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Prof.Zdzisłartolejniczak
Akademia sztuk Pięknych
im. władysławaStrzemińskiegow Łodzi

Zleceniodawcarecenziii
UniwęrsytetJana Kochanowskiegow Kielcach. wydział Pedagogicznyi Altystyczny
I' tokstjędnolityo stopniach
zleceniepodjętena podstawieustawyz dnia 14.03.2003
i t}tulenaukowymolaz o stopniachi tytule w zaklesięsztuki.( Dz.U. m' 65 poz. 595
ze zmianamiDz.U. z dniaf,l .07.2005r. nt. |64 poz. |365 ań. 14 ust.2 pkt.21)
z później
szymizmianami'
Recenzja dotyczy uchwałyRady wydziału Pedagogicznego i Arfystycznego
z dnia 16 czerwca2015roku w sprawiewŚzczęciaprzewodudoktorskiego
w dziedziniesztuki plastyczne'dyscypliniesztuki piękne dla mgr. Pawla Liszewskiego
n.. Homoero|yunjako temat w mojej twórculścL
Mgr PawełLiszewskiurodziłsię 15 czerwca1981roku w RejowcuFabrycznym.
w 2002 rcku ukończyłPaństwoweLiceum Szfuk Plastycaych w Zanrościu'ze specjalnością
snycerka- formy uż)tkowe,dyplomemz wy.óżnieniem.Następniepodjąłstudia
na UniwęrsytecieJanaKochanowskiegoW Kielcaclrna WydzialePędagogicznym
i Ańystyczn}'rn na kierunku - edukacjaaltystyczna w zakresie sutukplastycznych'
mala.rstwo
sztalugowe'W 2008roku ukończyłsfudiaw pEcowni
specjalność
W 2012roku rozpoczqł
proi MałgoŹatyBięlęckiejd)llomem z wyróżnieniem.
studia doktoranckielv lnst}tucie szfuk Pięknych na Uniwęrs}4ecieJana Kochanowskego
w Kielcach.
1. Dorobek artystycznyw latach 2009- 2014
MgI Palłełl,iszęwski w okrcsie ostatnichsześciulat plezentowałswoje place malarskie
na wielu wystawach,w tpn 6 indywidualnych i 24 zbiorowych. Wśródnich, uwagęzrłracają
na rozpoznawalność
Jego
szcfególniete,którychprestiznobilitujen odegoarrystę,wpł].wa

