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Rafał Dominik 

Po ludziach, przed robotami: Top 10 mało znanych historii

1. QUANTUM OF POP
Według Rafała Dominika, „jakość dobrego popu bierze się z doskonałej równowagi między przeszłością i przyszłością. Mówiąc metaforycznie, 
przy stawianiu kroków jedna noga zostaje w tyle, a druga jest na przedzie. Podobne kroki stawiamy kulturowo.” Ilustracją tej tezy jest mural Z 
Tradycją w Nowoczesność—jego tytuł pochodzi z reklamy polskiego zakładu ubezpieczeniowego z lat 90. 

2. RUINS
Ruiny reprezentuje obraz przedstawiający przewróconą grecką kolumnę. Obok popkultury, tradycja grecko-rzymska stanowi podstawę naszego 
wspólnego języka wizualnego—wydaje się jednak, że swoją tożsamość budujemy na fragmentach, próbkach.

3. INFO (Inne i Nowe Formy Osobowości)
Motyw nowych form osobowości dotyczy z jednej strony ludzi, a z drugiej—sztucznej inteligencji, która, wedle teorii osobliwości Ray’a Kurzweila, 
już niedługo przewyższy i przejmie kontrolę nad ludzką. W ramach tej historii prezentowane są dwie prace. Pierwsza, Świadomość i Nieświado-
mość z serii „Porównania”, przedstawia dwa organiczne kształty—wnętrze jednego jest chaotyczne, w drugim panuje rygor i porządek, nasuwając 
skojarzenie z konstrukcją ludzkiego umysłu. Druga praca to lightbox schowany za ścianą: Nagły brak ciągłości w Życiu ukazuje wyobrażony dzień z 
życia sztucznej inteligencji—nowej formy życia.

4. AUGMENTATIONS (20/20 VISIONS)
Druga z serii „Porównania” praca Jak widzimy Świat vs. Jak Świat wygląda Naprawdę a.k.a. Obiektywność wprowadza wątek ludzkiej percepcji i jej 
modyfikowania. Pozostałe dwie prace pokazywane w tej historii: HUD (head-up display) i Moto Rider odwołują się do gadżetów i technologii, 
którymi uzbrajamy nasze ciała, by je chronić i stymulować.
 
5. PUMP!
Tę historię reprezentuje akryl na płótnie pt. Skutery na koncercie Disco Polo na parkingu przy centrum handlowym. Druga praca pod szyldem 
PUMP! znajduje się na szybach galerii: 60fps_800dpi_200bpm symbolizuje, według artysty, „Coś dynamiczneego, energetycznego i stymulu-
jącego—tak jak płynne, ostre i szybkie utwory czy filmy.”
 
6. INFO (inne i nowe formy ciała)
Tutaj, Rafał Dominik przywołuje swoją fascynację motoryzacją: jak sam twierdzi, każdy aspekt użytkowania pojazdu sprawia mu przyjemność: od 
mycia szyb na stacji benzynowej po ładowanie bagażnika. Artysta zwraca też uwagę na to, w jaki sposób rzeczy stają się nieodłącznymi częściami 
nas samych. W witrynie w patio, artysta pokazuje rzeźbę Rubber Body—malowane proszkowo metalowe inicjały reprezentują ciało poddane 
nowym technologiom, ciało postczłowieka.
 
7. SCALE+TRANSFORM 
Tytuł tej historii nawiązuje do poleceń w programach graficznych. Według Dominika, powracająca na wystawie miniaturowa forma kolumny 
przywołuje ponadczasową fascynację modelikami i makietami—mikroświatami, które w pełni kontrolujemy.
 
8. LANGUAGE
Praca pokazana pod szyldem języka: Litery “O” i “K” świętują moment połączenia w OK, wykuta w indyjskim piaskowcu, zdradza fascynację Rafała 
Dominika słowami i ich archeologią.
 
9. EMOTIONS 
Seria rysunków przedstawiających sceny ze zwykłego życia „normalnych ludzi”, oparte na obserwacjach artysty.

10. EVIL  
Płaskorzeźba w piaskowcu wprowadza ideę „energetyzującego zła”, zaklętego w motywującym para-produkcie: PowerCube®.
 
Rafał Dominik Ur. 1985 w Warszawie. Absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych – dyplom w pracowni Leona Tarasewicza obronił w 
2009 roku. Tworzy filmy animowane, obrazy (również cyfrowe), kolaże, filmy wideo, rzeźby „domowych rozmiarów”, a także elementy ubioru. 
Wystawiał w najważniejszych polskich instytucjach zajmujących się sztuką współczesną, ostatnio w Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki, 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Galerii Arsenał w Białymstoku, BWA w Katowicach. Tworzy również prace na zamówienie — zreal-
izował m.in. rzeźbę dla Mercedes Benz Polska, czy wideo dla Fundacji Sztuki Polskiej ING. 
 
Oprowadzanie z artystą: 24 września (sobota), godz. 18:00 
Niedzielny spacer po CH Arkadia: Niedziela, 25 września 14:00, przy fontannie przed głównym wejściem. Wstęp wolny, bez zapisów. 
 
Wystawa potrwa do 17 listopada.


