ZielonaGóra05.09.20t8
Gryskaprof.UZ
dr hab.Magdalena
InsVtutSztukWizualnychWA
Zielonogórski
Uniwersytet

Recenzia dorobku ańysĘcznego,dydaktycznegoi organizaryinego
TomaszaCzyżewskiego
spoządzona w zwięzkuz przewodemdoktorskimwszczętymna UniwerrytecieJana
w Kielcachw dziedzinie.sztukip|asĘczne,w dyscyplinie- sztukipiękne.
Kochanowskiego

jest abso|wentemPWSSPw Poznaniu{obecnieUniwersytet
TomaszPiotr Czyżewski
Artystyczny)studiowałw latach 1990-95 na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźbyw
pracowniach:prof' Andrzeja Kurzawskiego,prof. Anny Rodzińskiej,prof. Włodzimierza
prof.Jarosława
Kozłowskiego.
obroniłdyp|omw 1995W pracownimalarstwa
Dudkowiaka,
prof.JerzegoLudwińskiego.
pod opiekqteoretycznq
prof.Wtodzimierza
Dudkowiaka,
podyp|omowe
studiamuzealnicze
Po ukończonych
studiach,w |atach2007.2008,rozpoczqł
pracqdyp|omowq
u dr.hab.
MikotajaKopernikaw Toruniu,które ukończył
na Uniwersytecie
studia, obejmujqswoimi zagadnieniami
Tomaszade Rosset.Podjęte przez CzyŻewskiego
jakimjest muzeum.Przyjmuje
postannictwem
tradycyjnieelemenĘzwiqzanez nacze|nym
najważniejsze
e|ementykulturydanegokraju,
się,żemuzeamajqzazadaniereprezentować
pojedynczegocztowieka,majq za zadanie
podczasgdy muzearegiona|ne,czy|ite najb|iżej
regionu,miejscaw którym powstaty.ćeopoetykao której
duchaśrodowiska,
odzwiercied|ać
tu.
zaczynasię właśnie
czytamyW pracyCzyżewskiego

muzeum, zostaty wtqczone do twórczości
Fr,rnkcjewynikajqce z dziata|ności
akt ten wydawałmi się na tyle istotnyby, na chwi|ęsię przy nim zatrzymać,
Czyżewskiego,
Dostrzegambowiem cechy wspólne, sa nimi zbieranie okazów muzea|nych,ich
obcowaniaz dziełemsztukijako
porzqdkowaniei systematyzowanie,
tworzeniemoŹ|iwości
na pięknoku|tury.Te trzy
wrażliwości
poznawczqi esteĘcznq orazksztattowanie
wartościa
muzeówjak i przenikajqdo
podstawowefunkcjemuzeówsą obecnezarównow zatożeniach
Tomasza.
twórczości
Kolejnym etapem jego rozwoju naukowego jest rozpoczęcieW roku 201.3 studiów
doktoranckichw dysryp|iniesztuki piękne na UniwersytecieJana Kochanowskiegow
Kie|cachpod opiekqprof.WiestawaŁuczaja.
widaćjak od poczqtkuswojej
kilkunasto|etni
dorobekPanaTomaszCzyżewskiego,
Ana|izujqc
drogi artystycznejkonsekwentnierozwijaraz Wyznaczonesobie ce|e.Pomagajqmu w tym
jego szerokie zainteresowaniamiejscem,człowiekiemi kontekstamijakie pojawiajqsię
między nimi. Wielowqtkowośćjego twórczego dorobku, znaczaca aktywność
zaznaczasięjego osobowość'
świadczy
o tYffi,jak wyraziście
wystawiennicza,
w
od momentu ukończeniastudiów, Czyżewskizrealizował10 wystaw indywidua|nych,
w Ga|erii
w GaleriiStarejw Łodzi(2013},
Ga|eriiPo|onyw Poznaniu(2003},
dziś
nieistniejącej
w Koniniet2008},był
KDKw Kutnie,gdziezwiqzanybyłzawodowąw Ga|eriiWieżaCiśnień
autorem realizacjisite-specificw Muzeum Regionalnymw Kutnie,{2009},podobniew
Muzeum w Łowiczu (2010}i w Muzeum Staszicaw Pile ł2ot4),Jego wystawy miaĘ
czasempodszyteosob|iwymhumoremtytuły,takie jak na przykład:obraski,
zaskakujące'
Ko|ekcjado zbiorów prywatnych, Niezrownane Podarunki, UFo - |Jnikalna Formacja
abiektów, Blizny,skałpyi zranieniaozdobne,
Na szczegó|nauwagę zastugujeprojekt MĘSK|EoBszARY szTUK|. Czyżewskibyt jego
w trzech edycjach,w Galerii Wieża
Zostałzaprezentowany
kuratoremi pomysłodawcq.
tódzkiejoTWartEJ
w Kutnieiw cyklicznej,
w KoninieQaLł, w MuzeumRegionalnym
Ciśnień
miałna na FestiwaluGrupowymMęskich
WY$TAWIEęaLŁ). Swoje czwarteucie|eśnienie
miatoto miejscew Ga|eriiWindaw Kie|cach
{2014}.
obszarówSztukipt.,,UC|ELE*ŚNlENIE,
Pozostałeznaczqce dziatania artYstyczne Czyżewskiegoto: Zobacz, dotknij, usłysz,W
doktorantów|nstytutuSztukPięknychUJK
przestrzenimiejskiejw dziataniachartystycznych

