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Twórczość Marka Kaleva Kostabiego cechuje niejednorodność stylu 
oraz intermedialność1. Sytuuje się w obrębie takich kierunków jak neo-pop, 
nowy ekspresjonizm, pop-art, obficie czerpie też z motywów 
wykorzystywanych przez surrealistów2. 

Głównymi bohaterami obrazów Marka Kostabiego są idealnie 
wyprofilowane, wygładzone postacie, przywołujące na myśl sklepowe 
manekiny. Ich sylwetki uwypukla artysta za pomocą techniki światłocienia 
oraz jaskrawych barw, które sprawiają, że bohaterowie jego prac 
przypominają aktywnie działające podmioty. Taki sposób przedstawiania 
postaci sugeruje pewne podobieństwa jego sztuki z nurtem SoFlo Superflat, 
zrodzonym w Miami w latach 903. 

Bohaterowie jego malowideł umieszczeni zostają na tle surrealnej 
przestrzeni. Mimo że często trudno jednoznacznie określić, z jaką 
rzeczywistością mamy do czynienia, tytuły obrazów bądź drobne szczegóły 
sugerują kontekst metropolii, w której główną uwagę skupia się na  
jednostce – ofierze konsumeryzmu. Przy czym dzieła te dalekie są od 
atmosfery pesymizmu. Znacznie częściej operują kategorią ironii, parodii, 
pastiszu, wreszcie hiperrealności. I tak na obrazie Attenauted and 
marooned4 z 2007 roku prezentuje Kostabi niezidentyfikowaną postać, 
utrzymującą się w nienaturalny sposób na czubkach palców  na tafli wody, 
dodatkowo zakrywającą twarz rękoma w geście rozpaczy. W jej tle widać 
zdeformowane figury przypominające krzaki, a dalej coś na wzór słupów 

                                                 
1
 Znaczną większość omawianych prac można znaleźć na stronie 

http://id3480.securedata.net/kostabi/paintings.html , [3.03.2012]. 
2
 Por. J. Dalton, Ebay is the way „Ask Mark Kostabi”, [on-line:] 

http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/15202810260186684?journalCode=paj
j, [3.03.2012], s. 1. 
3
 J. Miller, TREND | Superflat/Soflo Superflat, [on-line:] http://www.next-after-this.com 

/2011/11/trend-superflatsoflo-superflat.html [3.03.12] 
4
 M. Kostabi, Attenauted and marooned, [on-line:] http://www.myspace.com 

/markkostabimusic/photos/15479103#%7B%22ImageId%22%3A15479103%7D 
[3.03.2012]. 

http://id3480.securedata.net/kostabi/paintings.html
http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/15202810260186684?journalCode=pajj
http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/15202810260186684?journalCode=pajj
http://www.next-after-this.com/2011/11/trend-superflatsoflo-superflat.html
http://www.next-after-this.com/2011/11/trend-superflatsoflo-superflat.html
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telegraficznych. Autor stosuje tu wyraźnie technikę kontrastu. Stan 
psychiczny prezentowanej postaci koliduje z kolorystyką obrazu. Dominują 
na nim jaskrawe cienie oraz pochodne błękitu, bieli, a także barwy 
piaskowe. Można powiedzieć, że przedstawiona postać znajduje się pod 
naporem jaskrawych barw, przytłoczona ich wyrazistością, zakrywa się 
przed nimi w geście obronnym. Obraz wskazuje na charakterystyczne dla 
uczestników współczesnej cywilizacji zjawisko polifrenii – intensywności 
i osobności mnogich doznań5. Prezentowana postać usiłuje bronić się przed 
nadmierną intensyfikacją bodźców zmysłowych, szukając schronienia na 
miejskich peryferiach. Nie dziwi więc fakt, że jedną z ważniejszych figur 
pojawiających się w pracach amerykańskiego artysty będzie outsider – 
odludek, uciekający przed miejskim zgiełkiem.  

