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„Skrajnie spontaniczne podejście i żywiołowy temperament pozwalają zaliczyć malarstwo Zbigniewa Święcińskiego
do improwizowanego, inspirowanego podświadomością ekspresjonizmu. W gruncie rzeczy jednak jest to malarstwo ”
materii”, nie pozbawione realistycznych aluzji. Co prawda Święciński sięga po różne bodźce umożliwiające mu
znalezienie jakiegoś pretekstu do namalowania obrazu, ale zasadniczą siłą Jego malarstwa jest rekonstruowanie
subiektywnych przeżyć. Malarstwo to jest kreacją wyzwalających się emocji, zwłaszcza w obszarze koloru i materii. Z
jednej strony autor dąży jakby do radosnej, niczym nie skrępowanej euforii, a z drugiej, do pewnego dramatyzmu i
niesamowitości. W malarstwie Zbigniewa Święcińskiego cenną rzeczą jest to, że artysta chce być prawdziwy i
spontaniczny i chce pokazać coś wyjątkowego, czym mógłby zadziwić i zachwycić nawet tych najbardziej wybrednych
i konserwatywnych odbiorców sztuki i tych, którzy stykają się z malarstwem w sposób intuicyjny, a którym potrzebne
są na co dzień optymizm i niezwykłość. (...)”

Stanisław Tabisz, Malarstwo - Zbigniew Święciński, Krosno

„Pokazywane na wystawie obrazy znamionuje ten sam żywy stosunek do elementarnych składników malarskiego
dzieła: koloru, światła i faktury, choć wizje świata, jakie prezentuje nie zawsze są takie same. Prace nawiązują do
tradycji malarstwa materii. W tych olejach, których powierzchnie koloru rozprowadzane są szerokimi pociągnięciami
szpachli, malarz przekazuje płótnom coś z mięsistej substancjalności świata. Ciężar  i  solidność malarskiej plamy,
bogactwo form i kształtów uzyskane w dialogu ze światem zewnętrznym, stają się swego rodzaju zmysłową apoteozą
rzeczywistości. Brak tu owego kontaktu z realnością, który kwes onuje łatwe uogólnienia zastępując je unikalną
konkretnością ”tu i teraz”. W obrazach tych dekoracyjne rytmy powtórzeń i  zręczne malarskie efekty służą
stworzeniu wdzięcznej ale pustej idylli, która ma swe źródła w  stereotypach raczej niż w realności. To odrealnienie i
dematerializację w drodze od rzeczywistości zewnętrznej do własnego, wyimaginowanego świata dostrzec można w
szeregu niemal abstrakcyjnych obrazów. Święciński bez wątpienia zafascynowany jest własną zdolnością ożywiania
materii, kolor jest uzupełniany ekspresjonistycznym graficznym rysunkiem, często drapanym w malarskim tworzywie
obrazu wyłaniającym się na płótnie spontanicznie w trakcie malowania. To produkt wyobraźni i podświadomości
malarza. Drapieżne napięcie wielu z tych przedstawień łączy się z pewnym liryzmem kolorów, które w większości
płócien obejmują całą gamę widma. Nie ma tu dramatu, a  raczej pretekst do kolejnej gry z materią, której
nadrzędnym celem jest obraz. (...)”

Elżbieta Lewandowska, Dziennik Polski, Londyn

.."W malarstwe Zbigniewa Święcińskiego rozpoznawalna jest szkoła krakowskiego malarstwa, zawdzięczającego wiele
estetyce koloryzmu, (....) krakowskiej ASP.  Jako  absolwent tej uczelni, (...) student Juliusza Joniaka, znakomitego
malarza martwych natur i nasyconych światłem pejzaży niosących z sobą niezwykłą witalność połączoną z prostym i
bezpretensjonalnym zachwytem widzialnym światem, odebrał Święciński niewątpliwie pod jego okiem gruntowną
lekcję malarstwa, w którym kolor właśnie, ściśle powiązany z definicją światła jest elementem decydującym i
rozstrzygającym obraz. Ale też z pewnością wrażliwość i typ wyobraźni plastycznej (Święcińskiego) z pracowni prof.
Joniaka znalazły  dobry grunt i kreatywne środowisko dla własnego  rozwoju. (...) Święciński w swoich twórczych
poszukiwaniach dotykał także wątków figuratywnych w obrazach przedstawiających niekiedy groteskowe twarze,
niekiedy rytmicznie uszeregowane postacie, a nawet zdarzyło mu się  „brać na warsztat” mitologiczną figurę Ikara.
Ale mam wrażenie, że pomimo udanych często rozwiązań, nagradzanych zresztą na konkursowych przeglądach,
pozostawały one na marginesie jego malarskich zainteresowań. Motywem, o którym w tym kontekście  także warto
wspomnieć, mającym zarazem szczególne miejsce w tradycji malarstwa kolorystycznego jest klasyczny motyw
martwej natury. Tu również Święciński na swój sposób zmagał się ze wspomnianymi wcześniej w odniesieniu do
pejzażu, problemami światła i przestrzeni. Martwa natura bowiem , może w specjalny sposób pozwalała mu
zajmować się tym co  spośród plastycznych środków wyrazu okazuje się być dla niego szczególnie  bliskie, tj.
zagadnieniami materii, faktury i tekstury obrazu, umożliwiając jednocześnie studiowanie efektów światła sztucznego
(....) Stosowany do realizacji tych (...) obrazów warsztat, wywiedziony jest jak wspomniałem z dorobku malarstwa
kolorystów, z całym jego sensualnym wyposażeniem, predylekcją do budowania  silnych napięć temperaturowych,
spiętrzania faktur, rozbijania płaszczyzny na kalejdoskopowe sekwencje barwne. Jednak to co odmiennego wnosi tu
wyobraźnia i wrażliwość Święcińskiego, to silna skłonność do ekspresyjnego gestu i pewnej wyraźnej autonomii gry
barwnej. Stosunki naturalnych relacji kolorystycznych istniejących w motywie zobaczonym, poddawane są tutaj
silnym przekształceniom, wyzwalając się z objęć naturalistycznego opisu na rzecz abstrakcyjnych nieomal rozwiązań.
Dodając do tego intensywność fakturalnego gestu, odsłaniającego dynamiczny i strukturalny potencjał ukryty w
substancji farby, uzyskuje malarz zjawiskowy efekt wynikający co prawda z obiektywnego wyglądu natury ale
osiągający w rezultacie dużą od niego niezależność. Niezależność, która jest istotą realizmu malarskiego a nie
przedstawieniowego, opisowego."

Piotr Wójtowicz, BWA Krosno


