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  Każdy, kto cierpi na arachnofobię, będzie wiedział, o czym mowa. Odbywa się to tak: kątem 
oka widzimy coś, co wydaje nam się być pajęczakiem. „Wydaje się” to może niezbyt dobre wyraże-
nie w tej sytuacji – nasz organizm jest przekonany o tym, że zauważony przez nas obiekt, znajdu-
jący się gdzieś na peryferiach widzenia, w rzeczy samej jest owym nieprzyjemnym stworzeniem 
wywołującym w nas strach i obrzydzenie. Świadczy o tym pojawienie się odruchów bezwarun-
kowych – automatycznie odskakujemy na bok, zamykamy oczy, w panice otrzepujemy się, serce 
zaczyna walić, może nawet zdarza nam się krzyknąć. Tymczasem pajęczak okazuje się być kłęb-
kiem włosów, kawałkiem sierści, fragmentem rośliny – pyłkiem, kwiatostanem, osobliwie ukształ-
towanym liściem, sfilcowanym kawałkiem wełny, nitką rozpostartą na dywanie... Cały nasz strach 
– nadaremny. Nie było to jednak zwykłe przywidzenie – przecież coś widzieliśmy. Patrzyliśmy, ale 
się nie dopatrzyliśmy. 

 Takie skojarzenia przychodzą do głowy kiedy patrzy się na niektóre z obrazów Dawida Czycza: 
„Gabinet cieni” (2011), „Włosy” (2010) czy „Miewam gości” (2011). Pozornie znajome i neutralne 
fragmenty rzeczywistości – w tym przypadku: części ludzkiego ciała – ukazane zostają w sposób, 
który sprawia, że postrzegamy je w najlepszym wypadku jako niepokojące, częściej – jako od-
rzucające czy wręcz obrzydliwe. Pokawałkowane ciała (aż chciałoby się napisać: szczątki) tworzą 
osobliwe kombinacje wywołujące nastrój trudnej do określenia grozy, tym bardziej przejmującej, 
że – podobnie jak w opisanym wyżej przypadku „niedopatrzonego” pająka – nasze oko cały czas 
jest mamione w kwestii tożsamości tych tworów, które zdają się rozpełzać w przestrzeni wyimagi-
nowanych, mrocznych pomieszczeń. Czy to myśliwskie trofea? Poroża? Gigantyczne pająki? Mac-
ki? W tych eksponatach swoistego gabinetu osobliwości, w którym nic nie jest tym, czym wydaje 
się na pierwszy rzut oka, zdaje się tkwić pewien pierwiastek magiczny – wywołują one skojarzenia 
z magią gestów czy magią sympatyczną, tak często odwołującą się oddziaływania na odległość 
za pośrednictwem oddzielonych od całości fragmentów ciała, najczęściej – włosów. 

 Co łączy te malarskie zapiski z antypodów widzenia z innymi pracami Czycza prezentowa-
nym w ramach wystawy w Galerii Arttrakt, pochodzącymi z cyklu „Woodland”? W tym przypad-
ku również mamy do czynienia z osadzeniem ciał istot żywych (zwierząt, owadów, w mniejszym 
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stopniu roślin) w kontekście eksponatów, kuriozów – pokawałkowanych, okaleczonych. W tym 
wypadku nie może być jednak mowy o wrażeniu ruchu, rozpełzania się. Unieruchomienie, wręcz 
skamieniałość postaci zwierzęcych jest tym, co wysuwa się na pierwszy plan. Można tu przywo-
łać inne znaczenie słowa „niedopatrzenie”, rozumianego jako brak należytej uwagi prowadzący 
do wyrządzenia szkody. Świat przyrody, świat nie-ludzki, spychany jest przez cywilizację na mar-
gines widzenia; zło wyrządzone jego mieszkańcom przez człowieka zbyt często traktowane jest 
przez nas jedynie w kategoriach „niedopatrzenia” właśnie – nie dostrzegamy tego zła poważnie, 
umniejszamy jego znaczenie. 

 Efekt niedopatrzenia może być jednak również wywołany decyzją artysty dotyczącą ściśle 
formalnych aspektów dzieła. Sposób kadrowania charakterystyczny dla wielu obrazów Czycza po-
lega często na pozostawieniu poza obrębem płótna – a zatem w domyśle – tych fragmentów ciała 
swoich zwierzęcych lub ludzkich modeli, które zwykle uchodzą za najważniejsze dla ich identyfi-
kacji, przede wszystkim – ich głów. Redukcji tej w większości przypadków towarzyszy wąska gama 
kolorystyczna, skłonność do upraszczania, uogólniania, przy jednoczesnej odrealniającej wręcz 
precyzji, klarowności form. Jeśli zatem malarstwo Czycza określa się mianem charakterystycznego 
dla tzw. nurtu nowych surrealistów, trzeba podkreślić, że jest to surrealizm o posmaku mocno nie-
kiedy minimalistycznym. 

