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Kochanowskiego w Kielcach w dziedzinie. sztuki p|asĘczne, w dyscyplinie - sztuki piękne.

Tomasz Piotr Czyżewski jest abso|wentem PWSSP w Poznaniu {obecnie Uniwersytet

Artystyczny) studiował w latach 1990-95 na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w

pracowniach: prof' Andrzeja Kurzawskiego, prof. Anny Rodzińskiej, prof. Włodzimierza

Dudkowiaka, prof. Jarosława Kozłowskiego. obronił dyp|om w 1995 W pracowni malarstwa

prof. Wtodzimierza Dudkowiaka, pod opiekq teoretycznq prof. Jerzego Ludwińskiego.

Po ukończonych studiach, w |atach 2007.2008, rozpoczqł podyp|omowe studia muzealnicze

na Uniwersytecie Mikotaja Kopernika w Toruniu, które ukończył pracq dyp|omowq u dr. hab.

Tomasza de Rosset. Podjęte przez CzyŻewskiego studia, obejmujq swoimi zagadnieniami

tradycyjnie elemenĘ zwiqzane z nacze|nym postannictwem jakim jest muzeum. Przyjmuje

się, że muzea majqza zadanie reprezentować najważniejsze e|ementy kultury danego kraju,

podczas gdy muzea regiona|ne, czy|i te najb|iżej pojedynczego cztowieka, majq za zadanie

odzwiercied|ać ducha środowiska, regionu, miejsca w którym powstaty. ćeopoetyka o której

czytamy W pracy Czyżewskiego zaczyna się właśnie tu.



Fr,rnkcje wynikajqce z dziata|ności muzeum, zostaty wtqczone do twórczości

Czyżewskiego, akt ten wydawał mi się na tyle istotny by, na chwi|ę się przy nim zatrzymać,

Dostrzegam bowiem cechy wspólne, sa nimi zbieranie okazów muzea|nych, ich

porzqdkowanie i systematyzowanie, tworzenie moŹ|iwości obcowania z dziełem sztuki jako

wartościa poznawczq i esteĘczn q oraz ksztattowanie wrażliwości na piękno ku|tury. Te trzy

podstawowe funkcje muzeów są obecne zarówno w zatożeniach muzeów jak i przenikajq do

twórczości Tomasza.

Kolejnym etapem jego rozwoju naukowego jest rozpoczęcie W roku 201.3 studiów

doktoranckich w dysryp|inie sztuki piękne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w

Kie|cach pod opiekq prof. Wiestawa Łuczaja.

Ana|izujqc kilkunasto|etni dorobek Pana Tomasz Czyżewskiego, widać jak od poczqtku swojej

drogi artystycznej konsekwentnie rozwija raz Wyznaczone sobie ce|e. Pomagajq mu w tym

jego szerokie zainteresowania miejscem, człowiekiem i kontekstami jakie pojawiajq się

między nimi. Wielowqtkowość jego twórczego dorobku, znaczaca aktywność

wystawiennicza, świadczy o tYffi, jak wyraziście zaznacza się jego osobowość'

od momentu ukończenia studiów, Czyżewski zrealizował 10 wystaw indywidua|nych, w

nieistniejącej dziś Ga|erii Po|ony w Poznaniu (2003}, w Galerii Starej w Łodzi (2013}, w Ga|erii

KDK w Kutnie, gdzie zwiqzany był zawodową w Ga|erii Wieża Ciśnień w Koninie t2008}, był

autorem realizacji site-specific w Muzeum Regionalnym w Kutnie, {2009}, podobnie w

Muzeum w Łowiczu (2010} i w Muzeum Staszica w Pile ł2ot4), Jego wystawy miaĘ

zaskakujące' czasem podszyte osob|iwym humorem tytuły, takie jak na przykład: obraski,

Ko|ekcja do zbiorów prywatnych, Niezrownane Podarunki, UFo - |Jnikalna Formacja

abiektów, Blizny, skałpy i zranienia ozdobne,

Na szczegó|na uwagę zastuguje projekt MĘSK|E oBszARY szTUK|. Czyżewski byt jego

kuratorem i pomysłodawcq. Został zaprezentowany w trzech edycjach, w Galerii Wieża

Ciśnień w Koninie QaLł, w Muzeum Regionalnym w Kutnie iw cyklicznej, tódzkiej oTWartEJ

WY$TAWIE ęaLŁ). Swoje czwarte ucie|eśnienie miał na na Festiwalu Grupowym Męskich

obszarów Sztuki pt. ,,UC|ELE*ŚNlENIE, miato to miejsce w Ga|erii Winda w Kie|cach {2014}.

