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Rodzice mojej Mamy, początek wieku XX, (my mother`s  
parents, beginning 20th century)

Mama Zofia, (My Mother Zofia)

Zdjęcie rodzinne, ul Barczewskiego,  
(family photo)

Babcia Antosia, Dziadek Józef, rodzice Ojca, ul. Pieniężnego,  
(Grandmother Antosia, Grandfather Josef)

Portret Ojca, (my father`s portret), 1981

PDDz, Pasym

I Komunia Św. Natalii, cioteczki Danusia, Renia, Wala, ul. Jagiellońska, 
(Natalia`s sacred communion, our aunts)

Moja I Komunia Św., (my sacred 
communion)

Ja i moje rzeźby na strychu, (my sculptures), ul. Jagiellońska, 1995
Moja córeczka Natalia i ja, (my daughter Nata-
lia with me), ul. Czarna, 2011
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„Samotniak”, ja ze Zbyszkiem Dąbrowskim, (me and Zbyszek  
Dąbrowski), 1980

Moje portrety, fotografował Zbyszek Dąbrowski, (my portrets by 
Z. Dąbrowski), 1980

Strych, (attic), ul. Jagiellońska, 1997

Ul. Czarna, (Czarna street), fotografowała Ula Dobrzańska , 2010

„Bzy dla mamy”, (Lilacs for my Mother), 35,4x52cm, 1975

„Pejzaż”, (landscape), 25,5x44,8x2,4cm, 1978
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„Teatr Kantora”, (Kantor`s theatre), 28,5x41,5cm, 1991

„Teatr Kantora”, (Kantor`s theatre), 33x49,5cm, 1992 „Teatr Kantora”, (Kantor`s theatre), 30,5x42,5cm, 1991
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„Ściana widokowa”, (scenic wall), 43x61cm, V 1991 „Ściana widokowa”, (scenic wall), 43x61cm, V 1991

„Ściana widokowa”, (scenic wall), 43x61cm, IV 1991 „Ściana widokowa”, (scenic wall), 43x61cm, IV 1991
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„Ściana widokowa”, (scenic wall), 46x56 cm, XII 1990

„Katedra”, (catedral), 60x48 cm, V 1991

„Ściana widokowa”, (scenic wall), 68,5x48,5 cm, VI 1991
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„Zabawa nad rzeką”, (fun on the river), 50x70 cm, III 1993

„Ściana widokowa”, (scenic wall), 70x50 cm, I 1992

„Kompozycja”, (composition), 50x70 cm, 1993
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„Ogród II”, (garden II), 50x70 cm, 1995„Ogród I”, (garden I), 50x70 cm, XII 1993



1� 1�

„Widok VII”, (view VII), 53x65 cm, 15 I 2006 „Widok - Biały”, (view - white), 53x65 cm, 9 V 2006
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„Obraz widokowy”, (painting view), 70x50 cm, 23 VI 2007 „Widok jeziora Krzywego z rancza Krzyśka”, (Krzywe lake view from the Chris`s ranch), 53x65 cm, 7 V 2007
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„Podziały widokowe”, (View divisions), 101x76,8x3 cm, 14 VII 2004, własność R.Filipowicz
„Podział widokowy - biały”, (View division - white), 150x100x3 cm, 2 IX 2011
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„Oswajanie życia”, (tame life), 40x36 cm, 2008 „Trzech muszkieterów”, (three Musketeers), 41x37 cm, 2008
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„Zabawki z problemami”, (toy problems), 51x37,5 cm, 24 X 2008 „Lewitacja”, (levitation), 37,5x51 cm, 23 X 2008
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„Zabawki z problemami”, (toy problems), 51x37,5 cm, 26 X 2008 „Całkiem zepsute zabawki”, (completly broken toys), 51,5x38 cm, 28 X 2008
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„Numer X”, (number X), 37,5x51 cm, 29 X 2008 „Taniec życia i śmierci nr VIII”, (live and death dance n VIII), 35x50 cm, 29 X 2008
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„Zapierdalaj Janku do remontów”, (work your ass off Jan), 50x59 cm, 12 XI 2008 „To jest mój dom”, (this is my home), 37,5x51,5 cm, 26 X 2008
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„Przestraszeni”, (frighteneds), 30x42 cm, II 2007

