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Recenzja pracy habilitacyjnej oraz ocena dorobku artystycznego i dydaktycznego Pala ad. 1
st. Pavvta Kowalewskiegp z Wydzialu Wzomiclwa Akademii Sztuk Pi~ych w Warszawie

sporz~ona w zwiQZku z przewodem habilitacyjnym wszcz~ przez Rad(t Wydzialu Grafiki

Pan Pawai'Kowalewski urodzt s~ 20 \M'ZeSnia1958 roku w Warszawe. W lalach 1978-83 s1udioNatna

Wydzale Malarstwa Akademi Sztuk ~knych w Warszawe. Praca dypbrrowa pod tytu\em "Szb.Jka.
osobista czyi Prywa1na" zostala vvyr6i:niona ocenq ceuJEicq pl4ez promotora prof. Stefana

Gierowskiego, oce~ bardzo dobr~ otrzymala realizacja "Sztuka osobista czyi prywatna- czarne i
biale" i byt to aneks do dypbrru zrealizowany pod kierunkiern prof. Ryszarda Wniarskiego, pra~

obr~ Pawet Kowalewski zostaje najnIodszym czlonkiem grupy artystycznej Gruppa i razem z

Jaroslawem Modzelewskim, Ryszardem Grzybem, Ryszardem Woiniakiem, Markiem Sobczykiem i

VllrudLil IJierzemPavv1akiemodpow'ada za znaczqcy fra8l1ientzycia artystycznego !atosiern:lziesiqtyc-h

wPolsce.

W 1985 roku otrzylll.Jje propozycje pracy pedagogcznej na Wydziale WzcrnCtwa w Pracowni prof.

PrzemysbNego Akademii Sztuk ~knych w Warszawe. W 1986 roku zostat asystentem a w 1988
awansowat na starszego asystenta w tejZepracowni . W 1990 roku olwcrzyt przew6d kwaifikacyjny

Qj 1995 roku provvadzi na Wydziale WzornCtwa n~ Pracown~ Prqektowania Reklamy

przeznac~ dla s1udentoo czwartego roo s1udi6w i rnagistrantON.Podczas wyklad6w i 6wiczen

porusza zagadnienia dotyczqce kreacji kornunikacji marketingowej, podstaw n-rarketingu

uwarunkowan wsp6lczesnych medi6w reklamovvych, craz podstaw kr~enia fitnCMtreklamowych.

Warunkiern uzyskania semestrahego zaliczenia z ~ jest zaprqektovvanie pei1ej kampani

Jako kierovvnik pracowni byt pranotcrem prac dyplorrowych craz ich recenzentem. Do nnych

dman praktycznych, kt6re przeklad~ s~ na sposoo ksztaCenia s1udentONrroZemy zaliczy6 fakt

pisma "Busness Week" na Polsk~ w lalach 1992-1995.Qj 1993 roku ~ny z M~zynarod<mym

StovvarzyszeniemReklamy 1M w Polsce.



W latach 1995-1997 pelnt funkcj~ Przewodn~cego Rady Nadzaczej 1M. Dwukrotnie byt wybrany

na stanowisko WlCeprezesa 1M (2002-2004).
W latach 2008-2011 zasiadat na fotel! Prezesa Stowarzyszenia 1M.

Cd 2009 WlCeprezes ds. Strategi w 1M Gbbal. Cd 2005 czbnek Rady.Marek Superbrands Polska.

