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Wstęp   Wojciech Tuleya

Kiedy prowincjonalna Częstochowa układa się do snu, zamknięty w swojej kawalerce malarz musi malo-

wać – cierpi na bezsenność. Maluje metropolię, światła wielkiego miasta, które nigdy nie zasypia.

Malarstwo Adama Patrzyka to osobliwość. Szczególnie dzisiaj, kiedy sztuka stała się czystą kalkulacją, 

zarówno na poziomie koncepcji, jak i techniki. Fotografia, film, instalacja dają efekt szybki i łatwo przy-

swajalny. Nie ma już co chwalić Adama za to, że maluje. Popatrzmy, jak to robi. Jego technika malarska 

jest unikalna, bo nie pasuje do malarstwa dwudziestego pierwszego wieku i epoki natychmiastowego 

efektu. Wielokrotne laserunki składające się z kilkunastu warstw, pokryte charakterystyczną, grubą 

fakturą na wierzchu. Laserunek wymaga kilku miesięcy cierpliwej pracy: nakładanie farby, czekanie, aż 

wyschnie, nakładanie kolejnej warstwy. Wydaje się więc, że artysta postępuje wbrew zdrowemu roz-

sądkowi – trzyma się archaicznej metody, komplikuje proces tworzenia, nie szuka ułatwień. Ale dzięki 

tym pracochłonnym zabiegom obrazy Patrzyka mienią się odbitym i przefiltrowanym przez pigmenty 

światłem, takim jak emalie. Jakby emanujący z nich blask przenikał przez grube barwione szkło. Może 

dlatego te płótna nie lubią białych ścian i równego, zimnego oświetlenia galeryjnych sal, odbierających 

obrazom tajemnicę, a oglądaniu intymność. W wielomiesięcznej mantrze, w jaką zamienił swój proces 

twórczy, Patrzyk osiąga to, co przypisujemy mistrzom malarstwa – jego styl jest natychmiast rozpozna-

walny, nie do pomylenia z innymi i nie do podrobienia. Zresztą, komu by się chciało…

Na naszej wystawie zatytułowanej Bezsenność dominuje temat polis. U Adama zakres motywów jest 

wąski. Jeśli już wymyśli sobie bibliotekę, wnętrze z samotnie stojącym łóżkiem, tramwaje – maluje to 

wielokrotnie, aż do zupełnego wyczerpania inspiracji.

Jest wiele możliwych sposobów czytania obrazów Patrzyka. Pisarz i tłumacz Marek Bieńczyk w swoim 

monumentalnym eseju stworzył kongenialny „słownik”, za pomocą którego można tłumaczyć sztukę 

niewerbalną – obrazy Patrzyka – na słowa, zdania, język logiki. I szukać analogii w literaturze i filozofii. 

Autor powieści fantastycznych Łukasz Orbitowski napisał krótkie opowiadanie, techno-horror, w którym 

jeżdżą archaiczne tramwaje z obrazów artysty. Tekst dziennikarki Małgorzaty Czyńskiej jest o przemi-

janiu i pamięci, o stopniowym, w miarę „starzenia się” artysty, przenoszeniu prawdziwego życia na 

powierzchnię płótna. Czy smuga żółtej farby jest tylko paskiem światła pod drzwiami łazienki, czy wspo-

mnieniem czyjejś obecności?

Kluczy do obrazów Patrzyka jest wiele i to także cecha klasycznego malarstwa. Każdy obraz daje odbiorcy 

szansę na wymyślenie wielu możliwych narracji. Dołączcie Państwo również i te swoje.

ForeWord   Wojciech Tuleya

When provincial Częstochowa is getting ready for bed, the painter – locked in his small flat – suffering 

from insomnia, has to work. He is painting a metropolis, big city lights, the city that never sleeps.

Adam Patrzyk’s works are a true rarity. Especially today, when art has become sheer calculation – both 

conceptual and technical. Photography, film footage, and an installation bring about a quick and easily-

digestible effect. There is no point in praising Adam for painting. Let’s have a look at how he does it. 

His painting technique is absolutely unique, since it doesn’t match painting in the 21st century, an 

era of instant effect. His multilayer glazes have this typical, trick texture on top. A glaze requires a few 

months of meticulous work – applying paint, waiting for it to dry, applying another layer. The artists 

seems to be acting against any common sense – he sticks to an archaic technique, thus complicating 

the process of creation, and isn’t looking for short-cuts.

Due to these toilsome efforts, however, Patrzyk’s paintings glitter with reflected and pigment-filtered 

light, just like enamel paints. It looks as if that glitter was coming through thick coloured glass. Maybe 

that’s why his paintings dislike white walls and cold evenly-distributed gallery lights, which deprive 

them of their mystery and intimacy. Patrzyk has turned the process of creation into a long lasting 

mantra and – like the great masters – he has succeeded in creating his own unique, instantly recognis-

able style, which is virtually impossible to imitate or copy. And besides, who would really have enough 

strength and endurance to do so…

Our exhibition, which is called Insomnia, is dominated by the theme of polis. Adam uses a very narrow 

range of themes. Once he’s decided to use a library, a room with a lone bed, or trams, he will paint it 

numerous times till he’s completely run out of inspiration. 

There are many ways of “reading” Patrzyk’s paintings. In his monumental essay, writer and translator 

Marek Bieńczyk created a masterly “dictionary” by means of which one can translate non-verbal art – 

Patrzyk’s paintings – into words, sentences, the language of logic, and search for analogies in literature 

and philosophy. Sci-Fi author Łukasz Orbitowski wrote a short story, a techno-horror full of archaic 

trams from Patrzyk’s paintings. The text by journalist Małgorzata Czyńska deals with passing and 

memory, the gradual transfer of real life onto canvas, the transfer which is concurrent with the artist 

“getting older“. Is the tail of yellow paint only a streak of light under the bathroom door or a sign of 

someone’s presence?

There are numerous keys to Patrzyk’s works, which is also typical of classical painting. Each painting gives 

the audience a chance to come up with a great number of possible narratives.

Please, feel free to expand this rich collection with your own interpretations.
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o mAlArstWIe AdAmA PAtrzykA* 

Marek Bieńczyk  

 

 I

Zauroczenie światem malowanym przez Adama 

Patrzyka przychodzi bardzo szybko i wraz 

z nim pytanie: strzec się tych miejsc czy ku 

nim lgnąć? To malarstwo jest magiczne, co 

znaczy: budzi niejasne pragnienie, by w ob-

razy wejść, zamieszkać w ich przestrzeniach, 

nie wiedząc – tak od razu – na dobre czy 

na złe. Na początku przeżywamy, jak często 

bywa, déjà vu, widzimy to, co już znamy, 

co zostało namalowane i opowiedziane 

wcześniej przez innych. Zagląda się w mia-

sta, pejzaże i w domy Patrzyka z bagażem 

skojarzeń i analogii, z wrażeniem, że się tu 

już kiedyś było, a następnie dostrzega, jak 

nasza wiedza się alienuje, blaknie i niknie pod 

naporem barw mocnych, mogłoby się nawet 

zdawać w pierwszej chwili, że rozeźlonych czy 

niebezpiecznie rozgrzanych, i pod naciskiem 

bliźniaczych form, które uderzają jak dźwięki 

repetycji, jak echo – zamknięta, odizolowana, 

samospełniająca się całość, skryta na boku, 

poza zwyczajnym, chronologicznym trwa-

niem. Miasto na niektórych obrazach staje się 

wręcz niebotycznym instrumentem, z tysią-

cami okien i pasów tworzących kolorowe 

klawiatury, które odgrywają jeden powracają-

cy bajeczny motyw.

Recenzent otwartej niedawno w Paryżu wysta-

wy Kandinsky’ego wykrzykuje z zachwytem: 

„W obrazie Kandinsky’ego można zabłądzić, 

jak błądzi się w lesie. I tej przyjemności nie 

należy sobie odmawiać”. Zabłądzić w obrazie 

– to ładne kryterium rozkoszy. Ale w obra-

zach Patrzyka, kolorystycznie również bardzo 

intensywnych, zgubić ani zabłądzić się nie da. 

Nie da się myszkować jak w obrazach choćby 

i Kandinsky’ego. Nie wiadomo nawet, czy 

wolno tak po prostu na te terytoria, do tych 

pokojów, na te ulice, wpaść. Kto nas tu zapra-

sza? A jeśli już taką śmiałą, może i niegrzeczną 

decyzję podjąć, to z pewnością poza geometrię 

* Tytuł pochodzi od redakcji. Pr
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Patrzyka się nie wydostaniemy; będziemy w niej jak 

na dłoni, głupio widzialni, pozbawieni intymności. 

I z tym trzeba sobie tu radzić.

Przybywa się zatem ze wstępnym zrozumieniem 

(wielkomiejskie pejzaże z drapaczami chmur 

pasowałyby do tryumfalnej czołówki Manhattanu 

Woody’ego Allena, z muzyką Gershwina w tle), 

lecz z obrazu na obraz posuwa się, czy raczej 

cofa, ku zdziwieniu. Nie chodzi jednak o intelek-

tualne i zmysłowe nierozpoznanie miejsc, tylko 

o jakiś pierwotny czy nagle obnażony stan życia, 

kontrastujący z przedstawioną tu cywilizacją – 

ta gruboziarnista, magmowata faktura ulic, te 

gruzełki i pasma podłóg, ścian, ziemi trochę jak 

powierzchnia Księżyca, czy jak pierwsze, łączące 

się dopiero, wibrujące atomy. O tej geologicznej 

substancji, sięgającej nawet wnętrz mieszkań, 

trudno cokolwiek powiedzieć. Nie dlatego jednak, 

że przekraczamy granicę, za którą rozpościera się 

niewymowny, fantastyczny świat, lecz przeciwnie, 

dlatego że odkrywa się przed nami coś, co przecież 

jest od dawna, a o czym już w naszych własnych 

miastach zapomnieliśmy: porowaty, ziarnisty, 

chropawy, utkany z barwnych cząsteczek skład 

istnienia, samo sedno materii. Może niepiękne 

tak wprost, ale przecież żywe, w ruchu, niekiedy 

gorejące jeszcze, wręcz falujące, jak gdyby ktoś 

kołysał tymi obrazami, a tylko tu i ówdzie dopiero 

co wystygłe, wczorajsza ledwie lawa. Sedno utwo-

rzone na jakimś prapoczątku, wydziergane niczym 

świeży kobierzec, w którym kolory spotkały się 

w nabrzmiałych, przyśpieszonych gradacjach lub 

ostrych, ale komplementarnych opozycjach. Zdać 

się wówczas może, że to Stwórca świata stawia tu 

klocki domów w chwili, gdy kończy się kształtować 

chaos. Krwiste, spokojne bloki wbijane jak stemple 

na oryginał. Stąd zawahanie: czego się trzymać, ku 

czemu zbliżać? Ku postawionym tu dekoracjom czy 

nagiej ziemi? Czy też zaufać ich dziwnej symbiozie?

