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ZŁE MISIE  

W niewielkiej sali Galerii Foksal otaczają nas misie 

Roberta Maciejuka. W małym pomieszczeniu bez okien, 

tonącym w zimnym świetle jarzeniówek osaczają nas 

nasi przyjaciele z dzieciństwa. Pojawiają się na 

portretach - stara gwardia, wymierające pokolenie 

bohaterów bajek, które oglądaliśmy przed zaśnięciem. 

Dziś misie - dziadki doczekały się rasowej galerii 

portretów. Pojawiają się na nich wyrwane z bajki, z 

grona przyjaciół, lekko zniekształcone, jakby ich formy 

przywołane były z mocno, lecz dawno wyrytych w 

pamięci śladów. Uszatek wyłania się z tenebrystycznej 

pustki. Idzie ku nam, wyciąga nawet łapkę. Skala tego 

misia jest demoniczna. Nie wiem, kto jest bohaterem - 

Uszatek czy pustka. Na wprost Uszatka jest niewielki 

portret Colargola. Ciasno skadrowany miś patrzy pustymi 

guzikowatymi oczkami. Misie w sposób jawny i oczywisty 

nawiązują z nami kontakt. Patrzą na nas tym 

intensywniej, że umieszczone są dokładnie na wysokości 

wzroku. W jednej chwili kilka par guzikowatych oczu 

łypie na nas w małej, klaustrofobicznej ... przestrzeni. 

Ich wzrok nie chwyta jednak naszego spojrzenia. 

Zaproszeni do dialogu odbijamy się od plastikowych 



oczek, potem wracamy do próby kontaktu tylko po to, 

aby odbić się znowu. Sytuacja staje się nieznośna.  

Przyjaciele z dzieciństwa teraz to kukły. Włosy z wełny, a 
w środku pakuły. Zwykłe rzeczy, jakieś znaki minionego 
czasu, które teraz ożywają. Misie znaczą dla nas coś 
innego dziś niż wtedy, kiedy żyły w bajkach. W tej 
ciasnej przestrzeni zmuszeni zostaliśmy do podróży w 
czasie, która zniosła w jednej chwili dystans między 
naszym dawnym a dzisiejszym stanem świadomości. 
Poczucie bezpieczeństwa zamieniliśmy na iluzję poczucia 
bezpieczeństwa, oczywiste wcielenie przyjaźni 
odbieramy dziś jako symbol ciemności, zwierzęcych 
instynktów, pierwotnych sił, wreszcie jako motyw 
wanitatywny.  

 
Seria malarskich portretów jest znakiem namysłu nad 

obumierającym, traconym znaczeniem, próbą 

uchwycenia tego owocnego dla refleksji o przemijaniu 

momentu stanu przejściowego. Refleksji tyleż aktualnej i 

kluczowej, co tradycyjnej, ogranej - chciałoby się 

powiedzieć - wykorzystywanej w sztuce od zarania. 

Portrety prawie klasyczne są jednak grą konwencjami, 

ponownym w twórczości Maciejuka ich 

zakwestionowaniem, badaniem ich ram, wreszcie ich 

pogłębieniem. Klasyczny portret z akademickim finis jest 

tu jednocześnie przecież martwą naturą z kukłą. Racją 

bytu galerii portretów jest zaznaczenie trwałości rodu, 

ponadczasowości jakiejś idei, lecz martwe natury z 

kukłami, powołane do życia w długim procesie 

malowania, są natrętnie wanitatywne. Paradoksalnie, 

tym odchodzącym kukłom poprzez malarstwo Maciejuk 

daje nową przyszłość wraz z nowym znaczeniem. 

Misie na obrazach są muzealnymi obiektami. Misie z 

migawkowego obrazu na ekranie telewizora mają 

wszelkie dane, by trafić do muzeum. Czy będzie to 

muzeum sztuki czy raczej rupieciarnia z przedmiotami 



codziennego użytku? Być może niebawem powstanie 

skansen z tak dziś kochanymi przedmiotami z czasów 

pierwszej świeżości Colargola i naszej wczesnej 

młodości, jak kartki na mięso, pieski na butelki czy 

winyle. Obawiam się jednak, że czujna pamięć, z której 

misie zostały wydobyte na sztuczne światło galerii, nie 

zdradza tendencji do sentymentalnej mitologizacji w 

ogóle, a w szczególności w stosunku do tej epoki. Misie 

przyglądają się podejrzliwie natrętnemu powrotowi lat 

70., 80. i chcą chyba być kamykiem wrzuconym w tryby 

machiny komercji żywiącej się słodkim do niemożliwości 

nudnym sentymentem.  