„Przestraszeni”, (frighteneds), 25x34 cm, II 2007
„Przestraszeni”, (frighteneds), 34x24 cm, II 2007
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„Braciszkowie”, (brothers), monotypia 86,5x61 cm, 2001

„Misterium pańskie”, (mistery), 50x70 cm, 5 X 2004

„Misterium pańskie”, (mistery), 50x70 cm, 6 X 2007
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„Apel”, (appeal), 50x70 cm, 2005 „Apel”, (appeal), 50x70 cm, 2005
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„Matka”, (mother), 63 x44 cm, 2006

„Braciszkowie”, (brothers), 50x35 cm, 2004
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„Moje dzieciństwo”, (my childhood), 70x50 cm, 16 XI 2007 „Szpital małych dzieci”, (children`s hospital), 70x100 cm, 5 V 2009
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„Moja maska”, (my mask), 100x70 cm, 5 V 2009
„Na rowerze”, (bike route), 50x70 cm, 12 VIII 2007

„Martin Scorsese i ja”, (me and Martin Scorsese), 70x100 cm, 2 V 2009
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Cykl autoportretów, (autoportret cycle), 80x60 cm, 2011Cykl autoportretów, (autoportret cycle), 80x60 cm, 2011
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Cykl autoportretów, (autoportret cycle), 80x60 cm, 2011Cykl autoportretów, (autoportret cycle), 80x60 cm, 2011
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Cykl autoportretów, (autoportret cycle), 80x60 cm, 2011Cykl autoportretów, (autoportret cycle), 80x60 cm, 2011
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Cykl autoportretów, (autoportret cycle), 100x70 cm, 2011 Cykl autoportretów, (autoportret cycle), 100x70 cm, 2011
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Cykl autoportretów, (autoportret cycle), 100x70 cm, 2011 Cykl autoportretów, (autoportret cycle), 100x70 cm, 2011
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Cykl autoportretów, (autoportret cycle), 100x70 cm, 2011 Cykl autoportretów „To tylko sen panie Pruski”, (autoportret cycle, It`s a dream Mr Pruski), 52x34 cm, 2011
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„Okna wspomnień, Barczewskiego 8/6”, (memories windows), 25x35x3 cm, 27 VII 2008 „Zabite okno Lejby Trinczera”, (Lejba Trinczer`s closed window), 60x80x3,5 cm, 20 XII 2010
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„Okno szpitalne - Heniowi Cześnikowi, Janek, (hospital window for Henryk Czesnik, Jan), 100x133x3 cm, 2011„Okno fabryczne”, (factory window), 150x100x3 cm, 2011
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„Okno dla Romana Opałki”, (window for Roman Opalka), 100x150x3 cm, 2011 „Okno dla Miles`a Davis`a”, (window for Miles Davies), 150x100x3 cm, 2011
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„Projekt obiektu widokowego”, (project object), h250 cm, 2010
„Walec pejzażowy”, (landscape cylinder), h147,5xø7,2 cm, 2010 „Walec pejzażowy”, (landscape cylinder), h144,5xø5,3 cm, 2010
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„Projekty instalacji”, (instalations projects), 2008



�

PISZĄ O JANIE           THEY WROTE ABOUT JAN

HENRYK CZEŚNIK
JÜRGEN HUBER
PIOTR SIWECKI

PIOTR OLSZÓWKA
WIKTOR WINOGRADSKI
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Znamy się tak jakby coś pomiędzy małą wiecznością a dużą chwilką i nie miałoby to większego 

znaczenia, gdyby nie fakt, że o sprawach gadaliśmy może przez moment i to przez pomyłkę. Na 

szczęście nie mamy takich potrzeb.