Pan Pawet KowaleWski to przypadek szczeg6lny, na, podstawie jego iyciaysu artystyczno-

zawodrn.vego rroZemy budowa6 obraz pokolenia, ktcre swqe daosle i odpowiedziahe iycie

zaczynalo w czasach Polski Ludowej. Nas~pnie przeiyb upadek systernu kanunistycznego

wywdany strajkam i powolaniem niezaleinego ~u zawodowego SoIidarn006, ktO"y potem

przekszt.alci s~ w szeroki ruch spoleczny. To rewolJcja Sotidarnoociovvadoprowadzia do zmiany

systemu politycznego a co za tym idzie, do wyprowadzenia wqsk rosyjskich z 19renu Polski,

. wprOVJadzla zasady demokratyczne w iyciu spdeczno-politycznym aaz stworzyla podstawy do

rozwqu woh1ego rynku. Ale za nim do tego doszb w ostatnich podrygach system kanunistyczny

zafundowat swoiTl obywatekJrn stan wqenny, ktO"y zablokowat naturalny raz.w6j i radosc z

odzyskiwanej wohooci. Zamiast 1990wprowadzJ spra\JVdzonysysl9m represji: i1ternowaniadzialaczy

wohoociowych, pacyfikacji zakladbN pracy, terra i zbrodnie a w nnym wymarze doprowadzt do

~bokich podzial6w w spoleczenstwie, jetei chodzi 0 wiarygodn~ oce~ fakt6w i powodbN

wprOVJadzeniastanu wqennego w Polsce.

To byt czas w kt6rym ksztaJtowaias~ postawa, s'wiatopog~d rrtJdego artysty iobywatela iy~ego w

trudnym czasie tzw. przekJmu.

To czas pr6by, ~bokiego poczucia realizmu i kookretnych dzialan ~cych zagraze w1asnej

egzystencji i unieruch0rri6 roYWiduahy raz.w6j.Wsp6luczestniczenie w dzialaniJ daje poczucie

pewnej mocy, ale i tei: przecenia stan naszego bezpieczer'lstwa. Grupa to wsp6hota sm

charakterami poszczeg6hych jej c1b1k6w to uklad, ktO"y zaklada wzmocnienie oddzialywania na

otoczenie a w przestrzeni wewn~j przyspiesza dqrzewanie irozwq poszczeg6lnych osobo'NC>.Sci.

W main odczuciu LJdziemys~cy podobnie s~ w stanie wytworzy6 specyficzne poczucie wohooci

wewncprz grupy, ktcra maze by6 inaczej postrzegana przez obserwata6w zewn~trznych. Ta r6.inica

ciSnienzostala dobrze wykazystana przez Pana Pawla Kowalewskiego i jego koleg6w z grupy.

Jako byly i najl1Iodszy czhlek grupy artystycznej KOI::.OKLIPSA dzialaiClcejw latach 1983-1990
miaIem przyjermoS6 pozna6 i wystawia6 razem z chlopakarni z Gruppy i jak wida6 nasza znajornoS6

trwa do dziS,dlatego pozw~ sobie na niepisanie slowa pan przed illieniem Pawet.

.W przypadku grup artystycznych, ktCre dzialaly przez szereg Iat nie jest tak, ze ktoo przychodzi z

niczym inie ma VlAasnegodoowiadczenia w tvvorzeniJfakt6w artystycznych.

Pawet wiebkrolnie przypomilat, te mat szcz~cie spotka6 na swqej drodze iycia osoby, ktcra byly

wsparciem dla rrtJdego adepta sztuki, byt nill na pewno profesa Akademi Sztuk P~knych Stefan

Gierowski. To osobo'NC>S60 niekwes1ia1owanymdaobku artystycznym , kt6ra zarazla Pawla mIoScii:!

do malarstwa, uczyla wrazlwoSci i toIerancjidla r6inych kierunk6w w sztuce, tego typu doowiadczenie

Pawet nazywa wy~owym szcz~ciem na s'NOjejdrodze. Tylko raz miaIem przyjemnOO6spolka6



Stefana Gierowskiego w jego pracowni w Koostancinie, ale te dwie godzily razrrr:JWyuwaiam za cre

co zostaje w p~i na lata. DrUWi wyb~ osobowrec~, ktaa wniosla nowe \'VClrtrecido ±ycia

Kowalewskiego byf profesor Jacek Sempolinski, byf to czbwiek, ktaego pasja i spos6b podejScia do

malarstwa s~ absolJlnie uni<ahe i zasiJgu.iclna uznanie.