to grupowa prezentacjatwórczościi warsztatów z mieszkańcamiW przestrzeniach
pub|icznych,Kutno (2014). Nie tylka Wenecja.Spotkaniepoświęcone
obecnaścirzek w
miastochi wodyw sztuce,seminariumz udziatemarĘstów z Krakowa,Poznaniai Gdańskaw
CentrumTeatruMuzykii Tańcaw Kutnnie(2015).ogólnopo|skiPlenerArtystyczny
Sulejów
z0L5, imprezaartystycznaz udziatemdoktorantówlnstytutuSztuk PięknychUJK oraz
wyktadowców uczelni arĘstycznychw Krakowie, Gdańsku, Cieszynie oraz artystów
nieza|eżnych.
Brat równiez udziałw ki|kunastuwystawachzbiorowych,wśródnich zna|aztosię między
innymiMiędzynarodowe
TriennaleRzeźby,
Kryzysgatunkuw CK Zamekw Poznaniu(2009),
Razmowa,mano|og,milczenie,w Centrum Synagogaw Zamościu(2013),obraz między
ekspresjq a abstrakcjq, WYstawa zbiorowa profesorów i doktorantów lnstytutu Sztuk
PięknychUJKw Kie|cachw BWA w Rzeszowie(201a)i ostatniaWidnokrqgw GaleriiABC w
Poznaniu(2014)która następnieprzeniesiona
zostatado GaleriiWieżaCiśnień
w Koninie
{201s}.
ARTYSTA,BADACZI KURATOR
TomaszCzyżewskito artysta,badacz i kurator..Wśródjego wie|u inicjatywuwagę
kierujęna projekt PejzażRudymentarny.
To szerokozakrojoneposzukiwaniaartystyczne,
historycznei urbanistyczne.To podwa|iny,majqcego się narodzić nowego projektu,
będqcegoprzedmiotemniniejszejrozprawy.
SwojebadaniaopierałCzyżewski
na pejzażu
miejskim.Dla niegomiejskość
stałasię efektem
kreacji,a artefaktemw tym wypadku staje się pĄzai. Pierwszejego dziataniadotyczyły
rozpoznania
miejskiego
krajobrazu
kulturowego
w Kutnie.Poszukiwat
formyd|aobrazów,To
barwna i wielowqtkowaopowieśćo przestrzeniz jej niepowtarzalnymcharakteremi
|oka|nymko|orytemmiejsca.ChodzitoCzyżewskiemu
o zebraniewiedzy fachowców i
jej z wraż|iwościq
połqczenie
artystówa potempodaniew interesujacej
formiejako próbę
połqczenia
historiii sztuki.
Pejzaż RudymentarnyW warstwie p|asĘcznej, bo ten wqtek jest skierowany do
użytkownikówmiast,zarzqdców,badaczy,mieszkańcówczy|iogólnie pojętychodbiorców,
rea|izował
w postaciopracowaniatekstów,fotografiiorazpoprzezcyklemalarskie.
Prace z tego cyklu, powstawatyw ciqgu kilku lat, poczynającod roku 2005, oparte byty

