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Ocena p.acy doktorskiej i dorobku artystycznego m8r. tukasza Gila
część 1

ocena dorobkt] tWórczego i a.tystycznego msr. Łukasza Gi|a
Urodzony w 1982 roku W Rzeszowie Pan Łukasz GiI w 2010 roku z wyróżnieniem uzyskał dyp|om

magistra sztukiw pracownimaIarstwa profesora stanistawa Białogłowicza W uniwersytecie
rzeszowskim.

Po kiIku |atach podjął studia doktoranckje na kierunku sztuki piękne Instytutt] sftuk Pięknych

Uniwersytetu im' Jana Kochanowskiego w Kie|cach, które ukończył w 2015 roku pod kierunkiem prof'

L,rszuIiś|usarczk.
Dyp|om składat się z kilkunastu obrazóW opartych na motywie Dro8i Krzyżowej i fostafy one

pofytywnie przyjęte i ocenione.
W 2010 roku rozpoczął pracę w macierzystej uczelni' zreaIizowat kiIka cyklów ma|arskich z

których najważniejsze to: ,,Przestrzenie samotności,,, .,5|ady życia,' i .,Ecce homo,,. fapoznawszy się z

dorobkiem artystycznym pana m8r. Łukasza Gi|a, za pozytywna oceną innych recenzentów, wysoko

oceniam dotvchczasowv dorobek.

część 2

ocena pracy doktorskiej mgr' Łukasza Gi|a pt'
.,FragmentY obecności obraz, między f]guracją a abstrakcją,,

Pan Łukasz Gi| przedstawił do oceny placę doktorską napisaną pod kierunkiem profesor urszuIi
slusarczYk, zawierajqcej się w dwóch częściach: pierwszej jako opisu pracy doktorskiej i dru8iej
zawierającej materiał iIustracyjny oraz streszczenie opisu pracy doktorskiej. Przedstawione to zostało

w formie drukowanej ie|ektronicznej' Pracę pana Łukasza Gi|a w dziedzinie sztuki p|astyczne,

dyscypIinie sztuki piękne, oceniam fa radą wYdziału Uniwersytetu im' Jana Kochanowskiego W

Kie|cach Wydziału Peda8o8iczno Artystyczne8o pozytywnie.

Praca pisemna pt.,,Fragmenty o becności...,, je5t tekstem bardzo osobistym jednoznacznie

odnoszącym się do p ra ktyki a rtystycz nej ma|arza. Na dwunastu stronach ańYsta odnosi5ię nie tylko
do tematu fi8ury, i|e do Własnych doświadczeń z sztukQ i maIarstwem.

Dorobek zaprezentowanY przez pana Łukasza Gila oceniam bardzo pozytywnie, tak w cyk|ach
wcześn iejszych ja k i W tym przedstawionym do przewod u do kto rskiego ' Ja kość a rtystyczn a nie
podIega żadnym zastrzeżeniom, przedstawia Wysoki poziom ańystyczny, wyraŹnie wpisując się w

tradycję po|skiego ma|arstwa współczesnego.
studia ańystyczne pan Łukasz GiI ukończył u profesora stanisława Biało8łowicza, który nauczył

go, jak sam pisze obserwować naturę, ćW;czyć oko przez doświadczenie rysunku i szkicownika. Tak

autor pisze: .,szkicownik stał się d|a mnie pomostem pomiędzy doświadczeniem, pierwszą myś|ą a

finatnym dfiełem,,' Można faryzykować stwierdzenie że to dośWiadczenie zaowocowalo ostatnim
zestawem obrazów, będącym pods!mowaniem wszystkich wcześniejszych doświadczen i inspiracji'
jak sam autor pisze,

Figura ludzka jest d|a maIarfa podstawowym odniesieniem i modułem, choć tak naprawdę

istnieje bardziej intencjonaInie i aIuzyjnie' W tej formu|e 8eneraInie artystę interesuje kondycja

współczesneBo człowieka jak pjsze na stronie dwunastei wieIorakimi Wymiaramije8o egzystencji, a

ciałojest tylko odniesieniem do figury jako formy' Wydaje się to głównym trzonem faintereśowań



