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Malgorzata Dawidek Gryglicka jest absolwentk,! poznanskiej ASP i wspoltworczyni,! (wraz z Wojtkiem Lazarczykiem) dzialaj,!cej w Poznaniu Galerii Enter.
Artystka, ktora dala siti poznac zarowno jako autorka poezji konkretnej, jak
i krytyczka oraz historyczka sztuki, indywidualn,! prezentacjti kilku swoich prac
zatytulowala "Fragmenty". Tytul to zarowno adekwatny, jak i w konfrontacji
z wystaw,! pozostawiaj,!cy uCZliciepewnego niedosytu. Kazda z trzech pokazanych przez Dawidek Gryglick,! realizacji rownie dobrze moglaby funkcjonowac
samodzielnie,jak i zapewne w zestawieniu z innymi niz zaprezentowane propozycjami.
Najbardziej dostrzegalnym elementem, ktory I'!czy przedstawione w bialostockim Arsenale "Wyimki", "Rozliczankti" i "Definicjti", jest skupienie siti na slowach i cyfrach. Sitigaj'!c po bardzo drobiazgow,! analizti rozbijaj,!C'! wyrazy do
poziomu morfem6w oraz po grit prowadzqCi! do wylonienia rebusowych relacji
mitidzy cyfr,! a sIowemjako po narz~dzia wglqdu w "przestrzen" znak6w, artyst-

ka buduje wewfll;~trznjesp6jne, logiczne uklady 0 zarowno estetycznym, jak
i konceptualnym wymiarze. Konfrontacja ze wszystkimi pokazanymi przez
Dawidek Gryglickq propozycjami wymagala pewnego wysilku, nie tylko intelektualnego, ale takie czysto fizycznego. Przejscie przez trzy zaaranzowane przez
Malgosi~ sale bylo doswiadczeniem satysfakcjonujqcym, ale na pewno nie relaksuj,!cym.
Qo'Klaanie obejrzec "Definicjti", najbardziej rozbudowanq i jednoczesnie
najlepsz,! z pokazanych prac, sledzic i przeanalizowac tok myslenia artystki, nalezalo najpierw przyzwyczaic wzrok do monochromatyzmu - klinicznej wrticz
bieli przestrzeni. Salti bowiem, na ktorej scianach zaaranzowana zostala malarska
instalacja, Dawidek Gryglicka poddala maksymalnemu oczyszczeniu, stworzyla
cos na ksztalt sterylnego kubusu - na bialo pomalowane byly nie tylko sciany, ale
takie sufit i podloga. Przygotowane w ten sposob plaszczyzny pomieszczenia
wykorzystane zostaly jako podobrazie, na kt6rym bial,!, matow,! tasm,! naklejono
wyrazy pol,!czone przerywan,! lini,! z bialej, blyszcz,!cej folii. Calosc tworzyla
obieg zamkniitty. WycZliwalne w pracy wewntitrzne napiticia na poziomie wizualnym zasadzaly siti na konfrontacji odmian bieli - dostrzegalnych pod odpowiednim k,!tem blikach, blyszcz,!cych linkach, niuansach mitidzy matowosci,!
podloza i litery. Takjak w tradycyjnym malarstwie monochromatycznym, rodzi""""n'}

ly sit( one na styku wielu odcieni jednej barwy. Ograniczenie kolorystycznych
srodk6w wyrazu do bieli - symbolizujqcej racjonalizm, brak barw, a jednoczesnie sumt( r6znobarwnych wiqzek swiatla - zwykle kojarzone z dqzeniem do
oczyszczenia pola obrazowego ze znaczen, skupienia uwagi na formie czy materii, w przypadku pracy Dawidek Gryglickiej pelnilo, jak sit( wydaje, przewrotnq
funkcjt(. Zamiast bowiem odwracac uwagt( od signijie, zmuszalo do tego, by na
nim wlasnie jq skoncentrowac.
Punktem wyjscia dla rozwazan Malgosi bylo z pozoru tylko banalne slowo
"definicja". Slownikowa eksplikacja, zwykle bezmyslnie akceptowana, dla Dawidek Gryglickiej stala sit( narzt(dziem analizy semantycznej. W zasadzie kazdy
budujqcy definicjt( wyraz - definiens, potraktowany zostal jako poczqtkowe
ogniwo lancucha slownych skojarzen. Implikowane przez poszczeg61ne slowa

