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 Już w samym tytule artystycznej ekspozycji Jerzego Kopcia Plaża - 

unaturzeni  kryje się zagadka, którą niełatwo rozwiązać. Być może jest nawet 

tak, że sam tytuł jest labiryntem, do którego tajemnicy wejść można tylko 

połowicznie lub – jak to mówią niektórzy – w pewnym sensie. 

 Termin „plaża” wydaje się dobrze zadomowiony w polskim 

języku, co niekoniecznie jednak przesądza, że zawsze wiemy, jakie dokładne 

znaczenie z nim wiążemy, kiedy go używamy. Język jest bowiem starszy  

od każdego, kto go używa. Dlatego obowiązuje zasada: człowiek strzela 

słowami, a język przyznaje im znaczenia godne sytuacji, w których padły 

strzały. Plaże, jak wyczytałem w nieocenionej Wikipedii, „są wykorzystywane 

jedynie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, gdyż ze względu  

na nieurodzajność i niestabilność oraz możliwość zalania, inna działalność 

gospodarcza jest niemożliwa”. Plażą jest to, co czym innym być nie może  

i nie potrafi. Atrakcyjność finansowa, jaką plaże zapewniają często licznym 

miejscowościom turystycznym, nie jest raczej argumentem na rzecz takiego 

negatywnego myślenia o plaży. Pomińmy jednak ten wątek. W kontekście 

twórczości Jerzego Kopcia plaża interesująca jest z innych powodów. 

 Plaża jest chyba jedynym publicznym miejscem, na którym ludzie 

dobrowolnie i jak najbardziej legalnie rozbierają się. Zrzucają z siebie rzeczy, 

których brak poza plażą traktowany jest jako naruszenie nie tylko dobrych 

obyczajów, lecz także porządku prawnego. Na plaży możemy więcej zarówno 

zobaczyć, jak i pokazać. Wstyd, który zmusił naszych biblijnych rodziców  

do ubrania się, był oznaką wyjścia z raju. Natura nie zna wstydu.  

Choć zna strach i radość, głód i pragnienie, to jednak wstydu w sobie znaleźć 

nie chce i nie potrafi. Na plaży nagość jest wskazana i wręcz konieczna.  

Kto się na plaży nie rozbiera, ten najpewniej ma coś do ukrycia.  

By wejść na plażę trzeba najpierw zrzucić z siebie wstyd, który nam wiernie 

poza nią towarzyszy. Do rajskich praojców tylko wtedy są ludzie podobni, 

gdy przebywają na plaży lub gdy się kochają. Jedynie wówczas wolno nam 

bowiem afirmować wzajemnie własną nagość, obnosić się z nią oraz wspólnie 

pielęgnować. Choć plaża nie jest alkową, a alkowa plażą, obie wspierają swą 

moc nagością ludzkiego ciała. 

 Ubrania nie tylko chronią nas przed wstydem i chłodem, lecz 

także często wyrażają miejsce zajmowane przez nas na społecznej drabinie  

oraz umożliwiają oznaczenie życiowej sytuacji, w jakiej się znajdujemy.  

Strój dzieli nas i różnicuje, uczy języka niuansów, subtelności i niedomówień. 

Kiedy strój staje się mundurem, wizualizuje wspólnotę, propaguje język 

porządku, ładu i konieczności. Na plaży nie ma ani strojów multiplikujących 
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społeczną rzeczywistość, ani mundurów, które je homogenizują.  

Na tej scenie grają tylko ciała. To one wymownie milczą lub przenikliwie 

krzyczą. Choć jako nadzy wszyscy jesteśmy jednakowi, to właśnie nagość  

nas jednakowo nagich niuansuje i różnicuje, wprowadza podziały  

i hierarchie. Język ciała jest nie mniej subtelny aniżeli język strojów,  

a z całą pewnością jest chyba nawet bardziej od niego prawdziwy. 

