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Multikino i Motion Pictures  

 

 Multikino oraz Motion Pictures to makro- i mikroświat obrazów. To poszukiwanie i kreowanie nowych jakości 

zazwyczaj z już zastanych kawałków świata filmu (Multikino). To tworzenie collage wewnątrz imagolandii, a 

więc podążanie w kierunku autoreferencji i autorefleksji, w kierunku Picturestory. Te filmy wyznaczają dwa 

odmienne podejścia do problemu obrazu. 

W twórczości Szczerbowskiego dotyczącej ruchomego obrazu widać kontynuację wątków wcześniej 

podejmowanych w jego malarstwie. Seria Obrazów fraktalnych, żmudnie wypracowanych przez lata, 

bazujących na specyfice i logice geometrii fraktalnej, czyli przede wszystkim na samopodobieństwie, 

symetrycznych odbiciach w różnych skalach, kierunkach i proporcjach, to powtórzony na płótnie obraz świata 

wygenerowanego wirtualnie. I tak jak  świat Mandelbrota1, ojca fraktali, operuje specyficznie ujętą zasadą 

mimesis, tak i procedura tworzenia obrazów malarskich, a później obrazu filmowego stosowana przez 

Szczerbowskiego również ociera się o swego rodzaju kopiowanie-powtórzenie. Abstrakcja, stosowana w 

formach filmowych, jest ukierunkowana nie tylko na kompilowanie, przekształcanie i pomnażanie gotowych 

już danych wizualnych, ale również otwiera się na ruch. Filmowe propozycje Szczerbowskiego to jakby 

wprawiony w ruch pulsujący collage wpisujący się swą problematyką w zagadnienia podejmowane przez 

autora w sztuce malarskiej, wykorzystujące i mocno podkreślające specyfikę i istotę tym razem obrazu 

cyfrowego (filmowego). Zabieg ten, w pewien sposób, uwypukla sens definicji medium filmowego, jako sztuki 

ruchomego obrazu (moving pictures). 

 Zanim przejdę do bardziej szczegółowej analizy poszczególnych propozycji filmowych Szczerbowskiego, 

myślę, że warto byłoby zastanowić się nad jeszcze jedną istotną kwestią, kwestią perspektywy, z której 

należałoby spoglądać na owe prace. Procedura samego tworzenia autora Obrazów fraktalnych, jej 

narzędzia, metody oraz wspomniana już wcześniej specyficznie wykorzystywana zasada mimesis 

przywodzą na myśl Baudrillardowską koncepcje świata symulowanego, w którym zasada referencji, re-

prezentacji czy odnoszenia się nie ma już racji bytu. Jak pisze autor Symulakrów i Symulacji: 

Na tym właśnie polega symulacja, w tej mierze w jakiej przeciwstawia się 
przedstawieniu. Reprezentacja wychodzi od zasady ekwiwalencji znaku i 
rzeczywistości (nawet jeśli owa równoważność stanowi utopię, jest 
podstawowym aksjomatem). Symulacja przeciwnie – wychodzi od utopijności  
zasady ekwiwalencji, wypływa z radykalnej negacji znaku jako wartości, 
wychodzi od znaku jako przywrócenia i wyroku śmierci na samą możliwość 
referencji. Podczas gdy przedstawienie stara się wchłonąć symulację, 
interpretując ją jako fałszywą reprezentację, symulacja pochłania cały gmach 
przedstawienia jako symulakr.2. 

                                                
1 Benoit Mandelbrot jako pierwszy u� y�  poj� cia „fraktal” w ksi� � ce : Fractals: Form, Chance and Dimension.  
2 Jean Baudrillard: Symulakry i Symulacja, t� um. S� awomir Królak, Wyd. SIC!, Warszawa 2005, s.11. 



 W wyniku zatarcia granic,  za sprawą masowej produkcji obrazów, multiplikacji i zwielokrotniania tego, co 

dane, czy tylko kopiujące, następuje implozja. Utrata szczelności, a w konsekwencji rozciągnięcie i 

rozmycie granic, powoduje zapadnięcie się w sobie i wybuch systemu do wewnątrz.3  To, co pozostaje, to  

hiper-urzeczywistnienie, czyli trwanie dalej, już po implozji, w stanie hiperrealności. Powtarzane, 

kopiowane czy wytwarzane obrazy bardziej symulują, stają się tym, co hiperurzeczywistnione w stosunku 

do nieistniejącego już świata realnego. 