 II

Déjà vu. Melancholia – na przykład – jest jedną z ku-

szących bram wejścia do dzieł Patrzyka, lecz nie 

jest bramą wyjścia, jej trop w pewnym momencie 

gaśnie. Tematyczne i formalne skojarzenia z malar-

stwem potocznie uchodzącym za melancholijne, 

z płótnami Giorgia de Chirico (mocne kontrasty 

światła i cienia, urbanistyczna „włoskość”), z Hopperem (puste ulice, rozmnożone okna, kwadraty świa-

teł, urbanistyczna „amerykańskość”), może nawet w dalszej kolejności z Delvaux (przez pewną koturno-

wość miejskiego dekoru) są zapewne nieuniknione, choć zestawienie to nie bierze pod uwagę tej innej, 

decydującej u Patrzyka pustki, pustki miasta bez ludzi i pustki wnętrz bez ludzi; ma ona inny charakter 

i promieniuje innym nastrojem niż opustoszałe bruki czy hotelowe pokoje Hoppera. Trzeba więc będzie 

analogie stopniowo porzucić, gdyż dla człowieka nie ma w malarstwie Patrzyka nadmiernych przywi-

lejów, także tych płynących z żałobnych delektacji melancholii, z samotności w niedzielny poranek, 

z zamyślenia za szybą kawiarni. Przed tymi oknami w blasku słonecznego światła nie stanie żadna ame-

rykańska kobieta, na bruk nie rzuci cienia żadna włoska dziewczynka popychająca prętem obręcz, tym 

bardziej nie należy się spodziewać żadnej alegorii, skamieniałych w środku miasta-posągów. Co więcej, 

nie ma pewności, czy spojrzenie, z którego powstały te obrazy, pochodzi z ludzkiego, zadumanego 

melancholijnie oka, czy raczej z czujnika reagującego na kolor, światło i ruch.

U Patrzyka pytanie o „ja” zdaje się wyjątkowo niewygodne. Kto tu czuje, kogo coś boli? Lub cieszy? Kto 

zapala światła za oknami, kto spuścił w nich rolety i żaluzje, zamknął (a później rozwarł) okiennice, jakby 

wszędzie, za każdą szybą, skończył się właśnie spektakl? A może i to iluzja, a szyby przyjmują tylko światło 

z zewnątrz, które je iluminuje, a niekiedy przenika rodzajem niepokalanego dotknięcia? Działając niczym 

delikatna, artystyczna bomba neutronowa albo niczym metodyczna epidemia, Patrzyk uchował budynki 

i mosty, infrastrukturę – jakbyśmy powiedzieli po gospodarsku – a usunął (w jakieś głębokie zakamarki, 

za zasłony) istnienia żywe. Ta nieobecność uderza i niepokoi, ale może wcale nie jest aż tak dramatyczna, 

jakby się mogło w pierwszej chwili zdawać. Czyż kiedy robimy zdjęcia, nie czekamy, aż ludzie znikną z pola 

widzenia? Ludzie i zwierzęta, a nawet rośliny by tu zresztą nawet formalnie nie pasowały; ich kształty są 

niezgrabne, nikłe i dla geometrii nieciekawe, źle się malujące. Jeśli więc u Patrzyka przebija coś z estetyki 

melancholijnej, to w samej organizacji miejsc. Świat malarza jest myślany właśnie more geometrico, wedle 
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ostrych kątów, wedle pewnych powtarzających się ukształceń, dublowania ustaleń, kopiowania brył. 

Podobnie jak w przypadku Chirico historycznie można odnieść tę skłonność konstrukcyjną i geometryczną, 

a także nasilone użycie perspektywy, do neoplatońskiej tradycji renesansowej (analizowanej przez Pano-

fsky’ego w pismach o Dürerze), która stawiała sztuki geometryczne i matematyczne pod znakiem Saturna. 

Ale szybko okaże się, że tam geometria i matematyka służyły nade wszystko do sprawozdania z niemocy 

ludzkiego umysłu świadomego swych poznawczych ograniczeń, bezbronnego wobec nieskończoności, 

a tutaj są obłędnym, poetyckim wehikułem wyobraźni.

Szczególna jest na płótnach Patrzyka perspektywa, przemyślna, namiętna, intensywna, tak jakby wtłoczo-

ne w nią powietrze miało siłę odurzania; perspektywa chwilami ocierająca się nawet (jak w Łazience) 

o zawrotną anamorfozę, lecz przezornie nigdy w nią nie popadająca. Szczególne są punkty widzenia, 

najczęściej umieszczone wysoko, na domniemanych najwyższych piętrach, albo gdzieś pod sufitami, czy 

wręcz w powietrzu, raz wyżej, raz niżej, rzadziej całkiem nisko – to punkty widzenia Batmana, swobodnie 

przelatującego nad ziemią i szukającego dobrego widoku. Wzrok nurkuje w dół, wydłużając i uwyraźnia-

jąc pole oglądu, co służy osobliwej, metodycznej pedanterii. Żadna linia nie jest tu puszczona samopas, 

żadna możliwość rzucenia cienia lub odbicia światła nie zostaje zaniedbana. Takie obrazy jak Narożnik czy 

inne tramwajowo-miejskie wariacje zdają się wręcz paroksyzmem precyzji. Odpowiedniości wszystkich linii 

poziomych – międzypiętrowych w budynkach, szyn na ziemi, tramwajowych trakcji w powietrzu i rzu-

canych przez nie cieni, połykanych dokładnie przez bramy budynków – są nadzwyczajne; jest to realizm 

szalonych dzieci/ojców, wspólnie budujących na dywanie dworce i puszczających kolejki.

Powtórzenie i perspektywa rozszerzają ten świat i zarazem go miniaturyzują. Kolejne rzędy tramwajów, mo-

stów, okien paradoksalnie nie czynią miejsc większymi, raczej wzmagają ich zabawkową intymność. Choć 

miasta zdają się w ten sposób, przez klonowanie swych partii, bezbrzeżnie rozrastać, choć ujmowane są 

często w środku i nie widać ich kresu, to zarazem zakręcają i owijają się wokół siebie samych, wypadają 

z przestrzeni powszechnej, uprawiają swą własną teorię względności. Tkwimy w ich jednej, niewielkiej 

cząstce, lecz niemal zawsze znajdujemy się w centrum, co potęguje wrażenie symetrii i ugładza niepokój, 

jaki przynosi powtórzenie. Wnętrza (jak te biblioteczne czy quasi-kościelne) rozchodzą się w spokojną nie-

skończoność, delikatnie powielając swe zwoje; rozdrobnione ad inifnitum łuki w rozplenionych nad rzeką 

mostach wyplatają precyzyjnie powietrze. To samo dodaje się do siebie; tak powstaje rytm.

Myśli się jeszcze, rozważając to powtórzenie, tę patologię form, te ich metastazy układane w przestrzenne, 

przepastne echo, o Piranesim, o jego słynnych grafikach Carceri, niezmiernie intrygujących wyobraźnię 

poetów palaczy opium (de Quinceya, Baudelaire’a). Tyle że były to wyobraźnie romantyczne, zafascynowa-

ne głębią, gotowe pogrążyć się w absolucie i w nicości, szukające ujść pod spodem, nieba – lub otchła-

ni – pod ziemią. Z niepokojących je powtórzeń więziennych pięter, schodów, które następują jedne po 

drugich, pragnące uczynić drogę do przekroczenia tego, co wyobrażalne, do wyjścia z tutejszego istnienia. 

I niekiedy w przerażeniu dostrzegające, że tkwią w bezkresnym uwięzieniu jak żywe muchy w kamiennym 

bursztynie; Wiktor Hugo powiadał: „czarny mózg Piranesiego”. U Patrzyka impuls nieskończonego ruchu 

jest niemal zawsze poziomy, mniej – lub wcale nie – ponury, zawzięty i histeryczny, bardziej formalny niż 

„filozoficzny”. Wydaje się, że romantyczny dylemat uwięzienie/przekroczenie jest mu całkowicie obcy. Nie-

kiedy wyobrazić sobie można, że te długie korytarze otwartych perspektyw to wnętrza światłowodów czy 

smug koloru, którymi się podróżuje w oczarowaniu i bez celu, wzdłuż wyznaczonych im tras – podobnie 

jak podróżują cienie ludzi lub kwadraciki powietrza nieznużenie wożone tramwajami.

 III

Nie wiemy, co w istocie kryje się w bramach, otwartych jak mysie norki z kreskówek Disneya. Nie wiemy, 

co jest w istocie źródłem światła: słońce i księżyc, łuna czy jakiś kosmiczny reflektor, a raczej gigantyczna 

latarka, gdyż świetlne snopy często rozchodzą się od dołu i z boku. Nie wiemy właściwie, jaka jest pora 

dnia i pora roku. Nie wiemy, dokąd suną tak pilnie tramwaje. I co to za urbanizm bez miejskości, bez 

sklepów, kiosków i wysp zieleni? Dlatego chce się, oglądając obrazy Patrzyka, wracać do Niewidzialnych 

miast Italo Calvino. „Nie jest pewne, że Kublaj-chan wierzy we wszystko, co opowiada mu Marco Polo, 

opisując miasta, które odwiedził podczas pełnienia swej misji (...)”. Tak, nie jest pewne. Trochę wierzymy 

Patrzykowi podczas pełnienia jego misji, a w jeszcze większym stopniu nie. W malarstwo Patrzyka wpisana 

jest fundamentalna dwuznaczność, na jaką się natykamy, rozważając dzieła najciekawszych malarzy reali-

stów, którzy dają się, zwłaszcza gdy interpretujący dokręci śrubkę, czytać jako malarze metafizyczni. Gdy 

Hopper mówi, że jego „pragnieniem było namalować tylko i wyłącznie światło na ścianie”, wierzymy mu 

i wiemy zarazem swoje: jego nadmorskie pokoje ze słonecznymi kwadratami na ścianach sytuują się dla 

nas natychmiast poza realistycznym odwzorowaniem, w rejestrze miejsc ostatecznych. U Adama Patrzyka 

między obu światami, tym „danym” i tym „stworzonym”, przebiega również delikatna granica; niemal 

każdy pewny fakt zdaje się mieć swój nieoczywisty rewers, mniej lub bardziej realistyczna fasada kryć Bóg 

wie co, mniej lub bardziej „normalna” łazienka służyć nieznanej ablucji. To, co pojedyncze, mówi o sobie 

– chwilami, tu i ówdzie – jeszcze realistycznie; to, co zdwojone i pomnożone, stanowi furtkę do pittura 

metafisica. Miasta, podobnie jak te opisane przez Marco Polo, istnieją wedle własnych, hermetycznych 

zasad, stanowiących o ich jedyności i odrębności. Niekiedy, na pierwszy rzut oka, sprawiają nawet wraże-

nie zastanych przez Patrzyka, ale my, Kublaj-chan, usadowieni w naszej warszawskiej, łódzkiej czy innej 

nędznej, rozklejającej się nowoczesności, podejrzewamy, że te zasady ktoś tu wymyśla i dopowiada. No 

bo kto słyszał o miastach, w których w ogóle nie czeka się na tramwaj? Zauroczenie tym bardziej nie mija. 

„Tylko w relacjach Marco Polo chanowi udało się dojrzeć, poprzez mury i wieże chylące się nieuchronnie 

do upadku, filigranowy rysunek tak subtelny, że mógłby wyślizgnąć się ze szczęk termitów”.

Jak zatem ująć ten „subtelny rysunek”, to „niewidzialne” miasto, przestrzeń malowaną/opowiedzianą przez 

Adama Patrzyka? Ująć jak w dłonie, ująć jako całość, gdyż istnieje pokusa czy wręcz potrzeba, by określić 

ją w jednym rzucie, zebrać w sobie jako jednolitą, odrębną wizję. Bo przecież Patrzyk zdaje się malować 
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jedną spójną cywilizację, zamkniętą i szczelną jak cywilizacja Inków, wysp Bali, czy Stonehenge z jej kamie-

niami wstawionymi w ziemię. Wybór dla widza jest trudny: dostrzegać w tym malarstwie przede wszyst-

kim kreację ex nihilo, czy raczej eksperyment z przestrzenią zastaną? Bardziej wsłuchiwać się w monolog 

wyobraźni czy w dialog z miejscami realnymi? Mierzyć w wizję bardziej kosmogoniczną i naturalną czy 

bardziej filozoficzną i społeczną? W tym tekście stawia się mocniej na tę pierwszą.