 Jerzy Kopeć zaprasza nas na swoją plażę, mimo że nie ma już 

na niej dla nikogo miejsca. Każdy centymetr plaży jest bowiem zajęty przez 

człekopodobne najczęściej istoty lub różne rekwizyty czerpane z naszej 

polskiej raczej historii. Uwagę zwracają m.in. ogromny samolot, który 

wydaje się lecieć ku swemu nieistniejącemu przeznaczeniu oraz mnóstwo 

biało-czerwonych rekwizytów, z których tkana jest jakaś tajemnicza historia. 

Kopeć mówi celowo o procesie unaturzenia, a nie wynaturzenia, któremu 

tajemnicze istoty uległy. Dlaczego nie są wynaturzeni, lecz unaturzeni? 

A może raczej to my wszyscy jesteśmy unaturzeni? W języku polskim 

unaturzeni mogą być tylko ludzie i mężczyźni. Istoty i kobiety są już 

natomiast unaturzone, podobnie jak unaturzone mogą być także dzieci, 

mrówki, psy i kamienie. Wynaturzony jest ktoś, kto zdradza swoją naturę, 

przeciwstawia się jej oraz ją przekracza. Neologizm unaturzeni kładzie nacisk 

na inna formę obecności w nas natury. Na ogromnej plaży Jerzego Kopcia 

wszyscy jesteśmy przez naturę niejako osaczeni lub też naturą  

niejako przesyceni. Powrót do natury jest niemożliwy – to już wiemy.  

Mit natury jest tak samo martwy jak natura mitu. Dlatego równie pozorne 

okazuje się wyjście poza naturę. Wszak nieprzypadkowo ludzkopodobne 

obiekty, którym udało się z plaży uciec, wyrastają z rekwizytów tradycyjnej 

kultury przemysłowej: beczek i ogromnych rur. 

 Plaża Jerzego Kopcia emanuje wolą życia, która wydaje się 

wymykać wszelkim sidłom oswojenia. Ta plaża nie jest rajem, nie jest 

przecież też jego logicznym i egzystencjalnym zaprzeczeniem. Dominują na 

niej człekopodobne istoty wyposażone najczęściej w erotycznie najbardziej 

znaczące fragmenty kobiecego ciała. Być może wyobraźnia artysty przenosi 

nas w przyszłość zdominowaną przez oczekiwania kobiecego ciała i oka.  

Na tej plaży nie ma ani nieco rozleniwionej nudy, ani nieśmiałego 

podglądania. Nikt nie drzemie i nikt bezmyślnie nie wpatruje się w piasek 

lub niebo. Na tej plaży zdominowanej przez kobietopodobne istoty panuje 

swoiście męska drapieżność oraz duch konfliktu. Plaża Kopcia dekonstruuje 

nasze społeczne konwencje przypisywania konkretnej płci określonych 

zachowań i emocji. Dychotomiczne myślenie o świecie i ludziach jest  

do bólu martwe i puste. Obowiązujący przez wieki podział na plastyczną, 

afirmatywną kulturę waginalną (zawsze wierną życiu) i twardą, agresywną 

kulturę falliczną (zawsze wierną jakimś wartościom ważniejszym od życia) 

przechodzi już do lamusa historii. Nic więc dziwnego, że także to,  

co falliczne, przynależy do kobietopodobnych postaci dzięki odpowiednio 

przeprowadzonej przez artystę mutacji ich głów i kończyn. Męskość istnieje 

o tyle, o ile potrafi przemycić siebie w formach minionej już bezpowrotnie 

kobiecości. 

 Bo na plaży Jerzego Kopcia wszystko jest inne i wszystko dzieje 

się inaczej. Choć dominują krzykliwe kolory wyrażające raczej zdecydowaną 

afirmację życia, nie mamy wątpliwości, że gramatyczni plażowicze  

i niegramatyczne plażowiczanki, które ewidentnie ilościowo i jakościowo 

dominują, nie czują się na plaży dobrze. Na tej plaży nikt nie chce być. 

Niektórym – powtórzę – udało się uciec. Cóż z tego? 

