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Colorful war, 10042018, oil acrylic on canvas 130x360cm 2018

“Popend plastyczny w warunkah klasycznych “(
„P.P.W.K.”)
W dawnych czasach królowie stawali na czele
swoich wojsk, by prowadzić żołnierzy w bój.
Nierzadko o wyniku wojny decydował bezpośredni pojedynek wodzów stoczony na polu bitwy.
Współcześni przywódcy zachowują bezpieczny
dystans od miejsc gdzie rozgrywają się wywołane
przez nich konflikty.
Mały chłopiec położył przed sobą kartkę papieru,
wziął do ręki kredki i zaczął rysować bitwę. Rysując
naśladował dźwięk wystrzałów, świst kul, szum silników samolotów i czołgów, okrzyki kawalerzystów
i jęki rannych. Był tak przejęty, że aż się zaślinił,
pohukując i sycząc. Kiedy już się znudził, odłożył
kartkę i wnet zapomniał o tym co go jeszcze przed
chwilą tak zajmowało.
Sześćdziesiąt lat później ten sam chłopiec, w eleganckim mundurze ozdobionym barwnymi naszywkami ogląda, na wielkim plazmowym ekranie,
żwawo poruszające się figurki żołnierzy i pojazdy.
Gdy już nawiążą kontakt z przeciwnikiem pojawiają się kolorowe, efektowne rozbłyski. Widowisko
przykuwa uwagę i przypomina dziecięcą zabawę
sprzed lat. W tym samym czasie gdzieś daleko,
setki kilometrów od bezpiecznego i komfortowego
bunkra toczy się prawdziwa wojna. Czarno-biała.
Nikt tu nie myśli o kolorach.
Serhiy Savchenko

“Plastic Pressing in Classic Conditions” (“P.P.W.K.”)
In the old days, kings led their armies to lead soldiers into
battle. Often the outcome of the war was determined by a direct duel of chiefs fought on the battlefield. Modern leaders
keep a safe distance from the places where the conflicts they
cause take place.
The little boy laid a piece of paper in front of him, picked up
crayons and began to draw a battle. When drawing, he imitated the sound of gunshots, the whistle of bullets, the hum
of airplanes and tanks engines, the cries of cavalrymen and
the groans of the wounded. He was so excited he drooled,
hooting and hissing. When he got bored, he put the paper
aside and he forgot about what had been bothering him a
moment ago.
Sixty years later, the same boy, in an elegant uniform decorated with colorful patches, watches on a large plasma
screen, briskly moving figures of soldiers and vehicles. Once
they make contact with the enemy, colorful, effective flashes
appear. The show attracts attention and resembles a children’s game from years ago. At the same time, somewhere
far away, hundreds of kilometers from the safe and comfortable bunker, a real war is going on. Black and white. Nobody
thinks about colors here.
Serhiy Savchenko

Blue-Red War , oil ,acryl on canvas, 180x260cm, 2017

Attack 50 on 50 , colorfull wars, oil acrylic on canvas
120x180cm. 2021

Colorful wars, oil, acrylic on canvas, 90×150 cm,

Zwodniczy kolor? Nie, kolor przede wszystkim!

Deceptive color? No, color comes first!

Co łączy rozrzucone w artystycznym nieładzie
drobiazgi i barwne konflikty. Czyżby rozproszone,
wydawałoby się nieistotne błahostki, które widzimy w cyklu „Drobiazgi” były tylko formalną grą
kolorem i kompozycją? Tak można byłoby przypuszczać gdyby nie zostały skonfrontowane na
jednej ekspozycji z „Barwnymi wojnami”. Oba cykle
powstawały w tym samym czasie. Koncentrując
naszą uwagę na kolorycie „Drobiazgi” przedstawiają mikroświat wzajemnych zależności z pozoru błahych, rozproszonych, elementów. Kadry, na których
barwne kropki, plamy, plamki i smugi, zatrzymane
w relacjach z innymi elementami przywodzą na
myśl obrazy spod mikroskopu. By dostrzec ich wzajemne interakcje trzeba im poświęcić chwilę uwagi.
Bezładne z pozoru, tworzą intrygujące światy wzajemnych odniesień. Warto im się bliżej przyjrzeć –
może to są obrazy społeczności, widziane z pewnego dystansu, barwne, żywe. Ten trop podsuwa
drugi cykl – „Barwne wojny”, gdzie plamki i kropki,
są zupełnie inaczej „zorganizowane” w kadrach.
Podzielone na dwa kolory – „nasi” niebiescy, wróg
czerwony, jak w grach wojennych, pozornie odarte
z własnej tożsamości. Niemniej kolorowe i efektowne, pozbawione są jednak kompozycyjnej swobody z jaką wchodziły w związki w pierwszym cyklu.
Konflikt, również ten wykreowany przez artystę na
płótnie, przy pomocy środków malarskich, wymaga
zmiany organizacji przestrzeni malarskiej. W zestawieniu z Drobiazgami widać, że napięcie i intensywność, dynamika mają swoją cenę. Ceną jaką płacą
społeczeństwa za militaryzację jest też zmiana jego
struktury. Tak naprawdę nieważne kto wygra - niebiescy, czy czerwoni, z czasem świat znowu zacznie
mienić się pełną paletą barw. Zostanie kolor.

What connects trinkets scattered in the artistic disorder
and colorful conflicts. Are the scattered, seemingly insignificant little things we see in the “Little Things” series
just a formal game of color and composition? It could be
assumed if they had not been confronted at one exhibition with “Colorful wars”. Both cycles were created at the
same time. By focusing our attention on the coloring,
“Trinkets” present a microcosm of mutual dependencies
of seemingly trivial, scattered elements. Frames in which
colored dots, spots, spots and streaks, frozen in relation
to other elements, bring to mind images from under a
microscope. To see their mutual interactions, you need
to give them a moment of attention. Seemingly chaotic,
they create intriguing worlds of mutual references. It is
worth taking a closer look at them - maybe they are images of the community, seen from a distance, colorful,
vivid. This trail is suggested by the second series - “Color
Wars”, where spots and dots are “organized” differently
in the frames. Divided into two colors - “our” blue, the
enemy red, as in war games, seemingly stripped of its
own identity. Nevertheless, colorful and effective, they
lack the compositional freedom with which they entered
into relationships in the first cycle. Conflict, also the one
created by the artist on canvas with the help of painting
means, requires a change in the organization of the
painting space. In comparison with the Little Things, you
can see that the tension, intensity and dynamics come
at a price. The price that societies pay for militarization
is also to change its structure. In fact, no matter who
wins - blue or red, with time the world will again start to
sparkle with a full palette of colors. Color will remain.
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