To by!y czasy kiedy swobodne podr6Zowanie po swiecie, aby zobaczyc np. obrazy Roberta

Rauschenberga bylo bardzo utrudnbne a w wil?kszoSciprzypadk6N niemoiIP.Ne.

To prawdopodobnie Jacksoo PoBock powiedziaf ze problemy wsp6lczesnego malarstwa IT10Zna

r~wac w dowolnym miejscu na ziemi, w Polsce naJei:aloby powiedzie6 tak: moina r~wac

w dohym miejscu na ziemi,ale pOZVlf6bienam dotrze6 do dowohego miejsca!

Z \NCzesnychdrewiadczen z okresu studi6w Pawef przyznaje s~ do fascynacji sztu~ koncep1ualnq

charakterystyczn~ dla lat 70, kt6ra byla obecna w sposobie i metodach kszta1ceniaw Akademiach

Sztuk ~knych w Polsce. Tego typu drewiadczenia zrnienib stosunek Kowalewskiegodo malarstwa i

sprawib, i:e zrozuniat rzecz podsta~. Forma, medum to rzecz, kta~ wybieramy iu±ywamy po to,

aby wys1a6zbudowany kornunikat w kierunku potencjaklego widza, wyba medum podyktowany jest

wyborem artystycznym. W tym kootekscie granice pom~dzy dyscyplinami niedzie~ tyko I::l~.

Poczl:!tkovvonieformalna grupa niJdych artyst<m liczyla na wsparcie os6b, kt6re mys~ podobnie 0

malarstwie i szuka.iclbratnich dusz. Po kiku pierwszych prezentacjach okazaIos~, i:e to co pokazu.iclto

bardzo wairrJ gIos rrtodego pokolenia i za~ s~ chodzenie na otwarcia wystaw Gruppy. Wernisai:e

zaczynaly s~ od niekoowencjonahych zachowan poprzez bardziej wypracowane lib ill>rowizowane

performance, ~sto zakrapiane mies:zank~dos~pnych a1kohola zamiast klasycznej zagyzki IT10Zna

bylo wysluchac pieSni biesiadnych w wykooanu maIarzy po zakoriczcnej pracy. Ten niezwykly

ladunek energi iekspresji przyc~gaf publicznoSc na poc~tku rrtodziei:O\Ml,ale zaraz po niej pojawili

s~ krytycy i pierwsi kolekcjonerzy sztuki.

Historia Gruppy jest histor~ nie szabkJr10vllqtak jak czasy w kt6rych dzialali. Osoby, kt6re jq tworzyly

to kolejna rzecz do opowiedzenia, ktoS kto ich znat ch06 pobieZnie od razu zauwaiyf, i:e mamy do

czynienia z indywiduahreciami polc.!czooymi przez mezalians. Te r6i:nice pojawiaJy s~ w

ildywiduahym sposobie obrazowania i zaspokajania potrzeb w relacji z otoczeniem. Od mornen1u

kiedy w jednym szeregu weszli na salorly i zacz¢! s~ tak zwana profesjonaha kariera pojawiy s~

nap~ia, kDlnie, antypatie co przez diJgi czas bylo wykorzystywane jako specyficzny rodzaj

ilspracji.

To byf bardzo gorqcy czas dla histori Polski, presja wydarzen w jaks spos6b przekladala s~ na

podejnowane tematy artystyczne, niodzi artysci byli swiadkami i wsp6luczes1nikamizdarzen. Biorl:lC

pod uwa~ ilc6c fakt6N oraz szybki zapis wobrazach PaVvtci,dosadnrec i prowokacja byla u niego na

p~dku dziennym, jut same ty1uly jego prac tw~ opowieS6 zakorzenicnq w swiecie histori i

patrblyzrnu np. Mickiewicz i SIowacki tch~ ducha romantyzrnu w PoIak6w, OpowieSci Iasku

Katynskiego, Hitler, Stalin,Pisudski, Zaufaj Panu iczyn dobrze. Mieszkaj w kraju ibqdi wiemy, ~ci

w kieszeniach czyli bardzo wkurwicny robotnik, Kcniec Polskiwedfug Kowalewskiego.