poczqtkqwona notatkachfotograficznych
fascynujqrychmiejsci obiektów,a zniekztałcenia
spowodowaneprzezsłabqoptykęi szumymatrycvaparatustałysię dla autora ciekawym
punktem odniesienia.Wydruki tych zdjęćwskazywałykierunek p|astycznejwypowiedzi
arĘstycznejna tematpytaniao rudymenĘ.
fotografiamiejscato coś,co zawieraw sobieinformacjeo pierwotnejprzestrzeni
Powstajqca
Powstajqcekolejneobrazy,uzmystawiaĘautorowi,Źe
a zarazemstanowiodrębnqwartość.
tworzeniesamo w sobie jest rudymentarne.Każdekolejnepneksztołcenie
formy operujena
tym, cO zastane, przynosi odrębnq wartaść,ale zawiera ona tę pierwotnq informację,przez
którq jest też uwarunkawana. łnaczej mówiqc: nie wyrastotem w próżni, peten jestem
widzianych wcześniejdziet sztuki - mówi Czyżewski.Jest przekonany,że wielkie miasta
powstałyz chciwościi strachu dlatego w PejzażuRudymentornymskupia się na małychi
miastach,które nie zatracity|udzkiejska|ii zachowatyich indywidua|ny
charakter.
średnich
Stwierdzenieto, wydałomi się na Ęle istotne,edyżbędzieono miatoswojqkonĘnuacjęw
da|szejJegotwórczości.
Czyżewskiobserwujqcsposoby,z jakimi mieszkańcyznacząswojq przestrzeń,jak anektujq
budynki, dekorujq ściany,zakrywajqzna|ezionymi.przedmiotamiich brzydotę,tworzą
jest
kwiatowerabaty,stawiajqpseudoartystyczne
obiekty,pytatsiebieczy W tych działaniach
jakaśzasada? Genius loci? Potrzeba piękna? Dalej pyta czy takie bądgnie w różnych
miejscach Po|ski i Europy uzasqdni wspólnotę kulturowq, czy wykażeanĘnomie? |le mówi
pejzażmiasta,nie ten fosodowy,z turystycznychreklomówek,tylko pejzoż,,podwórkowy,i
jok dalecetaki widokpozwala ustalićkulturoweuwqrunkowaniamieszkańców?
w nichecha MauriceUtril|a,który
oslqdającjego obrazyz tej seriinie sposóbnie zobaczyć
Jak w
ma|owatniema|wyłqczniewidoki miejskie.Widoki dajqce poczucieinĘmności.
ko|ejażelazną.
z którym dzielitfascynację
dziełachEdwardaHoppera'CzućPaulaDe|vaux,
Dalej bliski jest mu Rene Magritte nazywanYautorem słów i rzeczy. Jest w obrazach
w którym żyjemy,raz jest to tworzonyprzez
ciagłyprzeptyw,raz jest to pejzaż.,
Czyżewskiego
ma|arza,RichardaBergh,a,
|udzikrajobrazmiast.B|iskiestałymu sięstowaSkandynawskiego
który stwierdzit:pejzaż,miejsce,w którym żyjemy,wpĘwa no nasze życie{.,,]poniewoż"..
si|nieoddziatujeną naszedusze[...]każdypejzażto stanumystu,Te odniesieniawidocznesą
pt. Kutnowskiewariacie,to obrazypróbujqcepomieścić
kontrasĘ
m.in.w jego rea|izacjach
jego wraż|iwość
zostatapobudzona'Jest
znajdujące
się w badanychprzezTomkamieście,

