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Recenzja rozprawy doktorskiej
,,Ilomoerotyzmjako tematw mojej twórczości''
mgr.Pau la Liszewskiego
sporządzonaw związku z pżewodem doktorskim
w dziedzinie - sztuki plastyczne.dyscyplinie _ sztŃi piękne
wszczętapftez wydział Pedagogicznyi Altystyczny
Uniwersltetu Jana Kochanowskiegow Kielcach

pla$naprz)gotorłanej
przezemnierecenfji:
Pod}la\Ąa
Ustawaz dnia 14 marca 2003 r. o stopniachnaukowychi t)'tulenaukowlm oraz
o stopniachi t)'tulęw zakęsię sztuki (Df. U. Nr 65, poz.595'ze zmialami w DL U' z 2005 r. ff
164,por.l365
oturw Dz.U.z20II r ff 84,po2.1165).
Na podstawiea11.16
ust.4 ustawyz dnia 14marca2003r o stopniachnaukowychi qtule
naukow}Tn
orazo stopniach i Ę,tulew Zakręsięsztuki ( Dz.U. nr 65. poz.595,z późniejszym1,
zmianami)pan mgr PawełLiszewskiprzedłożył
ksęrokopiędokumentumagistlasztuki,dyseltację
doktorskąoraz cykl 10 reprodukcji swoich prac malarskich.DokumentacjazłożonazostałaW
formie publikacji zwartej omz w lversji cyfiowej (CD). Jest kompletna, stalannie przygotowana
nie budzi zastŻeżeń'
I. Dane perŚonalnei dorobek artystyczny'
DoL1oranturodził się w Rejowcu Fabrycznym 15 czelwca 1981 r Kształciłsię w
któIe ukończyłz wyróżnieniemw 2002
PaństwowymLiceum Sztuk Plastycznychw Zamościu,
roku. Kolejnym etapem kształcenia altystycznego były studia na UniweN)tecie Jana
Kochanowskiegow Kielcach na Wydziale Pedagogicznyni Artystycznym'kienrnek ędukacja
malarstwosztalugowe.W 2008 roku
altystycznaw zakęsię sztuk plastycznych,specjalność
otż}małdyplom z wyróżnieniemw pracowniprof. MałgożatyBieleckiej. studia doktolanckie
rozpoczs. w 20|2 toku w InstytucieSztŃ Pięknych UJK w Kielcach.
W swoim dorobku ańystycznym posiada 6 wystaw indywidualnych i udziat w 24 wystawach
zbiorowych' Uczestniczył także w warsztatachland artu w ramach Międz1narodowej Akademii
sztuki ..ThęFręędomI Męan' w Nięmcfech.
otrzymałNagrodę za Ańystyczny Debiut Rokll f009 ' ptzyntalą przez Związek Polskich Ańystów
PlasĘków w Kięlcach,a v/ Ioku 2014 nagrodęza zajęcieI miejscaw konl.ursieMetamofozy ''
przez Instituteof Designw Kielcach, S.o.S' Designi ,,Echo
Sposóbna wnętrze,,organizowanym
Dnia".
Mgr PawełLiszewskijestosobąkleatywnąi wszechstonną.Krągjego zainteresowań

.
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twórczych obejmuje ró\łnięż aranżację\a''ystawi Fojektowanie wnętrz. PŹewodniczył ponadto
komisjikoŃursowej ',Domi Wnętrze2014,'podczas,,TargówKielce''.
II. Recenzjapracy:
Rozprawadoktorskapana mgr PawłaLiszewskiego,.Homoelotyfmjako tematw mojęj
twóIczości''
orazcykl dziesięciujego pracmalalskichjestświadomym,
spójn}n ańystycznie
i melytoryczniegłosemaltysty usiłującego
oswoićnaszespołeczeństlvo
z twórczością
gejowską'
przez co świadomie
włączasię w nuń protestuprzeciw nietolerancji,homofobiii marginalizacji
problemówmniejszości
seksualnych.
Fenomen erotyzmu osób tej samej płci - jak zauwaza sa1nautol - znany był sztuce od
staioz}tności. wiele kultul akcęptowało plaktyki homosęksualne. Zarówno homo jak i
biseksualizrn'obok orientacjiheteroseksualnej
były postrzega!ęjako naturalne,odzwierciedlały
bowiembogactwonaturyludzkiej.
