Dia

1. "Damy dworu" (lub po hiszpaosku "Las Meniñas"), olej, 318x276, 1656. Muzeum Prado, Madryt.

CZY VELAZQUEZ BYŁ DECENTRYSTĄ?
Zacznę od anegdoty, którą przytoczył w swojej książce "Słowa i rzeczy" (Les Mots et les
Choses, 1969) francuski filozof i strukturalista Michel Foucault.
Francesco Pacheco, (1564 - 1644 ou 54) hiszpański malarz interesujący się estetyką i
teologią, autor traktatu o malarstwie, był znanym i wziętym wówczas artystą w pracowni
którego pobierał przez 5 lat lekcje młody Diego Velazquez. Gdy będzie zdawał w
wieku 18-tu lat egzamin mistrzowski i licencjat malarski,( który pozwoli mu zapisać się
do cechu malarzy Sewilli ), stary mistrz da młodemu mistrzowi jedną ważną radę: "
Pamiętaj! Obraz musi wyjść z ram" ( L'mage doit sortir du cadre).

Niech ta zaskakująca, iście "decentrystryczna" propozycja z 14 maja 1617 roku będzie
motto mego referatu.
A więc, czy Velazquez posłuchał radę starego mistrza i stał się decentrystą?
By odpowiedzieć na to prowokacyjne pytanie należy przeanalizować na czym polega
tajemnica jednego z arcydzieł światowego malarstwa jakim jest płótno "Panny dworu" i
zastanowić się w jaki sposób można go poddać pod decentrystyczną interpretację.(dia
1,obraz)
Zastanówmy się nad kilkoma pytaniami, .
1. Pytanie pierwsze : Co to jest decentryzm i w jaki sposób Velazqueza można pod ten
trend podciągnąć?
Jeżeli zaakceptujemy propozycję podstawowej i rozszerzonej definicji decentryzmu,
która stwierdza, że mamy do czynienia z decentryzmem w malarstwie wówczas gdy sens
obrazu proponuje nam oryginalną, zaskakującą i nieoczekiwaną interpretację z dala od
oczywistej i narzucającej się - to wówczas tak - z pewnoścją mamy do czynienia z
kluczem do malarskiego systemu myślowego zawierającego w sobie element
przewrotności zwanego decentryzmem.
2. Pytanie drugie. Czy płótno "Las Meninas" może być uznane jako decentrystyczny
obraz? Jeżeli przyjmiemy propozycję definicji, że decentrystycznym obrazem jest taki
obraz, który proponuje oryginalną i nieoczekiwaną interpretację z dala od oczywistej i
narzucającej się -jakakolwiek jest jego kompozycja malarska - to wówczas bezprzecznie
tak - obraz Velazqueza jest "decentrystyczny".
3. Pytanie trzecie : Czy można odczytać obraz Velazqueza decentrystycznie ? Jeżeli
osoba oglądająca ten obraz posiadająca solidną dozę wyobraźni i wiedzy doszuka się i
znajdzie w sensie tegoż obrazu oryginalną i nieoczekiwaną interpretację z dala od
oczywistej i narzucającej się - to wówczas tak - możemy mówić o decentrycznej
lekturze obrazu.
4. Pytanie czwarte : Czy Velazquez był artystą decentrystycznym ? Jeżeli malarz
postawił sobie trudne zadanie aby stworzyć obraz domagający się daleko idących,
zaskakujących interpretacji , to wówczas tak - możemy potwierdzić, że Velazquez był
decentrystycznym artystą.
Te zagadnienia będą tematem mego referatu. Ale najpierw zapoznajmy się z
przedmiotem decentrystycznej analizy : obrazem.
Nie chcę i nie będę mówił o dziele Velazqueza z punktu widzenia plastycznego czysto
formalnego. Inni przeanalizowali juz wielokrotnie to płótno zwracając uwagę na
oryginalną pełną rozmachu kompozycję, specyficzną strukturę dzieła, mistrzowskie
rozłożenie swiateł, zmysłowe bogactwo kolorów, subtelną kolorystykę, symfonię barw,
teatralny światło-cień, szerokie i żywe pociągnięcia pędzla, ciekawą grę perspektyw czy

