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Oskar Fischinger – Czarodziej z Friedrichstrasse
Oskar Fischinger – the Wizard of Friedrichstrasse.

„Czarodzieje to ci, którzy wypowiadając pewne zaklęte wyrazy ważą się
na próbę osiągnięcia rzeczy sprzecznych z porządkiem Natury, […] ukazują
innym rzeczy ukryte […]” – wyjaśnia rozprawa Rodzaje wiedźm i czarowników
zamieszczona w pracy Simboleography Williama Westa (London, 1594). I taki
właśnie był Oskar Fischinger (fot. 1) – zwany Czarodziejem z Friedrichstrasse1.
Bo sam talent i pracowitość, nie wystarczyłby do stworzenia takich arcydzieł
wirtuozerii abstrakcyjnej animacji, które zrealizował w latach 1929-1936
w swoim berlińskim studio przy Friedrichstrasse – ulicy, przy której w latach
międzywojennych znajdowały się siedziby największych wytwórni filmowych
działających w Niemczech – i w ciągu kolejnego dziesięciolecia pracując
w Hollywood2. Potrzebna była do tego jeszcze rzecz najważniejsza – „nadludzka”
idea – burzące porządek rzeczy zaklęcie: „[…] stosowanie praw akustyki do
optycznego wyrażania jest możliwe” 3.
1
W. Moritz, Le Gasparcolor: une procedure chromatique, “Lecture at Musae du Louvre”, Paris
1995, (wyd. internetowe) Perfect Houes for Animation, http://www.oskarfischinger.org/GasparColor.htm.
2
W. Moritz, Optical Poetry, the Life and Work of Oskar Fischinger, Londyn 2004, s. 21.
3
O. Fischinger, My Statements are in My Work, [w:] Art in Cinema, (katalog wystawy) San Francisco Museum of Art, 1947, (wyd. internetowe) http://www.oskarfischinger.org/MyStatments.htm.
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„Muzyka nie ogranicza się do świata dźwięków, istnieje też muzyka świata
wizualnego […]” 4, ta intrygująca myśl Oskara Fischingera – z katalogu jego
wystawy we Frank Perls Galery w Los Angeles (1951) – otwiera fascynującą
perspektywę oglądu świata, przez pryzmat muzyki. Muzyki rozumianej jako
abstrakcja – czynnik porządkujący, wprowadzający: harmonię i regularność.
Muzyki, której prawa konstytuują „gramatykę” języka sztuki wizualnej. Prowadzą
do realizacji marzenia o tworzeniu sztuki uniwersalnej, nie tylko w sensie
zdolności do przekraczania (jak muzyka) barier językowych i kulturowych,
ale odsyłającej widza do prawd najbardziej uniwersalnych. Wydobywającej
spod zmiennej powierzchni rzeczy i przypadkowości zjawisk wartości trwałe,
najbardziej podstawowe dla egzystencji ludzkiej. Docierającej do metafizyki,
natchnionej wizji Bytu, do przeżyć głęboko duchowych.
Z kosmicznej czerni wyłaniają się niczym muzyczne akordy grupy
abstrakcyjnych kształtów. Wirując, migocząc i falując, gnają ku widzowi
z zadziwiającą iluzją głębi lub – zwalniając – owijają się miękko wokół siebie
w omdlewających splotach i znikają, by pojawić się ponownie w zmienionej
konstelacji nowych akordów z innej oktawy. To błyskotliwa realizacja
Fischingera Studie nr 7, z roku 19315 (fot. 2). Ciąg złożony z tysięcy czarnobiałych rysunków, wykonanych węglem na papierze, według partytury do Tańca
Węgierskiego Nr 5 g-moll Johannesa Brahmsa. Jego ostre, szybkie rytmy są
idealnym kontrapunktem dla zgłębianego przez Fischingera tematu absolutnej
ciemności jako kosmicznej macierzy6. Wizji, która jest próbą dotarcia do wartości
fundamentalnych, absolutnych – do zasady bytu.
Zaliczany do najwybitniejszych twórców filmu absolutnego – nurtu
w niemieckim awangardowym filmie abstrakcyjnym lat dwudziestych
i trzydziestych XX wieku (obok wczesnego Waltera Ruttmanna, Hansa Richtera
i Vikinga Eggelinga). Wysoko ceniony za swoje dokonania na polu animacji spod
znaku muzyki wizualnej – ze względu na quasi-muzyczną rytmizację uznany za
prekursora teledysków – pozostaje jednocześnie do dziś postacią niedocenianą
przez akademicką historię sztuki, ze względu na niedostrzeganie obecności w jego
filmach szeregu elementów wyprzedzających w czasie o dziesięciolecia dokonania
sztuki XX stulecia. Rozwiązań antycypujących np. sztukę op-art (film: Spirale
z roku 1926), w którym obok ruchu kreowanego, wprowadza ruch iluzyjny (fot.
3), zapowiadających realizacje nurtu delirycznego w filmie eksperymentalnym
lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia (film Spirytualne konstrukcje z 1927 roku,
4
O. Fischinger, A Statement About Painting, (katalog wystawy) Frank Perls Gallery, Los Angeles 1951, http://www.oskarfischinger.org/Fisch1951Painting.htm.
5
W. Moritz, Oskar Fischinger – Longer Bio, http://www.oskarfischinger.org/OFBioLong.htm.
6
Idem, Oskar Fischinger, http://www.canyoncinema.com/rentsale.html.

