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„Bądź zmianą jakiej oczekujesz od świata” – zdanie to widnieje 

jako motto na oficjalnej stronie internetowej poznańskiego artysty 

Tomasza Drewicza. W kontekście licznych dyskusji na temat 

kondycji planety, kresu cywilizacji oraz degradacji ekosystemów, 

słowa te, których autorem jest Mahatma Ghandi, są apelem skie-

rowanym ze strony naukowców i ekologów pod adresem każdego 

z nas. Jak należy zinterpretować powyższe zdanie w korelacji do 

działań współczesnego artysty? Czy w grę wchodzi rozumienie 

sztuki jako impulsu do społecznej czy jednostkowej przemiany, 

arystotelesowskiego katharsis? Czy też raczej refleksja, 

którą przytacza Drewicz to wyraz naiwności, idealizmu i wiary 

w sprawczą moc sztuki, niejako w opozycji do modernistycznego 

modelu zrywającego z moralizatorskimi zapędami?

BĄDŹ ZMIANĄ JAKIEJ 
OCZEKUJESZ OD SZTUKI

M i c h a ł  G r a b ows k i
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Tomasz Drewicz w trakcie trwania swojej przygody ze sztuką 

współczesną za każdym razem bardzo dokładnie analizuje i dosto-

sowuje swoje działania do miejsca, w którym przyszło mu pracować. 

Bez względu na formę wybranej wypowiedzi, koncepcje artysty 

wynikają z charakteru i kontekstów w jakich dana przestrzeń 

funkcjonuje na co dzień. Zarówno właściwości architektoniczne, 

historyczne, a przede wszystkim społeczne są obszarem zain-

teresowań twórcy już na wczesnym etapie myślenia o  przyszłej 

realizacji. Ta  metoda dotyczy także ekspozycji przygotowanej 

przez artystę w  Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej 

„Elektrownia” w Radomiu. Tu, w miejscu pierwszej w tym mieście 

i jednej z  pierwszych w kraju elektrowni węglowych, Drewicz 

przygotował wystawę Komfort termiczny. Zagadnienie ciepła, 

eksplorowane na różnych płaszczyznach w ramach prezentacji 

zlokalizowanej w okolicach historycznego pieca węglowego, nie 

jest wyłącznie sprzyjającym splotem okoliczności, a świadomym 

i logicznym wyborem dokonanym w oparciu o wcześniejszy 

rekonesans. Jest to decyzja przekładająca się na konkretne 

działania. Zastana przestrzeń dała impuls do realizacji pracy, 

w której ciepło staje się bodźcem do filozoficznej refleksji nad 

potrzebą zaznaczenia przez człowieka jego obecności na Ziemi. 

Mowa o nawiązującym do architektury miejsca tryptyku pt. Ciepłe 

obrazy. Wykorzystanie przez artystę tak tradycyjnego medium, 

jakim jest malarstwo, na pierwszy rzut oka wydaje się zaskakujące. 

Drewicz nie jest typem twórcy, dla którego farba i pędzle są pier-

wszym wyborem. W tym wypadku jest to jednak w pełni świadoma 

decyzja, podyktowana intencją użycia ciepła w dosłowny sposób.  
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W teraźniejszość, z cyklu Ciepłe obrazy, 60 x 60 x 3 cm

O Przeszłości, z cyklu Ciepłe obrazy, 60 x 60 x 3 cm
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Do tego celu wykorzystana została farba termochromowa, która 

w połączeniu z  podłożem z płyty grzewczej zyskuje zdolność 

zmiany swoich kolorystycznych właściwości. Razem materiały te 

tworzą inteligentną substancję reagującą na zmiany termiczne 

w intrygujący sposób. Szczególnie osoby o analitycznym myśleniu, 

a do takich z pewnością zalicza się autor wystawy, który studiował 

również na politechnice, zauważą w tym zjawisku ciekawe para-

lele. Wykorzystanie reakcji farby na różnicę warunków termalnych 

generowanych przez specyficzne podłoże malarskie jest począt-

kiem refleksji na temat relacji ekonomicznych, kulturowych, poli-

tycznych w społeczeństwie, dla których metaforycznie rozu-

miana temperatura określa tempo, dynamikę i intensywność ich 

rozwoju. Drewicz porównuje, w tym przypadku, czysto fizyczne 

zjawisko do zdolności modyfikacji zachowań i  potrzeb społe- 

cznych w zależności od zmieniających się warunków. Interaktywny 

charakter twórczości artysty, zakładającej istotną rolę widza 

w jej odbiorze, przypomina koncepcję rzeźby społecznej Josepha 

Beuysa. Teoria niemieckiego twórcy o roli jaką sztuka może 

odgrywać na wielu płaszczyznach życia, zdaje się być funda-

mentalna dla postawy Drewicza. Konotacji między artystami 

jest zresztą więcej. Począwszy od miejsca studiów (Poznań), po 

podstawowe środki wypowiedzi, jakimi są performans i insta-

lacja. Istotne w przypadku obu jest także dążenie do przeniesienia 

ciężaru zainteresowań z wytwarzania produktu na proces twórczy. 

Z pewnością to właśnie ten element w największym stopniu 

decyduje o obliczu sztuki Tomasza Drewicza. Widoczny jest on 

również w serii Ciepłe obrazy, gdzie na trzech wąsko kadrowanych 
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kompozycjach namalowanych na podstawie fragmentów cegla-

nego pieca, pojawiają się napisy: Myślę więc jestem, Na zawsze 

razem oraz Byłem tu. Każdy z nich odnosi się do nietrwałości 

czasu odpowiedzialnego za wszystkie procesy na Ziemi, w tym te, 

w których realizuje się aktywność twórcza człowieka. 

