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Tomasz Perlicjan, fot. Justyna Ciesielska

Motto:
Jednakże, ku zdumieniu nie tylko
swoich rodziców, wsiadł na konia
nie całkiem i galopował niezupełnie, po czym zsiadł tylko w pewnej
mierze i poszedł do swego pokoju
ot tak sobie, nie dość.
(Witold Gombrowicz)
Uwaga do motta:
Nie dotyczy to Tomka Perlicjana!!!
(pawelBe)

Na przełomie wieków wygłaszałem w Republice Wyobraźni w Mirosławcu wykład o neuroestetyce.
Prezentacja towarzyszyła wystawie kilku twórców, wśród których błyszczał Tomasz Perlicjan. Wtedy
los zetknął nas po raz pierwszy. Tam, w Republice Wyobraźni, pod skrzydłami Pani Solveig Sherwood
(wszak anioły mają skrzydła) powstawała Sztuka. W niepowtarzalnym klimacie Gaudiego, Hundertwassera, Dali, Ocampo, Gonsalvesa, toczyliśmy nocne dyskusje, tam rodziły się pomysły, tam zadzierzgiwały przyjaźnie…
W Republice Wyobraźni mieszały się światy. Jakże bliscy stawali się ludzie. Unosiliśmy się nad ziemią
w surrealistycznej przestrzeni, w której molekuły ciała przenikały się z molekułami ducha. Ponad ziemią
wirowały duchy Edwarda Krefta, Ryszarda Balonia, Tadzia Ogrodnika, Edwarda Szatkowskiego, Grażyny
Tylki i nasze…
W Republice Wyobraźni czarowała nas poezją Ewa Nowakowska, tu właśnie wywołaliśmy ducha
Klausa Doblera, niepowtarzalnego berlińskiego artysty, który w 2008 roku, w Instytucie Zachodnim
w Poznaniu, zachwyci swoimi pracami uczestników ówczesnej Konferencji o sztuce. Klaus Dobler, razem z Tomkiem Perlicjanem i ze mną, utworzy wkrótce Otwartą Grupę Twórczą LUXMEDIA ART. Grupa
nie tylko zapisze się w historii wieloma wystawami w Polsce i poza jej granicami, ale również wywoła
skandal artystyczny w Stargardzie Szczecińskim i rozpęta dyskusję o wolności sztuki i jej cenzurowaniu.
Trudno nadążyć za wiecznie niecierpliwym Tomkiem. Jest artystą tak niespokojnym i tak kreatywnym, że zanim uzgodnimy stanowiska artystyczne, on już przenosi się do kolejnej rzeczywistości,
w której zgoda, którą przed chwilą wykłóciliśmy, stanowi historię. Sztuka kocha przekraczanie granic
i łamanie schematów, ale Tomasz w swoich poszukiwaniach przypomina kierowcę, który pędzi szybkim
samochodem po szosie, machając przyjaźnie ręką do nas, którzy poruszają się kilkunastoletnimi klekotami. Doganiamy go na czerwonym świetle, ale on tylko przez chwilę pozwala nam być w tym samym
punkcie czasoprzestrzeni.
Przez chwilę…
W czasach Republiki Wyobraźni Tomasz Perlicjan malował schizofrenicznie. Ostro, barwnie, kontrastowo… Był rozpoznawalny. Nigdy nie bał się barwy i stosował ją w szokujący dla odbiorcy sposób.