ekspresję przedstawionych osób, nie mówiąc już o rzadkim autoportrecie artysty, itd.
Nie chcę też za bardzo opowiadać o życiu malarza, biografia jego jest naogół
wszystkim znana. Velazquez jest słusznie uważany za jednego z najwybitniejszych
artystów Hiszpanii. (dia.2, ja na kolanach V.)
Przypomnę
tylko,
że
Diego
Rodriguez de Silva y Velazquez był
przez 40 lat nadwornym malarzem
Filipa IV-go, (1605-1621-1665)
pracował dla króla aż do śmierci w
1660 r.
Dosięgnął w swojej
profesji największe zaszczyty i
wspiął się na najwyższy możliwy
szczebel w hierarchii dworzanina. W
wieku 24 lat był już mianowany
pintorem de camara
i zwolniono
go ze służby wojskowej co było
rzadkim przywilejem, kilka lat
potem
dostanie
stanowisko
nadintendenta, następnie zostanie
"aposentadorem mayor de Palacio",
czyli wielkim marszałkiem pałacu a
pod koniec życia (1659) król
odznaczył go kawalerskim orderem
Krzyża Sw. Jakuba (Santiago) z
Komposteli, które było wówczas
najwyższym
odznaczeniem
w
Hiszpanii oraz nada mu szlachectwo.
Pragnę
przede
wszytkim
pokazać na przykładzie tego
wspaniałego obrazu, który wydaje
Dia 2 Autor tekstu na kolanach...Velasqueza przed Muzeum Prado
się
być
b.czytelnym,
wręcz
w Madrycie
oczywistym, jak skomplikowane jest
właśnie jego odczytanie, ile zawartych w nim jest - mimo pozorów ewidencji - tajemnic,
zagadek, rebusów, nad którymi od wieków głowią się historycy sztuki i nie tylko.
Chcę też zaproponować własne spojrzenie na obraz i powiązać je z problematyką
"decentrystyczną".
Ale najpierw, w kilku słowach, przedstawię obraz. (dia 1. obraz), które jest kwintesencją
malarstwa barokowego.
Jest to płótno dużego prawie że kwadratowego formatu ( 318 x 276 cm ) pt. " Las
Meninas" (czyli "Damy dworu") namalowane w 1656 obecnie (od 1818) znajduje się w

