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Naigrywanie siÄ ze sztuki nie jest wbrew pozorom rzeczÄ prostÄ . Åatwo
jest naÅmiewaÄ siÄ z pretensjonalnoÅci artystÃ³w i artystek, trudniej
powiedzieÄ przy tym coÅ konstruktywnego. Å»arty z odciÄtych od
rzeczywistoÅci krÄgÃ³w galeryjnych i rezydencjalnych czÄsto tyleÅ¼
piÄtnujÄ elitaryzm, co stygmatyzujÄ artystyczne poszukiwanie.
PrÃ³bowaÄ jednak warto, bo humorystyczne zaciÄcie potrafi czÄsto
rozbroiÄ tematy, od ktÃ³rych odbijajÄ siÄ powaÅ¼niejsze ujÄcia â jak
chociaÅ¼by wpisana w hierarchie Åwiata sztuki przemoc psychiczna i
fizyczna. Takiego zadania podjÄ Å siÄ jeden z najwaÅ¼niejszych
twÃ³rcÃ³w filmowej groteski, Peter Strickland, w swoim ostatnim obrazie,
pokazywanym premierowo w sekcji Encounters na 72. MFF w Berlinie.
Flux Gourmet spina klamra w postaci wystÄpu, ktÃ³ra na wejÅciu
pozycjonuje opowieÅÄ w konwencji grozy â w quasi-misteryjnej otoczce
stylizowanym na konwencjÄ gore ujÄciom jedzenia i niepokojÄ cym
dÅºwiÄkom gotujÄ cych siÄ potraw towarzyszy wypowiadany zza kamery

komentarz sugerujÄ cy dokonanie siÄ bliÅ¼ej nieokreÅlonej tragedii. Gdy
scena ta powrÃ³ci w koÅcÃ³wce, dowiemy siÄ, Å¼e widzimy performans
wieÅczÄ cy peÅnÄ konfliktÃ³w zamkniÄtÄ rezydencjÄ kolektywu
tworzÄ cego performatywne seanse dÅºwiÄkowo-kulinarne, a fabuÅa
filmu jest klasycznym âsprawozdaniem z koszmaruâ. SnujÄ c
opowieÅÄ, Strickland dokonuje wiwisekcji umieszczonej w laboratoryjnych
warunkach pracy twÃ³rczej, niespiesznie i nie stroniÄ c od podsuwania
faÅszywych tropÃ³w oraz nagÅych zwrotÃ³w akcji, odkrywa kolejne
konteksty pokazanego na wstÄpie seansu.
Film utrzymany jest w konwencji pastiszowego horroru â rezydencja
odbywa siÄ w gotyckiej willi otoczonej wielkim parkiem, nad zespoÅem
czuwa ostentacyjna, zdradzajÄ ca zapÄdy autorytarne kuratorka Jan
Stevens (Gwendoline Christie), po rezydencji snujÄ siÄ groteskowi
reprezentanci finansujÄ cego projekt instytutu, a nocami dom atakujÄ
czÅonkowie konkurencyjnej grupy, odrzuconej w rezydencjalnej rekrutacji.
Filmowa przestrzeÅ zbudowana jest wiÄc z klasycznych elementÃ³w kina
grozy, oprawionych w kampowe, do przesady stylowe dekoracje. W efekcie
miejsce akcji przywodzi na myÅl satanistyczno-panoptycznÄ szkoÅÄ
baletowÄ z OdgÅosÃ³w (1977) Daria Argenta (ktÃ³rego stylem giallo
otwarcie inspiruje siÄ Strickland). W takiej scenerii umieszczone zostajÄ
relacje i napiÄcia pomiÄdzy poszczegÃ³lnymi uczestniczkami i
uczestnikami rezydencji, ktÃ³re oglÄ damy z perspektywy Stonesa (Makis
Papadimitriou) â ghostwritera zatrudnionego do stworzenia
szczegÃ³Åowej relacji z procesu artystycznego.