Na pozór wydaje się, że prowadzi podwójne życie. Kiedy słyszymy: szary relief, malarska płaskorzeźba 

lub obiekt barwny o kształtach słodkiego batona, to mowa – rozmowa Kanciasto-Kamienna. 

Gdy myślę: wspomnienie, zaduma, głęboki oddech bez świadków, to ledwo delikatny szelest suchego, 

czegoś czego tam pełno. To ten u Niego dualizm poszukiwań, podwójne życie. Groźne, wielozębne 

reminiscencje z obcych przemarszów, za chwilę układany w deseń, to oczywiście tylko zacieranie 

śladów istoty rzeczy u Jego bardzo osobistej sztuce. Mówiąc desenie mam na myśli obrazy, które 

obdarte już ze skóry i złudzeń, pozostawia im tylko ich własną zmysłowość. Dalekie parafrazy, tak 

naprawdę bardzo bliskie.

I tak naprawdę ta sztuka jest jedna. Jego.

Raz o coś mu chodzi, a raz tylko lubi, raz coś wypluwa kiedy boli, a raz się tylko bawi.

To niczego nie wyklucza i nie zmienia. Ale o hierarchię ważności nie pytam, bo wiem ponad wątpliwość, 

że dla Niego brak mocnego ducha uniemożliwia dotykanie prawdziwości i prawdy. W jednej chwili 

przemieszane delikatność i agresja to być może domena mistrzostwa i wiary, ale też akt Jego odwagi 

i obnażanie się do końca. To Jego traktat o wyższości gołego kłamstwa nad gołą prawdą z tym, że do 

wyboru. 

Luz-czarodziej. Malarz jak jasna cholera,  

Janku – na zdrowie.

O Janku Pruskim – H. Cześnik

Sopot 26.IX.2011

We have known each other for a brief eternity, maybe just a longer moment. And it wouldn’t even 

matter. It wouldn’t even matter if it wasn’t for the fact that we talked about the essence just for a 

moment, just by mistake. Luckily, we never need to.

He seems to be leading this double life. We hear: a grey relief, painter’s bas-relief or a colourful object 

shaped like a sweet candy bar. It’s just a speech, a talk. Sharp-Rock.  

I think: memories, reflections, deep breath when no-one is looking. It’s a barely heard  rustling 

of something that fills the inside to the brim.  It’s his dualism of searching, the double life. The 

reminiscences of those petrifying and multipronged foreign armies marching into patterns are just to 

efface the traces of the essence of his so personal art. By patterns I mean the paintings. Skinned 

alive and deprived  of dreams. He leaves them standing clad in their own sensuality. Far-fetched 

paraphrases, yet so acutely close.

And truth be told the art is only one. It is his.

Sometimes he means it. Sometimes it’s  just a fancy. Sometimes he spits out when it hurts. Sometimes 

it’s just a game. It excludes nothing and changes nothing. I never ask about the hierarchy of 

importance. I know perfectly well that, for him, lack of strong spirit  inevitably closes the path to truth 

and truthfulness. To mix aggression and softness in one may be the domain of masterpiece and faith. It 

may also be an act of bravery, the ultimate baring of one’s soul. It is his treatise on the superiority of the 

naked lie over the naked truth, whatever you may choose.

A wizard – free and easy. A goddamn good painter. Janek – here’s to you!

Henryk Cześnik about Jan Pruski

Sopot, 26th Sep 2011

translate Agata Zawistowska 
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„Mój przyjaciel Jan Pruski jest dzikim ptakiem”

Tak mówi się o nim potocznie. Tak mówią też o Janie jego przyjaciele. Tak mówią też ci, z którymi 

się świadomy i odpowiedzialny artysta nie tylko liczy, ale nawet czasami kłóci. Taki artysta jak Jan Pruski nie 

jest żadnym rozrywkowym twórcą. Artyści są też czasami solą w oku. Jan Pruski jest niekonwencjonalny. 

Vladimir Nabokov, genialny twórca, ambiwalentna postać, też chciałby być niekonwencjonalny, ten 

nonkonformista, jak go w latach 60 tych nazywano, gdyby mógł, chętnie udałby się do Jana na nauki. 