2

Ja najbardziej cenię i uwielbiam ten okres jego malarstwa, który określam, jako narracyjny. Czas
Perlicjanowej narracji, to czas, w którym obrazy opowiadają swoje historie. Jakże cudowna jest oniryczna „Idzie nocka’. Na miasto opada powoli srebrzysty szal snu, malarz nocy chowa pod pazuchę słońce
i ze spokojem wiesza na siniejącym niebie półksiężyc. W perspektywie nocy, chłopiec ciągnie do domu
zapijaczonego ojca a nad wszystkim czuwają gwiazdy i skrzydlaty przyjaciel, przeniesiony żywcem
z „Plugawego ptaka nocy” Jose Donoso . Klimat tego obrazu poraża niesamowitością! Pozorny spokój…
splątany w jedność z nieodwracalnym nieznanym, które jest tuż, tuż….. Może przyjdzie we śnie???
Jest rok 1631. Robert Barker i Martin Lucas składają Biblię. Docierają do Dekalogu, chochlik każe
im pominąć słowo „nie” w przykazaniu „nie cudzołóż”. Wybucha afera, ale jest zbyt późno. Egzemplarze
Biblii z sympatycznym błędem są na wagę złota… Nikt nie wie, że prawie czterysta lat później powstanie
obraz Perlicjana „erotyczny królik”, który byłby dla tej właśnie Biblii wspaniałą ilustracją. Ileż tu symboli
– i rozlane wino, i złamana strzała, i królik wyskakujący z cylindra. Obraz opowiada historię miłości, namiętności, zdrady… Co interesujące – Perlicjan opowiada to wszystko nie czerwienią, kojarzoną z burzą
szalejących zmysłów, ale właśnie – na przekór oczekiwaniu, neutralną zielenią. Zielony spokój formy
kontrapunktuje szaleństwo treści, ale burza toczy się już w umyśle i sercu odbiorcy, tam właśnie, gdzie
trafia prawdziwa sztuka.
Perlicjan puszcza perskie oko do widza. Obraz „Trzy pieprzone kluski i jedna gruszka” – przedstawia
istotnie trzy kluski, leżące na talerzu i posypane pieprzem. Obok leży gruszka. Jedna. Proste i oczywiste.
Widz uśmiechnie się patrząc na ten obraz, mówiący więcej o nas samych, niż niejeden opasły podręcznik
psychologii. Staramy się zrozumieć otoczenie za pomocą ułomnych narzędzi, skomplikowanych struktur, przykładamy do chaosu mędrca szkiełko i oko. Oczekujemy, że wyrwiemy światu kolejną tajemnicę,
a tymczasem sekret okazuje się banałem. Sympatycznym, ale banałem. Tego uczy nas Perlicjan.
Według Vilayanura Rachamandrana – istotę sztuki stanowi deformacja. Perlicjan bawi się istotą sztuki wielopłaszczyznowo. Sięga nie tylko kształtów. Przetwarza również barwy jak w fowistycznym kalejdoskopie. Muska pędzlem struktury, sytuacje… Deformuje wszystko - nie pozostawi w spokoju nawet
tła. W tła angażuje najwięcej serca i inwencji. Misterne, koronkowe, barwne, stanowią igraszkę z trójwymiarem. Płaska, bo jakże mogłaby być inna, przestrzeń - wyrywa się ze schematu, zakrzywia, buntuje
przeciw prawu perspektywy i sile grawitacji, rozdwaja się i przenika sama siebie…. Tocząc geometryczną
walkę sama z sobą, Perlicjanowa przestrzeń oszałamia barwami oraz bogactwem elementarnych form.
Nie spotkałem artysty, który tak śmiało poczynałby sobie z dwuwymiarem. Może M.C. Escher, może
Istvan Orosz albo Vik Muniz…, ale oni to robili inaczej… i nie jako tło swoich prac. To tła właśnie czynią
Perlicjana jedynym, rozpoznawalnym i charakterystycznym.
Co dalej? Gdzie jest Perlicjan obecnie? Dokąd zmierza? Ja tego nie wiem! Nikt nie odpowie na to pytanie! W twórczych poszukiwaniach oddalił się jak zwykle… Malując złego anioła, anielskiego policjanta,
z ponurą, niewróżącą niczego dobrego twarzą…. przywołał mentalnie obraz wspomnianej już pani Solveig. Historia zatoczyła koło a Perlicjan zamknął epokę… Nie wiem, czy zakurzona Solveig zasłużyła na
takie potraktowanie, ale on się nie zastanawia. Jest znów przed nami. Pędzi w świat, w którym staje się
jak zwykle, niedoścignionym małym punkcikiem na horyzoncie sztuki….
Tęsknię za Perlicjanowymi Narracjami, ale musze się pogodzić, że artysta nie może stać w miejscu…
Odpalam, więc silnik i jadę w kierunku horyzontu… jadę po raz któryś zrozumieć i pokochać to, co tworzy
obecnie.
Paweł Be
Czerwiec 2009
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„Tango; Śmierć i dziewczyna”, 2010, 80x120 cm, olej, płótno

„Erotyczny Królik”, 2007, 40x100 cm, olej, płótno /z kolekcji prywatnej Danki i Pawła Baranowskich/
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„Roxy”, 2011, 70x50 cm, olej, płótno /z kolekcji prywatnej Ewy i Mirosława Klimków/

