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Na wystawie w Muzeum Współczesnym Wrocław Maess zaprezentuje 
fragment   serii United Networks. Jest to cykl rysunków poruszających 
się na styku  przestrzeni   analogowej i cyfrowej, wirtualnej i realnej. Dążą 
do stworzenia sytuacji w której dzieło funkcjonuje w obu tych przestrze-
niach i płynnie się między nimi przemieszcza. 
Rysunki Maess powstały poprzez operacje na bazach danych 
odnoszących się do pozycji artystki w systemie produkowania wypow-
iedzi jakim jest środowisko cyfrowe. Poprzez poprzez kompilację                       
i manipulację programami do wizualizacji nadano im postać graficzną, 
która następnie została przeniesiona na papier   jako rysunek. 

Kurator: Michał Fopp



 
MAess / United networks
.
Podziwiajcie polot płynny,
Siłę i majestat linii:
Ona jest głosem, którym światło włada

Guillaume Apollinaire, Zwierzyniec

Znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy szukamy metafory naszego jednoczesnego istnie-
nia w przestrzeni wirtualnej i analogowej sięgamy po stworzenia liminalne – cy-
borgi, satyrów, Ariela, postaci zwierząt o ludzkich głowach lub świętych o głowach 
zwierząt. Te idiosynkratyczne obrazy mówią o podwójnej naturze i przemieszcza-
niu się między dwoma obszarami.

 Sztuka jako dzialalność krytyczna i terapeutyczna radzi sobie z tym dwojako. Ist-
nieje silna nostalgia za wyposażonym w aurę obiektem, związana z faktem, że nasz 
kontakt ze sztuka wciąż jest w większej mierze fizyczny. Istnieje jednak rosnąca gru-
pa artystów, którzy modus naszego istnienia w społeczeństwach których kondycja 
jest określona przez rewolucję cyfrową czynią swoim  głownym tematem.

Pytanie brzmi jak przekroczyć przepaść między obrazem materialnym, taktylnym   
a obrazem, który  pojawia się jako selektywny filtr na powierzchni lampy, którą jest 
monitor komputera? Tych kilku artystów, którzy odnieśli  sukces odpowiadając na 
to pytanie tworzą dzieła  zakorzenione zarazem wirtualnie i fizycznie. Przekrocze-
nie wymiariu dokonuje się w ich pracach. 
 
 W ten sposów stary koan Waltera Benjamina o ilości przechodzącej w jakość znalazł 
jeszcze jedną realizację. Wyzwaniem jest właściwy sztuce ekonomiczny model 
rzadkości i oryginalności ale także pytanie jak dokonać transplantacji z środowiska 
on-line do przestrzeni off-line. 

Jak dokonać rekonfiguracji wizualnej ekonomii ekranu komputera w przestrzeni 
wystawienniczej? Jak przejśc od płaskiego, prywatnego i zamkniętego do otwart-
ego, warstwowego i publicznego modelu istnienia?

Maess sytuuje się w samym sercu tej problematycznej przestrzeni. W dobie 
wydawałoby się niekwestionowanej hegemonii obrazu cyfrowego sięga po 
archetypiczną technikę rysunku. Jej celem jest badanie styku przestrzeni fizycznej
 i cyfrowej.   Do tego pozwala sobie na jadowity komentarz względem funkc-
jonowania art worldu. Ostrze krytyczne także operuje więc w dwu przestrzeniach 
– ontologii i polityki.

Stąd rysunki, które płynnie przepływają między przestrzeniami. United Networks 
powstały poprzez operacje na bazach danych.Poprzez kompilację i manipulację 
programami do wizualizacji nadano im postać graficzną, która następnie została 
przeniesione na papier jako rysunek. Skok techniczny wprowadzający kolejny mar-
gines błędu, związany z ludzkim ciałem jako przekaźnikiem pozwala zlokalizować 
moment przejścia. To także wyzwanie rzucone reprodukcji technicznej. Maess dos-
konali bowiem nieprzerwanie swoje umiejętności techniczne a jej kreska osiąga 
niebywałą precyzję.

Same bazy danych użyte jako podstawa z tej serii odnoszą się do pozycji artystki. 
Analizuje więc swoją własną sytuację jako funkcji autorki w szczególnym system-
ie produkowania wypowiedzi jakim jest dyskurs o sztuce. Lustro ekranu pozwala 
tutaj przeprowadzać operację na personie. Przedstawia relacje między słowami 
kluczowymi, skomplikowane relacje między sądami estetycznymi różnej ważności, 
proweniencji, budowy.