madryckim muzeum Prado, które posiada ponad 50 dzieł malarza. Autorem jest, jak
wiemy hiszpański malarz Diego Velazquez (1599-1660) urodzony w Sewillii, który
wykonał to dzieło prawdopodobnie (ale to nie jest pewne) na zamówienie króla pod
koniec życia artysty.
Na pierwszy rzut oka obraz przedstawia wnętrze pracowni obwieszone obrazami, w
której malarz znajduje się w obecności kilku osób zwóconych ku nam frontalnie.
Oczywiście wiemy kto jest kim. Ale o tym póżniej.
Na pozór więc, przedstawienie tych podstawowych danych ( daty, tytuł, format, autor,
treść...) wydaje się normalne, ewidentne i nie powinno nasuwać żadnych kontestacji czy
nawet wątpliwości.
Tymczasem. pozory mylą bo nic w tym obrazie nie jest oczywiste i gdy wgłębimy się z
te banalne zdawałoby się dane, oczekuje nas masa niespodzianek. I o nich właśnie
chciałbym opowiedzieć, i na nie zwrócić uwagę, co pozwoli mi odpowiedzieć in fine na
prowokujące pytanie zawarte w tytule konferencji. ( Czy Velazquez był decentrystą?)
Zacznijmy od wymienionej i przyjętej ogólnie daty powstania obrazu: 1656. Mistrz
malował go długo bo był to obraz wielkich rozmiarów. Czy malował go sam? Tego nie
wiemy, choć najprawdopodobniej, jak w innych obrazach, pomagali mu jego uczniowie i
inni dworscy malarze.
Dziś poniekąd wiemy, że był innego formatu,
był nawet szerszy, bo uszkodzony w pożarze,
(w 1734) został skrócony po obu stronach o
ok. 50 cm.
co usprawiedliwia pewne
niezrozumiałe dla artysty tej klasy błędy w
kompozycji ( np. nie tłumaczące się niczym
ścięcie osoby drugiego karła, na prawo ) i
zmieniło format płótna z poziomego ( takim
był z pewnością na początku) na dzisiejszy,
pionowy. Wiemy też, że po pożarze, część
spalonego płótna została przemalowana przez
Juana Garcia Mirandę.
Znany też jest fakt, że Velazquez malował,
zamalowywał, domalowywał i przerabiał
obraz przez kilka lat, aż do końca życia- co
było w jego epoce czymś przyjętym.
Dochodziło do tego, że obraz był ciągle jakby
aktualizowany (mamy na to dowody dzięki
rentgenowi). Pierwsza wersja "Las Meninas"
( z 1656) nie jest już podobna do wersji z
Dia 3 Na piersiach malarza Krzyż Orderu Santiago
1657 czy końcowej z 1659 (gdy Velasquez
domalował ( legenda mówi, że namalował go sam król!) na swoich piersiach otrzymany
w listopadzie tegoż roku szkarłatny krzyż Orderu Santiago). (dia 3 i 3bis, krzyż na piersi

V i rentgen obrazu z 1656 r)
W 1656 r płótno zamówiono i
wykonano z okazji mianowania
na
oficjalną następczynię
tronu
: 5-cioletnią córkę
Filipa
IV-go
infantkę
Margueritę
(Małgorzaty).
Velazquez
oprócz
osób
zgrupowanych
wokół
dziewczynki, które widzimy
dziś, przedstawił wówczas
także fruwającą w obłokach (a
raczej spadającą z niebios)
allegorię władzy przynoszącą
infantce
berło,
symbol
przyszłego królowania a także
umieścił przed sobą starszą
siostrę
Marguetity
Marię-Teresę (która odsunięta
była od tronu gdyż była już
"narzeczoną"
Ludwika
XIV-go). Ale gdy rok póżniej,
urodził się niespodziewanie
infant Filip-Prosper sytuacja
się zmieniła, dziewczynka
przestała być de facto oficjalną
następczynią tronu a on, jako
chłopiec,
stał
się
jego
Dia 3bis Zdjęcie Roentgena gdzie widad, że pozycja głowy Velasqueza była automatycznie
inna niż w koocowej wersji
oficjalnym
następcą
.
Velazquez zmienił więc obraz i
po prostu wymazał Marię-Teresę i allegorię ( nie miała już sensu), urozmaicił sufit,
przesunął lekko blejtram, ściemnił wiszące w głębi obrazy zmienił kierunek głowy
infantki ( która patrzyła na berło) a także przy okazji, poprawił pochylenie swojej
głowy.(dia 5, rentgen z V.)
Gdyby artysta żył jeszcze rok dłużej, musiałby zapewnie dokonać jeszcze innych zmianbo chorowity następca tronu zmarł w 1661 mając zaledwie 4 lata.
(dia 1 obraz)
Jaki jest prawdziwy tytuł obrazu ?
Velazquez tytułu nie dał. Nie było wówczas w zwyczaju ani w obowiązku dawania
tytułu obrazom ani ich podpisywanie czy datowanie. Prawdopodobnie na dworze
królewskim wszyscy wiedzieli o co, o kogo chodzi, kto jest autorem i kiedy został

