The Rattulumsnakorum, 2011 – akryl na płótnie (86 x 102 cm)
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Anna Conda, 2011 – akryl na płótnie (70 x 70 cm)

There are artists who will say that they paint for pleasure but there is rarely any pleasure in looking at their
work. There are those who say that their work speaks for itself but it’s usually inaudible or incoherent. Most
will claim that they paint only for themselves but seem to be unable to keep it to themselves. Murray, when
asked why he paints, would shrug his shoulders, look perplexed, and eventually say “Er… It’s what I do ….is
that ok?”. Murray, in effect, paints himself: it’s an activity which, for him, within the cycle of his day is akin to
brushing his teeth, making a cup of tea and going shopping (or, more to the point, having a cigarette, putting
on some unmusical music and then off down to a bar). His work is an ongoing narrative that is a by -product
of his own, which is an unnecessary way of stating that for Murray his art is synonymous with his life.

Pretty Polly, 2016 – akryl na płótnie (80 x 80 cm)

I’ve never heard Murray manage to tell a good joke, but his work, is uniquely and genuinely humorous, or
more specifically, very funny. This rare quality refreshingly undermines the Post-Modern pretentions
towards a tittering wit, or in case that fails, subversive irony. His figures and portraits, more often than not,
seem to be caught in moments of a fleeting epiphany at the absurdity of their situation; the cast of an
existential soap opera. Another unique aspect to be found in Murray’s work is, in my informed opinion, his
extraordinary ability to capture the subtleties of the female face in all of its aspects; within the contours of
beauty, the evocative glance or lost in bemused contemplation. These two aspects essentially reveal the
tragi-comic impulses and concerns that lie behind his work that link him, quite clearly, to another fellow
Londoner William Hogarth. And like Hogarth, Murray has sought to develop a visual language that enables

him to comfortably focus on expressing himself rather than the self-conscious concerns of style and
whereas Hogarth developed and struggled within the Baroque towards an “English” style Murray has
synthesised the mannerisms of 20th Century Modernism to create an almost “European“ one to enable him
to create a body of work that, unlike most paintings today, is continuously interesting and demands to be
seen again: very much like the artist himself!
John Tatchel Freeman, Artist
June 2017

Uncle Jim, akryl na płótnie (80 x 65 cm)

Dziesięd lat minęło…
Roderick to naprawdę facet z UFO. Aby to zrozumied, trzeba poznad artystę, a przede wszystkim
zobaczyd przy pracy. Przez dobrych kilka lat miałem ten przywilej i stąd to określenie. Chyba także dlatego
podjąłem się napisania wstępu do katalogu najnowszej wystawy Jego prac. To trudne wyzwanie, nie jestem
przecież krytykiem - ale czyż mogłem odmówid przyjacielowi…?

Pierwszą z ważnych spraw - o ile nie najważniejszą, jest miejsce pracy, które dla każdego artysty jest osobistą
wartością podstawową, umożliwiającą koncentrację i decydujące o powodzeniu zamierzonej realizacji.
Roderick na pewno nie jest tutaj wyjątkiem. Nieodłącznym atrybutem Jego prywatnej enklawy jest
oczywiście sztaluga malarska, ale także towarzyszący jej stół, a właściwie jego blat, będący dodatkowym
polem działania, powoli acz metodycznie zapełniane przeróżnymi elementami, tylko częściowo związanymi
(jak się wydaje) z warsztatem malarskim. Znajdziemy tam oczywiście farby i pędzle, ale także przeróżne
i tajemnicze przedmioty, bardziej lub mniej rozpoznawalne gadżety, wycinki z gazet, zdjęcia, odręczne
rysunki, napisy, książki, płyty, a także jakieś talerzyki, podstawki - skrupulatnie zapełniane popiołem i petami,
w nieodłącznym towarzystwie ulubionego trunku (Tyskie?). To wszystko, w miarę upływu czasu nawarstwia
się, przyrasta, miesza i kotłuje, tworząc swego rodzaju artystyczną strukturę lub raczej instalację
wspomagającą i jak się wydaje niezbędną artyście do stworzenia czegokolwiek… Całośd dopełnia nieodłączny
od lat, charczący radioodtwarzacz CD no i muzyka z wczesnego okresu angielskiego rocka.