Wśród snopów światła padających teatralnie z boku i znad ziemi, wśród migotliwych pajęczyn blasków 

kształtują się malowane często à contre-jour miejsca sceniczne. Pędzel Patrzyka jest lekko dekoracyjny 

(z tych kolorowych zawęźleń można by wyplatać tkaniny ozdobne), odrobinę pompatyczny, minimalnie 

komiksowy; prowadzi go niewielki ekspresjonistyczny nadmiar, który rozgrzewa cząstki, lecz wciska je 

w precyzyjne puzzle. Trudno się bronić przed wrażeniem, że ta doskonała, purystyczna układanka została 

właśnie wyjęta z jakiegoś większego konglomeratu, zwanego uniwersum czy wszechświatem. Ale w jaki 

sposób się od niego zdystansowała, pozostaje zagadką. Jakie nastroje towarzyszą tej kreacji? Temu 

gromadzeniu bloków materii na marginesach życia, zbijaniu ich w jedną przejrzyście zorganizowaną, lecz 

gęstą masę? Niekiedy, wpatrując się w obrazy, czuje się wpisany w nie dług wobec złej zewnętrzności, ja-

kiś ciężar tego, co nie zostało w nich ujęte, promieniowanie tamtego drugiego, odległego, chyba obcego 

świata. Przede wszystkim jednak – i do tego odczucia należy prawdopodobnie dążyć – rodzaj szczęśliwo-

ści, jaką osiągają dzieci, gdy uda im się znaleźć schowek niedostępny innym, swoją jaskinię w pobliskim 

lesie, swój namiot w ogrodzie. Albo gdy zamieszkują pod stołem dorosłych. Albo gdy stawiają na dywanie 

klocki lego, budując świat od początku.

Nie chodzi tu o całkowite rozbrojenie malarstwa Patrzyka z niejasnych zagrożeń snujących się w tle wielu 

jego płócien – im dłużej się w nie wpatrywać, tym bardziej zresztą rośnie doznanie ich ciepła. Ale mówić 

trzeba o jednoczesnym urządzaniu miejsca wybranego, zastępczego, utopijnego, idyllicznego. Takiego, 

w którym odczynia się czas, każe mu istnieć w wiecznym powtórzeniu. Powtórzenie zawsze jest obo-

sieczne, jest zarazem rozkoszą i przekleństwem, rytmem i blokadą. Najczęściej bywa opresyjne – ale nie 

w utopii i idylli, gdzie chroni przed zgubnym następstwem biegnących chwil, stawia tamę przemijaniu 

czy wynaturzeniu, staje się zasadą twórczą, upojną, a nie więzienną. W tej niesłodkiej idylli Patrzyka (nic 

wspólnego z błogą sielanką), na tym szczęśliwym wygnaniu urządza się własne miejsce z mikroskopijną, 

drobiazgową uwagą, pokazując marzoną możliwość, to, czym mogłaby się okazać przestrzeń, gdyby była 

jednocześnie kolorem, kształtem i muzyką. Te pejzaże mają w sobie coś idealnego, jak tak zwane pejzaże 

idealne w malarstwie osiemnastowiecznym. Trzeba je oswoić, dostrzec ich dobrą twarz, obok ostrości 

kątów, całej miejskiej masywności, nieokreślonej atmosfery zmierzchu – ich taneczność i pogodę. Bo oto 

sunące i ślizgające się we wszystkie strony tramwaje-liszki, wraz z domami, wiaduktami i szynami ułożo-

nymi w matematycznym porządku, tworzyć zaczynają rytmiczną, harmonijną całość – tak jakby miasto 

wykonywało balet, delikatny, nieznaczny, lecz zauważalny; są u Patrzyka obrazy, które tańczą. I obrazy-

partytury, jak Zona, którą czytać można niczym zapis dźwiękowy różnej wysokości nut; stabilność też tu 

wibruje, pozostaje pod napięciem. Ta sycąca, dynamiczna gęstość zdarzeń wtłoczonych w jedną chwilę 

i jedno miejsce, w jedną trójwymiarową sieć, ta gęstość materialnego bytu jest piękna, prawdziwie arty-

styczna, i tworzy szczególną – trzeba powtórzyć to słowo – harmonię.

Kolory i kontrasty również należą do zdarzeń. Mówiąc tautologicznie, Adam Patrzyk jest bardzo malarski (tak 

jak powiada się o niektórych pisarzach, że są bardziej literaccy od drugich). Jego gest jest szczodry, lecz 

nie rozrzutny; równowaga między dyscypliną a temperamentem wydaje się doskonała. Kolory więc nie są, 

tylko się dzieją: pulsują, współtworzą w równoległych pasmach, w przejściach od ciepłych do zimnych, 

przeciwstawnych lecz się uzupełniających, życiodajne ciągi, nietykalną mozaikę barw i cieni. Kontrasty 

między jaśnią a cieniem, z pozoru tak ostre, nawet nieprzyjazne, uwydatniające nagłe strefy mroku, spa-

jają bardziej niż ćwiartują miejski pejzaż i okazują się dobroczynne. Na wspaniałej Mijance strefy światła 

i cienia się dopełniają (skojarzenie z symbolem yin-yang) w jednej, pełnej, doskonałej, delikatnie upajającej 

formie, którą można kontemplować dla najlepszej, bo czystej przyjemności.

 IV

Czy uda się zatem nadać tej formie jakieś konkretne znaczenie? Odpowiedzieć, skąd przyszła i ku czemu 

zmierza? Próbować można i próbować ma się ochotę; powtórzenia Patrzyka wprawiają nasz umysł w nie-

skończony rezonans. Gdy raz się w nie wkroczy, trudno zahamować ich echo, zatrzymać się wreszcie na 

jednym progu, w raz uchwyconym sensie.

Owszem, echo jest zawsze odgłosem, powtórzeniem pierwszego głosu. Jak wszakże odnaleźć ten pierwszy 

głos, ideę pierwszą u Patrzyka? Czym miałyby być powtórzenia? Impulsem sprzeciwu, dezercji? Nieważ-

ne; w świecie echa słuchajmy tylko echa; w świecie barwnych pasm pląsajmy po pasmach, smakujmy ich 

nawroty. Wyobraźnia malarza wymyka się z wszelkich odniesień, by pozostać samotnie ze swymi ścianami, 

tramwajami i światłem. Zainteresowana wyłącznie formami, zestawianiem brył, sąsiedztwem kształtów 

i barw, maluje już tylko swoje przeznaczenie (a przeznaczenie to instancja, gdzie nie szuka się już zna-

czeń), wpisane w koło powrotu kolejne domy, trakcje, okna, spokojne nieba, napęczniałe, świeżokrwiste 

podłogi. Jak ktoś to ujął, „zamalowuje sobie wyjście”, wyjście do naszego powszechnego świata. Już się 

pewnie stamtąd nie wyprowadzi.

Jest w tej wyobraźni coś, by tak rzec, animalnego. Lgnie ona do światła niczym ćma, nieprzeparcie, szuka 

go po bramach, zakamarkach, oknach. Wywołuje światło ze sklepienia przez bulaje – i światło staje się 

piłką, kosmicznym balonikiem; przez szczeliny okiennic – i światło staje się ciepłą wstążką. Wywabia je ze 

ścian przez otwarte drzwi i z miasta przez prostokątne wyrwy lub panoramiczne szyby. Domy są magazy-

nami światła, jego przechowalniami i lustrami, albo, jak w przypadku miasta „włoskiego”, tylko fasada-

mi-przepierzeniami ogniskującymi w oknach drogę do jego pełni. Światło we wnętrzach, jak zatopiona 
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scena koncertowa (Antrakt), ta cudna wiolinowa Atlantyda, zostaje zgęszczone do czystego ekstraktu, jeśli 

można sobie wyobrazić ekstrakt, likier ze światła. Tramwaje zdają się po to jeździć, by rzucać na ziemię 

świetlne okruchy. Patrzyk prowadzi ze światłem grę w otwarte/zamknięte, wydobywa je z ukryć, zasklepia 

za przegrodami, kryje w mroku, by tym mocniej było. Niekiedy wpuszcza je w pokoje, niekiedy zastawia 

mu drogę, chowa za ścianami. Światło wydaje się najmocniejszą, może jedyną tu duchową obecnością, 

pneumą, która spaja wszystkie miejsca. Zastępuje człowieka, ociera się o struny instrumentów, przemyka 

nad wodą w wannie. Balsamuje krajobrazy i wnętrza bez ludzi, wypełnia je uroczystym skupieniem. Gdyby 

jednym gestem podnieść wszystkie te domy-pudełka, buchnąłby może w górę jeden wielki, świetlisty snop.

Nie jest więc ważne, czy ktoś wejdzie drugi raz do tej samej wanny, sięgnie drugi raz po skrzypce, położy się 

jeszcze w tym łóżku. Nie ma ludzkiej historii, nie ma czynności, nie ma fabuły, gdyż są one „chwilowym 

zakłóceniem w swobodnym przepływie światła” (Stasiuk w Dukli). Nie warto stawiać pytań o ludzkie byto-

wanie, dlaczego zostało zawieszone, kiedy tu otwarcie powróci, skończy swą kwarantannę. Gdzieś się ono 

czai, wstrzymuje oddech, jego obecność jest widmowa, zawieszona, lekko wyczuwalna. Patrzyk założył mu 

na razie – na wieczność? – czapkę niewidkę. Uruchomił pauzę. A pauza to dla wolnej wyobraźni prawdzi-

wy żywioł. Sprawdził więc, czy świat w pauzie, bez nas w środku, też jest do wyobrażenia. Jest, i to jak.

 ***

W moim mieszkaniu na najdłuższej, całkiem nagiej, białej ścianie wisi obraz Hoppera. Nie oryginał ani nie 

kopia; nie wisi, a się pojawia. W słoneczny dzień, przed południem, wylega na nią ciepły, żółty kwadrat 

i trwa, nieznacznie się przesuwając, godzinę czy dwie. Można się weń wpatrywać bez końca. Teraz, wie-

czorami, szukam na ścianie obrazu Adama Patrzyka. Zaczyna przychodzić: żółtokremowe jamki, drobne 

odblaski tworzące mały archipelag, wysypkę poświaty na ciemnym tle.

on AdAm PAtrzyk*   Marek Bieńczyk  

 I

Our fascination with the world portrayed by Adam Patrzyk comes quickly, and it brings with it a ques-

tion: Should we be wary of these places, or should we be drawn to them? This is magical painting, 

which means that it arouses a vague desire to enter the paintings, to reside in their spaces, without 

knowing—not right away—whether for good or ill. As is often the case, the first thing we experience is 

a sense of déjà vu: we see what, tentatively, we already know has been painted and told by others be-

fore. We peer into Patrzyk’s cities, landscapes, and houses with our baggage of associations and analo-

gies, and with the impression that we have been here before, but then we notice that our knowledge 

is becoming alienated, fading, and breaking down under the pressure of tremendous color, color that 

at first may even seem furious or dangerously hot, and under the weight of identical forms, which hit 

us like notes in serial music, turning time into an echo: a closed, isolated, self-fulfilling whole, liminal, 

beyond our usual, chronological duration. In several of his paintings, the city quite simply becomes 

a gargantuan instrument, with thousands of windows and lanes that form colorful keyboards, which 

play the same enchanting theme over and over again.