5

„Czarna Ines”, 2011, 100x80 cm, olej, płótno
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Katia 2012, 100cmx70cm, olej, płótno /z kolekcji prywatnej Piotra Abaynthe/
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„Marijha” ARH-, 2014, 50x40 cm, olej, płótno

8

„OKO YONO”, 2012, 70x50 cm, olej, płótno

9

„Maska”, 1994, 60x40 cm, technika mix, płótno
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„JAD”, 1994, 60x60 cm, technika mix, płótno
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miniatura z serii „figurabstra
75x48 mm”, 2009, olej, płótno

stwarzał Świat
przez sześć dni
w końcu puścił Pawia
bo mu się kręciło
we Wszechświecie
- siódmego dnia
odpoczął
(w tym przypadku Paw wystąpił
w roli ptaka)
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miniatura z serii „figurabstra
75x48 mm”, 2009, olej, płótno
/z kolekcji prywatnej Tomasza Wieczorka/

Wibracja w linii rozedrganych barw
tła i form figuratywnych
na dachu rogu gdzieś w pobliżu
nieba, wymknęła się
z objęć myśli przewodniej –
skrótem spadała do przestrzeni
gardła, geometrii posmak zostawiła
niespokojny. Grzeszny,
zaparzony kawy smak w nosie
swoje miejsce wybrał malutkie
i jak jedwabny włosek na świńskiej
dupie, burząc tak zwaną
rzeczywistość, popłynął, bananową
tworząc bańkę, żarzącą się
sformułowaniem, niesforną
kompozycją stanął między nogami
kosmicznej istoty trójocznej...

13

„Kotek Madonny”, 2012, 60x45 cm, olej, płótno /z kolekcji prywatnej Adama Janickiego/
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„OPO CYKL” ARH-, 2013, 70x50 cm, olej, płótno
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„Uriel”, 2008, 100x110 cm, olej, płótno
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„Cherubin”, 2008, 90x70 cm, olej, płótno /z kolekcji prywatnej Doroty Suszek i Piotra Sobczuka/
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„Niosący światło – Tadeusz Sośniak”, 2013, 80x120 cm, olej, płótno

18

„Metropolia” 3D, 2011, 80x100 cm, olej, płótno
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„Trzy pieprzone kluski i jedna gruszka”, 2006, 60x80 cm, akryl, płótno /z kolekcji prywatnej Danki i Pawła Baranowskich/

„Dwa złe pierogi”, 2006, 50x70 cm, olej, płótno /z kolekcji prywatnej Joanny Hejduk/
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„Kłamca” ARH-, 2012, 120x60 cm, olej, płótno
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„O, się rozłało”, 2012, 56x90 cm, olej, płótno