Czy zatem przyjęcie ontologii Baudrillardowskiej umożliwia merytoryczną dyskusję wokół problemu różnic i 

podobieństw między obrazem malarskim, wirtualnym i filmowym? Czy będąc w hiperrzeczywistości, w której 

zostały zatarte granice, tak że nie ma sensu już pytać o kopie i oryginał, można rozważać problem różnych 

obrazów? Wtargnięcie świata sztuki w obszar codzienności, operowanie znakami rzeczywistości, różnych 

rzeczywistości, powoduje implozję, a tym samym zanik sensownych i kategorycznych podziałów. Świat 

rzeczywisty nie istnieje. I bynajmniej nie jest to diagnoza rzeczywistości, wszystko jest fikcją. A jednak, 

rozważania wokół zwielokrotnionych na różne sposoby obrazów mają sens – pod warunkiem, że dostrzeżemy 

tu całkiem nowe problemy, zaś część wcześniejszych pytań straci na aktualności i adekwatności.  

W tym ujęciu zarówno Multikino, jako makro-collage czy Motion Pictures jawi się jako propozycja, której 

głównym motorem jest wieloaspektowość użytej wizualnej poetyki, skłaniająca do wciąż nowych odczytań 

i przewartościowań w polu interpretacji. Figura powtórzenia, zwielokrotniania i nawarstwiania na drodze 

symulacji pozwala wydobyć na jaw i sproblematyzować kilka ważnych kwestii dotyczących współczesnej 

sztuki, takich jak fragmentaryzacja czy problem kultury masowej. 

Motion Pictures w swej konstrukcji przypomina podzieloną na drobne, pulsacyjne mini-kwadraty tablicę. 

Płaszczyzna ekranu kinowego składa się z mnogości wibrujących foremnych mini-monitorów. Analiza samego 

obrazu filmowego, wejście w świat pikseli, pozwala rozpoznać jego formę i struktury. Notorycznie 

pulsujące, rozbiegane, utrzymane w tonacji czarno-białej piksele, tworzą ruchomy collage. Świat obrazów 

egzystuje. Impresja wytworzona dzięki bodźcom wzrokowym uruchamia namysł nad ontologią obrazu 

cyfrowego. Po pewnym czasie owe przelewające się kwadraciki wprawiają w stan monotonnej hipnozy. 

Motion Pictures operuje przede wszystkim konceptem, zdając się następnie na przypadek, na performance 

raczej niż na świadomy, kreatywny świat twórcy. Swoją estetyką film ten przywodzi na myśl puentylizm. 

Zabawa ze strukturą oglądanego jak gdyby pod mikroskopem obrazu cyfrowego to obserwacja 

wygenerowanego przez technikę obrazu, współczesna odmiana puentylizmu - puentylizm cyfrowy. 

 Multikino zaś to 35 ekranów ustawionych obok siebie, generujących powycinane fragmenty, tworzące 

pulsacyjną, wielobarwną wiązkę, sygnał pozbawiony logicznej spójności. Forma Multikina stanowi rodzaj 

wariacji na temat zrealizowanej w 1975 roku przez Robakowskiego Nowej Księgi czy późniejszej, bo z 

2000 roku, produkcji brytyjskiego reżysera Mike Figgisa Timecode – wariacji na temat kina 

multiekranowego. Ta forma nakładanych okien zakłóca tradycyjną interpretację, redukuje odbiór całości, 

wymyka się narracji przyczynowo-skutkowej i wprowadza do przedstawienia ekranowego rozziew między 

jednorodnym przekazem a jednoznacznym odbiorem. W zamian uzyskujemy dzieło, które w swym 

oddziaływaniu bliskie jest dziełom o charakterze fragmentarycznym. Przy czym owa tendencja 

                                                
3 Baudrillard w Symulakry i Symulacja (dz.cyt.) pisze: Instytucje samoczynnie imploduj�  w wyniku nadmiernej ilo� ci 
rozga� � zie� , przeci� � e�  uk� adów sprz� � enia zwrotnego i zbytnio rozbudowanych obwodów kontrolnych, s. 91. 



upodobniająca je do Benjaminowskich Pasaży daje w rezultacie twór, które jawi się jako niehomogeniczna 

mieszanina o wydźwięku surrealistycznym. 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” 4.  
 
