„Szukam dla
siebie inspiracji
w przestrzeni
pomiędzy
oryginałem
a kopią (…)”
Agata Ciastoń, kuratorka wystawy
Standby Painter, rozmawia z Amirem
Yatzivem i Guyem Slabbinckiem

“The gap
between the
original and the
replica creates
a space where
my art starts (…)”
Agata Ciastoń, the curator of the exhibition
“Standby Painter”, in conversation with
Amir Yatziv and Guy Slabbinck

Agata Ciastoń: Czy obraz może
opętać człowieka?
Amir Yatziv: To jest bardziej pytanie
do malarza. Nie potrafię sobie tego
wyobrazić.
Guy Slabbinck: Obraz może narzucić
kontrolę, jestem tego pewny. Czuję to
za każdym razem, kiedy patrzę na obraz
Eugène’a Delacroix „Śmierć Sardanapala”.
Potrafi on sprawić, że czuję się zdesperowany. Ale biorąc pod uwagę to, że ma
5 metrów szerokości, trudno byłoby go
wyciąć i schować w szafie…
Czy łatwo jest skopiować
Claude’a Moneta?
GS: Absolutnie nie! On był wirtuozem. Dla
mnie jako malarza, patrzenie na to, jak
interpretował on światło i cień to wspaniała przygoda i przywilej. Wszystko to za
pomocą lekkiego tańca pędzla na płótnie,
który tak trudno jest mi odtworzyć… malowanie, portretowanie lecącego ptaka…
jego pociągnięcia są długie a dobór
kolorów tak niesamowicie sprawny. Kiedy
kopiowałem „Plażę”, nic mi z tego za
pierwszym razem nie wyszło. W swoich
obrazach zwykle pozwalam płótnu prześwitywać, co sprawia, że kolory zmieniają
tonację, natomiast u Moneta cały sekret
tkwi w doborze farby, którą pokrywał on
całą powierzchnię, w rozbielaniu jej. Malowanie kopii zajęło mi cztery dni, zaś Monet
namalował swój obraz pewnie w dwie
godziny…
Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o sprawie dotyczącej obrazu
„Plaża w Pourville” Moneta? Który
jej aspekt wydał Ci się najbardziej
interesujący?
AY: Czytałem o tym artykuł w gazecie, to
chyba była izraelska gazeta. Ten artykuł
był na tylnej stronie, tam gdzie z reguły

Agata Ciastoń: Can a person be
possessed by a painting?
Amir Yatziv: I think it’s more of a question
for a painter. I can’t really imagine it.
Guy Slabbinck: A painting can take over
the control, I am sure of that… it happens
to me when I look at Eugène’s Delacroix’s
painting “Death of Sardanapalus”. It can
leave me totally desperate but with its
5 meter width, it is too big to be cut and
hidden in my closet…
Is Claude Monet easy to copy?
GS: Hell no! Because he was a virtuoso.
For me, as a painter, it was a privilege and
a magnificent adventure to see how he
interpreted light, shadow… with a light
brush-dance which I personally find so
difficult to follow… painting, portraying
a flying bird… and yet he keeps the pencil
strokes so very long and also his colours
are amazingly efficient. When I was copying “The Beach” I got it all wrong the first
time… I am used to let the canvas shine
through to shift in tones, Monet’s got it
all in the paint, mixing with the white on
the palette… It took me 4 days and I think
Monet painted it in 2 hours.
When was the first time that
you came across the story of
Monet’s “Beach in Pourville” case?
What aspect did you find most
interesting?
AY: I was reading an article in the newspaper, I think it was an Israeli newspaper;
the article was on the back page; the last,
yellow page of the newspaper where you
find daily stuff which I like the most. It
brought me a lot inspiration for the new
project that time.
GS: Amir told me about that story and
I immediately felt like in a movie… most