„Idzie nocka”, 2006, 70x90 cm, akryl, płótno /z kolekcji prywatnej Danki i Pawła Baranowskich/
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TOMASZ PERLICJAN – Penetrator Mistycznych Przestrzeni Plastycznych · Ur. 02.06. 1966 r. w Pile ( Polska), zajmuje się malarstwem, rysunkiem, działaniami plastycznymi i teatralnymi, video art i poezją · WYSTAWY I NAGRODY · 1983 · „Batrachomachia”
– scenografia do spektaklu, premiera: Zakopane 83 · wystawa indywidualna (malarstwo), PDK w Pile · 1984 · „Stół 2/3” – performance – wyróżnienie: Zakopane 84 · 1985 · „Stół 2/5” – performance – nagroda indywidualna TEATRON 85, Bydgoszcz · 1987 ·
„Erotyk 87” – rysunek i grafika Galeria „PRO” Słubice, BWA Gorzów Wlkp. · „PATRZĄC” – malarstwo wystawa indywidualna; „Stół
2/5” – performance – Wrocław, Piwnica Świdnicka, ODK „Pegaz”, Głogów; „VII Festiwal Kultury Studentów PRL” – „Irracjonalny
Spektakl Amfiteatralny”, „FAMA”, Świnoujście, Katowice – Hala Parkowa · 1988 · „Widzenia do Widzenia” – rysunek i malarstwo,
XIII Spotkania ze Sztuką, PDK w Pile; „ARSENAŁ 88” – Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki – Hala Gwardii, Warszawa; „Po
Arsenale” – wystawa indywidualna, Jabłonna k/ Warszawy; „Kadysz” – scenografia do monodramu, premiera: SDK Warszawa,
Edynburg 89 · 1989 · „Erotyk 89” – rysunek i grafika – Galeria „PRO”, Słubice, Mała Galeria BWA- GTF, Gorzów Wlkp. · 1990 ·
„Rysunek” – wystawa indywidualna Klub „Index”, Wrocław; „Betonowa Poświata” – wystawa indywidualna „Klub Dziennikarza”,
Wrocław; „Lśnienie” – Galeria „Lśniący Wrocław” we Wrocławiu · 1990 · „Chroń Oczy Przed Olśnieniem”, Stara Przepompownia
w Pile · 1992 · Erotyk „Tavolo 2/5” – wystawa fotografii i performance – Alpheus, Rzym, Włochy · Od 1993r. prowadzi pracownię
i galerię autorską „Odkrywkowa Kopalnia Sztuki Współczesnej” w Pile · 1994 · Performance, instalacje i wystawa fotografii „Mistic plus Plastic”, Galeria Autorska, Piła · 2001 · „Magia Papieru” – BWA i UP, Piła · 2002 · „Transformacje”– Muzeum Stanisława
Staszica w Pile · 2004 · „VII Międzynarodowe Triennale Sztuki” – Majdanek 2004 · 2005 · „Malarstwo” – wystawa BWA i UP, Piła;
„Galeria Jednego Autora” – Starostwo Powiatowe w Pile; „Transformacje II” – Republika Wyobraźni, Mirosławiec · 2006 · „Malarstwo, Grafika, Rzeźba” – Republika Wyobraźni, Mirosławiec; „Malarstwo” – Ma Rosa – Cafe, Berlin, Niemcy; „Światy w słowach zebrane” – okładka, zeszyt poetycki grupy „Sprężyna”, Piła · 2007 · „Artystyczne Wibracje”, Galeria LABIRYNT przy PSMLW
w Pile; „Współczesna Neuroestetyka”, Park Technologiczny Nikla , O.B.O.R.A., Poznań; „Grafika, rzeźba, collage, malarstwo”, Targi
„Ciepły Bałtyk”, Gdańsk; „Artystyczne Wibracje II – Szylkretowa Pelisa z Gipiury”,SCK, Stargard Szcz.; “5 Open Air Gallery”, Berlin,
Niemcy; Międzynarodowy Plener Interdyscyplinarny, Borzęciczki 2007; „16 Okrągła Rocznica Pieprzonego Jubilata”, O.B.O.R.A.,
Poznań; „Malarstwo” – Cafe Avril, Berlin, Niemcy · 2008 · „Dylematy Sztuki Współczesnej w Polsce i Niemczech”, Instytut Zachodni, Poznań; Malarstwo – SCK, Stargard Szczeciński; Malarstwo – Cafe Rix, Berlin, Niemcy; „6 Open Air Gallery , Berlin, Niemcy;
Malarstwo – Cafe Rix, Berlin, Niemcy; „Painting” – Total Art. Space, Berlin, Niemcy; “Art – Salon Pilski 2008”, BWA i UP, Piła ·
2009 · Malarstwo – „Martwa natura”, Liberda, Berlin, Niemcy; „Syreny nad miastem” – okładka do płyty grupy The Cuts z Piły;
„Noc Muzeów”, Piła – Sztuka Alternatywna XX –go wieku; „Chroń Oczy Przed Olśnieniem” – zapis filmowy Widowiska Cyrkowego
Mistycznie Plastycznego – Sztuka w kilku ARTACH /autor: T. Perlicjan 1990r./; 7 Open Air Gallery, Berlin, Niemcy; „figurabstra
