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Ornamentalizm w malarstwie rosyjskim końca XX – początku XXI wieku  
z jego symbolami, znakami, niezwykłą ornamentyką i pojęciową wieloznaczno-

ścią (kierunek, nurt, styl, maniera malarska, estetyka, język plastyczny, świato-

pogląd, filozofia) jest zjawiskiem złożonym i wciąż niewiele o nim wiadomo. 

Jak dotąd też nie udało się w przekonujący sposób go zdefiniować. Zapewne 
ornamentalizm można rozpatrywać jako fenomen, który łączy różnorodne (pod 
względem źródła pochodzenia, charakteru i cech struktury rytmicznej) transfor-

macje stylistyczne. To nawarstwianie się czasu w najróżniejszych odczytaniach  
i interpretacjach, wschodnia arabeska w zawiłościach wzorów, miejsce spotkań 
epok, tematów, narracji wizualnej, wątków, języków, nastrojów. Od drugiego 
dziesięciolecia XXI wieku ornamentalizm cieszy się coraz większym zaintere-

sowaniem środowiska artystycznego nie tylko w Rosji i byłych jej republikach, 
ale i na świecie. W 2013 roku w moskiewskiej galerii „Na Kaszyrkie” ornamen-

talizm prezentował się jako pewna światopoglądowa i historyczno-artystyczna 

wspólnota, jako szczególny rodzaj estetyzmu, zjawisko do końca nierozpoznane, 
niezbadane, czyli jako terra incognita

1. Na międzynarodowej wystawie, w której 
wzięło udział czterdziestu artystów z wielu miast Federacji Rosyjskiej i innych 
krajów, zaprezentowano różne kierunki, gatunki ornamentalizmu oraz wielość 
jego interpretacji przy pomocy rozmaitych technik i środków wyrazu artystycz-

nego (malarstwo, grafika, sztuka stosowana, tkaniny i szkło artystyczne, lingwo-

gobeliny, instalacje, wideo-art itd.). Oglądając dzieła, m.in.: S. Abakumowa 

                                                 
1  Орнаментализм. Terra incognita. Каталог, автор составитель Л. Чекалина, 

Государственный выставочный зал „На Каширке”, Москва 2013. 



80 Grażyna BOBILEWICZ 

(Motywy słowiańskie-1, 2012), A. Akindinowa (Macierzyństwo, 2009), M. Ar-

changielskiej (Woda, 2013), N. Baranowej (Panno. Motyle, 2012), N. Łomono-

sowej (Ornament, 2013), W. Mielnikowa (Lingwo-metachemia, 2003–2013),  

M. Priesniakowa (Przeobrażenie tęczowego ciała, 2013), W. Nowiczkowa 

(Martwa natura z rybami, 2000), I. Pietrowa (Kamienie Karelii, 2013), R. Ku-

zniecowa (KIIK-ATLAMA, 2013), M. Polakowej (Adam i Ewa, 2013), K. Rub-

cowej (Taniec białej damy, 1997), F. Nazarowa (Czarownik, 2009), W. Pronina 

(Tryptyk „Związek Wody i Ziemi”, 2009), G. Połoz (Manuskrypt, 2005), W. Szi-

towa (Gwiezdny portal nad górą Uluru. Australia. Trzecia Czakra Ziemi, 2012)  

i wielu innych, widz pogrążał się w fantastyczne, metafizyczne i kolorystyczne 

przestrzenie indywidualnych światów artystycznych.  
Czym zatem jest ornamentalizm (lub: neoornamentalizm), który bywa po-

równywany lub przeciwstawiany innemu współczesnemu kierunkowi − etnofu-

turyzmowi, jakie są jego wyróżniki? Na poziomie formalnych poszukiwań orna-

mentalizm charakteryzuje wielowarstwowość przedstawienia, chociaż nie wszy-

scy artyści się nią posługują. Na to, co wyobrażone, w przestrzeni ikonicznej 

nakładane są wielowarstwowe, prześwitujące płaskie ornamenty, które tworzą 
grę kilku planów. Na poziomie rytmu i znaczenia jest to osobliwe połączenie 
wielowymiarowości projekcji myśli, obserwowanych i kontemplowanych obra-

zów/modeli, symboli, różnych punktów widzenia, zestawień i porównań. Przy 
całych swoich walorach dekoracyjnych (pod wieloma względami rozwijających 
spuściznę modernizmu) ornamentalizm w określonym stopniu wpisuje się także 
w paradygmat postmodernizmu. Oprócz wyróżników formalnych posiada on 
symboliczną treść, a jedną z jego podstaw są tekstowo-znakowe elementy, które 

też mogą być „wielowarstwowe”. W ornamentalizmie występują różnorodne 
style, tendencje, kierunki, które obejmują szerszy horyzont kulturowy niż te, na 
których bazowały style modernizmu. Ornamentalizm czerpie z różnych źródeł:  
z ornamentyki starożytnej, średniowiecznej, wschodniej i innych kultur, także  
z fizjologii percepcji czy fenomenów fizycznych. Z tego powodu, opierając się 
m.in. na fizycznym pochodzeniu rytmu oraz na rytmie ornamentalnym, można 
mówić nie o stylu, kierunku czy o manierze „ornamentalizm”, a raczej o „dome-

nie ornamentalizmu”. Ale to także nie jest cecha oryginalna, bowiem w odróż-
nieniu od klasycyzmu i baroku, modernizm również posiadał cechy domeny. 
Jeśli weźmie się pod uwagę przejawy ornamentalnych tendencji w różnych epo-

