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Łukasz Wiącek
Muzeum Narodowe w Lublinie

Piotr Korol – uporczywe upodobanie materii
Piotr Korol – persistent preference for matter

Biel „płótna” musi zostać naruszona, zniszczona, by mógł powstać obraz, 
nawet gdyby to miał być finalnie biały monochrom1.

kontrastów. Uzyskiwano dzięki temu fizycznie 
[uchwytne] powierzchnie, które przekraczały gra-
nicę collage’u, stając się reliefem”5. I jak słusznie 
spostrzegła Bożena Kowalska, „malarstwo materii 
pozwala na pewnego rodzaju refleksję, stosunek 
kontemplatywny i na rozległe, prawie nieograni-
czone nawiązania do rozmaitych kategorii przeżyć 
i doznań; nie tylko wzrokowo-wyobrażeniowych, 
ale i emocjonalnych”6. Materia staje się zatem 
żywą tkanką, a nie wyłącznie biernym elementem 
rzeczywistości; zawiera w sobie kształtującą siłę, 
która pobudzana jest poprzez myśl i rękę artysty. 
Zatem moment, w którym malarz zaczyna ekspe-
rymentować z materią, staje się jej uporczywym 
upodobaniem.

W twórczości Piotra Korola możemy zaobser-
wować co jakiś czas powracające cykle obiektów 
powstałych z materii pochodzącej ze sproszkowa-
nia konkretnych przedmiotów, poprzez którą ar-
tysta na nowo definiuje istotę danej rzeczy, a tym 
samym i strukturę jego budulca. Przeobrażenie 
pierwotnej zespolonej tkanki w odseparowane od 
siebie drobiny ma tutaj istotne znaczenie, gdyż 
to właśnie uzyskana w procesie ścierania materia 
staje się swego rodzaju pigmentem, który następ-
nie mieszany ze spoiwem – malarskim medium 
– daje farbę, której istotą pozostaje wspomniana 
pierwotna struktura przedmiotu. Takie działanie 
prowadzi do refleksji nad zagadnieniem współist-
nienia oraz współdziałania nie tylko na płótnie, 
ale i w określonej przestrzeni powstającej nowej 
formy. W takim działaniu mamy zatem do czynie-
nia z sytuacją kreowania wzajemnych relacji po-
między materią stanowiącą istotę danego dzieła 
a układami określonych kształtów powstających 
z owej materii i wpływających na relacyjność bu-

5 A. Baranowa, Malarstwo materii – próba opisu, [w:] 
Grupa „Zamek”. Konteksty – wspomnienia – archiwalia, red. 
M. Kitowska-Łysiak, M. Lachowski, P. Majewski, Lublin 
2009, s. 29.

6 B. Kowalska, Twórcy postawy. Artyści mojej galerii, 
Kraków 1981, s. 11–12.

1Piotr Korol2 jest przedstawicielem pokolenia 
artystów nie tylko świadomych samego procesu 
twórczego, ale, co najważniejsze, poddających re-
fleksji wspomnianą w tytule materię, z której wyła-
nia się dzieło sztuki. To ona bowiem nadaje formę, 
a tym samym ustanawia obraz. Nie bez znaczenia 
jest podkreślenie świadomego działania artysty – 
owego uporczywego upodobania, czyli delectatio 
morosa3 – rozumianego jako upodobanie, przy-
jemność, zadowolenie, radość, ale również żądza, 
kuszenie, a nawet uwodzenie. Z takimi właśnie 
emocjami mamy do czynienia w twórczości Piotra 
Korola, które prowadzą artystę, a w konsekwencji 
i widza, do nieustannego redefiniowania zastanej 
formy. 