Pozostałe znaczqce dziatania artYstyczne Czyżewskiego to: Zobacz, dotknij, usłysz, W

przestrzeni miejskiej w dziataniach artystycznych doktorantów |nstytutu Sztuk Pięknych UJK



to grupowa prezentacja twórczości i warsztatów z mieszkańcami W przestrzeniach

pub|icznych, Kutno (2014). Nie tylka Wenecja. Spotkanie poświęcone obecnaści rzek w

miastoch i wody w sztuce, seminarium z udziatem arĘstów z Krakowa, Poznania i Gdańska w

Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnnie (2015). ogólnopo|ski Plener Artystyczny Sulejów

z0L5, impreza artystyczna z udziatem doktorantów lnstytutu Sztuk Pięknych UJK oraz

wyktadowców uczelni arĘstycznych w Krakowie, Gdańsku, Cieszynie oraz artystów

nieza|eżnych.

Brat równiez udział w ki|kunastu wystawach zbiorowych, wśród nich zna|azto się między

innymi Międzynarodowe Triennale Rzeźby, Kryzys gatunku w CK Zamek w Poznaniu (2009),

Razmowa, mano|og, milczenie, w Centrum Synagoga w Zamościu (2013), obraz między

ekspresjq a abstrakcjq, WYstawa zbiorowa profesorów i doktorantów lnstytutu Sztuk

Pięknych UJK w Kie|cach w BWA w Rzeszowie (201a) i ostatnia Widnokrqg w Galerii ABC w

Poznaniu (2014) która następnie przeniesiona zostata do Galerii Wieża Ciśnień w Koninie

{201s}.

ARTYSTA, BADACZ I KURATOR

Tomasz Czyżewski to artysta, badacz i kurator. .Wśród jego wie|u inicjatyw uwagę

kieruję na projekt Pejzaż Rudymentarny. To szeroko zakrojone poszukiwania artystyczne,

historyczne i urbanistyczne. To podwa|iny, majqcego się narodzić nowego projektu,

będqcego przedmiotem niniejszej rozprawy.

Swoje badania opierał Czyżewski na pejzażu miejskim. Dla niego miejskość stała się efektem

kreacji, a artefaktem w tym wypadku staje się pĄzai. Pierwsze jego dziatania dotyczyły

rozpoznania miejskiego krajobrazu kulturowego w Kutnie. Poszukiwat formy d|a obrazów, To

barwna i wielowqtkowa opowieść o przestrzeni z jej niepowtarzalnym charakterem i

|oka|nym ko|orytem miejsca. Chodzito Czyżewskiemu o zebranie wiedzy fachowców i

połqczenie jej z wraż|iwościq artystów a potem podanie w interesujacej formie jako próbę

połqczenia historii i sztuki.

Pejzaż Rudymentarny W warstwie p|asĘcznej, bo ten wqtek jest skierowany do

użytkowników miast, zarzqdców, badaczy, mieszkańców czy|i ogólnie pojętych odbiorców,

rea|izował w postaci opracowania tekstów, fotografii orazpoprzez cykle malarskie.

Prace z tego cyklu, powstawaty w ciqgu kilku lat, poczynając od roku 2005, oparte byty



poczqtkqwo na notatkach fotograficznych fascynujqrych miejsc i obiektów, a zniekztałcenia

spowodowane przez słabq optykę i szumy matrycv aparatu stały się dla autora ciekawym

punktem odniesienia. Wydruki tych zdjęć wskazywały kierunek p|astycznej wypowiedzi

arĘstycznej na temat pytania o rudymenĘ.

Powstajqca fotografia miejsca to coś, co zawiera w sobie informacje o pierwotnej przestrzeni

a zarazem stanowi odrębnq wartość. Powstajqce kolejne obrazy, uzmystawiaĘ autorowi, Źe

tworzenie samo w sobie jest rudymentarne. Każde kolejne pneksztołcenie formy operuje na

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 wcześniej dziet sztuki - mówi Czyżewski. Jest przekonany, że wielkie miasta

powstały z chciwości i strachu dlatego w Pejzażu Rudymentornym skupia się na małych i

średnich miastach, które nie zatracity |udzkiej ska|i i zachowaty ich indywidua|ny charakter.