78x45” – miniatura (malarstwo), BWA i UP, Piła; „Art – Salon Pilski 2009”, BWA i UP, Piła · 2010 · „Perlicjan – malarstwo”, ATMAN
galery, Piła; 8 Open Air Gallery, Berlin, Niemcy; ATMAN COLLECTION 2010 – rysunek, malarstwo, fotografia, ATMAN galery, Piła;
“Art – Salon Pilski 2010”, BWA i UP, Piła · 2011 · “Malarstwo” – Wielkie otwarcie – KRATER – Szamocin; „Deformacje – malarstwo
T. Perlicjan” i wykład dr inż. P. Baranowskiego, Zespół Szkół Ekonomicznych i Usługowych w Żychlinie; “Pilska Noc Muzeów III,
2011” – “Życie Sztuką – teatr, malarstwo, poezja” /Tomasz Perlicjan – prezentacja książki autorskiej/; XX rocznica Pieprzonego
Jubilata – wystawa malarstwa, Poznań; prezentacja obrazów w siedzibie firmy ASTAT w Poznaniu; „ART – Salon Pilski 2011”, BWA
i UP, Piła · 2012 · „Malarstwo” – MDK, Wągrowiec; „Malarstwo” – Sztuka & Biznes”, Metalmex, Wysogotowo k/ Poznania; „Poedyski
do wierszy T. Perlicjana” – Chmura Artystyczna – BWA i UP, Piła; „Poedyski” – Przegląd Kina Niezależnego S.P.A.M., Pleszew; Międzynarodowy Plener Malarski – Nielisz 2012; „Poedyski” – Golden Vision Music & ART Festival, Katowice; “6 Triennale – “ Z Martwą
Naturą Sieradz 2012” – BWA, Sieradz · 2013 · „Artystyczne Wibracje 3” – Galeria Labirynt prz PSM-LW w Pile; „REALITY ART – Olszewo 2013” – Plener interdyscyplinarny; „Portrety i Tła – malarstwo” – Galeria Zamkowa, Pleszew; „Malarstwo” – Przegląd Kina
Niezależnego S.P.A.M., Pleszew; „Metafizyczna Noc Artystyczna – multimedia ART”, Piła; prezentacja obrazów dla Philips Lighting
Poland – Centrum Aplikacji Światła LAC Philips Lighting Poland w Pile; Plener „Alwernia 2013” – klasztor o.o. Bernardynów
w Alwerni · 2014 · „Pilski Kalendarz Artystyczny 2014” – SPS, Piła; „Okna na sztukę” – Pilska Noc Muzeów – BWA i UP, Piła · POEZJA · 2001 · Antologia Poezji – Piła 2001 · 2004 · „Jestem dla Ciebie” – Ogólnopolski Konkurs Poezji Miłosnej, Złotów – wyróżnienie · 2005 · „Autobusy pełne Poezji” – akcja poetycka, grupa poetycka Sprężyna i MPK, Piła · 2006 · „Światy w słowach zebrane”
– zeszyt poezji, grupa poetycka Sprężyna, Piła; XV Spotkania z Francją – „Impresje Francuskie” – konkurs literacko – fotograficzny
pod patronatem Tygodnika Pilskiego – wyróżnienie · 2007 · „Między niebem a ziemią” – zeszyt poezji, grupa poetycka Sprężyna –
Piła · 2010 · „Życie Sztuką – teatr, malarstwo, poezja” Tomasz Perlicjan – Książka autorska · 2014 · „Pilskie Kalendarze Artystyczne
2013 i 2014” – antologia poezji i sztuki – Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe w Pile · NAGRODY · 2011 · nagroda Starosty
Pilskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, ochrony i upowszechniania kultury · 2013 · „Syriusze 2013” – nominowany do Nagrody Prezydenta Miasta Piły w kategorii: Osobowość Roku 2012 · 2014 · „Syriusze 2014” – nominacja do Nagrody
Prezydenta Miasta Piły w kategorii: Wydarzenie Roku 2013 – „Metafizyczna Noc Artystyczna 2013”

Na okładce – „Tango; Słońce i Księżyc”, 2014, 120x80 cm, olej, płótno
Na pierszej stronie – „Idol”, 1987 – 2003, 40x30 cm, akryl, płótno

Centrum Sztuki Współczesnej
Galeria Andrzeja Strumiłły
Oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 45
tel/fax: 87 565 11 30, tel. 87 565 11 32
e-mail: csw.as-gallery@wp.pl, kontakt@csw-as.org
http://csw-as.org
Ekspozycje udostępniane są zwiedzającym
od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 – 17.00

Wydawca: Muzeum Okręgowe w Suwałkach
Projekt aranżacji wystawy: Izabela Muszczynko
Projekt graficzny i opracowanie ilustracji: Izabela Muszczynko
Opracowanie komputerowe: CYJAN.NET
Druk: KONCEPT, ul. Watykańska 13, 15-638 Białystok
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