Żeby jednak zrozumieć, w jaki sposób artysta 
poddaje refleksji zastaną formę, by móc ją następ-
nie przetworzyć, warto zastanowić się nad tym, 
czym jest malarstwo materii. Mimo że dotychczas 
nie powstała zadowalająca definicja tej odmiany 
działań twórczych, warto przybliżyć problemo-
wo ujęte i zamieszczone w Małym słowniku nowej 
sztuki, wydanym w Krakowie z okazji V  Mię-
dzynarodowego Biennale Grafiki z 1974 roku, 
określenie traktujące malarstwo materii jako 
„abstrakcję biologiczną czy naturalizm materii”4, 
która miała podkreślać „możliwości ekspresyjne 
kształtowanych form. Dodawanie, mnożenie oraz 
wtapianie jednych rodzajów materii w inne miało 
[zaś] na celu zapobiec niebezpieczeństwu mono-
tonii poprzez stwarzanie nowych i specyficznych 

1 P. Korol, Katalog towarzyszący wystawie Surface, 
Lublin 2017, s. 86.

2 Piotr Korol (ur. 1975 r.) studiował w latach 1996–
2001 w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystyczne-
go UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa pod kierun-
kiem prof. Adama Styki i dr. hab. Tomasza Zawadzkiego. 
Od 2001 roku jest asystentem na Wydziale Artystycznym 
UMCS w pracowni prof. Adama Styki.

3 J. Stelmach, Uporczywe upodobanie. Zapiski kolekcjo-
nera, Kraków 2012, s. 9.

4 Mały słownik nowej sztuki. 5 Międzynarodowe Bien-
nale Grafiki, Kraków [1974]. 
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dowanych struktur, zarówno pomiędzy sobą na-
wzajem, jak i dziełem a widzem.

Martwa natura z dzbankiem

W Martwej naturze z dzbankiem z 2006 roku 
należy doszukiwać się genezy późniejszej twór-
czości artysty związanej z malarstwem materii, 
w której malarz będzie traktować formę i konstru-
ującą ją materię jako pewien proces transformacji 
danego przedmiotu – jego destrukcji oraz nowej 
kreacji. Mimo nadania pracy nowego kształtu 
Korol zachował jej pierwotne znaczenie. Martwa 
natura z dzbankiem będzie zatem stanowiła począ-
tek obrazów wykorzystujących materię uzyskaną 
ze sproszkowania danego przedmiotu do kon-
struowania nowych obiektów, pewnego rodzaju 
refleksję nad istotą samej materii poprzez nowo 
kreowany sposób wypowiedzi artystycznej. 

W 2006 roku podczas wystawy „Pozaginania 
rysunkowe. Gra o wszystko” Młodego Forum 
Sztuki, zorganizowanej przez Galerię Białą w Lub-
linie, artysta zaprezentował instalację składającą 
się z  dwóch obiektów pod tym samym tytułem 
Martwa natura z dzbankiem. Owa instalacja skła-
dała się z nagrania wideo i obrazu. Krótki film był 
zapisem budowanej przez artystę kompozycji, na 
którą składał się drewniany stołek oraz posta-
wiony na nim gliniany dzbanek. Widz mógł być 
świadkiem pracy malarza, obserwatorem procesu 
przygotowawczego do tworzenia. Nagranie sta-
nowiło zaś swego rodzaju zapis dokumentacyjny 
– artysta podchodził do ustawianej przez siebie 
kompozycji, aby dwukrotnie poprawić ułożenie 
poszczególnych jej elementów. W momencie gdy, 
wydawałoby się, martwa natura została już za-
aranżowana, odbiorca ponownie dostrzega zbliża-
jącego się do niej malarza, który trzymając w ręku 
siekierę, zaczynał raz za razem uderzać w kom-
pozycję ostrzem narzędzia; ułożona przed chwilą 
konstrukcja została roztrzaskana. Rąbanie – tego 
słowa używał sam artysta – stanowiło tu zatem 
pewnego rodzaju zapis zniszczenia tradycyjnego 
malarskiego motywu – martwej natury. Tym sa-
mym zaistniały w konkretnej przestrzeni oraz cza-
sie akt kreacji oraz destrukcji stał się przyczynkiem 
do refleksji nad istotą materii. Wyświetlane pod-
czas ekspozycji nagranie nie kończyło się jednak 
na zburzeniu samej kompozycji. W dalszej części 
widz dostrzegał, jak artysta w skupieniu ścierał za 
pomocą tarczy poszczególne, porozrzucane i oka-
leczone elementy rozbitej martwej natury. 