twóIczości'budujeuznanie środowiskaatyst|,caego. w t}'rnkonlekściemoŹnaując
zwłaszcfaind}.widuainepręzęntacjemalalstwa PawłaLiszewskiego.
W 2o09 Przejścievt Gal'er|tZPAP Tycjan,w 2011 s/og7w Domu Kultwy Zameczek,
w 2073 Tolerancja w ramachMiędzynarodowegoProjeklu Tolerancja wszystkle
w Kie]cach' W lalach 2013-14mgr PawełLiszewski rłystawiałswój malarski dorobek
w Krakowie, Tamobrzegui Tamowie. Przykładamtsą].MyJiłnily poltlet w Galeńi
Politechniki IfuakowsklejGil, Punkt widzeniaPawełLiszewski w Galerii Tamobrzeskiego
Domu Kulfury' Pawel Liszewski Mąląrstwo w foyel Teatru im. L. Solskiego i w Galeńi
Szhtki ZPAP okęg Tamowsk.
wykzane pŹez Doktorantawysta\łyzbiorowe wiqzą się przedewszystkim
z Jego przynaleźnością
do związków oraz nieformalnychgrup twórczych czego dowodzą
podziĄ na odrębnekategodętj.: \łystawyśrodowiskowe.
poplenerowe,
doktoralckie'
Ich pełnalistą w cfuonologicznym układziezamieszczolajest w dokumęntacji
do przewodu.Chcia,łbymwprienić kilka przykładów.w latach2009-l4 - udział
w dolocznych plezentacjachśrodowiskowychPrzedwiośnie(e|iminacjew drodze konkursu)
oraz cyklicf ych plęzentacjachdokonań altystów azeszoaych w okęgu Kieleckim ZPAP w galeriachBWA w Kielcach i Busku-Zdroju oraz galerii ZPAP w Kielce iw Galerii Sztuki
ZPAP okęgu Tamowskiego w Tamowie, a w 2013 roku w Galęrii Sztlj}j BW A Zielond w
Busko-Zdroju. w 2013 roku, mgr Liszewski wykazałdwie wystawy doktoranckię:Posla}'y
\ł/Galelii Xs Insqtut Sztuk Pięknych oraz w oślodkuMyśliPatńoĘcznej i ob}.lvatelskiej
w Kięlcach. w tym czasie byłrównież uczestnikiemprefęltacji pop|elercwych:}mpresje
Malenieckie 20]2, Malehiec 2013, Maleniec 2011 zotgar'izowartychprzezZPAP - okręg
Kielecki. Prace upowszęchniono:w Galeńi ZPAP Tycjan w Kielcach, w Galę i Usla/osł',,
w Maleńcu. W 2014 roku doktolantuczestńcfył w wstawię Kapitał szl,ł', inaugurującej
działahościgaleńi BwA w nowęj siedzibie przy ul. Kapifuhej 2 w KięIcach' walto dodaó,
żeDoktorantzaproszonyzostałjako jeden z nielicznych reprezentantówmłodegopokolęnia
twóTców w 2013 rcL.u- uczestnictwow walsztatach,późniejw wystawie the Freedom I
rŻed4 winter Academy in Scheersbergw Niemczech.
TwórczośćPana PawłaLiszewskiego byładllutrotnie nagradzana'W 2009 roku
doktorarrtotrzymałnagrodę pt4znana przez ZPAP oklęg Kielecki oraz Urząd
Majszałkowskiwoj€wództwa Świętohzyskiego za Ańystycuny Debiut Roku 2009.
W 2014 roL.uwe wspóĘ)racyz MatęuszemStradomskimw konkursie Mętamorfozy
przez Institutęof Design Kielce, S'o.S. Design oraz
Sposób ną wnętrzeo|ganizowan1,rn
Echo Dnia otrzymałnajwyższąna$odę' PŻy tej nag.odzie wańo wspomnieć,żęPan