 

Poprzez użycie zaskakującego, często opierającego się na zbitce mocnych akcentów montażu, powstały 

twór filmowy działa bardziej właśnie jako surrealistyczna wiązka wizualna niż logiczna całość. Operując 

zastanymi już audiowizualnymi cytatami, egzystującymi w zbiorowej świadomości odbiorców, Szczerbowski 

uwydatnia i stawia jako temat do analizy dosłowność i kwintesencję 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.5 
 
 

 Te dwie tendencje bardzo mocno współgrają ze sobą w Multikinie. Z jednej strony mamy do czynienia z 

krytyką, z tym, co bliskie Benjaminowskiemu zabiegowi łączenia fragmentów (w wykładni Adorna) – z krytyką 

skomasowanych, zmontowanych ułamków kanałów, które bliższe są doświadczeniu surrealistycznemu, w 

pejoratywnym znaczeniu tego słowa. To nawarstwianie i zwielokrotnienie bodźców zarówno na płaszczyźnie 

audio, jak i video, ta swoista, audio-wizualna kakofonia ma na celu spotęgowanie i nagromadzenie technik, 

jakimi posługuje się współczesne kino konsumentów Multikin. Potrzeba bycia bombardowanym przez 

atrakcyjne bodźce, przez zaskoczenie, zwroty akcji, to syndrom współczesnego odbiorcy kina komercyjnego. 

Takiego odbiorcy, dla którego, idąc tropem Benjaminowskiej krytyki współczesnej recepcji dzieła sztuki, 

wartość ekspozycyjna sztuki zdobywa przewagę nad jej wartością kultową.6 Akcent przenosi się z bycia w 

ogóle dziełem sztuki na bycie widzianym; tym, co liczy się dla współczesnego odbiorcy, jest wielość bodźców, 

informacji wizualnych.  

 

Dziś absolutny ciężar dzieła sztuki i jego znaczenia spoczywa na jego 
możliwości ekspozycyjnej7.  
 
 

Im mocniej, częściej tym bardziej realnie. Realnie w znaczeniu hiperurzeczywistnienia.  

Większość cytatów z poszczególnych filmów użytych przez Szczerbowskiego została zachowana w 

pierwotnej wersji, niektóre jednak uległy deformacji, zostały przycięte, skrócone do maksymalnie 

                                                
4 Maria Go� � biewska: Demonta�  atrakcji. O estetyce audiowizualno� ci, S� owo/obraz/terytoria,  Gda� sk 2003, s.18. 
5 Ibidem, s. 18. 
6 Na podst. Walter Benjamin: Dzie� o sztuki w dobie reprodukcji technicznej, prze� . Hubert or� owski, [w:] tego� , Anio�  historii, 
eseje, szkice, fragmenty,  Wyd. Pozna� skie, Pozna�  1996. 
7 Ibidem, s. 77. 



esencjonalnej formy – do postaci, która rządzi się horror vacui i horror immoti. Migające ekrany 

przypominają pulsujące, z ogromem potencji i nadmiarem energii, ukierunkowane w stronę widza 

zwielokrotnione esencjonalnie wiązki obrazowe. Twórca tej pracy to zapewne (w myśl Benjaminowskiego 

rozróżnienia) bardziej chirurg niż czarownik, to ktoś, kto za pomocą wynalazków techniki wnika głęboko w 

tkankę obrazu, zacierając granice, tworząc świat hiperrzerzywisty.8 

 
Kiedy epoka technicznej reprodukcji uwolniła sztukę od jej kultowego 
podłoża, na zawsze zgasł pozór jej autonomii. 9 

 

Druga tendencja bliższa jest sentymentalnej strategii wyłapywania funkcjonujących w zbiorowej 

świadomości fragmentów tekstów filmowych. Odwołuje się do mediatyzującego charakteru dzieła 

Szczerbowskiego, które spaja przeszłość (to, co przeżyte) z tym, co nowe.  

