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im. władysława Strzemińskiego w Łodzi

Zleceniodawca recenziii

Uniwęrsytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. wydział Pedagogiczny i Altystyczny

zlecenie podjęte na podstawie ustawy z dnia 14.03.2003 I' tokstjędnolity o stopniach

i t}tule naukowym olaz o stopniach i tytule w zaklesię sztuki. ( Dz.U. m' 65 poz. 595

ze zmianami Dz.U. z dniaf,l .07.2005 r. nt. |64 poz. |365 ań. 14 ust. 2 pkt. 21)

z później szymi zmianami'

Recenzja dotyczy uchwały Rady wydziału Pedagogicznego i Arfystycznego

z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wŚzczęcia przewodu doktorskiego

w dziedzinie sztuki plastyczne' dyscyplinie sztuki piękne dla mgr. Pawla Liszewskiego

n.. Homoero|yunjako temat w mojej twórculścL

Mgr Paweł Liszewski urodził się 15 czerwca 1981 roku w Rejowcu Fabrycznym.

w 2002 rcku ukończył Państwowe Liceum Szfuk Plastycaych w Zanrościu' ze specjalnością

snycerka - formy uż)tkowe, dyplomem z wy.óżnieniem. Następnie podjął studia

na Uniwęrsytecie Jana Kochanowskiego W Kielcaclr na Wydziale Pędagogicznym

i Ańystyczn}'rn na kierunku - edukacja altystyczna w zakresie sutuk plastycznych'

specjalność mala.rstwo sztalugowe' W 2008 roku ukończył sfudia w pEcowni

proi MałgoŹaty Bięlęckiej d)llomem z wyróżnieniem. W 2012 roku rozpoczqł

studia doktoranckie lv lnst}tucie szfuk Pięknych na Uniwęrs}4ecie Jana Kochanowskego

w Kielcach.

1. Dorobek artystyczny w latach 2009 - 2014

MgI Palłeł l,iszęwski w okrcsie ostatnich sześciu lat plezentował swoje place malarskie

na wielu wystawach, w tpn 6 indywidualnych i 24 zbiorowych. Wśród nich, uwagę zrłracają

szcfególnie te, których prestiz nobilituje n odego arrystę, wpł].wa na rozpoznawalność Jego



twóIczości' buduje uznanie środowiska atyst|,caego. w t}'rn konlekście moŹna ując

zwłaszcfa ind}.widuaine pręzęntacje malalstwa Pawła Liszewskiego.

W 2o09 Przejście vt Gal'er|tZPAP Tycjan,w 2011 s/og7 w Domu Kultwy Zameczek,

w 2073 Tolerancja w ramach Międzynarodowego Projeklu Tolerancja wszystkle

w Kie]cach' W lalach 2013-14 mgr Paweł Liszewski rłystawiał swój malarski dorobek

w Krakowie, Tamobrzegu i Tamowie. Przykładamt są]. MyJiłnily poltlet w Galeńi

Politechniki Ifuakowsklej Gil, Punkt widzenia Paweł Liszewski w Galerii Tamobrzeskiego

Domu Kulfury' Pawel Liszewski Mąląrstwo w foyel Teatru im. L. Solskiego i w Galeńi

Szhtki ZPAP okęg Tamowsk.

wykzane pŹez Doktoranta wysta\ły zbiorowe wiqzą się przede wszystkim

z Jego przynaleźnością do związków oraz nieformalnych grup twórczych czego dowodzą

podziĄ na odrębne kategodę tj.: \łystawy środowiskowe. poplenerowe, doktoralckie'

Ich pełna listą w cfuonologicznym układzie zamieszczolajest w dokumęntacji

do przewodu. Chcia,łbym wprienić kilka przykładów. w latach 2009-l4 - udział

w dolocznych plezentacjach środowiskowych Przedwiośnie (e|iminacje w drodze konkursu)

oraz cyklicf ych plęzentacjach dokonań altystów azeszoaych w okęgu Kieleckim ZPAP -

w galeriach BWA 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 wykazał dwie wystawy doktoranckię: Posla}'y

\ł/ Galelii Xs Insqtut Sztuk Pięknych oraz w oślodku Myśli PatńoĘcznej i ob}.lvatelskiej

w Kięlcach. w tym czasie był również uczestnikiem prefęltacji pop|elercwych: }mpresje

Malenieckie 20]2, Malehiec 2013, Maleniec 2011 zotgar'izowartychprzez ZPAP - okręg

Kielecki. Prace upowszęchniono: w Galeńi ZPAP Tycjan w Kielcach, w Galę i Usla/osł',,

w Maleńcu. W 2014 roku doktolant uczestńcfył w wstawię Kapitał szl,ł', inaugu ruj ącej
działahości galeńi BwA w nowęj siedzibie przy ul. Kapifuhej 2 w KięIcach' walto dodaó,

że Doktorant zaproszony został jako jeden z nielicznych reprezentantów młodego pokolęnia

twóTców w 2013 rcL.u - uczestnictwo w walsztatach, później w wystawie the Freedom I

rŻed4 winter Academy in Scheersberg w Niemczech.

