
Odnaleźć Czas. 
 
W krainie czasu wszystko płynie… Właśnie, jak płynie ? Płynie po 
prostu własnym czasem. A my, zamiast się temu poddać i żyć w 
świecie bez odliczanego przez kogokolwiek czasu, postanowiliśmy 
wszystko zmierzyć, przeliczyć, obliczyć, zamienić na godziny, minuty 
i sekundy, postanowiliśmy okiełznać czas. I stało się -  i my i czas 
zaczęliśmy żyć osobno a straż nad okiełznanym  czasem 
powierzyliśmy  zegarom.  
  Zegar. Pan Czasu. Jego nieodgadniona twarz - cyferblat tak samo 
wskazuje każdego dnia południe, jak i północ i  tak samo 
niewzruszenie krok po kroku, sekunda po sekundzie odmierza nasze 
życie. A co z czasem ? Gdzie podziała się jego tajemnica? Czy 
znalazła schronienie w splotach sprężyn i najeżeniu mechanizmów 
trybów? Takie właśnie pytania zadała sobie Justyna Komar i 
postanowiła czas, właśnie czas okiełznać obiektywem swojego 
aparatu.  
   Pan Czasu kusił tarczą i wskazówkami, kusił by z dziecięcą 
ciekawością twórców zajrzeć do środka i posłuchać muzyki sekund, 
nie sekund, minut nie minut, godzin nie godzin. 
  Na początku zafascynowały ją sprężyny. To dzięki nim serce zegara 
bije. Wyjęte z mechanizmu sprawiają wrażenie nieskończonych i 
nieodgadnionych labiryntów. To pośród nich mogłaby się zagubić 
Ariadna ze swoja nicią. To one budzą skojarzenia z plątaniną 
krwiobiegu, z trwaniem chwili, z istnieniem nas samych. Graficzne, 
czyste w swej formie , nieskazitelne. Inaczej się rzecz ma z 
trybikami, kowadełkami i śrubkami mniejszymi lub większymi. Te 
pozostawione bez ruchu po prostu straszą ciszą i martwotą. Dopiero 
ruch czyni je nieodzownymi elementami czegoś lub właśnie 
kogoś...może nas samych ... No, właśnie czas by połączyć te 
wszystkie ukryte w nas żywe sprężyny , spirale, kowadełka , trybiki 
w jedną całość. Czas by znowu zaczął w nas płynąć czas, czas by 
Pan Czasu stracił władzę nad bytem i niebytem ludzi i rzeczy. 
 
Na cykl Justyny Komar pt. Pan Czasu składają się 24 czarno-białe 
zdjęcia w większości ułożone parami. Ma to sens symboliczny 
nawiązujący do 24 godzin. Pary natomiast łączą dzienną i nocną 
porę tej samej godziny.  
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   Pan Czasu to  zamknięta w abstrakcyjną formę symboliki 
opowieść o sensie trwania i istnienia. Autorka poddaje destrukcji 
przedmiot – zegar nie dla samej destrukcji. Służy to raczej 
odnowieniu istoty ludzkiej w człowieku. 
 
 
iza wojciechowska  
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To Find Time 
 
 
 
In a Land of Time everything flows…Exactly, how it flows? It just flows in it’s 
own time. And us, instead giving into it and live in the world without time 
counted by anyone, we decided to measure everything, to count, to calculate, 
change into hours, minutes and seconds, we decided to bridle the time. And so 
it is –  us and the time started to live separately and we entrusted to the Clock. 
 
The Clock. The Lord of Time. His unknown face – the dial shows the noon and 
the midnight every day and exactly in same way, so invariably, step by step, 
second after second he counts out our life. And what’s with the Time? Where 
disappeared its mystery. Have it found its place in the  windings and in 
mechanisms of cog-wheels? Those questions Justyna Komar asked herself and 
she decided to bridle the time, exactly the time to bridle by the objective of her 
photo camera.  
 The Lord of Time tempted by his face and hands, tempted to look inside 
with childish curiosity of the creators and to listen to the music of  the seconds, 
not seconds, minutes, not minutes, hours, not hours. 
At first she was fascinated by the windings. Thanks to the heart of the clock 
bits. Taken out  from the mechanism they seam like never-ending and 
unknown labyrinths. Inside of the Ariadna with her freed could lose her way. 
They make all the couplings with the entanglement of the veins, lasting of the 
moment and our own existence to wake up. Pure in their form, clean. Its 
completely differently with the cog-wheels, smaller and bigger screws. Those left 
without any movement scare with quietness and deadness. It is the movement 
which makes them inseparable elements of something or someone…maybe 
us…And so it is time to rejoin all those hidden inside of us windings, spirals, 
incuses, cog-wheels in one. It is time that the Time will start to flow in us, the 
Lord of Time would lose its power over an existence and nonentity of human 
and things. 
 
The cycle Lord of Time by Justyna Komar is a composition of 24 black and 
white photos, which are mostly put in a pairs. It has a symbolical meaning, 
which is related to 24 hours. The pairs connect day and night same hour. 
 
Lord of Time is a symbolic story about duration and existing. The clock has 
been destructed not for destruction  but for the revival of human being in the 
man itself. 
 
iza wojciechowska 
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