kach, krajach i u różnych autorów, to w zasadzie nie da się sprowadzić ich do 
jednej stylowej podstawy. Styl baroku, jak wiadomo, posiadał swój ornamenta-

lizm, który z kolei miał określone właściwości na terenie Niemiec, Rosji czy 
Tybetu. Modernizm charakteryzowała wielość stylowych kierunków połączo-

nych czymś ogólnym. Jednocześnie w obrębie każdego z krajów można zauwa-

żyć wykorzystywanie i przekształcanie elementów wschodniego i średniowiecz-

nego pochodzenia. Z kolei w postmodernizmie ujawniają się rozmaite rytmy 
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pochodzenia technogennego
2
. Zbadanie logiki konstruowania form ornamentu  

w różnych stylach pozwala tworzyć modele światopoglądów tych kultur, poma-

ga modelować nowe, bardziej twórczo uświadomione kontynuacje artystyczne, 
ponieważ każda kultura w procesie stawania się budowała swój system równo-

wagi między naturalnymi, tzn. biologicznymi, geoklimatycznymi, psychicznymi, 

formami i rytmami. W dobie rozpowszechnienia się Internetu zainteresowanie 
ornamentalizmem w sztuce współczesnej stale wzrasta i pojawia się coraz wię-
cej twórców, którzy tworzą w tej konwencji. Każdy z nich wnosi swoje typy 
przedstawieniowe, artefakty, poetykę, technikę, indywidualne znaki wizualne  
o określonej desygnacji i konotacji, także elementy przeżywania obrazu arty-

stycznego. Ornamentalizm malarski w określonym stopniu można uznać za do-

pełnienie tendencji, funkcjonujących w sferze literatury i muzyki. 

Za twórcę i lidera ornamentalizmu uważa się rosyjskiego malarza Aleksieja 
Akindinowa z Riazania. W jego rozumieniu ornamentalizm jest stylem, manierą 
malowania, swoistą wizualną poetyką, widzeniem świata, filozofią. Malarstwo, 
które uprawia zróżnicowane jest pod względem gatunkowym (portret, pejzaż, 
martwa natura, obrazy rodzajowe) i stylistycznym (ornamentalizm łączy się  
z symbolizmem i postmodernizmem). Akindinow objaśnia swój język plastycz-

ny w następujący sposób: 

Świat przenikają elektromagnetyczne fale, które nie są niczym innym jak wzorem, orna-

mentem przenikającym cały świat: fasady domów, twarze ludzi, rośliny. I ja przenoszę je 
na płótno. Ornament jest symbolem nieskończoności, nieskończoność to makroświat  
i mikrokosmos. Podstawa wzoru, ornamentu to dzielenie dużych części na mniejsze i od-

powiednio – łączenie mniejszych w duże. Nieskończona mnogość, rozmaitość. Jest kon-

strukcja, schemat kierunków: do wewnątrz – do mikroświata, i na zewnątrz – do makro-

kosmosu. Metagalaktyki składają się z galaktyk, galaktyki z gwiezdnych systemów, te  
z gwiazd i planet, planety z molekuł, molekuły są z atomów (neutrony, protony, kwarki) 
itd. Równocześnie istnieje nieskończona liczba naszych „ja”. Czas nie istnieje, tylko 

świadomość przemieszcza się w formie maleńkiej kropelki po nieskończonej liczbie róż-
nych możliwości. To jest jak długa taśma z kadrami filmu, nawet nie taśma, a komórki, 
plastry (miodu). Wzór jest dla mnie środkiem kontaktu; czuję go nawet w zapachu  

i dźwięku. Na przykład dźwięki muzyki organowej kojarzą mi się z surowym geome-

trycznym ornamentem, którego kolor jest głęboki, nie rzucający się w oczy – brązowo- 

-zielonkawy. Wystarczy usłyszeć flet, żeby w wyobraźni pojawił się wesoły wzór roślin-

ny, pomalowany jak kwiaty polne na kolor biały, żółty, jaskrawozielony. Gdy czuję za-

pach dobrych perfum, wyobrażam sobie wzór kwiatowy – jaskrawe, piękne połączenia 
odcieni. Jeśli perfumy mają nieprzyjemny zapach, wówczas wzory i skojarzenia są nega-

tywne. Jest i odwrotny związek. Kiedy widzę dywany, tapety albo po prostu jakiś wzór, 
to słyszę muzykę tego dywanu, swetra albo ścian, czuję ich „perfumy”. Element zdobni-

czy ubrania może pachnąć jaśminem, pieprzem, kolendrami lub morskimi mięczakami.  
I do tego wszystkiego często jest domieszany banalny zapach naftaliny: następuje nało-

żenie zapachów skojarzeniowych na realny „zapach naftaliny”, który następnie tworzy  
w wyobraźni własny niepowtarzalny wzór kształtem przypominający skrzydła mola ko-

                                                 
2  М. Пресняков, К вопросу о станковом неоорнаментализме, [w:] Орнаментализм. Terra 

incognita…, s. 4–5. 
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loru srebrzysto-złocistego. Jestem przekonany, że wszystkie organy zmysłu mają „struk-

turę” ornamentalną. Wyjątkiem nie jest i „szósty” zmysł – intuicja, która swoimi tajem-

niczymi znakami informuje nas o tym, co było, jest i będzie3. 