Z uczestniczÄ cej obserwacji Stonesa wyÅania siÄ stopniowo gÅÃ³wny
nurt dramaturgiczny, jakim jest konfrontacja apodyktycznych osobowoÅci
Jan Stevens i faktycznej liderki pracujÄ cego pod jej okiem kolektywu, Elle

di Elle (Fatma Mohamed). StawkÄ tego starcia sÄ w rÃ³wnym stopniu
efekt koÅcowy rezydencji, jak i dominacja nad pozostaÅÄ dwÃ³jkÄ
performerÃ³w: LaminÄ (Ariane Labed) i Billym (Asa Butterfield). Z jednej
strony sÄ oni omotani przez bardziej doÅwiadczonÄ i uznanÄ Elle
splotem podziwu i emocjonalnych zaleÅ¼noÅci, rÃ³wnoczeÅnie jednak
obydwoje coraz bardziej odczuwajÄ ucisk ze strony liderki-idolki, co
wykorzystuje skrzÄtnie kuratorka, podsycajÄ c wewnÄtrzne napiÄcia, by
zyskaÄ taktycznÄ przewagÄ nad rywalkÄ . W tÄ zacieÅniajÄ cÄ siÄ
z kaÅ¼dym dniem rezydencji spiralÄ manipulacji i rÃ³Å¼nych odcieni
przemocy stopniowo wciÄ gniÄty zostaje rÃ³wnieÅ¼ teoretycznie
bezstronny, âniewidzialnyâ Stones.
RamÄ narracji jest prowadzona z offu opowieÅÄ pisarza, w rÃ³wnym
stopniu dotyczÄ ca wydarzeÅ, ktÃ³rych jest Åwiadkiem, co stajÄ ca siÄ
intymnym dziennikiem osobistych zmagaÅ ze schorzeniem ukÅadu
trawiennego, powodujÄ cym mÄczÄ ce i wstydliwe gazy. Centralnym
punktem satyry Stricklanda jest fakt, Å¼e paradoksalnie wpisujÄ ca siÄ w
temat rezydencji choroba Stonesa zostaje zaanektowana przez zespÃ³Å Elle
i wÅÄ czona do ich eksperymentÃ³w. Przymuszenie osaczonego,
nieasertywnego kronikarza do fizycznego udziaÅu w artystycznym
dziaÅaniu staje siÄ emblematem drapieÅ¼nego zawÅaszczenia
intymnoÅci przez sztukÄ (a przy okazji podwaÅ¼eniem mitu bezstronnego
obserwatora). Sytuacja Stonesa jest przedstawiona w konwencji
niewyszukanego dowcipu sytuacyjnego, narracja eksponuje jednak
rÃ³wnieÅ¼ tragizm zawÅaszczenia cudzego cierpienia jako artystycznego
tematu.
Warto zwrÃ³ciÄ uwagÄ na wielopoziomowÄ interdyscyplinarnoÅÄ
satyry Stricklanda â twÃ³rca przyglÄ da siÄ sztukom peformatywnym za

pomocÄ filmu, tematyzujÄ c przy tym przenikanie siÄ dziedzin.
Zainteresowanie sztukami performatywnymi we Flux Gourmet ma wymiar
gÅÄbszy niÅ¼ czysta funkcja fabularna. W swojej filmografii Strickland
konsekwentnie operuje autorskÄ iteracjÄ stylistyki giallo, w ktÃ³rej
rozmontowuje realistycznÄ mimikrÄ rzeczywistoÅci i ustanawia
szczegÃ³lnÄ relacjÄ przedstawienia z przedstawianym, czego efektem jest
balansujÄ ca miÄdzy imitacjÄ a umownoÅciÄ quasi-rzeczywistoÅÄ,
bÄdÄ ca czymÅ w rodzaju przestrzeni mitycznej, w ktÃ³rej Strickland
osadza rozwaÅ¼ania na temat meandrÃ³w i splotÃ³w ludzkich emocji oraz
kreatywnoÅci. We Flux Gourmet performans i film zlewajÄ siÄ w jedno, a
caÅoÅÄ przybiera formÄ dokonywanego w przestrzeni wyjÄtej spod
reÅ¼imu dosÅownoÅci egzorcyzmowania artystycznych demonÃ³w.