Ku Przyszłości, z cyklu Ciepłe obrazy, 60 x 60 x 3 cm
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Na wystawie Komfort termiczny w Mazowieckim Centrum Sztuki 

Współczesnej „Elektrownia”, pracą trzymającą się ram perfor-

matywnych, ale jako performans w tej przestrzeni niezrealizowaną, 

jest koncepcja pt. Ciepłem I. To dokumentacja przeprowadzonego 

w 2018 roku działania w poznańskiej Galerii AT, która znalazła się 

w najniższej, parterowej, części pieca węglowego. Oczywiście 

wybór lokalizacji dla powstałych w trakcie akcji zdjęć i tekstów 

nie był bez znaczenia i poszerzył możliwości interpretacyjne pier-

wotnego przedsięwzięcia. W małym pomieszczeniu znalazły się 

maszynopisy i fotografie przymocowane do tablic korkowych 

oraz podłączone do prądu suszarki do włosów. Urządzenia miały 

za zadanie deszyfrować fragmenty zdań, które pokryte farbą 

termochromową były niewidoczne w temperaturze otoczenia. 

Wiszące na ścianach dokumenty stanowiły zapis działania zreal-

izowanego w poznańskiej galerii, polegającego na obserwacji, 

a następnie symultanicznym utrwaleniu wszystkiego co działo się 

w przestrzeni pomiędzy artystą, miejscem oraz publicznością. 

Drewicz rejestrował swoje spostrzeżenia, używając do tego celu 

maszyny do pisania. Powstające teksty przybierały formę raportów, 

z dokładnie określoną godziną, datą i miejscem. Za  pomocą 

suszarek widzowie mogli odczytywać zakryte fragmenty tekstu, 

zdejmując z nich swego rodzaju cenzurę. Zastosowane środki 

oraz specyficzny język jakim posłużył się artysta przywodzą 

na myśl metody inwigilacji z czasów PRL-u. Mimo kojarzących 

się z  opresyjnym systemem elementów, publiczność podczas 

trwania akcji nie miała podstaw do odczuwania stanu zagrożenia.  
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Drewicz słusznie zauważa, że formy językowe, którymi posługi-

wali się np. oficerowie SB, to konstrukcje bliźniacze do wielu 

powstających współcześnie, jak choby raportów z obserwacji 

zgromadzeń prowadzonych przez Amnesty International. W tej 

sytuacji konstrukcje językowe mogły służyć wywołaniu odczucia 

budzącego pewne symptomy dyskomfortu. To wrażenie pod- 

trzymywały ustawione na podłodze suszarki do włosów, których 

obudowy oklejone zostały kruszywem korkowym. Dzięki temu 

powstało urządzenie generujące i izolujące energię cieplną 

w  tym samym momencie. Fala powietrza kierowana przez ucze-

stników performansu w stronę zakodowanych treści, pomagała 

przekroczyć granicę czytelności tekstu. Moment jego odkrycia był 

dla wszystkich chwilą ekscytacji. Stymulacja ciepłem uruchomiła 

fizyczną przemianę farby, objawiając ją jako rodzaj inteligentnej 

substancji zależnej od właściwości otoczenia. W podobny sposób 

responsywne były reakcje zgromadzonej publiczności, reagującej 

na rozwijającą się w poznańskiej galerii sytuację. Rozpatrując 

zjawisko ciepła przez pryzmat naukowej definicji, mówiącej 

o  ilości energii wewnętrznej wymienianej między ciałami, można 

transponować je na stan dążenia do równowagi pomiędzy jakimi- 

kolwiek innymi dwoma podmiotami, np.: ludźmi, społeczno- 

ściami, państwami, itp. W tej sytuacji ilustracją tak interpretowa-

nego zjawiska staje się artystyczny performans, gdzie twórca 

poprzez interakcję z  odbiorcą dąży do uzyskania określonego 

balansu emocjonalnego, informacyjnego czy wręcz fizycznego. 

Prezentacja akcji z 2018 roku w radomskiej „Elektrowni” została 

uzupełniona o zapis wideo oraz pamiątkowy termometr rtęciowy. 
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Obok pożółkłych kartek maszynopisu, urządzenie do pomiaru 

temperatury to wspomnienie PRL-u, czyli epoki, której świadkiem 

upadku był Tomasz Drewicz. Stare, nadgryzione zębem czasu 

urządzenie, ubrane w formę gadżetu z Poznania, przypomina, że 

ciepło to przede wszystkim dające się dokładnie zmierzyć zjawi- 

sko fizyczne. Przyznać trzeba, że umieszczenie tego elementu 

w niefunkcjonującym już piecu do produkcji prądu, nadaje pracy 

wydźwięk nieco humorystyczny. Po chwili zastanowienia prze- 

radza się on jednak w gorzką refleksję na temat emisji dwutlenku 

węgla w zdominowanym przez elektrownie węglowe kraju.
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W pewnym momencie nowo przybyli uczestnicy zgromadzenia otoczyli 

jednego z organizatorów. Mężczyzna przedstawił się jako Artysta  

i głośno podał swoje dane jednemu z przybyłych właśnie mężczyzn. 
Jednocześnie głośno wyrażał swoje poglądy na temat celu zgroma‑ 

dzenia. Wśród obserwowanej grupy wytworzyła się ożywiona dysku‑ 

sja. Pozostawali na swoich pozycjach przez około 15‑20 minut  
po czym rozeszli się.