W społeczeństwach
o długiej historii demokacji estętyka gejowska była jedną z
równopra$'nych,równoważnychstylistyk i nanacji artystycznych.
w kontekście oficjalnej polityki i wartości uznawanych przez nasze hetęronormat}\ne
społeczęństwo,
związki osób Ę samejpłci nie są powszechnieakceptowane.w nowoż}tnych
cywilizacjachzaczęłodominować myśIenie
spychającemiłośćhomoseksualną
poza margines
społeczęństwa,'.
Dopierow drugiejpołowieXX wieku środowiska
gejowskiezaczęły
,,zdro.wego
manifestowaó
śmielej
swojąobecność
i dornagać
sięrólvnychpraw.
Za datęi miejscenarodzinwspółczesnego
ruchuna Źecz równouprawnięnia
mniejszości
seksualnych
tunajesię 28 czerwca1969roku,kiedy to w nowojorskiejdzieJrricyGreelrwichVillage
policjalĄ,taĘnęła
do znanegobarugejowskięgoStonewallInn.Doszłodo dwudniowychzamieszek.
Następnego dnia na zabit}m sklejką oknie baru pojawił się lapis: Naruszono nasze prawa'
zalegąlizujmy bary dla gejóy vesplzyjtry ich prawa. Dla \ł,ieluAme.ykanów był to szok. Rok
późniejw rocfnicę tych \łydaŹeń,ulicami miast przeszĘ pierwszepochodyGay Pride (parady
gejów)'
W świecieZachodurclaB"wnieszybciejdokonywałysię zmiany w sposobiepostzegania
mniejszościseksualnych.Natomiast państwa ,,zza żelaznęjkuńyry'' nie nadąŻa|yze zmianami
kultulo\Ą'ymii męntalnymi za dokonującąsię tansformacją polityczno - ekonomiczną'To właśnię
w tychkrajachploblemyhomofobiii nietolerancjisądo tej pory wymźniedostzegalne'W dalszym
ciągu wiele partii politycznych czy ruchów religijnych wykorzystuje w walce ideowej
populistyczne
hasłapiętnującę
bomoerotyzm'
Autor dyseltacjidoktorskiejsłusznięzauważa,żew kultuze polskięjdopierood niedawna
można doszukaó się pier.wszych zwiastunów zachodzących zmian. Homoerotyzmowi, któIy
dotychczas był tematem tabn, zaczynająpoświęcaćuwagę ludzie sztuki' Twórczośćańystyczna
',Innych. spod znaku LGBTI' wychodzi z podziemia'jest powoli dostrzegana'poddajesię ją
ocenie i krJtyce' Pan PawełLiszewski swojąrozprawąi prezento\'anymcyklem prac włączasię w
dialog, któręgo celem jest zmiana powszechnieFzyjętych norm obyczajowychi steleotypów
myślowych.
Jęstęm pod wrażeniemprzemyśleńw pełniświadomych,wyborów i dęcyzji autola, które
stałysię twórczym ,,zaczynem',pręzęntowalych ob.azów. Doktolant pŹyznaję, żępzystępując do
realizacjicyklu prac malarskichmusiałzmierzyć się z samym sobą,podj4ćniezwykle waile
decyzje tyczące własnej seksualności, okeślió swoje miejsce w świeciei zadecydować
dęfinitywnie,czy w swym dalszym życiu będzie chciałfuŃcjonować w,'stre|re półcienia''.
Twórczość
malarskapana PawłaLiszewskiegonie mogłąjak rozumiem- po lęktuze lozważań
proweniencjętematu- mieć formy szczereji pełnejwypowiedzi, dopóki nie podj4ł
analizujących
odwafnejdecyzji'którapozwoliłamu odsunąćna bok dylematyi tworzyćpracenieskępowane
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więzami hętęronomatywnej kultury wszechobecnej w normach społecznych i prarł.nych,
wykluczającej tożsamości
niehetęroseksualnepoprzez definiowanie ich w kategoriachmarginesu,
degeneracjiczy dewiacji' Świadomy wolnościsztuki, two.zy artefakty obrazujqcehomoelotyczne
treści'Wprowadzaje do polskiegopęjzaŹuwizualnego'kierującsię imperatywęmwewnęuznym.