Heie Treier dostrzega w obrazach Kostabiego, kreślącego 
metafizyczne przestrzenie, pokrewieństwo z dziełami Giorgio de Chirico6, 
twórcy pittura metafisica7. Estetyka, jaką operuje Kostabi, przywołuje 
również na myśl prace Salvadora Dalego. Na obrazach Mamma said there’d 
be days like this8 czy Critical balance9 artysta umieszcza topniejący zegar – 
sztandarowy motyw w twórczości Dalego. Z hiszpańskim malarzem łączy go 
też wyobraźniowość oraz żywioł asocjacji, luźno – na pozór – ze sobą 
powiązanych. Owe topniejące zegary, często przewijające się w pracach 
Kostabiego, mogłyby sugerować „bezczasowość czasu”, w tym manię 
natychmiastowości, charakterystyczną dla kultury współczesnej. Jak 
podkreśla Manuel Castells: „Nie żyjemy w kulturze cyrkularności, ale 
w uniwersum niezróżnicowanej temporalności kulturowych ekspresji”10. 
Prace Kostabiego sugerują właściwą dla postmodernistycznego 
doświadczania utratę poczucia historyczności11.  

Cechą dystynktywną prezentowanych przez Kostabiego postaci jest 
bezwzroczność.  Bohaterzy jego prac, niemalże bez wyjątków, zostają 

                                                 
5
 M. Featherstone, Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, [w:] Postmodernizm. 

Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1998. ss. 269 – 299. 
6
 Por. H. Treier, Ethnofuturism, politics at the grass roots level, [on-line:] http://www.aica-

int.org/IMG/pdf/09.treiereng.pdf [3.03.12]. 
7
 Metaphysical Art, [on-line:], http://www.moma.org/collection/theme.php?theme 

_id=10883, [3.03.2012]. 
8
 M. Kostabi, Mamma said there’d be days like this, [on-line:] 

http://www.liveinternet.ru/users/marginalisimus/post175632482/ [3.03.2012] 
9
 M. Kostabi, Critical balance, [on-line:], http://www.mkostabi.com/carousel 

/CRITICAL%20BALANCE,%202007,%2060x%2045cm.jpg [3.03.12]. 
10

 M. Castells, Na krawędzi wieczności: bezczasowy czas, [w:] Społeczeństwo sieci, 
Warszawa 2010, ss. 453-490. 
11

 Por. M. Featherstone, op.cit. 

http://www.aica-int.org/IMG/pdf/09.treiereng.pdf
http://www.aica-int.org/IMG/pdf/09.treiereng.pdf
http://www.moma.org/collection/theme.php?theme_id=10883
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pozbawieni przywileju widzenia. Kostabi nie jest tu bynajmniej oryginalny. 
Podobny zabieg można dostrzec u Toma Wesellmana, choćby w pracy 
Kąpiel12. U Wesselmana zachowane jednak zostają pozory esencjonalności. 
Artysta zwykle wyraźnie zaznacza atrybuty płci, przedstawia kobiety 
z intensywnym makijażem. Śmiało sięga po tematykę erotyczną. 
U Kostabiego wszystko to jest o wiele bardziej rozmyte, różnice płciowe, 
rasowe, klasowe etc. zostają zepchnięte na drugi plan. Zatarciu ulegają 
również takie opozycje jak kultura – natura, człowiek – maszyna, prawda – 
złudzenia, cywilizowany – prymitywny czy ciało – umysł.  

Puste twarze bohaterów Kostabiego nie wiążą się ze społecznym 
wykluczeniem. Idzie tu raczej o polemikę z cywilizacją konsumpcyjną, a w 
tym z cywilizacją obrazu, determinującą nasz sposób bycia w świecie. Jak 
wskazuje Gillo Dorfles w pracy Nowe ikony i cywilizacja konsumpcyjna:  

 

[...] wszystkie różnorodne obrazy, jakie nas otaczają, komunikują nam 
zalecenia, ogłoszenia, atrakcje (znaki sygnalizacji drogowej, plakaty filmowe, 
polityczne, reklamy świetlne, a także obrazy filmowe i telewizyjne, grafikę 
użytkową...), wytwarzają w rzeczywistości nie tylko nową panoramę 
ikonograficzną naszej epoki, ale i nowe mityczne bóstwa, które nieustannie 
czuwają nad nami, towarzyszą nam, usidlają nas i hipnotyzują

15
. 