znajdziesz codzienne wiadomości, je lubię
najbardziej. I to właśnie ten tekst zainspirował mnie wtedy do pracy nad nowym
projektem.
GS: Amir opowiedział mi tę historię
i natychmiast poczułem się jakbym oglądał film. Najbardziej interesujące dla mnie
było to, że sprawca zastąpił oryginalny
obraz repliką oraz, że upłynęło trochę
czasu zanim ktoś się zorientował. Wow…
to znaczy, że część odwiedzających mogła
uwierzyć w to, że ta replika jest prawdziwym arcydziełem francuskiego mistrza.
Natychmiast miałem w głowie nową wizję.
Obydwoje sięgaliście już po
problem powtarzalności/repliki
w swoich poprzednich pracach.
Dlaczego, co jest w tym najbardziej pociągające?
AY: Uważam, że replika czy kwestia simulacrum jest niezwykle interesującą częścią
mojej pracy, ponieważ zawsze jest zaskakująca. Myślisz, że tworzysz wierną kopię,
ale zawsze wkrada się tam element nowej
interpretacji czy zaskoczenia. Moment ten
można uchwycić tylko podczas odtworzenia, bo to nigdy nie będzie dokładnie
to samo… Szukam dla siebie inspiracji
w przestrzeni pomiędzy oryginałem
a kopią.
GS: Uważam, że sztuka zawsze bazuje na
sztuce. Jako malarz uwielbiam infiltrować
przestrzeń innych ulubionych malarzy
po to, żeby zgłębić ich techniki i fantazje.
Zawsze wtedy sprawdzam, czy jest tam
wystarczająco dużo miejsca, żeby się na
chwilę zagnieździć. Uważam, że zbyt wielu
artystów chce zbyt szybko zbudować
swoją tożsamość. A może by tak stworzyć
razem większą opowieść? Uczyć się od
mistrzów… wrócić do tradycji.

interesting part for me was of course
the fact that Robert replaced the Monet’s
painting with a replica… Also the fact that
some time had passed before someone
noticed it… whew… It means some visitors might have believed the poor replica
was the real work of the French master…
I was immediately stricken by a whole
new vision of art.
You both were interested in
problems of repetition/replica or
copy in your previous works. Why
do you find it interesting?
AY: A replica or the issue of simulacrum
constitutes an interesting part of my body
of work because it’s always surprising.
You think you make a copy, you think
you make an accurate one but there are
always some new interpretations and
surprises which happen only when you try
to replicate… of course it’s never the same.
The gap between the original and the replica creates a space where my art starts.
GS: For me art is always based on art
itself; as a painter I love to infiltrate the
nest of a different painter and learn
about the fantasies and techniques of the
painters I admire. Also seeing if there is
enough room in that nest to stay there for
a while… In my opinion it’s sad that too
many artists look for their own identity too
soon… Why not try to build the big stories
in art together? Learn from the greatest…
go back to the tradition.

Guy Slabbinck, Ręce trzymające replikę / Hands Holding the Replica
olej, płótno / oil on canvas; 73 × 111 cm

Jak to się stało, że się poznaliście
i zaczęliście razem pracować?
GS: Amir mieszkał w Belgii, w Gandawie.
Nasze córki chodziły razem do żłobka,
zaczęliśmy rozmawiać na placu zabaw, jak
robi to pewnie większość rodziców.

Is the standby painter an artist?
AY: Yeah, I think the standby painter is
mostly an artist as well.
GS: Good question… depends on the
skills of the person who is the standby
painter.

A czy standby painter1 jest artystą?
How did it happen that you met
and started working together?
GS: Amir lived in Belgium, in Ghent. Our
daughters were together in this same preschool and we started talking… like most
parents do on the playground.

AY: Tak, myślę, że standby painter jest
przede wszystkim artystą.
1. Termin odnosi się do profesji osoby, która
maluje plan filmowy i pozostaje w dyspozycji
podczas kręcenia filmu po to, by domalowywać
określone elementy lub na bieżąco wprowadzać
poprawki. W tytule filmu i wystawy został on
użyty w metaforycznym znaczeniu.