Stwierdzenie to, wydało mi się na Ęle istotne, edyż będzie ono miato swojq konĘnuację w

da|szej Jego twórczości.

Czyżewski obserwujqc sposoby, z jakimi mieszkańcy znaczą swojq przestrzeń, jak anektujq

budynki, dekorujq ściany, zakrywajq zna|ezionymi .przedmiotami ich brzydotę, tworzą

kwiatowe rabaty, stawiajq pseudoartystyczne obiekty, pytat siebie czy W tych działaniach jest

jakaś zasada? Genius loci? Potrzeba piękna? Dalej pyta czy takie bądgnie w różnych

miejscach Po|ski i Europy uzasqdni wspólnotę kulturowq, czy wykaże anĘnomie? |le mówi

pejzaż miasta, nie ten fosodowy, z turystycznych reklomówek, tylko pejzoż,,podwórkowy,i

jok dalece taki widok pozwala ustalić kulturowe uwqrunkowania mieszkańców?

oslqdając jego obrazy z tej serii nie sposób nie zobaczyć w nich echa Maurice Utril|a, który

ma|owat niema| wyłqcznie widoki miejskie. Widoki dajqce poczucie inĘmności. Jak w

dziełach Edwarda Hoppera' Czuć Paula De|vaux, z którym dzielit fascynację ko|eja żelazną.

Dalej bliski jest mu Rene Magritte nazywanY autorem słów i rzeczy. Jest w obrazach

Czyżewskiego ciagły przeptyw, raz jest to pejzaż., w którym żyjemy, raz jest to tworzony przez

|udzi krajobraz miast. B|iskie stały mu się stowa Skandynawskiego ma|arza, Richarda Bergh,a,

który stwierdzit: pejzaż, miejsce, w którym żyjemy, wpĘwa no nasze życie {.,,] poniewoż ". .

si|nie oddziatuje ną nasze dusze [...] każdy pejzaż to stan umystu, Te odniesienia widoczne są

m.in. w jego rea|izacjach pt. Kutnowskie wariacie, to obrazy próbujqce pomieścić kontrasĘ

znajdujące się w badanych przez Tomka mieście, jego wraż|iwość zostata pobudzona' Jest



uważny i.ana|ityczny. Jest jak spacerowicz który chodzi po u|icach i zaułkach miasta, patrzqc

interpretuje mijane widoki. Wkleja fotografie, ąanosi ma|aturę, by po chwi|i wszystko

zetrzeć, jakby chciał zapomnieć o nawarstwionych szy|dach i banerach rozwieszonych na

tkance miasta.

Czyżewski obrazuje, notuje, wypowiada się, jest w tych obrazach mieszanka czutości i

tęsknoty za znikająrym światem a|e i odrobina gniewu, że nie potrafimy zachować ś|adów

bytności innych kultur na ziemi przez nas zamieszkanej chwi|owo. Ma nadzieje, że po

lekturze Pejzażu rudymentarnegot historykom, regiona|istom, badaczom społecznym i

artystom tatwiej będzie odnosić się do miejsc w których aktua|nie się znajdują.

Podsumowaniem projektu jest wydana w 2011. ksiqżka, PEJZAT RłJDYMENTARNY. KIJTNŻ, to

podsumowanie sześciu |at prary nad tym interdyscyp|inarnym projektem. Ksiqżka ta, zawiera

spis ciekawostek i tajemnic miasta Kutna. Zilustrowana jest pracami malarskimi,

asamb|ażami Tomasz Cryżewskiego oraz fotografiami miasta. Pub|ikacja zawiera tekstY

autorskie i opracowania specjaIistów.

W ramach tego projektu w fAL2 zrealizowat wystawy i prezentacje multimedialne: w

Kutnowskim Domu Kultury, w BWA w Kielcach, na 'Festiwalu Miasta i ArtGospodarki w

Żyrardowie, na Międzynarodowej Konferencji Pawrót. Przestrzeni, Środkowo-europejska

Geopoetyka i Nostalgia, organizowanej przez Uniwersytet Adama Mickiewicza i Państwowq

Akademię Nauk w Poznaniu.