namalowany.
Ale
brak tytułu będzie
przyczyną zabawnych
sytuacji i przez wieki
nadawane
tytuły
płótnom Velazqueza
zmieniały się za każdą
inwentaryzacją, a było
ich
wiele.
Był
zwyczaj,
że
po
śmierci każdego króla
wyliczanio dokładnie
skład
królewskiej
kolekcji.
Pierwszy
opis
i
oficjalna wzmianka
obrazu ma miejsce z
okazji
pierwszej
inwentaryzacji
kolekcji
rok
po
śmierci Filipa IV-go
w 1666 r czyli 6 lat po
śmierci Velazqueza.
Zanotowano
w
Dia 5. Roentgen pierwszej wersji obrazu gdy jeszcze nie narodził się Filip-Prosper,
rejestrach:
Duży
następca tronu i gdy nią była 5-cioletnia Infantka Marguerita
obraz w ramie złotej i
rzeźbionej
przedstawiający naszą cesarzową z jej damami dworu i z karlicą.
1666 jest też rokiem gdy infantka wychodzi za młż za cesarze Leopolda 1-go.
20 lat póżniej tytuł obrazu brzmi inaczej: Cesarzowa infantka Hiszpanii z damami
dworu, z służbą i z karlicą. To już tytuł pośmiertny gdyż młoda cesarzowa umrze w
1671 r w wieku 22 lat..
W 1748 r. opis obrazu brzmi następująco: Infantka w trakcje pozowania Velazquezowi.
Wystarczy spojrzeć na płótno by stwierdzić niedorzeczność tego opisu. Malarz stojący
za sztalugą nie jest w trakcje malowania dziecka, które pokazuje mu plecy.
W XIX-tym wieku obraz nazywano raz Rodzina Filipa IV-go, (1814) (dziwny tytuł bo
oprócz córki, nie ma nikogo z królewskiej rodziny) a raz Damy lub Panny Dworu czyli
Las Meninas,(1843), tytuł, który się przyjął potocznie i pozostał do dziś.
Od 1963 r, obraz wiszący w Prado (znajduje się tam od 1818) nosi oficjalny tytuł: "La
familia de Felipe IV" (Rodzina Filipa IV-go)
Po polsku, tytuły obrazu Velazqueza też są różne, zależnie od historyków sztuki.
Np. Władysław Tomkiewicz (Piękno wielorakie, sztuka baroku, 1971 r) nazywa obraz:

Las meninas czyli panny dworskie. ( str. 99)
Karol Estreicher ( Historia sztuki w zarysie, 1990)
Meninas czyli portretowanie infantki. (str.468)

proponuje dziwny tytuł: Las

Kogo przedstawia obraz?
Pod tym względem a priori nie ma
żadnej wątpliwości.
W centrum stoi infantka
Marguerita otoczona dwiema
damami dworu, które są
hrabinami i córkami królewskich
dostojników. ( dia 6, Jedna (dona
Isabel de Velasco) klęczy i podaje
jej gliniany dzban (tzw. bucaro) z
wodą a druga (dona Maria
Augustina Sarmiento) kłania się
infantce. Za nimi stoi para :
zakonnica, dla
niektórychhistoryków jest to
Dia 6 Infantka otoczona dwiema damami dworu (doña Isabel de Velasco z
lewej i doña Maria Augustyna Sarmiento z prawej)
"przyzwoitka"(chaperon)
infantki ( dona Macela de Ulloa)
dla innych ochmistrzyni. Rozmawia ona z koniuszym dam dworu lub ochmistrzem
czyli są to osoby. sprawujące nadzór nad służbą.
W prawym kącie obrazu stoi karlica mocnej tuszy
(dia 7, karlica Maribarbola) i karzeł a raczej liliput
podobny do małego chłopca (Nicolas de Pertusato),
który szturka nogą śpiącego psa. W głębi, w świetle
szeroko otwartych drzwi stoi majordomus,
szambelan królowej, aposentador czyli marszałek
pałacu
( dia 8, Jose Nieto Velazquez nie
spokrewniony z artystą). Na lewo, za płótnem stoi
w malarskim rysztunku (pędzel i paleta) sam
Velazquez.
Czyli, streszczając powiemy, że obraz przedstawia:
1. Infantkę Margueritę, (dia 8bis, portret
infantki)która jest centralną postacją kompozycji.
Jest to może moment pauzy/przerwy w malowaniu i
dziewczynka zeszła z estrady by odpocząć i się
odświerzyć. Podają jej dzban z wodą.
Dia 7. Karlica Maribarbola