Jak pisałWassily Kandinsky : ,,Wszelkieśrodkisą uświęcone,
jeślisą koniecznewewnętrznie'
Wszelkieśrodki
sągrzeszne,jeśli
nie wypłyllająze zódła konieczności
weu'nętrznej.',
Dla Autora zagadnieniebraku tolęIancjii homofobiasą baldzo istotne'widfi je ostro,
d]ategowyaza to, co go nuhlje, otwarcieukazującelementwłasnęjosobowości.
odkrywa siebie'
twoŻy szczefte. Jednakżeprzedstawiając swoje malarstwo i altykułującjego przesłaniejako
przemyś]any
',protestańystycznyprzeciwko homofobii i nietoierancjipolskiego społeczeństwa''
zaznacza' i). nie jest zaintelesowany prezentowaniemtematóW którę dominowały w pielwszym
okresięjego twórcZości'tj. ęlementów autobiograficznyclr.Impulsem prczentowanejartystycznej
koncepcjistałasię codzienność'
definiowana słowęm,,rutyna,'.
słowoto - pozomie.ze względu.
chociażbyna jego pejoratywnęznaczenie,wydavać się może,,ant}'tematęm',
w malarstwie.Taka
właśnie
plotestu,,'oswajaniapolskiegoodbiorcyz malarskimdziełemańystyo
forma,'łagodnego
jest - jak sądzę. najciekawszymi najtrafniejszym
zainteresowaniach
homoseksualnych
sposobęm
osiąganiazamierzonego
celu.
MgI PawełLiszewski w pŹedstawionymcykiu 10 obrazów subtelniekoduje treści,nie
epatujefizycznością
bohatelów swoich obrazóq kontak1ęmosób tej samęjptci' Skupia się na
realnie istnięjącym świecie'zatrz}manych w kadrzę i przetworzonych materią obrazu scenach z
normalnegoświatanormalnychludzi' żyjącychwokół nas a kochającychinaczej.Prezentowane
obtazy z zdłoż.ęnia
nie opowiadająo czymśniezwykłym,okl).t}m tajenrnicą,są raczej konikarską
notatkądnia powszedniegośrodowiska
homoseksualistów,
zapisanąbez emocji, niepotzebnego
patosuczy ,,mesjarrizmu''
' Sceny te. poza paralelqbanĄ7odnoszącychsię do tęczowęjflagi, nie
różniąsię w żadensposób od scen z Źycia ludzi, których codzienrrięmijamy na ulicy' Emanują
spokojem,nie szokują,nię dziwią,po prostusą.
Jestem pod wlażeniemtego łagodnego'.pomysłuna rewolucję''.Poz}'t}nnfeoceniam
dojrzałość
intelektualnącałościśrodkóWktórymi doktomntoperujeolaf ich konsekwentnyi trafny
Przekazowi
jest celnie dobrana materia malarska'
dobór.
intelektualnęmuprzyporządkowana
znakomicięz nim korespondująca'
Treść
i foma w tym przypadkustano\Ą,iąjednośc.
Etiologicznietwórczośóafiysly sięga mitów i kultuy stalożytnychcywilizacji, kiedy to
homoseksualizmrozumiany był jako uczucie wobec pięknych młodzięńców ze sttony fięż.zyzn
dojrzałychi doświadczonych,
będąc raczej porozumieniemerotyczno - fiIozoficznym. Mit,
jest u pana Pawła Liszewskiego imperatJrłem keaty\łnego plocęsu twórczego i
starożytność
jkonografiiantycznej,greckieji rzynskiej'jest
tradycjiku1turowej'
Wpływrzeźbyi monumentalnej
wylaźnie dostrzegalny' Kleśląc lineanre szkice męskich sylwetek, Autol wdob}'\Ą'a dysketną
zmysłowość.
Częstoszkicujepostacio harmonijnieumięśnionych
torsach,jakby pżeniesionychz
antyku,które fascynująciatem,epatująmęskością
i mądrością.
Tym sam)m sugerujeodbiorcy'że
Jęgoar:TmacjapueŻyć i doznańwynika m.in. z kultu pięknie Ńształtowanego ]udzkiegociała.
cykl plezęntowanych prac malarskich to kompofycję otwalte, które pozwalają widzowi
swobodniekręować we własnejwyobmzni światzapisany na płótnie, dowolnie go rczszerzać i
interpretować,poza Iamami obrazu prolvadzić rozmowę z samym sobą, zadarvaćpytania' szukać
jego istnienia. Ten ciekawy zabieg formalny umożliwia
odpo\ł.iędzi,mieć świadomość
oglądającemuskonfrontowanięwłasnychwyobrażęńo homoerotyczn}tnświecieze sztuką z tego
świata
się wywodzącą.