miasta,patrzqc
Jestjak spacerowiczktóry chodzipo u|icachi zaułkach
uważnyi.ana|ityczny.
interpretujemijane widoki. Wkleja fotografie,ąanosi ma|aturę,by po chwi|i wszystko
zetrzeć,jakby chciałzapomniećo nawarstwionychszy|dachi banerachrozwieszonychna
tkancemiasta.
Czyżewskiobrazuje,notuje, wypowiada się, jest w tych obrazachmieszankaczutościi
tęsknotyza znikająrymświatema|e i odrobinagniewu,żenie potrafimyzachowaćś|adów
chwi|owo.Ma nadzieje,że po
bytnościinnych kultur na ziemi przez nas zamieszkanej
lekturze Pejzażu rudymentarnegothistorykom, regiona|istom,badaczom społecznymi
artystomtatwiejbędzieodnosićsię do miejscw którychaktua|niesię znajdują.
projektujest wydanaw 2011.ksiqżka,
PEJZATRłJDYMENTARNY.
KIJTNŻ,to
Podsumowaniem
projektem.Ksiqżka
podsumowaniesześciu
|atprarynad tym interdyscyp|inarnym
ta, zawiera
spis ciekawosteki tajemnic miasta Kutna. Zilustrowanajest pracami malarskimi,
Tomasz Cryżewskiegooraz fotografiamimiasta. Pub|ikacjazawiera tekstY
asamb|ażami
autorskiei opracowaniaspecjaIistów.
W ramach tego projektu w fAL2 zrealizowatwystawy i prezentacjemultimedialne:w
KutnowskimDomu Kultury,w BWA w Kielcach,na 'FestiwaluMiasta i ArtGospodarkiw
Żyrardowie,na Międzynarodowej Konferencji Pawrót. Przestrzeni,Środkowo-europejska
Geopoetykai Nostalgia,organizowanejprzez UniwersytetAdama Mickiewiczai Państwowq
AkademięNaukw Poznaniu.
wARsil'Y

PElz'^ŻvWARSTWYPAM!Ęc|

majqc przed oczami caty obszar jego
Ana|izujqcdorobek Tomka Czyżewskiego,
jakie istnieja między
dotychczasowychzainteresowańi badań nad zależnościami,
geniusloci miejsca araz
twórczościąaĄ6tyczna a przestrzeniqgeograficznądoświadczanie
do pojęciageopoetykistajesięjasne,żejego drogaartystycznamusiała
szczególnepodejście
pójśćwtaśniew tym kierunku.Praca doktorskaTomaszaCzyżewskiego
doĘczy ludzkiej
ijednocześnie
w środowisku
naturalnym
i kulturowym.
Stanowito punktwyjścia
aktywności
inspiracjed|a Jego malarstwa.Postanawiazastqpićzwiedzanieatrakcyjnychmiejsc^.
.
podejść
nim,wie|owymiarowo
do
zanurzaniemsięw środowisko
by nasiqknqć
bezpośrednim
miejsca wszystkimi
krajobrazu,poczućjego menta|nq|ub duchowq aurę, doświadczyc
poznaćje niety|kowidzqc.
zmystami,