PawełLiszewski znakomicie projektujewnętrza.w dokumentacjiwykazałliczne projel.f
i realizacje w/w dziedzinie.
2. Praca doktorska mgr. Pawla Liszewskiego- cykl prac malarskich
nt. Homoerowm jąko tehat w mojej twórczoścl
Praca doktorskamgr PawłaLiszewskiego zoslałaprzygotowanapod kierunkiem profesor
MałgorzatyBieleckiej. Jest złożonazgodnie z procedurąobowiązującąaktua]rliew
postępowaniuo uzyskanie stopniadoL1o.aw dziedzinie sztrrkiplastycae, dysc1plinie sztuki
piękne.Praca składasię z dwóch części:jej trzon stanowidziełoartystyczne -kolekcja 10
prac malarskich . Częśćdrugą teoretycznajestopisęmujmującylnfAłożenla.podłoże
fi lozofi czne, odniesienią opis cyklu malarskiego.
Wszystkie obrazy zostałynamalowanena płótnie' w tęchnicęakrylowej, w formatach:
- l00x240cm.
całość
100x100cm_5plac.100x120cm 4 i zamykający
W opisowej częścirozprawy doktorantpŹyzna1e,żebatózo du;rywpł}'wna dalszy Jego
rozwói i kierunek twórczych poszukiwali odegrałyJego własnarłrazliwośói wiqzącesię z nią
jej wielorakich aspektów i relacji międzyludzkich
ind;.widualnepostrzeganecodzienności,
Bardzo dobrze.żeDoktolanl, jako młodytwórca nie
nakładającychsię najej złoŹonośó.
obańa się trudnejploblematyki i potafi łączyćswoje.nie zawsze akcęptowanew naszym
społeczeństwiepoglądyw obszarwłasnychposzukiwń malarskich, co więcej potrafi
wykorzystaćje jako głównynuń s\'/ojejtwórczościi tematdoktorskiej dysertacjl.
Mgr PawełLiszewski odsłaniaswój świat,umozliwia podglądw bardzo inrymnąsfęrę
ludzkięj egzystencji.]ego egzystencji.Dotyka ważnychi dnzliwych społecznietematów
ociera się o tabu,bo związki ludfi tej samejpłci budz4 sensacje.Postrzęganesq wciążjeszcze
przęzjakąśczęśónaszegospołeczeństwanie tylkojako kontTowersyjne,lecz wręcz wrogie.
w takich qtuacjach twórczośćartystycznastajesię poniekąddla samegoartystyrodfajem
tych niezozumiaĘch prawd o
misji. sposobemna przyblii'ar'.e poprzrz sziwkęlvłaśnie
człowieku'ich oceny w skali wspołczesnegospoł€częństwa,a również w perspekt}'\ł?ie
wybranych elementówjego historycznego rozrłoju.Taka postawatwórcza z pewnościąsłuiy
w pomawaniusamegosiebie.
Temat p(acy dolćorskiej mgr PawłaLiszewsk]ego nt. Iloł,,oerutjzn,jako te,,,atw mojej
twótczości jest óobry'l] tego Fzykładęm. Dojrzewałwraz z Jego osobisom rozwojęm
własnejinności,konfIontacje,przemyśleniaprowadząc
ksfałto\łanypoprzęz doświadczenia
do wańościowegoma]arstwa.

od stTonymer}.torycmejwłączeniedo całościswoich rozwazń przykładum.in. Francisa
Bacona upevniło Doktorantai wspalłojednocześniew decyzji co do podjęciaw/w temaryki
we własnejtwórczościmalarskiej.osobiście.dostzegam pqłną analogiędotycfqcąujęCia
tematycznęgo- z twórczościąfowisty Henri Maliessa' fiancuskiego malarza, gra|rka,
zał'aszczaz okIęsnjegotwó.czościprz}padającegona lata 1908-|4 ' Chodzi o cyklel.Taniec'
Muzykt|czy Lekcja l,źyki,Czel"wonesludio . Place Henri Matiesa to płaskiekompofycje'
o syntetyczn)mlrysuŃiem postaci i ostrychkontrastachkolorystycznych' wyraŹnie dominuje
fu pięrwiast€k ieński. w pŹypadku Pana PawłaLiszewskięgo pielwiastek męskijest
ęksponowanypoprzez zdęcydowanękontrastyrażącychkolorów i osto łTrysowanę,
malującnie,,fi|ofofuje'',również\łykoŹysfując
odcinające się od tłapostacie.Doktoran1
linii' \ł baJdzoplosty sposób _ liaią opisuje sylwetki mężczyzni przedstawiaje
osfuośó
w róŹnych,zbiorowych scenachczy s}.tuacjachżycia codzienrrego.Plzedstawia nam
maluje gnrpęmęzczyznnp. ptzy pofannejtoalecię_ myjących
tą oczywisą codzienność,
lub strzyżącychsię, czyszcfącychąby (Bef t}tutu I]1),w innym obrazachodsłania
lub prezęntujeglupę ukazującąw sposób prezentacji sportowców swojęwalory męskości
mocarze,alejednocześnre
poslrzeganychjako
w ruchachi postav/ach
umięśńenie
ukazującychich piękno, kuszącegociała(Bez t1'tufuII, Bez q'tułuV)' Przy tworzeniu obrazu
(tak opisuje w częścipisemnej)swojąprace zawsze lo?poczyna od szkicó\ł koncepcyjnych.
Następniew sposób bardzo odpowiedzialnyprzenosije na płótno'dbająco kompozycje,
zachowującodpowiednielelacje więlkościowei ilościowewystępującychpostaci.CałośÓ
łączyod stronyartystycznęjużryciemchłodnych'lineamych, sylwetovych folm postaci
względemtła'Tak to zestawiado ciepłychtonów tłaobraz]ĄŹebyosiągnąćsilne kontrasty
opal!ęna pźęciwstauĄ1ejtemperaturz€. Jak sam pisze:
('..) Moim celemstało sięzestąwieniebarw w obfazie ł lclki sposób, aby suma ich tempefatur
przyciągałallwagę oglqlajqcego slłoin ',Jluorescencyjtqłn,'działanie , zdcho,l)ujqcprzy
i świezość
tyttlszkicowość
fonry. ChotLziłotąkżeo to, by tąk dobra e zesta|y kolorów
długiewpc|tlwarlie się w poł,,,ierfchnię
powodującszybkiezmęczenieokll unie|hożliwiały
malowir\ełobrazujqcychscenyz codziennegozycia homoseksualnychPa| (...)
właśnietę konfuIowe,dyskretnedziałaniawprowadzająnas odbiorców w odpowiedni
stanoglądaniaohazu w sposób osobisty.wlęcz intymny _ takjak zakładatwórca.
Tak płaskow]rysowanę pędzlempostacięw}.wołująw nas stanich wańościowania
Duchowo czrrjemyw takim zestawieniuwiększą,natu]alnąwięŹ
np' wg hiemlchii ważności.
z namalowan1mipostaciamimęskimi. Plamy barwnetłapo tal<wyrysowan}.mipostaciami