Oskar Fischinger – Czarodziej z Friedrichstrasse

63

z zastosowaniem płynnej deformacji), czy wyprzedzających – w pewnym sensie
– malarstwo gestu (film Motion Painting No 1 z 1947 roku), który jest zapisem
dynamiki powstawania obrazu w czasie (fot 4).
Oskar Fischinger urodził się w Gelnhausen koło Frankfurtu w roku 19007,
zmarł w Hollywood w 1967 roku8. Jego imponująca filmografia obejmuje co
najmniej 56 ukończonych filmów (w tym multiprojekcje na trzy ekrany) – o tylu
dziś wiemy – nie licząc nieokreślonej liczby etiud, eksperymentów i materiałów
filmowych zachowanych fragmentarycznie oraz animacji narysowanych, lecz
niesfilmowanych9, zrealizowanych w ciągu ćwierćwiecza pomiędzy rokiem
1921 a 194710. Ponadto pozostawił po sobie około 900 obrazów (w dużej części
z okresu 1947-1967)11. Tworzył także muzykę syntetyzowaną, rysowaną na
zwojach jako abstrakcyjne ornamentalne szlaki, fotografowane i odtwarzane jako
ścieżka dźwiękowa z taśmy filmowej12. Był projektantem jednego z pierwszych
systemów kamer zapisujących obraz filmowy w kolorze13 oraz konstruktorem
i wirtuozem świetlnych instrumentów optycznych14. Uważa się go za prekursora
polikina i spektakli audiowizualnych z użyciem multiprojekcji filmowych15.
Współpracował z Fritzem Langiem (1929), z wytwórnią Paramont (1936),
wytwórnią MGM (1937), wytwórnią Disneya (1939) oraz Orsonem Wellesem
(1941).
Życie i twórczość Oskara Fischingera potoczyłaby się zapewne inaczej, gdyby 1
kwietnia 1921 roku nie znalazł się we Frankfurcie na widowni sali kinowej, podczas
jednego z pierwszych w dziejach publicznych pokazów abstrakcyjnej animacji.
Czarno-biały, kolorowany ręcznie film Waltera Ruttmanna Lichtspiel Opus No.
1, określany przez współczesnych jako ruchomy obraz – entuzjastyczne recenzje
mówiły o nowej formie sztuki – wywarł na Fischingerze ogromne wrażenie16.
Utrzymany w konwencji abstrakcji geometrycznej film Ruttmanna, stoi na granicy
Moritz, Optical Poetry …, s. 1.
Ibid., s. 147.
9
Ibid., ss. 197-237.
10
J. Canemaker, Elfride! On the Road which Mrs. Oskar Fischinger, http://www.oscarfischinger.org/OntheRoad2.htm.
11
[Bez autora], The Fischinger Archive, Oscar Fischinger 1900-1967, http://www.oskarfischinger.org/.
12
Moritz, Optical Poetry…, s. 42.
13
Idem, Gasparcolor: Perfect Hues for Animation, http://www.oscarfischinger.org/GasparColor.htm.
14
E. Fischinger, Written Light, http://www.centerforvisualmusic.org/WritingLight.htm.
15
C. Keefer, Space Light Art –Early Abstract Cinema and Multimedia, 1900-1959, (2005)
http://www.centerforvisualmusic.org/CKSLAexc.htm.
16
Ibid.
7
8
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abstrakcji aluzyjnej, głównie z uwagi na choreografię, przypominającą motorykę
ruchów bimorficznych organizmów żyjących w środowisku wodnym. Przy
przepływie kształtów czujemy „namacalnie” opór środowiska cieczy. Narastanie
i kurczenie się form podlega prawom adhezji. Na baletową choreografię części
pierwszej – kameralna perspektywa mikrokosmosu wydobytego z chaosu przez
muzycznie uporządkowanie – nakłada się w części drugiej dramaturgiczna
struktura narracyjna, budowana przez opozycję trójkątnych ostrzy atakujących
ustępujące im miękkie wrzecionowate formy – będąca kwintesencją modelowej
relacji: akcja – reakcja.
Pod wpływem tego pokazu Fischinger zdecydował, że zajmie się realizacją
abstrakcyjnych animacji17. Muzyczne i dramaturgiczne konotacje ruchomych
obrazów Ruttmanna pokrywały się z twórczymi zainteresowaniami Fischingera,
który kształcił się na organmistrza18, a rok wcześniej rozpoczął eksperymenty
z wykreślaniem diagramów dynamicznej struktury dramatu scenicznego19. Jak
silnym doznaniem dla Fischingera był pokaz awangardowego filmu Ruttmanna,
świadczy fakt, że po latach prób wypracowania własnego oryginalnego języka
i warsztatu animacji, pod koniec lat dwudziestych, nawiąże w sposób twórczy
do stylistyki Lichtspiel Opus No. 1, co widoczne jest zwłaszcza w kilkunastu
animacjach z serii Studie, realizowanych w okresie berlińskim w latach 1929(?)34 (Ruttmann zaprzestał po roku 1925 realizacji filmów abstrakcyjnych) – czego
reperkusje czytelne będą odtąd w większej części filmografii Fischingera, także
z okresu po wyjeździe z Niemiec do Hollywood w roku 1936.
Koncepcja cyklu Studie zrodziła się w roku 1929, w wyniku dość niefortunnego
zdarzenia. Fischinger po podpisaniu kontraktu na realizację efektów specjalnych
do filmu Fritza Langa Kobieta na księżycu złamał nogę w kostce. W szpitalu
zaczął rysować węglem na papierze kartony do animacji, co doprowadziło do
powstania, w ciągu pięciu następnych lat, siedemnastu kluczowych dla jego
dokonań artystycznych realizacji z serii Studie (trzynastu ukończonych, jednej
niedokończona i trzech narysowanych, ale niesfotografowanych). Cała seria
synchronizowana z muzyką, pokazywana w kinach całego świata przed projekcją
filmów fabularnych jako reklama nagrań płytowych – uznana za pionierską na
polu wideoklipów – stała się ogromnie popularna20.

