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Recenzja pracy doktorskiej oraz dorobku artystycznego mgr Krzysztofa Gila

sporzqdzona w zwigku z przewodem doktorskim w dziedzinie sztuk plastycznych

w dyscyplinie artystycznei sztuki pigkne, wszczetym przez

Radg Wydzialu GrafikiAkademiiSztuk Pigknych w Krakowie

l. Dane personalne

Krzysztof Gil urodzit sig w 1987 roku w Krakowie. W 2013 roku ukoriczyt Akademig Sztuk Pigknych

w Krakowie. Dyplom zrealizowal w pracowni litografii, promotorem jego dyplomu byt

dr hab. Piotr Panasiewicz. Aneks zrealizowal w pracowni rysunku dr hab. Joanny Kaiser.

Dr hab. Joanna Kaiser jest tez promotorem przewodu doktorskiego Krzysztofa Gila, wszczgtym w

ramach Srodowiskowych Studi6w Doktoranckich przez Radg Wydziatu GrafikiAkademii Sztuk

Pigknych im. Jana Matejkiw Krakowie.

ll. Ocena dorobku afistycznego

Krzyszlot Gil nale2y do tych rnlodych artyst6w, kl6rzy etap wczesnej edukacji przeszli bardzo

klasycznq Scie2kq, na kt6rej cig2ka, zetelna praca poryzedza i daje mocne podstawy pod dojrzate

juz artystyczne poszukiwania. W zakresie tematyki, jak sam podkreSla, od najwcze$niejszych lat

edukacji artystycznej, zajmuje go kwestia swojej romskiejto2samo6ci. Tak wigc, zar6wno w sferze

warsztatowejjak i konceptualnej Krzysztof Gil, jako artysta od samego poczqtku pozycjonuje sig

wzglgdem tradycji, i z tego pozycjonowania sig wynikajq jego wszelkie zmagania w poszukiwaniu

adekwatnej formy i tre6ci. Takie postawienie sprawy pzez mlodego artystg nie jest czgsto

spotykane. Na og6t mamy na poczqtku do czynienia z okresem buntu i zaprzeczenia. Mlody

artysta czgsto odrzuca kadycjg, po to by po latach ewentualnie wr6ci6 do niej na wtasnych

warunkach. Przypadek Krzysztofa Gila nie jest jednak typowy. Specyfika jego sytuacji wiq2e sig ze

wspomnianym romskim pochodzeniem. M&cdy artysta - Rom mieszkajqcy w Polsce, w pewnym

sensie nie mo2e sobie pozwoli6 na luksus beztroskiego odb2enia na bok spraw zwiryanychz

przeszlo6ciq, a co za tym idzie z tradycjq - zar6wno kulturowq jak i artystycznq. Do6wiadczenia z

przeszlo6ci stajq sig dla niego zar6wno balastem jak ifascynacjq. lnspirujq poszukiwania w

zakresie formy i tre6ci. To wyjqtkowa dzisiaj sytuacja, kiedy zastanawiajqc sig nad tw6rczo6ciq

mtodego artysty pojawiajq sig takie pojgcia jak odpowiedzialno66 czy zobowiqzanie, jako kategorie

determinujqce jego postawg. Jeszcze bardziej wyjqtkowy jest fakt, 2e kategorie te wydajq sig w

przypadku Krzysztofa Gila naturalne, wrgcz nieuniknione i niezbgdne. Sq jak najdalsze od

egzaltowanej artystycznej fanaberii, a tym bardziej od koniunkturalnej kalkulacji, kt6ra jak wiadomo

jest nierozerwalnie zwiqzana ze wsp6{czesnym Swiatem sztuki, zmuszajqc nas do nieustajqcego
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wysitku weffikowania prawdziwych intencji autora. W przypadku Krzysztofa Gila intencje te sq

niezaprzeczalnie czyste, wrecz krystaliczne - to jest ten aspekt, kt6ry szczg6liwie dla autora nie

pozostawia wqtpliwo5ci. Krzysztof Gilw swoich dziataniach arlystycznych od samego ich poczqtku

jest zaanga2owany spotecznie, i nie ma zas|rzezef' co do szczeroScitego zaanga2owania.

Specyfika jego przypadku pozwala obserwowa6 niejako symultaniczny proces artystycznego

dojrzewania - dokonujqcy sig w warstwie zar6wno warsztatowejjak i ideowej.

W przeslanej mi dokumentacji, znalazlem informacje o udziale Krzysztofa Gila w blisko trzydziestu

wystawach (migdzy innymiw Krakowie, Wroctawiu, Tarnowie, Lodzi, Warszawie, Berlinie).

Zazvtyczai byly to wystawy organizowane w instytucjach publicznych, czgsto byly to wystawy

realizowane w ramach artystycznych kooperacji skupionych wok6t zaangalowanych spolecznie

kwestii.