Malarz ornamentalista przyswaja świat całościowo. Konstruuje go i modelu-

je z wielu niosących informację siłowych pól energetycznych, które plastycznie 
konkretyzują się jako niezliczona ilość nakładających się, splatających  
i krzyżujących wzorów, fal, linii, symboli i znaków4. Ich płynne, dynamiczne, 
różnorodne formy są ekspresyjne i mają określony sens. W koncepcji takiego 

malarza proces postrzegania obrazu organizuje rytm, który dzieli go na mnóstwo 
temporalnych interwałów. Ich kolejność następnie odczuwana jest jako muzycz-

na podstawa kompozycji plastycznej. Rytm – to przeplatanie się napięcia i jego 
rozładowania przy pomocy stale zmieniających się i łączących linii, geome-

trycznych figur, antropomorficznych, zoomorficznych, florystycznych wzorów. 
Dzięki zastosowaniu zasady powtórzenia i wariantowości elementów plastycz-

nych, komponenty te oraz jakościowe walory grafiki i barw podlegają rytmiza-

cji. Tutaj nasuwają się analogie ze staroruskim piśmiennictwem, w którym 
„wiązanie słów” i „pleciony ornament” dają wrażenie „rytmicznego oczekiwa-

nia”, a powtarzające się kombinowane symetrycznie motywy zagęszczają się lub 
słabiej powtarzają w postaci echa. Nie jest to jednak chwyt stylistyczny, lecz 

pewna filozofia słowa i sztuki w ogóle. 
Konceptualizowane przez Akindinowa elementy tekstu ikonicznego kon-

struują nową całość artystyczną, nowe wizualno-semantyczne ciągi i kody kultu-

rowe. Ornamentalizm w jego malarstwie determinuje myślenie mitologiczne  
i abstrakcyjne. Sankcjonuje je przyczynowo-skutkowe uwarunkowanie, związek 
i współdziałanie zjawisk, jedność nierealnego (w fizycznym znaczeniu) i realne-

go (w sferze emocji). Komponenty wizualne mogą mieć podtekst filozoficzny, 
religijny, symboliczny, poetycki, kulturowy, biograficzny. Można je rozszyfro-

wać, ale odczytanie i przeanalizowanie całego pola obrazowo-znaczeniowego 

wypowiedzi plastycznej (połączenie kolorów, znaków, symboli, sensów, a we-

dług koncepcji malarza, także dźwięków i wrażeń zapachowych) w zasadzie jest 
niemożliwe. W planie treści ornamentalizm plastyczny ciąży ku narracji (Akin-

dinow zachowuje zasady malarstwa realistycznego) z powtarzającymi się moty-

wami. Temat przedstawienia oraz pole skojarzeniowe wzorów determinują 
wskaźniki temporalne: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Na poziomie for-

malnym ornamentyka języka plastycznego tworzy fakturę i koloryt obrazu. 
Struktury ornamentalne określonej barwy nawarstwiają się na jej dopełniające 
lub kontrastujące odcienie, przezroczyście przykrywając narrację wizualną, dają 
efekt ruchu i powietrzności. Ich fakturę pozyskują figury i przedmioty, które 
przy tym nie tracą swojej realności. 
                                                 
3  А.П. Акиндинов, Официальный сайт художника, http:://www.akindinov.com [stan  

z 15.03.2016]; А. Акиндинов, Узор священных, „Наука и религия” 2003, № 6, s. 39. 
4  Malarz przekonany jest, że w XXI wieku ludzie będą umieli odczytywać dawne znaki i symbole. 
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Egzemplifikacją wieloaspektowego współdziałania obrazu i słowa w malar-

stwie riazańskiego artysty jest płótno pt. Myśliwy polujący na niedźwie-

dzie/Niedźwiedziarz № 2 (2000−2008). Już na pierwszy rzut oka widać, że tytuł 
nie pokrywa się z tym, co przedstawione. Kieruje to odbiór i interpretację na 
poziom metaforyczny oraz pozamalarską kontekstualność. Jest to portret postaci 
zewnętrznie podobnej do malarza, przedstawionej en face, do bioder, z kluczem 

w prawej ręce (patrząc od strony widza). Całość utrzymana jest w jasnożółtym 
kolorze, kontrastującym z ciemnozielonym ornamentalnym tłem z naniesionymi 
na niego maźnięciami rozmaitych wzorów w kolorze brązowym. Kompozycja 

portretu jest swoiście kodowana poprzez powtórzenie motywu klucza (w ręce 
postaci i powiększony na pierwszym planie), wizualne rymy form i zwielokrot-

nienie ramy. Motywy ornamentalne, komplikujące i dynamizujące obraz, rymują 
ramę przestrzeni ikonicznej z dwoma innymi wewnątrz przedstawienia, nadając 
całości głębię. Charakterystyczne jest przejście z zewnętrznej do wewnętrznej 
pozycji widza i odwrotnie. Autorska strategia malarza determinuje także teksto-

wą stronę obrazu, w którym ornament, ramy, liczby dwa, trzy oraz motyw klu-

cza posiadają określony sens. Cyfry objaśniają dwoisto-troisty aspekt konstruk-

cji człowieka (ciało – dusza; ciało – dusza – duch). Przejście postaci przez ramy 
to swoisty rodzaj inicjacji − wejście na nowy poziom rozwoju duchowego, trans-

formacja w wyższe warstwy świadomości, wtajemniczenie i odkrywanie tajni-

ków duszy. Aby przejść przez światy duszy (każdy z nich jest obramowa-

ny/zamknięty) potrzebny jest klucz, który służy do jej zrozumienia i zawładnię-
cia nią. Motywowi klucza, ujawniającemu tajemnice duszy i świata, odpowiada 
ornament o określonej desygnacji i konotacji. W autokomentarzu do obrazu 

Akindinow pisze: 

Ruch świadomości-duszy poruszającej się po komórkach, podporządkowany jest okreś- 

lonym kanałom ornamentalnym, które są swoistego rodzaju osobistym kodem każdej 
jednostki-duszy. Zwykle nazywa się to losem: mając w rękach różne klucze, można 
otworzyć kilka drzwi. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie one są5.  