„Obecna epoka jest prawdopodobnie przede wszystkim epoką przestrzeni. Znajduje-
my się w epoce symultaniczności: żyjemy w czasie umieszczania wielu rzeczy obok sie-
bie, czasie bliskości i oddalenia, jednego obok drugiego, rozproszenia. Znajdujemy się 
w momencie, jak sądzę, kiedy nasze doświadczenie świata jest w mniejszym stopniu 
tym doświadczeniem, które rozwija się w czasie, w trakcie długiego życia, w większym 
stopniu natomiast doświadczeniem sieci, która łączy punkty i przecina tworząc własną 
plątaninę” Michel Foucault, O innych przestrzeniach
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W kontekście tematu sieci można tutaj wymienić Marka Lombardiego, który 
do śmierci tworzył diagramy ogromnej delikatności przedstawiające jednak 
nieprzejrzystą sieć relacji między globalnymi finansami, elitami i politykami; w 
tym ich związki z światowym terroryzmem. Subtelne, transparentne diagramy 
kontrastowały  z rozproszonymi kompromitującymi informacjami z których 
wyłaniała się wizja świata w mackach tym bardziej przerażających, że jak gdyby 
przypadkowych. 
Wszystkie te związki były luźne, widmowe ale tym bardziej efektywne. Lombardi 
pytał o ciemny rewers globalnego usieciowienia i szoku natychmiastowości. Na 
tyle trafnie, że po 9/11 agenci FBI skontaktowali się z Whitney Museum of Ameri-
can Art w celu analizy jednego z rysunków Lombardiego.

U Maess jednak cała ta siatka znaczeń przemienia się w abstrakcyjne kompozycje. 
Bezpośrednie referencje zostają ukryte. Maess dokonuje swojej rewelatorskiej 
pracy mieszając imitację strategii z jej wykorzystaniem jako metody twórczej. Jej 
gest radykalny o tyle o ile godzi się z zastaną sytuacją aporii wykorzystując ją jako 
środowisko w jakim mogą się rozwijać jej prace.

Jedyne co nam jest dane to dynamiczne kształty na poły mechaniczne, na poły 
organiczne. Ich generowanie przypomina bardziej aleatoryzm kontrolowany 
Lutosławskiego niż akt natchnienia. Maess flirtuje z błędem, nieprzewidywalnością  
Interesuje ją nie tylko możliwość przechodzenia między skalami, które się wza-
jemnie determinują – całości i części ale także rola trzasków, błędów, interakcji, 
która wykroczyła poza założenia systemowe.

Już bazy danych zawierają błędy – produkt przypadku, kolejne zostają nadpisane 
w procesie kompilacji. Część danych zostaje utracona, część ginie, co więcej różne 
kompilacje dają odmienne efekty na późniejszym etapie wizualizacji za pomocą 
programów graficznych. Ostatnia siatka błędów jest najistotniejsza jeśli idzie o 
wpływ na ostateczną formę prac. To błędy związane z ludzkim ciałem. Drobne 
drgnienia, mrugnięcie oka, skurcz w dłoni lub ramieniu, sztywny kark – wszyst-
kie przekładają się na drobne niedoskonałości kreski, jak wizualny szum gramo-
fonowej płyty nadający im jednak delikatność innego rodzaju niż osiągalna cy-
frowo.
Podobną strategię prezentował Torgeir Husevaag korzystający z inherentnej 
w rysunku niedoskonałości i ilustrujący kreatywny potencjał błędu. W “Punish-
ment drawings” tworzonych od 1999 do 2003 postawił sobie zadanie – ryso-
wanie koncentrycznych kręgów – każdego otaczającego poprzedni najbliżej jak 
to możliwe ale unikając kontaktu między liniami. Za każdym razem kiedy popełnił 
błąd pojawiało się “karne kółko” w miejscu błędu. Ono także musiało zostać otoc-
zone przez następne okrążenie. W efekcie powstały oszałamiające fraktalne,                                                
semi-organiczne struktury.

Takie ujmowanie błędu jako możliwości twórczej – zgrzytu w doskonałym 
systemie, który zdaje się nie tylko nas otaczać ale wnikać wgłąb naszych ciał 
podmieniając komórki na piksele – jest zespojone ze sztuką zachodnią niemalże 
od zarania. Ślad gąbki Parrazjosa, antycznego malarza szukającego perfekcji 
rzucona w pysk konia pozostawia ślad do złudzenia przypominający pianę na 
pysku wierzchowca – żywy efekt, którego malarz szukał. Renesansowi Włosi szli 
jeszcze dalej i wskazywali stworzenia, których dwuznaczna natura zadawała kłam 
idealnej taksonomii świata naturalnego – jak koral zarazem organizm i minerał 
– by wskazać, że największa artystka jaką znają, Natura, sama pozwala sobie na 
takie luksusy. Służące tylko pofolgowaniu jej nieograniczonym możliwościom 
tworzenia. Nazywano je lusus naturae, żarty natury. Techniką która służyła im 
do folgowania ich własnym możliwościom twórczym był rysunek – medium 
wyposażone w dwie przeciwstawne cechy precyzję i vagezza albo poesia.
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