Dia 8 Marszałek Pałacu Jose Nieto Velasquez

Dia 8bis Infantka Marguerita

2. Służbę. Obraz jest portretem osób opiekujących się córką króla. Velazquez często
oddawał w swoich obrazach hołd ludziom z ludu, prostych ludzi piastujących na dworze
królewskim różne zawody jak np. prządki z królewskiej manufaktury gobelinów,
kucharki, błazny, kowale, kuźnię, nosiciele wody, chłopów popijających wino, typy
patologiczne jak karły, inwalidzi

Dia 9 Karzeł don Sebastian de Morra

Dia 9bis Velasquez przed swoim płótnem

(dia 9, karzeł Don Sebastian de Morra)..W młodości malował też tzw. bodegones
("obrazy kuchenne" ) przedstawiające chłopów.
3. Siebie samego. Płótno jest też autoportretem. ( dia 9bis, V. przy sztaludze)
Niewątpliwie przedstawiony malarz to Velazquez usytuowany z boku, cichcem, lekko
zamazany w dyskretnym pół-cieniu (clair-obscur). Znany z dyskretnego, samotnego
usposobienia, pełnego rezerwy, spokoju a nawet flegmy, artysta przedstawił się w ten to
właśnie sposób.

Dia 10 "Poddanie Bredy" płótno Velasqueza w którym
się przedstawił na prawym skraju obrazu.

Dia 11 Autoportret Velasqueza w obraie
"Poddanie Bredy"

Dia 12 Jeden z rzadkich autoportretów
Velasqueza (1639)

( dia 10. 11 12 i 13 autoportret V. z 1639 r) + dia 11. autoportret V w obrazie "Poddanie
Bredy"+ obraz "Poddanie Bredy")
Zależnie od tego czy w głębi pracowni wisi lustro
czy obraz (przedstawiające bez wątpliwośći parę
królewską) (dia 13. odbicie pary ) zależy odczytanie
płótna. Od tego też zależy w jaki sposób można
zaproponować decentrystyczną interpretację gdyż w
obu wypadkach decentryzm znajduje tu swoje
miejsce popisu.
Od wieków nad tą zagadką czy to jest lustro czy
obraz zastanawiają się specjaliści i istnieją nigdy nie
udowodnione do końca hipotezy czy nawet tezy.
Pozwolę sobie przedstawić dwie główne.
Wersja A. (Lustro)

Dia 13 Para królewska odbijająca się w
lustrze lub namalowana na płótnie.

W głębi zawieszone jest zwierciadło w którym
odbijają się wizerunki Filipa IV-go i jego małżonki
Marii-Anny, rodziców infantki.
Jaka jest sytuacja? Dlaczego w lustrze widnieją
twarze króla i jego żony?

a. - Para królewska odwiedza pracownię mistrza i korzysta z przerwy w pozowaniu
infantki do obrazu. Dziewczynka zeszła z piedestału, odpoczywa i odświeża się pijąc
wodę a na miejscu gdzie przed chwilą pozowała stoją jej rodzice. Wszyscy obecni w
atelier przyglądają się dostojnej parze, której odbicie jest w lustrze.
Istnieje też inna możliwa interpretacja sceny:
b. - Odwrotnie, To królewska para jest portretowana przez nadwornego malarza. Do
pracowni przed chwilką weszla infantka z jej służbą i przygląda się pozującym rodzicom.
Velazquez jest w trakcje malowania (ale kto wie czy twarze widoczne w lustrze nie są
odbiciem nie pozujących władców lecz są odbiciem ich portretów namalowanych już
przez Velazqueza na wielkim płótnie?)
Jeżeli ta wersja z odbiciem w lustrze nie jest pewnikiem, jest ona przynajmniej solidną
hipotezą dziś powszechnie przyjętą.