 

 Problem zahipnotyzowania, zbiorowego snu pojawia się 
i u Kostabiego, choć niezbyt często. Ciekawym jego przykładem jest obraz 
Lightly-lightly-we-walk-to16, różniący się tak tematyką, jak i kolorystyką od 
innych jego dzieł. Przede wszystkim autor operuje tu barwami właściwymi 
estetyce ekspresjonizmu. Na obrazie dominuje intensywna czerń, 
rozświetlana przez ogniste światło. Postać centralna jakby dryfuje 
w powietrzu, unosząc się nad falami wody. Kolejna wkracza w ciemną, 
morską otchłań. Postać ustawiona przodem do oglądającego przyjmuje 
z kolei kontemplacyjną pozę. Z obrazu promienieje atmosfera onirycznej 

                                                 
12

 U. Czartoryska, Od pop-artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1973, s. 153. 
15

 G. Dorfles, „Nowe ikony” i „cywilizacja konsumpcyjna” [w:] Człowiek zwielokrotniony, 
Warszawa 1973. 
16

 M. Kostabi, Light-lightly-we-walk-to [on-line:] http://www.google.pl 
/imgres?q=Lightly,+lightly+we-walk-to&um=1&hl=pl&safe=off&sa=N&tbm=isch&tbnid 
=2hjbBWItRwMlMM:&imgrefurl=http://id3480.securedata.net/kostabi/carousel/paintings
01.htm&docid=fwkbMb3kW-KDPM&imgurl=http://id3480.securedata.net/kostabi 
/carousel/LIGHTLY,-LIGHTLY-WE-WALK-TO.jpg&w=700&h=1053&ei=wV5ST8X4C4Wp 
0QWIsqjyCw&zoom=1&iact=rc&dur=279&sig=101238346535074169407&page=1&tbnh=1
45&tbnw=99&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=62&ty=80&biw=1247&bih=688 
[03.03.12]. 
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tajemniczości. Co więcej, obraz stoi w wyraźnej opozycji do 
konsumpcyjnego chaosu, z którym Kostabi rozlicza się w swoich pracach.  

Pozbawienie jednostki możliwości patrzenia można by traktować 
również jako krytykę właściwego współczesnemu człowiekowi deficytu 
świadomości. Bez krytycznego oglądu zanurza się on we wszechświecie 
zjawisk wizualnych17. Nieustannie konsumuje docierające z zewnątrz 
wrażenia i buduje swój wizerunek w oparciu o dobra kultury masowej. 
Negacja wzroku zdaje się także wyrastać z niemożności wzrokowego 
poznania. Wszak w świecie zalanym przez mnogość bodźców wizualnych 
nie można żywić zaufania do danych przekazywanych za pomocą wzroku18. 
Krytyka wzroku u Kostabiego może uświadamiać iluzję rzeczywistości oraz 
niewydolność zmysłowej percepcji – przecież antropologia sensualna 
dowodzi, że zmysły nie dają bezpośredniego dostępu do rzeczywistości. 
Podważa nadto możliwość poznania za pomocą jednego kanału 
zmysłowego19. Twórczość Kostabiego  przywodzi na myśl perspektywę 
symulakru. Patrzenie okazuje się czynnością bezcelową, jeśli przyjmiemy, że 
jednostka zewsząd otoczona jest obiektami wypreparowanymi z sensu – 
jedynie symulującymi znaczenia20. Stąd u Kostabiego zrozumiała obecność 
nieokreślonej scenerii, tworzenie odrealnionej przestrzeni, korzystanie 
z montażu, kreowanie pejzażu złożonego z odległych semantycznie 
przedmiotów, sięganie po technikę kolażu – jak w obrazie Escape from 
domestic communism21. 

W dalszej kolejności artysta przypuszcza atak na rzeczywistość 
medialną, w której bezprzytomnie zanurza się człowiek. I tak na obrazie 
Out-of-bounds22 przedstawia postać wychodzącą z telewizora naprzeciw 
oglądającemu. Bohater innej pracy z kolei jest przywiązany do krzesła 
ustawionego w pozycji frontalnej do telewizora23 Autor wskazuje na 
hegemoniczny charakter telewizji oraz zlewanie się jej świata 

                                                 
17

 Por. G. Dorfles, op. cit. 
18

 Por. M. Jay, Kryzys tradycyjnej władzy wzroku. Od impresjonistów do Bergsona, [w:] 
Odkrywanie modernizmu, red. R. Nycz, Kraków 1998,  s. 295. 
19

 Por. R. Sendyka, Antropologia zmysłów, „Autroportret” 2011 nr 3 (35), s.27,  [on-line:] 
http://www.slideshare.net/mik_krakow/roma-sendyka-antropologia-zmysw, [3.03.12] 
20

