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Manggha jest miejscem szczególnym dla Rafała Pytla, mało który polski artysta tak 

bardzo wpisuje się w tradycyjną estetyką japońską, gdzie nacisk położony jest bardziej 

na sugestię i nieokreśloność niż na jednoznaczne przedstawienie. Zbieżność tych arty-

stycznych postaw, zwłaszcza po obejrzeniu cyklu gra�k inspirowanego ogrodami zen, 

mogłaby  nasunąć  nam  pytanie do artysty,  „Czy kiedykolwiek był Pan w Kyoto?” 

Sztuka Japonii nie była główną inspiracją  Rafała, kiedy w 2005 roku wystawiał cykl 

„ogrody”  w Centrum Manggha. Była to raczej próba znalezienia wspólnego języka, 

podobnych założeń, które to za swój cel biorą uczynienie odbiorcy nie tylko obserwa-

tora ale uczestnika dzieła sztuki.

Obecnie artysta stara się nas zaangażować w bezpośrednie doświadczenie (kon-

templację dzieła), wciągnąć w grę wyobraźni, która zwodzona niekiedy ironicznymi 

tytułami  będzie  otwierać  nas  na  nowe  doznania.  Stosując surowe środki wyrazu, 

prowokuje odbiorcę do używania bardziej wyobraźni niż intelektu. Wszelka interpreta-

cja, jakakolwiek wypowiedź,  która stara się wtargnąć w ten porządek widzialności  

okazuje się daremna  i nie znajduje żadnego zastosowania. 

Szukając tropów, możliwych do wydobycia z tych w większości monochromatycznych 

struktur, które określałyby punkt wyjścia ewolucji artystycznej Rafała, wskazać by na-

leżało nurt szeroko  rozumianego minimalizmu i takich artystów jak  Mark Rothko, 

Barneth Newman czy Olafur Eliasson.  Inspiracje  te  dały  początek   poszukiwaniom 

strukturalnym gdzie natura jak i pejzaż industrialny poprzez obserwację artysty 

są  sprowadzone  do  syntezy  w  postaci  poziomych płaszczyzn,  lecz nie na modłę 

abstrakcji geometrycznej. W pracach Rafała zderza się chłodna kalkulacja kolorów, 

zawieszenie w bezruchu z mistrzowskim posługiwaniem się pędzlem, jego charaktery-

stycznym gestem malarskim, oddając tym w pełni dynamikę rzeczywistości.

Trudno jest przyporządkować Rafała do konkretnej dziedziny sztuki. Uprawia gra�kę, 

malarstwo, fotogra�ę, tworzy reliefy, zajmuje się sztuką dźwięku. Należy stwierdzić, 

że Rafał wyszedł od gra�ki i malarstwa, jednak problem, który został rozpoznany 

w sztukach plastycznych rozwijany jest poprzez inne środki wyrazu (inne media). 

Problemem tym  jest  absentia luminis,  absencja światła,  balansowanie  na  skraju 

widzialności mając za plecami pustkę. Rafał zainspirowany dokonaniami wspomnia-

nych twórców u których zastosowanie koloru niejednokrotnie przebiegało na gra-

nicy możliwości percepcyjnej oka, zdał sobie sprawę, że aby badać problem zaniku 

światła/formy musi wyjść poza malarstwo w kierunku form przestrzennych. 

Reliefy i obiekty o których tu mowa są właśnie tym jakże konsekwentnym przejściem. 

Wskazać należy, że w jednym z obiektów “Zaćmiennik” następuje kolejny krok, autor 

używa w nim mechanizmu, który wprawia obiekt w ruch, symuluje zaćmienie słońca. 

Pozostaje czekać, kiedy nastąpi użycie bardziej zaawansowanych technologii w jego 

twórczości. Rafał w swoim zamierzeniu dąży aby odbiorca nie miał dzieła sztuki przed 

sobą, chciałby go zaprosić do środka, stworzyć dla niego możliwości, które odbiorca 

sam by realizował w procesie interakcji z dziełem.                            

Rozważania na temat, pustki, zaniku, niebytu czy nicości towarzyszyły niemal od 

zarania zarówno kultury Zachodu jak i Wschodu, zwłaszcza w  wymiarze mistycznym, 

któremu poświęcono wiele uwagi jako wspólnej płaszczyźnie tych kultur.  Jednak 

podjęcie tej problematyki przez autora wystawy nie należy rozpatrywać jako włącze-

nie się w dialog pomiędzy wschodem i zachodem, czy  osiągania  wyższych stanów 

świadomości. Nawet jeżeli nazwać twórczość Rafała “mistyczną”, co czasami słychać, 

to medytacja jaką praktykuje związana jest raczej z kontemplacją krajobrazu Nowej 

Huty z okien  jego  pracowni a niżeli pokusie odkrywania nowych stanów umysłu 

w komorach deprywacji sensorycznej.

                                                                                                                                     Jacek Stapowicz 
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