W obrazie zatytułowanym Otwarcie (2001) klucz pełni rolę dominanty 
kompozycyjnej, konstruktywnego i semantycznie pojemnego elementu. W swo-

istej syntezie przedmiotów-symboli (zamek, drzwi, fragment nekropolii) i entou- 

rage’u (pejzaż, pies, woda), skomponowanych w oparciu o zasadę kontrastu 
(żywe – martwe) oraz łączenia, klucz jest kodowany przy pomocy trzech ide-

ogramów o wartościach uniwersalnych. Graficzny symbol krzyża w kręgu kono-

tuje współzależność między bóstwem ziemi i nieba. Jest także symbolem słońca, 
rocznej cykliczności, połączenia pierwiastków męskiego i żeńskiego, jedności  

i triady, uosobieniem życia i procesu twórczego. Wielość znaczeń niesie także 
ideogram gwiazdy i trzy trójkąty przedstawione w kole. Motyw psa determino-

                                                 
5  А.П. Акиндинов, Официальный сайт художника, http://www.akindinov.com [stan  

z 20.03.2016]. 
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wany mitologicznym kontekstem łączy świat żywych i umarłych, strzeże granic 
między nimi. 

Dwuwariantowy obraz Szkatułka pełna sekretów (2002−2003) z wyniesioną 
w tytule słowną metaforą różnicują gatunkowe i wizualne wyznaczniki. W kon-

struowaniu obu tekstów ikonicznych istotną rolę odgrywa wyodrębniony kom-

pozycyjnie i znaczeniowo, tzw. „detal mówiący”, który umownie można odnieść 
do funkcji słowa kluczowego w tekście werbalnym6

. Pierwszy obraz  to scenka 

rodzajowa, w której na poziomie ikonograficznym ukazany jest (do kolan,  

w ujęciu en trois quarts) mężczyzna z rękami w kieszeniach (stoi przy ruletce  

i patrzy w nieokreśloną dal). Swoistym znakiem rozpoznawczym, jego porte- 

-parole, jest ruletka, która na poziomie treści ujawnia sens obrazu, a na poziomie 
wizualnym nadaje kierunek kolistemu rytmowi fal wokół figury i głowy przed-

stawionej postaci. W drugim, bardziej abstrakcyjnym obrazie z dużą ilością  
ornamentu funkcję tę pełni emanujące białym światłem pudełko z naniesionymi 
na niego i całą przestrzeń ikoniczną zróżnicowanymi pod względem kodu kultu-

rowego białymi znakami i symbolami (w prawym górnym rogu widoczny jest 

gołąb). Oba płótna ilustrują proces artystyczny, który aktywizuje m.in. plastycz-

ną zasadę powietrzności. W wizualnym i znaczeniowym polu obrazów rodzajo-

wych Artur (1997) oraz Stróż (2000) realistyczna tematyka wpisuje się w kon-

tekst biblijny. Przedstawieni są na nich dwaj mężczyźni w pozycji siedzącej. 
Brodaty starzec grający na akordeonie może kojarzyć się z Mojżeszem ze Stare-

go Testamentu, a zamyślony mężczyzna z laską, siedzący przy wejściu do ogro-

du prawdopodobnie jest Adamem – pierwszym stróżem Edenu. Na płótnie Ja-

gnię (2002), wyrażającym niczym niezakłócone milczenie, skupienie, Akindi-

now ponownie aktywizuje symbolicznie konotowany detal. Jest to pokryty nie-

bieskim ornamentem gołąb w rękach jasnowłosego chłopca, namalowanego  

w ujęciu do bioder, na tle bezlistnych drzew i budynku ozdobionego czerwoną 
ornamentyką. Obrazy rodzajowe Żeglarz (1999), Narodziny Tytana (2003− 

2004) i ich entourage (pejzaż morski, portret) ujawniają związek między przed-

stawieniem wizualnym a tekstem werbalnym, który go komentuje. Rolę werbali-
zatora tego, co wyobrażone pełni myśl poety Siergieja Jesienina: „Gwiezdna księ-
ga twórczych zapisów znów jest otworzona. Klucz rzucony przez starca do morza, 
przez cerkiew ducha, zostanie wyrzucony przez złote fale”7

.  

Obraz i słowo współdziałają również w modelowaniu wyglądu zewnętrzne-

go postaci w portretach ornamentalnych. Jej pozy, gesty, zachowania w polu 

obrazowym wchodzą w dynamiczne, obrazotwórcze i sensotwórcze relacje  
z tłem i innymi komponentami tekstu ikonicznego. Na formę narracji wizualnej 

                                                 
6  И.Е. Данилова, Слово и зримый образ в европейской живописи от Средних веков до  

XX века, Москва 2002. 
7  С. Есенин, Полное собрание сочинений, Институт мировой литературы РАН, Наука, 