 Por. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, Warszawa 2005. 
21

 M. Kostabi, Escape from domestic communism, [on-line:] 
http://id3480.securedata.net/kostabi/carousel/ESCAPE%20FROM%20DOMESTIC%20COM
MUNISM%20,%202007,%20130x90cm.jpg, [3.03.12]. 
22

 M.Kostabi, [on-line:] http://www.myspace.com/markkostabimusic/photos 
/15480168#%7B%22ImageId%22%3A15480168%7D, [3.03.12] 
23

 M. Kostabi [on-line:] http://clareholzer.files.wordpress.com/2011/06/img_8116-
e1309746850725.jpg, [3.03.12]. 

http://www.slideshare.net/mik_krakow/roma-sendyka-antropologia-zmysw
http://id3480.securedata.net/kostabi/carousel/ESCAPE%20FROM%20DOMESTIC%20COMMUNISM%20,%202007,%20130x90cm.jpg
http://id3480.securedata.net/kostabi/carousel/ESCAPE%20FROM%20DOMESTIC%20COMMUNISM%20,%202007,%20130x90cm.jpg
http://www.myspace.com/markkostabimusic/photos/15480168#%7B%22ImageId%22%3A15480168%7
http://www.myspace.com/markkostabimusic/photos/15480168#%7B%22ImageId%22%3A15480168%7
http://clareholzer.files.wordpress.com/2011/06/img_8116-e1309746850725.jpg
http://clareholzer.files.wordpress.com/2011/06/img_8116-e1309746850725.jpg
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z rzeczywistością. Mechanizmy identyfikacyjne zachodzące między 
oglądającym a bohaterami na przykład oper mydlanych, serwowanych 
niemal każdego dnia, sprawiają, że widzowie w dużej mierze odtwarzają 
role odgrywane przez serialowe gwiazdy. Co więcej, czerpią z tego niemało 
satysfakcji. Serialowe postaci, które przeżywają rozterki uczuciowe, 
angażują się w trójkąty miłosne, okłamują, zdradzają itd., legitymizują 
swoim zachowaniem moralne problemy jednostek. Dokonują aktu 
przyzwolenia i usprawiedliwienia czynów uznawanych powszechnie za 
amoralne. W tym ujęciu telewizor staje się dla jednostki lustrem, w którym 
się rozpoznaje, pod dyktando którego dokonuje autokorekty celem 
dopasowania swojego wizerunku do serialowej rzeczywistości. Notabene 
z podobnym ujęciem tematu mamy do czynienia w twórczości Rogera 
Browna. W obrazie Talk Show Addicts rozprawia się artysta ze współczesną 
fascynacją telewizją. Dzieło przedstawia serie identycznych domów, 
a w nich ludzi w taki sam sposób spędzający wieczór, oglądający te same 
programy telewizyjne24. Owa mania identyczności skutkuje izolacją 
podmiotu od otoczenia, a dalej, tworzeniem „wyodrębnionego 
pseudoświata” ludzi współtworzących telewizyjny spektakl25. 

Antymimetyczna sztuka Kostabiego obrazuje niemożność dotarcia 
do prawdy i zbudowania jednolitej reprezentacji świata. W karykaturalny 
sposób obnaża mechanizmy konstruowania tandetnej rzeczywistości, 
przesyconej przedmiotami masowo reprodukowanymi, posiadającymi 
jedynie wartość pokazową, pozbawionych aury wyjątkowości26. Sztuka ta 
krytykuje samouprzedmiotowienie jednostki. Wyrasta ono z dominacji 
towaru nad podmiotem. W jej efekcie człowiek staje się „więźniem skorupy 
przedmiotów, którymi obudowuje się w ciągu swego życia”27. Owe zatarcie 
granicy podmiot - przedmiot wielokrotnie powraca w pracach artysty. 
Prezentowane postacie często podłączone są do urządzeń elektronicznych. 
Na obrazie Painting 2010092628 Kostabi ukazuje mężczyznę balansującego 
między światem wirtualnym, elektronicznym a „rzeczywistym”. Wskazuje 
na zależność jednostki – w tym wypadku od smartfonu. Zależność ta 