Niemniejjednakautornie wymuszana odbiorcyjakiejkolwiekintęryIetacji,
nie nazuca koniecznościzajęcia stanowiska.Pokazujejeden ze współistniejących
rórvnolegle
światówbez afimacji, patosu, przesady,bez d4zenia do konfrontacji. Prace malarskie tworzące
cykl obrazów to subiektywnakonika życia spleciona z wielu drobnych historii, pozomie
banalnych,nieciekawych' powszednich' Taka nienatalczywaatystyczna plóba opowiędzeniao
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własnymświecie,o ludziach spod znaku tęczowejflagi' o swoim doświadczeniuegzystencja]nymi
kulturowyn, jest precyzyjnym zabiegiem altystycznym i próbą ,,przebudorły- cytując autora _
myślenia','
stereotypów
przywołuje twórczośó malarską Francis'a Bacon'a jako
Pan Pawel Liszewski
wielopłaszczyznowy asunpl który nadał obecny ksztah jego własnej twórczości' Dzieła
doktolanta są jednak przeciwieństwem, swoistq anb'tefą do dzieł tego zdęklarowanego,
homoseksualnegotwórcy. który w swoim figuratywnym malaxstwie przedstawiał człowieka
samotnego.wyobcowanego.człowiekaw sytuacji zagrożenia.Młody ańysta równieŹ twoźy place
jednakze ich w1.mowajest całkowicieprzeciwstawna'Zarówno \łykorzystanebarwy'
figurat1.wne,
jak i sposób malarskiejnarracji,nie opowiadająo ludziach wyalienowanychz rzeczywistości.
Autor umiejscawia boha1erów swoich obrazów w antulażugrrrp społecznych,któIe funkcjonują
normalnej egzystencji,nierofdzielane
w swoim zintegrowanyrnśrodowisku,doświadczając
.
do Bacon.ateatalnegodramatyzmu'
dylematami'cierpieniem.Unika w przeciwięńst\łie
Sądzę,iz poszukiwania w1asnejlomy malarskiego obrazowanią indywidualizacja języka
altystycznejwypowiedzi.w prz1padkupanamgr Liszewskiego. wedługmojejoceny- deteminuje
realia współczesnegoświata.Malując, Doktomnt ponawia próby powiąZania
rzecz}.wistość,
płaszczyznyobtazl z czymśtak naturalnymdla j ego pokolenia' jak rozświetlonyobraz cyfrowych
nośników.Dla ńego światnaszpikowanywszechobecnąelęktronikąjest czymśnatumlnym,a
stąd też
afiystajest wielowyniarowo z nim połączony.Zanważai odnotowujetelaŹniejszość,
jego
twóIczośćz wszechobecnymobrazemelektronicznym.
poszukiwanieuniwersumłączącego
ważnęjest to, że owe próby ''ańystycznejsymbiozy'' malarstwai współczesnychmediów
cyfiowychmająmiejscetu i tęraz.bez oglądaniasię za siebie,chociaż,jak wyznajena jednejze
warsztatui historiisztukijestmu nieodfoMa.
strondyseńacii,więdzaz zakesu klasyczrrego
Kto nie pamięta ,'Telewizyjnychobrazów', Wojciecha Fangola, w których maLarz,
nakładającna płaszczyfny zaglunto\łanychpłócien siatki kopek piksęli tworfył pointylistyczną'
rozedrganąfakturę, imitljąc tym samym znany z ekanów odbiorników tęlęwizyjnych efekt
Doktorant_ W jakimśsensiepodobniejak jego znakomityantęnat_ dotykatego,co
,,śnieżenia'''
stalającsię zbliżyćklasyczneobrazydo tych,świecących
obecniesię dzieje,notujęterazniejszośó.