naciskiem
ze szczegó|nym
Pracateoretycznazawierawprowadzeniedo tematykitwórczości
badań, których natu,ra|nqkonsekwencjqjest projekt
na obszary jego wcześniejszych
Następnierozwijaopis zagadnieńteoreĘcznych
WARSTWYPEJz^Żv_ WARSTWYPAM|ĘC|.
Wrazz opisem działańterenowych.W kolejnymrozdzialeopisujezagadnieniaartystyczne
w
zwiqzanez tworzeniemjej e|ementówi relacje między zjawiskamiobserwowanymi
pejzażua doborem technik ma|arskich.Dalej rau,taŻapokrewieństwai korespondencje
i ich znaczenie.
dopełniaopis zjawiskku|turowych
Całość
międzywybranymizjawiskami.
ostatnie rozdziatyzawierajqbib|iografię,źródłainternetowe,abstraktoraz dokumenhcję
przettumaczona
na językangie|ski.
wrazz przypisami.Catość
fotograficzna
Czyżewskidefiniuje swojq drogę artystycznqjako sfrafegię ogrodu, tqczqcq wiele pól
rołęludzkiej aktywnościw zastanej pnestneni. (...)strategia
zainteresowań i podkreśłojqcq
ogrodu, jak ja rozumiem, polego na odpowiedzialnymzarzqdzaniu terytarium ztożonymz
czasempozornie nieprzyrtajqcychdo siebie,zawszejednak połqczonych.
wieIuczęści,
Termin geopoetykapowotat do życia szkocki poeta Kenneth White, który przeobraża
postrzeganieświatapoprzezwykraczaniepoza terYtoriumliteratury.Uważa,żegeopoetyka
jako projekt antropo|ogicznyodświeży
re|acjecztowiekaz przyrodq i jego najb|iższym
w
i podqżaniu
abstrakcyjnym
o zwrocieku myśleniu
otoczeniem.Przedrostekgeo zaświadcza
kierunkukonkretnegomiejscai przestrzeni.To przekraczaniegranic dziedzin i dysryplin
sztuki,a co za Ęm idzie poszukiwanienowychzwiqzków.Możnato ujqc,cytujacza Elżbietą
i zmystowychpomiędzy
Rybickql,że geopoetykafo studiumzwiqzków intelektualnych
te
cztowiekiema ziemiq w ceiuwykntatcenia harmonijnejprzestrzeni kulturowej.Właśnie
cechy dostrzegamW koncepcji Czyżewskiego'Przeniesienieich na grunt ma|arskich
zagadnieniem.
Jego warstwy pejzażu,warstwy
odniesieńwydałomi się interesujqcym
pamięci l,vYmagatydtugotrwatychposzukiwańi przygotowańoraz swoistegoWrastaniaw
oko|ice,miejsce którego speryfikę Czyżewskipragnie poznać.Dolny ślqsk,to centrum
Małe miasta i wsie Sudetów i ich Przedgórza,to ko|ejnepole
wybranegozagadnienia.
orazarĘsĘcznychinspiracji.
faktów historycznych
to bogateźrodła
badawczeCzyżewskiego,
Budowanie zaplecza d|a mająrych powstać dziet, przebiegatopoprzez zbieranie zdjęć
tradycyjnych,satelitarnych,czerpanie ze źrodełinternetowychco pozwoliłomu na
|
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zobaczeniesytuacjiw pewnymodda|eniu.Wyprawy,zna|ezionekamienie,pokładygliny'
rozpoznanee|emenĘ architektury,przyrody sta.nowiĘinspiracje,staty się natura|nym
środowiskiem.
punktuwyjścia
Tomaszado map
obiektówdoprowadzity
Poszukiwania
do kolekcjimalarskich
W efekcieokazałosię,żekolejnemiejscebytności
autora
iszereguopracowańhistorycznych.
to ko|ejnepogranicze.Wieśw której osiadłznajdujena skrajugminy,gmina na skraju
powiatu,powiatzaśna krawędziwojewództwai na granirypaństwa'Znajdowanew oko|icy
da|szegopostępowania
w ksztatcieznakux statysię wyznacznikiem
kamieniez ink|uzjami
mapY,widokijak
Z jednejstronyodda|enie,sate|itarne
aĘstycznegoTomaszaCzyżewskiego.
z |otu ptaka,z drugiejmicro światzaznaczonytajemniczym,drobnymznakiemkrzyżana
powierzchni
czyliważne
kamienia.Autoruznatte znaleziska
za obiektyZnaczace,
mi|czqcego
zjawiskaw konteKcie,jegoopracowańrudymentarnych.
Czytamyw jego dysertacji:Starotemsię rozpoznoćich możIiweznaczenia.Przecięcielinii każdq z tych interpretacji możną
wektorów skrzyżowanie,naznaczenie lub skreślenie;
przypisaćróżnymaspektam historii i lokalizacji.Ponawnie korzystajqcz wyboru intuicyjnego,
naniostemznak,,X,,na mnpy akolic. Umieszczajqcśrodekznaku no polach, gdzie znalazłem
kamienie, uzyskałemdwa schematy komunikacyjne.(.^\okazałosię, że to stort idealny.
się z ekranów,projekcji,doświadczeń
Autor zaczynabudowaćw sobie Warstwyskładające
wsze|kimizmystami.Chodzi,wqcha,dotyka,zbiera,analizuje.Gromadzizestaw
zdobywanych
przestrzeni.
natura|nej
siędo nowegośrodowiska,
do okreś|onej
doznańodnoszqcych
wszystkiegoco wokół,sq obrazy.To,co dostrzegaw charakterze
Efektemtego pochłaniania
wschodnichSudetów i ich Przedgórza,terenów które zdecydowatsię zbadać,jest m.in.
uszanowaniai akceptowania
budownictwotego obszaru.Dostrzeganiezwyktqumiejętność
jak to sam określa
dogadaniosięz
regutprzyrody,naturyi ku|turydostrzegaumiejętność,
niq. Niczym budowniczyopisujew swojej pracy istotny czynnikjakim jest woda, bada i
podziwia jak użyty kamienny|ub ceramicznymateriat budow|anyzostaje spajany z
surowcamipochodzqrymiz tego miejscaw sposóbrozumiejqcywodę.
pól i |asów,architektura,
po|a,tqkii "'
Kamienie,g|ina,btękiti zieleń,rzeki,jeziora,zmienność
charakteru- to esencjapozyskanaz jego
siedliskazależneod wody i jej nieokietznanego
jegoma|arstwa.
Jej
Wodastatasię istotnymczynnikiem
dla materiimalarskiej.
doświadczeń
ptynnośĆ
byłytu bardzo znaczqce.obrazy tworzonesq poprzezzaobserwowanew terenie