InteresujÄ ce jest teÅ¼ wprowadzanie wÄ tkÃ³w autotematycznych.
Strickland sam przez lata pracowaÅ nad kulinarnymi pejzaÅ¼ami
dÅºwiÄkowymi (sonic soundscapes) ze swojÄ grupÄ The Sonic Catering
Band, co ustanawia bezpoÅredniÄ ÅÄ cznoÅÄ pomiÄdzy nim a
opresyjnÄ postaciÄ Elle. Ponadto umownoÅÄ Åwiata przedstawionego
tworzy teÅ¼ miejsce dla majaczÄ cej na horyzoncie figury reÅ¼yserademiurga. Autor wykonuje wiÄc ironiczny metagest, sygnalizujÄ c
problematycznoÅÄ krytyki sztuki za pomocÄ jej jÄzyka oraz nieustanne
przenikanie siÄ warstw kreacji i rzeczywistoÅci, dziÄki czemu caÅoÅÄ
staje siÄ jeszcze bardziej frapujÄ ca.
W tym kontekÅcie ciekawa jest teÅ¼ dynamika zespoÅu aktorskiego.
Dzieli siÄ on na dwie grupy â stale pracujÄ cych ze Stricklandem
Mohamed, Christie i Richarda Bremmera (w roli demonicznego doktora
Glocka, opiekuna-obserwatora z ramienia instytucji) âweteranÃ³wâ oraz
âoutsiderÃ³wâ, ktÃ³rymi sÄ tu duet grecki (Papadimitriou i Labed) oraz
Asa Butterfield, kreujÄ cy postaÄ najsÅabszÄ , celowo niedopasowanÄ

do reszty pod wzglÄdem ekspresji. Z tych dwÃ³ch grup Strickland wykuwa
przeciwstawne obozy â horrorowych antagonistÃ³w-przemocowcÃ³w (Elle
di Elle, Jan Stevens i doktor Glock) oraz poddawanych opresji ofiar (Stones,
Lamina, Billy). DopatrywaÄ siÄ tu moÅ¼na kolejnej gry Stricklanda z
tematem hierarchii na poziomie samej konstrukcji filmu â âjegoâ
aktorzy tworzÄ grupÄ âwtajemniczonychâ, w fabule majÄ cych
wÅadzÄ nad zasadami dziaÅania, na planie bardziej zadomowionych w
jego poetyce, podczas gdy mniej zaznajomieni z nim âoutsiderzyâ
kreujÄ role postaci kruchych i zagubionych w artystycznej rozgrywce.
PrzekÅada siÄ to na wytworzonÄ na poziomie fizycznej interakcji
miÄdzy aktorami wyczuwalnÄ ÅÄ cznoÅÄ miÄdzy Papadimitriou,
Labed i Butterfieldem, ktÃ³rzy sÄ we Flux Gourmet bardziej ludzcy, niÅ¼
kreujÄ cy jednoznacznie przerysowane postacie Mohamed, Christie i
Bremmer.