 Skazane na plażę, uciekły jedynie po to, by przy niej wiernie 

trwać. Albo nie wiedzą, że jest coś takiego jak wolność, albo uznały, że na 

wolność je po prostu nie stać. Nie jest dobrze, kiedy wydaje nam się,  

że nie ma nas wśród nich. I choćby dlatego warto w Plażę Jerzego Kopcia się 

wpatrywać.  



There is only a beach and it is not any  more 
 In the very title of the artistic exposition of Jerzy Kopeć  
The Beach – the Naturated is hidden a riddle which is difficult to solve.  
The title is a labyrinth whose secret we can only partly penetrate or – as some 
would say – learn to a certain degree.  
 The term beach seems to be well domesticated in the Polish 
language, which does not necessarily imply that we always know the exact 
meaning we attach to it when using the term. This is so because language  
is much older than any of its users. That is why a rule holds: a man shoots 
with words while language attaches meaning to them that fits the situation  
in which the shots were made. Beaches – as I read in the invaluable 
Wikipedia –“are used for resting and recreation purposes because – due to 
their bareness and instability as well as impossibility to be inundated – they 
hinder any other economic activity.  A beach is something that cannot  
and is not able to be anything else.  The financial benefits that beaches 
provide many tourist cities with counter however such a negative way  
of thinking about beaches. Yet let us  skip this line of thought for now.  
In the context of art of Jerzy Kopeć, a beach is interesting  for utterly different 
reasons. 
 A beach is probably the only public place in which people 
willingly and quite legally undress. They take off their clothes whose lack  
in places outside a beach is treated as a breach of not only decorum but also 
legal order. A beach then is a place where we can both see and display more. 
Shame which made our biblical parents dress was a mark of departure from  
the Paradise. Shame is alien to nature. Though nature recognizes fear 
and happiness, hunger and thirst, it does not want to or is not capable 
of recognizing shame. On the beach nudity is  desirable or even necessary. 
Who does not undress on the beach perhaps has something to hide. 
To enter a beach one has to shed shame that faithfully accompanies us 
in any other situations. People resemble our biblical forefathers when 
they are on the beach or when they make love. Only in these circumstances 
can we display, show off or care about our nudity. Though the beach is not 
a bedchamber and the bedchamber is not a beach, the power of both 
is enhanced by the nudity of a human body.     
 Clothes not only protect us against shame and coldness, but they 
are also often reflection of the place we occupy on the social ladder.  
They also enable us to express the situation in life in which we find ourselves. 
Our attire divides us and separates from others; it is used to express nuances, 
subtleties and ambiguities. When a garment becomes a uniform, it stands for 
a community, conveys the language of order, tidiness and necessity. 
On the beach, there are no outfits  multiplying social reality nor uniforms 
which homogenize them. On this stage, only bodies are the ones performing. 
They are either emphatically silent or fiercely screaming.  Though when 
naked we are all equal, on the beach it is nudity that conveys nuances 
between our equally naked bodies and differentiates between them.  
It introduces divisions and  hierarchies. The language of body is not less 
subtle than the language of dress, but certainly it is much more genuine. 
 Jerzy Kopeć invites us to his beach though on it there is no room 
for anybody. Each centimeter of the beach is taken up by mostly human-like 