Mimo że zaistniałe i zarejestrowane na filmie 
zdarzenie prowadzi do pozbawienia przedmiotów 

ich pierwotnego kształtu, poprzez zredukowanie 
obiektów do struktury pyłu, to w istocie pokazuje, 
że drewniany stołek oraz gliniany dzbanek nadal 
stanowią tę samą materię, będącą niegdyś nie-
istniejącym już przedmiotem. Uzyskany ze star-
cia owych obiektów pył Korol łączy z akrylowym 
spoiwem stanowiącym medium przekształcające 
drobiny w farbę. W ten sposób rozpoczyna proces 
malowania – przenoszenia na płótno materii uzy-
skanej ze starcia przedmiotów. W tym momencie 
ponownie do głosu dochodzi gest malarski, czyli 
sposób nakładania farby na podobrazie. Artysta 
podejmuje długotrwały proces kreowania obrazu 
na zasadzie równowartości przestrzeni, w któ-
rej materia stanowi istotę nowej formy – formy 
równomiernie nadbudowywanej przez malarza na 
całej powierzchni płótna. Natomiast poprzez sta-
ranne zamalowywanie przestrzeni bezforemnymi, 
przenikającymi i stapiającymi się ze sobą drobi-
nami, które się nawarstwiają, powstaje ożywiona, 
rozedrgana faktura nowej, trójwymiarowej struk-
tury obrazu.

Tak oto widz, dzięki artyście, mógł stać się 
świadkiem całego procesu przetworzenia materii 
oraz przebiegu powstania obrazu. Dzieła, które 
nie jest wyłącznie chropowatą monochromatycz-
ną płaszczyzną, a mieniącą się znaczeniami Mar-
twą naturą z dzbankiem. 

Obraz grawitacyjny nr 47

Kolejna wystawa, w Galerii XX1 w Warszawie 
w 2015 roku, stała się ponownym impulsem do 
powrotu do zarzuconej na dziewięć lat koncep-
cji obrazów malowanych rozdrobnioną materią 
z przedmiotów. Artysta zamierzał wówczas stwo-
rzyć i pokazać w przestrzeni galerii jedną pracę 
z cyklu „Obrazy Grawitacyjne”, a dokładnie żółty 
Obraz grawitacyjny nr 47, przeznaczony specjalnie 
na tę ekspozycję warszawskiej galerii (fot. 1). 

Proces powstawania obrazów grawitacyjnych 
jest długotrwały i wymagający. Stworzony i opi-
sany przez Piotra Korola przebieg tworzenia na-
cieków z farby, które w rezultacie mają przybierać 
stalaktytowe7 formy, mimo iż jest przez artystę 
kontrolowany, zawsze ma duży margines przypad-

7 Obrazy grawitacyjne powstają poprzez cyklicz-
ne zanurzanie obrazu w farbie, a następnie wynurzanie 
i umieszczanie go w pozycji poziomej na specjalnie przy-
gotowanej konstrukcji do wyschnięcia. Podczas powsta-
wania każdego z obrazów czynność zanurzania w  farbie 
powtarzana jest codziennie przez okres od dwóch do pię-
ciu miesięcy. Dzięki sile grawitacji zastosowana metoda 
umożliwia utworzenie zacieków z farby równolegle do 
płaszczyzny obrazu.
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kowości. Płynna farba pokrywająca warstwę 
już zastygłą, ściekając, a tym samym i nad-
budowując przestrzenną formę malarską, 
niekiedy zachowuje się zupełnie inaczej niż 
w pierwotnym założeniu. Malarz, nadzoru-
jąc kolejne zanurzenia obrazu oraz śledząc 
tworzące się zacieki, zaobserwował procesy 
odmienne od pierwotnego założenia. W sy-
tuacji, w której materia zaczęła samoistnie 
kształtować obiekt w sposób niepożądany, 
podjął próbę ratowania obiektu poprzez 
wycinanie niechcianych nawarstwień. Nie-
stety zabieg ten nie przyniósł oczekiwanego 
rezultatu, a uszkodzona praca, pozbawiona 
części nawarstwień farby, nie nadawała się 
do ekspozycji (fot. 2).