Jut na pozicmie nazywania czy nadawania obrazom tytuI6w mamy gotowy zaangaZowany manWest



IntensywnoSc przemian nap~ie panullce na zewru:przbardzo mocno addzialywaly na PaVlAa,kt6ry
sam sobie adpowiadat na p~ce s~ pytania typu: jak to bylo moiIMte,ze to s~ stab?
Pojawialys~ tez tytuIy, kt6re naprowadzaly nas na bardziej bliskie relacjez przyjaciCtri, dolykaly sfery
htymnej, czasami rozczarovvan i niepowodzen iycbwych pojawialy s~ pytania 0 kondycje Wzk~,
egzystencjalizm,oto przyklady: 0 jakZecierpiq moi przyjaciele, Bo wiell jest powdanych, Ieczniewiell
vvybranych, Sm.Jtek i niemoc ataku~ rmie, Czbwiek w grobie, Gimastyka czbwiecza, Tajemne

przejScieprzez samego siebie.
W warstwie famahej prace PaVlAaKowalewskiego nigdy nie byJymozolniewypracowane, auta nie
przywil:lZYWats~ do wybranej stylistyki. To byJy raczej szybkie zwroly w celu utrzymania zmysl6w w
nap~iJ i ciqglejaktywna§ci, temat rnalarski, ch¢ adreagowania byJywa:iniejszeniZ:spos6b podania
dziela..W pewnym mcmencie w tw6rczoSci pojawt s~ tak zwany trzeci wymiar, czy6 obiekt. Po raz
pierwszy zobaczytem je na wystawie Mbdej ekspresji w Sopocie i mus~ przyznac, i:e zostalyw ~
p~i. To byl cykl pad ty1uIem5 dowod6w na istnienieJezusa Chrystusa. I bylo to p¢ poklejonych
ze szks nieduiych pudelek w kt6'ych z modelny czy plastelny wykonane zostaly obiekty ukazu~ce:
r~ny przez Jana rzerrryk u sandab, prawe ucho slugi najwyiszego kaplana, czy Kamien,kt6ry
stat s~ chlebem. Wszystkie te szklane obiekty rr1aIyna sobie wK:Ioczneodciski palc6w autaa. Bardzo
Iapidama fama, cebNa bezradna§c w klejeniJobiekt6w ite slady na szkle, chcialo by s~ powiedzieC
slady zbradni przekladaly s~ na intensywny przekaz dzielaz 1983 roku.
Kil<uletnieda§wiadczenie pracy w grupie, praWie selka wystaw, wiele performance, pubikacje w
piSmie"qdobrze jut" w jakiSsposOb uksztaltowaloPaVlAajako artys~, ale na pewno niezabbkowalo
jego adwainej i nastawbnej na zmiany i ruch osobowoSci.
Poczl:ltek Iat 9O-tych w twCrcza§ci PaVlAato ca§ w radzaju pazegnania Z starym system naszej
estetycznej rzeczywistcSci, kt6ra w miar~szybko us~powala tej novvejeuropejskiejokreSlanejsbNem
design, ale w mentaha§ci i sposobie zachowan obywate6 potrwa to 0 wiele za dlJgo. W tym czasie
powstaje cykJ "Znaki aientacyjne, kt6re s~ konieczne,by unikn~c szalenstwa". Molyw kompozycyjny
agraniczat s~ do dw6ch trzech element6w sciana, kt6ra adwdywala s~ charakterystycznego
malowaniaJamperii,wyklejania tapet w urz~ach na pocztach w poczekahiach, hotelach robolnbzych
z okresu PRL-u. Na tych scianach ad Iat wis~ce dowody bezruchu takie jak: maIy obrazek Matki
Boskiej, fragment gods bez ka01Y czy We5niaczka rumunska. To przedstawienie to filrrowa klatka
stop, za c~ ruszy projekcja ita sciana s~ oba6. To tez poruszenie uniwersahego moLywu w

,maJarstwie, czy6problem obrazu wobrazie.
Pojawi s~ r6wniez cykl obraz6w "Fn de siecle", w kt6rym poszukiwania relacji biel i czemi z
dekoracyjl~ zabaw~ z koftca dzie~astego wieku uwaiam za mniej ciekawe dokonanie w
tw6rcza§ci PavvlaKowaIewskiego.

