TOMASZ CIECIERSKI
OBRAZY NIESFOTOGRAFOWANE
UNPOHOTOGRAPHED PAINTINGS
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MALARSKI PASJANS
Ocena: 3+

wystawa: Tomasz Ciecierski "Obrazy
niesfotografowane"
miejsce: Galeria Le Guern, Warszawa
data: do 19 lutego 2005

Tomasz Ciecierski należy do artystów, którzy z żelazną konsekwencją
przekonują, że możliwe jest tworzenie sztuki idealnie autonomicznej i
autotematycznej. Ciecierski postapił nawet krok dalej - specjalizuje się
w jednej tylko dyscyplinie artystycznej - malarstwie. Trudno byłoby
doprawdy wskazać, o czym więcej niż o samym malarstwie są jego
prace. To swego rodzaju mistrzostwo - nawet używając fotografii
Ciecierski tak naprawdę opowiada wyłącznie o malarstwie, o farbach,
o zestawieniach kolorów, dzieł i nazwisk malarzy.
Na wystawie w galerii Le Guern największe wrażenie robi olbrzymia
kompozycja złożona z 480 fotografii, które przedstawiają różne
warianty zawieszenia różnych obrazów Ciecierskiego na kawałku
białej ściany. Z jednej strony do opisu tej pracy pasuje jak ulał
przyjemne angielskie słówko "playful", z drugiej zaś to jednak dzieło
niemalże obsesyjne, a nawet - w swoim przywiązaniu do
kolorystycznych niuansów - opresyjne. Każda z fotografii (wykonane
przy różnym świetle, na różnych materiałach światłoczułych i
wywołane w różnych procesach) ma nieco odmienny odcień. Niektóre
zdjęcia są bardziej niebieskie, inne beżowe, albo wpadające w róż.
Całość jest więc nie tylko przewrotną grą w układanie abstrakcyjnych
obrazków na ścianie. To przede wszystkim jeszcze jedna (zawieszona
na ścianie, a jakże) malarska kompozycja poskładana z pozornie tylko nie malarskiego materiału.
Można podziwiać ekwilibrystyczną sprawność z jaką Ciecierski porusza się po obrzeżach malarstwa, nie
przechylając się zbytnio ani w jedną, ani w drugą stronę. Na wystawie są więc zarówno fotografie (zestawiane w
pary zdjęcia rozmaitych znaczących i nieznaczących widoków i rekwizytów malarskich), jak i prawdziwe obrazy.
Obrazy: niewielkich rozmiarów, abstrakcyjne płótna poskładane razem z dużym, kolorystycznym wyrafinowaniem.
To może nawet swoiste zaskoczenie, że Ciecierski wciąż jeszcze maluje prawdziwe obrazy, bo przecież patrząc na
jego fotograficzne kompozycje można odnieść wrażenie, że bardziej interesuje go obraz jako rekwizyt, zjawisko
tyleż wizualne co socjologiczne, wytwór pracy malarza, zbiór pociągnięć pędzla i kolejnych warstw farby niż dzieło
samo w sobie.
Cała aktywność Ciecierskiego przypomina trochę układanie pasjansa z talii 52 identycznych kart. Liczba
potencjalnych układów wydaje się nieskończona, ale w istocie efekt za każdym razem jest równie dobry, a nawet
tak dobry, że nie wprawione oko nie dostrzeże różnicy. A każdy układ - mimo że de facto różny - wyglądać będzie
dokładnie tak samo.
A może by tak czasem partyjkę pokera?
[gorczyca]
Tomasz Ciecierski z serii Ksero, 2003-2004 (39x29 cm)