procesy,.jest w nich analiza i tajemnica oraz nawarstwianedostowne i znaczeniowe.
jego sposób postępowaniaz obrazem,
Poszukujqcjednegosłowa,które mogtobyokreś|ić
najtrafniejokreślapojęcie:zmienność.
lnteresujqTomaszanapięciapowstajqcepomiędzy
dzietema rzeczywistością.
Ważnejest to, co na|eżyw obrazie zawrzeć,a potem jak to
przedstawianie
w sposóbsymboliczny
przedstawić.
Jakwyjść
od stanówemocjona|nych,
od
ma|arstwatradycyjnego,
figuraĘWnegopo sYntetycznyobraz,śladprzeżycia?
Tomaszstara
się nie tracić kontaktuz naturq i uważniejq obserwować.Próbuje z częściztoiyćcałośą
fragmentaryczność
uktadów składa się ostatecznie na budowanie wyobrażeniowej
przestrzeni.Nastawiaswój wzrokowyobiektywna odda|oneprzedmiotyi sytuacje,by potem
zobaczyćje z b|iska, zapisaćje znakami, które utworza jednorodny kod. Buduje
wyimagino\łl/ane
wieże obserwacyjne,z których to próbuje dostrzec, objać wzrokiem
szerokieprzestrzenie.
Kataloguje
i tworzymapy,poprzecinane
sieciqdróg i rzek.
PRACE
Czyżewski wycina, wydrapuje, buduje re|iefowe ttą