 “You can get lost in a Kandinsky painting,” a reviewer of a Paris exhibit recently exclaimed, “just as you 

can in the woods. And one should not deny oneself the pleasure.” To get lost in a painting is a lovely 

criterion for delight. But in Patrzyk’s paintings, whose colors are just as intense as in Kandinsky’s, we 

can neither stray, nor lose our way. We cannot poke around as we might, say, in Kandinsky’s paintings. 

Nor can we even be sure that we are permitted into these territories, these rooms, these streets. Who 

is inviting us here, and to what purpose? And if we decide, bravely and perhaps a little brazenly, to go 

through with it, then blissful obliteration will be neither our risk, nor our reward; we will go no further 

than Patrzyk’s geometry, which is where we will find ourselves, plain as day, stupidly visible, deprived of 

intimacy. And we’ll have to make do with that.

One arrives, therefore, with a tentative understanding (the urban landscapes, with their skyscrapers, would 

suit the triumphant opening of Woody Allen’s Manhattan, with its Gershwin soundtrack), yet from one 

painting to the next it advances, or rather withdraws, toward astonishment. This is not a matter of intel-

lectual or sensual incomprehension, however, but rather of a primal or suddenly exposed state of life 

rising before our very eyes, contrasting with the civilization presented here: that rudaceous, almost igne-

ous texture of the streets, these bumps and streaks in the floors, walls, and earth, a bit like the surface of 

the moon, or like the first vibrating atoms just as they are joining together. It is difficult to say anything 

about this geological substance, which reaches even to the interiors of apartments. But not because we 

are crossing a boundary beyond which some inexpressible, fantastic world unfolds, but on the contrary, 

because something rather old opens before us, something which we have forgotten in our very own 

cities: the porous, grainy, coarse composition of existence, woven out of colorful particles, the very core 

of matter. It may not be pretty when exposed so directly, and yet it is alive, in motion, sometimes aflame, 

in fact waving, as if someone were swinging these picture around, and it is only here and there that 

something—what just yesterday had been lava—now cools down. A core formed in a kind of primordial 

beginning, as if just excavated, or else like a freshly woven carpet, in which we encounter hues in swol-

len, accelerated gradations, or else in sharp, yet complementary, oppositions. Then it may seem that the 

creator of this world has left us the building blocks of houses at just the moment when chaos has stopped 

coalescing into form. The blood-red, calm blocks are beaten straight into the ground, like hand-stamps 

into an original document. Thus our hesitation: What to hold onto, what to approach? To move toward 

the decorations offered to us, or toward the bare earth? Or simply to trust their strange symbiosis?

* The title by editor.
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 II

Déjà vu. Melancholia, for example, is one of the enticing points of entry into Patrzyk’s work, but it is not 

a point of departure, for at a certain instant we lose its trail. Thematic and formal associations with 

painting nowadays regarded as melancholic—with the canvases of Giorgio de Chirico (stark contrasts 

of light and shadow, an urban “Italian-ness”), with Hopper (empty streets, numerous windows, squares 

of light, an urban “American-ness”), and perhaps even more distantly with Delvaux (through a certain 

affectation of urban décor)—are no doubt inevitable, though such comparison fails to account for that 

other emptiness, crucial for Patrzyk: the emptiness of a city without people, the emptiness of interiors 

without people. This has a different character, and it exudes a different mood than Hopper’s desolate 

cobblestones and hotel rooms. We will therefore have to dispense gradually with analogies, since in 

Patrzyk’s paintings there are no excessive privileges for mankind, including those that flow from the 

mournful relishing of melancholia, from Sunday-morning solitude, from reverie behind a café window. 

Before these windows, in the glare of sunlight, one finds no American woman standing, nor is there 

a shadow cast on the pavement by some young Italian girl urging a hoop forward with a stick, which 

is all the more reason for us to expect no allegories petrified in the middle of a city of portrait statu-

ary. Furthermore, it isn’t certain whether the gaze from which these pictures arose is that of a human, 

melancholically pensive eye, or rather a sensorium that responds to color, light, and motion. 

With Patrzyk, the question of the “I” seems especially discomfiting. Who feels here, and what pains him? 

Or pleases him? Who turned on the lights in the windows, who pulled down the blinds and shades 

behind them, closed (and later threw open) the shutters, as though in each place, behind every pane, 

some show had just ended? And maybe this is just an illusion, and the windowpanes merely draw in 

the light from outside, which illuminates them, but sometimes breaks through with a sort of immacu-

late touch? Working like a delicate, artistic neutron bomb, or like an epidemic of method, Patrzyk has 

delivered buildings and bridges—infrastructure, to put it managerially—and removed (into some deep 

recesses, behind curtains) living beings. This absence strikes and disturbs us, but maybe it isn’t at all as 

dramatic as it initially seems. For isn’t it true that when we snap a picture we don’t wait for the people 

to vanish from the field of vision? People and animals, or plants, for that matter, wouldn’t even fit in 

here formally, anyway: their shapes are awkward, ephemeral, and geometrically uninteresting, no good 

for painting. Thus, if something of a melancholic aesthetic breaks through in Patrzyk, it’s in the very 

organization in places. The painter’s world is thought out in just this way, more geometrico, through 

acute angles, through certain repeated forms, a doubling of decisions, a copying of masses. As in the 

case of de Chirico, we may historicize this inclination toward the constructive and the geometric, as 

well as the heightened use of perspective, to the Neo-Platonic Renaissance tradition (as Erwin Panofsky 

analyzes it in his studies of Dürer), which placed the arts of geometry and mathematics under the sign 

of Saturn. But it quickly becomes evident that, there, geometry and mathematics served above all else 

to report on the weakness of the human mind, conscious of its own cognitive limits, helpless before the 

infinite, whereas here they are frenzied, lyrical vehicles of the imagination.

In Patrzyk’s canvases, it is the perspective that is peculiar, inventive, ardent, intense, as if the air that is 

forced into it, hardened within it, had the power to strike us dumb, a perspective at times even border-

ing on (as it does in Bathroom)—though prudently never falling into—dizzying anamorphosis. Peculiar, 

too, are the vantage points, usually positioned at some height, ostensibly on the highest floors, or else 

somewhere under the ceilings, or rather in the air, now higher, now lower, rarely quite low—these are 

the vantage points of Batman as he glides freely over the earth and looks for a good view. Our gaze 

dives downward, extending and clarifying the field of vision, which fosters an odd, methodical pedant-

ry. No line here is left to its own devices; no possibility of casting a shadow or reflecting light is neglect-

ed. Such paintings as The Corner and other urban tramway variations rather seem like paroxysms of 
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precision. The correspondences between all the horizontal lines—the lines between floors in the build-

ings, the rails on the ground, the tram wires overhead and the shadows they cast, swallowed precisely 

by the entries to those buildings—are extraordinary. This is a realism of the insane, but also of fathers 

and children setting up stations and running toy trains together on the rug.

Repetition and perspective broaden this world and, at the same time, miniaturize it: paradoxically, the 

successive lines of trams, bridges, or windows do not make these places larger, but instead heighten 

their toy-like intimacy. While the cities seem to proliferate boundlessly in this way, through the cloning 

of their components, and while they are most often seen at the waist, in the middle of a fragment, and 

we cannot see their borders, they nevertheless cultivate their own theory of relativity. We are stuck in 

their single, modest little portion, yet we are almost always downtown, which intensifies the impres-

sion of symmetry and soothes the disquiet brought on by repetition. The interiors, like those of libraries 

or quasi-churches, spread  out into a calm infinity, gently copying out their scrolls; the arches in the 

bridges that proliferate over the river, fragmented ad infinitum, are woven precisely into the air. The 

same keeps adding to itself. From this we get rhythm.

In considering this repetition, this pathology of forms, their metastases arranged into a spatial, spacious 

echo, one thinks also of Piranesi, of his famous Carceri prison drawings, immeasurably intriguing for the 

imaginations of opium-smoking poets (de Quincey, Baudelaire). Only theirs were Romantic imaginations, 

fascinated with depths, ready to lose themselves in nothingness and the Absolute, looking for a way out 

down below, looking for a heaven—or an abyss—beneath the earth. From the repetitions that disturbed 

them—the levels of the prison, stairs that come one after another—these imaginations longed to forge 

a path that would exceed the imaginable and cross beyond the existence of the here-and-now. Imagina-

tions that sometimes, terrified, discerned that they were stuck in an unbounded prison, like living flies 

trapped in amber. As Victor Hugo called it, “the black brain of Piranesi.” In Patrzyk, the impulse toward 

infinite motion is almost always horizontal, less—or not at all—gloomy, relentless, and hysterical, more 

formal than “philosophical”; the Romantic dilemma of imprisonment/excess seems entirely alien to him. 

One may sometimes imagine that these long corridors in open perspective are the interiors of fiber-optic 

cable or of the trails of color one travels, enchanted and without purpose, along a prescribed course, simi-

larly to the way the shadows of people or pockets of air move along, tirelessly carried in trams.

 III

We do not know what really lies in those entryways that sit open like mouse holes from Disney cartoons. 

We don’t know what the real source of this light is: the sun or the moon, the gloaming or some cosmic 

reflection, or rather a humungous flashlight, since the shafts of light often branch out from the side 

or from below. We don’t really know what time of day or year it is. We don’t know where these trams 

are gliding so urgently. And what’s with this urbanism without the urban, without stores, stands, and 

islands of green? Why is it that, looking at Patrzyk’s paintings, one feels like returning to Italo Calvino’s 

Invisible Cities? “Kublai Khan does not necessarily believe everything Marco Polo says when he describes 

the cities visited on his expeditions,” in William Weaver’s translation. Yes, it’s hard to say: we sort of be-

lieve what Patrzyk says of his expeditions, but to an even greater extent we do not. Patrzyk’s art inscribes 

within itself a fundamental ambiguity, the kind we encounter whenever we contemplate the work of the 

most interesting realist painters, who ask to be read, especially when the interpreter puts the screws on, 

as metaphysical painters. When Hopper says, “What I wanted to do was to paint sunlight on the side 

of a house,” we believe him, and at the same time we know what’s what: his seaside rooms, with their 

sunny squares on the walls, are immediately situated for us beyond realistic reproduction, in the regis-

ter of ultimate places. In Adam Patrzyk, a delicate boundary also runs between these two worlds, the 

“given” and the “made”; nearly every certainty appears to offer its own obscure opposite, a more or less 

realistic façade concealing God-knows-what, a more or less “normal” bathroom for unfamiliar ablutions. 

That which is singular still speaks of itself—sometimes, both here and there—realistically; that which is 

doubled and multiplied opens a gate into pittura metafisica. These cities, like those described by Marco 

Polo, exist according to their own hermetic principles, which determine their singularity and distinctive-

ness. Sometimes, at first glance, they even give the impression that Patrzyk found them like this, but 

we—Kublai Khans settled in the poor, deteriorating modernity of Warsaw, Lodz, or wherever—suspect 

that someone is making these principles up and telling us about them. Who ever heard of a city where 

you don’t have to wait for the tram? All the more reason that our fascination does not wane. “Only in 

Marco Polo’s accounts was Kublai Khan able to discern, through the walls and towers destined to crum-

ble, the tracery of a pattern so subtle it could escape the termites’ gnawing.”

