
Piotr Czajkowski. Publikacje.

Piotr Czajkowski / 1973 r. / jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi, gdzie od 1999 roku pracuje jako wykładowca. W roku 2020 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. 
Przedmiotem rozprawy habilitacyjnej był cykl obrazów i rysunków METRO.
Cykl ten artysta rozpoczął w 2012 roku. 

Prace Czajkowskiego znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Francji, Niemczech, Belgii,
Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Japonii i USA.

Premierowa odsłona cyklu „Metro” odbyła się w Alliance Francaise w Łodzi w 2013 roku.
Artysta swoje prace pokazywał kolejno na licznych prestiżowych wystawach w kraju i za granicą, m.in. w Salon 
Des Beaux Arts w Carrousel du Louvre w Paryżu i na wystawie Art Capital, Grand Palais, Salon des Artistes 
Independants Comparainsons w Paryżu. Brał też udział w ważnych dla świata sztuki wydarzeniach, takich jak 
Spectrum Miami / Art Basel, Dekumo Stuttgart czy Warszawskie Targi Sztuki.

______________________________________________________________________________________

W labiryncie paryskiego metra, na peronach, podróżując z jednego do drugiego końca miasta,

Piotr zbiera zabłąkane słowa. Układa puzzle, jednak czy jedna litera spotka tę drugą?

Nagle w ciemnych korytarzach pojawia się wiersz, oświetlając sens zapomnianego muru:

to wspaniały obraz Piotra i odnaleziona droga. Dziękuję Piotrze.  / Irène Jacob /

______________________________________________________________________________________
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Propertydesign.pl, „Art & Design”, rozmawiała: Ewa Mierzejewska / styczeń /

2021
______________________________________________________________________________________

www.artinfo.pl, „Rekord Piotra Czajkowskiego na aukcji!”, „[...] Praca o wymiarach 120 x 170 cm została sprzedana za 68 

440 zł (z opłatą aukcyjną)! Jest to drugi obraz z nowej serii artysty [...]”, / 19 grudnia /

Radio 357, prowadzący: Kuba Strzykowski / 27 grudnia /

Radio 357 w akcjach bożonarodzeniowych zebrało 1,3 mln zł dla Fundacji Świętego Mikołaja.

Aukcje bożonarodzeniowe Radia 357, m.in. trzy licytacje na antenie rozgłośni, przyniosły 1,3 mln zł

na cele charytatywne. Praca Piotra Czajkowskiego, rysunek „Roosevelt”, 53 x 63 cm, z roku 2020 został

wylicytowany za 33, 357 zł  

Magazyn „Dobre Wnętrze”,  „Bum Sprzedane”, felieton: Ewa Mierzejewska / wrzesień /

Magazyn „Dobre Wnętrze”,  „Dom pełen Czajkowskich”, rozmawiała: Ewa Mierzejewska / wrzesień /

2020
______________________________________________________________________________________

Book of Luxury, „New Luxury”, rozmawiała: Ewa Mierzejewska / styczeń /

Magazyn Elle Decoration, „Podróże i szyfry”, rozmawiała:Ewa Mierzejewska / czerwiec /

BMW Art Club, YT, „Rozmowy o sztuce. Oswajamy malarstwo abstrakcyjne.”, rozmawiała:Ewa Mierzejewska / czerwiec /

Label Magazine, rozmawiała:Ewa Mierzejewska / czerwiec /

Podcast www.konikreatywny.pl, rozmawiała: Katarzyna Moczulska / wrzesień /

Program tv, Dzień Dobry TVN, prowadzący: Łukasz Radwan / grudzień /
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Portal www.niezlasztuka.net, rozmawiała: Ewa Mierzejewska / listopad /

Magazyn VOGUE POLSKA, „Klub otwarty dla wszystkich”, tekst: Anna Konieczyńska / listopad /

Program tv, Dzień Dobry TVN, prowadzący: Łukasz Radwan / grudzień /