wARsil'Y PElz'^Żv WARSTWY PAM! Ęc|

Ana|izujqc dorobek Tomka Czyżewskiego, majqc przed oczami caty obszar jego

dotychczasowych zainteresowań i badań nad zależnościami, jakie istnieja między

twórczością aĄ6tyczna a przestrzeniq geograficzną doświadczanie genius loci miejsca araz

szczególne podejście do pojęcia geopoetykistaje się jasne, że jego droga artystyczna musiała

pójść wtaśnie w tym kierunku. Praca doktorska Tomasza Czyżewskiego doĘczy ludzkiej

aktywności w środowisku naturalnym i kulturowym. Stanowi to punkt wyjścia ijednocześnie

inspiracje d|a Jego malarstwa. Postanawia zastqpić zwiedzanie atrakcyjnych miejsc ̂ . .

bezpośrednim zanurzaniem się w środowisko by nasiqknqć nim, wie|owymiarowo podejść do

krajobrazu, poczuć jego menta|nq |ub duchowq aurę, doświadczyc miejsca wszystkimi

zmystami, poznać je nie ty|ko widzqc.



Praca teoretyczna zawiera wprowadzenie do tematyki twórczości ze szczegó|nym naciskiem

na obszary jego wcześniejszych badań, których natu,ra|nq konsekwencjq jest projekt

WARSTWY PEJz^Żv _ WARSTWY PAM|ĘC|. Następnie rozwija opis zagadnień teoreĘcznych

Wraz z opisem działań terenowych. W kolejnym rozdziale opisuje zagadnienia artystyczne

zwiqzane z tworzeniem jej e|ementów i relacje między zjawiskami obserwowanymi w

pejzażu a doborem technik ma|arskich. Dalej rau,taŻa pokrewieństwa i korespondencje

między wybranymi zjawiskami. Całość dopełnia opis zjawisk ku|turowych i ich znaczenie.

ostatnie rozdziaty zawierajq bib|iografię, źródła internetowe, abstrakt oraz dokumenhcję

fotograficzna wraz z przypisami. Catość przettumaczona na język angie|ski.

Czyżewski definiuje swojq drogę artystycznq jako sfrafegię ogrodu, tqczqcq wiele pól

zainteresowań i podkreśłojqcq rołę ludzkiej aktywności w zastanej pnestneni. (...) strategia

ogrodu, jak ja rozumiem, polego na odpowiedzialnym zarzqdzaniu terytarium ztożonym z

wieIu części, czasem pozornie nieprzyrtajqcych do siebie, zawsze jednak połqczonych.

Termin geopoetyka powotat do życia szkocki poeta Kenneth White, który przeobraża

postrzeganie świata poprzez wykraczanie poza terYtorium literatury. Uważa, że geopoetyka

jako projekt antropo|ogiczny odświeży re|acje cztowieka z przyrodq i jego najb|iższym

otoczeniem. Przedrostek geo zaświadcza o zwrocie ku myśleniu abstrakcyjnym i podqżaniu w

kierunku konkretnego miejsca i przestrzeni. To przekraczanie granic dziedzin i dysryplin

sztuki, a co za Ęm idzie poszukiwanie nowych zwiqzków. Można to ujqc, cytujac za Elżbietą

Rybickql, że geopoetyka fo studium zwiqzków intelektualnych i zmystowych pomiędzy

cztowiekiem a ziemiq w ceiu wykntatcenia harmonijnej przestrzeni kulturowej. Właśnie te

cechy dostrzegam W koncepcji Czyżewskiego' Przeniesienie ich na grunt ma|arskich

odniesień wydało mi się interesujqcym zagadnieniem. Jego warstwy pejzażu, warstwy

pamięci l,vYmagaty dtugotrwatych poszukiwań i przygotowań oraz swoistego Wrastania w

oko|ice, miejsce którego speryfikę Czyżewski pragnie poznać. Dolny ślqsk, to centrum

wybranego zagadnienia. Małe miasta i wsie Sudetów i ich Przedgórza, to ko|ejne pole

badawcze Czyżewskiego, to bogate źrodła faktów historycznych oraz arĘsĘcznych inspiracji.

Budowanie zaplecza d|a mająrych powstać dziet, przebiegato poprzez zbieranie zdjęć

tradycyjnych, satelitarnych, czerpanie ze źrodeł internetowych co pozwoliło mu na
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zobaczenie sytuacji w pewnym odda|eniu. Wyprawy, zna|ezione kamienie, pokłady gliny'

rozpoznane e|emenĘ architektury, przyrody sta.nowiĘ inspiracje, staty się natura|nym

środowiskiem.