Motyw zwierciadła (wypukłego albo
płaskiego), iluzjonistyczny "chwyt"
lustrzanego odbicia pokazujący persony
obecne w realii ale niewidoczne na obrazie
były dość powszechnie używane przez
malarzy niderlandzkich ( vide "Zaślubiny
Arnolfinich"(1434) dia 14. obraz
VanEycka) Jana Van Eyck'a czy "Złotnik
w swoim sklepie" (1449) alias Sw.
Eligiusz" Petrusa Christus'a) ale także i
przez współczesnych jak Monet ( "Bar w
Folies Bergère"), Matisse, Bonnard,
Picasso...)
Interpretacja decentrystyczna, którą chcę
zaproponować jest tu jak najbardziej na
miejscu i dokładnie a nawet dosłownie
ilustruje postulat Snerga, który
ograniczony wyłącznie do zasady
kompozycyjnej, zakłada, że ," obraz
wyraża postulat decentryzmu gdy środek
przedstawionego w nim przedmiotu
znajduje się gdzieś niedaleko poza
ramami utworu skąd ten przedmiot
dominuje nad ukazanym otoczeniem."
Dia 14 "Portret małżonków Arnolfinich",
Przedmiotem jest para królewska, którą nie
obraz Jana Van Eycka(1434)
widzimy i która znajduje się niedaleko poza
obrazem. Jej "nieobecność" dominuje
otoczenie ( infantka ze służbą), którego uwaga zwrócona jest ku nieobecnym na płótnie
władcom.
Wersja B ( Obraz a nie lustro)
Na tylnej ścianie pracowni nie wisi zwierciadło lecz obraz. To kompletnie zmienia
sytuację, sens i możliwe interpretacje. Nie jest to zatem lustro bo:
a. - . NIGDY władcy nie pozowali osobiście w pracowni malarza. ( Choć w tym wypadku
nie jest to prawdziwe atelier Velasqueza lecz jedna z komnat Alkazaru, którą zza życia
zajmował Baltasar Carlos. Swiadczą o tym wiszące w głębi dwa obrazy o tematyce
mitologicznej, które są kopiami Jordaensa i Rubensa wykonane przez Juan Bautista des
Mazo). Tradycyjnie, artysta malujący władców realizował tylko in vivo szkic do portretu
(twarzy) a resztę ( sylwetkę, pozę i szaty) malował u siebie opierając się na innych
modelach, którzy mu pozowali.

Dia 15 Król Hiszpanii Filip IV-ty

Dia 14 Żona Filipa IV-go Anna-Maria

b. - NIGDY nie przedstawiano w tej epoce na jednym obrazie królewską parę razem.
Malowano dwa osobne obrazy, ( dia 15 i 16 Filip IV-ty i jego żona) które stawiano
póżniej obok albo na przeciwko siebie. Król i królowa żyli osobno, mieli swoje
apartamenty prywatne do których prowadziły osobne schody, swoje służby, swoją
gwardię przyboczną, własnych kurtyzanów i nawet osobistych malarzy, itd. Para
królewska spotykała się oficjalnie i publicznie tylko przy posiłkach i na mszy.
Są to dwa argumenty natury historycznej, które przemawiają, że to nie lustro a obraz .
Kto wie, może to tylko szkic do innego obrazu. Ale jest ich jeszcze więcej.
W tym wypadku mamy do czynienia z całkiem inną interpretacją decentrystyczną. Bo
jeżeli to nie jest lustro w którym odbijają się twarze władców, kto więc stoi przed
malarzem? Na kogo patrzy infantka? Kogo maluje Velazquez? Nas? Wirtualnie.
Na te proste zdawałoby się pytania jednoznacznych odpowiedzi nie ma. Swiadczą o tym
chociażby liczne wersje tytułowe które dawano obrazowi. Obecność wirtualna czy realna
pary królewskiej w pracowni Mistrza jest tylko pretekstem, bo artyście chodzi przede
wszystkim o stworzenie intrygującej relacji z widzem tj. z tym kto ogląda obraz dziś w