poszukuje
własnęjmetody' Podstav/ąjęst kontrast osiągany w
z ekanów urządzeń cyfrowych,
która jawi się jako efekt
w1niku zestawieńopozycyjnychkolorów i wyjątkowaświetlistość,
wielowalstwolvego nakładaniafuansparentnychpowłok barwnych' Charaktelystyczną cechą dla
całegocyklu jest jednorodnapowierzchr,iatła.Z nią to Autol zdelza uproszczone!lineameszkice
niemal jednakowych sylwetek ludzkich przywodzących na myśl piktoglamy. Uzyskany tym
zawaltościobrazów.Wydaje się, żejuż
sposobemskót myślorłysprzyja percepcjitręściowej
wszystko,o czym chciałopowiedzieć.Jasny,
kótkie spojrzeniewystarcza,by odczytaćwłaści\łie
klarowny plzękaz dopiero po chwili wymusza refleksję, pozwala odczytaó konteksty,
zakamuflowanę aluzje, subtelne uczucia i ęmocje. Wrażliwości i inteligencji widza autol
pozostawiaswobodęich odcz)'1ywania.
Dzień przedzamieszkamiw GreenwichVillage - 27 częrwca1969roku odbyłsię pogrzeb
LGBTI' Altystkę pożęgnało
Judy Garlald, wykonawczyninieformalnegohymnu społeczności
znaku
tęczowej
flagi. Jej piosenka
ponad 20 tysięcy ludzi, a wśródnich 12 tysięcy spod
,,Somewhereover the Rainbow,'z filmu ,'Czamoksiężnikz Krainy oz,,. towapyszy ruchowi
homoseksualnej
do chwili obecnej'
społeczności
Słowapiosenki
autostrudęniebą
Kiedy \lszystkiechmuryząkryjąwiel].ą
witlocfna będzieąutostrądątęc4
\+,tedy
prowadzqcazza szyby.Twojegookna
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do miejscaza słońcem
jeden kłokza deszczem
Gdzieśponąd tęczą
gdzieśdaleko
Jest kfc|jo któryrnsłyszałamtylko
w kołysance.
' '.
. dająnadzieję,że z biegiem czasu problemymniejszości
staną się
seksualnychstracąostrość'
wreszcie obojętne. Zniknie nieufnośćartystów do tych, którzy dziś nie akceptują inności.
Zdewaluujesię pojęcie homofobii'
Konkluzja
Pan PawęłLiszewski w świetlęposiadanejpŻęzę mnie wiedzy, dotyczącejjego edŃacji
ańystycznej, uhonorowanej Ętóinięniani, jak ló\łnięż \ł świetledokonari wystawienniczych
i uzyskanychza swoją twórczośćnagród. a przede wszystkim na podstawi€ zaprezentowanejpracy
doktorskiej ,,Malarstwo homoelotyczne w mojej twórczości,,zasługujena stopień doktora w
dziedzinie- sztŃi plasĘczne,dyscyplinie- sztukipięknę.
Pragnę podkeślió, że rczpfawa mgl' Pawła Liszewskiego ujęła mnię sposobem
konstuowania wypowiedzi, jasnym' poprawnprr literackim językiem i tręściami ściśle
korespondującymiz cyklem 10 prac malarskich, w których młody a1tystapodjąłtrudny temat
seksua]nościczłowieka, tak bardzo intyrrnego obszaru ludzkiej egzystencji. odwołując się do
ważnych kontekstów mitologii i tradycji kulturowej, wzbogaca swoje dzieła filozoficznymi i
społecznymi refleksjami, co stanowi świadectwodojrzałościi otwartościmłodego twórcy'
Pemanentnię poszukuje własnejdrogi. indywidualnegojęzyka wypowiedzi. tecbnik i śIodków
malarskich do wyrazania odczuć i emocji. odwaznie staje na kolizyjnym kulsie z libertynizmem
pewnej części społeczeństwa,broniącego waxtościheteronomatywnych. Jest intelal1.wnym
uczęstnikiem dialogu społecznego,bowiem swoim malarstwemwłączasię w nut toczących się
dyskusji: filozo|rcznej i moralnej' i - rzec można- poprzez kulturę słowai kulturępędzla spokojnie,
bez zadrażnieńwprowadzado polskiej przestrzeniwizua]rrejswoje idee.
Konkludując' wnoszę o przyznanie panu mgl' Pawtowi Liszęwskiemu stopnia doktora
w dziedzinie sztuki plastyczne,dyscyplinię - sztuki piękne.