Potem w iyciJ PaVlAanast@t radykahy zwrot z w s1ron~swiata rekJarrryi tzw. biznesu, da§wiadczenie
bycia w grupie rnc:>Znabyb wykorzystac w zespole lldzi pracullcych wagencji reklarrry.To klasyczny
przyklad stania jed~ ~ w starej rzeczywistcSci a dru~ w swiecie, kt6ry naleZalobudowa6 na
zasadach vvohego rynku. Dia wielJ os6b zakonczyb s~ to pora:Zk~i bankructwem, Pawet zostat



bohaterem nowych czastm, gdzie up6r, kreatywnoSc i1zw.szcz~cie s~ warto§ciami prowad~cymi

dosukcesu.

Na ws~pie opisu dziela przedstawiooego do habHitacpautor przypomila nam swoje credo

artystyczne, kt6re jest wypadkOlMl dw6ch wai(lych \Ml1k6w jego tvv6rczoSci:h:lczeniekooteks1u

naukONO-historycznego ze szb..Jkaosobista, czyfi prywatn~. ,

Prezentacja ilstalacji pod tytuIem Symulator totalitaryzmu odbyla s~ 25 Iutego i trwaIa do 1 kwietnia

2012 roku, jako rriejsce prezentacji wybrano warszawskElGaler~ Propaganda.

W swqej pracy artystycznej i piserrnej autor adwduje s~ do praktyki przebywania i korzystania z

u~dzen zwanych symulatorami. Kto§ kto urodzit s~ na przetomie lat p~6dzies~tych i
szeS6dzies~tych m::lZe p~tac prymilywne symulatory do nauki jazdy samochodem, kt6re

funkcjorlowaly na kursach nauki jazdy. Drugi w kolejno§cisymulator, kt6ry m::lZemypam~tac zwil¥any

jest z nauk~ latania, to szkoly pilotaZu szybowcami oraz treningi pilot6w wqskowych np. w WyZSzej

Szkole Oficerskiej Sf Powietrznych w D~bli1ie.Wsp6lczesne symulatory to u~dzenia wyposazone w

specjahe programy komputerowe, kt6re stymulu~ zachowania statku powietrznego, pqazdu

bojovvego, urrieszczane s~ na platformie hydraulicznej lib wr6wce przeci¥eniowej symulu~cej

wrazenie ruchu. Rynek komercyjny zaadoptowat to w formie kokpit6w, konsoli do gier

komputerowych. Wai:nym sygnalem w realizacji Kowalewskiego byla informacja dolyc~ca

terroryst6w z 11 wrze§nia, kt6rzy nauczyl s~ Iata6 na amerykanskich symulatorach piataZu.

Jakte cienka jest sciana p~zy bezpiecznym dolotem z kompletem pasazer6w do wybranego

cell a Iotem samobqczym, kt6ry ma unicestwiC jak n~ks~ liczb~ lidzi i spowodowac rozlegle

zniszczenia,tak jak mialoto miejsce podczas tragedi World Trade Centre.

Prawdzmym przelomem w razvv<:jJsymulatortm jest fakt wprowadzenia powietrznych sta1k6w

bezzatogowych typu dron. Symulator stat s~ rzeczywis~ kabh~ z kokpitem i sterami, gdzie pilot

zasiada w izobwanym kontenerze ~to adleglym 0 wiele tys~y klometrtm ad manewrowanego

obiek1u.Sy1uacjafud~co przypomila gr~ kornputer~ z tym, i:e owe ~ce uzbrqooe obiekty Sq
rzeczywiste i zabm lidzi w 1zw.reali.