Twórczość Pana Pawła Liszewskiego była dllutrotnie nagradzana' W 2009 roku

doktorarrt otrzymał nagro dę pt4znana przez ZPAP oklęg Kielecki oraz Urząd

Majszałkowski woj€wództwa Świętohzyskiego za Ańystycuny Debiut Roku 2009.

W 2014 roL.u we wspóĘ)racy z Matęuszem Stradomskim w konkursie Mętamorfozy

Sposób ną wnętrze o|ganizowan1,rn przez Institutę of Design Kielce, S'o.S. Design oraz

Echo Dnia otrzymał najwyższą na$odę' PŻy tej nag.odzie wańo wspomnieć, żę Pan



Paweł Liszewski znakomicie projektuje wnętrza. w dokumentacji wykazał liczne projel.f

i realizacje w/w dziedzinie.

2. Praca doktorska mgr. Pawla Liszewskiego - cykl prac malarskich

nt. Homoerowm jąko tehat w mojej twórczoścl

Praca doktorska mgr Pawła Liszewskiego zoslała przygotowana pod kierunkiem profesor

Małgorzaty Bieleckiej. Jest złożona zgodnie z procedurą obowiązującą aktua]rlie w

postępowaniu o uzyskanie stopnia doL1o.a w dziedzinie sztrrki plastycae, dysc1plinie sztuki

piękne. Praca składa się z dwóch części: jej trzon stanowi dzieło artystyczne -kolekcja 10

prac malarskich . Część drugą teoretycznajest opisęm ujmującyln fAłożenla. podłoże

fi lozofi czne, odniesienią opis cyklu malarskiego.

Wszystkie obrazy zostały namalowane na płótnie' w tęchnicę akrylowej , w formatach:

100x100cm_5plac. 100x120cm 4 i zamykający całość - l00x240 cm.

W opisowej części rozprawy doktorant pŹyzna1e, że batózo du;ry wpł}'w na dalszy Jego

rozwói i kierunek twórczych poszukiwali odegrały Jego własna rłrazliwośó i wiqzące się z nią

ind;.widualne postrzegane codzienności, jej wielorakich aspektów i relacji międzyludzkich

nakładających się najej złoŹonośó. Bardzo dobrze. że Doktolanl, jako młody twórca nie

obańa się trudnej ploblematyki i potafi łączyć swoje. nie zawsze akcęptowane w naszym

społeczeństwie poglądy w obszar własnych poszukiwń malarskich, co więcej potrafi

wykorzystać je jako główny nuń s\'/ojej twórczości i temat doktorskiej dysertacjl.

Mgr Paweł Liszewski odsłania swój świat, umozliwia podgląd w bardzo inrymną sfęrę

ludzkięj egzystencji. ]ego egzystencji. Dotyka ważnych i dnzliwych społecznie tematów

ociera się o tabu, bo związki ludfi tej samej płci budz4 sensacje. Postrzęgane sq wciążjeszcze

przęzjakąś częśó naszego społeczeństwa nie tylkojako kontTowersyjne, lecz wręcz wrogie.

w takich qtuacjach twórczość artystyczna staje się poniekąd dla samego artysty rodfajem

misji. sposobem na przyblii'ar'.e poprzrz sziwkę lvłaśnie tych niezozumiaĘch prawd o

człowieku' ich oceny w skali wspołczesnego społ€częństwa, a również w perspekt}'\ł?ie

wybranych elementówjego historycznego rozrłoju. Taka postawa twórcza z pewnością słuiy

w pomawaniu samego siebie.

Temat p(acy dolćorskiej mgr Pawła Liszewsk]ego nt. Iloł,,oerutjzn,jako te,,,at w mojej

twótczości jest óobry'l] tego Fzykładęm. Dojrzewał wraz z Jego osobisom rozwojęm

ksfałto\łany poprzęz doświadczenia własnej inności, konfIontacje, przemyślenia prowadząc

do wańościowego ma]arstwa.



od stTony mer}.torycmej włączenie do całości swoich rozwazń przykładu m.in. Francisa

Bacona upevniło Doktoranta i wspalło jednocześnie w decyzji co do podjęcia w/w temaryki

we własnej twórczości malarskiej. osobiście. dostzegam pqłną analogię dotycfqcą uj ęCia

tematycznęgo - z twórczością fowisty Henri Maliessa' fiancuskiego malarza, gra|rka,

zał'aszcza z okIęsn jego twó.czości prz}padaj ącego na lata 1 908- |4 ' Chodzi o cyklel. Taniec '