                                                 
24

 Por. L. Koscianski, The Emergence of Critical Postmodern Art, [on-line:] 
http://peaceaware.com/tamara/issues/volume_2/issue_2_4/Koscianski.pdf, [3.03.12]. 
25

 Por. G. Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, 
Warszawa 2006, s. 33. 
26

 Por. W. Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, [w:] Twórca jako 
wytwórca, Poznań 1975. 
27

 A. Moles, Kicz, czyli sztuka szczęścia, Warszawa 1978, s. 20. 
28

 M. Kostabi, [on-line:] http://thekostabishow.com/vote-on-line:/painting-20100926/, 
[3.03.12]. 

http://peaceaware.com/tamara/issues/volume_2/issue_2_4/Koscianski.pdf
http://thekostabishow.com/vote-on-line/painting-20100926/
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posunięta zostaje do tego stopnia, że ciężko stwierdzić, gdzie kończy się 
przedmiot, a zaczyna człowiek. Rządzi tu zasada eksterytorializacji. Organy 
ciała mają swoją kolejną formę w świecie zewnętrznym. Smartfon wraz ze 
słuchawkami staje się przedłużeniem uszu, jak również uzewnętrznieniem 
pamięci29. 

Kolejnym problemem pojawiającym się w pracach 
postmodernistycznego artysty byłaby cyborgizacja. Obrazy Kostabiego 
wydają się oddawać ducha ponowoczesności, która przypuszcza atak na 
ciała, nasycając je współczesną retoryką oraz ideologią – stąd 
problematyczne staje się rozróżnienie sztuczne – naturalne30.  

W swoich pracach Kostabi szkicuje obraz technologicznej utopii – 
potencjalnego celu społeczeństwa zachodniego. Jej obywatelami byliby 
ludzie-maszyny, których jakakolwiek aktywność zależałaby od 
elektronicznej stymulacji. Sprzężenie człowieka i technologii przedstawia 
obraz Chain of Desire31 z 2005 r. Ukazuje podłączoną do komputera postać 
– „artystę”. Jego zadaniem jest malowanie pod dyktando komputera 
i obsługującej go osoby. Co więcej – ów robot, wypełniający polecenia 
artysty i komputera, jest zniewolony za pomocą łańcucha przymocowanego 
do wielkiej monety. Na  tle omawianych obrazów Kostabiego ten wyróżnia 
szaro – biała kolorystyka, wzmacniająca pesymistyczną wymowę dzieła. Czy 
Kostabi projektuje totalizującą wizję społeczeństwa? Raczej szkicuje nowy 
typ człowieka – który, jak wskazuje Donna Haraway, podejmując rutynowe 
interakcje z maszynami i technologiami przekształca się w uczestnika 
globalnej technokulturalnej sieci32. Jej członkiem staje się i sam artysta. 
Wszak obraz Chain of Desire  można potraktować i jako satyrę, którą 
wymierza Kostabi przeciwko samemu sobie, a także przeciw prowadzonej 
przez siebie praktyce twórczej nastawionej na dochodowy biznes. Osoba 
siedząca przed komputerem byłaby zatem porte-parole Kostabiego, który 
wysyła wskazówki swojemu asystentowi, sugerując mu jak ma malować33.  

 

                                                 
29

 Por. E. Baldwin i in., Wstęp do kulturoznawstwa, s. 357. 
30

Por. Ibidem. 
31

 M. Kostabi, Chain of Desire, [on-line:] http://www.adambaumgoldgallery.com 
/Kostabi/paintings/007WB.jpg, [3.03.12]. 
32

 Por. D. Haraway, Manifest cyborga (frag.), “Magazyn Sztuki” 1998, nr 17, [on-line:] 
file://localhost/C:/Downloads/Magazyn%20Sztuki%20%20nr%2017-98%20Donna%20 
Haraway%20Manifest%20Cyborga%20ze%20wstępem%20Ewy%20Franus.mht, [6.03.12] 
33

 Por. Mark Kostabi Paintings, [on-line:] http://www.adambaumgoldgallery.com 
/Kostabi/paintings/007WB.jpg, [3.03.12]. 

http://www.adambaumgoldgallery.com/Kostabi/paintings/007WB.jpg
http://www.adambaumgoldgallery.com/Kostabi/paintings/007WB.jpg
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http://www.adambaumgoldgallery.com/Kostabi/paintings/007WB.jpg
http://www.adambaumgoldgallery.com/Kostabi/paintings/007WB.jpg
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M. Kostabi, Chain of Desire, 2005 
 