Nie zaobserwowano żadnych zbędnych aktów...
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Kontynuacją pracy z Poznania, jest jej odpowiednik zrea- 

lizowany przez Tomasza Drewicza w dniu otwarcia wystawy 

w  radomskiej „Elektrowni”. W realizacji Ciepłem II artysta nie 

poprzestał na obserwacji widowni wkraczającej w przygoto- 

waną przez siebie przestrzeń. Zdecydował się na bezpośrednią 

konfrontację z widzami. Wcielając się w rolę zadającego pytania 

urzędnika, Drewicz zapraszał do rozmowy osoby z publiczności. 

Ciemne pomieszczenie, delikatnie rozświetlone lampką, z pewno- 

ścią nikomu nie kojarzyło się z komfortową sytuacją. Opresyjny 

charakter przestrzeni przywoływał na myśl milicyjne przesłuchania 

rodem z PRL-u. Artysta zapraszał do swojego biurka, na którym 

poza niewielkim źródłem światła znajdowała się maszyna do 

pisania. Przygotowane na niej „raporty” spisane są identycznym 

językiem jak przy pierwszej części tej realizacji, jednak ich treść 

daleka jest od skojarzeń z wymuszanymi przez aparat komunisty-

cznej władzy zeznaniami lub donosami. Mimo zachowanego ofi- 

cjalnego i bezosobowego tonu, można poczuć, że sposobem pro- 

wadzenia rozmowy autor dążył do złagodzenia doznań związanych 

z miejscem i sytuacją, w jakich znaleźli się jego rozmówcy. 

Wewnętrzne uderzenie ciepła, które towarzyszy człowie-

kowi w  momentach zagrażających poczuciu bezpieczeństwa, 

mogło zostać opanowane w wyniku odpowiedniego podejścia 

ze strony artysty. Wszystkie zebrane przesłuchania, w formie 

maszynopisu, stały się dokumentacją performansu i integralną 

częścią omawianej wystawy. Osiągnięcie komfortu termicznego 

przez partycypujące w działaniu strony wpisuje się w rozumi-

enie sztuki jako procesu dochodzenia do określonych rozwiązań. 
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Sytuacje w  jakich znaleźli się uczestnicy performansu można 

określić stanem pomiędzy wartościami: bezpieczeństwem 

a zagrożeniem, pytającym a odpowiadającym, słuchaczem  

a mówcą, artystą a widzem, uczestnikiem a odbiorcą. Osiągnięte 

w wyniku akcji rezultaty ukazują interaktywny potencjał sztuki, dla 

której czynnik ludzki ma wpływ na jej ostateczny kształt.
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Kwestie związane z poczuciem satysfakcji wynikającej z opty-

malnej dla ludzkiego ciała temperatury są motywem powra-

cającym w realizacjach Tomasza Drewicza. Wyraźnie komuni-

kuje tę ideę tytuł wystawy: Komfort termiczny. Jest to również 

tytuł jednej z prac prezentowanych w centralnej części sali 

wystawowej MCSW „Elektrownia”. Na ustawionej na środku 

pomieszczenia platformie położony został manekin. Ubrana 

w koszulę i spodnie postać to mężczyzna, który sprawia wrażenie 

wypoczywającego w letni, gorący dzień. Nagi tors, bose stopy 

i nonszalancko trzymany w dłoni papieros pozwalają poczuć 

leniwą, relaksacyjną atmosferę. Poczucie bezpieczeństwa 

i  komfortu szybko mija, wraz z analizą pozostałych elementów 

instalacji. Niepokój budzą materiały znajdujące się pod głową 

manekina. Jest to duże pudełko zapałek ustawione na poduszce 

usypanej z ekologicznej podpałki. Wyobraźnia podpowiada, że 

tylko chwila nieuwagi dzieli leżącą postać od samospalenia. Choć 

manekin pokryty jest w  całości znanym z wcześniejszej reali- 

zacji kruszywem korkowym, a dookoła porozrzucane są zwi- 

nięte węże strażackie, odnieść można wrażenie, że wszystko 

zmierza do katastrofy. Ani izolacja termiczna, ani profesjonalny 

sprzęt gaśniczy nie będą w  stanie zapobiec tragedii. Tytułowy 

Komfort termiczny wydaje się więc być ironicznym komentarzem 

do przedstawionej sytuacji. Trwanie w pozornie bezpiecznej 

i  wygodnej pozycji zależne jest od cienkiej granicy, która może 

zostać przerwana w każdej chwili. Umieszczone na pudełku 

zapałek godło, biały orzeł na czerwonym tle, może być odczy-

tane jako alegoria rzeczywistości politycznej w Polsce A.D. 2019.  
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Zaognione stosunki między stronami w parlamencie przekładają 