On jest przeobrażonym robalem Franza Kafki i dzielnym panem Pruskim z ulicy Czarnej w jednym. 

Jest medytującym malarzem kolorowych pól mazurskich i oskarżającym przeciwnikiem wojny i zbrodni 

w jednym artyście.

Jan Pruski maluje obrazy Butho w dwóch kierunkach filozofii. Jednym jest przytomność wnętrza 

i rozmyślań oraz potrzeby zauważenia. Jeden kierunek jego świata obrazów jest uduchowiony, drugi 

bezduszny niedający sobie „w kaszę dmuchać’, który daje się  sam rozwijać – abstrakcyjne sznurkowe 

ściany, piękne pudełka i kolumny, ławki i szminki gigantycznych dam. 

Gigantycznych dam?

TAK! I te damy w ostatnim pokoju imaginacji, w szarych komórkach naszego mózgu są drugim kierunkiem 

jego egzystencjalno – romantycznego teatru obrazów. Damy i oczywiście też panowie w najcięższych 

kozakach uderzający obcasami.

Jan jest jak Jackyll Und Hide. Artysta o dwóch twarzach, o wielu twarzach. Jego sztuka ma 

też dwa oblicza, wiele oblicz. Czysta estetycznie, a w procesie powstania dzika i wojownicza. No 

i bezpretensjonalna, ponieważ Jan Pruski ma archimedejski punkt widzenia. Dokładnie tak!

Można tylko zazdrościć mu wolności, wolności artystycznej. On ma odwagę rzucić się na głębokie wody 

ze swoją twórczością.

My miłośnicy sztuki, którzy jego obrazy oglądają i przed nimi rozmyślają nie musimy się obawiać. 

Możemy tylko wzrastać za pomocą tego dzikiego ptaka, ponieważ w jednej celi więziennej można 

przeczytać:

„Dzielne ptaki rozmawiają o wolności, dzikie natomiast latają”

Jürgen Huber, Regensburg

Przełożyła Marta Szulc 

My friend Jan Pruski – he’s a wild bird.

Well, that’s what’s generally said about him, and his closest frineds certainly think of him like that. 

And so do those for whom a committed and serious artist really counts – and with whom they sometimes 

even argue 

An artist like Pruski is no purely entertaining creator, for sometimes artists have to throw salt in 

our eyes.

Jan is unconventional. Vladimir Nabokov, that creative genius and ambivalent figure, would also 

have liked to be as unconventional; known as a non-conformist in the 60’s, he would have  been a willing 

pupil of Jan’s.

He’s both Frank Kafka’s transformed creepy-crawly, and also that rather nice Mr Pruski from 

Black Street: the meditating painter of colourful Mazurian meadows and the accusatory anti-war and 

anti-violence ranter.

  Jan paints Butho-style pictures from two philosophical viewpoints. One is inner conscience and 

contemplation and the need to be noticed – pictures infused with sprituality; the other is callous, not 

letting himself be pushed around, growing at his own pace – stringy abstract walls, pretty boxes and 

columns, benches, and gigantic lipsticked women.

Gigantic women? Yes indeed, and these women, in the uttermost corner of our imagination, 

in our deepest grey cells, they are the second direction of his existential-romantic theatre of pictures. 

Women, and men too of course, in the heaviest of thigh-length, heel-clicking boots 

 Jan’s a real Jekyll and Hyde. A multi-skilled polymath. And thus his art is ambiguous, many-

faceted. Pure aesthetic, yet becoming wild, aggressive. But unpretentious, for Jan has an archimedian 

point of view. Exactly. We can only envy him his artistic freedom. He has the courage to throw himself 

and his creativity in at the deep end.

 We devotees of art, who look at his pictures and muse over them, need have no fear. We can only 

grow with the help of this wild bird, for in a prison cell there is written:

Brave birds talk about freedom; wild birds fly.