The Hungry Housewife, 2017 – olej na płótnie (92 x 122 cm)

W tym miejscu, nie mogę pominąd niedawnego i zupełnie nieoczekiwanego dla mnie odkrycia. Roderick
(w pewnych sytuacjach) z łatwością przybiera inną postad. Wkładając ciemne okulary, czarną skórzaną kurtkę
rockmana i z nieodłącznym papierosem, jest bez wątpienia prawdziwym wokalistą i frontmanem, który
koncertuje ze swoim zespołem, manifestując radośd życia. Wierzcie mi, a najlepiej sami posłuchajcie! Pewnej
nocy w Słonnem, zauważyłem przemykającą się nad Sanem tajemniczą postad różowego królika… wydawało
mi się, że poznaję w niej Rodericka, ale może tylko tak mi się zdawało…?
Pomiędzy tym wszystkim, a raczej w środku tego świata, tworzącego swoisty artystyczny anturaż, tkwi
Roderick, malując i analizując kolejne etapy pracy, podśpiewując (teraz już wszystko jasne) i komentując
teksty piosenek, a może własne myśli...? Nie mam wątpliwości, że właśnie TO WSZYSTKO jest mu potrzebne

do egzystencji. Gdyby mógł jeszcze zrezygnowad z koniecznych przerw, a do tego nie jeśd i nie spad, na
pewno z radością zaakceptowałby taki porządek. Jego zasadniczym celem i wartością jest praca i jeszcze raz
praca, jakby trochę powolna, ale przecież intensywna. Niewiele mówi, skupiony na aktualnym problemie,
wykorzystuje miejsce i czas jaki ma przed sobą. Jestem pewien, że właśnie TO przynosi mu radośd i pozwala
żyd.

The Fruits of Tuscany, 2011 – akryl na płótnie (120 x 80 cm)

Jego świat zapełniają tajemnicze postaci, ukryte sytuacje i anegdoty, które we właściwy sobie sposób buduje
i nazywa. Ma wyraźnie określony, charakterystyczny sposób malowania. To wyróżnia Jego twórczośd,
tworząc tak ważną rozpoznawalnośd. Kompozycję większości obrazów charakteryzuje statyczne określenie
postaci centralnej. Niezwykle interesujące jest rozwiązanie przestrzeni drugiego planu, a przede wszystkim
tego, co się w niej rozgrywa… Autor dba o formę, budując subiektywny obszar narracji.
Malarstwo Rodericka można pewnie posądzid o inspiracje czy fascynacje kubizmem, a w szczególności
twórczością Pabla Picassa. Nie ma to jednak większego sensu. Zupełnie inaczej rozwiązuje problemy
malarskie w ekspozycji głównych postaci i przestrzeni, w której przyszło im zaistnied. Od czasu związania się
w naszym krajem, artysta jest wyraźnie zafascynowany miejscowymi realiami czy folklorem. Jego postaci są
z reguły pełne życia i subtelnego uroku, ale także plebejskiego humoru i obyczajowości twardych typów spod
ciemnej gwiazdy. Na szczęście, obrazy Rodericka nie mają nic wspólnego z tak rozpowszechnioną w naszym
kraju sztuką publicystyczną, komentującą bieżące wydarzenia etc.. Autor unika wskazówek, niczego nie
wyjaśnia, nie namawia do konwersacji czy zajęcia stanowiska, niczego nie komentuje. Po prostu pokazuje
pewien obraz swoich doświadczeo czy fascynacji - to, z czym przyszło mu się mierzyd - nam pozostawiając
akceptację bądź odrzucenie.

Portrait of Lee van Cleef, 2014 - akryl i pastel na papierze (100 x 70 cm)

Osobną, interesującą wartością są tajemnicze tytuły obrazów, będące swego rodzaju domyślnym
komentarzem, skrótowym hasłem, wymagającym od odbiorcy poczucia humoru i dystansu dla tak

lapidarnego sposobu komunikowania z otoczeniem. Kto wie, kim dla artysty był, a może nadal jest tajemniczy i rubaszny Uncle Jim, czy dziwna Hungry Hausewife o Pretty Poly nie wspominając…
Pamiętam pierwsze obrazy Rodericka z początku tego wieku. Te, które teraz tworzy są bardziej rozbudowane
kompozycyjnie, gęstsze fakturowo, zdecydowanie ciemniejsze w kolorze i bardziej mroczne. W moim
przekonaniu, ujawniają doświadczenia autora, związane zarówno z upływem czasu, ale także z fizycznymi
przypadkami, z którymi przyszło mu się zmierzyd w ostatnim czasie. Nie brak im jednak wiary, w doczesną
wartośd życia i związanych z tym konotacji.
Wystawa najnowszych prac artysty, pokazana będzie w sierpniu i wrześniu w Kresowym Domu Sztuki
w Dubiecku w trakcie Międzynarodowego Spotkania Artystów - Słonna Reedycja 2017.
Koocząc te osobiste spostrzeżenia, liczę na angielski humor "Johnego", pogodne usposobienie no i trochę
szczęścia. Generalnie - go on, Roderick. Take it easy!
Janusz J. Cywicki

Yhe Creepy Litle Girl Next Door, 2011 – akryl na płótnie (80 x 55 cm)