Kostabi dokonuje rozmontowania konsumpcyjnego mitu, 
sprawiającego, że wyznająca go jednostka staje się przedmiotem dla samej 
siebie i egzystuje na takich samych prawach jak inne obiekty materialne czy 
towary. Kostabi tym samym ilustruje proces rozmywania tożsamości. 
Pokazuje, jak zależność człowieka od agencji reklamowych, koncernów, 
telewizji, które rzekomo mają dostarczać ludziom rzetelnej informacji 
i zaspokajać potrzeby, de facto zmuszają jednostki do dobrowolnego 
przyjmowania „na siebie roli mediów służących przekazywaniu 
anonimowych sił społecznych”34. Ów mechanizm manipulacji, zabieg 
programowania ludzi, którzy zaczynają myśleć za pomocą klisz 
reprodukowanych w mediach, ilustruje Kostabi dość dosadnie. Zależność 
tak od produktów kultury masowej, jak i od mediów przedstawia obraz 
zatytułowany Commercial suicide35, gdzie człowiek zwisa na misternie 

                                                 
34

 Por. L. Kołakowski, Cywilizacja na ławie oskarżonych, [w:] Cywilizacja na ławie 
oskarżonych, Warszawa 1990, ss. 208-209. 
35

 M. Kostabi, Commercial Suicide, [on-line:] http://www.myspace.com 
/kostabiworld/photos/25565366 [3.03.12]. 

http://www.myspace.com/kostabiworld/photos/25565366
http://www.myspace.com/kostabiworld/photos/25565366
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skonstruowanej szubienicy obok, między innymi, zalanego wodą laptopa, 
jajka sadzonego i zwierzęcego szkieletu. Na wspomnianym z kolei obrazie 
Mamma said there’d be days like this widnieje postać, której grozi śmierć 
z ręki gigantycznego żelazka. W tle natomiast na metalowych wieszakach 
zwisają inne postacie, a właściwie pokrowce, symbolizujące ciało odartej 
z esencji podmiotowości.  Przy tym w pełni zuniformizowane, pozbawione 
większości cech dystynktywnych, sugerują egzystencję w przestrzeni, 
w której usunięte zostały wszelkie granice. Jego obrazy ilustrowałyby zatem 
proces homogenizacji kultury, właściwy dla kultury masowej, która jako 
„dynamiczna, rewolucyjna siła, burzy przegrody klasy, tradycji, smaku 
 zaciera kulturalnie odrębności”36.  

Odbierając swoim postaciom prawo do doświadczeń wzrokowych, 
Kostabi w pewien sposób uwalnia je od pożądliwości skierowanej na 
przedmiot i nobilituje doświadczenie cielesności. To ciało staje się jednym 
 możliwych sposobów poznania w skomercjalizowanym świecie. Tylko nim 
można próbować coś wyrazić. Jest ono plastyczną formą, którą można 
swobodnie manipulować, poniekąd siedliskiem niezapośredniczonych 
instynktów, motywujących ludzkie zachowania. W obrazach Kostabiego ze 
sposobu manipulowania ciałem jesteśmy w stanie odczytać intencje 
namalowanych postaci. Służy ono ekspresji stanów psychicznych oraz 
wyraża pragnienie przekroczenia kulturowych ram. Dążenia te ilustrują 
choćby obrazy One Little Experience37 czy Love letters38. 

Deprecjacji bodźców obrazowych towarzyszy więc u Kostabiego 
nacisk na estetykę ruchu, eksponowanie różnych póz, mnogości kształtów. 
Dzięki temu postacie przypominają nie tylko manekiny, ale i substytuty 
tętniących życiem istot ludzkich. Przy czym zauważyć należy, że 
eksponowane ciało nie jest ciałem odgórnie zaprojektowanym w myśl 
konkretnej mody, trendów. Nie stanowi nośnika monolitycznej tożsamości. 
Kostabi, na przekór kulturze masowej, nie przyobleka swych postaci 
w modne kostiumy, mające wyrażać styl epoki. Konstrukcja cielesna zdaje 

                                                 
36

 D. Macdonald, Teoria kultury masowej, [w:] , Antropologia kultury. Wiedza o kulturze. 
Zagadnienia i wybór tekstów, red. C. Godlewski i in.,  Warszawa 2001, 482. 
37