Jürgen Huber, Regensburg

translate Robert Lee  
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niewinnych istot ludzkich, lecz także niemal zupełna bezkarność sprawców

i niemal całkowita obojętność obserwatorów zadają kłam wyobrażeniom o

moralnym porządku rzeczywistości, które to wyobrażenie zdaje się

niezbędnym fundamentem i spoiwem współistnienia jednostek i narodów.

---       

A przecież idzie o coś innego: nie o referat, apokryf, opowieść o tym,

co zasłyszane. Kiedy Pruski maluje siebie w pasiaku, kiedy daje swoją

twarz ofiarom, to odpomina  własne doświadczenia i może to jest tak, że

artysta posiada zdolność wyrażenia tego, co wielu z nas się ujawnia w 

kolektywnej naszej świadomości, co jest nam wspólne na mocy

doświadczenie pokolenia zagłady, którego przecież jesteśmy kontynuacją

„ twarze naszych przyjaciół są wśród zwłok i pośród katów”.

Tak jak epileptycy i medytujący mnisi widzą Boga albo nadzmysłowe światy

(niezależnie od tego, czy owe istnieją), tak jak i artyści wspominają

rzeczywistości byłe, zaprzeszłe, w których „ na prawdę” nie 

uczestniczyli, lecz których pamięć w nich tkwi. Neuroteologia zajmuje

się badaniem obszarów mózgu aktywnych w czasie kontemplacji religijnej:

rezonansem magnetycznym wizualizuje się rozpalone czoła nawiedzonych.

wizualizacja rozpalonych czół Pruskiego i Cześnika przyciąga nas jak

magnes i wprowadza w rezonans przeżycia estetycznego, jednakże nie

tylko: to malarstwo transportuje również inne, pozaestetyczne wartości,

dotyka sfery kolektywnej podświadomej pamięci, do której dostęp nie jest

dany każdemu. Pruski jest medium. Choć przecież jest pełnokrwisty.

(znowu mi się upiekło).

Wiktor Winogradski , Berlin

Malować, to żyć, myśleć i tworzyć. Jako działanie racjonalne, malowanie jest przetwarzaniem danych, 

jako twórczość jest produkcją wartości, jako życie jest niezastąpione.

Pruski żyje malarstwem. Jego życie jest

Kształt pamięci zależy nie tylko od osobistych przeżyć. Gromadzimy w 

niej obrazy zdarzeń, których doznaliśmy sami, lecz również takie, które

 nam zaoferowano, które opowiedział nam ich bezpośredni świadek, opisała

 literatura, dzieło filmowe lub malarskie. Do zasobu pamięci naszej 

kultury należą obrazy zagłady, okrucieństwa, upadku cywilizacji.

Zagnieździły się w niej i nie da się ich usunąć. Nawiedzają nas we śnie

 i na jawie. Artysta widzi je ciągle, są dlań żywe jak jego własne

wspomnienia. Tak powstała „Guernika” Pabla Picassa, której rzeczywistość

i świadectwo są bodaj prawdziwsze niż fakty, jakie miały miejsce w

baskijskim miasteczku w 1937(_) roku, tak powstał pomnik bohaterów

getta warszawskiego, zaprojektowany w 1943 roku prze Nathana 

Rapoporta w Nowosybirsku. Ani Picasso, ani Rapoport nie byli naocznymi

świadkami wydarzeń, ale to właśnie oni transportują ich pamięć w

przyszłość. Jeżeli świadectwo zagłady Guerniki i warszawskiego getta

może pochodzić od prawdziwie współczesnych, lecz przecież nie świadków,

to możliwe jest także świadectwo artystów urodzonych/post rem./Obraz

ukrzyżowania namalowany przez Matthiasa Grunewalda piętnaście wieków po

śmierci Chrystusa jest bodaj najbardziej przejmującą wizualizacją tego zdarzenia.