się na relacje między ludźmi, a te z kolei prowadzą do konfliktów 

na tle politycznym, ekonomicznym czy światopoglądowym. Czy 

metodą na przetrwanie trudnych sytuacji jest dostosowanie się 

i  wtopienie w panującą atmosferę? W pracy Koszula na każdą 

okazję poznański twórca ponownie sięga po materiał o zróżnico- 

wanych właściwościach fizycznych zależnych od temperatury 

otoczenia. Na zewnętrznej ścianie pieca węglowego, w bliskim 

sąsiedztwie pracy Komfort termiczny, znalazła się męska koszula 

uszyta z folii NRC. Jest to rodzaj cienkiego metalizowanego 

tworzywa z jednej strony srebrnego, z drugiej zaś złotego. Pełni 

istotną funkcję w ratownictwie medycznym, gdzie wykorzysty-

wana jest jako podstawowy środek do ochrony ludzkiego życia 

w przypadku przegrzania lub wychłodzenia organizmu. Zdolność 

podwójnego zastosowania folii przypomina zmienną charaktery-

stykę farby termochromowej. Artysta konsekwentnie dobiera 

kolejny środek wyrazu, który pozwoli zaakcentować transgresyjny 

charakter materii. Koszula nie staje się jednak atrybutem samego 

twórcy, nie zostaje przez niego nawet na moment założona. Można 

odnieść wrażenie, że każda osoba, która poczuje zmęczenie lub 

niebezpieczeństwo wynikające z otaczających ją warunków 

termalnych (rozumianych jako problem nawiązania relacji 

z  drugim człowiekiem w niesprzyjających okolicznościach poli-

tycznych i światopoglądowych) zaproszona jest do przywdziania 

garderoby. Tak zaprojektowane ubranie nie służy jednak do kamu-

flażu i ochrony własnych interesów. Założenie na siebie koszuli 

to możliwość znalezienia przestrzeni do dyskusji, uspokojenia 
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emocji, nabrania dystansu, dążenie do komfortu termicznego. 

Ubranie ma szansę stać się buforem obiektywizmu. Widoczna jest 

tu analogia do języka jakim artysta operuje w raportach sporzą- 

dzonych w trakcie trwania performansów Ciepłem I i Ciepłem II.  

Koszula na każdą okazję
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Tomasz Drewicz, analizując pojęcie ciepła, sprowadza je do 

prób osiągania porozumienia potrzebnego do funkcjonowania nie 

tylko we wspólnej przestrzeni politycznej, ale również kulturowej. 

Czy opisane sytuacje realizują postulat o sztuce skłaniającej do 

autorefleksji lub wartościującej postawy wobec aktualnych pro- 

blemów? Wydaje się, że nie można twierdząco odpowiedzieć 

na tak postawione pytanie. Spektrum możliwości interpretacy-

jnych i partycypacyjnych w działaniach artysty mocno wykracza 

poza zrozumienie i właściwe odczytanie użytych w tych próbach 

odniesień, symboli czy artystycznych gestów. Istotą sprawy jest 

raczej przeniesienie odpowiedzialności na odbiorcę działań. 

Rola jaką ten odgrywa w procesie doświadczania sztuki jest 

porównywalna z rolą performującego artysty. W obu przypadkach 

konieczne jest podjęcie wyborów kształtujących się pod wpływem 

impulsywnych reakcji na docierające do umysłu bodźce. Możliwość 

decydowania, a przez to konstruowania znaczeń opartych na 

subiektywnych reakcjach, jest w tym przypadku kierunkiem do 

doświadczenia zjawiska wolności. 

Bardziej osobiste emocje odnaleźć można w pracach umiesz- 

czonych na najwyższym piętrze pieca. W małym pomieszczeniu 

znalazły się realizacje: Pospolite wzruszenie oraz Znicz dla nie‑ 

narodzonego. Obie mocno ze sobą korespondują i choć odnoszą 

się do spraw uniwersalnych, czuć w nich intymny charakter. 

Pierwsza to obraz, na którym czarny napis niech żyje zmienia się 

w nie żyje. Ponownie jest to możliwe dzięki zastosowanej kombi-

nacji farby termochromowej oraz podłoża malarskiego w postaci 
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płyty grzewczej. W zależności od cyklu termicznego zmienia się 

więc treść i wymowa prezentowanego związku wyrazowego. Tytuł 

realizacji podpowiada, że uwaga widza powinna skupić się nie na 

metafizycznym rozumieniu narodzin i śmierci, lecz na reakcjach 

jakie stany te wywołują u osób będących świadkami początku 

i końca ludzkiego życia. Rezygnując z religijnego ujęcia procesów 

przemijania, jako paradoks jawi się brak możliwości osobistego 

doświadczenia granicznych stanów człowieka. To co najmocniej 

jesteśmy w stanie poczuć, to radość i ból wynikające z narodzin 

lub śmierci, ale nigdy nie jest to nasza śmierć i nasze narodziny. 

Silne emocje jakie towarzyszą tym momentom są udziałem ich 

świadków. W tym kontekście rodzinę, która doświadcza straty 

bliskiej osoby, można porównać do społeczności zdolnej do 

intuicyjnych reakcji pomagających przetrwać czas psychicznego 

cierpienia. Ten sposób zbiorowej samoorganizacji przypomina 

mechanizmy reakcji używanych przez Drewicza substancji: cieczy 

ferromagnetycznej i farby termochromowej. W przypadku reali- 

zacji Pospolite wzruszenie zjawisko ciepła ponownie jest czyn-

nikiem dokonującym transformacji. Na poziomie wizualnym 

temperatura wpływa na wygląd pracy. Na poziomie metafory-

cznym stan energii cieplnej jest objawem życia lub jego braku. 

Zagadnienia z pozoru zarezerwowane dla nauk ścisłych stają 

się dla Drewicza paletą do poszukiwań w obrębie języka sztuki 

współczesnej. Echem w stosunku do pracy Pospolite wzruszenie 

jest realizacja Znicz dla nienarodzonego. W tym przypadku artysta 

daje się poznać jako twórca niepozbawiony poczucia ironii oraz 

krytycznego spojrzenia na przyjętą w naszej kulturze tradycję 
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Pospolite wzruszenie, mixed media, 180 x 60 x 8 cm, 2018
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świętowania urodzin. Smakowity tort, który zawsze towarzyszy 

takim okazjom, został ulepiony ze stosu okolicznościowych 

świeczek. Przetopione, woskowe cyferki, tworzą trójkondygna-

cyjną bryłę, z której wystają charakterystyczne knoty. Na samym 

czubku, pojedyncza zapałka czekająca na iskierkę ognia. Kusząca 

formą konstrukcja jest w tym samym momencie radosnym, 

urodzinowym prezentem oraz zapowiedzią końca ludzkiego losu 

– tytułowym zniczem. Drewicz ponownie zwraca uwagę na ramy 

życia człowieka, ale tak naprawdę tylko po to, żeby uświadomić 

sobie, że najważniejsze jest to co pomiędzy nimi.

