranu. 

Wystawiona na żer odbiorcy wizualizacja ukrytych zazwyczaj postaci kusi. 

Oglądamy, wyłapując poszczególne szczegóły fizjonomii osób, które w naszej 

świadomości funkcjonowały jako głosy. 

Skupiając się bardziej na warstwie dźwiękowej ciekawym wydaje się być fakt, że 

właśnie to, co najbardziej charakterystyczne, istotowe dla lektora – jego głos – 

zostaje zatarte, zdominowane. Lektorzy, jako media operujące swoją barwą, 

tembrem, intonacją głosu nawarstwiają się, działają symultanicznie, jak gdyby ktoś 

puścił 4 telewizory z różnymi kanałami naraz.  

W dobie ponowoczesnej kultury audiowizualnej przy całej ekspansji 

industrialno-technicznej dającej podwaliny pod rozwój i redefinicję rodzajów 

sztuk, zabieg ukierunkowania filmów na autoanalizę zastosowany przez 

Szczerbowskiego nie wydaje się być niczym zaskakującym. Punkt ciężkości z 

wszelakich artystycznych rozważań o świecie przesunął się na rozważania o 

specyfice własnej (dzieła) struktury, dzieła wkraczającego swymi 

zainteresowaniami w problematykę ontologicznej tożsamości. I w tym świecie 

również i filmy Szczerbowskiego jawią się jako gry oparte o estetyczno-wizualne 

doznania, gdzie autoreferencyjność jest dużo ważniejsza niż wartość znaczeniowa. 

Wyjątkowość stworzonego świata ruchomych obrazów twórcy Pop cornu objawia 

się w sposobie podejścia do tematu samego imago. W jego świecie, w imagolandii, 

owe obrazy wydają się żyć własnym życiem, prowadzić wewnętrzny dyskurs, pisać 

swój własny wizualny, solipsystyczny pamiętnik świata filmowych obrazów. Czy 

ten świat, ta droga okaże się tym ciągle oczekiwanym przewrotem, przewrotem, 

który pozostając w terminologii tradycyjnego kina narracyjnego byłby punktem 

zwrotnym akcji historii filmu? Nie sposób w chwili obecnej ocenić, ale zapewne 

warto obejrzeć, dać się wciągnąć w opowieści obrazowe, w zapętlone w sobie nie 

baczące na świat zewnętrzny Picturestory.  

 

 