. maIarza i nie podIe8a to jakimko|wiek dyskusją. Jasno formułuje to w obrazach na różne sposoby, za
pomocQ barwy (strona 10) która, jest uzależniona od emocji iwpłYwu otoczenia, zmian jakie W nim
zachodzą pracown;a, dom, widok fokna itd. Na dodatekjak pisze na stronie dziewiątej o cyk|u
swoich prac żółcieniami i czerwieniamifigura Iudzka staje się pejzażem. W tym miejscu autor
powołuje się na tWórczość stanisława Rodzińskiego. Z resztq to spostrzeżenie czy uwaga o twórczości
Rodzińskiego jest na wskroś ciekawa i bardzo osobista.

leszcze jedno. z czego bierze się twórczość ma|arka Łukasza Gi|a? Pisze o tym wyraŹnie sam w
referacie. Przede wszystkim młody ma|arz odwołuje się do twórczości Bacona, Pqgowskiej cfy
sienickiego. Do Wspomnianych artystów można by dopisać autorowijeszcze innych, z obszaru
malarstwa po|skjego. Prfychodfi mi na myś| BrYkalski, Tymosfewski a może nawet Anna Trojanowska
w obrazach abstlakcyjnych. To sa wszystko artyści zapomniani, związani fe sztuką przełomu Iat 50 i
60 tych w których, atuzyjne opisywanie świata jest cechq charakterystyczna.

odbywa się to wszystko o czym pjsze Pan Łl]kasz Gj|, nie poprzez naś|adownictwo i|e przez zamysł
i doświadczenie maIarskie zwiQzane ściś|e z tradycjq o której powyżej napisałem. odbywa się to z
róźną siłą i zaangażowa niem. fjednej strony Bacon niepokój, Pqgowska. ruch, sienicki. cisza,
skupienie, medytacja.

Te charakterystyczne cechy posfcze8ó|nych maIarzy, wyodrębnione w tekście pana Gi|a sQ
artyście potrzebne W Wtasnej pracy artystycznej. I trudno z taką ana|ifą się nie f8odzić' człowiek w
obrazach pana Łukasza GiIa chce być symbo|em, znakiem o charakterze magicznym, czy jak sam
pisze: .,w ręcz maticznym,,.

Udało się młodemu artyście pogodfić tejakbY sprzeczne elementy. ciało, fi8urę iformę
abstrakcyjną. Rysunek imaterię' MaIarstwo to,iest aIułne. Wszystko w nim nie przedstawja |ecz
jedynie su8eruje' odnosisię do zmYsłowe8o odczuwania śwjata widziaInego, nie
operL]jqce8o opisową formq' Iecz dajĘcq sYgnaĘ za pomocą materi i , barwY. Iini i  itworzY na tej bau ie'
o okreś|onej tradycji malarskiej 20 wieku, Własny język, który ma odpowiedzieć na zadany temat w
postaciczysto a bstra kcyjn ej.

Konkluzia

Praca pisemna jestjednoznacfnym opisem pracy artystycznej, którą artysta Wykonał w 15.stu
obrazach i kilkunastu rysunkach. Bardzo cjekawie sformułowat swoje przemyś|enia nad sztuką własnQ
jak i nad inspiracjami, tak a rtystycznymi ja k intelektualnymi (Gadacr, Heidegger, Cassirer, Hernas)

W konk|ufji stwierdzam że przedstawiony dorobek i opis pracy doktorskiej, jest bardzo
oryginaInym wkładem pana Łukasza Gi|a w rozwój sztukiWspó|czesnej z e|ementamiodnoszącymisię
do światopog|adu i a ntropologicznych rozważań na styku maIarstwa, znaku, przedmiotu i symbolu' Ta
twórczośćjest 8łęboko egzystencjaIna o uniwersaInYm charakterze przeżyć iemocji. stwie.dzam że
dzieło stworzone przez artystę, stanowiące przedmiot powyższejoceny, zreaIizowane zostało
samodzieInie i jest dziełem ory8inaInym bez źadnych wad prawnych.

Uznaję Wniosek Rady Wydziału Peda8o8iczno. Artystycznego Uniwersytetu im. Ja na
Kochanowskiego W Kie|cach o nadanie tytułu doktora panu Łukaszowi Gi|owi za całkowicie
uzasadnione.
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