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RTCENZJA

Rozprawy doktorskiej mgr Joanny Łuczaj pod Ęrtułem obrazowanie ścieżek

codziennościspotfądzona W Związku z p)zewodem doktorskim w dziedzinie sztuk

p|astycznych w zakresie dyscyp|iny sztuki piękne Wszczętym uchwałą Rady Wydziału

Pedagogicznego i ArtysĘcznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kie|cach.

opieka promotorska - prof. dr hab. Urszu|a Śusarczyk

Promotor pomocniczy - dr Jowita Mormul

Mgr Joanna Łuczaj zrea|izowała swoją rozprawę doktorską w trakcie studiów

doktoranckich biorąc jednocześnie czynny udział w życiu aĘstycznym.

V1Ąlmienia 5 vrystaw indywidua|nych, które przygotowała w ciągu tego okresu:

G|aspavłllon,,Hans.Schmitz-Haus", Rheinbach, Niemcy' 2013;

Galeria )X1, Warszawa, 2013;

Galeria Rogatka Radom, 7A13;

Ga|eria Rotunda, UA Poznań,20L4;

Galeria Stara Kotłownia, o|sĄn, 2015,

Wzięła równiez udział w 28 wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych.

Poza działa|nością artystyczną, Kórą wykazała się od rozpoczęcia studiów

doktoranckich akĘwnie uczestniczyła w życiu uczelni.
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1. KONSTRUKC]A ROZPMWY

Rozprawa skonstruowana jest w sposób |ogiczny i przejrzysty.

Idea pracy, analiza procesu projektowego i realizacyjnego oraz same prace

p|asĘczne układają się W konsekwentnq całość. TTeść iforma przenikajq się

Wzajemnie i uzupełniajq. Daje to odbiorcy moż|iwość łatwego czytania dysertacji, a

takŹe skupienia się i wychwycenia zamysłu jaki towarzyszył autorce w trakcie

pEeprowadzania badań i samej realizacji obrazów'

2. TEMAT I PROBLEMATYM NAUKOWO - ARTYSTYCZNA PORUSZONA W
RoZPMWIE I ĘFEKrY RoZPMWY

DoKorantka nadała swojej rozprawie $uł obrazowanie ścieżek codzienności,

Ce|em badań było stwozenie rodzaju mapy codziennego ruchu jaki wykonuJe autor.

ka ijej najbliżsi poruszając się po mieszkaniu i użytkowniry przestrzeni pub|lcznych.

Ana|iza szkiców, Kóre powstaĘ w fazie projeKowej pozwo|iła na wykreowanie gra-

ficzno - kolorystycznego zapisu i stwozenie swoistego kodu plasĘcznego, Kóry stał

się punKem wyjścia do powstania cyklu pięciu obrazów na płótnach o formatach

120 x 120 cm. nama|owanych techniką akry|ową. Dwie pozostałe części pracy opie.

rają na ana|izie ruchu uż^ytkowników obszarów budynków publicznych. Efektem tych

badań są dwa podwójne obrazy o formatach 120 x 240 cm. malowane również w

technice akrylowej.

Uzupełnieniem całej pracy jest dwu minutowy film.

3. ANAIIZA ROZPMWY

Kompozycja i forma p|astyczna obrazów utrzymana jest przez autorkę w

konwencji malarstwa abstrakryjnego.

Układy oparte na zestawieniu p|am barwnych wypełniających proste w formie figury

geometryczne - koła, kwadraty, prostokąty poprzecinane siatką zmu|tiplikowanych i

biegnących w różnych kierunkach barwnych |inii.

Tonacja barwna ryklu składającego się z pięciu obrazów oparta jest na kontraście

walorowym i kolorystycznym. Porzqdkując prowadzone wcześniej szkice oraz notatki

autorka nadała poszczególnym Kztałtom określone znaczenie i ro|ę do spełnienia w
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obrazie podkreślając ją zastosowanym s4Ffrem barwnym"

Stwotzyła W ten sposób Wyraźny schemat konstrukcji układów kompozycyJnych W
poszczeEólnych obrazach.

Powstałe kompozycje Ę zróżnicowane pod wąględem układów, wie|kości elementów
ich wa|oróW' rodzaju form i ko|orystyki. Dzięki temu obrazy tworzą ciekavry
plasĘcznie cyk|, gdzie każdy z nich może funkcjonować samodzie|nie, a jednocześnie

odgrywa Ważnq ro|ę W całości.

