Ultralekki
Kasia Redzisz
Marzenie człowieka o lataniu: mityczne alegorie wzlotów i upadków (Ikar), ekstatyczne uniesienia
świętych (hagiografie), futurystyczne wizje wspierane przez nauki ścisłe (radziecka awangarda, rozwój
mocarstwowych programów kosmicznych). Metafizyka i fizyka sprzęgnięte w poszukiwaniu
możliwości oderwania duszy od ciała, a ciała od ziemi. Na początku dwudziestego stulecia rozwój
techniki pozwolił na swobodny, choć nie samoistny, lot człowieka w przestworzach. Okiełznany przez
postęp technologiczny fenomen nie wymknął się jednak wyobraźni. Co spełniony sen o lataniu mówi,
gdy przeniesiemy go na nie taki znowu twardy grunt sztuki?
„Śnił mi się pewien znajomy, który odwiedził mnie, mając na sobie kurtkę Diesla. Powiedział:
«Kupiłem tę kurtkę, gdyż napisano, że służy do latania. Ale nie mogę się nawet oderwać od ziemi.
Może Ty spróbujesz?» – Bardzo chętnie! – odpowiedziałem. Założyłem kurtkę i poleciałem nad wieże
kościołów. Pamiętam fascynujące uczucie wzbijania się. (…) Niewiele później nawiedził mnie sen o
locie nad parkiem. Na oczach spacerowiczów rozpędziłem się i oderwałem od ziemi, widząc ich
zdziwione twarze”1. To opowieść Pawła Althamera, który wspomina też, jak będąc kilkuletnim
chłopcem, śnił, że lewituje nad swoim łóżkiem lub że obserwując wzlatujące stado łabędzi, wykonuje
„mentalny lot nad okolicą”2.
Motyw unoszenia się nad ziemią, podróży poza ciało, wydzielenia się świadomości poza materialne
limity często powraca i w rozmowach z artystą, i w jego pracach. Wzloty przydarzają mu się w snach i
na jawie. Althamer konsekwentnie pracuje nad odrywaniem się od rzeczywistości. W sferze fizycznej –
poddaje się hipnozie3, zażywa narkotyki albo wykonuje ćwiczenia opisane w książkach Roberta
Monroe’a4, w symbolicznej – traktuje latanie jako metaforę wolności. Przezwyciężenie grawitacji jest
równoznaczne z wyrwaniem się z ram codzienności. W przypadku Althamera to warunek sine qua non
procesu artystycznej kreacji.