W 2008 roku Krzysztof Gil wsp6ttworzy grup? artystycznq RomaniAfi. Jest cztonkiem

migdzynarodowej organizacji Ternype, skupiajqcej sig na dziataniach edukacyjno-spolecznych,

przeciwdziatajqcych dyskryminacji iwykluczeniu na tle rasowym. Dotychczasowa dziatalno66

artystyczna Kzysztofa Gila a2 nadto spetnia wymogi stawiane doktorantom w tej kwestii.

lll. Ocena pracy doktorskiel

Tajsa. Wczoraj ijutro - to tytut doktorskiej realizacji artystycznej KrzysztotaGila. Tajsa, tajemnicze

stowo, nieznane wigkszo6ci potencjalnych odbiorc6w, od razu stawia sprawe jasno - jest

komunikatem o egzotyczno6ci, a jednocze6nie z perspektywy autora jest jasnq deklaracjq

zwi1zanq,z silnym poczuciem to2samo6ci. Tajsa, sbwo odnoszqce sig do czasu pzeszlego jak i

przyszlego, nie majqce prostego odpowiednika w jgzyku polskim. Fizycznie praca doktorska

przybiera formg kubicznego obiektu - niby baraku, jasne jest tu, 2e mamy do czynieniazpara-

architektonicznq instalacjq, jasne jest 2e do obiektu bgdzie mo2na wej56, bgdzie mo2na zobaczy|,

co kryje sig w Srodku. Tajsajako tytut pracy jest bardzo dobrq decyzjq, podnosi dramaturgig,

wzmaga poczucie obcowania z tajemnicq, chg6 dotarcia to jej rozwiklania. Narracyjno56 jest

bowiem bardzo wa2n4 cechq doktorskiej pracy, Swiadomie i precyzyjnie rozegran4ptzez autora.

Percepcja cato6ci rozciqgnigta jest w czasie i rozlo2enie tego procesu na poszczeg6lne etapy ma

tu znaczenie. Oczywiste jest 2e obiekt widzimy najpierw zzewn4lrz, a potem od wewnqtrz.

Zewnglrzny oglqd, kontrastuje z wewngtrznym. A ka2dazlych perspektyw, na sw6jwtasny spos6b

graz naszq, percepcjq, a Sci6lej m6wiqc z naszymi stereotypami w postrzeganiu zeczywisto$ci.

Widok zewngtrzny jest stosunkowo delikatnq grq, do kt6rejjako odbiorcy sztukijeste6my

przyzwyczajeni - oto obiekt na kt6ry patrzymy jest jednocze6nie cytatem z rzeczywisto6ci,

konglomeratem pzedmiot6w gotowych, budujqcych co6, co kojarzy sig z tymczasowq bieda-

architekturq, koczowiskiem z obrze?y wsp6lczesnej metropolii. Krzysztof Gil nawiqzuje oczywiScie

do historiiwgdr6wekswojego narodu, alele2graze stereotypowym postrzeganiem Rom6w jako

biednych nomad6w. Dodatkowo jednak, regularnoS6 formy calo$ci oraz kontekst miejsca w kt6rym
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obiekt oglqdamy, sprawiajq 2e to co widzimy mo2na by nazwad te2 swoistym negatywem

galeryjnego white cuba. Tym bardziej wigc ciekawi, co znajduje sig w jego wngtrzu. Tak jak

wspomniatem, wngtrze kontrastuje ztym co na zewnqlrz. Jest.to kontrast dobitny, rozlo2ony na

wielu poziomach. Rysunek, wypetniajqcy szczelnie calq przestrzefi wngtrza stanowi przeskok z

postrzegania catej pracy tylko jako obiektu, sprawia 2e calo56 staje sig boksem z ukrytq w 6rodku

opowie6ciq. Rysunek dziata mocno swojq figuratywno6ciq, wirtuozerskimi nawiqzaniami do

klasycznego, historycznego malarstwa. Nagromadzenie cytat6w, stylizowana forma i

manifestacyjnie niedzisiejsza sytuacja przedstawiona na rysunku - to wszystko sprawia, 2e

powstaje wra2enie obcowania z kostiumowym pzedstawieniem, mo2e nawet pastiszem czy

parodiq. M6wig o wlasnych odczuciach, bo w tym momencie,,czytania" pracy Krzysztofa Gila,

pojawr{y sig w mojej gbwie takie pytania. I w tym momencie, na podstawowe pytanie, czyli -,,O co

tu wla6ciwie chodzi?" - uzyskujg odpowied2, 2e rysunek przedstawia sceng pokotu po polowaniu, i

czytam cytat umieszczony w pracy pisemnej:

,,Ustrzelono pigknego jelenia, pigc saren, trzy spore odyrice, dziewigd mniejszych dzikow, dw6ch

Cyganow, jednq Cygankg ijedno Cyganiqtko.

Fragment XVIl-wiecznej niemieckiej kroniki polowari".