 M. Kostabi, One Little Experience, [on-line:] http://www.google.pl 
/imgres?q=kostabi+art&um=1&hl=pl&safe=off&sa=N&tbm=isch&tbnid=tS7T8rdF5Mo0UM
:&imgrefurl=http://aleyahoerleinart.blogspot.com/&docid=yy8NxrAl7GGbrM&imgurl=htt
p://3.bp.blogspot.com/_IWTbgscdsm8/S9BwYVtjkQI/AAAAAAAAAHM/369N6D0xs9Q/s16
00/kostabi_4.jpg&w=1048&h=1397&ei=rUJTT6ytI6Ox0QXL_4XTCw&zoom=1&iact=rc&dur
=456&sig=101238346535074169407&page=2&tbnh=149&tbnw=115&start=16&ndsp=24
&ved=1t:429,r:13,s:16&tx=63&ty=87&biw=1247&bih=688, [3.03.12]. 
38

 M. Kostabi, Love Letters, [on-line:] http://www.tumblr.com/tagged/mark-kostabi, 
[3.03.12]. 

http://www.tumblr.com/tagged/mark-kostabi
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się oddawać ducha płynnej ponowoczesności, gdzie tożsamość nie jest 
czymś z góry danym, a wciąż ustalanym, negocjowanym. Ciało jako takie 
nie jest bynajmniej całkowicie bezpieczne. Podlega kulturowym wpływom. 
I tak: sposób przedstawiania ciał postaci jako idealnie gładkich, jednolitych, 
a dalej perfekcyjnych, można czytać jako widmo szerzącego się procesu 
estetyzacji rzeczywistości, jak również, idąc tropem Wolfganga Welscha, 
jako przejaw estetyzacji indywidualnej. Dokonywałaby się ona przez 
kosmetyczną obróbkę, fitness czy operacje plastyczne. Przy tym zauważyć 
należy, że jej zasięg nie kończy się na sferze materialnej. Podlega jej 
również sfera duchowa czy moralna – czego dowodzi kreowanie norm 
etycznych na modłę sztuki40.  

Obsesyjne skupienie artysty na cielesności i na próbach 
doświadczania świata za pomocą zmysłu dotyku można uznać za 
symptomatyczne dla postmodernizmu w ogóle. Zdaniem Constance 
Classen to właśnie zmysł dotyku „stał się najbardziej niezaspokojonym 
zmysłem postmodernizmu”41. Przyczynę tego upatruje Classen w mnogości 
odniesień do zmysłu wzroku wpisanych we współczesną sferę wyobrażeń 
wizualnych, którym bynajmniej nie towarzyszy taktylna gratyfikacja42. Co 
więcej, autorka wydaje się zwracać uwagę na aporetyczny charakter 
doświadczania świata i sztuki przez człowieka, stwierdzając że:  

 

Dotknięcie przedmiotów przedstawianych w otaczających nas obrazach jest 
niemożliwe [...], co w efekcie wywołuje poczucie alienacji, utraty kontaktu 
z własnym społeczeństwem, swoim otoczeniem i osobistym kosmosem – 
człowiek staje się izolowanym atomem w nieczułym świecie

43
. 

  

 Kostabi jest w dużej mierze dłużnikiem tradycji pop-art. Jego 
twórczość trudno jednak uznać za reprezentatywną dla tego nurtu. Jest  
raczej dialogiem z tą tradycją. Choć Kostabi chętnie sięga nie tylko do 
przedmiotów codziennego użytku, ale też czerpie z rzeczywistości znanej 
z komiksów, reklam, fotografii prasowej, nie ucieka się przy tym wprost do 
obrazów jakie wystawia sobie społeczeństwo konsumpcyjne44. Daleki jest 
od artystów, którzy bez upiększania i jakiejkolwiek obróbki umieszczają 

                                                 
40

 Por. J. Markiewicz, Estetyzacja świata a koniec sztuki według Jeana Baudrillarda, [on-
line:] http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6309, [3.03.12]. 
41

 The Book of  Touch, red. C. Classen, Oxford 2005, s. 2. 
42

 Por. ibidem. 
43

 Ibidem. 
 
44

 Por. J. Pierre, Pop-art., malarstwo-rzeźba, Warszawa 1981. 

