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Zaćmienie
Wywiad z Dawidem Czyczem83
Kiedy zabraliśmy się do przygotowywania tomu poświęconego badaniom
nad urojeniami, redaktor prowadzący od razu był pewien, jaki artysta
powinien znaleźć się na okładce: Dawid Czycz. Czy mógłby Pan to odebrać
jako rodzaj skojarzeniowego zaszufladkowania Pańskiej twórczości, czy
raczej jako komplement?
Jako żart. Ale poważnie, serie obrazów „O wadach” czy „Ciała stałe” miały
lekko obsesyjny charakter, który można nazwać urojeniem, jednak było to
zamierzone działanie, mające na celu zwiększenie ekspresji wypowiedzi.
W kontekście tamtych wystaw skojarzenia z urojeniami są na miejscu.

Czy Pana zdaniem istnieje jakiś związek między tym, co w ludzkim umyśle fascynuje artystów, a tym, z czego medycyna chciałaby ludzi leczyć?
Oczywiście daleko nam do spłycenia tego pytania do sprawy fascynacji
patologią.
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pytanie, ale myślę, że działa to na trochę
innej zasadzie. Sądzę, że artyści nie fascynują się bezpośrednio stanami umysłu osób chorych psychicznie, lecz wykorzystują język, który przez odbiorców
może być kojarzony z jakimś stanem chorobowym. Chodzi mi o świadome
wykorzystanie środków wyrazu w celu zwiększenia ekspresji. Oczywiście
istnieją artyści, których twórczość omawia problemy związane ze stanami
umysłu.

W wywiadzie dla kwartalnika „Artysta i Sztuka” przyznaje się Pan raczej
do stawiania pytań niż wieszczenia tez. To z pozoru może świadczyć o dużej ostrożności i wstrzemięźliwości teoretycznej artysty. A jednak: czy pytania nie mogą być niebezpieczne? Porównalibyśmy to do niebezpiecznych pytań filozoficznych, po których można zagubić się egzystencjalnie.
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Pytania zawsze pozostawiają jakąś lukę, przestrzeń na odpowiedź. Często
brakuje satysfakcjonującej odpowiedzi, co może rodzić frustrację. Jeśli chodzi
o moje działania twórcze, to nie ukrywam, że nie teoretyzuję. Stawiam sobie
wiele pytań, na które szukam odpowiedzi zarówno w życiu, jak i w sztuce.
Pytania wydają mi się także ciekawszą formą komunikowania się.

Podobno ceni Pan prostotę i minimalizm. Określenia te – o ile się Pan
z nami zgodzi – zwykle pojawiają się przy malarstwie kojącym emocje,
kontemplacyjnym, przy sztuce zen. Natomiast w Pańskiej sztuce wydaje
się to mieć swoje dwie strony: nawet gdy prezentuje Pan tylko jeden prosty przedmiot czy detal, choćby i wyłączony z kontekstu, to gdzieś w tle –
lub w naszych głowach – słychać wielogłos rzeczywistości, często niepokojący... Czy dla takich pojęć jak „harmonia” lub „zgoda” jest miejsce
w Pańskim świecie artystycznym?
Nie lubię przeładowania, barokowych kompozycji. Mówiąc o minimalizmie,
miałem na myśli ilość używanych środków formalnych. Sądzę, że coś prostego, minimalnego w formie może mieć mocny przekaz. Ponadto minimalizm
nie zawsze musi kojarzyć się z harmonią czy zgodą. Te pojęcia nigdy mnie
szczególnie nie interesowały, dlatego też ciężko jest doszukać się w moich
obrazach cech, które mogłyby w szczególny sposób koić emocje, wyciszać.
Natomiast harmonii poszukuję w formie obrazu, nie w jego treści.

Czy mógłby Pan w kilku słowach opowiedzieć nam o swoim warsztacie
malarskim? O stosowanej technice, materiałach plastycznych, sposobie
organizacji pracy…
Jestem klasycznym malarzem, maluję farbami olejnymi na płótnie. Podobrazia wykonuję własnoręcznie. Pracę nad obrazem zaczynam od wykonania
szkicu na papierze, który staram się precyzować w miarę jego rozwoju. Niekiedy wykorzystuję również fotografię, która mnie inspiruje i daje możliwość
doprecyzowania jakiegoś motywu. Przed pustym płótnem zasiadam już z jasno wyklarowanym pomysłem. Obrazy powstają etapami, czekam, aż jedna
warstwa farby wyschnie, aby móc położyć kolejną. Rzadko zdarza się, żebym
skończył obraz za jednym posiedzeniem. Nie mam jednej ulubionej techniki,
którą się posługuję, staram się wykorzystywać wszystkie znane mi możliwości, jakie dają farby olejne. Często maluję nakładając cienkie półprzezroczyste
warstwy farby, obraz nabiera wtedy ciekawego światła, szczególnie, jeżeli
wykorzysta się intensywny kolor w podmalówce do obrazu. Farby olejne mają
dość długi czas schnięcia, dzięki czemu można mieszać jeszcze „mokre” kolory
bezpośrednio na płótnie, z czego również korzystam.
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Organizacja pracy jest chyba bardziej skomplikowana od technologii malarskiej. Pracownię mam w mieszkaniu, co komplikuje sprawę podwójnie. Staram się trzymać ustalonego wcześniej planu pracy, traktować malarstwo poważnie.