What is the status of the original
piece of art nowadays in your
opinion? Is an artist who makes
copies the “real” artist?
AY: I think the question of copy versus
original becomes less and less interesting.
Of course it’s not the same… of course
when you copy, you do not really create. I think nowadays, in the digital, post

GS: Dobre pytanie… zależy od umiejętności osoby, która tę funkcję pełni.
Jaki jest status oryginalnego
dzieła sztuki we współczesnej
sztuce? Czy jest artystą ten, kto
kopiuje „prawdziwego” artystę?
AY: Myślę, że pytanie o relację kopii
i oryginału staje się obecnie coraz mniej
frapujące. Oczywiście to nie jest to samo;
podczas tworzenia kopii nie można
mówić o prawdziwym tworzeniu. Dzisiaj,
w tym cyfrowym, post-internetowym
świecie, to pytanie jest coraz mniej
zasadne.
GS: Tworzy się kopię… zaś prawdziwy
artysta wzbogaca świat poprzez sztukę.
Ale to, w jaki sposób, zależy od definicji
artysty i samych artystów, jest ich wiele,
każdy jest inny… kopię może stworzyć
ktoś naprawdę uzdolniony, ale nigdy nie
będzie on mógł nazywać się „twórcą”.
Jakie znaczenie ma osobisty
kontakt z dziełem sztuki w czasach mediów elektronicznych
i możliwości, jakie daje chociażby
Google Arts & Culture, gdzie
można obejrzeć sobie wybrany
artefakt bardzo dokładnie?
AY: Nie jestem przekonany, czy rozumiem, czym jest ten osobisty kontakt. Ale
prawdą jest, że w erze cyfryzacji staje się
on coraz mniej osobisty.
GS: Przedmiot i jego historia tworzą aurę.
David Hockney maluje dziś na iPadzie
tak, jak Monet kiedyś malował na płótnie.
Zawsze będzie istniała potrzeba fizycznego kontaktu, szczególnie, że współczesny wirtualny świat ciągle nie jest
doskonały… Na potrzeby tego projektu
zrobiliśmy kilka prób z wykorzystaniem
rzeczywistości wirtualnej, ale szybko się
poddaliśmy. Wirtualny świat rozwija się

Internet era, the question becomes less
and less relevant.
GS: He or she is the creator of that copy…
The real artist enriches the world with art.
But here it depends on the definition of an
artist… there are different kinds of artists…
making copies can be done by someone
with a real artistic talent… but this person
will never be the original artist.

coraz lepiej, ale wierzę, że wciąż będziemy
malowali na płótnie. Pracując przy naszym
projekcie przetestowałem też „Tilt Brush”
[aplikacja pozwalająca malować na komputerze] i od razu się zakochałem. To jest
przyszłość. Ale te technologiczne nowinki
wciąż są niedoskonałe. Uważam, że
niebawem będziemy w stanie podłączyć
VR bezpośrednio do mózgu… to wszystko
zmieni.

What is the importance of
personal contact with a piece of
art in the times of media such as
Google Arts & Culture where you
can watch it very closely?
AY: Not sure if I understand what
personal contact is… but it is true that
it becomes less and less personal in the
digital era.
GS: It is always an object with its history
that creates the aura… David Hockney
paints on Ipads nowadays like Monet
painted on canvas back in time, but
there will always be a need of a physical
connection, especially because modern
virtual world is still not perfect… For this
projects we also did some VR tests but
we stranded quite quickly… if the virtual
world develops and the virtual reality
becomes better I believe that we still will
be painting on canvas. For this project
I also did some tests with “Tilt Brush” and
I was immediately addicted to that tool…
this stuff is the future… But again the VR
techniques are still poor today. I guess
that soon we will be able to implant VR
directly into the brain and this will change
everything.
Is the obsession important in the
process of creating? In what way?
AY: I don’t think so, it is an individual case
and everybody creates in a different place
and has personal motivation.