wpowadzają nowe powierzchnie barwne,Ióżnęw wielkościowo.Tak vydzielone liniami
stająsię płaszczy^amiprowokującymido wtómego działanią przemalow}.\łania
I tak afiystato wykonuje,kolęjnymi wa$twami laserunkowymi,
lub podma1ow}.wania.
z zachowaniemciepłejtonacji, wtómie je maluje, pŹetwaza. oglądamy przemienniekolor
czysty i ten \łtómie' wielowarstwowopżemalowywany,możnaby użyó oheślenia
jest wykonany doskonalę.
,'dopieszczanf,' Od stronytechnologicznejwa$ftatow€j zabieg tęn
twórczej lana PawłaLiszewskięgo.
Daje to dodatkowoświadectwoo dojrzałości
3. Praca doktorska mgr. PawłaLiszewskiego_praca opisowado cyk|u prac ma|arskich
nt. HomoeruIyzmjako te,natw ,nojej twórczaścl
Publikacja pracy pisemnejrozprawy doktorskiej stanowip€hą dokumentację.zawiera
doktonnt dołączapĄńkę
39 kalt w formacięA-4. jędnostonnię zadrukowaDych.Do całości
ęlęktroniczną.składasię: z wewnętrznejokładki' sfuonyz dan)mi
CD - jal<odol'.umentację
o Uczehi' tematemrozprawy,danymi promotora,spisu treści,wstępu'sześciurozdziałórł,
zakończenią bibliografii, opisu pracy w języl:u angielskim, str€szczenia opisu pmcy wjęzyku
angielskim.
Poszczególnę rozdziałyto:
1. Inspiracjei motywy \łyboruproblematyki
2. PfzedstawieniępodjętegopIoblemuteoletycznęgo
3. Przedstawieniepodjętegoproblemu artystycalego
4. Kolor Świetlistość* Kolorystyka
5. obraf kodo\łany
6. Kolor - Symbol
Catośćrozprawy zamyka zestaw 10 reprodŃcji obnzów, będącychgłównączęściąpracy
doktorskięj.od sbony formahej w spisie treścimgr PawełLiszewski posłuzyłsię
sposób, prawidłowo
vł ozlaczeriu tozlziałów cyflami ambskimi - w niewłaściwy
do oznaczaniastosujemyznaki rz}mskie _ to taka moja drobnauwaga.wę wstępie
mgr PawełLiszewski w sposób zrłięĄ i kótki przybliza nam motywacjędo podjęcia
baldzo trudnegotematulozpnwy doktorskiej.wyjaśnianam tęminologię jaką stosuje
pisząc rozprawę.okeślęnia takie sąnam ^ane w życiu społecznymi L:ultrrlo\ł}.n1'
w tym Ióżnęanomalięstanów psychicanychczłowieka.w pierwszej części:Inspiracje
i motyvy wyboru problematyki sięgajako tłohistorycznędo lóżnych okęsów w sztuce