umieszcza fragmenĘ

zobaczonychkrajobrazów,mnożyWarstwy,konstruuje.dzieło,
nawarstwiajqc
na wizerunkach
symbole,barwy,herby które przewijafusię w historii-miejsca.Do zestawujego narzędzi
malarskichna|eżq:
barwyzaczerpnięte
z heraldyki,wybranewidokipałaców,
domów,ruin,
ambonmyś|iwskich
stanowiąmotywyprzewodnieprac.Jestw nich nieustannaingerencja,
mieszaniesię, interweniowanie,
zabieraniegtosu, Wtrącaniesię. A|e jest też W rym
ciekawośÓdociekliwość,
stód wiedzyi wnik|iwość.
jak historia,powtarzałemingerencjewe
Czyżewskimówi: Chciałembyć cierpliwyi złośliwy
własne wcześniejsze
działania, tak jok pożary wolny, epidemie, zmiany odministracyjne i
światopogtqdowe
zmieniaĘ miejsca,które stałysięmoim temltem,
Buch,wzrok i doĘk sq obecnew jego pracach,pozwa|ajqrozwinqćpoczuciewyobrażenia
przestrzeni.KontekĘ nawarstwiajq
się tworzqcokreś|one
wizerunkiza|eżneod miejsca.
jest nadal'detal, który buduje lub podkreślakompozycje,Przekształcanie
Najważniejszy
materii następuje tu za pomocq wady, temperotury,grawitacji jak pisze Autor czy|i za
pomoca czynników,które musiaĘ towarzyszyćkolejnympoko|eniom.ZwykłeprzedmioĘ,
zaclynajq mieć swojq historię. odnaleziona przesztość
zostaje zamknięta w obrazie,
zachowujqcśladyminionychwydarzeń.Jestjak ko|ekcjajej fragmentów,kawałkówi resztek.

Uruchamiajqcwyobraźnię,
możemydostrzecw nich czas przesĄ historiemiejsca,istotne
detale.obrazypetnesq wibrujqrychmateriizbudowanejz gęstejsiecipowiqzańi symboli.
nie jest linearna,lecz zataczakręgi,
Jest to rodzajko|ekcjiwspomnień,w której przeszłość
powraca,naktadarozmaitewqtki.
historiiorazwrażeńforma|nych'
osiem praco formatach50x40cm,to mapyspostrzeżeń,
To
miejscowości
a zarazemtytutypracZłoĘStoĘ Bardo,Kłodzko,
Z4bkowiceŚlaski,Paczkowoi
Kamieniec
Zqbkowicki.
Czterem,,mapom"przypisanyjest jeden obrazi kolejnymczteremdrugi o formatachL00 x
w stronęgór i pejzaŹw stronęprzedgórza.obrazy ma|owanesq rozmaiĘmi
50 cm. Pejzaż.
technikami, poczaWszyod farb wodnych, z zastosowaniemakry|u, farb olejnych i
|aserunków.Mapom dużegoi małegoX przypisanesq jest obrazy:Perferet obdura co Wg
owidiusza oznaczaZnośi wytrwaj;ból ten przyda ci się kiedyśoraz VerlorenHuis,w języku
niderfandzkimoznacza Utracony dom.
Ko|ejnagrupa obrazów to dyptyki: ViIłaHeinrici/Wysokietqki i Grzqskie tajemnice.Górny
obraz dyptykuodnosi się do charakterystycznych
elementówpejzażuwokółwsi Ptonica,w
której Autor zamieszkał.
Bogactwohistorycznych
artefaktów,znajdowaneśladyosadnictwa
na tytułowych
łqkachstatysię punktemwyjścia
i
do rea|izacji
tegoobrazu.Jestw nim światło
ruch. Każdanakładanawarstua jest jak kolejnyetap historyczny,roz|ewajqc
farbę myś|i
o
wojnach,zmianach,kataklizmach,
mijajqrychwtadajqcych
rodach.
Inaczejjest w obrazieGrzqskietajemnice,w dolnejczęści
dyptyku,jest tu osobistyzachwyti
|ęk zwiqzanyz nowym miejscem.sa przeczucianieznanegopoprzeplatanez bagażem
wtasnychemocji.obraz zawierarozbudowanesymbole,sq w nim warstwykartografiimap,
z detalem.
szerokiewidokiprzeplatane
ZłoteGóry/Perspektywyi Tropy,to odmiennaw ko|orystycewizja przeszukiwanychmiejsc.
Złotegóry to bajeczneobietnice. Perspektywyto zmienny og|ad pejzaży.lnny sposób
patrzenia,jak ptynneprzejście
Gór Złotychw Góry Bardzkie.Czućw Ęch obrazachwarstwy
powietrze,widać pola zasypaneśniegiem.
mgieł,wilgoćprzesycajqcq
odległości
stajq się',
granicenieczyte|ne.
nieokreś|one,
zwrócitmojquwagę'Jestw nim uspokojenie,
że
Do|nyobrazdyptyku,czy|iTropyszczegó|nie
drogędo domułatwozna|eić.Wystarczyty|kowyraźnie
czytaćtropy.Podstawowymznakiem