          Joanna Kaźmierczak
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bez tytułu
olej na płótnie, 70 cm x 57 cm, 2011
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bez tytułu
olej na płótnie, 35 cm x 25 cm, 2015
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bez tytułu
olej na płótnie, 25 cm x 40 cm, 2015
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Wyrwy
olej na płótnie, 32 cm x 40 cm, 2011



10

Miewam gości
olej na płótnie, 31 cm x 39 cm, 2011
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bez tytułu
olej na płótnie, 55 cm x 45 cm, 2012
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bez tytułu
olej na płótnie, 40 cm x 60 cm, 2011
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bez tytułu
olej na płótnie, 75 cm x 60  cm, 2015
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Gabinet cieni
olej na płótnie, 160 cm x 110 cm, 2011



15

Włosy
olej na płótnie, 80 cm x 70 cm, 2010
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bez tytułu
olej na płótnie, 35 cm x 25 cm, 2015
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bez tytułu
olej na płótnie, 65 cm x 80 cm, 2014
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bez tytułu
olej na płótnie, 60 cm x 70 cm, 2015
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bez tytułu
olej na płótnie, 90 cm x 70 cm, 2014
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bez tytułu
olej na płótnie, 80 cm x 60 cm, 2014
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Nie
olej na płótnie, 75 cm x 60 cm, 2012
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Czarna owca
olej na płótnie, 80 cm x 90 cm, 2014
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bez tytułu
olej na płótnie, 60 cm x 60 cm, 2015
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bez tytułu
olej na płótnie, 70 cm x 100 cm, 2015
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bez tytułu
olej na płótnie, 90 cm x 70 cm, 2015
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Dawid Czycz (ur. 1986), absolwent Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.  
W 2011 r. obronił dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka. Związany z Galerią Zderzak.  
Mieszka i tworzy w Krakowie. 

Wystawy:
2015 – 42 Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”, Bielsko Biała
2015 – „Tylko dla twoich oczu”, Galeria Zderzak, Kraków
2015 – „Artyści z Krakowa. Generacja 80/90.”, MOCAK, Kraków
2015 – „The day when the circus arrive”, Gallery Yuki-Sis, Tokyo
2015 – Wystawa indywidualna „Woodland”, Galeria Zderzak, Kraków
2015 – „(Nie) dotykaj! Haptyczne aspekty sztuki polskiej po 1945 roku”, CSW Toruń
2014 – Przegląd Sztuki „Survival”, Wrocław
2014 – „Takt”, Starak Foundation, Warszawa
2014 – „Lepiej mieć horyzont wąski”, Galeria Zderzak, Kraków
2013 – „Para malarstwo”, Galeria Wizytująca, Warszawa
2013 – „Ogień św. Antoniego”, Galeria Łącznik, Kraków
2012 – „Somnambulant Eve”, Wrong Door Gallery, Londyn
2012 – „Id”, Cellar Gallery, Kraków
2012 – „Promocje”, 2012, Legnica
2012 – „Space”, Art in the Flat, Paryż
2012 -”No logo”, Galeria Zderzak, Kraków
2012 – ”Opowieści niesamowite II Lato”, Gdańsk Las przy ul. Polanki 125
2012 – „Artist in residence 2012”, Bm:ukk, Vienna Austria
2011 – Wystawa indywidualna „5200 litrów”, PSW Fundation, Warszawa.
2011 – „Blue velvet”, Galeria Zderzak, Ryczów.
2011 – Dyplomy ASP w Krakowie 2011, Pałac Sztuki, Kraków
2011 – Wystawa indywidualna „Ciała stałe”, Galeria Zderzak, Kraków
2011 – ”O dziwnych uczuciach”, Galeria Zderzak, Kraków
2010 – „Moon Hostel and The Moovies”, Galeria Manhattan, Łódz
2010 – „Mambo Spinoza”, Galeria Zderzak, Kraków
2010 – Wystawa indywidualna „O wadach”, Galeria Zderzak, Kraków
2009 – „Science & Fiction”, Galeria Zderzak, Kraków
2009 – „Moon hostel”, Galeria Zderzak, Kraków
2009 – Zbiorowa wystawa w niemieckim konsulacie, Kraków
2008 – „Mistrz i uczniowie”, Muzeum w Tranowskich Górach





bez tytułu
olej na płótnie, 70 cm x 57 cm, 2011
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