Muzykt| czy Lekcja l,źyki, Czel"wone sludio . Place Henri Matiesa to płaskie kompofycje'

o syntetyczn)ml rysuŃiem postaci i ostrych kontrastach kolorystycznych' wyraŹnie dominuje

fu pięrwiast€k ieński. w pŹypadku Pana Pawła Liszewskięgo pielwiastek męski jest

ęksponowany poprzez zdęcydowanę kontrasty rażących kolorów i osto łTrysowanę,

odcinają ce się od tła postacie. Doktoran1 malując nie,,fi|ofofuje'', również \łykoŹysfując

osfuośó linii' \ł baJdzo plosty sposób _ liaią opisuje sylwetki mężczyzn i przedstawiaje

w róŹnych, zbiorowych scenach czy s}.tuacjach życia codzienrrego. Plzedstawia nam

tą oczywisą codzienność, maluje gnrpę mę zczyznnp. ptzy pofannej toalecię _ myjących

lub strzyżących się, czyszcfącychąby (Bef t}tutu I]1), w innym obrazach odsłania

lub prezęntuje glupę ukazującą w sposób prezentacj i sportowców swoję walory męskości

umięśńenie w ruchach i postav/ach poslrzeganychjako mocarze, alejednocześnre

ukazujących ich piękno, kuszącego ciała (Bez t1'tufu II, Bez q'tułu V)' Przy tworzeniu obrazu

(tak opisuje w części pisemnej) swoją prace zawsze lo?poczyna od szkicó\ł koncepcyjnych.

Następnie w sposób bardzo odpowiedzialny przenosi je na płótno' dbając o kompozycje,

zachowując odpowiednie lelacje więlkościowe i ilościowe występujących postaci. CałośÓ

łączy od strony artystycznęj użryciem chłodnych' lineamych, sylwetovych folm postaci

względem tła' Tak to zestawia do ciepłych tonów tła obraz]Ą Źeby osiągnąć silne kontrasty

opal!ę na pźęciwstauĄ1ej temperaturz€. Jak sam pisze:

('..) Moim celem stało się zestąwienie barw w obfazie ł lclki sposób, aby suma ich tempefatur

przyciągała llwagę oglqlajqcego slłoin ',Jluorescencyjtqłn,' działanie , zdcho,l)ujqc przy

tyttl szkicowość i świezość fonry. ChotLziło tąkże o to, by tąk dobra e zesta|y kolorów -

powodując szybkie zmęczenie okll unie|hożliwiały długie wpc|tlwarlie się w poł,,,ierfchnię

malowir\eł obrazujqcych sceny z codziennego zycia homoseksualnych Pa| (...)

właśnie tę konfuIowe, dyskretne działania wprowadzają nas odbiorców w odpowiedni

stan oglądania ohazu w sposób osobisty. wlęcz intymny _ tak jak zakłada twórca.

Tak płasko w]rysowanę pędzlem postacię w}.wołują w nas stan ich wańościowania

np' wg hiemlchii ważności. Duchowo czrrjemy w takim zestawieniu większą, natu]alną więŹ

z namalowan1mi postaciami męskimi. Plamy barwne tła po tal< wyrysowan}.mi postaciami



wpowadzają nowe powierzchnie barwne, Ióżnę w wielkościowo. Tak vydzielone liniami

stają się płaszczy^ami prowokującymi do wtómego działanią przemalow}.\łania

lub podma1ow}.wania. I tak afiysta to wykonuje, kolęjnymi wa$twami laserunkowymi,

z zachowaniem ciepłej tonacji, wtómie je maluje, pŹetwaza. oglądamy przemiennie kolor

czysty i ten \łtómie' wielowarstwowo pżemalowywany, można by użyó oheślenia

,'dopieszczanf, ' Od strony technologicznej wa$ftatow€j zabieg tęn jest wykonany doskonalę.

Daje to dodatkowo świadectwo o dojrzałości twórczej lana Pawła Liszewskięgo.

3. Praca doktorska mgr. Pawła Liszewskiego _praca opisowa do cyk|u prac ma|arskich

nt. HomoeruIyzmjako te,nat w ,nojej twórczaścl

Publikacja pracy pisemnej rozprawy doktorskiej stanowi p€hą dokumentację. zawiera

39 kalt w formacię A-4. jędnostonnię zadrukowaDych. Do całości doktonnt dołącza pĄńkę

CD - jal<o dol'.umentację ęlęktroniczną. składa się: z wewnętrznej okładki ' sfuony z dan)mi

o Uczehi' tematem rozprawy, danymi promotora, spisu treści, wstępu' sześciu rozdziałórł,

zakończenią bibliografii, opisu pracy w języl:u angielskim, str€szczenia opisu pmcy wjęzyku

angielskim.