*

*

*

Yves Klein na rok przed wykonaniem spektakularnego skoku w pustkę i utrwaleniem go na fotografii
(„Leap into the Void”, 1960) w manifeście „Overcoming the Problematics of Art” proklamował: „We
shall thus become aerial men. We shall know the forces that pull us upwards to the heavens, to space,
to what is both nowhere and everywhere. The terrestrial force of attraction thus mastered, we shall
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literally levitate into a complete physical and spiritual freedom!” 5. Lewitowanie, wyzwolenie od
ziemskich praw to w jego ujęciu przywileje twórcy – geniusza.
Althamer, wzbijając się w przestworza, obniża patetyczny ton Kleina. Jego pogląd na sztukę latania
jest bardziej demokratyczny. Aby zbliżyć się do urzeczywistnienia swojego snu o locie nad parkiem,
stworzył lewitujący autoportret („Balon”, 2007). Balon w kształcie nagiej postaci (sylwetka artysty)
unosił się majestatycznie nad mediolańskim ogrodem Sempione. Monumentalna skala projektu
pozostawała w sprzeczności z tytułem monograficznej wystawy – „One of many”6 – której balon był
elementem. Jakby Althamer dawał do zrozumienia, że każdy z nas może ulecieć w powietrze. Tak jak
Walt, bohater „Mr. Vertigo” Paula Austera, który w dzieciństwie opanował sztukę latania, by po latach
wspominać: „Deep down, I don’t believe it takes any special talent for a person to lift himself off the
ground and hover in the air. We all have it in us (...) You must learn to stop yourself. That’s where it
begins, and everything else follows from that. You must let yourself evaporate. Let your muscles go
limp, breathe until you feel your soul pouring out of you, and then shut your eyes. That’s how it’s done.
The emptiness inside your body grows lighter than the air around you. Little by little, you begin to
weigh less than nothing. You shut your eyes; you spread your arms; you let yourself evaporate. And
then, little by little, you lift yourself off the ground. Like so”7.
Balon-autoportret przymocowany był do podłoża kilkunastoma linami – w końcu każdy musi mieć
swoje punkty uziemienia. Althamer widzi swoją rolę w przezwyciężeniu tych obciążeń, w zbliżaniu
ludzi do lotu rozumianego dosłownie lub metaforycznie – jako mentalnej przemiany. Artysta niczym
prestidigitator może obdarzyć innych darem latania. W rejestrze jego środków pozostają działania z
pogranicza metafizyki i alchemii, jak też stricte praktyczne rozwiązania. Aby osiągnąć zamierzony cel
(a przecież mierzy wysoko), sprawnie posiłkuje się technologią.
Wraz z członkami Grupy Nowolipie, z którą od lat prowadzi warsztaty ceramiki, Althamer wykonał
rzeźbę srebrnego dwupłatowca, z portretami jej członków umieszczonymi w oknach samolotu.
Sytuacja wyobrażona wkrótce stała się realną. Mimo ogromnego wysiłku i czysto fizycznych trudności
(wielu uczestników warsztatów jest niepełnosprawnych), marzenie, by odbyć lot nad Warszawą,
zostało spełnione, a podróż stała się metaforą ucieczki od ziemskich barier („Uskrzydleni”, 2008)8. W
kolejnym roku na pokład złotego Boeinga artysta zaprosił znacznie liczniejszą grupę, bo aż 160 osób:
sąsiadów, członków swojej rodziny, przyjaciół i współpracowników. W ramach wieloetapowego
projektu „Wspólna sprawa” (2009) odbyli podróż do Brukseli, wielu z nich po raz pierwszy leciało
samolotem. Wszyscy mieli na sobie złote stroje, podkreślające odrębność i ich wyjątkowy status. Były
one przebraniem, a jednocześnie wezwaniem do wyjścia z utartej roli. „Wspólna sprawa” jako projekt
rozwijający się w czasie jest przede wszystkim opowieścią o przekraczaniu samego siebie, oswajaniu
lęku przed zmianą i uczeniu się innego patrzenia na rzeczywistość.
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W inicjowaniu tego rodzaju przedsięwzięć odnajdujemy aspekt społecznej odpowiedzialności artysty.
O ile latanie może być wyrazem beztroski i eskapizmu, o tyle dzielenie się jego doświadczeniem z
innymi ujawnia zaangażowanie. Samolot jest dla Althamera wehikułem metamorfozy, a stan
nieważkości – metodą działania. Widziane z tej perspektywy lewitowanie nie jest niefrasobliwym
bujaniem w obłokach, lecz procesem zyskiwania samoświadomości.
*