Jacy artyści są Panu szczególnie bliscy?
Cenię sobie malarstwo Michaëla Borremansa, ma w sobie coś magicznego,
jego obrazy malowane są swobodnie i lekko. Od dawna lubię sztukę Władysława Hasiora, zderzenia materiałów i znaczeń są bardzo pomysłowe i zaskakujące. Bardzo cenię również sztukę renesansu, jest dla mnie inspirująca.
Jest wielu artystów, których dzieła szanuję, takich jak: Rafał Bujnowski, Aleksandra Waliszewska, Andrew Wyeth, Rene Magritte, Gerhard Richter, Slinkachu, Christo, Henri Rousseau, Frida Kahlo, Andrzej Wróblewski.

Co Pana inspiruje lub co najbardziej wpływa na Pańską twórczość?
Nie mam jednego modelu powstawania prac, który mogę wykorzystać w dowolnym momencie i wiem, że on zadziała. Czasami moje prace powstają po
przepracowaniu jakiegoś motywu w szkicowniku, niekiedy inspiruje mnie
twórczość innych artystów lub fotografie. Stymuluje mnie również to, co się
wokół mnie dzieje. Staram się być otwarty na świat dookoła i z niego czerpać.

Jak widzi Pan relacje między tradycyjnie rozumianym malarstwem a zdigitalizowaną kulturą współczesną?
W sztuce współczesnej malarstwo nie jest czymś trendy, jeżeli można tak powiedzieć. Ale nie wieszczę malarstwu rychłego upadku, sądzę, że jest to forma
wyrazu artystycznego, która daje dużo możliwości. Rozumiem, że to pytanie
ma zderzyć ze sobą coś pradawnego z kosmiczną technologią jutra. Sądzę, że
obie te dziedziny mogą istnieć równolegle i nie przeszkadzać sobie. Na pewno
można znaleźć płaszczyzny, na których mogą się uzupełniać i korzystać z siebie nawzajem. Zresztą zarówno malarstwo, jak i sztuki zdigitalizowane posługują się obrazem jako nośnikiem treści, więc jest im blisko do siebie.

Czy zna Pan grę Dixit? Niektóre z Pańskich prac kojarzą się z metaforami
zawartymi na kartach tej gry...
Tak, może ktoś inspirował się moimi pracami [śmiech]. Raz grałem, fajna zabawa.
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Świat z Pańskich obrazów byłby dystopią czy antyutopią? Czy może jednak niczym z nich?
Nie chciałbym, żeby tematyka moich obrazów postrzegana była w kategoriach
typu: dystopia czy antyutopia. Na pewno część moich prac ma negatywny
wydźwięk, ale raczej jest to cytat niż próba wykreowania świata w czarnych
barwach. Nie postrzegam rzeczywistości w okularach pesymisty, nie sądzę
również, że jest ona czarno-biała.

Czego oczekuje Pan od odbiorców swojej sztuki? Czy również poczucia
humoru?
Od widzów niczego nie oczekuję, nie myślę o tym, kto i jak powinien odbierać
to, co robię. Chciałbym tylko tego, żeby nie zniszczyli obrazów, które powiesiłem. Oczywiście byłoby mi miło, gdyby to, co robię, było doceniane. Chciałbym, żeby poruszało.

Jak odpowiada Pan ludziom na najprostsze – może niekiedy irytujące –
pytania w rodzaju: „dlaczego tworzysz?”, „dlaczego tworzysz to, co tworzysz?”
Od małego lubiłem tworzyć i tak mi zostało. W procesie twórczym najbardziej
pociąga mnie nieograniczona możliwość kreacji, łączenia ze sobą rzeczy, które w rzeczywistości się nie łączą, tworzenie nowych znaczeń. Pytania tego
typu nie są wcale takie proste, albo raczej udzielenie sensownej odpowiedzi
nie jest najprostsze. Tworzenie sztuki z zasady jest czymś, bez czego człowiek
przeżyje, więc pytanie o sens tworzenia w tym wypadku nie jest już bezsensowne.

Ostatnio w Pańskim malarstwie zawitały ptaki, na dodatek żywo, soczyście ubarwione. Nie obawia się Pan tego, że – raz wpuszczone – narobią
nieco zamieszania i zdezorientują niektórych Pańskich odbiorców i krytyków?
Nie mam zamiaru się ograniczać czy kurczowo trzymać tego, co tworzyłem
poprzednio. Sądzę, że zmiany są objawem poszukiwania, rozwoju. Nie mam
planu na to, co i w jaki sposób pojawi się na moich obrazach za dwa czy pięć
lat, na pewno chciałbym jak najwięcej próbować.

Pytania zadali: Przemysław Nowakowski, Przemysław Staroń, Witold Wachowski.
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