Dowiadujg sig te2 o czym6, o czym nie mialem wcze6niej pojgcia, czyli o tym 2e w XVll wieku w

Niemczech i Niderlandach ustanowiono prawo zezwalaj4ce na polowanie na Cygan6w. Tym

samym realizuje sig kolejny, tym razem gt6wny suspens w narracji rozpisanej pzez Krzysztofa

Gila. WytwornoS6 rysunku staje sig przera2ajqca. Nawiqzanie w formie do malarskich panoram,

bgdqcych kiedy6 rozrywkq dla mieszczaflstwa, koresponduje z instytucjq polowati bgdqcq kiedy5

rozrywkq, dla ziemiafistwa, szlachty i koronowanych gt6w. Widzimy,2e ludob6jstwo byto niegdy6

prawnie usankcjonowanE czg6ciq tej rozrywki. W tym kontek6cie, wszelkie u2yte przez Krzysztofa

Gila Srodki formalne, wlqcznie z wytwornq stylizacjq, okazujq sig jak najbardziejwla6ciwe. Okazuje

sig, 2e to co przeraza+o w ll Wojnie Swiatowej, czyli fakt 2e najbardziejwyrafinowana kultura

stworzyla najpotworniejsze w historii zbrodnie, ma tradycjg dfugq i bogat4 w okropno6ci.

W tym momencie narracja pracy doktorskiej mog*aby sig wyczerpae bez najmniejszej dla niej

szkody. Okazuje sig jednak, 2e opr6cz gorzkiego komentarza do kultury i historii powszechnej,

znajdujq sig w tej pracy dodatkowe warstwy. Krzysztof Gil umie6cit we wngtrzu swojej instalacji

romski rekwizyt wr62biarski - truszul be{ca. Jest to drobny przedmiot, kt6ry opr6cz wielu

kulturowych funkcji, petnil te2 rolg polegajqcq na budzeniu lgku u obcych, budzeniu lgku u nie-

Cygan6w. Ten przedmiot, umieszczony ptzez Krzysztofa Gila w jego pracy, jest pomimo

niewielkich rozmiar6w, wa2nym znakiem. Symbolizuje egzystencjalnq rczpacz tych, kt6rzy zostali

wyjgci spod prawa, kt6rych nikt nie broni i nikt nie szanuje, dla kt6rych rzeczywisto66 duchowa jest
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ostatniE instancjq, a mozliwo66 rzucenia uroku czy klqtwy jest jedynq formq obrony jaka im

pozostala.

lm bardziej osobista warstwa doktorskiej instalacji Krzysztofa Gila, tym subtelniejsz4zyskuje

formg. Ostatniq, dopeiniajqcq warstwq, jest akcent, kt6ry nie ma juz zadnej materialnej

reprezentacji - to historia rodzinna, opowiedziana Krzysztofowi przez jego babcig, o tym jak zostat

zabity jej ojciec - bez powodu i bez konsekwenqi, przez trzech sprawc6w znanych z imienia i

nazwiska. To sila faktu, przy kt6rym blednie kazda sztuka. Praca Krzysztofa Gila pokazuje ze ma

on 5wiadomo56, 2e najlepsze co moze zrobiljako artysta, to ,jedynie" stworzy6 kontekst, w kt6rym

prawdziwa historia bgdzie mogla wybrzmie6, 2e bqdzie mogta by6 wystuchana i nie zostanie

zapomniana.

Podsumowujqc, wymienig to, co wydaje mi sig w dorobku artystycznym i w pracy doktorskiej

Krzy szlota G ila najcenn iejsze :

- Ulokowanie wlasnej, subiektywnej refleksjiw nurcie dziejqcych sig uniwersalnych, historyczno-

spotecznych proces6w.

- Dojrzala postawa artystyczna , oraz zwi4zana z ni4wra2liwo56 i odpowiedzialnoSc spoteczna.

- Bardzo wysoki edukacyjny potencjat postawy artystycznej.

- Oryginalne wprowadzenie w obszar sztuki wspotczesnej aspektow zwi4zanych z kulturq i

historiq Rom6w.

- U2ycie 162norodnych technik i Srodk6w formalnych, adekwatnych do zilustrowania zar6wno

fakt6w historycznych jak i wspolczesnej ksenofobii.

- Dobre proporcje cigzaru podjgtego tematu do stosowanych Srodk6w wyrazu.

lV. Konkluzja

Uwzglgdniajqc dorobek artystyczny, oryginalny wklad w rozw6j sztuki, oraz spoleczny wymiar

przedstawionej przez Krzysztofa Gila pracy doktorskiej, z petnym przekonaniem popieram wniosek

o nadanie mu stopnia doktora w zakresie sztuk plastycznych w dyscyplinie adystycznej sztuki

pigkne, w przewodzie wszczglym przez Radg Wydziatu Grafiki Akademii Sztuk Pigknych

im. Jana Matejki w Krakowie.
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