Zagłada przeprowadzona przemysłowymi metodami przez nazistów i jej

warianty dokonywane przez systemy totalitarne jest dla mieszkańców

ponowoczesności traumą szczególną. Nie tylko jej wymiar ilościowy, lecz

także niepojęta irracjonalność oraz sprzeczność z elementarnym

wyobrażeniem o nadzieji płynącej z wiary w interweniującego w świat  Boga,

napawają myślącego człowieka przerażeniem. Nie tylko śmierć milionów
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of the extermination of a generation, a generation of which we ourselves are the continuation ‘the faces 

of our friends are among the dead and among the executioners’.

Like sufferers from epilepsy and meditating monks seeing God or worlds in other dimensions (whether 

or not either of these exist), so artists bring to mind the world of yesteryear, ancient times in which they 

did not actually exist, but the memory of which flows in their veins. Neuroteleology deals with study of 

areas of the brain active during religious contemplation: magnetic resonance makes visible the feverish, 

fanatical foreheads. The visualisation of the fanatical foreheads of Pruski and Cześnik draw us like a 

magnet and induces in the resonance an esthetic experience, but not only; their art carries with it other 

hyperesthetic values, it reaches the sphere of collective subconscious memory, access to which is not 

available to all. Pruski is a medium. Full-blooded. 

         Wiktor Winogradski, Berlin

translate Robert Lee  

To paint is to live, think and create. As a rational act painting is the processing of facts; as art 

it is the production of values; the irreplaceability of life is one of these.

Pruski lives for art. It’s his life.

The shape of memory depends not only on our individual experiences. In our memory we 

store up events of our own, but also others that are provided for us by intermediaries, via 

literature, film and art. Our cultural memory contains images of extermination, atrocities, 

collapse of civilization. These images have deep, deep roots; we cannot draw them out. They 

haunt our sleeping and our waking. Artists see them all the time, they are as real as their own 

memories. In this way Picasso’s ‘Guernica’ was created; perhaps this created memory is 

more real for us than the actual event that took place in that Basque town in 1937. The same 

goes for Rapaport’s monument - Nowosibirsk 1943 - to the heroes of the Warsaw uprising. 

Neither Picasso nor Rapaport were eye witnesses to those atrocities, but it is they who carry 

the image of those events into the stuff of future memory. If testimony to the savagery of of 

Guernica and Warsaw can be borne by contemporaries but not actual witnesses, so then 

may it also be borne by artists of today. The crucifiction painted by Matthias Grunewald 15 

centuries after the death of Christ is perhaps the most moving visualisation of that event.

Mass extermination by the nazis, mass murder by totalitarian systems, these are a particular 

trauma for our post-modern culture. Not only the numbers, but also the incomprehensible 

irrationality, the contradiction of the basic notion of hope flowing from faith in the intervention 

of God in the world, fill the thinking person with horror. Not only the death of millions of 

innocents, but the almost complete lack of retribution for the culprits and indifference of the 

onlookers give the lie to the concept of a morally structured world – a concept which seems 

to be an essential element bonding the coexistence of individuals and nations.

---       

Something else, in fact, is in question here: not the Apocypha, not a story overheard. When 

Pruski paints himself in a striped uniform, when the victims have his face, it reflects his own 

experience and it may be that as an artist he has the ability to express that which many of us 

have in our collective consciousness, that which is common to us all as a host of experiences 
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CZYNIENIU ZNAKÓW NIE MA KOŃCA

1.

Dla kogo Jan Pruski myśli o świecie?

Pytając o to, dla kogo Jan Pruski myśli o świecie, pytam o rolę artysty, o rolę sztuki.

Jan Pruski myśli o świecie dla tego, kto patrzy na obiekty przez Jana Pruskiego tworzone. Ale Jan Pruski 
myśli o świecie także w zastępstwie za tych, którzy nie patrzą znając powody swojego nie-patrzenia i za 
tych, którzy patrzą nie znając powodów swego patrzenia. Jan Pruski patrzy także za tych, którzy patrzą 
i wiedzą, że patrzą. Jan Pruski patrzy z innymi. 

Dla Jana Pruskiego akt myślenia o innych jest wynikiem imperatywu kategorycznego, jaki winien 
towarzyszyć artyście - nieważne czy myśli o publiczności „szerokiej”, czy o publiczności zawężonej do 
kontaktu jeden na jeden. 