Artysta, postawiony w sytuacji braku 
czasu, lecz wciąż posiadając zniszczone dzie-
ło sztuki, postanowił zreinterpretować swo-
je działanie, a tym samym przekształcić ten 
błąd, a raczej zaistniałe zdarzenie, w nową 
jakość, powracając do dawnej koncepcji 
ścierania przedmiotów. Zrodziła się wówczas 
idea zaprezentowania na wystawie konceptu 
„Obrazy Obrazu”. Artysta rozdrobnił, war-
stwa po warstwie, uszkodzony obiekt, z któ-
rego uzyskał nowy materiał, który, podobnie 
jak w Martwej naturze z dzbankiem, po po-
łączeniu z malarskim medium przekształcił 
w farbę. W tej sytuacji możemy mówić o ob-
razie malowanym obrazem, o  ponownym 
wykorzystaniu tej samej materii do stworze-
nia zupełnie nowej formy. 

Z pyłu pochodzącego ze sproszkowa-
nego Obrazu grawitacyjnego 47 zaczęły po-
wstawać nowe obiekty, których istotę stanowiła 
nadal materia starej pracy. Artysta potraktował 
zatem otrzymaną substancję świadomie, ponie-
waż to ona pozwoliła na prezentację powstałej na 
pozór tylko pustej przestrzeni po obrazie. Tym sa-
mym na nowe płótno (Obraz obrazu 1) o wymia-
rach 90 x 170 cm (fot. 3), artysta naniósł zwie-
lokrotniony powidok w formie brązowego pasa, 
który zachował wysokość pierwowzoru (Obrazu 
grawitacyjnego 47) – 66 cm. Takie działanie było 
swoistym zacytowaniem utraconego dzieła. Piotr 
Korol rozpoczął malowanie nowej pracy poprzez 
nakładanie strukturalnego pigmentu jednolitym 
i wielokrotnie powielanym gestem; najpierw pyłu 
otrzymanego z podobrazia, a następnie rozdrob-
nionej materii farby otrzymanej z warstwy malar-
skiej. Finalnie powstał obiekt stanowiący pewne-
go rodzaju zapis twórczy, ukazujący procesualność 
powstawania pracy, w której ponownie ważny jest 

malarski gest, choć zanikający w ostatecznym 
odbiorze monochromatycznej, rozedrganej po-
wierzchni obrazu. 

Można zatem rzec, że w twórczości Piotra 
Korola niezmiennie ważny jest ruch – widoczny 
wcześniej w skomplikowanym i długotrwałym 
procesie nawarstwień farby tworzącej obrazy 
grawitacyjne. W nowo powstających obiektach 
wspomniany malarski gest, choć niknący w cza-
sie wysychania farby – wciąż stanowi wyznacznik 
ruchu cząsteczek materii, która przy kontakcie 
widza z  obrazem wywołuje delikatne złudzenia 
optyczne. Owo zjawisko podkreśla istniejącą re-
latywność pomiędzy skumulowaną w  określonej 
przestrzeni rozedrganą materią a pozostawionym 
obok pasem czystego płótna, podbijającym faktu-
ralność wykreowanej nowej formy.

Następne obiekty wykonane przez Korola, 
wykorzystujące materię malarską pochodzącą 

Fot. 1. Piotr Korol, Obraz grawitacyjny 47, 2015, nieistniejący, archiwum artysty

Fot. 2. Piotr Korol, Obraz grawitacyjny 47, 2015, nieistniejący, archiwum artysty
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z Obrazu grawitacyjnego 47, traktują o powstałej 
pustce po obrazie. W swojej twórczości artysta 
wielokrotnie poddawał refleksji proces „zanikania 
obrazu” w przestrzeni, w której obiekt niemalże 
stapiał się z otoczeniem, mimo że widz cały czas 
mógł dostrzec jego subtelną obecność. Jednak 
w  tym przypadku Korol niezwykle mocno zaak-
centował nieobecność obrazu i powstałą po jego 
utracie przestrzeń – przestrzeń, którą uwydatnił 
poprzez wypełnienie jej pozyskaną ze zniszczone-
go obrazu materią. Tym sposobem powstały pra-
ce, których czyste oraz gładkie płaszczyzny łączą 
się z przestrzenią ścian galerii. Niewidoczne oraz 

niemalże nieistniejące obiekty wybrzmiewają 
poprzez wykreowane z nawarstwiających się 
drobin cienie wbijające się swoją strukturą 
w płaszczyznę białych ścian. Owe chropowa-
te odbicia, będące integralną częścią dzieła, 
mają świadczyć o transformacji pewnej for-
my, w której materia jest wciąż żywa i ponow-
nie wybrzmiewa (fot. 4).