*

*

Upowszechnienie się lotnictwa w latach 20. i 30. XX w. wyznaczyło nowe tendencje w urbanistyce.
Możliwość spojrzenia na teren z góry i doświadczenie estetyczne lotu przełożyły się na układy
przestrzenne. Le Corbusier pisał: „The airplane indicts the city. (...) By means of the airplane, we now
have proof, recorded on the photographic plate, of the rightness of our desire to alter methods of
architecture and city planning9”. Mówi się, że architekt dokonał „powietrznego odkrycia” Ameryki
Południowej, a plan Rio de Janeiro naszkicował, obserwując teren z okien samolotu10.
Z kolei nakreślony przez Lucia Costę (notabene częstego współpracownika Le Corbusiera) plan nowej
brazylijskiej stolicy, powstałej w latach 50. „na surowym korzeniu” w głębi interioru, przybrał
parabolicznie kształt samolotu, z budynkami rządowymi skoncentrowanymi w jego kokpicie. Paweł
Althamer odnajduje w tej formie od dawna fascynujący go fenomen. Jego najnowsza realizacja w
Brasilii („Ultraleve”, 2011) zasadza się pomiędzy dwoma punktami widzenia – spojrzeniem na niebo z
ziemi i na ziemię z lotu ptaka. Kontynuując rozważania o lataniu, artysta odpowiada jednocześnie na
kontekst miejsca, w którym pracuje.
Projekt ma charakter ingerencji w przestrzeń miejską. Geometryczny wzór przecina pas zieleni wzdłuż
głównych arterii miasta. Uwaga pozornie koncentruje się wokół formalnego aspektu działania. Jego
trzon realizowany jest na ziemi, jednak rezultat obliczony jest na ogląd sytuacji z powietrza, z
wysokości. Tak jakby artysta odwoływał się do wyższego zmysłu, pozwalającego na inne, szersze
interpretowanie rzeczywistości. „Powietrzne odkrywanie” Ameryki Południowej przyniosło przecież
pierwsze relacje o geoglifach na peruwiańskim płaskowyżu Nasca. Wyryte w ziemi przed dwoma
tysiącami lat linie układające się w geometryczne formy, kształty roślin i zwierząt do dziś pozostają
zagadką. Ich skala świadczy o potędze i nieograniczoności wyobraźni.
Podobnie dopiero wertykalny dystans pozwala dostrzec, że gigantyczne skrzydło brazylijskiego
samolotu zostało opatrzone biało-czerwoną szachownicą. Plan Brasilii został przez jej autorów
pomyślany jako znak. Artysta nadał brazylijskiemu samolotowi insygnia polskiej floty powietrznej.
Tym samym dokonał zawłaszczenia symbolu. Co niesie ze sobą to drastyczne znaczeniowe
przesunięcie?
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Althamer do politycznych realiów odnosi się raczej niechętnie i rzadko. Narodowy akcent sygnalizuje
jednak jego zmaganie z konkretną historyczną czy polityczną rzeczywistością. W geście pobrzmiewa
echo katastrofy polskiego samolotu prezydenckiego w kwietniu 2010 r. Jednak echo na tyle dalekie, że
wolne od politycznych zawirowań i emocjonalnych uniesień. W Polsce to tragiczne zdarzenie,
zawłaszczone w walce politycznych ugrupowań, stało się nośnikiem różnorakich symbolicznych treści.
Interwencja Althamera w Brasilii wskazuje na względność narracji.
Tytuł projektu „Ultraleve” określa typ samolotu, z którego artysta dokumentował swoją pracę. Unosząc
się w powietrzu, stał się jej pierwszym widzem. Tym, który dostrzega pełnię sensu w szerokim kadrze,
z nieziemskiej perspektywy. Z jednej strony znowu więc lewituje, odrywając się od codzienności, z
drugiej jednak jest w stanie zobaczyć więcej. Z tej zdolności czerpie siłę jego przekaz. Oglądany przez
artystę spoczywający na ziemi samolot zamiast lekkości (implikowanej przez tytuł projektu) ujawnia
znaczeniowy ciężar nasuwającej się interpretacji.
*

*

*

W brazylijski projekt Althamera wpisana jest gorzka refleksja marzyciela. Czy przebywanie w stanie
nieważkości zawsze jest możliwe? Czy można bezustannie wznosić się ponad realiami, jak chciał Yves
Klein?
Wielu artystów na prowokację Kleina odpowiada zwątpieniem. Pomiędzy dwoma krzesłami, na
podłodze w studiu Bruce’a Naumana spoczywa bezwładne ciało („Failing to levitate in the studio”,
1966). Julius Koller i jego syn rozpościerają ramiona, stojąc na niewielkim wzniesieniu przed
budynkiem socjalistycznej szkoły. Ich stopy spoczywają twardo na trawie. Dłonie opadają jakby w
geście bezsilności („U.F.O.”, 1983). Podobno Paul McCarthy dowiedziawszy się o „Skoku w pustkę”,
rzucił się z balkonu i... złamał nogę11.
W każdą próbę wzbicia się w przestworza wliczona jest porażka. Jednak zmagania z grawitacją trwają.
Wbrew racjonalizmowi przytwierdzającemu nas do grząskiego gruntu. Przecież wszyscy wiemy, że w
oczekiwaniu na charyzmatyczny gest Kleina jego pomocnicy rozpięli asekuracyjną siatkę. Proza
ziemskiego przyciągania została ukryta dzięki fotomontażowi. Do historii przeszedł poetycki moment
suspensu. Ten, w którym katastrofa (przez ułamek sekundy) wisiała w powietrzu.
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