Robert Maciejuk,  What makes my breakfast taste so 

nice? , Galeria Foksal, Warszawa, 17.04.-13.05.2002 r.  
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Misie kochamy 

 
BOGUSŁAW DEPTUŁA 
 
 
Nareszcie koniec ze skandalami, nie potrzeba też tabliczek przestrzegających 
przed nieobyczajnymi lub szokującymi obrazami. W sławnej z 
niekonwencjonalnych wystaw warszawskiej Galerii Foksal można oglądać misie 
– pluszowe.  
 
 
Robert Maciejuk (ur. 1965), autor wystawy „What makes my breakfast so nice?”, tym 
razem sięgnął do doświadczeń z dzieciństwa. W naszym pokoleniu, a jesteśmy 
rówieśnikami, dobranocka to był najważniejszy punkt we wczesnodziecinnym 
harmonogramie. Na dobranockę warto było nawet wrócić z podwórka, chyba że dawano 
coś tak nudnego jak „Jacek i Agatka” albo „Gąska Balbina”.  
Dobrze pamiętam, że nie przepadałem za pluszowymi herosami. Kolargol zdawał mi się 
jakiś zbyt dziewczęcy, a Uszatek safandułowaty. Zdecydowanie wolałem „Bolka i Lolka” i 
„Zaczarowany ołówek”, nie wspominając o „Kreciku”, najlepszym ze wszystkich. 
Kreskówki miały wielką przewagę nad filmami z ruszającymi się pluszakami, chyba były 
żywsze, bardziej dynamiczne i wciągające. Jednak lata minęły, dokonała się obróbka 
pamięci i teraz wszystko wygląda zgoła odwrotnie: kreskówki wyparowały, a pluszowe 
misie ocalały. Być może stało się to za sprawą ponownego przyłączenia się Polski do 
strefy występowania Teddy Bears; nieodzowne okazuje się poszukiwanie rodzimej 
tradycji. A tradycja jest wcale mocna i interesująca. Wszak trzeba jeszcze pamiętać o 
otoczonym wielką i dwuznaczną sławą „Misiu z okienka”, który przepadł bez wieści, gdyż 
jednego wieczora prowadzący miał zakończyć program słowami: „A teraz, kochane dzieci, 
pocałujcie misia w d...”. Mało kto już o tym przemądrzałym misiu moraliście pamięta, ale 
ja jego okienko z wyciętym serduszkiem widzę nadal doskonale, choć z żalem przyznaję, 
że niezwykłych dialogów odtworzyć nie potrafię. 
 
* 
 
Kolekcja misiów Maciejuka w Galerii Foksal wygląda znakomicie. Ogromny Uszatek, 
wzrostem znacznie przewyższający samego autora, do tego Kolargol w kilku ujęciach, 
Nordynka – filmowa miłość Kolargola. I miś nad misiami – Puchatek, oraz dowód 
poważnego uwikłania autora w „misią” problematykę, czyli ogromna panda-kolaż, 
ułożona z włochatych klocków, i jej niewielka, wyhaftowana odmiana. Wyłączywszy 
pandy, które traktuję jako swoistą wprawkę do archeologii telewizyjnych misiów polskich, 
wszystkie obrazy są znakomicie namalowane. Nie znać ani faktury telewizora, ani faktury 
obrazów. A wielki Uszatek ma w swej dotykalności coś z powagi i dostojeństwa XVII-
wiecznego malarstwa hiszpańskiego. Głębia matowego, szarego tła mogłaby służyć 
doskonale jakiemuś świętemu z bogatego orszaku namalowanego przez Zurbarana.  
Może to brzmi przesadnie, ale przesadą wcale nie jest. Maciejuk, od lat słynący ze 
świetnego warsztatu, w najnowszych obrazach jest jeszcze doskonalszy. Dostrzegam w 
ich dopieszczaniu coś kompletnie niemodnego, przedwczorajszego, ale urzekającego. 
Podoba mi się także balansowanie między powagą i ironią. Najpoważniejsza warszawska 
galeria, matecznik Stażewskiego, Kantora czy Krasińskiego, przyjmuje taką wystawę. 
Można w tym fakcie widzieć jedynie konsekwencję; już dwa razy prezentowano tu obrazy 
Maciejuka. Jednak tamte wystawy nie były aż tak podwójne. Owszem, „Słońce Polsatu” 
(1996) też niosło w sobie wiele kontekstów, ale zarazem nie było tak jawnie demodé. W 
swojej pierwszej wystawie (1994) Maciejuk nawiązywał w abstrakcyjnych formach do 
dawnego malarstwa. Tak jakby z obrazów Sassetty czy Fra Angelica wyjęto same tła, 