Zbudowany symulator Kowalewskiego ze wzg~u na ui:yte materialy, zaciemnienie,izoIacje przenosi

nas niczym czarny mobi do sy1uacjik~cych s~ z opres~ przernocq i udr~~, ale z drugiej strony

to pewnego radzaju kanora przetrwania, jei:el z niej wyjdziesz to tylko pazorny sukces to co

zobaczyteS wr6ci do ciebie w nocy, zabierze ci dobre sarropoczucie i zadowolenie ze swiata w

kt6rym i:yjesz. Wprowadzenie materiaDw ubogich, technicznych, ale bardzo mocno wydala;:lcych

zapach tym bardziej pot~je wrai:enie niepewnoSci, przywoluje skojarzenia z czas6w poznawania

swiata za porrocq wszys1kich zmysbN. Jako osoba, kt6ra nie doSwiadczyla vvejSciado symulatora

totalitaryzmu ~ powiedzie6, i:e zapach rozgrzanejpapy na dachu nie prowadzi moich skojarzen w

stron~ obozowych barak6w, ale przypornha mi zaduch opuszczooych magazyntm budowlanych,

altanek dzialkowych, w kt6rych razem z kolegamibawHiSmys~ ocZYwSciew w~. Natorniastzapach

czarnej technicznej gumy ui:ytej do wybi:enia padlogi i kurtyny na vvejSciuma dla mnie koootacje



sadomasochistyczne. BiaJy fotel s~cy przed telewizorem rroZe przypomina6 sytua~ bardziej

bezpiecznc!,czyi adwduje s~ do wiebgodzhnego siedzenia przed monitorem wybierania niezliczooej

liczby kanaf6w i oglqdania wszystkiego co w naszym mniemanu jest interesu~ce. Nic bardziej

mylqeego w momencie zaj~ia miejsca, gasnie swiallo i spadziewamy s~ czegoSna ksztaltspotkania z

wielkim bratem. Cq jest jeszcze gorsze dostrzegamy brak jakiejkolwiek koosoi czy najbardziej

prymilywnego pibta, kiedy po chwii rusza prqekcja wiemy, Ze to tyko jeden kanat wyswietia ciE!g

obraz6w, ktare jesteSmy w stanie ogIqdac kika sekund a nie dlugie 6 minut25 sekund. Przed naszymi

oczamj prze~ s~ drastyczne obrazy zbradni zafunclowane udzkoSci przez system nazistowski,

komunistyczny czy fundamentalizm reigijny, c~c z tych obraz6w jest nam znana, pooiewaz Sq to

zd~ia ikony dolyc~ee czaSON wqny i totalitaryzrTi>w.Nie widzieliSmych w takiej konfiguracji, gdzie

drastycznoSc seen zbradni Sqsiaduje z obrazami radoSci i szc~scia Iudzi Zyjqcych obok. Co jest

bardzo waine wszystkie te zd~ia dokumentalne zostaly sfotografowane przy uZycu telefony

kar6"kowego, ten prosty zabieg ma na celu przybiZenie naszej relacjiz wybranym tematem. Aparat

fotograficzny nawet ten najnniejszy zdarza s~ nam zapOlTl1ie6,telefoo kom6rkowy prawie zawsze

mamy przy sobie. Korzystamy z wbudowanego aparatu fotograficznegO, kiedy jesteSmy swiadkami

rzeczy niezwyklych, utrwaIamy znaczqce mornenty naszego Zycia, zdarza s~ tet, te rejestrujemy

rzeczy lamiqee lad i moralnoSc danego kraju.