Голос, т. V, гл. ред. Ю. Л. Прокушев, cост. и коммент.: А.Н. Захаров, С.П. Кошечкин, 
Е.А. Самоделова [i in.], Москва 1997, s. 202. 
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nakładają się określone idee, pojęcia i koncepty, tworząc pozaobrazową meta-

narrację. W tworzeniu image’u postaci niekiedy aktywizuje się zasada komple-

mentarności dwóch mediów: malarstwa i fotografii, utożsamiania funkcji portre-

tu malarskiego i fotograficznego. Jeśli porównać portret malarski z fotografią, 
która utrwala statyczny moment z odzwierciedlanego przez nią świata ruchome-

go, wyodrębnia się jedna z artystycznych dominant portretu plastycznego – dy-

namika, która w przestrzeni ikonicznej rozmieszczona jest niejednakowo. Dy-

namika może koncentrować się w oczach portretowanego lub jego gestykulacji. 
Malarz może przedstawiać, n a  c o  skierowane jest spojrzenie modela (np. 

marzycielskie, oderwane od świata oczy mogą patrzeć w nieskończoność, na 
określony punkt, być zagadkowe, zamyślone, ucieleśniać tajemnicę). Dynamizm  
w portrecie funkcjonuje także dzięki obecności kilku figur, które nadają kieru-

nek interpretacji poprzez układ póz itd. Jeśli malarstwo zdolne jest przedstawiać 
różne czasowo zdarzenia w jednej przestrzeni wizualnej – to fotografia tej funk-

cji nie posiada. Fotograficzne ujęcie charakteryzuje wyrazistość, dokładność  
w przekazywaniu szczegółów, trójwymiarowość. Te wartości określa się mia-

nem fotograficzności per analogiam do kategorii malowniczości w malarstwie. 

Cechą różnicującą oba media są wskaźniki temporalne. Fotografia zawsze jest  
w czasie teraźniejszym. Portret malarski włącza też pamięć o przeszłości i wy-

jawia przyszłość. Fotografię charakteryzuje automatyzm. Podstawa portretu jest 

subiektywno-twórcza. Kiedy fotografia bazuje na malarstwie i odwrotnie, wów-

czas granice między nimi się zacierają. Oba media utrwalają postać i tło. Portret 
fotograficzny − to fiksacja milczenia wewnętrznego i formy wizualnej. Funkcjo-

nuje w nim szczególna plastyczna znakowość i ekspresja. Wartość takiej foto-

grafii nie jest determinowana informacją w niej ucieleśnioną a tym, w jaki spo-

sób wszystko jest przedstawione przy pomocy wyrazistych połączeń i sensu  
w nich zawartym. Plan treści zdjęcia to informacja plus interpretacja fotografa, 
jego wypowiedź. Inaczej mówiąc, forma w tym przypadku nie jest reprezentacją 
a treścią, rozmyślaniem na jej temat. Fotografia wprowadza w przestrzeń wizu-

alną obrazu swoją quasi-realną przestrzeń, lecz widz odczuwa jakby naturalną 
jedność malarskiego i fotograficznego przedstawienia. Dzieło plastyczne skom-

ponowane na podstawie zdjęcia zwykło się określać mianem fotoobrazu. Obraz 
malarski nakłada na zdjęcie swoje określone zasady i formy (zawartość znacze-

niową, kształt zewnętrzny, tradycyjne umieszczenie na ścianach pomieszczenia, 
elementy malarstwa). Z drugiej strony, rdzeń „foto” dodaje do pojęcia obrazu 
malarskiego określone właściwości fotografii (w fotoobrazie pojawia się kom-

ponent w postaci podobizny otrzymanej w rezultacie procesu fotografowania). 

Dzięki wprowadzeniu w przestrzeń ikoniczną zdjęcia prezentacja image’u pos- 

taci, z jednej strony opiera się na kryterium portretowego podobieństwa (wi-

doczna jest zgodność rysów twarzy, figury, mimiki, gestów, charakteru portre-

towanego i przedstawienia), z drugiej – niweluje wymóg podobieństwa portretu  
z oryginałem i jest swobodną jego interpretacją artystyczną. Fotografia w obra-
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zie rozszerza granice portretu malarskiego, czyni go bardziej złożonym, nadaje 
przedstawieniu postaci dodatkowy sens, nasyca portret pozatekstowymi elemen-

tami, zwiększa jego informacyjność. 
Strategia artystyczna Akindinowa w tworzeniu portretów ornamentalnych 

polega na próbie przekodowania na język plastyczny fotografii (ale nie na zasa-

dzie imitacji). Na wizerunek postaci namalowany na podstawie zdjęcia artysta 
nakłada swoją sygnaturę, manierę języka ornamentalnego. Portret jest malarski  

i jednocześnie podtrzymuje dokumentalizm medium wyjściowego. Wyjście poza 
jego ramy staje się możliwe dzięki rytmiczności ornamentu, form i linii. Portrety 
są zróżnicowane pod względem gatunkowym (portret rodzajowy, portret-kolaż, 

portret-obraz, portret-spacer, fotoobraz) oraz pod względem zakomponowywa-

nia figur w polu obrazowym i sposobu ich ujęcia (do ramion, do pasa, całościo-

wo, z możliwością kadrowania samej twarzy). Są one natomiast podobne pod 
względem maniery wykonania (ornamentalizm, rysunek kreskowy) i techniki 
(płótno, olej). Dynamizm figur i rzeczywistości przedstawionej wzmacniają 
pulsujące energią nieskończone ornamenty i ekspresja jaskrawych barw. W kon-

ceptualizacji portretów ważką rolę odgrywa także problem adresata. Można 
uznać, iż poprzez przekształcenie czarno-białego zdjęcia w kolorowe malarz 