Poszukiwania punktu wyjścia do kolekcji malarskich obiektów doprowadzity Tomasza do map

iszeregu opracowań historycznych. W efekcie okazało się, że kolejne miejsce bytności autora

to ko|ejne pogranicze. Wieś w której osiadł znajduje na skraju gminy, gmina na skraju

powiatu, powiat zaś na krawędzi województwa i na graniry państwa' Znajdowane w oko|icy

kamienie z ink|uzjami w ksztatcie znaku x staty się wyznacznikiem da|szego postępowania

aĘstycznego Tomasza Czyżewskiego. Z jednej strony odda|enie, sate|itarne mapY, widoki jak

z |otu ptaka, z drugiej micro świat zaznaczony tajemniczym, drobnym znakiem krzyża na

powierzchni mi|czqcego kamienia. Autor uznat te znaleziska za obiekty Znaczace, czyli ważne

zjawiska w konteKcie, jego opracowań rudymentarnych.

Czytamy w jego dysertacji: Starotem się rozpoznoć ich możIiwe znaczenia. Przecięcie linii -

wektorów skrzyżowanie, naznaczenie lub skreślenie; każdq z tych interpretacji możną

przypisać różnym aspektam historii i lokalizacji. Ponawnie korzystajqc z wyboru intuicyjnego,

naniostem znak,,X,, na mnpy akolic. Umieszczajqc środek znaku no polach, gdzie znalazłem

kamienie, uzyskałem dwa schematy komunikacyjne. (.^\ okazało się, że to stort idealny.

Autor zaczyna budować w sobie Warstwy składające się z ekranów, projekcji, doświadczeń

zdobywanych wsze|kimi zmystami. Chodzi, wqcha, dotyka, zbiera, analizuje. Gromadzi zestaw

doznań odnoszqcych się do nowego środowiska, do okreś|onej natura|nej przestrzeni.

Efektem tego pochłaniania wszystkiego co wokół, sq obrazy. To, co dostrzega w charakterze

wschodnich Sudetów i ich Przedgórza, terenów które zdecydowat się zbadać, jest m.in.

budownictwo tego obszaru. Dostrzega niezwyktq umiejętność uszanowania i akceptowania

regut przyrody, natury i ku|tury dostrzega umiejętność, jak to sam określa dogadanio się z

niq. Niczym budowniczy opisuje w swojej pracy istotny czynnik jakim jest woda, bada i

podziwia jak użyty kamienny |ub ceramiczny materiat budow|any zostaje spajany z

surowcami pochodzqrymi z tego miejsca w sposób rozumiejqcy wodę.

Kamienie, g|ina, btękit i zieleń, rzeki, jeziora, zmienność pól i |asów, architektura, po|a, tqki i "'

siedliska zależne od wody i jej nieokietznanego charakteru - to esencja pozyskana z jego

doświadczeń dla materii malarskiej. Woda stata się istotnym czynnikiem jego ma|arstwa. Jej

ptynnośĆ były tu bardzo znaczqce. obrazy tworzone sq poprzez zaobserwowane w terenie



procesy,. jest w nich analiza i tajemnica oraz nawarstwiane dostowne i znaczeniowe.

Poszukujqc jednego słowa, które mogtoby okreś|ić jego sposób postępowania z obrazem,

najtrafniej określa pojęcie: zmienność. lnteresujq Tomasza napięcia powstajqce pomiędzy

dzietem a rzeczywistością. Ważne jest to, co na|eży w obrazie zawrzeć, a potem jak to

przedstawianie w sposób symboliczny przedstawić. Jak wyjść od stanów emocjona|nych, od

ma|arstwa tradycyjnego, figuraĘWnego po sYntetyczny obraz, ślad przeżycia? Tomasz stara

się nie tracić kontaktu z naturq i uważnie jq obserwować. Próbuje z części ztoiyć całośą

fragmentaryczność uktadów składa się ostatecznie na budowanie wyobrażeniowej

przestrzeni. Nastawia swój wzrokowy obiektyw na odda|one przedmioty i sytuacje, by potem

zobaczyć je z b|iska, zapisać je znakami, które utworza jednorodny kod. Buduje

wyimagino\łl/ane wieże obserwacyjne, z których to próbuje dostrzec, objać wzrokiem

szerokie przestrzenie. Kataloguje i tworzy mapy, poprzecinane sieciq dróg i rzek.