Jan Pruski sugeruje, że dzieło sztuki powinno być traktowane jako znak kodujący refleksję o charakterze 
etycznym i jednocześnie jako znak kodujący refleksję o charakterze estetycznym.

Jan Pruski pokazuje, że on myśli o tym wszystkim, że myśli o wojnie, o konflikcie, o świecie, o innych, 
o sobie.

W ten sposób Jan Pruski zobowiązuje do myślenia (o innych).

Myśląc o innych Pruski korzysta z tych samych danych, z których korzystają politycy, z których korzysta 
religia i popkultura, ale sposób, w jaki Jan Pruski korzysta z tych samych danych pozwala postrzegać go 
jako twórcę osobnego, który jednocześnie nie boi się wejścia w obieg głównego nurtu i rynku sztuki.

Współpracowaliśmy przy dwóch projektach, których kuratorem był Jan. W obu projektach chodziło 
o maksymalizm etyczny i poszukiwanie jego estetycznego ekwiwalentu. W obu projektach chodziło 
o wskazanie, jak ważne jest, żeby nie uciec w estetyzację, która pozwoliłaby, o zgrozo, oswoić temat 
wojny, śmierci, zagłady.

I dlatego piszę o Janie Pruskim.

Jan Pruski stwarza możliwość zadawania pytań. Wielu pytań.

Tak było w przypadku obu projektów i tak jest, kiedy patrzę na pejzaże, na autoportrety i portrety Jana 
Pruskiego. 

Ktoś powie, że Pruski jest smutny, że budzi przerażenie. Ktoś powie, że Pruski wybiera zło jako temat, 
bo to temat łatwy, zbanalizowany, bo popularny. Ktoś powie, że Pruski jest emocjonalnym ekshibicjonistą 
epatującym brzydotą, budzącym odrazę, wstręt.

Tak.

Takie są dzieła Jana Pruskiego, bo Jan Pruski nie ucieka od tematów, o których mówiono wiele razy, 

które zbanalizowały się, a które są tematami ważnymi dla wspólnoty, dla człowieka jako istoty refleksyjnej 
i budującej świadomość siebie i świata także na autorefleksji.

Tak. 

Patrząc na siebie Jan Pruski określa siebie jako istotę poszukującą tożsamości w świecie znaków i technik 
budowania znaczeń. Oryginalność metody polega tu na odrzuceniu strachu przed posądzeniem o brak 
oryginalności - oto ja, autor tego na co patrzysz, brat twój, podobny tobie, ale nie ty. To daje pocieszenie, 
ale jednocześnie ujawnia melancholijną naturę metody.

Jan Pruski obnaża w ten sposób jałowość tezy o zbędności sztuki jako narzędzia poznania świata 
i siebie.

2.

Jan Pruski pozwala odetchnąć w pejzażu. Daje możliwość gapienia się przez okno aż do chwili, kiedy 
granice między przedmiotami zaczną się zacierać i pojawi się obraz widziany jak w wielkim zbliżeniu, jak 
przez przymknięte powieki, jak przez łzy...

3.

Jan Pruski z pełną konsekwencją realizuje antyczną zasadę mimetyczności sztuki: twórczo naśladuje 
rzeczywistość. Rzeczywistość wnętrza i zewnętrza.

4.

Realizm Pruskiego to realizm koloru, realizm nastroju.

Jan Pruski nie boi się emocji. Nie boi się czuć i mobilizować do odczuwania.

Jan Pruski nie boi się demonów umysłu. Nie boi się mobilizować do intelektualnego wysiłku.

5.

Obrazy Pruskiego są maszynami, narzędziami do (od)poznawania świata; są narzędziami do (od)poznawania 
wnętrza i zewnętrza, tego co ukryte i tego, co widoczne, co zapomniane i zapamiętane.

6.

Obrazy, rzeźby, obiekty Jana Pruskiego są przedmiotami, które gromadzą energię... nie, nie tylko gromadzą 
- one ułatwiają jej przepływ, one transformują to, co transcendentne w to, co można kochać, co można 
nienawidzić, czego można się bać... 