najczęściej architektoniczne, i uczyniono z nich samodzielne obrazy. Ostatnie przed 
misiami były trupie czaszki. Serię owych śmiertelnych emblemów pokazywał Maciejuk w 
warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej na wystawie pt. „Scena 2000”.  
Zdaje się, że proste znaki przestały malarzowi wystarczać, że odczuł potrzebę 
malowania. Malarska biegłość bardzo wzmocniła efekt całej wystawy. Pluszaki nabrały 
nowych sił i wyrazu. Przestały być już tylko bohaterami dobranocek. Stały się postaciami 
z dziecinnego, ale i życiowego bestiarium. Ich ekranowe wcielenia przemieniły się, już 
teraz nieodwracalnie, w nowe formy, trochę tak, jakby nasze wspomnienia zyskały na 
mocy i znaczeniu. Misie to poważni goście, tak jak poważną sprawą jest dzieciństwo, 
którego rozmaite konsekwencje oddziałują na całe nasze życie doczesne. To nie jest tylko 
podróż w krainę „straconego czasu”, to wyprawa do samych początków.  
Robert Maciejuk teraz nieco inaczej widzi kadr z filmu o Kolargolu. Owszem, Nordynka 
beztrosko wywija swoje piruety na lodzie, ale kadr zbliżający pyszczek (twarz?) Kolargola 
poprzez szklany pucharek po lodach sprawia wrażenie wyjątkowo niepokojące. Można by 
go interpretować w nieskończoność, że to telewizyjny kolor albo scena podwodna, albo że 
biedny miś nadużył. I właściwie tak było w istocie, bo biedak na biegunie wraz z 
Nordynką przejadł się lodami i miał wizje. Niewinne scenki z dziecięcych bajek nie po raz 
pierwszy nabierają zgoła odmiennego charakteru. Pozwala na to spojrzenie z 
perspektywy lat. Nie pozostaje nic innego, tylko życzyć kolorowych snów. 
 
Robert Maciejuk, „What makes my breakfast so nice?”, Galeria Foksal w Warszawie, do 13 maja 2002.  
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GALERIA ZACHĘTA Robert Maciejuk 
 

Straszne wspomnienia z dzieciństwa 
 
Przed kilku laty Robert Maciejuk - jeden z najciekawszych twórców średniego 
pokolenia - portretował misie z animowanych "Dobranocek". 
 

Na wystawie "Noc amerykańska" w 
Zachęcie nie spotkamy Uszatka ani 
Colargola. Tematem obrazów jest... 
scenografia. Infantylnie namalowany 
zimowy widoczek, na tle którego misie 
występowały. 

W wydaniu Maciejuka ten sztuczny świat 
stał się wieloznaczny. Artysta jest mistrzem trudnych do nazwania nastrojów. Umie 
połączyć sprzeczności. Tym razem wykreował aurę słodko-jadowitą. Radość podszył 
strachem. Nawiązał do swego dzieciństwa, do czasów, kiedy polskie telewizory 
emitowały czarno-biały obraz. W odcieniach szarości utrzymana też była "Dobranocka".  

Na wystawie panuje mrok. Pozbawiona ostrego oświetlenia, duża "betonowa" sala 
wydaje się jeszcze większa. I upiornie nieprzytulna, jak PRL-owska rzeczywistość. 
Rozmieszczone na ścianach niewielkie szare obrazy stają się niemal niewidoczne. 
Celowo. Powstał efekt przedwieczornej pory, kiedy zacierały się kontury zewnętrznego 
świata, a maluchy koncentrowały się na przygodach swych ulubieńców.  

Oto scena tuż po odejściu bohaterów. Statyczna plansza, na której pojawiają się 
końcowe napisy. Pejzaż z pokrytymi śnieżną czapą fragmentem domku i złamanym 
drzewem - to motyw przewodni pokazu. Wielokrotnie powtarzany, malowany "a la 
Cybis" bądź "a la Seurat", czyli punkcikami. Tym zabiegiem Maciejuk przywołuje 
niegdysiejsze czarno-białe - jak obraz w telewizorze - reprodukcje w albumach i 
książkach z historii sztuki.  

Artysta czyni wysiłki, żeby uatrakcyjnić wspomnienia. Jedną z wersji zimowego 
krajobrazu ozdobił choinkowymi lampkami, zalotnie mrugającymi do widza. 
Przytwierdził do ściany napis "Beautiful" i udekorował go sztucznymi perełkami. 
Wszystko na nic. Bo na dziecięce wspomnienia autor spogląda z obecnej perspektywy. 
Utracił niewinność i naiwność. Dostrzegł fałsz, przemycony do dziecięcych uciech. 
Pozostały mu wspomnienia wykoślawione, jak zły sen.  

Monika Małkowska 
Wystawa czynna do 23.04 

 
 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 









 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 


