
„Rezerwuary gęstości” 
 

Wszystko może stać się inspiracją dla twórczej pracy. Ta oczywista konstatacja nigdy nie daje jednak 

prostych odpowiedzi, dlaczego twórca maluje akurat głowę czy kapustę. Mimo iż w potocznym 

„pokapistowskim” myśleniu nie ma to znaczenia (wyrażamy przecież formą), to wiemy również, że z 

różnych powodów znaczeniowość formy właśnie wiąże ją z wyrażaniem idei. Krajobraz często staje się 

wyzwaniem dla młodego wrażliwego oka, prowokującym chęć zmierzenia się z przestrzenią, światłem, 

zmiennością, zjawiskami o bardzo wymagającej strukturze i pozornej prostocie. Dla Marcina Derdy 

pejzaż stanowiąc inspirację i odniesienie, wydaje się być rezerwuarem gęstości, którą poszukujące oko 

traktuje jako esencję doświadczenia widzenia, odczuwania i obrazowania natury. Młody twórca 

odważnie rezygnuje z myślenia o pejzażu jako nastrojowej impresji na rzecz rozpoznania 

zróżnicowanych jakości środowiska, w którym żyje, tworząc niezwykle afirmatywne obrazy. 

Uproszczone kompozycje nie szukają syntetycznej prostoty. Przeciwnie, wypełniają się kumulującą 

energią barwy i gestu. Autor autentycznie bawi się plamą, linią, materią, gładkim i szorstkim śladem, 

tym, co płaskie i tym, co namacalne, haptyczne, ujawniając w ten sposób wrażliwość na obserwację 

świata z bliska. Bez oporu „babrząc się” w farbie i piasku, szuka wyrazu doświadczania nie tylko 

widzenia, ale i dotyku materii. Nie skupia się na tworzeniu iluzji przestrzennych a gęstościach, dla 

których płaszczyzna płótna może stać się niezrozumiałym ograniczeniem. To znów płasko, lekko kładąc 

plamy kształtujące niemal abstrakcyjny porządek, unosząc obraz, drwiących z logiki grawitacji, 

żywiących się własną przestrzennością koloru i struktury form. Zanurzenie w obserwację zjawisk i 

proces malowania prowadzi do zgłębiania charakteru języka malarskiego. To nie tyle krajobraz, co 

rodzaj materialnego, pierwotnego miejsca rodzenia się obrazu oraz przestrzeń dla ujawnienia intuicji i 

wyobrażeń. Autor łapczywie próbuje możliwości śladu, gestu i rozlania jako porządku lub chaotycznego 

nagromadzenia jako konstrukcji i struktury. Większość obrazów Marcina Derdy gęstością środków 

malarskich wytwarza wrażenie jakiejś ruchliwości przemieszczającej się materii życia, tak iż nawet 

fragmenty struktur ludzkich budowli ulegają dziwnemu ożywieniu, a może i degradacji. Ciężar i 

ulotność, nieokreśloność i wyraźny kształt – te stałe cechy doznawania przestrzeni otaczającej nas 

rzeczywistości w ruchu fali, stężeniu kałuży, wibracji liści i rozpadzie poszycia znajdują w malarskich 

działaniach Marcina Derdy swoją reprezentację. Gęstość światła, nieuchwytnie migotliwego, 

materializuje autor poprzez farbę, jak każdy malarz marząc o jego „pochwyceniu”. Pytanie, czy to 

możliwe?  Być może nie jest jeszcze pytaniem na teraz, ale sądzę, że Marcin Derda z pasją, bawiąc się 

formą, nie traci z pola widzenia refleksji. Wręcz przeciwnie wydaje się budować z każdą plamą swoją 

świadomość obrazu, jego związków  ze światem i jednoczesną sztuczność malarskiego języka. Wie, że 

farba to farba, lubi jej własności, ale myślę, że ma również nadzieję, czy przeświadczenie, że malarstwo, 

poparte namysłem, jest ciągle żywym obszarem możliwości wyrażania SIEBIE I ŚWIATA. 
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