W odróżnieniu od wcześniejszych dzieł Szczerbowskiego, typu Pop corn, w Multikinie zaburzenia 

komunikacji poprzerywane są cząstkowymi próbami odnalezienia powiązań. Widz może czerpać chwilowe 

satysfakcje z rozpoznawania urywków filmów, które tworzą kompozycję całości. Przebłyskujące i 

rozpoznawalne treści z jednego z ostatnich Bondów, Matrixa Reaktywacji, Imperium zmysłów, Chicago, 

Moulin Rouge czy Pasji pozwalają odbiorcy prowizorycznie zagnieździć 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 jeszcze bardziej spotęgowany przez 

skomasowane, symultaniczne warstwy dźwiękowe każdego z 35-ciu aktywnych ekranów. Dźwiękowa 

kakofonia rozbija odbiór i dystansuje.  

Motion Pictures, jako mikro-collage, również stanowi propozycję, w którą wpisane są różnorakie, wciąż 

nowe odczytania i przewartościowania. Traktując Motion Pictures jako przedłużenie badań nad obrazem, 

zapoczątkowanych w twórczości malarskiej Szczerbowskiego, można by doszukać się w tej propozycji 

wizualnej pewnych zbieżności z Deleuzjańskim  obrazem-kryształem. Obraz, który zawiera w sobie 

wielokanałową kombinatorykę,  

 
posiadając w sobie rozdwojenie wokół pun k tu  n iezau wa żaln e j ró żnicy, 
uniemożliwia podział na prawdę i fałsz, wyobrażone i realne, stanowi 
n ieskoń czoną  s er ię  ko egzys tu jących  wir tua lnych  i  aktua ln ych  
obrazó w wzajemn ie s ię  w sob ie odb i ja jących 10.   
 
 
 

                                                
8 Ibidem, s. 85. 
9 Ibidem, s. 77. 
 
10 Ma� gorzata Jakubowska: Teoria Kina Gillesa Deleuze’a, Rabid, Kraków 2003, s.83. 



 
 
 
 

Powracając jeszcze do Multikina, którego idea zasadza się  na skomasowaniu olbrzymiej ilości sygnałów, 

na wielowątkowości, kompresji treści, z jednej strony można potraktować jako krytykę filmów 

mainstreamowych, które w większości operują właśnie tego typu poetyką, z drugiej zaś, poszukując nieco 

bardziej odległych powiązań, można dostrzec w nim 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 dekodowania informacji, do śledzenia 

akcji. W filmie tym następuje zamierzone przez autora rozmycie przekazu. Następuje wizualizacja 

demontażu kulturowej spójności sensów, o którym pisał Benjamin konstatując, iż tego typu tendencja 

prowadzi do utraty wspólnych znaczeń, a ostatecznie do niemożności komunikacji. Następuje 

baudrillardowska implozja informacji. Ekstaza komunikacji, rozmnożenie kanałów, które w tym samym 

czasie bombardują zagęszczoną, zzipowaną pożywką informacyjną, powoduje neutralizację sensu. 

Następuje orgia komunikacji czyli implozja sensu.  Jedyne co pozostaje, to zdystansować się i odrzucić 

potrzebę wyłapywania sensu jako takiego. I wtedy można, patrząc bardziej z perspektywy całości, 

kontemplować i odbierać Multikino jako rodzaj migającej, pulsującej kinowej-mandali, usypanej z obrazów 

zaludniających imagolandię, rodzaj wprawionego w drgania i pulsacje obrazu, obrazu osadzonego tylko i 

wyłącznie w swoim własnym świecie, opowiadającego i wyrokującego o swym własnym losie. Filmowy 

solipsyzm – wszystko odbywa się w świecie filmowych danych, nic poza. A jeśli łapiemy odnośniki do 

światów spoza srebrnego ekranu, to tylko i wyłącznie na chwilę, i tylko za pośrednictwem danego 

filmowego guide’a. Komunikacja przestaje być imperatywem moralnym, staje się czystą formą, czystym 

rytuałem.  