Znicz dla nienarodzonego
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Tomasz Drewicz, zapytany przeze mnie czy traktuje swoją 

sztukę jako narzędzie do wywoływania zmian wśród osób ucze-

stniczących w jego akcjach performatywnych czy wystawach, 

odpowiedział, że nie czuje się predystynowany do roli artysty zaan-

gażowanego w daleko idącą naprawę świata. Choć w pierwszej 

chwili, może się wydawać, że jego prace zmierzają do wywołania 

choby niedużej transformacji światopoglądowej, to  znaczenie 

jego sztuki leży zupełnie gdzie indziej. Zainteresowanie człowie- 

kiem jako elementem większego systemu oraz zdolności, jakie 

ten przejawia w kwestiach samorozwoju, zbliżają artystę do teorii 

rzeźby społecznej Josepha Beuysa. Bliskie kontakty Tomasza 

Drewicza z artystycznym środowiskiem poznańskim, a zwłaszcza 

współpraca z Janem i Marcinem Berdyszakami, określają język 

jego artystycznej wypowiedzi. Otwartość prac pozwalająca 

na mnogość interpretacji akcentujących rolę intelektu jako 

najwyższej danej człowiekowi wartości, jest u Drewicza sposobem 

na budowanie mechanizmów dających szansę na doświadczenie 

wolności w kontakcie ze sztuką. Analizując dorobek artysty, 

prezentację w radomskiej „Elektrowni” oraz motto widniejące 

na jego stronie, pozwolę sobie na sparafrazowanie przytoczonej 

na wstępie sentencji. Może powinna ona brzmieć: Bądź zmianą 

jakiej oczekujesz od sztuki, bo właśnie reakcje i emocje widzów, 

jakie wywołują proponowane przez Drewicza działania, stają się 

najważniejszą treścią jego twórczości. 
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‘Be the change you wish to see in the world’ – that sentence is 

placed as the motto on the official website of Tomasz Drewicz, 

artist from Poznan. In the context of many discussions about the 

condition of our planet, the end of civilization or the degradation 

of ecosystems, these words, spoken by Mahatma Gandhi, are an 

appeal directed by scientists and ecologists at each and every 

of us. How can we interpret the above sentence in correlation 

with the activities of a contemporary artist? Does it refer to 

the understanding of art as an impulse for a social or individual 

transformation, an Aristotelian catharsis? Or is this reflection 

quoted by Drewicz an expression of naivety, idealism and belief in 

art as the prime mover, as if in opposition to the modernist model 

breaking off with moralizing attempts? 

BE THE CHANGE  

YOU EXPECT TO SEE IN ART
M i c h a ł  G r a b ows k i
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During his adventure with contemporary art, Tomasz Drewicz 

each time thoroughly analyzes his activities and adjusts them to the 

site where he happens to work. Regardless of the form of selected 

expression, the artist’s concepts result from the character and 

contexts in which the particular space functions on a daily basis. 

Both architectural, historical and first of all social features are an 

area of his interest, even at an early stage of thinking about the 

future project. This method also refers to the artist’s exhibition at 

the Mazovian Centre of Contemporary Art ‘Elektrownia’ in Radom. 

Here, at the site of Radom’s first coal power station, one of the 

first in Poland, Drewicz prepared his exhibition Thermal Comfort. 

The issue of heat or warmth, explored on various planes within 

the presentation, situated at the site of the former coal furnace, 

is not just a favourable coincidence, but a conscious and logical 

choice made on the basis on an earlier reconnaissance. This 

decision translates onto concrete activities. The existing space 

gave an impulse for producing a work in which heat triggered 

a  philosophical reflection on the human need to mark their 

presence on Earth. I  am speaking here about the triptych Warm 

Paintings, referring to the architecture of the place. The artist’s 

use of such a traditional medium like painting, at first sight seems 

astonishing. Drewicz is not an artist for whom paint and brush is 

the first choice. In this case, however, it was conscious decision, 

dictated by the intention of using heat in the literal way. With this 

aim, he used the thermochromic paint, which in combination with 

the base of a  heating plate acquired the capacity to change its 

colour properties. Together, these materials make an intelligent 

mixture reacting to the thermal changes in an intriguing way. 
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Towards the Future, from the series Warm paintings, 60 x 60 x 3 cm
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People of an analytical thinking mode, obviously including the 

exhibition author who also studied at a technical university, will 

have noticed interesting parallels in this phenomenon. Using the 

paint reacting to the difference in thermal conditions generated 

by special painting base is the beginning of a reflection about 

economic, cultural and political relations in a society for which 

the metaphorically understood temperature determines the pace, 

dynamics and intensity of their development. In this case Drewicz 

compares the purely physical phenomenon to the capacity to 

modify behavior and social needs, depending on the changing 

circumstances. The interactive character of the artist’s work, 

assuming the crucial role of the viewer in its reception, reminds 

Joseph Beuys’ concept of the social sculpture. The theory of the 

great German artist about the role that art may play on many level 

of life, seems to be fundamental for Drewicz’s stance. In fact, there 

are more points shared by both artists. Starting from the place of 

studies (Poznan), to the basic forms of expression, like performance 

and installation. What is crucial in both cases is the striving to 

transfer the focus of interests from producing the artwork onto 

the creative process. Definitely, this is the element that has the 

greatest impact on Tomasz Drewicz’s art. It is also noticeable in 

the Warm Paintings series, where on the three compositions of 

narrow cropping, painted on the base of the fragments of the brick 

furnace, there appear inscriptions: I think therefore I am, Together 

forever and Been there. Each of them refers to the impermanence 

of time responsible for all processes on Earth, including those in 

which human creative activity is realized.
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The only work at the Thermal Comfort exhibition at the 