How, then, can we grasp this “pattern so subtle,” this “invisible” city, the space painted/told by Adam 

Patrzyk? Grasp it as though in hand, grasp it entire, for there exists a temptation, or rather a need, to 

describe it at one go, to gather it in as a uniform, separate vision. Because, after all, Patrzyk seems to be 

painting a single, cohesive civilization, closed and sealed, like the civilization of the Incas, of the islands 

of Bali, or of Stonehenge, with its boulders standing upright. The viewer has a difficult choice to make: 

to discern in this artwork what is first of all a creation ex nihilo, or rather to look less globally and turn 

his or her attention to process, to an experiment with found space? Should we tune in to the mono-

logue of the imagination, or the dialogue with real places? Should we aim for a vision more cosmogon-

ic and natural, or more philosophical and social? The present text leans more toward the former.

Amidst the shafts of light falling theatrically from the side and from over the ground, among the shim-

mering webs of brightness, stage sets take shape, often painted in contre-jour. Patrzyk’s brush is slightly 

decorative (one could weave ornate fabrics from those colorful braids), a bit pompous, ever-so-slightly 

comic-bookish; he is led by a minor expressionist excess, which heats the particles, but which presses 

them into a precise jigsaw puzzle. It is difficult to shake the impression that this perfect, puritanical table 
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puzzle was actually excerpted from some larger conglomeration called universum or universe. But how 

it became so distanced from the universe, or what impelled it to leave, remains a mystery. What moods 

accompany this creation of unlimited liminality? This agglomeration of blocks of matter on the margins 

of life, cobbling them together into one transparently organized, if dense, mass? Sometimes, staring into 

these paintings, one sense that a debt has been inscribed within them, a debt to an evil exterior, a kind of 

burden, of that which has not been quite grasped in them, the radiation of that other, distant, perhaps 

alien world. But above all—and one probably has to aspire toward this feeling—we find the species of 

happiness that children attain when they succeed in finding a hiding place inaccessible to others, their 

own den in a nearby wood, their own tent in the garden. Or else when they settle down under the adult 

table. Or when they pour their Legos on the rug and build the world from the ground up.

The point here is not to completely disarm Patrzyk’s artwork of the vague menace dreamt in the back-

ground of many of his canvasses. At any rate, the longer one has to gaze into them, the more apparent 

their warmth becomes. But one must speak of the simultaneous furnishing of the chosen place, the 

substitute place, utopian, idyllic. The kind where time is undone, is ordered to exist in eternal repetition, 

while geometry has the freedom to create angles. Repetition is always double-edged, it is a delight and 

a curse at the same time, both rhythm and blockage. Usually it is oppressive, though not in a utopia or 

idyll, where it guards us against the fateful succession of passing moments, dams the flow or degen-

eration, and becomes a creative, intoxicating, in no way imprisoning principle. In this unsweet idyll of 

Patrzyk’s, which has nothing in common with pastoral bliss, in this happy exile, the place of one’s own 

is furnished with microscopic, meticulous attention, showing the dreamt-of possibility, that by which 

space might be revealed if it were, at the same time, color, shape, and music. These landscapes hold 

something ideal within them, as in the so-called ideal-landscape paintings of the eighteenth century. 

One must assimilate them, reach their good side: beside the acuteness of the angles, the whole urban 

enormity, the indefinite atmosphere of twilight, one must find their snap and good cheer. Because 

these caterpillar-trams, gliding and sliding in all directions, these firefly-trams, together with the houses, 

viaducts, and windows arranged in a mathematical order, start to create a rhythmic, harmonious whole, 

as if the city were performing a ballet, delicate, slight, but noticeable: some of Patrzyk’s paintings 

dance. And there are painting-scores, like Zone, which we can read as an audio recording at a different 

pitch; here, stability vibrates as well and remains under pressure. This filling, dynamic density of events, 

squeezed into one moment and one place, into one three-dimensional web, this density of material be-

ing, is lovely, genuinely artistic, and creates a peculiar—the word needs to be repeated—harmony.

Colors and contrasts also belong to events. Speaking tautologically, Adam Patrzyk is very painterly (as is 

said of certain writers, that they are more literary than others). He has a generous hand, but not a prof-

ligate one; he seems to maintain a perfect balance between discipline and temperament. His colors are 

not simply there, but occur: some pulsate, while others collaborate in parallel bands, in transitions from 

warm to cold, contrasting but complementary, life-giving chains, an untouchable mosaic of shadows 

and colors. The contrasts between brightness and shadow, which seem so sharp, even hostile in their 

emphasis of sudden areas of darkness, turn out to be benevolent, holding the urban landscape together 
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more than they break it up. In the magnificent Passing, the areas of light and shadow complement one 

another (one may think of a ying-yang) in a single, full, perfect, mildly intoxicating form, which we can 

contemplate for its superlative—for it is pure—pleasure.

 IV

Is it therefore possible to impart some concrete significance to this form? To say where it comes from, 

where it is going? We can try, and we want to: Patrzyk’s repetitions set our minds on infinite resonance. 

Once we step into these repetitions, however, it is difficult to halt their echo within us, ultimately to 

come to rest on a single threshold, on a meaning we have taken hold of.

Sure, an echo is always a response, the repetition of an initial voice. How, then, can we find that initial 

voice, the primal idea in Patrzyk, and what should it look like? A contrary impulse, or desertion? It 

doesn’t matter; in the world of the echo, let’s hear only echoes; in the world of colorful bands, let’s flit-

ter among the bands and savor their recurrences. The painter’s imagination—certainly not right away, 

but after traveling some distance—slips out from all references to remain alone with its walls, trams, 

and light. Interested exclusively in forms, the juxtaposition of masses, the companionship of shapes and 

colors, it now paints only its own destiny (and destiny is the instant when we no longer seek out mean-

ing), the series of houses, tracks, windows, the calm sky, the bulging, blood-red floors, all inscribed into 

the cycle of return. As someone once put it, “it paints itself a way out,” a way out to another—not its 

own—world, to what is surely the world we all share. But it has no intention of coming out.

In this imagination there is something, one might say, animalian. It is attracted to light like a moth, 

irresistibly, seeking it out in the entryways, recesses, windows, and summoning it from an archway, 

and seen through a scope light becomes a ball, a cosmic balloon, and seen through a crack light 

becomes a warm ribbon. This imagination lures light from the walls, through open doors, and from 

the city, through rectangular gaps or panoramic panes. The houses are warehouses, storerooms, and 

mirrors for light, or else, as in the case of the “Italian” city, only facades and set-pieces that illuminate 

the path toward light’s plenitude in the windows. Light in interiors, like a concert stage underwater 

—this is the impression we get, as in Intermission, a wonderful Atlantis of violins—coalesces into 

pure extract, if we can imagine an extract or liquor made out of light. Thus the trams appear, first of 

all, to move, to cast patches of light on the ground. Patrzyk makes of light a game of open/closed, 

he coaxes it out of hiding, locks it behind barriers, hides it in darkness, all to make it more power-

ful; sometimes he lets it out in a room, other times he blocks its path, hides it behind walls, where 

it lingers and waits. The light seems to be the most powerful—and here, perhaps the only—spiritual 

presence, the pneuma that joins all places together. It supplants man, rubs against the strings of 

instruments, flashes beneath the water in the bathtub. It embalms these landscapes, this people-

less interiors, and fills them with a solemn concentration. If one were to add a single gesture to all 

these house-boxes, one great stream of light might burst into the air. So it does not matter whether 

anyone is going to enter that bath a second time, or reach for that violin again, or lie down on that 

bed. There is no human history here, no activity, no plot, since these are “a momentary disruption in 

the free flow of light,” as Andrzej Stasiuk writes in Dukla. There’s no point in asking questions about 

human habitation, why it has been suspended, when it will resume and end its quarantine. It’s lurk-

ing somewhere, holding its breath; its presence is spectral, suspended, slightly palpable. For the time 

being—for eternity?—Patrzyk has cloaked it in invisibility. He’s pressed pause. And a pause can be 

a powerful force for a free imagination. Thus he has tested whether a world in pause, without us at 

its center, is also imaginable. It is, and here’s how.

 * * *

In my apartment, on the longest, completely bare white wall, there is a Hopper painting. Neither an 

original, nor a reproduction; it doesn’t hang there so much as it appears. On a sunny day, before noon, 

it issues a warm, yellow square and lasts, shifting ever so slightly, for an hour or two. I can stare at it 

forever. Now, in the evenings, I look for an Adam Patrzyk painting on the wall. It is beginning to arrive: 

the creamy yellow burrows, the flecks of glare forming small archipelagoes and a rash-like glow on 

a dark background.
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BrzuChy   Łukasz Orbitowski  

Jadą po mnie; metalowe kloce o pustych brzuchach. Rzędy świateł są jak ślepia dzikich 

zwierząt.

Mogłem w tym nie grzebać, nie ma co. A przecież nie zrobiłem nic złego, byłem podglą-

daczem, pornografem miasta. Teraz o mnie wiedzą.

Tak się zaczęło: żadnej pracy, dziewczyny, rodziców ani kumpli, tylko rząd monitorów, 

trzy komputery, radia, nasłuchy. Miałem wszystko u siebie w piwnicy. Podpiąłem się do 

kamer miejskich i policyjnego monitoringu. Stałem się okiem i sumieniem miasta.

Czasami siedziałem po trzydzieści, czterdzieści godzin, by przysnąć potem z głową na 

biurku. Pierwszym, co widziałem po przebudzeniu, były dwa słoiki. Jeden z kawą, dru-

gi pełen niedopałków.

Wiedziałem o was wszystko, sukinsyny.

Kto z kim śpi. Kto zdradza, kto jest wierny, kto się trzepie i do czego, gdzie młodzi piją 

i sprzedają dragi, gdzie ludzie oddają pranie, gdzie bawią się cudzoziemcy, wiedziałem 

o morderstwach i stłuczkach. Tylko dla siebie.

Mógłbym wsadzać ludzi do więzień, szantażować, czynić z nędzarza milionera, milione-

rowi dać żebracze kije. Ale nie. Potem zacząłem je widzieć. Tramwaje.

Miałem widok z satelity na całe miasto; widziałem nitki dróg, dachy domów, ludzki 

plankton. Po torach, z mojej perspektywy cienkich niby włos, sunęły sobie tramwaje. 

Około setki. Sunęły, stawały. Przelewały się przez nie kropki pasażerów.

Aż stanęły. Wszystkie. Na jakieś dziesięć sekund. Myślałem, że wyłączono prąd, ale zaraz 

ruszyły dalej.

Odtąd zaczęły się zatrzymywać regularnie, za to wszystkie naraz, w najdziwniejszych 

miejscach. Pośrodku pustych ulic, na mostach, między polami. Niesamowicie to wyglą-

dało – zastygały synchronicznie, mogłem przysiąc, że drżą.

Nie mogłem pojąć, czemu zatrzymują się wszystkie. Przebicia na linii? Kawał zrobiony 

przez motorniczych? Sprawdziłem zasilanie, było w porządku. A potem zaczęli ginąć 

ludzie.

Tramwaj widziany z satelity ma rozmiar długiego resorka, człowiek jest tylko kropką. 

Czuwałem wieczorem, śledząc trasę ostatniej ósemki, pruła pusta między blokami, 

ledwo zwalniając na przystankach. Aż wsiadł sobie facet. Ósemka dotarła do zajezdni, 

lecz facet już jej nie opuścił. Gapiłem się jak głupi. Może coś przeoczyłem? Może przy-

mknąłem oko, a on sobie poszedł?