w tej kompozycjijest poprzeczny,,X,,,to symbol przecinajqcych
się zwierzęrychdróg, a|e
również symbo| ś|adówwłasnychstóp. Bogata' faktura obrazu, szarościi błękiĘ jego
powoduje,żeodnajdujemyw nim echadobrzenam znane.Jestw nim energia
intensywność
roi
samotnychspacerówi spotkańz samymsobq.PusĘ pozorniepejzaŻjakpiszeCzyżewski
się od znączeń.
GABLOTA
jest jeszczecentra|nyobiekt,gablotaz eksponatami.To
Pośródobiektów ma|arskich
ostatni e|ement kolekcji.Jest w niej proces zmierzajqcydo uporządkowaniawszelkich,
możliwychzebranychdanych.Nie mogłojej nie być. Kolekcjamożestanowićdoskonate
wnętrzacztowieka,w tym wypadkupowierzchniapłótnabyta d|aTomasz
odzwiercied|enie
znaleziski kamienie,
za ciasna,za mała.W gablocieznajdujqsię fragmenĘmiejscowych
jako najprostszy,
Relacja
cztowiekowi
a zarazemnajbardziejprymitywnydrogowskaz.
służqce
Rzeczy
międzytym,co naturalne? tYffi,co kulturoweulegazniesieniui tracijednoznaczność.
je w którymśmomenciea|bo
wędrujqod jednegostanu do innego,a my przechwytujemy
jako elementynatury,a|bojako e|emenĘku|tury.
w poprzednimwcie|eniu,
miałyone
Jeś|i
okreś|onq
użytecznośÓ
traca ją jako obiektymuzealne*Upodabniajasię w ten sposób, do
ce|owości
użytkowej.
dziełsztuki, pozbawionych
GablotaTomaszajestjak czarnaskrzynka,nasycajq osobistymiemocjamii wspomnieniami,
zawierawsze|kieinformacjejakie składajqsię na procestworzeniajego kolekcjiWARSTWY
PilłAŻU* WARSTWYPAMlĘcl.
kontaktuze światem
TomaszaCzyżewskiego
cechujezdo|ność
do bezpośredniego
Twórczość
poprzezszczerykreacyjnystosuneĘjest on czutym,wnik|iwymobserwatoremi badaczem.
dlategostatysię
Wydarzeniamajqcealviqzekz gtębokimiemocjamipamiętanajwyraźniej,
nośnik
zapisua zdarzenia,
inspiracji.Głębiaprzeżycia,
stanowinajsi|niejszy
d|aniegoźródłem
k|iszy,tu/orzQWarstwypamięci.
odbijqsię w pamięcijakna fotograficznej
Wysoko oceniam.kwa|ifikacjeartystyczne,dydaĘczne i organizacyjneTomasza
W jego dorobku szczegó|nąuwagę zwracajajego osiqgnięciaarĘstyczne,'..
Czyżewskiego.
w zakresie
i kompetencjezawodowe. Wysoko należyocenić działa|ność
umiejętności
realizacjiwystaw indywidualnychi zbiorowych,jego realizacjew przestrzenipubliczneja
nade wszytko warte podkreś|enia
są jego projekĘ charakterzebadawczym.Zawierają
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w świadomość
ogromny.wktad
kulturyi miejsca.W zgromadzonej
dokumentacjiznajdujqsię
wszystkieniezbędneinformacjeoraz zdjęcia pręc ma|arskichAutora. Pan mgr Tomasz
Cryżewskikonsekwentniebuduje i rozwija swój ma|arskiświat.D|ategostwierdzam,że
dorobek artysĘczny Pana TomaszaCzyżewskiego
zasługujena przyznaniemu stopnia
- sztukipiękne.
doktoraw dziedziniesztukp|astycznych,
w dyscyp|inie

ttlwyk"f"(!^W
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