Mazovian Centre of Contemporary Art ‘Elektrownia’ adhering 

to the framework of performance, although not realized here 

as performance, is the project titled With warmth I. It is the 

documentation of an action carried out at the AT Gallery in 

Poznan in 2018, presented in the lowest, ground floor part of the 

coal furnace. Of course, the choice of sites for the photographs 

and texts created during the action played a significant role and 

extended the interpretation options of the original enterprise. 

The small room housed typescripts and photographs, mounted 

on cork boards, and plugged in hairdryers. The equipment was 

supposed to help decipher fragments of sentences, which written 

in thermochromic paint were invisible at room temperature. 

Hanging on the wall, the documents were a recording of the activity 

realized in the Poznan gallery, which relied on observation, and 

then simultaneous recording of everything that was happening 

in the space between the artist, the site and the public. Drewicz 

registered his observations using a typewriter. The texts that 

were produced had the form of reports with precisely defined 

time, date and place. Using the hairdryers, the viewers could read 

the covered fragments of texts, as if lifting the censorship from 

them. The means of expression and special language the artist 

used, bring to mind the surveillance methods from the years of the 

Polish People’s Republic (PRL). Despite the elements associated 

with the oppressive system, during the action the public had 

no grounds for sensing danger. Drewicz aptly remarks that the 

language forms used by the officers of the secret service are twin 
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constructions to many appearing nowadays, for instance in the 

reports from the surveillance of the rallies conducted by Amnesty 

International. In this situation, the linguistic structures could be 

used to evoke the feeling of certain discomfort. This feeling was 

enhanced by the stationary hairdryers whose casing was covered 

in granulated cork. Thanks to that, an appliance was made which 

generates and insulates thermal energy at the same moment. The 

wave of air, directed by the performance participants towards the 

coded messages, allowed to make the text readable. The instant 

of its discovery was a moment of excitement for everybody. 

Stimulation by heat triggered the physical transformation of the 

paint, revealing it as a sort of intelligent substance dependent on 

the surroundings. Similarly responsive were the reactions of the 

gathered public, reacting to the situation unfolding in the Poznan 

gallery. Examining the phenomenon of heat through the angle 

of scientific definition, which says about the amount of external 

energy transferred between bodies, you could transpose it into  

a state of pursuit of balance between any two objects, e.g. people, 

societies, countries, etc. In this situation, what best illustrates 

so interpreted a phenomenon is artistic performance, where 

through an interaction with the public, the artist attempts to 

achieve a certain emotional, information or even physical balance. 

Presentation of the 2018 action at the Radom ‘Elektrownia’ 

was complemented by a video recording and an old mercury 

thermometer. Next to the yellowed pages of the typescript, the 

appliance for measuring temperature is a keepsake from the 

days of PRL, or the epoch whose fall Tomasz Drewicz witnessed.  
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The old object, bitten by the tooth of time, presented as a form of 

gadget from Poznan, remembers that heat is first and foremost 

a precisely measureable physical phenomenon. You have to 

admit that placing this element in the no longer functioning 

furnace for producing energy, gives this work slightly humorous 

overtones. On second thoughts, they turn into a bitter reflection 

on the emission of carbon dioxide in the country dominated by 

coal power stations.
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What continues the work from Poznan is its equivalent realized 

by Tomasz Drewicz on the day of the opening the exhibition 

at the ‘Elektrownia’ in Radom. In the work With warmth II 

the artist did not content himself with observing the audience 

entering the space he had prepared for them. He decided 

to confront them directly. Playing the role of a clerk asking 

questions, Drewicz encouraged people from the audience to  

a conversation. Dark room, delicately lit by a small lamp, definitely 

nobody could associate it with a comfortable situation. The 

oppressive character of the space brought to mind the militia 

interrogation from the days of PRL. The artist invited to his 

desk, on which there was only the lamp and the typewriter. The 

reports are typed using a language identical to the first part of 

the project, however the contents are far from the associations 

with the evidence forced by the apparatus of the communist 

state or with denunciations. Despite the preserved official and 

impersonal tone, you can feel that through the way of conducting 

the interview, the author wanted to alleviate the impressions 

connected with the place and situation. An inner flush of heat 

accompanying man in the moments endangering their feeling of 

security, could be controlled thanks to the artist’s appropriate 

approach. All the collected interviews, in the form of a typescript, 

became the documentation of the performance and an integral 

part of the discussed exhibition. Reaching thermal comfort by 

the participating people becomes part of the understanding of 

art as a process of achieving particular. solutions. The situations 

in which the performance participants found themselves may be 
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described as a state in-between values: security and threat, the 

interviewer and the interviewee, the listener and the speaker, 

the artist and the viewer, participant and recipient. The solutions 

achieved as a result of the action show the interactive potential 

of art, in which the human factor impacts on its ultimate form.
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„Thomas”

Characteristics of the witness:

65 year old male. Married. One child.

Higher education. No special marks.

The witness testifies in the presence of his wife „Iwona”.