Do moich gratów dołączyły kalkulatory i wielki notatnik. Zacząłem liczyć, ilu wsiada, ilu 

wysiada, nagrywałem to, żeby sprawdzić raz jeszcze. Czwórki, ósemki, trójki i dwu-

dziestki dwójki. Prawie nie spałem, próbowałem wierzyć, że zmęczenie pomieszało mi 

zmysły, a to, co widzę, nie jest prawdą.

Ale gdy spałem, śniłem o tramwajach.

Ludzie ginęli codziennie i bezgłośnie.

Wchodziło dwudziestu czterech, wychodziło o jednego mniej.

Czasem przez tydzień przepadło dziesięciu, czasem nikt. Patrzyłem tak przez trzy miesią-

ce. Zrobiłem mapę zaginięć, wykresy, z których wynikało, że ofiar jest coraz więcej. Po-

pędziłem, gdzie mogłem, żeby wszystkich ostrzec. Do telewizji, na policję, do gazet.

Mam szczęście, że nie wsadzili mnie w kaftan. Być może przekonałbym kogoś, gdybym 

mógł powiedzieć, skąd to wiem.

Wróciłem do siebie, przed te straszne ekrany. Gapiłem się na kropki znikające w tram-

wajach, by nigdy z nich nie wyjść. Matki i dzieci. Pijacy. Spóźnieni pasażerowie. Albo 

ludzie z tłumu; w tramwaj wsiadało kilkudziesięciu, tam się gnietli, dojeżdżało o jed-

nego, dwóch mniej. Najgorsza była cisza. Tylko komputer szumiał, głowę rozsadzał mi 

krzyk umierających.

A teraz mnie dopadły.

Wracałem do siebie z nocnego, była czwarta, musiałem przejść przez rondo, na rympał. 

Wyrosły nagle, ze wszystkich stron. Jak tu się znalazły? Powinny tkwić w bunkrach 

zajezdni.

Próbowałem uciec, zamknęły mnie w kleszczach. Takie nierzeczywiste, metalowe, mar-

twe, a zarazem żywe ponad wyobrażenie. Śledziły mnie światłami reflektorów, potęż-

nymi cielskami blokowały każdy mój ruch.

Wszystkie drzwi otworzyły się jednocześnie.

Wziąłem głęboki oddech i wsiadłem.

***

Teraz jadę przez ciemne miasto, przepełnia mnie warkot maszyny. Nikt nie prowadzi tego 

tramwaju, pędzę sam po torach. Sufitem biegną elektryczne żyły, gdzieś pode mną bije 

metalowe serce.

Bardzo powoli moja ręka stapia się z fotelem, plecy mi przyrosły, w ustach czuję wyraźny 

posmak stali, moje myśli powoli przepadają, zmieniając się w stukot kół, moje oczy 

błyszczą, mogę jeszcze obrócić głowę, w szybie dostrzegam siebie, kurczącego się 

od środka. Ostatnią myślą, właśnie teraz, jest: co zostanie ze mnie, gdy zeżre mnie ta 

maszyna.

Żadnego żalu, nic.

Tylko mgnienie myśli, że kiedyś ktoś spojrzy w szybę wieczornego tramwaju i dostrzeże 

rozmytą plamę po mojej twarzy.

Koniec
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BellIes   Łukasz Orbitowski  

They’re coming for me. Metal logs with empty bellies. Rows of lights just like the eyes 

of wild beasts.

I shouldn’t have tampered with that. And yet I have not done anything wrong, have I? 

I was a peeping Tom, a pornographer of the city. And now they do know about me.

This is how it all started: no job, no girlfriend, neither parents nor buddies, only a row 

of monitors, three computers, radios, listening watch. I had everything, down in my 

basement. I tapped the city security and police surveillance cameras. I became the eye 

and the conscience of the city.

Sometimes I had spent thirty or forty hours and eventually dozed off at my desk. The 

first thing I saw after waking up was two jars. One with coffee and the other one full 

of cigarette butts. 

I knew everything about you, bastards.

Who slept with whom. Who was unfaithful, who loyal, who jerked off and where, where 

the youth drank and sold drugs, where people did their laundry, where foreigners had 

fun. I knew about murders and car collisions. And I kept it to myself.

I could’ve put people behind bars, blackmailed them, turned beggars into millionaires 

and vice versa, but I did not. And then I started to see them. Trams.

I had a satellite view of the whole city. I could see the network of roads, housetops and 

human plankton. Trams ran on rails which, from my point of view, looked as thin as 

a hair. There were about a hundred of them. They would roll on, then stop and tens 

of dots would get on or off.

And one day the trams just stopped. Each and every single one of them. For about 10 

seconds. I thought there was a power cut, but they soon moved on.

Since then they began to stop regularly, all of them at the same time, and in the most 

bizarre places. In the middle of empty streets, bridges or fields. It was frighteningly 

amazing. They would freeze synchronically and I could swear I saw them shiver.

It was beyond me to grasp why they all stopped at exactly the same time. A rupture, 

a short circuit maybe? Tram drivers making fun, perhaps? I checked it and the power 

was fine. And then people started to vanish.

A tram seen from a satellite is the size of a long Matchbox toy car, while a man is just a dot. 

I was on duty in the evening, tracking down the last number 8 tram that night. It was 

empty and highballing, speeding between blocks of flats and barely coming to a halt at 

tram stops. Finally, a guy got on. The tram arrived at the depot, but the guy never got off. 

I was staring for a while completely stupefied, thinking that I might have missed some-

thing. Maybe I dropped off for a second and that was enough for him to leave?

My inventory included calculators and a huge notepad then. I began to count how many 

would get on and off. I recorded everything to double-check it later. Fours, eights, 

threes and twenty twos. I got almost no sleep. I tried to convince myself it was my 

weariness that made me so confused, and that, what I saw, was not true.

But when I did fall asleep, I dreamt about trams.

Every day people died silently.

Twenty four would get on and one fewer would get off.

There were weeks when ten of them would disappear and sometimes no one vanished.

I had been looking closely for three months. I made a map of disappearances, and the 

diagrams which showed the number was increasing. I ran wherever I could to warn 

everybody. Television, the police, newspapers.

I am lucky they did not put me into a straight jacket. I could have succeeded in convinc-

ing someone if I could have told them how I came to know all that.

I went back to my place, sat in front of those frightening monitors and stared at the 

dots that were just about to step on trams and never get off again. Mothers and chil-

dren. Drunkards. Hurrying commuters. Or just anyone from the crowd. There would 

be a few dozens of them packed inside like sardines and one or two would be missing 

at their destination point. Silence was the worst. The only sound was the computer 

humming and yet my head wanted to explode with the screams of the dying.

And then they got me.

I was coming back from an all-night shop. It was four o’clock and I had to go across the 

roundabout. They suddenly popped out of nowhere, from all directions. How they got 

there I had no idea. They should have been in their bunker depots.

I tried to run away, but they cornered me. They were so unreal, metal, dead and yet alive 

beyond imagination. Their headlights followed me everywhere and their massive bod-

ies blocked my every move. And then all the doors opened at the same time.

I took a deep breath and got on.

***

Now I am going through the dark city and listening to the overwhelming whirr of the 

machinery. There is no driver and I am dashing alone down the line. I can see electric 

veins running in the roof and feel a metal heart throbbing somewhere underneath.

Very slowly my arm merges with the seat which my back has already grown into. My 

mouth tastes of steel and my thoughts are gradually fading away, becoming a clickety-

clack. My eyes are twinkling and I can still turn my head only to see my reflection in the 

window. I am shrinking from the inside. The last thought I have is about what will be 

left of me once the machine’s finally devoured me.

No sorrow. Nothing.

Just a quick thought that someday someone may take a look at the night tram’s window 

pane and see a fuzzy, blurred shape that once used to be my face.

The End
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AmFIlAdA   Małgorzata Czyńska  

Granice między wspomnieniami a wyobrażeniem zatarły się dawno temu. Właściwie 

skąd miałby pamiętać ten ciąg pomieszczeń? Może to on sam stworzył historię domu, 

utrwalając ją w każdym kolejnym obrazie, aż stała się spójna, logiczna, tak pewna, że 

sam w nią uwierzył, bo chciał wierzyć?

Nikt nie zakontraktował projektu domu, nie płacił czynszu i nie palił w piecach, a on 

przecież przechodził z pokoju do pokoju, otwierał kolejne drzwi. Nie znał twarzy do-

mowników, ale czuł, że byli.

Pamiętał dobrze, jak para wodna w łazience tłumiła krzyk dziecka, które czyjeś poczerwie-

niałe od gorąca ręce owijały w białe prześcieradło. Tak, musiało być dziecko, przecież 

dom bez dziecka jest jak twarz bez oczu – przekonywał sam siebie.

Wielka wanna była stworzona do intymnych sytuacji, w szumie lejącej się wody nieraz sły-

szał śmiech kobiety i mężczyzny. Nie widział ich – nie odważyłby się uchylić drzwi, przez 

szparę nad podłogą sączyły się smugi bieli i zapach mydlin. Potem wilgoć osiadająca na 

kamiennej posadzce sprawiała, że ruchy starca nabierały przesadnej ostrożności. Bał się 

o niego, o siebie. Dopiero siadając na żelaznym łóżku w sypialni, oddychał z ulgą, że po 

raz kolejny się udało, że teraz już tylko sen, jeżeli uda się zasnąć.

Przemijanie delikatnie oplatało każdy kąt domu.

Chyba nikt nigdy tu nie biegał, nie trzaskał drzwiami, w szybach okien zawsze odbijała się 

granatowa noc. A może to tylko on tak zapamiętał dom. Przecież było dziecko – myślał 

i próbował wprowadzić dziecięcy tupot do wszechobecnej nagle ciszy, usłyszeć kroki 

kochanków i szuranie starca.

To moja wina – myślał. Pewnie w innych wspomnieniach pokój muzyczny nie oznaczał po-

rzuconej wiolonczeli, której on nigdy nie odważył się schować do futerału, przekonany, 

że nie ma prawa, że to naruszenie dotknęłoby nieobecnego muzyka.

Biblioteka go onieśmielała. Wyniosłe regały – myślał. Znał wszystkie książki, chociaż ich nie 

czytał, przesuwał tylko dłonią po ich grzbietach, obchodząc regały dookoła. Nabierał 

pewności, że czuje ciepło.

Czasami stawał przy ścianie na wprost okna i z oddali patrzył na sąsiednie domy, za-

stanawiał się, jak tam wyglądają łazienki, salony, biblioteki, jakie życie toczy się gdzie 

indziej i czy w ogóle się toczy, bo wśród granatowej nocy nic nie było pewne – była 

tylko podłoga pod stopami i ściana dająca oparcie plecom. Potem po cichu zamykał 

wszystkie drzwi.

Wiedział, że wróci.

An enFIlAde   Małgorzata Czyńska  

The boundaries between memories and imagination were obliterated ages ago. Actu-

ally, how would it be possible for him to remember the suite of rooms? Maybe it was 

he himself who had created the history of the house by depicting it in every single 

subsequent painting. Maybe it had become so coherent, logical and plausible that he 

believed it himself because he had always wanted to do so.

No one had commissioned the design of the building. No one was paying the rent and 

keeping the stoves alight. And yet, while walking from room to room and opening 

doors, he could feel the presence of the household members, even if it was beyond 

him to remember their faces.