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6309
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w swoich pracach przedmioty konsumpcyjnych uciech. Dokonuje zwykle 
gestu znacznego ich przekształcenia. Nie tworzy prostych kompozycji 
złożonych z gotowych przedmiotów, lecz hiperbolizuje, deformuje, wykpiwa 
konkretne obiekty oraz operuje czarnym humorem. Bohaterzy jego prac 
często swobodnie penetrują np. tereny miejskie, wyskakują 
niespodziewanie z telewizora, ściany bądź beztrosko lewitują (wspomniane 
Lightly-lightly-we-walk-to). Jawią się nam niczym postaci z kreskówek, 
traktujące życie jako grę, w której nie grożą im żadne sankcje, a śmierć jest 
jedynie przejściowym i odwracalnym etapem.  

Kostabi chętnie też parodiuje motywy antyczne czy religijne.  W jego 
pracach często mamy do czynienia z jawną desakralizacją, 
obrazoburstwem. I tak na obrazie The last supper45 z 1986 roku 
transponuje artysta motyw Ostatniej Wieczerzy. Spora grupka postaci 
zasiada bądź stoi wokół długiego stołu. Na głowach mają aureole 
przypominające w swym wyglądzie deski klozetowe. Na ścianach 
umocowane są telewizory o dziwacznych kształtach. Wokół stołu znajdują 
się jakby dwa stronnictwa. Postacie z prawej żywo gestykulują i prowadzą 
ze sobą dialog, te z lewej przyglądają się im. Część z nich ma słuchawki na 
uszach. Na stole znajdują się przedmioty użytkowe, jak telefon, kasa 
fiskalna czy gumowy przepychacz do muszli klozetowej.  

Fenomen twórczości Kostabiego polegałby w dużej mierze na 
oddawaniu zjawisk właściwych kulturze współczesnej za pomocą 
repertuaru środków wypracowanych przez twórców realizmu magicznego. 
Wrażliwość artystyczna na świat marzeń sennych, żywioł fantazji, 
podkreślanie niezwykłej aury przedmiotów, które wabią człowieka 
wyglądem, wskazywanie na mnogość doznań psychicznych doświadczanych 
przez podmiot służą artyście do demaskowania irracjonalnego charakteru 
współczesnej cywilizacji46. Co więcej, pokazują jak silne w jednostce jest 
pragnienie zakorzenienia w micie. Skutkuje ono fetyszyzacją przedmiotów - 
tworzeniem nowych bóstw, a wreszcie przekształceniem homo rationalis 
w homo magicus. 

                                                 
45

 M. Kostabi, The last supper, [on-line:] http://www.artnet.com/artwork 
/426064997/424143444/mark-kostabi-the-last-supper.html, [3.03.12] 
46

 Por. Popularne Encyklopedia Powszechna, t. XVI, Kraków 1997, s. 70 (hasło: Realizm 
magiczny). 
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Kostabi M., [on-line:] http://thekostabishow.com/vote-on-line/painting-
20100926/, [3.03.12]. 

 
Summary 

In Gillo Dorfles view the pictures surrounding people who live in the 
contemporary civlization announce them prescriptions, advertisements and 
attractions. Therefore, the pictures transform themselves into new gods who 
hypnotise us and accompany us constantly. Considering his conception he 
developed in “The multiplied man”, the Author is trying to prove that we should 
treat Mark Kostabi’s paintings as example of polemics with the consumerist 
civilization. One of the main problem of article is how visual reality and 
consumption influence on character’s perception of much of Kostabi’s paintings. 
In the Author’s viewpoint characters of Kostabi’s works are eyeless what implies 
that the sense of eye in not the most important in the image culture. His paintings 
unmask an eyesight as useless because in the consumerist civilization it does not 
functionate as instrument of cognition. The eyelessness symbolizes the critisizm 
of desire the things which makes the subject feel more valuable, but also turn him 
into slave to materialism and consumption. Therefore artist focused on body 
expression and show body as a source of unmediated instincts which can help one 
free from obsession of identity and unnaturality. An important part in analysis of 
Mark Kostabi’s paintings is Constance Classen study of touch. According to her the 
sense of touch is the most unquenchable sense for the postmodernity. In fact, 
Kostabi’s obssesion of human body justify that the desire of touch is symptomatic 
for postmodernism. 
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