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WILHELM SASNAL 

Bez tytułu (Astronauta) 

Rok powstania: 2011 
Technika: obraz w technice akrylowej na podłożu płóciennym 
Wymiary: 180,4×220,5 cm 

Wilhelm Sasnal zajmuje się malarstwem, filmem, rysunkiem, fotografią. W 2006 znalazł się  
na pierwszym miejscu rankingu na najlepszego młodego artystę na świecie czasopisma  
„Flash art” oraz otrzymał prestiżową nagrodę im. Vincenta van Gogha przyznawaną przez Stedelijk 
Museum w Amsterdamie. Jego płótna znajdują się w zbiorach wielu ważnych muzeów i kolekcji 
prywatnych (m.in. nowojorskiej MoMA, Centre Pompidou w Paryżu i Tate Modern w Londynie). 

Obraz Wilhelma Sasnala przedstawia kostium amerykańskiego astronauty z misji kosmicznej  
z 1967 roku. Dzieło jest przemalowaną fotografią wykonaną w Smithsonian Institution  
w Waszyngtonie. Jest to muzeum o niejednoznacznym profilu zainteresowań, choć uważa się,  
że przechowuje wszystko, z czego Amerykanie są dumni. Wilhelm Sasnal, który należy  
do pokolenia lat 70., wychował się w czasach  powszechnego marzenia o podboju kosmosu.  
W ówczesnej wizji nowoczesnego świata eksploracja przestrzeni kosmicznej miała rozwiązać 
problemy ludzkości i zrewolucjonizować życie na Ziemi. Obecnie u progu XXI w. wiadomo już,  
że opanowanie wszechświata przez ludzi jest niemożliwe. Obraz Sasnala staje się w tym 
kontekście nostalgicznym przywołaniem niezrealizowanej wizji przyszłości, która zdążyła już 
osunąć się w przeszłość.  Kostium astronauty, który parę dekad temu wywoływał powszechną 
ekscytację i wielkie nadzieję, dzisiaj jest już tylko niewiele znaczącym obiektem muzealnym, 
niewywołującym większych emocji. To tylko jedna z możliwych interpretacji. Być może pusty 
kombinezon astronauty, porzucony w ciemnej przestrzeni, opowiada o ograniczeniach ludzkich 
możliwości w zakresie zbadania i podporządkowania sobie świata. Nieprzenikniona czerń 
wszechświata i ogromne dystanse są dla współczesnego człowieka przeszkodą  
nie do przekroczenia, a granice kosmosu są równie odległe co granice ludzkiej wyobraźni. 
Sugestia pustego kombinezonu zwraca uwagę na to, że miejsce człowieka jest na Ziemi,  
a obowiązkiem ludzkości jest troska o własną, często zaniedbaną planetę i jej mieszkańców. 

http://artmuseum.pl/pl/kolekcja/artysci/wilhelm-sasnal