What he did remember very well, however, was bathroom steam muffling the crying of 

a child being wrapped in white sheets by hands that went red from all the heat. Yes, 

there must have been a child. ‘A household without a child is like a face with no eyes,’ 

he was trying to convince himself.

That enormous bath tub was made for intimate situations. Many a time, through the 

gushing water, he could make out the laughter of a man and a woman. He would 

never see them as he wouldn’t dare to crack open the door. It was only the steam 

vapour and scent of soap coming through the crack under the door. Then the steam 

would settle on the stone floor and make the movements of an old man excessively 

cautious. He was worried about the old man and about himself. Only after having 

finally sat on his metal bed in the bedroom would he sigh with relief, content that 

he had made it again and that the only thing left was bedtime, if he managed to fall 

asleep, of course.

 

The passage of time has taken over every nook and cranny of the house.

Probably no one ever ran there, no one slammed doors and the window panes always 

reflected the same inky night sky. Or maybe it was just his memory of the house. 

‘There was a child there, after all,’ he was thinking and trying to introduce a patter 

of little feet to break the suddenly omnipresent silence, to hear the footsteps of the 

lovers and the shuffling of the old man’s feet.

‘It’s my fault,’ he thought. Perhaps in different memories the music room was more 

than just a picture of an abandoned cello that he never had the courage to put back 

into its case. He would think he had no right to do so since it would probably offend 

the missing musician.

The library intimidated him. ‘Those towering bookshelves,’ he thought. He knew all the 

books although he never read them. He would only slide his hand over their spines while 
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walking around the bookcases. He 

was getting more convinced it was 

warmth that he could feel then.

Sometimes he would stand by the 

wall opposite the window and ob-

serve the neighbouring houses from 

a distance. He wondered what their 

bathrooms, living rooms and librar-

ies looked like, what kind of life 

was being led somewhere else and 

whether there was any life there, 

since one couldn’t be sure of any-

thing on that inky night – only the 

floor under one’s feet and the wall 

behind one’s back. Then he would 

quietly close all the doors.

He knew he would come back.
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pejzaż we wnętrzu | Indoor scenery, 30 × 40



Wiolonczela | Cello, 33 × 50
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sen | sleep,  33 × 50
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Wanna | Bath, 30 × 40



pokój kąpielowy | Bathroom, 40 × 30
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słuChaM Wszystkiego   Z Adamem Patrzykiem rozmawia Bogusław Deptuła

Bogusław Deptuła: Chyba nie podróżujesz zbyt wiele, ale twoje obrazy wyglądają, jakbyś odby-

wał dalekie wojaże i zwiedzał dalekie kraje. Jak to jest?

 Adam Patrzyk: Masz racje, mało podróżuję, jestem domatorem, mam jednak na tyle dużo wyobraźni, że 

maluję obrazy z różnych krajów i krain zmyślonych. Moje prace kupują ludzie z Izraela, Australii i myślą, że 

ja tam wszędzie byłem. A ja jestem w Częstochowie, najczęściej w moim mieszkaniu-pracowni... Wyjazdy 

są dla mnie straszną mordęgą.

nigdy nie ciągnęło Cię do podróżowania?

 Bardzo mi się podobał Paryż i chciałbym tam zostać na dłużej. Było lato, ładnie, ciepło, chodziłem na 

koncerty, do knajp. Mieszkałem w niestresujących warunkach. Ale to mi się raz zdarzyło. Może jestem 

wybredny, może tylko niektóre miejsca mi się podobają.

z drugiej strony: byłeś w paryżu, lecz w twoich obrazach nie ma żadnego śladu paryża. są za to 

miejsca, których nigdy nie odwiedziłeś…

 Nie wiem, na czym to polega. Myślę, że teraz mam zakodowany w głowie Nowy Jork, czy ogólniej – archi-

tekturę amerykańskich miast. To mi się podoba, chociaż nie wiem, czy jakbym był w Nowym Jorku, to czy 

by mnie to powaliło… Gdy tak patrzę na te tysiące okien, schodów przeciwpożarowych… To jest trudne, 

ale i fascynujące.

a ten twój nowy Jork jest ze zdjęć czy z filmów? policyjnych, sensacyjnych? 

 Może Nowy Jork to tylko pretekst. Od piętnastu lat maluję okna i drzwi, w różnych wariacjach. Cały czas, 

od piątego roku Akademii, od mojej pracy magisterskiej.

skąd się u Ciebie wzięła ta obsesja? Lubiłeś zaglądać ludziom do okien?

 Nie, nie. To stara historia, tak stara, że nie pamiętam, jak było na początku. Okna i drzwi są motywem, 

który można powtarzać w nieskończoność. Na płaszczyźnie i w przestrzeni. Wyjścia po jednej stronie wnę-

trza, po drugiej. Wchodzisz, wychodzisz. Temat wydaje się pojemny, był i jest wykorzystywany przez wielu 

malarzy, więc myślę, że można go kontynuować.

Dla Ciebie okno jest tym, co otwiera, czy tym, co zamyka?

 Zamyka i otwiera.

W obrazach renesansowych i późniejszych okno było zawsze symbolem otwarcia na świat, a z ko-

lei kiedy zaglądamy do jakiegoś wnętrza przez okno, jest w tym zawsze coś z podglądania.

 Właśnie, o to chodzi: jakbym był dwiema postaciami, kimś biorącym udział w akcji i ją podglądającym.

ale okna zazwyczaj są u ciebie zamknięte…

 Niektóre bywają otwarte.

Czym dla Ciebie jest malowanie?

 Jest wielką przygodą, wyzwaniem, zadaniem do wykonania. Trudnym zadaniem. Ale uważam siebie za 

rzemieślnika, który ma wykonać dobrą pracę, dobry wyrób.

W tym, jak malujesz, widać, że to dla Ciebie poważne zadanie, że traktujesz je niezwykle serio.

 Taki mam charakter, że jak coś robię, to porządnie. Wszystko jedno co. Nie czuję, że to jakaś misja, po 

prostu praca jak praca, ale chcę ją wykonywać najlepiej jak umiem i jak mi pozwalają moje możliwości. 

Ocena, wiadomo, nie do mnie należy.

najchętniej malujesz widoki miast, istniejących lub nieistniejących. ale w miastach mieszkają 

ludzie, a twoje miasta są kompletnie puste. Jakieś tylko tramwaje widma przejeżdżają… Może 

zwyczajnie nie umiesz malować ludzi?

 Pewnie bym umiał, ale tak się stało, że nie maluję. Może kiedyś się przełamię. Nie da się zrobić niczego na siłę.

a może chcesz być tajemniczy?

 Nie, nie mam takiego zamiaru. Nie maluję z premedytacją, żeby się wydać tajemniczym. Jeżeli tak się 

wydaje, to ludzie to tak oceniają. Skupiam się na warstwie malarskiej, dosłownie i w przenośni. Bardziej 

mnie interesuje światło, kompozycja, struktura farby, faktura, przejścia od grubych warstw farby do 

cienkich. Akcja moich obrazów dzieje się poza nimi. Światło, które tam dominuje, jest narratorem. Ono 

buduje obraz, wydobywa, odbija rzeczy, których nie ma na obrazie. Dla mnie moje obrazy są konceptu-

alne. Może dziwne rzeczy mówię, ale miałem zamiar zrobić wystawę w piwnicy – tylko przy zgaszonym 

świetle. Wiadomo, co tam jest: jakieś obrazy, ale wszystko w zawieszeniu. Oczekiwanie, bycie, sam 

klimat jest ważny, może najważniejszy.

to światło jest dowodem obecności człowieka? Boga? Czy czymś innym?

 Nie mogę tego wytłumaczyć, nie umiem nawet.

twoje pejzaże mają bardziej realistyczny charakter. nie mówię, że są realistyczne, lecz nie ma 

w nich tego tajemniczego światła. Jaka jest różnica między pejzażami a widokami miast?

 Różnica jest tylko w kompozycji. Tutaj elementem tworzącym obraz jest architektura, domy. A tutaj jakieś 

pole, plaża czy morze. To jest też ciągle wyzwanie dla mnie: malować zachody słońca. Chciałbym jeszcze 

namalować jelenia, ale na razie katuję się tylko zachodami słońca. To złożony temat i uważam, że można 

poszaleć.

Czy twoje okna wychodzą na zachód?

 Na wschód.

to czemu zachody, a nie wschody?

 Podświadomie pragnę zachodu, takiego różowego nieba, morza. To synonim największego kiczu. Teraz 

maluję, chyba z sześć miesięcy, kawałek nieba. Most, rzeka, zachód słońca. I nie mogę tego skończyć. 

Kwestia talentu…

Masz kłopot z talentem?

 No niestety, wymyślam sobie coraz głupsze, trudniejsze rzeczy do wykonania.

Wymień swoich ulubionych malarzy.

 Nowosielski, cały Nowosielski, fragment Lebensteina (lata sześćdziesiąte), amerykańscy malarze z lat 

pięćdziesiątych: Pollock, Rothko. Yves Klein. Oczywiście najważniejsi są klasycy: Rembrandt, Caravaggio, 

Velázquez, El Greco. Sztuka dawna jest dla mnie, bodajże, najważniejsza. Ze współczesnych jeszcze Fran-

cis Bacon. Poza tym mali Holendrzy.

z malarzy, których tu wymieniłeś, żaden bezpośrednio nie wpłynął na twoje malarstwo.
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 Trudno byłoby malować jak Rembrandt, nikt teraz tak nie maluje. Zatracił się warsztat. Z powrotu do 

klasyki wychodzą jakieś nieporozumienia, maniera. Nie można powtarzać w sposób powierzchowny wzor-

ców, trzeba pogłębić treść. Jak zobaczyłem El Greca w Krakowie (Grupa Laokoona – obraz, który przyje-

chał na wymianę), byłem porażony skalą. Myślałem, że jest ogromny, a okazał się mały. Dla mnie to no-

woczesny obraz, anatomia bieli, jej odcieni. Gdybym był mądrzejszy, to bym już nie malował. Współcześni 

malarze mnie nie ruszają, na instalacjach się nie wyznaję.

a de Chirico nie jest dla Ciebie odniesieniem?

 Nie. Jakoś bezwiednie, oczywiście, powtarzam pewne elementy, ale nie myślę o nim, nie jest on dla mnie 

wzorem, na pewno nie. Rembrandt i jego portrety w wieku dojrzałym – to jest wzór, który oczywiście 

trudno powtórzyć, niestety. Caravaggio… Magritte…

Wolisz Magritte’a niż de Chirico?

 Magritte jest inteligentny, dowcipny. W jego malarstwie sama historyjka jest interesująca, zabawna.  

On też malował jakieś arkadki, aleje… ale nie porusza mnie to, bo jest malowane dziwnie, tak płasko… 

Co innego historia, ta jest ciekawa, jak zawsze u Magritte’a. Ale forma nie.

Czy malowanie wypełnia Ci cały świat, czy coś jeszcze robisz poza tym?

 Nie, właściwie nic.

Malując, słuchasz muzyki?

 Teraz mam poważny kryzys, jeśli chodzi o muzykę. Jestem od niej uzależniony, ciągle kupuję płyty, wkła-

dam do odtwarzacza i po sekundzie wyłączam, bo mnie drażnią. Ale nadal kupuję, to jest uzależnienie, 

alkoholizm…

… płytoholizm?

 Płytoholizm. Oczywiście chciałem być muzykiem, ale malowanie wygrało, bo malowałem od dziecka, a nie 

miałem na tyle charakteru, żeby grać, czy też nakłonić rodziców, żeby mnie zapisali do szkoły muzycznej. 