Guy Slabbinck, Plaża / The Beach
olej, drewno / oil on wood; 155 × 91 cm

GS: I don’t know about obsession.
I’d rather call it enthusiasm or passion
that is necessary for creation.
Do you think that such feelings
like obsession etc. can appear in
relation to contemporary art or
only to historical artefacts?
AY: If there is an obsession of course it
can happen to both contemporary and

Amir Yatziv, Guy Slabbinck, Standby Painter

w tym cyrku medialnym, w którym wszyscy jesteśmy. Jeśli „Mona Lisa” byłaby
jedynym dziełem Leonarda da Vinci to nie
zostałaby skradziona i nikt by się nią nie
zainteresował. Dziś potrzebujemy historii,
natomiast jeśli ona jest zbyt mocna, ludzie
reagują zbyt żywiołowo; tak się dzieje również w sztuce współczesnej.

Czy obsesja i stan psychopatyczny
są ważne przy procesie tworzenia?
W jaki sposób?
AY: Nie sądzę; to jest sprawa indywidualna
i każdy tworzy z innej pozycji i ma inną
motywację.
GS: Nie znam się na obsesji. Raczej skłaniałbym się w stronę entuzjazmu i pasji
potrzebnej do tworzenia.
Uważasz, że uczucia takie jak obsesja
mogą się ujawnić wyłącznie w stosunku do historycznych dzieł sztuki
czy także wobec współczesnych?
AY: Obsesja może się ujawnić w stosunku
do sztuki współczesnej i historycznej.
Kiedy pojawia się pożądanie, nie ma to
znaczenia.
GS: Tak, sądzę, że uwielbienie to bardzo
interesująca część sztuki. Luc Tuymans
(belgijski malarz współczesny) powiedział
kiedyś, że doświadczył sytuacji, kiedy
dwie kobiety zemdlały po tym, jak wpadły
na niego w windzie. Jest w nas coś, co
pozwala nam łatwo idealizować, zwłaszcza

Czy muzeum jest instytucją, która
umożliwia dostęp do sztuki czy
raczej ją więzi?

historical art. When one needs to possess
something, this where it starts, doesn’t
matter if it’s historic or contemporary.
GS: Yes, I strongly believe that this is
a very interesting part of art, the adoration… Luc Tuymans (Belgian contemporary painter) once declared that he saw
two women faint when they bumped into
him, as they were coming out of the elevator… There is still something inside us that
makes us idealise very easily. Especially
due to big media circus we are seeing
today… If Mona Lisa was the only piece of
art of Leonardo Da Vinci it would not have
been stolen, I’m 100 % sure nobody would
be interested in it today. Everything needs
a story, but when the story gets too strong,
people react too strongly, it happens also
in contemporary art.
Is the museum an institution
which makes art available or rather
prisons it?
AY: Maybe the museum does both: prisons and also shows the art?

GS: I don’t believe a museum is prisoning
art, it has a conserving purpose and it
gives a platform… Art without museum is
rather “lost” than “free”.
In which way (if any) do you judge
this what Robert Z. did?
AY: Well sometimes you have to do something important, what you personally feel
is important… this is how I judge this case.

AY: Może jednocześnie pokazuje i więzi?

GS: I tell my children everyday not to cut
Monet’s paintings! ;-)

GS: Nie sądzę, że muzeum więzi sztukę.
Muzea zajmują się konserwacją dzieł, są
platformami. Według mnie sztuka bez
muzeum jest raczej „zagubiona” aniżeli
„wolna”.

Could obsessive desire for an
organic relationship with a piece
of art be the justification for
transgressing social and ethical
standards in your opinion?