W. Moritz, Oskar Fischinger – Longer Bio, http://www.oskarfischinger.org/OFBioLong.htm.
J. Rocenbaum, Music for Eyes, “Movie Review.htm”, http://www.chicagoreader.com/movies/archives/2001/0104/010420.html.
19
Fischinger, My Statements are in My Work…, (wyd. internetowe) http://www.oskarfischinger.
org/MyStatements.htm.
20
Moritz, Oskar Fischinger – Longer Bio…,
17

18
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Jednym z filmów z tej serii, w którym wyraźnie widoczne są wpływy Lichtspiel
Opus No. 1 Ruttmana, jest animacja Studie nr 5 z roku 1930. Synchronizowana
z fokstrotem I’ve Never Seen a Smile Like Tours, włączona została do
amerykańskiego długometrażowego filmu The Perfect Alibi. To fantastyczny
abstrakcyjny balet, w którym dwie grupy abstrakcyjnych figur-„tancerzy”
płyną obok siebie i przez siebie (niewątpliwie elementy męskie i żeńskie) 21.
Ich ruchy przypominają choreografię płynnych, plastycznych figur z animacji
Waltera Ruttmanna, nieustannie zmieniających swoje konstelacje i wielkość,
napływających, wirujących i topniejących przed oczami widza jak krople wody.
W realizacjach tego cyklu, podobnie jak w filmie Lichtspiel Opus No. 1
Ruttmanna, przestrzeń nie jest próżnią. Ma swoje środowisko o quasi-fizycznych
prawach, którym podlegają poruszające się tam figury. Z tym, że u Fischingera są
to raczej prawa aerodynamiki, a nie hydrodynamiki jak w animacji Ruttmanna.
Wskutek tego całość nabiera eterycznego charakteru, zwiększa się tempo,
poszerza skala dynamiki, obraz odchodzi od kameralności, nabiera wymiaru
monumentalnej baletowo-rewiowej orkiestracji abstrakcyjnych form. Wśród
figur pojawiają się przepływające przez ekran charakterystyczne dla Ruttmanna
prostokątne, falujące arkusze z rozmytymi krawędziami natarcia i spływu.
Te „latające dywany” budują iluzję głębi przestrzeni także w animacji Studie
nr 6, z roku 1930 (fot. 5). Ten mały klejnot animacji łączy pozytywną atmosferę
z głębokim mistycyzmem odczuwania obrazu, tak częstym w późniejszych pracach
Fischingera, szczególnie w Radio Dynamics z 1942 roku (fot. 6). Realizowany do
fandango Los Verderones Jacinto Guerrero, prowadzi figury prawdziwego tańca,
ale poza podstawową choreografia wprowadza – analogicznie jak to ma miejsce
u Ruttmanna – alternacje dwu powtarzających się wzorów montażowych: jednego
z przelatujących figur, falujących w prądach przestrzeni i drugiego o ruchach
dośrodkowych, tu z wibrującym okiem-mandalą jako centrum skupienia22.
Środki wypowiedzi artystycznej, które Oskar Fischinger wypracował na
bazie tych inspiracji – wyrażające jego postawę poznawczą i kontemplacyjną,
rozciągniętą między awangardowym imperatywem nowoczesności świata
industrialnego, platońską koncepcją idei i rzeczy, a mistyką Dalekiego Wschodu
(idee, którymi żywo interesował się już w okresie berlińskim23) – tkwią