W latach osiemdziesiątych wszyscy grali, wszędzie były kapele rockowe. Ja też coś rzępoliłem. Potem 

usłyszałem jazz, Davisa. No i ta muzyka wciąż bardzo poważnie tkwi we mnie, żałuję, że to nie ja gram. 

Malowanie jest niczym przy muzyce. Zwykła artystka popowa mocniej działa, potrafi doprowadzić do 

płaczu, a dzieło malarskie nie…

a mnie się to zdarzyło przy maleńkim portrecie Degasa, który wisi w Musée d’orsay, i nie tylko... 

Wolisz słuchać muzyki klasycznej czy rozrywkowej?

 Mieszam. Teraz głównie słucham radia, Dwójki, dużo. Muzyki poważnej, ale współczesnej. Mam śmiet-

nik w głowie. Kiedyś głównie słuchałem jazzu, ale teraz słucham wszystkiego: jakiś show, Murzyni z lat 

siedemdziesiątych, ścieżka z Pulp Fiction; a tutaj znowu kupiłem sobie Gabriela Fauré, Requiem. I Marlenę 

Dietrich. Uważam, że jej niemiecki jest piękny i miękki. Denerwuje mnie, jak śpiewa po angielsku, ale po 

niemiecku, stare rzeczy, są świetne. Słucham wszystkiego…
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most | Bridge, 100 × 120



droga | road, 33 × 73
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i Listen to everything, anything…

Bogusław Deptuła talks to Adam Patrzyk

you do not seem to travel too much and 

yet your paintings look as if you were 

a real globetrotter. so what is it like 

then?

 You are right. I do travel very little and 

I may be a home bird, but I do have 

enough imagination to paint scenes from 

other countries and fictitious lands. My 

works are bought by people from Israel or 

Australia, who believe I have been to all 

those places. But I spend most of my time 

in Częstochowa, in my atelier apartment... 

Travelling is way too much hassle for me.

and you’ve never felt like travelling?

 I liked Paris very much and would have 

liked to stay there longer. It was sum-

mer. Warm and sunny, you know. I went 

to concerts and did some pub-crawling. 

I stayed in a very relaxing neighbourhood. 

But it was only that one time. Maybe I am 

too fussy and only some places appeal to 

me.

so, even though you spent some time 

in paris, there is no trace of this in your 

paintings whatsoever. and yet you do 

paint places you have never been to...

 I have no idea how to explain that. I think 

that, at the moment, New York’s got into 

my head, or – to put it more generally – 

the architecture of American cities. I do 

like it a lot although I am not quite sure it 

would really knock me off my feet if I actu-

ally went to New York to see it...  

But when I look at those thousands of win-

dows, fire staircases... Well, it’s perplexing, 

but truly fascinating.

and that new york of yours, is it the one 

from posters and films? From action 

movies and detective dramas?

 Maybe New York is just a pretext. For 15 

years I have been painting windows and 

doors in different configurations. All the 

time since my fifth year in the Arts Acad-

emy, since my M.A. thesis. W
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Where does that obsession come from then? Did you enjoy spying others though their windows?

 No, no. It’s a story so old that I do not remember how it started. Windows and doors are a motif you can 

repeat and exploit forever, both in flat and dimensional works.  Outdoors on the one side and indoors on 

the other. You enter or exit. That’s a very bulky theme that has been used by numerous painters, so I believe 

that gives me the right to continue it.

and for you is a window something that opens or something that closes?

 Both.

in renaissance paintings, and also later, a window has always been a symbol of openness to the 

world, and when we look through the window inside, there is always something to peep at.

 That is exactly what it’s all about. I can look at the world with the eyes of two different people – someone 

spying and someone being spied.

But the windows in your paintings are usually shut...

 Well, some of them happen to be open.

What is painting for you?

 A great adventure, a challenge, a task to complete. And a difficult one. I consider myself to be a craftsman 

whose duty is to do a good job, to manufacture a good quality product.

the way you paint reveals how seriously you treat what you do and how important it is to you.

 That’s just me. If I do something, I have to do it right. And it doesn’t matter what the thing is. I do not 

perceive it in terms of a mission. It’s just a job, but I do want to do it the best way I can and fully use all my 

skills. Obviously, the evaluation of my work is not in my hands.

your favourite theme is panoramas of existing and fictional cities. the thing is, however, that 

normally most cities are inhabited while yours are completely deserted. only an occasional ghost 

tram and nothing else... Maybe you just cannot paint people?

 I believe I could, but I just happen not to. One day I might conquer my nature and start painting people, but 

you cannot be successful doing something against your own will.

or maybe you just want to be mysterious?

 No, not really. It’s not my intention. I do not paint deliberately to be perceived as a mysterious figure. 

If that’s what happens, it’s only by people’s judgement. I concentrate on painting, literally and figuratively. 

I am more interested in light, composition, structure and texture of paint, transitions between its thick and 

thin layers. The plot of my paintings is really outside them. The dominating light becomes a narrator. It de-

constructs the painting, highlights and reflects objects that are actually not in the painting per se. I find my 

paintings conceptual. I know I may sound strange saying this, but I once planned to organise an exhibition 

in a basement... with the lights off. Everyone would know that there would be some paintings there, but 

just think of that suspense. Tension, just being there; atmosphere is very important, if not vital.

so the light proves the presence of man? or god? or is it something else?

 It’s beyond me to explain it. I just can’t. 69
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your landscapes are of a more realistic nature. i am not saying they actually are realistic, but the 

mysterious light is missing. What’s the difference between your landscapes and city panoramas?

 They only differ in composition. In my panoramas it’s architecture and buildings that make a painting. My 

landscapes are furnished with fields, beaches or the sea. And painting sunsets is an ever-present challenge 

for me. One day I would also like to paint a deer, but so far I have been tormenting myself  with sunsets. It’s 

a complex subject and I believe one can really have a good time doing that.

Do your windows face west?

 East.

so why sunsets, not sunrises?

 Subconsciously I yearn for sunsets with their pinkish sky and sea. It’s a synonym of the greatest kitsch. Lately 

I have been painting a piece of sky for approximately six months. Just a bridge, a river and a sunset and yet 

I cannot complete it. It’s a matter of talent I guess…

you have a problem with talent?

 Unfortunately, I do. I think of more and more stupid and difficult things to do.

name your favourite painters, please.

 Nowosielski – everything by him, some of Lebenstein’s works (from the 60’s), American painters from the 

50’s – Pollock, Rothko. Yves Klein. Naturally, the classics are most important – Rembrandt, Caravaggio, 

Velázquez, El Greco. Older art is probably most important to me. Out of my contemporaries I could also 

name Francis Bacon. And maybe a few less known Dutch painters.

Well, none of the above influenced your work directly.

 It would be quite difficult to paint like Rembrandt since no one does it this way any more. People lack such painting 

skills these days. Any attempt to go back to classical style results in total misunderstanding or mannerism. You can-

not just superficially copy patterns without a profound deepening of the content. When I saw El Greco’s Laocoon 

in Kraków (on a painting exchange programme), I was transfixed by its scale. Initially I had thought it was huge, 

but it turned out to be quite small. For me it’s a modern painting, anatomy of white and its tones. If I were smarter, 

I would have given up painting. Contemporary painters leave me cold and I know nothing about installations.

and de Chirico is not a point of reference for you?

 No. Naturally, in a somewhat unconscious way I do copy certain elements, but I do not think of him and 

he’s not a model for me. Absolutely not. Rembrandt and the portraits he painted in his mature age – this is 

a real pattern to follow, which – unfortunately – is very hard to do. Also Caravaggio… Magritte…

so you put Magritte over de Chirico?

 Magritte is intelligent and witty. In his paintings the plot itself is funny and interesting. He painted some 

arcades, galleries and alleys… but it does not appeal to me, because it’s awkwardly painted, too flat... 

His plot is a different story, it’s always interesting, typical Magritte, but the form is not.

is painting your whole world or maybe you do have a life outside it?

 No, not really.

While painting, are you listening to music?

 Actually, I am in the middle of a music crisis right now. I am addicted to music, I never stop buying discs, 

I insert them into my player and after just a second I switch it off because they get on my nerves. But I am 

still buying more and more of them. It’s an addiction, alcoholism...

… discoholism?

 Discoholism. Obviously, I wanted to be a musician, but painting eventually won as I had been painting 

since my early childhood and I didn’t have enough guts to take up music, to force my parents into enroll-

ing me in a music school. In the 80’s you could find rock bands everywhere as everyone played some 

music. And so did I. Then I heard jazz, Davis. This music is still very much inside me and I do regret a lot 

that it’s not me playing. Painting is nothing in comparison to music. Any pop artist can move people and 

reduce them to tears and a painting cannot...

Well, it did happen to me while looking at a tiny portrait by Degas which you can find exhi-

bited in the Musée d’orsay, and some other times too... Do you prefer to listen to classical 

or light music?
 Both. Nowadays I chiefly listen to the radio. A lot of Radio 2. I do listen to contemporary classical 

music. My head is just a big mess, a dustbin. I used to listen to jazz mainly, but now I listen to every-

thing – shows, black music from the 70’s, the Pulp Fiction soundtrack etc. And I have recently bought 

Requiem by Gabriel Fauré and also Marlene Dietrich. I find her German very soft and beautiful. It ir-

ritates me when she is singing in English, but her old songs in German are great. I listen to everything, 

anything..
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adam patrzyk   BIoGrAFIA | BIoGrAPhy

Urodzony w 1965 roku w Częstochowie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Dyplom w 1993 roku w pracowni profesora Stefana Gierowskiego. 

Wystawy indywidualne

1994   Galeria Art, Warszawa

1995   Instytut Polski, Wiedeń

1999    Galeria Karowa, Warszawa 

Galeria Pokaz, Warszawa 

Achim Haus, Hunenburg

2002    Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa 

Galeria Art, Warszawa

Wystawy zbiorowe

1994   Ogólnopolski Festiwal Małych Form, BWA, Katowice (Główna Nagroda)

1996    Międzynarodowe Targi Sztuki, Strasburg 

Plener Miejski, Muzeum Częstochowskie, Częstochowa

1997   Czy malarstwo może zbawić?, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa

2000    Artyści Częstochowy XX wieku, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa 

IV Triennale Sztuki Sacrum, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa

2008   Ślady – dotyk czasu, Galerie Bodenseekreis w Meersburgu i Galeria Miejska w Częstochowie

Born 1965 in Częstochowa. Graduated from Academy of Fine Arts, Warsaw.  

Obtained his MA diploma 1993 under Professor Stefan Gierowski. 

Individual exhibitions

1994   Art Gallery, Warsaw

1995   Polish Institute, Vien

1999    Karowa Gallery, Warsaw 

Pokaz Gallery, Warsaw 

Achim Haus, Hunenburg

2002    City Art Gallery, Częstochowa 

Art Gallery, Warsaw

Group exhibitions

1994   National Small Forms Festival, BWA, Katowice (Main Prize winner)

1996    International Art Fair, Strasbourg 

Urban Scenery, Muzeum Częstochowskie, Częstochowa

1997   Can Painting Save Us?, City Art Gallery, Częstochowa

2000    Częstochowa Artists of 20th Century, City Art Gallery, Częstochowa 

4th Art Triennial Sacrum, City Art Gallery, Częstochowa

2008   Traces – the Touch of Time, Galerie Bodenseekreis, Meersburg and City Gallery, Częstochowa
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