Fotografia to dokument, kt6ry moi:e zmieniCnastawienie spdeczenstwa np. do polityki ~du. Padczas

\/\'Cf1yw Wretnamie arnerykanska opinia publczna zszokowana relacjami z pola. waki, rannymi i

zabitymi arnerykanskimi tdnierzami, dooiesieniami 0 zbradniach dokooanych na udnoSci cywihej

doprowadzia do wycofania s~ USA z wqny. SpecjaliSci ad relacji mediahej z obszarON ob~tych

konflktem zbrqnym raz na zawsze zrozumiel, Ze pokazanie zabitego Zdnierza ch armi to tysiqee

gostm sprzeciwu w ich qczyinie. Dlatego w trakcie wdfIy w Iraku czy w Afganistaniew mediach nie

zobaczliSmy ofiar po stronie koalicji. Jak twierd~ wtajemnczeni cz~6 relacji trafnych ostrz.aICMJ

rejestrowanych przez satefty Iub pibt6w helkoptertm szlurmowych pradukowana byla na polrzeby

relacji telewizyjnych w studiach fihlowych. Tak aby przekooa6 widz6w 0 skuteczn<.:Ecisuper

novvoczesnych system6w prowadzenia ognia, a co za tym idzie ~ksza6 naklady finansowe na

pradukcje i zakup sprzeru dla armi USA. I w ten spos6b dochodziny do obraz6w ifotogafii, ktOrew

relacjach medialnych Sq nagminnie zrnanipulowane, proces zaczyna s~ ad program6w graficznych

~kszajqcych waIory estetyczne przez rrontai: i cenzur~ at po materiaJypreparowane na polrzeby

uwiarygodnienia syluacp.

Manipulacja jest technikq operacyjnq, manipulowa6 mama sa.rTlq treSciE! jak i sposobem

przekazywania informacji, manipulacjami nazywamy eelowe procedury i mechanizmy, ktare

ulllOi:iwiajq sterowanie myslami, emocjami i zachowaniami innych Iudzi,kt6rzy nie zdajq sobie sprawy

z tego fakbJ.



InstalacjaPavvlaKowalewskiegoto kuracjaws~awa, drastyczno§cpokazywanychobraz6wmana
cell wprasowaniewkjza w fatel, gdzie ukryty jest sarTDWYzwalaczfotokan6rki, ktCirawykonujew
ukryciu zd~ia twarzy osoby og~daiflcej prezentacje.Ten perfidny zabiegjest prawdopodobnie

bardzo skuteczny. Widz z obserwatora staje s~ obserwovvanym i wspOtuczestniczy w

zdarzeniach. Wrzucony do symu!atora choc na chwile mote poczuc kruchq sciank~

pomi~dzy ztudnym poczuciem bezpieczenstwa a drastycznym niekontrolowanym

rozwojem zta w najgorszym wydaniu. Siady i znaki dramatycznych zdarzen Sq bardzo

trudne do usunit:cia, te traumatyczne w psychikach iudzkich jak i te fizyczne. Ktos kto
sp~dzaf wakacje w Chorwacji, m6gf zaobserwowac na ciafach miejscowych ludzi blizny po

odfamkach, postrzafach i oparzenia po eksplozjach. Jezeli dodamy do tego wiedz~ na temat

czystek etnicznych, obozOw koncentracyjnych, kt6re dZiafa~ zaledwie 1000 km od granicy

Polski i to kilkanascie lat temu, to jest to czas r6wnolegty 0 kt6rym pisze PawefKowalewski

Postawai wiara PawfaKowalewskiego w j~zyk sztuki jest niezachwiana. Po mimo zwqtpien,

poszukiwan i braku zadowolenia mierzy si~w samotnosci z obrazem wspOtczesnegoswiata

z jego wzlotami i upadkami. Czasami odnosz~ wrazenie, ze za duzo bierze na siebie, ze te

trzy lata pracy w obcowaniu z materiafami dokumentujqcymi przemoc i zbrodnie mog~

mi~c w~ na pryvvatnq sfer~ jego Zycia. Czas stawiania pytan pr6by zrozumienia

Wysoko oceniam osiClgni~cia artystyczne, dorobek dydaktyczny oraz dziatainosc
organizacyjnCl ad. I st. Pawta Kowalewskiego. Stwierdzam, ze przygotowana przez niego
praca habilitacyjna w petni uzasadnia wniosek 0 nadanie stopnia doktora
habiiitowanego sztuki.