Obrazy, rzeźby, obiekty Pruskiego są jak te chłopięce kieszenie, w których scyzoryk i kamienie, guziki, 
kapsle i co tam jeszcze... pamięć... pamięć oka, ręki... pamięć zmysłów... To wszystko w nich jest, chociaż 
widać tylko kieszeń...

7.

Przedmioty Pruskiego to wyznania: sentyment i resentyment spotykają się w przedmiocie, który jest dziełem 
człowieka, który może albo przytulić, albo dać w mordę; który może i jedno, i drugie... jednocześnie...

Piotr Siwecki, Olsztyn
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MAKING SIGNS HAS NO END

1.

Who is the one Jan Pruski thinks for?

Asking about the one Jan Pruski thinks for I ask about the role of an artist, about the aim of art.

Jan Pruski thinks for the one who looks at the objects Jan Pruski has made. Jan Pruski thinks about 

the world standing in the shoes of those who doesn’t look at the objects Pruski makes knowing the 

reason of not looking and not knowing the reason of not looking. Jan Pruski watches the world, with 

the others  he watches the objects he makes himself.

The act of thinking about the others is the categorical imperative and it’s categorical imperative for Jan 

Pruski. Jan Pruski suggests that work of art should be treated as a sign which includes ethical and 

esthetical reflection upon the world, art and the others.

Jan Pruski shows that he thinks about all those things. About war, about personal relations, about the 

world, the others  and himself.

This is the way Jan Pruski engages us in thinking (about the others).

Thinking about the world Jan Pruski uses the same data as politicians, priests and pop icons do, but 

the way Jan uses the same data encourages me to name him independent although ready to enter the 

mainstream.

We were working together. The aim was to explore the ethics searching for the esthetical equivalent 

of the given problem. The aim was to show how important it is not to esthetisize when it comes to talk 

about war, death, shoah.

And that’s why I write, why I think about Jan and his paintings.

Jan makes asking possible. Jan encourages to ask questions. Banal, obvious but still important 

questions.

That’s how it was when we were working together (along with other artists) and that is how I feel when I 

look at landscapes and self-portraits Jan paints.

Some might say Pruski’s paintings are sad, that his paintings could terrify. Some might say Pruski 

chooses evil as a subject of his art because this is popular. Some might say Pruski is emotional 

exhibitionist who formshocks with monstrosity.

Yes.

That is how Jan paints and he chooses this way because he doesn’t try to escape, to ignore things we 

talked about for so many times. Even trivialized subjects are still important and that is what Jan says 

through his art.

Yes.

Looking at himself Jan shows himself as the one who searches the outer and inner space, who’s still 

looking for his identity in the world made of signs and techniques of making signs. What Jan says 

through his paintings is: that’s me, I’m the author, I’m your brother, I’m like you, but I’m not you. This is 

how Jan gives solace. That is how melancholy works.

Jan shows that art is useful.

2.

Jan Pruski lets you take a deep breath in the landscapes he paints. You can look as through the 

window until everything will start to blur. And then you’ll see as through the eyes half-shut...

3.

Jan Pruski’s paintings are truly mimetic: Jan creatively imitates reality. Inner and outer reality.

4.

Realism is here and it’s the realism of color, of mood.

Jan is not afraid of emotions.

Jan is not afraid of the demons of the mind.

5.

Jan’s paintings are machines, are tools you can use to see again.

6.

Paintings, sculptures and objects Jan creates are things that accumulate energy... no, not only 

accumulate – they ease the flow, they transform transcendental into what one may love, hate or afraid...

Paintings, sculptures and objects Jan creates are like pockets of a trousers of a boy... knife, stone, 

button and... memory... memory of an eye, fingers... memory of senses...

7.

Jan Pruski creates confessions: sentiment and resentiment meet in the object which was made by 

human being who may hug or kill, who may hug and kill... simultaneously...

This is human art.

Human made.

translate Piotr Siwecki
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