Baudrillardwoskia implozja swoim zasięgiem obejmuje również sztukę. Utrata szczelności powoduje, że 

sztuka jest wszędzie, że wszystko jest sztuką. Najbardziej interesujące są jednak konkretne znamiona tej 

implozji, na przykład pornograficzność obrazu. Właśnie do tego typu problematyki odsyła krytyka świata 

sztuki w pracach Szczerbowskiego. Przy czym jest to krytyka  immanentna wobec tego świata. To tylko 

kolejna warstwa hiperrealności. Gra resztkami, gra resztkami-cytatami, przesycenie estetyką, a przede 



wszystkim dążenie i ewoluowanie obrazu do hiperwidzialności, do owej wszechobecnej pornograficzności. 

Baudrillard konstatuje:  

 

jest ona [pornografia] wirtualnie wszędzie, jej istota przeniknęła do 
wszystkich technik widzialności i telewidzialności11  
 

 
Szczerbowski kumuluje ową pornograficzność, owo natężenie i stężenie ostrości, zbliżenia, przejrzystości 

w każdym pojedynczym paśmie, które jako jedna-trzydziesta-piąta całej wiązki uobecnia właśnie to, co 

typowe dla współczesnych sztuk wizualnych.  Całość stanowi foremną hybrydę spoglądającą na widza 

wielością pasmowych, hiperrzeczywistych, pornograficznie dosłownych obrazo-oczu. Stwór ten to 

maszyna generująca samoczynnie namacalnie wyraźne pasma obrazowe. Tu pojawia się kolejny problem: 

świadome wyrzeczenie się wyobraźni przez autora na rzecz maszyny. To zaś przypomina swym 

charakterem Duchampowskie wystąpienia z ready-made. O ile jednak w swym manifeście, mającym na 

celu za pomocą m.in. słynnego pisuaru Fontanny, czy Koła rowerowego, będących  przedmiotami 

codziennego użytku,  przede wszystkim poruszyć problemem definicji sztuki, przesunąć jej granice i 

zmusić do namysłu nad rolą instytucji wystawiających sztukę, tak tutaj akcent j pada raczej na problem 

samej kreatywności. Powrót do odtwarzania i powtarzania tego, co już dane. Wykorzystywanie cudzej 

twórczości, wygenerowanej przez maszynę (obrazy Fraktalne) albo kolektywnie (Multikino), generuje 

kolejne pytania.  Czym są w takim razie Szczerbowskiego Obrazy fraktalne? Na czym opiera się zasada 

obrazowania?  

Geometria fraktalna, na bazie której powstał „pierwowzór” Obrazów fraktalnych, jawi się jako 

zaprzeczenie artystycznej wyobraźni. Geometria ta opiera się na pewnej niekończącej się procedurze – na 

kompilacji, samopodobieństwie, czyli symetrii w różnych skalach. Pomnożone, odwrócone czy w odbiciu 

lustrzanym określone formy geometryczne tworzą mozaikę. Obrazy Szczerbowskiego bawią się 

zniekształconą kategorią mimesis. W świecie rzeczywistości wirtualnej następuje wchłonięcie świata 

obrazu malarskiego, świata, który od czasów manifestu Albertiego – z jego słynnym apologetycznym 

stwierdzeniem, iż obraz malarski jest oknem na świat – przez długi czas zawdzięczał swe istnienie na 

mimetycznej zasadzie ujmowania tematów malarskich. Podobnie rzecz się ma w twórczości 

Szczerbowskiego. Kierunek pozostaje ten sam, ale jakby zmienia się wektor. To świat wirtualnych struktur 

zostaje zmaterializowany za pomocą gęstej, oleistej konsystencji farby i namacalnej struktury płótna, a tym 

samym przeniesiony do świata rzeczywistego. Podwójna mimesis. Zasada kopiowania ukryta w samej  

procedurze tworzenia obrazu fraktalnego oraz odwzorowanie owego obrazu na płaszczyźnie płótna. 

Oczywiście kopia wykonana ręką artysty skazana jest na czynnik subiektywny związany z indywidualną 

kreską, odczuciem koloru czy błędem. Ale to nie jest już ten świat znany, dobry Albertianski świat. 