Prado.( dia 1. Obraz Las meninas)
W "Las Meninas" mamy do czynienia z wzajemną relacją gdyż tytułowi protagoniści
patrzą z płótna nie tylko na koronowane głowy (wersja A) ale także na nas (wersja B).
Velasquez po mistrzowsku wprowadził w swój obraz intelektualny komponent, którym
jesteśmy my, widzowie i stajemy się in sua generis nie tylko częścią składową
( wirtualną) kompozycji ale jego istotną racją, celem, meritum dzieła. Bez odbiorców
czyli nas obrazu by nie było bo nie ma prawdziwej sztuki bez tych co ją oglądają .
Postulat decentryzmu zaprasza nas i pozwala nam na oryginalne spojrzenie na obraz
i na różne jego interpretacje bo jakąkolwiek weźmiemy pod uwagę wersję (obecność
lustra czy obrazu) królewskiej pary w obrazie "fizycznie" nie ma, nie jest pokazana,
para znajduje się poza ramami dzieła tj. poza wizualną przestrzenią obrazu, poza
kompozycją, tj. poza płaszczyzną płótna. Ale malarz użył tutaj osobliwą "strategię
decentrystycznego dialogu" bo główny przedmiot ( para królewska) nie znajduje się ani
po bokach, ani na górze ani na dole ramy lecz przed, na miejscu w którym znajdujemy
się my, widzowie. Mamy więc do czynienia z rozszerzoną interpretacją postulatu
decentryzmu i jakby z jego trójwymiarową ekspresją.
Velazquez zmusza nas do intelektualnego wysiłku, do znalezienia sensu a następnie
do jego interpretacji. Obraz , który na pierwszy rzut oka wydaje się tak oczywisty,
proponuje, narzuca wręcz nam oryginalną i nieoczekiwamą interpretację a nawet wiele
możliwych innych interpretacji. I tu mamy do czynienia z decentryzmem par
excellence interpretowany w tym wypadku jako oryginalna metoda analizy dzieła jako
"pola interpretacyjnego". Dobrze zrozumiany decentryzm zakłada , że myśl twórcza
artysty- a także świadomość widza- nie musi i nie może zamykać się wyłącznie w polu
percepcji wizualnej albowiem kreacja jak i interpretacja decentrystyczna jest kreacją i
interpretacją wieloznaczności a nie jednoznaczności. Bezprzecznie, malarz postawił sobie
ambitne zadanie, namalować obraz wymagający daleko idących, zaskakujących a nawet
przewrotnych interpretacji. Oczywiście, czy to była intencja Velazqueza tego nie wiem.
By prawidłowo ocenić w świetle decentystycznej interpretacji "Las Meninas" należy jak napisał Aleksander Fleischer w swoim tekście pt. "Myślenie decentrystyczne":przełamać bariery stereotypu myślowego i wyłamać się z tradycyjnych konwencji
widzenia nie tylko dzieła sztuki ale także i świata.. Chodzi o to by przenieść kreację i
interpretację na płaszczyznę intelektualną, wyobrażeniową i zadowolić się tym co
myślimy a nie tym co widzimy.
A na pytanie zawarte w tytule odpowiem tak: obraz Velazqueza pt. "Damy dworu"
doskonale i przykładnie ilustrują problemat decentryzmu jako formuły dualistycznej,
która zakłada, że płaszczyzny malarskiej i tego co na niej jest nie należy "rozumieć"
mimo pozorów jednoznaczności lecz należy interpretować odkrywczo jej potencjalną
wieloznaczność.
A więc, czy Velasquez był czy nie był decentrystą...oto jest pytanie!.
Bruno Koper, Paryż, maj/wrzesień 2008.