korzeniami w kręgu kina absolutnego. Ten niemiecki nurt awangardowego filmu
określany był przez jego twórców jako: Zeit mit Malerei [malowanie w czasie]
Keefer, Space Light Art…
Idem, Space Light Art …,
23
W. Moritz, You Can’t Get Then From Now, Part 1, “Journal Southern California Art Magazine”, Los Angeles, Los Angeles Institute of Contemporary Art, nr 29, Summer 1981, (wyd. internetowe) http://www.centerforvisualmusic.org/WMThenFromNow.htm.
21
22
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(Walter Ruttmann), Bewegungskunst [sztuka w ruchu] (Viking Eggelung), przez
krytyków Kinomalerei [kinematograficzne malarstwo] (Yvan Goll), Augenmusic
[wizualna muzyka], Lichttonsinfonie [symfonia światła i dźwięku], Zeitraumliche
Eurhythmie [eurytmia w przestrzeni i czasie] ( Bernhard Diebold) 24.
Ze sformułowań tych wyłania się obraz medialnej hybrydy o pięciu głowach,
której dosiadał Fischinger. Spotkanie i połączenie w jedno pięciu środków
przekazu – muzyki, sztuki wizualnej, sztuki światła, ruchu i kina – stanowiło
chwilę prawdy i objawienia, z którego zrodziła się nowa synkretyczna forma
dzieła sztuki. Począwszy od drugiej dekady XX wieku europejscy awangardowi
artyści zainspirowani przez Gesamtkunstwerk Wagnera (tzn. działa łączącego
w sobie różne rodzaje sztuki, jednoczącego wszelkie możliwości ekspresji
artystycznej) eksperymentowali z relacją kina do obrazu, muzyki, rzeźby i innych
sztuk. We Włoszech już w 1916 roku Manifest Futurystyczny zadeklarował, że to
kino będzie łączyło wszystkie sztuki i utworzy nową sztukę. W Niemczech to
eksperymentowanie zaprowadziło do filmu absolutnego. Jeden z jego twórców,
Walther Ruttmann, pisząc w 1919 roku o: „[…] obrazach w czasie […]”, które
– jak wierzył – były realizowane przez film, przepowiadał: „[…] pojawi się typ
artysty […] zawieszony gdzieś między obrazem a muzyką […]”25. W kręgu
tych idei ukształtowała się artystyczna postawa i sztuka Oscara Fischingera,
którego w świetle dzisiejszej perspektywy widzieć można jako prekursora sztuki
multimedialnej.
Paradoksalnie postawa ta wyraża się może najpełniej w programowo niemym
filmie Fischingera Radio Dynamics z roku 1942 (fot. 6). Ta wizualna medytacja
jest modlitewnym wezwaniem26, które oddycha powolnie pulsującym rytmem
i zadziwiającym migotaniem obrazów27. Odbieramy wrażenia muzyczne pod
wpływem doznań wzrokowych. To arcydzieło muzyki wizualnej oddaje nas
pod panowanie synestezji. Przywraca – po stuleciach rozszczepiania – ścisłe
współzaangażowanie zmysłów. Spełnia się marzenie Augusta Endella, który
jeszcze u schyłku XIX stulecia zapowiadał: „[…] stoimy nie tylko na początku
nowego okresu stylowego, ale zarazem na początku rozwoju całkowicie nowej
sztuki, sztuki zdolnej za pomocą form, które nic nie znaczą i nic nie przedstawiają,
poruszyć naszą duszę tak głęboko, tak silnie, jak to potrafi tylko muzyka za

