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MANIFEST 
KONGER*

1. MANIFEST KONGER nie ogłasza, nie przeciwstawia się, nie zwalcza, nie proponuje,
nie krępuje wyobraźni, nie przewiduje, nie opowiada się „ZA”, nie mobilizuje, być 
może nawet nie ma nic wspólnego ze sztuką.......

2. Jednak niech zawistni wrogowie NIESKRĘPOWANEJ EKSPRESJI nie cieszą się zawczasu
z pozornej zagłady tej STREFY!!!!!! Niech sztucznie zasmuceni grabarze nie mają 
nadzieji na lepsze czasy!!!!! Czyhają na WAS rozczarowania na każdym kroku!!!! 
Hydra doświadczeń sztuki żywej, lawina wrażliwości i determinacji nadal rodzi swe 
paskudne łby.....

3. KONGER jest punktem zwrotnym w procesie erozji, zniechęcania do sztuki
ekperymentalnej, a zwłaszcza w permanentnej dyskryminacji sztuki performance
w Krakowie.  

4. Podejmując ryzyko fuzji, połączenia kilku autonomicznych performance,
skonstruowania bardzo dziwnego spektaklu, którego nie znamy, ryzyko pomieszania 
indywidualnych stanów świadomości, środków wypowiedzi, ryzyko kolizji, 
wzajemnych redukcji i ośmieszeń, niespodziewanych ingerencji, szczególnie zaś 
– mimo ryzyka powstania obrazu TOTALNEGO BEŁKOTU – nie możemy oprzeć się 
pokusie sprawdzenia ledwo przeczuwalnych możliwości ekspresji i obietnicy zdarzeń 
UNIKALNYCH/NIEPOWTARZALNYCH. 

5. KONGER ignoruje gwiazdorski heroizm i pilnie strzeżony styl indywidualny. 
6. Formuła KONGER nie angażując się ZBYTNIO w podjęcie na nowo iddylicznej

koncepcji ZBIOROWEJ WSPÓŁPRACY, wskazuje na nieuchronność przenikania się 
projekcji ideii i ich żywych konstrukcji, BEZ zbędnego poczucia WINY w przypadku 
ewentualnych zapożyczeń i powtórzeń.  

7. Przyszłe doświadczenia Formuły KONGER przypuszczalnie spowodują eksplozję
indywidualnych realizacji stosujących ruch, gest, narrację i znak.....

8. FORMUŁA KONGER wyklucza możliwość umyślnego deprecjonowania artysty,
krytyki JEGO pracy, rugowania ze sztuki osób potencjalnie niebezpiecznych, na 
rzecz upychania każdego człowieka w zużytych, pracochłonnych, klasycznych 
i kosztownych dyscyplinach sztuki. 

9. Mimo nieprzyjaznych gestów - Artyści KONGER pozdrawiają serdecznie wszystkich
wrogów sympatyzujących z poprawnością kulturalną i polityczną. Dla wszystkich 
całuski i uściski, a dla zdeklarowanych nieprzyjaciół 5zł i drugi policzek.

Kraków, styczeń, 1984

Władysław Kazimierczak

*Konger (Conger conger) – drapieżna ryba morska z rodziny kongerowatych (Congridae), z rzędu węgorzokształtnych, 
typ STRUNOWCE / Zasięg występowania: Północno-wschodni Atlantyk, Morze Północne, rzadziej Bałtyk, Morze 
Śródziemne i Morze Czarne. Konger jest bardzo podobny do węgorza. Jego ciało jest znacznie wydłużone, wężowate, 
bez łusek. Płetwa grzbietowa dłuższa niż u węgorza, zaczyna się tuż za głową i jest połączona z ogonową, a ta 
z odbytową. Linia boczna pełna. Osiąga długość do 3 m i masę ciała ponad 60 kg, maksymalnie do 110 kg. Żywi się 
głównie rybami i skorupiakami. Samica składa od 3-8 mln ziaren ikry. Larwy typu leptocefal.