dedykuje portret odbiorcy współczesnemu. Niekiedy jednak zakłóca kontakt  
z widzem, malując portret według schematu fotografii z modelem patrzącym  
w obiektyw, w jeden nieruchomy punkt przed sobą. Wówczas takie przedsta-

wienie nie ma adresata. Wielopostaciowy portret-obraz (w tym przypadku ter-

min ten oznacza szczególną spójność i skończoność obrazu) pt. Taniec śmierci 
(2008–2009) wpisuje się w ikonografię i szeroki kontekst znaczeniowy tego 
typu przedstawień. Jego istotę ujawniają rozwiązania strukturalne i wszystkie 

komponenty podporządkowane narracji wizualnej, która opiera się na binarnej 
opozycji życie – śmierć. Wykonane w symboliczno-ornamentalnym stylu płótno 
motywowane jest kontekstualnie. Scenka rodzajowa z przedstawionymi posta-

ciami w rytualnym, kolistym tańcu przy ognisku w jakimś sensie znosi sprzecz-

ność między wymogiem obiektywnej wiarygodności podobieństwa port- 
retu z oryginałem i wprowadza swobodną interpretację artystyczną. W autoko-

mentarzu malarz napisze: 

Mój obraz Taniec śmierci jest twórczym ogniwem w rozwoju tematu tak zwanego „tańca 
śmierci” w sztuce światowej, zwłaszcza zachodnioeuropejskiej sztuce średniowiecznej. 
W odróżnieniu od tych dzieł, skomponowałem obraz według swojego zamysłu. Zastoso-

wałem subiektywne widzenie świata przez pryzmat stworzonego przeze mnie stylu  

ornamentalizm, którego istota polega na stopieniu realności z ornamentalnością, czyli 
stworzeniu nowej ornamentalnej realności. W obrazie przedstawiłem wielofigurową 
kompozycję, połączoną pewną akcją, która ma swój początek, kulminację i finał, który 

jest jednocześnie nowym, tajemniczym początkiem dla „zwykłego śmiertelnika”. […]  
W wyborze postaci i ich usytuowaniu na płótnie kierowałem się zasadą, że śmierć – to 

finał każdego człowieka, może ogniwo przejściowe. […] Dlatego wśród postaci tańczą-
cych przy ognisku umieściłem przedstawicieli; polityki i rewolucji – Lenina, poezji – 

Sergieja Jesienina, nauki – Sergieja Korolowa, wokalu i muzyki – Freddiego Mercu-
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ry’ego (właśc. Farrokh Bulsara), pioniera kosmosu – Jurija Gagarina, aktorkę – Marylin 

Monroe (od tyłu). […] Drobne wzory, pokrywające całą powierzchnię obrazu symbolizu-

ją siłę i życie. […] Drobne ornamenty mające grafem gwiazdek i promieni (przeważnie 
na niebie) symbolizują sklepienie niebieskie, Słońce i żywą energię światła. Wzory, które 
mają grafem trawy i listków (przeważnie są na ziemi) symbolizują soki życiowych sił, 
niezbędne dla odrodzenia i odnowy. Koliste wzory, naniesione głównie na postaci, sym-

bolizują korzenie, związek z przodkami i ich filozoficznym doświadczeniem8. 

Interesująca jest formuła strukturalna portretu w stylu ornamentalizmu, która 
aktywizuje problem widza i spojrzenia. Dla malarskiej konkretyzacji Akindinow 

wypracowuje chwyty i środki artystyczne, które pozwalają mu stosownie rozło-

żyć wizualne i znaczeniowe akcenty. Artysta odsłania realia, tworzy odpowiedni 
kod wizualny i formy malarskiego modelowania wyglądu portretowanego.  
Reprezentacja postaci przejawia się w próbie uchwycenia podobieństwa, związ-

ku między charakterem a zachowaniem, które jest determinowane przez sposób, 
w jaki postać mieści się w polu obrazowym. Określoną rolę odgrywa spojrzenie 
portretowanego. Dzięki wzrokowi postać ma tożsamość. „Spojrzenie postaci 
pozwala widzowi określić charakter zwracania się ku niemu, sposób nawiązy-

wania z nim kontaktu i włączania go w akcję obrazową, w konsekwencji – pro-

wadzenia percepcji”9
. Spojrzenie funkcjonuje jako interpretant i jest interpreto-

wane wtedy, gdy pozostaje w konstruktywnych relacjach z wyrazem twarzy, 

mową gestyczną, pozą modela, formą i barwą jego ubrania oraz innymi kompo-

nentami tekstu ikonicznego (entourage, rozwiązania przestrzenne, kolorystyka). 
W portretach Akindinowa twarz – główny fizjonomiczny tekst cielesności, za-

wiera raczej mało informacji. Oblicze portretowanego zwykle pozbawione jest 
śladów jawności/intymności, często jest jakby nieobecne. Główne znakowe wy-

znaczniki twarzy to oczy, włosy, usta. Zasada ornamentacji w portretach jest 
rozmaicie motywowana i pełni różne funkcje. Ornament może wyrażać trady-

cyjne rozumienie twarzy jako „lustra duszy”. Skupiające potencjał komunika-

tywny asocjacyjno-znaczeniowe pole ornamentu nałożone na postać wprowadza 
do portretu określony podtekst. W niektórych wizerunkach ornament symbolizu-