Testimony:

The witness drew attention to the differences in

the perception of read sources and works of visual

nature. Based on his education and many years of

experience, he claims that the text creates much better

opportunities and conditions to focus on content and

he prefers such a method. The witness deplores the fact

that modernity and its pace takes away the possibility

of reaching deeper reflection, but at the same time

emphasizes that he will remain active in the search for

these ...
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What recurs in Tomasz Drewicz’s projects is the motif 

connected with the sense of satisfaction resulting from the 

optimal temperature of the human body. The title of the exhibition 

clearly communicates this idea: Thermal Comfort. It is also the 

title of one of the works presented in the central part of the 

exhibition room of the MCSW ‘Elektrownia’. On a platform placed 

in the middle of the room there is a mannequin lying. Dressed 

in a shirt and trousers, it is a man who seems to be relaxing 

on a hot, summer day. His torso is naked, his feet bare and the 

cigarette nonchalantly held in his hand evoke a lazy and relaxing 

atmosphere. The sense of safety and comfort soon passes 

when we analyze the remaining elements of the installation. The 

materials under the mannequin’s head are very disturbing. It is 

a large box of matches, standing on a pillow built of ecological 

tinder. Imagination prompts that just a  moment of inattention 

separates the reclining person from self-immolation. Although 

the mannequin is fully coated in granulated cork, familiar from 

the previous project, and around it on the floor scattered are 

coiled fire hoses, you may have an impression that everything 

is disaster waiting to happen. Neither the thermal insulation, 

not professional extinguishing equipment will be able to stop 

the tragedy. The eponymous Thermal Comfort seems to be an 

ironic commentary on the presented situation. Staying in this 

deceptively safe and comfortable position depends on the thin 

line that may be broken at any moment. On the matchbox you can 

see the Polish emblem, a white eagle against a red background; 

it can be understood as an allegory of the political situation  
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in Poland A.D.2019. The exacerbated relationships between 

parties in the parliament translate onto human relations, and 

these lead to political, economic or ideological conflicts. Does 

the method to survive the difficult situations rely on adaptation 

and blending in with the atmosphere? In the work A Shirt for 

Every Occasion, the Poznan artist again reaches for a material of 

varied physical properties, depending on the temperature of the 

surroundings. On the external wall of the coal furnace, adjacent to 

the Thermal Comfort project, we can find a men’s shirt sewn from 

a space blanket. It is a sort of thin, plastic sheeting with a metallic 

surface, silver on one side and golden on the other. It performs  

a significant function in emergency treatment, where it is used as 

a basic means for saving human life in the case of overheating or 

hypothermia. The capacity for the  dual use of the space blanket 

resembles the variable characteristics of thermochromic paint. 

The artist consistently selects another means of expression 

which allows him to emphasize the transgressive character of the 

matter. However, the shirt does not become an attribute of the 

artist himself and he does not wear it even for a moment. You may 

get the impression that  each person who feels tiredness or danger 

resulting from the surrounding thermal conditions (understood 

as a problem of establishing relations with another man in 

unfavourable political and ideological circumstances) is invited to 

put on the outfit. Designed in this way, the clothing does not serve 

camouflage purposes or protection of one’s own matters. Putting 

the shirt on means a possibility of finding space for discussion, 

for calming down emotions, acquiring distance, striving for 
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thermal comfort. The clothing has a chance to become a buffer of 

objectivism. You can see here an analogy to the language the artist 

uses in the reports made during the performance With warmth I 

and With warmth II.

A Shirt for Every Occasion,
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Analyzing the concept of heat, Tomasz Drewicz, brings it down 

to attempts of achieving communication needed for functioning 

not only in the shared political space, but also cultural one.  

Do the described situations fulfill the postulate of art inducing to  

self-reflection or art judging the attitudes towards current 

problems? It seems that you cannot answer such a question 

positively. The spectrum of interpretative and participatory 

capacities of the artist’s activities highly transcends the 

understanding and proper interpretation of the references, 

symbols or artistic gestures used in these attempts. The crux of 

the matter is transferring the responsibility onto the recipients of 

the activities. The role they play in the process of experiencing 

art is comparable to the role of a performing artist. In both cases 

it is necessary to make choices, formed under the spontaneous 

reactions to the impulses reaching the mind. The possibility 

to decide, and in this way to construct the meanings based on 

subjective reactions, is in this case a direction to experiencing 

the phenomenon of freedom.
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You can find more personal emotions in the works situated at 

the highest level of the furnace. In a small room, there are two 

projects: Happy birthday and The Candle for the Unborn. They 

strongly correspond with each other and although they both refer 

to universal matters, you can feel their intimate character. The 

former is a painting on which the black inscription long live changes 

into the sign not live. Again, it is possible thanks to the combination 

of thermochromic paint and a base in the form of a heating plate. 

Depending on the thermal cycle, the contents and the expression 

of the presented phrase change. The title of the work prompts 

that viewers’ attention should focus not on the metaphysical 

understanding of birth and death, but on the responses these 

states evoke in people who witness the beginning and the end of 

human life. Resigning from a religious portrayal of the processes 

of transition, the lack of possibilities to personally experience 

human liminal states seems a paradox. What we are able to feel 

the strongest, is joy and pain resulting from birth or death, but it is 

never our death or our birth. Strong emotions accompanying these 

moments are shared by their witnesses. In this context, the family 

experiencing a loss of their dearest member, may be compared to 

the community capable of intuitive reactions helping to survive this 

period of mental suffering. This way of collective self-organization 

resembles the mechanisms of reactions of the substances 

Drewicz uses: ferromagnetic liquid and thermochromic paint. 