24
C. Noll Brickmann, Collective Movements and Solitary Thrust: German Experimental Film 1920-1930, „Millennium Film Journal” 1997, nr 30/31.

Keefer, Space Light Art…
R. Zone, Oskar Fischinger, http://artscenecal.com/ArticlesFile/Archive/Articles1998/Articles0489/OFischingerA.html.
27
Moritz, Oskar Fischinger – Longer Bio…
25
26
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pomocą tonu”28. Niemy film Radio Dynamics nie jest plastycznym ekwiwalentem
muzyki, on jest muzyką.
Radio Dynamics obfituje bogactwem ornamentalnych dekoracyjnych wzorów,
które fascynowały Fischingera jako ważna, spirytualna forma sztuki ludowej29.
„Pomiędzy ornamentem i muzyką istnieje bezpośredni związek – pisał Fischinger –
myślę, że Ornament jest Muzyką”30. Nie jest to metafora. Słowa Oskara Fischingera
należy traktować dosłownie. Potwierdzają to jego eksperymenty z muzyką
syntetyzowaną, które prowadził około roku 193231. Wzdłuż papierowych taśm,
kreślił pasy postrzępionych, dekoracyjnych, abstrakcyjnych, ornamentalnych
wzorów (fot. 7). Sfotografowane na ścieżce dźwiękowej filmu stawały się
wykresami muzyki, możliwej do odsłuchania, kiedy taśma filmowa przesuwała
się przez projektor. Można było usłyszeć obraz i przekonać się, że: „[…] płaskie
figury produkują miękkie lub dochodzące z oddali tony, umiarkowane trójkąty
dają zwykłą głośność, podczas gdy wyostrzone kształty tworzą najgłośniejsze ton,
a szary cień może też zagrać znaczącą rolę w muzycznym ornamencie […]”32.
Czyż w świecie, który stał dopiero na progu rewolucji mediów elektronicznych,
nie wyglądało to na czary.
Czarodziej z Friedrichstrasse, mieszający swoją strawę duchową w retorcie
wypełnionej środowiskiem spektaklu audiowizualnego, jest ważną postacią
w procesie przekształcania sposobu postrzegania świata jaki dokonał się w wieku
XX. Jego eksperymenty badawcze i artystyczne oraz wypowiedzi teoretyczne
przyczyniły się do powstania nowych struktur odczuwania i myślenia,
odpowiadających protokołom cyberprzestrzeni współczesnego świata.