W jaki sposób osądzacie
(jeśli w ogóle) to, co zrobił Robert Z.?
AY: No cóż czasem trzeba zrobić coś ważnego, to, co wydaje ci się istotne… taka
jest moja opinia.
GS: Nigdy nie wycinaj Moneta! Powtarzam
to moim dzieciom codziennie! ;-)
Czy waszym zdaniem obsesyjne
pożądanie cielesnego wręcz
kontaktu z dziełem sztuki może
być usprawiedliwieniem przekroczenia społecznych i etycznych
standardów?
AY: Oczywiście nie, natomiast takie pożądanie zawsze będzie się pojawiać, bo my jako
ludzie lubimy posiadać rzeczy materialne.
GS: Nie, ale myślę, że sytuacje takie jak ta
będą się zdarzać… te obsesje są wdrukowane w nasze DNA, być może jest to nawet
rodzaj jakiegoś atawistycznego przystosowania, które pomaga przetrwać i jednocześnie może się wymknąć spod kontroli?

AY: Of course the answer is no but it will
always come back in this kind of relationship… we, as humans, like to possess
materiality, this is why.
GS: No, but I think things like this will
always happen… obsessions like desire
is in our DNA, maybe it is even a kind of
biological atavism which can get out of
control?

Amir Yatziv, Guy Slabbinck, Standby Painter

Amir Yatziv (1972)

Guy Slabbinck (1979)

Jest izraelskim artystą wizualnym i twórcą
filmowym. W swojej działalności interesuje się przede wszystkim narracjami
historycznymi i ich współczesnymi
interpretacjami. Jego prace skupiają się
na budowaniu wrażenia wyobcowania,
ujawniają niemożność uzyskania jednolitej
prawdy historycznej. Yatziv jest absolwentem Akademii Sztuki Bezalel w Jerozolimie
(2008). Był uczestnikiem licznych wystaw
indywidualnych i grupowych (m.in. w Tate
Modern w Londynie, KW Berlin, Van
Abbemuseum w Holandii, MWW we Wrocławiu) oraz wielokrotnym stypendystą
i zwycięzcą konkursów (m.in. CDA Projects
Artistic Research and Production Grant,
DAAD Artist Scholarship, stypendium
Instytutu Adama Mickiewicza).

Mieszka i pracuje w Gandawie. Jest
absolwentem Akademii Sztuk Pięknych
LUCA w Gandawie. Tworzy obrazy, rysunki
i akwaforty nasycone kolorem, walczy
z wizualną nudą poprzez poszukiwanie
symbolicznego stylu. Jego prace najczęściej dotyczą samego malarstwa
oraz statusu artysty. Często zaczyna od
istniejącego obrazu lub tradycyjnych
tematów, takich jak: utracony raj, historia
kolonialna i mitologia. Następnie próbuje
odnaleźć się w świecie klasycznego malarstwa. Poprzez studiowanie i przerabianie
warstw znaczeniowych tworzy nowy
język wizualny. Był uczestnikiem licznych
wystaw indywidualnych i grupowych
(m.in. w WOW Art Gallery w Brukseli, MSK
w Gandawie, NK Gallery w Antwerpii).

Amir Yatziv (1972)

Guy Slabbinck (1979)

is a filmmaker and a visual artist. He is
interested in past narratives and their
contemporary interpretations. In his
work he creates a sense of estrangement,
revealing the impossibility of a single
coherent historical truth. Amir is a graduate of Bezalel Academy of Art (2008)
and Hito Styerel Class (2010). His works
were shown in numerous group and solo
exhibitions including: Tate Modern – UK,
KW Berlin – Germany, Van Abbemuseum –
Netherlands and more. He lives and works
in Tel Aviv.

creates paintings, drawings and etchings
infused with colour. Guy Slabbinck’s
recent pictures deal with painting and the
status of an artist. He often starts off with
an existing painting or traditional themes
such as paradise lost, colonial history and
mythology. By studying and reworking the
layers of meaning in the images of classical art he creates a new visual language.
Slabbinck’s works were shown in numerous group and solo exhibitions including:
WOW Art Gallery in Brussels, MSK in
Ghent, Zwart Huis Gallery in Knokke, NK
Gallery in Antwerp. He studied art at the
LUCA School of Arts and Science in Ghent,
lives and works in Ghent.
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