Piotr Korol dokonał świadomego zapi-
su materii, która podkreśliła zaistniałą po 
zniszczeniu obrazu pustkę, będącą wyłącznie 
złudzeniem, zanikiem formy. Przez tę degra-
dację forma tylko pozornie przestaje istnieć 
– jej materia wciąż trwa, a  tym samym wy-
brzmiewa w stworzonych na nowo obrazach, 
ukazując stany napięcia pomiędzy powstały-

mi przestrzeniami, nabierającymi innych znaczeń. 
Tym samym w zaistniałych efemerycznych para-
lelach pomiędzy geometrycznymi powierzchniami 
jest zawarty pewnego rodzaju zapis upraszczania 
oraz redukcji formy.

Podczas warszawskiej prezentacji artysta za-
miast jednego dzieła zaprezentował zestaw prac 
złożonych z pięciu obrazów, jednej fotografii, fil-
mu oraz z zamkniętej gabloty, w której spoczywała 
pozostała sproszkowana materia po Obrazie gra-
witacyjnym 47.

Zredefiniowanie zaistniałej sytuacji oraz pew-
nego negatywnego zdarzenia pozwoliło artyście na 
ukazanie nie tylko procesu kreacji żółtego obrazu 
grawitacyjnego, ale również przebiegu jego znisz-
czenia oraz transformacji kształtującej go materii, 
która w rezultacie wybrzmiała na nowo w dwoja-
ki sposób. Jako wspomniana pustka po obrazie, 
w której materia starej treści stała się budulcem 
nowej oraz jako struktura zniszczonej formy, spo-
czywająca i zamknięta w gablocie, która mimo 
zmienionej postaci wciąż pozostaje Obrazem gra-
witacyjnym 47. 

Przedmioty – Fajka, Klucz, Młotek8 

W roku 2019 Piotr Korol podczas wystawy 
w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie ponow-
nie wrócił do obrazów malowanych materią z roz-
drobnionych przedmiotów, przedstawił jednak 
zupełnie nowe podejście do samej materii. Mamy 
tu bowiem do czynienia z pierwotną koncepcją 
z 2006 roku wywodzącą się od Martwej natury 
z  dzbankiem, jednak uzupełnioną już o wiedzę 

8 Ł. Wiącek, To jest fajka! Reinterpretacja formy w ma-
larstwie Piotra Korola, „Aspiracje” 2020/2021, nr 62/63, 
s. 73–75.

Fot. 3. Piotr Korol, Obraz obrazu 1, 90 x 170 cm, 2015, archiwum artysty

Fot. 4. Piotr Korol, Obraz obrazu 4, 100 x 90 cm, 2015, 
archiwum artysty
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i doświadczenie pochodzące z pracy nad obiekta-
mi z cyklu „Obrazy Obrazu” z roku 2015 (fot. 5 
i 6).

Fot. 5. Piotr Korol, Fajka 5.12.2019, 46 x 33 x 4 cm, 2019, 
archiwum artysty

Tym samym w nowszych pracach twórca za-
prezentował zupełnie inną świadomość wykorzy-
stywanej materii. Tytułowe Fajka, Klucz oraz Mło-
tek również zostały pozbawione swojej pierwotnej 
formy, jednak proces proszkowania przedmiotu 
odbywał się tym razem z wielką dbałością o to, aby 
pozyskana materia była jak najczystsza. Artysta 

skupił uwagę już nie tylko na samym materiale, 
ale również na sposobie jego pozyskania. Owa tro-
ska o czystość materiału, a także jego całościowe 
wykorzystanie w późniejszym procesie malarskim 
pozwoliła, za pomocą destrukcji, na przeniesienie 
oraz reinterpretację danego obiektu na nowy spo-
sób. Struktura wykorzystanej faktury pyłu istnieje 
tu w różnych postaciach znaczeniowych, obrazu-
jąc tymczasowość związaną zarówno z fizyczną, 
jak i ideową przemianą przedmiotu. 