je energię lub powściągliwość. Gesty nie tyle są znaczące, co oznaczające. Ręce 
mogą być zajęte trzymaniem czegoś, skrzyżowane w zamek, co niesie różne 
znaczenia (charakteryzuje, m.in. człowieka stale znajdującego się w centrum 
uwagi, ale może też oznaczać wygodną pozę). W portrecie poety Jesienina 
(przedstawiony jest do pasa, w ujęciu trzy czwarte) Akindinow wykorzystuje 

zdjęcie, na którym jest on ubrany w elegancki garnitur. Aby uniknąć dosłowne-

go przekodowania, malarz subiektywizuje wizerunek przy pomocy różnych 
chwytów. Dynamizuje m.in. niezmienny gest rąk Jesienina (dłonie nie są scho-

wane jak na fotografii, a ułożone na przedramionach). Komponenty tła wpisują 

                                                 
8  Cały tekst zob. А. Акиндинов, Работа „Пляски смерти”, http://akindinov.arts.in.ua/ 

gallery/w/101644/ [stan z 3.03.2016]. 
9  M.P. Haake, Portret w malarstwie polskim u progu nowoczesności, Kraków 2008, s. 32. 
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się w kontekst biografii i twórczości poety. Z lewej strony fotoobrazu (z pozycji 
patrzącego) Akindinow umieszcza znakowy jesieninowski pejzaż, wijącą się 
drogę i trzy brzozy. Autorską sygnaturę nakłada także na ciemnogranatowe tło, 
wyraźnie eksponujące postać poety, chociaż kontrast sylwetki i tła w jakiejś 
mierze odpowiada widocznemu na fotografii kontrastowi światła i cienia. Tło  
i pozostałe komponenty kodowane są przy pomocy zróżnicowanej semantycznie 
ornamentyki. Koliste formy grafemu gwiazd symbolizują niebo, a wyniesione  
w powietrze przy pomocy wijących się, wirujących linii wielopłatkowe kwiaty mają 
w wyobraźni odbiorcy wywoływać doznania zapachowe. Na twarz, ręce i ubranie 

poety kontrastowo nakładają się wzory geometryczne oraz roślinne. Dzięki tym 
zabiegom formalnym, fotografia otrzymuje status portretu malarskiego

10
. 

Obraz-kolaż/fotoobraz zatytułowany Jesienin i Isadora (2010) składa się  
z wielu komponentów. W przestrzeń ikoniczną Akindinow wkomponowuje po-

dwójny portret (poetę i jego żonę – znaną tancerkę Duncan), namalowany na 
podstawie zdjęcia (1922, październik, Ameryka), jakby wyciętą z albumu etno-

graficznego fotografię grupowego portretu kobiet w strojach ludowych (dwa  

z nich mają riazańską ornamentykę) oraz obiekty architektoniczne (Uspienski 
Sobór w Riazaniu, dom-muzeum Jesienina we wsi Konstantinowo). Jeśli odbior-

ca weźmie pod uwagę symboliczne znaczenie wszystkich motywów, sposób ich 

rozmieszczenia w polu obrazowym, to odczyta zawarty w płótnie głęboki sens11
. 

Ogląd obrazu pozwala zapytać o znaczenie markowanego w nim podziału kom-

pozycji na prawą i lewą stronę, ich rolę w procesie percepcji, ruch od lewej do 

prawej strony jako oznaczania następstwa czasowego. Czas w obrazie płynie od 
przeszłości (tradycja) ku przyszłości (współczesność) i odwrotnie. Narracyjno- 

-symboliczne odczytanie zderza się tu z odbiorem obrazowo-kompozycyjnym. 

Złożoność kompozycji polega na tym, że wszystkie postaci dane są w znacze-

niowej jedności i w czasowej, wizualnej i emocjonalnej opozycji (linia pionowa 

i pozioma, sacrum i profanum, pierwiastek męski i żeński, umowny „plus”  
i „minus”). Na skutek rytmicznego przeplatania się i nakładania na siebie dwóch 
porządków pojawiają się kierunki sił złożonej konfiguracji, które się splatają  
i rozchodzą. Najmniejsze zmiany wewnętrznych zgodności w strukturze kompo-

zycyjnej zakłócają rytmiczne ciągi, a co za tym idzie, przestrzenne konfiguracje 
sił. Rytm nie tylko zadaje tu ogólną formę, ale i kieruje potokami najprostszych 

                                                 
10  O portretach Jesienina pędzla Akindinowa zob.: Г. Бобилевич, К истории Есенинских 

портретов: Есенин в изображении Алексея Акиндинова, [w:] Сергей Есенин и искусство. 

Сборник научных трудов, ред. Т.К. Савченко, М.В. Скороходов, С.И. Субботин, Наука, 
Москва – Константиново – Рязань 2014, s. 313–333. 

11
  W analogicznie skomponowanej fotografii przedstawienie ma wartość samą w sobie. To zgod-

ne, harmonijne połączenie komponentów na płaszczyźnie papieru. Oko widza przyswaja nie 
tylko realne przedmioty i figury w przestrzeni, ale równocześnie i jedność kompozycji. Może 
on oderwać się od znaczenia przedstawionych postaci i przedmiotów, a także znaczeniowych 
odniesień między nimi i rozpatrywać je jako formy geometryczne prawidłowo rozmieszczone 
na plastycznej płaszczyźnie, jako abstrakcyjny wzór, mający określony sens i wyrazistość. 