creatures or other accessories derived predominantly from our Polish history. 
What first attracts our attention is a huge airplane, which seems to fly to its 
unknown destination and a great number of red and white props from which 
a secret story seems to have been woven. Kopeć talks purposefully about the 
process of naturation and not of degeneration that the mysterious creatures 
have undergone. Why are they naturated instead of degenerated? Or perhaps 
we are all naturated? The Polish language seems fit to say that only human 
beings and males are naturated. Creatures and women have already become 
naturated, just like children, ants, dogs and rocks are. Degeneration applies 
to somebody who betrays one’s nature, contradicts it or transgresses it. 
The neologism “naturated”  puts emphasis on another form of presence 
of nature in us. On the huge beach of Jerzy Kopeś, we are all in a way 
besieged by nature or saturated with it. To come back to the natural state 
is impossible – this we seem to know. The myth of nature is as dead as the 
nature of myth.  Actually, to exceed nature seems equally apparent. 
It is not accidental that human-like objects that managed to escape from the 
beach grow out of the accessories of traditional industrial culture: barrows 
and pipes.  
 The desire to live emanates from The beach of Jerzy Kopeć and 
it seems impossible to harness or tame it. The beach is not a paradise; nor is 
it its logical or existential negation. It is scattered all over with human-like 
creatures equipped with erotically the most significant fragments of female 
body. It might be that the artist’s imagination projects future dominated 
by the expectations of a female body and eye. On the beach we can see 
neither a trace of lazy boredom nor shy peeping at somebody. Nobody 
is dozing and nobody is aimlessly looking at the sand or the sky. On the 
beach dominated by female-like creatures, male virility and tension are 
tangible. Kopeć’s beach deconstructs our social conventions of attributing 
particular behaviors and emotions to particular genders. The dichotomous 
way of thinking about the world and people is already dead and void. 
The long held division into a flexible and affirmative vaginal culture (always 
dedicated to life) and tough,  aggressive phallic culture (always aspiring 
to values more important than life itself) has been falling into oblivion. 
No wonder then that whatever is phallic is attached to female-like figures 
thanks to mutation of their heads and limbs appropriately carried by the 
artist.  Masculinity is perceived only if it slips through the forms of bygone 
femininity.   
 On the Beach painted by Kopeć everything is different and 
everything is happening in a different way than usual. Though vivid 
and bright colors rather reflective of affirmation of life are predominant, 
the viewers have no doubt that the grammatical male sunbathers and 
ungrammatical female sunbathers, the latter of which dominate qualitatively 
and quantitatively,  do not feel good on the beach.  Nobody wants to be on 
the beach. Some – let me repeat – have managed to escape. But so what? 
 Sentenced to the beach, they escaped only to faithfully cling to it. 
They either do not know that there is something like freedom or have come 
to realization that they cannot afford freedom. Either way, it is not good to 
think that we are not among them. Therefore, for that sole reason it is worth 
the acute studying of the Beach by Jerzy Kopeć. 





 Wychodzenie poza kontekst galerii, na które zdecydowałem się  

w 1988 roku wystawą na Placu Wolności, stało się ważnym krokiem  

w poszukiwaniu nowych możliwości dla mojej  twórczości, otwierania 

żywych przestrzeni funkcjonowania sztuki i autentycznych kontaktów  

z odbiorcą. 

 Każda kolejna wystawa utwierdza mnie, ze wybór był słuszny. 

Nadawanie szczególnego znaczenia przestrzeni publicznej, przełamywanie jej 

ograniczeń i barier, pokazywanie obszarów niespójności i wykluczenia, 

które determinują i kształtują refleksję  społeczną, ma wyjątkowe znaczenie 

nie tylko dla sztuki i moich doświadczeń, ale przede wszystkim 

dla odbiorców. 

 Ideą przewodnią jest działanie otwierające człowieka na 

różnorodność, tolerancję i wolność. Działanie to odbywa się w przestrzeni 

publicznej, która podlega ciągłej negocjacji, a wypracowane znaczenia nigdy 

nie są oczywistością. W wystawie „Plaża - unaturzeni” chciałbym zająć się 

tym, co najistotniejsze w relacjach społecznych. Ów tytułowy obszar i jego 

granice ukazują przepaść, jaka rozdziela ludzi oraz ich doświadczenia z tym,  

co uniwersalne. Konstruowane i kreowane sytuacje wyzwalają wielość 

płaszczyzn dyskursu, odsłaniając to, co jest zaciemniane i wypierane przez 

dominujący konsensus społeczny. Przypadkowość naszego losu i konieczność 

działania w zmieniającej się ciągle rzeczywistości sprzyjają zachowaniom 

agonistycznym u ludzi dzielących wspólną przestrzeń symboliczną 

oraz do oglądu samego siebie i refleksji nad własnymi słabościami. 