Piotr Korol wykształcił własny język „artystycz-
ny ze swym własnym słownikiem oraz gramatyką”9, 
którym posługuje się w coraz śmielszy sposób. Sto-
sując czystą materię pochodzącą z  konkretnych 
obiektów, artysta poddaje dany przedmiot dalszej 
refleksji. Poprzez pozbawienie go pierwotnego 
kształtu poprzez proszkowanie, a  następnie wy-
korzystanie całego pozyskanego materiału nadaje 
mu dodatkową wartość znaczeniową w trzech ka-
tegoriach: jako destrukt (rezultat proszkowania), 
budulec (materiał, który tworzy nowy obiekt) oraz 
znak (który w tym złożonym procesie twórczym 
pozwala na nowo zrozumieć istotę danego przed-
miotu). Nie można również pominąć samego pro-
cesu malowania danego obiektu. Malując fajkę 
pyłem pozyskanym z  fajki, artysta skupia uwagę 
widza na rozedrganych cząsteczkach danej mate-
rii, która stanowi istotę danego obiektu, zarów-

no pod względem znaczeniowym, 
jak i materialnym. Malarz wysuwa 
zatem materię na pierwszy plan, 
ukrywając przed widzem malarski 
gest. Nie oznacza to jednak, że ów 
gest nie istnieje; jest on nie tyle 
obecny, co równie istotny, stanowi 
bowiem pewnego rodzaju liryczny 
zapis nakładanej faktury. Każda 
kolejna warstwa powstaje poprzez 
wykonanie jednego ruchu szpa-
chlą. Naniesiona wówczas mate-
ria zawiera w sobie wspomniany, 
choć ukryty, malarski gest, który 
niekiedy wybrzmiewa i ujawnia 
się, gdy pojawi się rysa. Ta rysa – 
skaza lub defekt – jest najczęściej 
rezultatem zbyt mocnego bądź 
zbyt lekkiego nałożenia materii na 

płótno, a oprócz tego uwidacznia kierunek, w któ-
rym zmierzała ręka artysty. Niekiedy jednak osią-
gnięta skaza, jako zarys wędrówki po podobraziu 
większej cząsteczki farby, wzbogaca dany obiekt, 

9 G. Borowski, Statusy popiołu, „Aspiracje” 2019, 
nr 56, s. 8.

Fot. 6. Piotr Korol, Fajka, 41 x 33 cm, 27 x 41 cm, 2019, widok wystawy 
„UNTITLED – Znaki i litery”, Centrum Spotkania Kultur, Lublin,  

5 października 2019–6 listopada 2019, archiwum artysty
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nadając mu dodatkowy, choć niezamierzony pier-
wotnie walor, który jeżeli zostanie zaakceptowany 
przez artystę, może stanowić element ułatwiający 
empiryczny odbiór. 

W powstających obecnie obrazach malowa-
nych sproszkowaną materią przedmiotów Piotr 
Korol nie tylko łączy doświadczenia związane ze 
ścieraniem obiektów, ale, co istotne, dokonuje 
także podsumowania swoich wcześniejszych roz-
wiązań artystycznych. W jego pracach możemy bo-
wiem doszukać się równorzędności pomiędzy linią 
a kolorem, efektami światłocieniowymi a fakturą. 
Malarz tworzy zgeometryzowane układy składają-
ce się z jednej lub nawet kilku zestawionych form 
istniejących ze sobą i współzależnych od siebie na 
określonej płaszczyźnie. Owe nabudowywane na 
płótnie przestrzenie reliefowe o zniuansowanej 
strukturze, choć na pozór statyczne i monochro-
matyczne, w rzeczywistości stanowią rozwibrowa-
ną oraz mieniącą się wieloma odcieniami trójwy-
miarową i nieokreśloną powierzchnię. Materia, 
która w przemyślany i precyzyjny sposób jest na-
kładana przez Korola na płótno, piętrzy się i na-
warstwia, dając malarzowi możliwość operowania 
powstającymi przy zmianie oświetlenia złudzenia-
mi optycznymi. Te w iluzyjny sposób poruszają 
tkankę obrazu i wywołują u  odbiorcy odczucie 
niepokoju, związane z ulotnością zmieniającej się 
zgeometryzowanej struktury płótna.