 Ornamentalizm we współczesnym malarstwie rosyjskim… 89 

różnobiegunowych energii, strukturyzuje ich współdziałanie. Malarz stara się 
połączyć binarne opozycje, splatając dwa porządki w trzecim. Obraz nasycony 
jest radosną tonacją czerwonej barwy (= piękne), która łączy się z neutralną  
i ambiwalentną barwą szarą (ubiór poety, okna domu, ornamentalne tło za nimi), 
symbolami trójjedności, koła. Dynamizm wnoszą wszystkie komponenty, które 
ukierunkowują percepcję i interpretację. W lewej części kompozycji (patrząc od 
strony widza) dominuje pierwiastek żeński (cerkiew, kobiety, Duncan), w pra-

wej – pierwiastek męski (poeta, dom), co zgadza się z rytualną odpowiedniością 

tych dwóch elementów w większości tradycji kulturowych. Przeciwstawienie 
pozy poety pozie żony pozwala zinterpretować kompozycję podwójnego port- 
retu jako swoiste rozwiązanie problemu wewnętrznej dynamiki i statyki. Do-

strzegalny jest brak zgodności w przedstawieniu twarzy pary małżeńskiej (są 
nieobecne, skupione na sobie) oraz spojrzenia, które skierowane jest w różne 
strony. Powtórzenie chwytu fotografa pozwala malarzowi na wykadrowanie obu 
twarzy, które mogą funkcjonować oddzielnie. Portret Jesienina i Duncan pozo-

staje w opozycji do ukazanych dynamicznie figur w portrecie zbiorowym kobiet 

w kostiumach ludowych. Niejednorodna, zróżnicowana dynamika tworzy drugi 
poziom ożywienia statyki w obrazie. Łączenie jedności i wielości − to jedna  
z potencjalnych możliwości wyrażania ruchu poprzez nieruchomość. 

W miejsce podsumowania spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jakie są  
podobieństwa i różnice między ornamentalizmem i etnofuturyzmem w malar-

stwie współczesnym. Elementem łączącym oba kierunki jest ciążenie ku zna-

kom, symbolom i wzorom. Etnofuturyzm odwołuje się do swoich korzeni,  
wywodzących się z pogaństwa i etnicznych cech przodków. W sferze tematyki 

na obrazach etnofuturystów dominują stylizowane pradawne znaki, symbole, 
panteon pogańskich słowiańskich bóstw, jak np. Usład, Chors, Trojan, Mokosz, 

Perun, Weles (Wołos), zwierzęta, sceny polowań itp. Przedstawienia są wyłącz-

nie płaskie jak mozaika lub dywan. Ornamentalizm bazuje na prawach malar-

stwa realistycznego. Postacie są rozpoznawalne, przedmioty zachowują swoją 
objętość i kształt, funkcjonuje powietrzna i linearna perspektywa, światłocień,  
a na wszystko nawarstwiają się wzory, które nadają całemu przedstawieniu 
strukturę ornamentalną. W ten sposób powstaje efekt holograficzny, wrażenie, 
że to, co wyobrażone, w przestrzeni ikonicznej nie jest płaskie, a wychodzi jak-

by na widza. Efekt ten malarze ornamentaliści określają mianem „czwartego 
wymiaru” (Akindinow). W obrazach malarzy ornamentalistów przeważają tema-

ty współczesne. Funkcjonujący w nich efekt ukrytego tekstu (można je oglądać  
i czytać jak książkę, przez której stronice prześwituje byt) oraz zabieg nawar-

stwienia na całość obrazową siatki wzorów mitologizują współczesność. W po-

równaniu z pracami etnofuturystów, które pokazują tylko jeden wymiar czasu − 
okres pogaństwa, w obrazach ornamentalistów dzięki wielowarstwowości widz 

obserwuje przekrój wielu epok: od współczesności do starożytności. 
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Ornamentalizm we współczesnym malarstwie rosyjskim  

(teoria i praktyka artystyczna) 

Streszczenie 

Przedmiotem badań jest złożony, wieloznaczny i mało rozpoznany fenomen ornamentalizmu 
we współczesnym malarstwie rosyjskim przełomu tysiącleci. Autorka analizuje go w aspekcie 

założeń teoretycznych, wyznaczników formalnych oraz różnorodnych jego wizualnych konkrety-

zacji na poziomie treści i sposobu wyrażenia. W kontekście zagadnień teorii i praktyki artystycz-

nej ornamentalizm jako kierunek w rosyjskim malarstwie współczesnym jawi się jako swoisty 
wizualno-semantyczny komunikat przeznaczony zarówno do oglądania, jak i „czytania” / „odczy-

tywania” przy pomocy odpowiedniego klucza interpretacyjnego. W podsumowaniu, w aspekcie 
porównawczym, ujawniono różnice i podobieństwa między ornamentalizmem a etnofuturyzmem. 

Słowa kluczowe: ornamentalizm, współczesne malarstwo rosyjskie, Alexey Akindinov, por-

tret, etnofuturyzm. 

Ornamentalism in contemporary Russian painting  

(theory and artistic practice) 

Summary 

The research focuses on the complex, ambiguous and little-known phenomenon of 

ornamentalism in contemporary Russian painting at the turn of the millennia. The author analyses 

the phenomenon taking into account the theoretical principles, formal determinants and various 

visual implementations at the level of content and means of expression. In the context of theory 

and artistic practice the ornamentalism as a trend in contemporary Russian painting seems to con-

sist in a visual-and-semantic message intended for both watching and ‘reading’/’interpreting’ with 
the use of an appropriate interpretive key. In the conclusion a comparative perspective is employed 

to reveal the differences and similarities between ornamentalism and ethno-futurism. 

Keywords: ornamentalism, contemporary Russian painting, Alexey Akindinov, portrait,  

ethno-futurism. 

 

 

 

 