PRACE

Czyżewski wycina, wydrapuje, buduje re|iefowe ttą umieszcza fragmenĘ

zobaczonych krajobrazów, mnoży Warstwy, konstruuje.dzieło, nawarstwiajqc na wizerunkach

symbole, barwy, herby które przewijafu się w historii-miejsca. Do zestawu jego narzędzi

malarskich na|eżq: barwy zaczerpnięte z heraldyki, wybrane widoki pałaców, domów, ruin,

ambon myś|iwskich stanowią motywy przewodnie prac. Jest w nich nieustanna ingerencja,

mieszanie się, interweniowanie, zabieranie gtosu, Wtrącanie się. A|e jest też W rym

ciekawośÓ dociekliwość, stód wiedzy i wnik|iwość.

Czyżewski mówi: Chciałem być cierpliwy i złośliwy jak historia, powtarzałem ingerencje we

własne wcześniejsze działania, tak jok pożary wolny, epidemie, zmiany odministracyjne i

światopogtqdowe zmieniaĘ miejsca, które stały się moim temltem,

Buch, wzrok i doĘk sq obecne w jego pracach, pozwa|ajq rozwinqć poczucie wyobrażenia

przestrzeni. KontekĘ nawarstwiajq się tworzqc okreś|one wizerunki za|eżne od miejsca.

Najważniejszy jest nadal' detal, który buduje lub podkreśla kompozycje, Przekształcanie

materii następuje tu za pomocq wady, temperotury, grawitacji jak pisze Autor czy|i za

pomoca czynników, które musiaĘ towarzyszyć kolejnym poko|eniom. Zwykłe przedmioĘ,

zaclynajq mieć swojq historię. odnaleziona przesztość zostaje zamknięta w obrazie,

zachowujqc ślady minionych wydarzeń. Jest jak ko|ekcja jej fragmentów, kawałków i resztek.



Uruchamiajqc wyobraźnię, możemy dostrzec w nich czas przesĄ historie miejsca, istotne

detale. obrazy petne sq wibrujqrych materii zbudowanej z gęstej sieci powiqzań i symboli.

Jest to rodzaj ko|ekcji wspomnień, w której przeszłość nie jest linearna, lecz zatacza kręgi,

powraca, naktada rozmaite wqtki.

osiem prac o formatach 50x40 cm, to mapy spostrzeżeń, historii oraz wrażeń forma|nych' To

miejscowości a zarazem tytuty prac ZłoĘ StoĘ Bardo, Kłodzko, Z4bkowice Ślaski, Paczkowo i

Kamieniec Zqbkowicki.

Czterem ,,mapom" przypisany jest jeden obraz i kolejnym czterem drugi o formatach L00 x

50 cm. Pejzaż. w stronę gór i pejzaŹ w stronę przedgórza. obrazy ma|owane sq rozmaiĘmi

technikami, poczaWszy od farb wodnych, z zastosowaniem akry|u, farb olejnych i

|aserunków. Mapom dużego i małego X przypisane sq jest obrazy: Perfer et obdura co Wg

owidiusza oznacza Znoś i wytrwaj; ból ten przyda ci się kiedyś oraz Verloren Huis, w języku

niderf andzkim oznacz a Utraco ny do m.

Ko|ejna grupa obrazów to dyptyki: ViIła Heinrici/Wysokie tqki i Grzqskie tajemnice. Górny

obraz dyptyku odnosi się do charakterystycznych elementów pejzażu wokół wsi Ptonica, w

której Autor zamieszkał. Bogactwo historycznych artefaktów, znajdowane ślady osadnictwa

na tytułowych łqkach staty się punktem wyjścia do rea|izacji tego obrazu. Jest w nim światło i

ruch. Każda nakładana warstua jest jak kolejny etap historyczny, roz|ewajqc farbę myś|i o

wojnach, zm ianach, kataklizmach, m ijajqrych wtadajqcych rod ach.

Inaczej jest w obrazie Grzqskie tajemnice, w dolnej części dyptyku, jest tu osobisty zachwyt i

|ęk zwiqzany z nowym miejscem. sa przeczucia nieznanego poprzeplatane z bagażem

wtasnych emocji. obraz zawiera rozbudowane symbole, sq w nim warstwy kartografii map,

szerokie widoki przeplatane z detalem.

Złote Góry/Perspektywy i Tropy, to odmienna w ko|orystyce wizja przeszukiwanych miejsc.