asocjacje zazt(biajq sit( i spotykajq we wsp61nych punktach, a budowane przez nie
uklady rozgalt(ziajq sit(, utrudniajqc sledzenie toku rozwazan artystki. Pr6ba narysowania linii, kt6re pomoglyby oglqdajqcemu wyjsc z labiryntu, zawsze sit(
wiqze z koniecznosciq pominit(cia pewnych fragment6w myslowego wywodu.
Podqzajqc za blyszczqcymi odcinkami link6w, a wychodzqc od uzytych w wyjasnieniu rzeczownik6w "znaczenia", "wyrazu", "pojt(c", "tresci" oraz wyrazenia
przyimkowego "za pomocq", dochodzimy do "destrukcji" i "dekonstrukcji" oraz
wsp61nego im pierwszego czlonu "de". Od pojawiajqcego sit(juz "czasu", zwiqzanego odnogami mit(dzy innymi z "ciszq", "glosem" , "diwit(kiem" i "historiq",
przerywana linia kieruje wzrok w stront( morfemu "fi", kt6rego poprzedzajqce
ogniwo stanowi "liczba fi". Zupelnie nie zwracajqcy uwagi zaimek dzierzawczy
"jego" poprzez bezosobowo uzyte zaimki "on", "ona" i "ono" prowadzil do ko-

lejnego elementu skladowego "Definicji" - morfemu "ja", przedluzonego 0 ci'!g
odr~cznie zapisanej o16wkiem. swoistej wyliczanki "ja" w r6inycb konfiguIacjach, w podmiotowej formie. Od zaimka "ono" wychodzi jedna z linii prowadz,!cych z kolei do "nic". Wyjsciowa "definicja" przy koricu wywodu powr6cila
w swojej sylabizowanej formie "de fi nic ja". Niegroiny z pozoru analityczny
zabieg, przypominaj,!cy lekcje j~zyka polskiego w pierwszych klasach szkoly
podstawowej, doprowadzil zar6wno do graficznego rozbicia zapisu,jak i do semantycznego zamieszania. Po przeanalizowaniu pracy Dawidek Gryglickiej
mamy w'!tpliwosci, czy definicja przed i po rozkladzie to rzeczywiScie ta sarna
jednostka leksykalna. Morfemy, najmniejsze jednostki j~zykowe buduj,!ce wyrazy, maj,! przeciez wlasny sens. Czy zatem znane poj([cia rzeczywiscie maj,! moc
objasniania znaczenia nieznanego terminu?