Kategoria mimesis jawi się jakby w krzywym zwierciadle, a co ważniejsze – działa na terenie, na którym 

jej pierwotna moc traci na znaczeniu, przeobraża się. Mimesis staje się powtórzeniem. Powtórzeniem z 

naciskiem na sam proces, bez odniesienia do tego, co pierwsze i tego, co wtórne. A wszystko to dzieje się 

już w sferze symulacji. Obraz cyfrowy tylko na moment staje się tym, co niegdyś przynależało do obrazu 

malarskiego. Obraz malarski staje się tym, co drugie – kopiuje dzieło maszyny. Następuje zatarcie 

                                                
11 Jean Baudrillard: Symulakry i Symulacja, dz. Cyt., s. 76. 



hierarchii źródłowości oraz potwierdzenie symulacji. Co jest pierwsze – rękodzieło, czy może obraz 

cyfrowy? Pytanie o pierwszeństwo, podobnie jak na gruncie krytyki Derridiańskiej, nie ma już sensu. Tak 

jak w odkrytym przez Mandelbrota świecie fraktali, rządzi tu zasada permanentnej mimetycznej mutacji, 

bez odniesienia do tego, co pierwsze, czy wtórne. Dzisiejsza sztuka podważa sens starej sztuki, sztuki 

prawdziwej przez duże P. Podobnie rzecz się ma z obrazem w Motion Picture, w którym to zanika problem 

tego, co wtórne. Tutaj dzieło zawsze jest już zapośredniczone przez maszynę. Ważniejszy wydaje się być 

problem  powtórzenia i innowacyjności. 

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

maszyna, generuje z siebie i wypluwa wiązki obrazów. Autor zostaje z tego świata wykluczony. Następuje 

wygaśnięcie subiektywności, a obrazy przemawiają same.  

 

Nie liczy się treść poszczególnych migocących okienek, tylko całościowa kompozycja; rodzaj 

współczesnej, skupionej na estetyce 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 sama forma filmowego modelu symulacji, a nie jego treść. W tym sensie dzieło to, w 

obrębie refleksji nad językiem filmowym, odsyła do problemów, jakie w związku z językiem werbalnym 

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”12.  

 

Zarówno Multikino, jak i Wittgensteinowski Traktat jawi się jako refleksja na temat czystej formy danego 

języka.  

Trzymanie się autoreferencyjności w zakresie podejmowanej tematyki oraz wprowadzenie za pomocą 

multiekranów fragmentarycznie ujętych cytatów każe myśleć o kolejnej próbie dekonstruowania 

przyczynowo-skutkowej narracji. Łamanie zasady cause – effect, jako jednej z podstawowych zasad nie 

tylko konstrukcji filmu, ale i naszego tradycyjnego, codziennego postrzegania świata, zdaje się być jedną z 

naczelnych wytycznych kina eksperymentalnego. Nietzsche w Woli mocy ujmuje pojęcie struktury 

przyczynowej jako wynik określonego 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 skutek13.  
 
 

W filmach Szczerbowskiego mamy do czynienia nie tyle z odwróceniem, z chronologische Umdrehung, ile 

z próbą ominięcia zasady przyczynowo-skutkowej jako takiej. Z próbą powrotu do stanu, w którym owa 

                                                
12Ludwik Wittgenstein: Traktat logiczno-filozoficzny, prze� . B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 1997, teza 4.0002. 
13 Friedrich Nietzsche: Wola mocy, prze� . S. Frycz, K. Drzewiecki, Zielona Sowa, Kraków 2003, s.297. 



zasada nie obowiązuje. Zarówno Multikino, jak i Motion Pictures negują  potrzebę śledzenia przyczynowości. 

Każdy z tych filmów mógłby trwać 10 sekund lub 5 godzin. Zamysł filmu opiera się na pewnym koncepcie, jest 

jak ruchomy, migający collage, który poprzez użycie multiekranów zbliża się formą bardziej do obrazu 

malarskiego niż do filmu. 

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. 

Wielorakość i otwartość na różnego rodzaju, częstokroć idące w przeciwnym kierunku, interpretacje czyni 

Multikino i Motion Pictures dziełami bardzo atrakcyjnymi do analizy, dziełami, które w swym charakterze 

są 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 – poprzez partycypacje owego świata imago, poprzez zagnieżdżenie się imagolandii w świecie realnym 

– filmy te konstatują i kontestują pewną rzeczywistość. 

 

 