Złote góry to bajeczne obietnice. Perspektywy to zmienny og|ad pejzaży. lnny sposób

patrzenia, jak ptynne przejście Gór Złotych w Góry Bardzkie. Czuć w Ęch obrazach warstwy

mgieł, wilgoć przesycajqcq powietrze, widać pola zasypane śniegiem. odległości stajq się ',

nieokreś|one, granice nieczyte|ne.

Do|ny obraz dyptyku, czy|i Tropy szczegó|nie zwrócit mojq uwagę' Jest w nim uspokojenie, że

drogę do domu łatwo zna|eić. Wystarczy ty|ko wyraźnie czytać tropy. Podstawowym znakiem



w tej kompozycji jest poprzeczny ,,X,,, to symbol przecinajqcych się zwierzęrych dróg, a|e

również symbo| ś|adów własnych stóp. Bogata ' faktura obrazu, szarości i błękiĘ jego

intensywność powoduje, że odnajdujemy w nim echa dobrze nam znane. Jest w nim energia

samotnych spacerów i spotkań z samym sobq. PusĘ pozornie pejzaŻjak pisze Czyżewski roi

się od znączeń.

GABLOTA

Pośród obiektów ma|arskich jest jeszcze centra|ny obiekt, gablota z eksponatami. To

ostatni e|ement kolekcji. Jest w niej proces zmierzajqcy do uporządkowania wszelkich,

możliwych zebranych danych. Nie mogło jej nie być. Kolekcja może stanowić doskonate

odzwiercied|enie wnętrza cztowieka, w tym wypadku powierzchnia płótna byta d|a Tomasz

za ciasna, za mała. W gablocie znajdujq się fragmenĘ miejscowych znalezisk i kamienie,

służqce cztowiekowi jako najprostszy, a zarazem najbardziej prymitywny drogowskaz. Relacja

między tym, co naturalne ? tYffi, co kulturowe ulega zniesieniu i tracijednoznaczność. Rzeczy

wędrujq od jednego stanu do innego, a my przechwytujemy je w którymś momencie a|bo

jako elementy natury, a|bo jako e|emenĘ ku|tury. Jeś|i w poprzednim wcie|eniu, miały one

okreś|onq użytecznośÓ traca ją jako obiekty muzealne* Upodabniaja się w ten sposób, do

dzi eł sztu ki, pozbawionych ce| owości użytkowej.

Gablota Tomasza jest jak czarna skrzynka, nasyca jq osobistymi emocjami i wspomnieniami,

zawiera wsze|kie informacje jakie składajq się na proces tworzenia jego kolekcji WARSTWY

PilłAŻU* WARSTWY PAM l Ęcl.

Twórczość Tomasza Czyżewskiego cechuje zdo|ność do bezpośredniego kontaktu ze światem

poprzez szczery kreacyjny stosuneĘ jest on czutym, wnik|iwym obserwatorem i badaczem.

Wydarzenia majqce alviqzek z gtębokimi emocjami pamięta najwyraźniej, dlatego staty się

d|a niego źródłem inspiracji. Głębia przeżycia, stanowi najsi|niejszy nośnik zapisu a zdarzenia,

odbijq się w pamięcijak na fotograficznej k|iszy, tu/orzQ Warstwy pamięci.

Wysoko oceniam. kwa|ifikacje artystyczne, dydaĘczne i organizacyjne Tomasza

Czyżewskiego. W jego dorobku szczegó|ną uwagę zwracaja jego osiqgnięcia arĘstyczne,'..

umiejętności i kompetencje zawodowe. Wysoko należy ocenić działa|ność w zakresie

realizacji wystaw indywidualnych i zbiorowych, jego realizacje w przestrzeni publicznej a

nade wszytko warte podkreś|enia są jego projekĘ charakterze badawczym. Zawierają

10



ogromny.wktad w świadomość kultury i miejsca. W zgromadzonej dokumentacji znajdujq się

wszystkie niezbędne informacje oraz zdjęcia pręc ma|arskich Autora. Pan mgr Tomasz

Cryżewski konsekwentnie buduje i rozwija swój ma|arski świat. D|atego stwierdzam, że

dorobek artysĘczny Pana Tomasza Czyżewskiego zasługuje na przyznanie mu stopnia

doktora w dziedzinie sztuk p|astycznych, w dyscyp|inie - sztuki piękne.

ttlwyk"f"(!^W
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