SUMMARY
The chapter on wizards and witches, a part of William West’s Simboleography (London 1594), defines wizards as those who, by saying certain magic words, dare to try to
achieve things contrary to the order of Nature and shows others things that are concealed.
And that was exactly who Oskar Fischinger was, called the Wizard of Friedrichstrasse.
Because talent and hard work alone would not be enough to create such masterpieces
of virtuosity of abstract animation, which he produced in 1929-36 in his Berlin studio

D. Vallier D., L’art abstrait, Paris 1967, s. 26.
Moritz, You Can’t Get…
30
O. Fischinger Oskar, Sounding Ornaments, „Deutsche Allgemeine Zeitunt”, 8 July 1932,
(wyd. internetowe) http://www.oscarfischinger.org/Sounding.htm.
31
Ibid.
32
Ibid.
28
29
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in Friedrichstrasse, the street in which in the interwar years there were the headquarters
of the largest film production companies operating in Germany, and during his work in
Hollywood in the next decade. What was needed was the most important thing – a magic
idea-formula that the application of laws of acoustics to optical expression is possible.
Oskar Fischinger’s intriguing statement in the catalog of his Los Angeles 1951 exhibition in Frank Perls Gallery that music is not confined to the realm of sounds but there is
also the music of the visual world opens a fascinating perspective of viewing the world
through the prism of music. The perspective of reaching metaphysics, the inspirational
vision of Being, highly spiritual experiences.
Oskar Fischinger was born in Gelnhausen near Frankfurt in 1900 and died in Hollywood in 1967. His impressive filmography comprises at least 56 completed films made
during the quarter of century between 1921 and 1947. Moreover, he left 900 pictures. He
also composed synthesized music drawn on rolls as abstract ornamental borders, photographed and played as a film soundtrack. He designed one of the first of camera systems
which recorded film picture in color, and he was a designer and virtuoso of optic light
instruments. He is regarded as a forerunner of polycinema and audiovisual multi-projection shows. He cooperated with Fritz Lang (1929), with the Paramount company (1936),
MGM (1937), Walt Disney Studios (1939) and with Orson Welles (1941).
The vast range of Oskar Fischinger’s achievements shows his cognitive and contemplative attitude, ranging between the avant-garde imperative of anti-traditionality, Plato’s
concept of ideas and things, and mysticism of the Far East, which (attitude) is rooted in
the absolute cinema. This trend in the German avant-garde film of the 1920s and 1030s
was termed by its founders Zeit mit Malerei [painting in time] (Walter Ruttmannn), Bewegungskunst [movement arts], and by critics Kinomalerei [cinematic painting] (Yvan
Goll), Augenmusik [music for the eye], Lichttonsymphonie [light and sound symphony],
or Zeitraumliche Eurythmie [time-space eurythmy] (Bernhard Diebold.)
From these descriptions emerges the picture of a five-head media hybrid, which
Fischinger mounted. The bringing together and integration into one, of five media - music, visual arts, the art of life, movement, and the cinema – was the moment of truth and
revelation, from which a new, syncretic form of work of art arose.
The Wizard of Friedrichstrasse, who mixed his intellectual food in a retort filled with
the medium of audiovisual show, is an important figure in the process of transformation
of the way of perceiving the world, which took place in the 20th century. His artistic
and research experiments, and his theoretical statements contributed to the rise of new
structures of feeling and thinking, which correspond to cyberspace protocols in the contemporary world.

Oskar Fischinger – Czarodziej z Friedrichstrasse

1. Oskar Fischinger w młodości,
repr, za: Center for Visual Music,
http://www.centerforvisualmusic.
org/DVD.htm.

2. Kadry z filmu Oskara Fischingera,
Studie 7 (1931), zrzut z: Oskar Fischinger,
Ten Films, DVD © CVM 2006.
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3. Kadry z filmu Oskara Fischingera,
Spirale (1926), zrzut z: Oskar Fischinger,
Ten Films, DVD © CVM 2006.

4. Kadry z filmu Oskara Fischingera,
Morion Painting (1947), zrzut z: Oskar Fischinger,
Ten Films, DVD © CVM 2006.

Oskar Fischinger – Czarodziej z Friedrichstrasse

5. Kadry z filmu Oskara Fischingera,
Studie 6 (1930), zrzut z: Oskar Fischinger,
Ten Films, DVD © CVM 2006.

6. Kadry z filmu Oskara Fischingera,
Radio Dynamice (1942), zrzut z: Oskar Fischinger,
Ten Films, DVD © CVM 2006.
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7. Oskar Fischinger w pracowni przy Friedrichstrasse,
ze zwojami z wyrysami syntetyzowanej muzyki (1932).
repr. za: W. Moritz, Optical Poetry, The Life and Work of Oskar Fischinger,
Londyn 2004.