Wyczuwalny w "Definicji" pierwiastek uosobienia, kt6ry przez wl,!czenie w realizacj~ odr([cznego pisma powi,!zac mozna z osob,! artystki, obecny jest takze
w drugiej z zaprezentowanych w bialostockim Arsenale prac - w "Wyimkach".
Plaszczyzna pomalowanej na bialo sciany po raz kolejny stala si~ podobraziem
dla nalozonego na ni,! tekstu. W ciemnym pomieszczeniu wyrazy wyklejone
z blyszcz,!cej folii nie mialy juz mocy link6w doprowadzaj,!cych do ukrytych
s16w-ogniw. Widoczne byly jedynie dzi([ki rzutowanej na scian([ projekcji wideo
- zapisowi pokazuj,!cemu pisz,!ce na klawiaturze komputera r~ce (jak mozna si([
domyslec - r([ce artystki). Wraz z ich ruchem ujawnialy si([poszczeg61ne elementy naklejonego na scianie tekstu: "jestem zla", "jestem artystk'!", "jestem inna",
"jestem jednak", "jestem przeciez", "jestem umyslem", "jestem wyjsciem", "jestem za", "jestem odpowiedzi,!", by wymienic zaledwie kilka sekwencji - zapisu
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pozbawionego wewnt(trznej, sp6jnej tresci, przez powtarzane niczym mantra slowo "jestem" przypominaj'lcego potok skojarzen.
Uiycie czasownika "bye" w pierwszej osobie liczby pojedynczej automatycznie
przywoluje w podswiadomosci odbiorcy "ja" w roli podmiotu domyslnego, pozwalaj'lc na autoidentyfikacjt( z wyklejonym na scianie tekstem. Odwoluje sit(
takie do bytu, kt6remu logicy odmawiaj'l statusu nazwy i okreslaj'l mianem wyraienia niesamodzielnego. Jego odpowiednik stanowie mog'l czasowniki "jest",
"istnieje" czy zaimki "pewien", "kaidy". 0 klopotach z "jestem" m6wi'l, jak
moina mniemae, takie "Wyimki".
"Rozliczanka" - ostatnia z realizacji pokazanych w bialostockiej galerii - pozbawiona byla czytelnej "autobiograficznej" warstwy. Utrzymana w konwencji zabawy, znakowego rebusu, przywolywala na mysl zadania z test6w psychologicznych. Pole eksploracji stanowily relacje mit(dzy cyfr'l - z definicji: umownym
znakiem slui'lcym do zapisywania liczb - a liczb'l wyraion'l slowem. Zogniskowane poszukiwania Dawidek Gryglickiej zdaj'l sit( badae tt( sytuacjt( wobec
percepcji widza, gdy pismo balansuje na granicy obrazu. Os tematyczn'l, wok6l
kt6rej skupiona byla gra ze znakiem, stanowil w'ltek wsp6lzawodnictwa. Zapisanemu horyzontalnie ci'lgowi wyraz6w - "pojedynek", "odwaga", "zatrzymanie",
"czwormecz", "spi~cie", "oszustka", "siedmiob6j", "z patosem", "niegodziwiec", "przeraienie" - odpowiadaly umieszczone ponad nim znakowe wariacje
zbudowane z cyfr, oznaczaj'lcych wytluszczone w slowach liczby. Na zupelnie
inny od poprzednich charakter pracy wskazywal spos6b jej skonstruowania.
Monochromatyzm "Definicji" i "Wyimk6w" (przelamany jedynie 016wkowym
ci'lgiem "ja" i filmem wideo) zast'lpil kontrast bialego tla oraz umieszczonych na
nim czerwonych liter i czamych znak6w. Poszczeg6lnych element6w nie trzeba
bylo po omacku szukae, naleialo jedynie rozwi'lzae zagadkt( zadan'l przez artystkt(.
W sytuacji szarady budowanej przez realizacjt( gin'll nawet nieco zlowieszczy
wydiwit(k tytulu wyprowadzonego z podw6rkowej wyliczanki.
Po "Definicji" i "Wyimkach" konfrontacja z "Rozliczank'l" byla swego rodzaju
wytchnieniem. W zaloieniach artystki tak'l wlasnie funkcjt( miala pelnie
i w "praktyce" odbioru prezentacji rzeczywiscie odgrywala przypisan'l jej rolt(.
Jednakie wl'lczenie "Rozliczanki" w obrt(b calego projektu rozbijalo sp6jnose
wprowadzon'l przez dwie poprzednie prace. Jej obecnose w pewnym sensie uprawomocnial tytul nadany prezentacji: "Fragmenty" - one przeciei nie musz'l
(choe mog'l) bye sp6jne. Wlasciwsz'l jednak decyzj'l byloby konsekwentne poprowadzenie obecnego w "Definicji" i "Wyimkach" w'ltku personalizacji i autorefleksji, nawet kosztem zmt(czenia odbiorcy. Zastosowany zabieg oczyszczenia
i odci'lienia "Rozliczanki" rzeczywiscie w trakcie ogl'ldania prezentacji niwelowal stan napit(cia i skupienia. Z drugiej strony, stanowil ir6dlo rodz'lcego sit( jui
post factum (bardzo subiektywnego) odczucia braku kropki nad "i", narzucaj'lcego sit( zwlaszcza w konfrontacji z wewnt(trznie sp6jnymi, przemyslanymi i-co
najwainiejsze - przekonuj'lcymi rozwaianiami artystki. I