 Zaprezentuję instalację składającą się z kilkudziesięciu rzeźb, 

obiektów i dużego obrazu. Obraz olejny na płótnie to symboliczna plaża 

z jej skrajnościami natury i człowieka postawionego w sytuacjach 

granicznych. Rzeźby i obiekty to wylewanie się znaczeń w przestrzeń placu 

z symbolicznej plaży, na której czekają autentyczne miejsca wejścia w świat 

symboli żywego człowieka i stania się na moment częścią instalacji, 

podjęcia gry i dyskursu. 

                                                                                      

     Jerzy Kopeć

Jerzy Kopeć Otwieranie przestrzeni



Rafał Zapała

Warstwa brzmieniowa instalacji „Plaża – unaturzeni” 

(Max/MSP, 8 kanałów)

„Podczas wizyt wśród unaturzonych na tej niezwykłaj plaży zalewa moją 

wyobraźnię fala dźwięków. Każdy kontakt z instalacją Jerzego Kopcia jest 

jak koncert stopionych ze sobą przeróżnych brzmień: free-jazzowych pasaży, 

symfonicznych, aleatorycznych faktur, ludzkich głosów czy jaskrawych, 

elektronicznych riffów rodem z letnich szlagierów. 

Musiałem się podzielić tym doświadczeniem.”

Sonic dimension of the installation  “The Beach – Naturated” 

(Max/MSP, 8 channels)

“While I was visiting the naturated on this unusual beach, my imagination 

was inundated with a wave of sounds. Each contact with the installation by 

Jerzy Kopeć  is like a concert of orchestrated sounds of different kinds: free-jazz 

passages, symphonic and aleatoric textures of various voices, human voices  

or very bright electronic  riffs of  summer hits.  

I had to share this experience.”

Rafał Zapała  

Komponuje i improwizuje (fortepian, perkusjia, laptop).  

Jest asystentem na Wydziale Kompozycji i współtworzy Studio Muzyki 

Elektronicznej Akademii Muzycznej w Poznaniu. Zapała nie dostrzega  

granic pomiędzy muzyką akademicką a wielowymiarowym obszarem 

twórczości improwizowanej, elektronicznej, eksperymentalnej i sound artu. 

Dwukrotnie ukończył Akademię Muzyczną w Poznaniu (dyrygentura 

chóralna i kompozycja) oraz Akademię Muzyczną w Krakowie (kompozycja 

– doktorat). 

Opening of the space 

 Going beyond the  context of the gallery, which I decided to do in 

1988 by exhibiting in Wolności Square in Poznań, became a very important 

step in the search for new possibilities in my art. It opened a new live space 

for my art and enabled an authentic contact with its recipients. 

 Each  subsequent exhibition convinces me that it was a good 

decision and a step in the right direction. Giving a new meaning to  

a public space, overcoming its limitations  and barriers, indicating areas  

of inconsistencies  and exclusion, which determine and shape social 

reflection, have become exceptionally significant not only for my art  

and my experience but, foremost, for the recipients.  

 The overarching idea of this step is to act in such a way as  

to open people to diversity, tolerance and freedom. This action takes place 

in a public space which is subject of constant negotiation and the achieved 

meaning is never self-evident. In  my  exhibition titled The Beach-naturated  

I wish to focus primarily on what is most important in social relations.  

The eponymous territory and its borders highlight a gulf that separates 

people and their experiences from what is universal. The situations 

constructed and created in the exhibition evoke a multiplicity of layers  

of discourse, divulging what is   obscured and renounced by the dominant 

social consensus. The randomness of our fate and the need to act in  

the constantly changing reality not only foster agonistic behavior in people 

who share common symbolic space but also motivate people to  look at 

themselves critically and reflect on their weaknesses. 

 My intention is to make an installation consisting of several 

sculptures, objects and a big painting. The oil paining displays a symbolic 

beach featuring many extremes of nature and a human being placed  

in border situations. The sculptures and the objects inundate the space  

of the Square with multiple meanings from the symbolic beach, which is 

interspaced with places of entry into the world of symbols for every human 

being who for a moment can become a part of the installation and enter  

the game or the discourse. 
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