Przekształcenia materii w obrazach Piotra Ko-
rola stanowią swoistą kontynuację dotychczaso-
wych poszukiwań twórczych artysty, przynosząc 
wielopoziomowy efekt interpretacyjny. Malarz 
ponownie dokonuje tu „re-dekonstrukcji”10 for-
my, jednak tym razem przedstawia widzowi swo-

10 Termin „re-dekonstrukcja” stosuję do określenia 
celowego działania artysty, polegającego na modyfikowa-
niu materii wybranych przedmiotów. 

ją interpretację młotka, fajki i klucza, w której 
pierwotny kształt przedmiotów zostaje zamknięty 
w minimalistycznym zgeometryzowanym układzie 
będącym pewnego rodzaju zapisem sekwencji 
przemian określonej struktury – materii danego 
przedmiotu. Celem staje się tu zatem poszuki-
wanie nowej ekspresji estetycznej, a tym samym 
nowego empirycznego doświadczenia obrazu. 
I choć język wypowiedzi artystycznej, który został 
wykreowany przez Korola, jest wielopoziomowy 
znaczeniowo i niekiedy może wydawać się trud-
ny do odczytania, to nie sposób odmówić artyście 
konsekwencji w procesie twórczym oraz osiągnięć 
artystycznych, ujawniających przemiany materii 
oraz formy. Tym samym malarz świadomie rezy-
gnuje z  prezentowania widzialnej rzeczywistości, 
dokonuje jej transformacji, a co za tym idzie 
– przenosi ją do sfery transcendentalnej. Takie 
działanie byłoby trudne do wyrażenia jakąkolwiek 
inną metodą niż wykreowany przez Korola język 
zależności pomiędzy płaszczyzną, formą oraz sta-
nowiącą ją materią.
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STRESZCZENIE

Artykuł jest swego rodzaju podsumowaniem do-
tychczasowych działań artystycznych Piotra Korola 
związanych z malarstwem materii, w których artysta 
dokonuje swoistej „re-dekonstrukcji” formy poprzez 
proces ścierania obiektów. Pierwotny kształt przedmio-
tów zostaje poddany rozpadowi, a następnie ponow-
nemu scaleniu, jednak już w minimalistycznym, zge-
ometryzowanym układzie, będącym zapisem sekwencji 
przemian określonej struktury. Rozważania na temat 
wykreowanego przez Korola indywidualnego języka 

artystycznego są próbą zobrazowania sposobu poszuki-
wania nowej ekspresji estetycznej, a tym samym wy-
kreowania odmiennej metody doświadczenia obrazu, 
gdzie pył/materia otrzymana z rozkładu innego obiektu 
zaczyna istnieć ponownie w różnych postaciach zna-
czeniowych, obrazując tymczasowość związaną zarów-
no z fizyczną, jak i ideową przemianą przedmiotu.

Słowa klucze: Piotr Korol (ur. 1975), malarstwo mate-
rii, abstrakcja, sztuka współczesna
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SUMMARy

The article is a summary of Piotr Korol’s previ-
ous artistic activities related to the matter painting, 
in which the artist “de-constructs” the form through 
the process of abrasion of objects. As such, they are 
subjected to the degradation and then re-merging, but 
in a new, minimalist geometric arrangement – a record 
of the structure transformation sequence. Reflections 
on the art by Piotr Korol and his individual artistic lan-
guage are an attempt at illustrating how to search for 

a new aesthetic expression and how to create a new 
method of experiencing image. In Korol’s paintings, 
matter originating from the decomposition of an-
other object begins to exist again in various semantic 
forms, depicting the temporariness connected with the 
change of an object – physical and ideological ones.

Key words: Piotr Korol (b. 1975), matter painting, ab-
straction, contemporary art 
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