In the case of Happy birthday, the phenomenon of heat is again 

the factor aiding transformation. At the visual level, temperature 

impacts on the appearance of the project. At the metaphorical 
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Happy birthday, mixed media, 180 x 60 x 8 cm, 2018

NIECH ŻYJE = LIVE LONG

NIE ŻYJE = NOT LIVE
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plane, the state of thermal energy is a manifestation of life or 

its lack. Issues, seemingly reserved for sciences, become for 

Drewicz a palette for pursuits within the area of language of 

contemporary art. The project Candle for the Unborn is an echo 

to the Happy birthday. In this case, the artist shows himself 

as one with a sense of irony and critical perspective onto the 

tradition of celebrating birthdays, accepted in our culture. The 

delicious layer cake usually served on such occasions, has been 

modeled from a heap of birthday candles. The melted, wax 

numbers create a three-tier mass from which characteristic 

wicks protrude. At the very top, a single match waits for a spark 

of fire. The construction with its tempting form is a joyous, 

birthday present and at the same time a herald of the end of 

human life – the title candle. Drewicz again draws attention to 

the frames of human life, but this time only to make us realize 

that what is between them is the most important.

The Candle for the Unborn
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When I asked Tomasz Drewicz if he treats his art as an 

instrument to generate changes in the people participating 

in his performative actions or exhibitions, he said he does not 

feel predestined to the role of an artist engaged in farfetched 

fixing of the world. Although at first it may seem that his works 

intend to generate at least a slight ideological transformation, 

the significance of his art lies in a completely different area. The 

interest in man as an element of a larger system and the abilities 

people display in the field of self-development, bring the artist 

closer to Joseph Beuys’ theory of social sculpture. Tomasz 

Drewicz’s close contacts with the Poznan artistic circles, 

especially his collaboration with Jan and Marcin Berdyszaks, 

define his language of artistic expression. The openness of his 

works allowing for a plethora of interpretations, emphasizing 

the role of intellect as the highest value accessible to humans, is 

Drewicz’s way for building mechanisms that give an opportunity 

to experience freedom in contact with art. Analyzing the 

artist’s oeuvre, the presentation at the Radom ‘Elektrownia’ 

and the motto on his website, I will allow myself to paraphrase 

the sentence quoted at the beginning. Maybe it should sound 

like that: Be the change you expect to see in art, because what 

becomes the most important contents of Drewicz’s art is the 

viewers’ reactions and emotions evoked by the activities he 

proposes. 
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TOMASZ DREWICZ

Urodził się 29.04.1982 w  Obornikach Wielkopolskich. Artysta, 

kurator, krytyk i animator kultury. 

W latach 2001–2005 studiował na Wydziale Budownictwa, 

Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Poznańskiej. 

W  latach 2004–2009 na Akademii Sztuk Pięknych w  Poznaniu. 

Ukończył studia na Wydziale Edukacji Artystycznej w dwóch specja- 

lnościach: Promocja i  Krytyka Sztuki oraz Pedagogika Sztuki. 

Dyplom w  drugim zakresie (z Rzeźby) zrealizował w  pracowni  

prof. Marcina Berdyszaka. Od roku 2009 pracuje na macierzystej 

uczelni – obecnie na stanowisku adiunkta w  I  Pracowni Rzeźby 

i  Działań Przestrzennych. W  roku 2014 uzyskał stopień doktora 

sztuki. 

Laureat stypendium Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 

„Młoda Polska” oraz Stypendium Artystycznego Miasta Poznania. 

Zrealizował kilka wystaw indywidualnych. Brał również udział 

w  kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w  kraju i  zagranicą. 

Publikuje teksty w magazynach polskich i zagranicznych. 

W  swojej praktyce artystycznej zajmuje się przede wszystkim 

instalacją i  obiektem. Często sięga również po inne media takie 

jak: fotografia, wideo a czasem również performance. Swoje reali- 

zacje nazywa „zdarzeniami”, i  często zaprasza odbiorców do ich 

współtworzenia. W  swoich ostatnich pracach rozpatruje zaga- 

dnienia związane z fenomenem „ciepła”. 

Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Więcej informacji na www.tomaszdrewicz.ar t.pl
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TOMASZ DREWICZ

Born on 29 April 1982 in Oborniki Wielkopolskie. Artist, curator, 

critic and organizer of culture.

From 2001 to 2005 studied at the Faculty of Construction, 

Architecture and Environmental Engineering at the Poznan 

University of Technology. From 2004 to 2009 at the Academy of 

Fine Arts in Poznan. He graduated from the Faculty of Artistic 

Education with two specialties: Promotion and Critique of Art as 

well as Pedagogy of Art. he obtained the diploma in the second 

scope (sculpture) at Prof Marcin Berdyszak’s studio. Since 2009 

he has been working at the University of the Arts in Poznan – now 

as associate professor at the 1st Studio of Sculpture and Spatial 

Activities. In 2014 he obtained his PhD  in Fine Arts.

Laureate of the scholarship of the Minister of Culture and National 

Heritage “Młoda Polska”, and the Artistic Scholarship of Poznan 

City. He has had several individual exhibitions, and has taken 

part in several dozen group exhibitions in Poland and abroad. He 

publishes texts in Polish and foreign magazines.

In his artistic practice he mainly deals with installation and object. 

He also often draws on such media as photography, video, and 

sometimes performance. He calls his projects ‘events’, and often 

invites the public to co-create them. In his latest works he looks 

into the issues connected with the phenomenon of ‘heat’.

He lives and works in Poznan.

More information at: www.tomaszdrewicz.ar t.pl
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