i kulturze m'in. staroĄrnej Grecji, Indii. czy Dalekiego Wschodu dochodzącdo dnia
publikacjePawła
porłołLrje
sięna lekttrryopisujące w zjawiska- głórłrrie
dzisiejszego,
Leszkovicza_ Nagi mężczyzha'Akt męskił sztucepolskiej po 1945,Aft. pride
C;tując

w publikacje w sferzepraktycznejpowołujesię na twórczośćtakich altystówjak:

Karol Radziszęwski, Szymon Kurpiowski czy Łukasz stokłosa'
RozdziĄ: Przedstawieniepodjętegoproblemuteoletycznegooraz PŹedstawienie podjętego
problemu altystycznegostanowiąmelitum motywacji podjęciatematurozplawy doktoNkiej.
To wszystko w tych częściachPan Pawełłączyopisy w/w stanów emocjona]iych
w publikacjachPawłaLeszkowicza z wybranądla siebie twórczościąFrancisa Bacona.
Kolor _ ŚwietlistośćKolorystyka'obmz kodowany,Kolor _ Symbol
W rozdziałach:
Pan PawełLiszewski opisuje bardzo Fęcyzyjniejak rozwiązuje swoje założeniatęorętyczne
wybranęgotematupodczasmalowania oblazów. Możemypoznaćnię ty]ko Jego wiedzę
i stronępraktycznąwarsŹafujŃo malalzą a]ęró\łnieżdosbzegamyJego pełn6 dojrzatą
twórcy, łącfącegos\łój int}mly' emocjonalnyświatz praktycznąstroną
świadomośćjako
życiawspółczesnegoświata.W zakończęniupisze krótko i dobitnie, ale czuje się pokorę
tak po prostuod siebie:
i skromnośó,
(...) Mam świadomość,
iż rolą moieqomal.]rstwaw walce z homofobiqi nietolerancjqjest
sl nboliczna (...)
oglądamy
Po przecz}'taniui pŹeanalizowaniu pracy pisemnej' z wielką przyjenrnością
powstałeobrazy.' Przęmawiająone do nas w sposób oblazowy' waltościamiuniwęrsa]n).rni'
kolorem i prostotąformy- Nie kzyczą ale wprowadzoneróżnice temp€Iatury baIwy
szczególrriew liniach kontuowych postaci' chłodnetony_ rysują sylwety w stanie
powszechnegospokoju życiacodziennego'bardzo naturalnegoi normalnego.
Konkluzia
Stwierdzam'Źemgr PawełLiszewski posiadawiedzę teoletycznąz wybranego
przez siebie temafu,a takze wykazal odpowiednieurniejęhościmanua]ne,popartewłasnymi
poszukiwaniamitechnologicznymiw dziedzinie malamtwai prz€dstawił cykl prac ma]a.rskich
na wysokim poziomie axtystycznym.w tęn sposób doktorantlozwięał założolezagaólienia
artystycznei spełniłbez zastzeireij\^ynaganiaaxt.13 ustępu1 ustawyz dnia 14'03.2003I'
Pracę doldorskąPana mgr PawłaLiszewskiego pzyjmuję i popieramjęgo staJanla
o przyznanieMu stopniadoktoraprzez Radę WydziałuPedagogicznegoi Altystycznego.
Lódź' 14.09.2015
t.

Prof' Zdzisławolejniczak
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