Poszczególnę rozdziały to:

1. Inspiracje i motywy \łyboru problematyki

2. Pfzedstawienię podjętego pIoblemu teoletycznęgo

3. Przedstawienie podjętego problemu artystycalego

4. Kolor Świetlistość * Kolorystyka

5. obraf kodo\łany

6. Kolor - Symbol

Catość rozprawy zamyka zestaw 10 reprodŃcji obnzów, będących główną częścią pracy

doktorskięj. od sbony formahej w spisie treści mgr Paweł Liszewski posłuzył się

vł ozlaczeriu tozlziałów cyflami ambskimi - w niewłaściwy sposób, prawidłowo

do oznaczania stosujemy znaki rz}mskie _ to taka moja drobna uwaga. wę wstępie

mgr Paweł Liszewski w sposób zrłięĄ i kótki przybliza nam motywację do podjęcia

baldzo trudnego tematu lozpnwy doktorskiej. wyjaśnia nam tęminologię jaką stosuje

pisząc rozprawę. okeślęnia takie są nam ̂ ane w życiu społecznym i L:ultrrlo\ł}.n1'

w tym Ióżnę anomalię stanów psychicanych człowieka. w pierwszej części: Inspiracje

i motyvy wyboru problematyki sięgajako tło historycznę do lóżnych okęsów w sztuce



i kulturze m'in. staroĄrnej Grecji, Indii. czy Dalekiego Wschodu dochodząc do dnia

dzisiejszego, porłołLrje się na lekttrry opisujące w zjawiska - głórłrrie publikacje Pawła

Leszkovicza_ Nagi mężczyzha' Akt męski ł sztuce polskiej po 1945, Aft. pride

C;tując w publikacje w sferze praktycznej powołuje się na twórczość takich altystówjak:

Karol Radziszęwski, Szymon Kurpiowski czy Łukasz stokłosa'

RozdziĄ: Przedstawienie podjętego problemu teoletycznego oraz PŹedstawienie podjętego

problemu altystycznego stanowią melitum motywacj i podjęcia tematu rozplawy doktoNkiej.

To wszystko w tych częściach Pan Paweł łączy opisy w/w stanów emocjona]iych

w publikacjach Pawła Leszkowicza z wybraną dla siebie twórczością Francisa Bacona.

W rozdziałach: Kolor _ Świetlistość Kolorystyka' obmz kodowany, Kolor _ Symbol

Pan Paweł Liszewski opisuje bardzo Fęcyzyjniejak rozwiązuje swoje założenia tęorętyczne

wybranęgo tematu podczas malowania oblazów. Możemy poznać nię ty]ko Jego wiedzę

i stronę praktyczną warsŹafu jŃo malalzą a]ę ró\łnież dosbzegamy Jego pełn6 dojrzatą

świadomośćjako twórcy, łącfącego s\łój int}mly' emocjonalny świat z praktyczną stroną

życia współczesnego świata. W zakończęniu pisze krótko i dobitnie, ale czuje się pokorę

i skromnośó, tak po prostu od siebie:

(...) Mam świadomość, iż rolą moieqo mal.]rstwa w walce z homofobiq i nietolerancjq jest

sl nboliczna (...)

Po przecz}'taniu i pŹeanalizowaniu pracy pisemnej ' z wielką przyjenrnością oglądamy

powstałe obrazy.' Przęmawiają one do nas w sposób oblazowy' waltościami uniwęrsa]n).rni'

kolorem i prostotą formy- Nie kzyczą ale wprowadzone różnice temp€Iatury baIwy

szczególrrie w liniach kontuowych postaci' chłodne tony_ rysują sylwety w stanie

powszechnego spokoju życia codziennego' bardzo naturalnego i normalnego.

Konkluzia

Stwierdzam' Źe mgr Paweł Liszewski posiada wiedzę teoletyczną z wybranego

przez siebie temafu, a takze wykazal odpowiednie urniejęhości manua]ne, poparte własnymi

poszukiwaniami technologicznymi w dziedzinie malamtwa i prz€dstawił cykl prac ma]a.rskich

na wysokim poziomie axtystycznym. w tęn sposób doktorant lozwięał założole zagaólienia

artystyczne i spełnił bez zastzeireij\^ynagania axt. 13 ustępu 1 ustawy z dnia 14'03.2003 I'

Pracę doldorską Pana mgr Pawła Liszewskiego pzyjmuję i popieramjęgo staJanla

o przyznanie Mu stopnia doktora przez Radę Wydziału Pedagogicznego i Altystycznego.

Lódź' 14.09.2015 t. Prof' Zdzisław olejniczak

Z ć(a),(/4.ł(