Flux Gourmet jest w zasadzie wystylizowanym i obudowanym zÅoÅ¼onym
suspensem Å¼artem o puszczaniu bÄ kÃ³w, ktÃ³ry staje siÄ trawestacjÄ
poszukiwaÅ twÃ³rczej autentycznoÅci. WokÃ³Å tego motywu ogniskujÄ
siÄ jednak juÅ¼ mniej zabawne wÄ tki dotyczÄ ce psychicznej przemocy,
manipulacji i seksualnych naduÅ¼yÄ, ktÃ³rych ofiarÄ padajÄ przede
wszystkim znajdujÄ cy siÄ niÅ¼ej w hierarchii rezydencji uczestnicy â
Stones, Lamina i Billy. PrzegiÄcie i kicz, ktÃ³rymi operuje Strickland,
pozwalajÄ komicznie rozmontowaÄ absurd sytuacji, rÃ³wnoczeÅnie nie
oÅmieszajÄ c problemu. Sztubackie Å¼arty, oparte na prostych chwytach
humoru sytuacyjnego, obscenicznoÅci i kontraÅcie pomiÄdzy formalnÄ
powagÄ a oczywistÄ ÅmiesznoÅciÄ , speÅniajÄ swojÄ wywrotowÄ
rolÄ, poniewaÅ¼ funkcjonujÄ w formule, w ktÃ³rej wszystko jest tak
powaÅ¼ne, Å¼e aÅ¼ Åmieszne. MogÄ wiÄc rozsadzaÄ kreowany w
ramach artystycznej rezydencji patos i ujawniaÄ sztucznoÅÄ jej decorum

â relacji wÅadzy, opresji kapitaÅÃ³w symbolicznych, instytucjonalnego
sankcjonowania nieetycznej eksploatacji. W koÅcu wreszcie groteskowe
rozmontowanie pozornie naturalnych hierarchii otwiera trajektoriÄ
rodzÄ cej siÄ powoli oddolnej zemsty i zwiÄ zanÄ z niÄ refleksjÄ na
temat reprodukcji i cyrkulacji opresji, a takÅ¼e gÅÄbi zostawianych przez
strukturalnÄ przemoc blizn.
We Flux Gourmet wybrzmiewajÄ tematy zajmujÄ ce Stricklanda niemal od
poczÄ tku kariery. Igranie z figurami demonicznego twÃ³rcy i drapieÅ¼nego
dzieÅa byÅo juÅ¼ fundamentem In Fabric (2018), toksyczne rozgrywki
stanowiÅy centrum inspirowanego Fassbinderowskimi transgresjami Duke
of Burgundy (2014), temat zemsty i jej moralnych pÃ³Åcieni pojawiaÅ siÄ
w Katlinie Vardze (2009), a motyw fonicznej grozy napÄdzaÅ Berberian
Sound Studio (2005, 2012). Jego najnowszy film w pewnym sensie zbiera te
wÄ tki w bardziej bezpoÅredni â choÄ wciÄ Å¼ operujÄ cy
satyrycznym zakrzywieniem â komentarz do opresyjnoÅci wpisanej w
dziaÅalnoÅÄ artystycznÄ . W 2022 roku, po globalnym przeÅomie
#MeToo, w ramach ktÃ³rego kilka legend zostaÅo co najmniej
nadkruszonych przez ujawnienie dziejÄ cej siÄ na zapleczu arcydzieÅ
przemocy, krytyczne rozwaÅ¼ania Stricklanda sÄ szczegÃ³lnie wyraziste.
NiezaleÅ¼nie od tego, czy Åmieszy nas brytyjski humor Flux Gourmet, jest
to intrygujÄ cy film o przemocy dokonywanej w ramach instytucji i w imiÄ
wyÅ¼szej idei â sztuki. FormuÅa czarnej komedii ma na celu nie tyle
wyÅmianie artystowskiego zadÄcia, ile kampowe rozmontowanie
mechanizmÃ³w wÅadzy i opresji obecnych w Årodowisku. ChoÄ
Strickland idealnie wpisuje siÄ w ducha czasÃ³w, gdy przemocowcy
poÅwiÄcajÄ cy innych na oÅtarzu sztuki lub wÅasnej prÃ³Å¼noÅci w
koÅcu zaczynajÄ byÄ rozliczani, jego film nie wydaje siÄ ani trochÄ

wyrachowany, stanowiÄ c raczej rodzaj zwieÅczenia wieloletnich
rozwaÅ¼aÅ na temat sztuki, etyki i granic artystycznych eksperymentÃ³w.
Flux Gourmet oferuje wielopoziomowÄ ukÅadankÄ, ktÃ³ra demaskuje
egocentryczne fundacje sztuki i krytykuje piÄtrowe manipulacje, realnie
krzywdzÄ ce realnych ludzi, po to by stworzyÄ rozumiany symbolicznie
unikatowy dÅºwiÄk, rÃ³wnie dobrze mogÄ cy byÄ odgÅosem wydalania
gazÃ³w trawiennych.
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