Dwa pozostałe obrazy odnoszące się do pruestrzeni pub|icznych utrzymane są W
kolorystyce gamy monochromatycznej opartej na zróżnicowanych wa|orowo i

temperaturowo błękitach. Pr4fięta tu tonacja i komporycja prac jest również efeKem
skodyfi kowa n i a p rzep rowadzo nych pnez a uto rkę efeKów bad a ń.

Klasyczna forma obrazów Joanny Łuczaj, ma swoje korzenie głęboko osadzone w
działaniach wywodzących się z nuftu sztuki konkretnej. Artystka ukształtowana
poprzez obcowanie z twórcami poruszająrymi się w konwencji działań
geometrycznych i ich dziełami przy'jęła ten język wypowiedzi plastycznej nadając mu
indywidua|ny charaKer i osobisĘ wymiar.

Wrażliwość p|asĘczna i inte|igencja pozwoliły jej stwonyć własną metodę

budowania obrazów dzięki której godzi i łączy w całość twórczość własną, zycie

rodzinne, zainteresowania i pasje, wszystkie sfery łcia i swojej aktywności jako

kobieĘ a także arfystki.

Dzięki wymyślonemu przez siebie systemowi prowadzenia badań a następnie zapisu
plastycmego nadała swoim obrazom dyscyplinę geometrycznq. Zachowała Jednak
własny oryginalny wydźwięk prac, Wyraźnie nakreś|ony podbudową emocjona|ną,

Kóra rysuje się w tematyce i sposobie dociekania do rozwiązania postawionego

sobie problemu.

oprócz sposobu prowadzenia badań nie bez znaczenia jest tu caĘ proces

przygotowań do realizacji.obrazów. DoKorantka wykorzystuje do tego celu
nowoczesne narzędzia dostępne współczesnemu aĘście: aparat cYfrowy, komputer
i programy graficzne. Jednak te techno|ogie nie determinują ostatecznie powstałego

dzieła. obrazy nama|owane sq w sposób tradycyjny, a prezentowany film jest

rodzajem dokumentu pozwa|ającego widzowi wejść w sferę życia domowego i zb|izyć
się do toku myślenia autorki.
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W sposób tradycyjny również przygotowane są podobrazia.

Czynności związane z preparowaniem płócien: naciąganie na krosno/ gruntowanie

Wiążą się emocjona|nym napięciem i są rodzajem rytuału przygotowującego artystę
mentalnie do ostatecznego rozwiązania ana|izowanego prob|emu. W tym przypadku

czynności te nadały pracom jeszcze bardziej osobisty charakten Autorka opisuje ten
proces W swojej dysertacji podkreś|ając jego znaczenie.

Klamrą zamykającą badanie są obrazy inspirowane trasami pokonywanymi W
galeriach handlowych i ga|eriach sztuki' Wykorzystanie jako obieKu badań miejsc

użyteczności publicznej dodaje całości wymiar pewnej uniwersal ności.

4. KONKLUZJA

Po zapoznaniu Się Ze Wszystkimi e|ementami rozprawy doktorskiej zrea|izowanej

izaprezentowanej przez mgr Joannę Łuczaj uważam, że spełnia ona wymogi

art 31 Uskwy z dnia 14 marca 2003 r. o stapniach naukowych i ffiule naukowym

oraz CI stapniach i Ęltule w zakresie sztuki (dz, U, nr 6Ę poz, 595 z późn, zm)

oraz $ 3. 1. i $ 4.1 i 2 razpotzędzenia Ministn Edukacji Narodowej iSportut)

z dnia 15 sĘcznia 2004 r w sprawie szczegóławego trybu przeprowadzaflła czynności

W paewodach doktorskim i habilitacyJnym orał W postępowaniu o nadanie Wułu
profeson Dziennik (Dz, U,Nr 15, Poz, 12& z późn, zn,)

DoKorantka zrealizowała i zaprezentowała orygina| ne dzieło.
Zdane z wynikiem pozytywnym egzaminy doktorskie świadczą o vuykazaniu się przez

kandydatkę ogólną wiedzq teoretyczną w dyscyp|inie arĘstycznej sztuki piękne i
dyscyplinie dodatkowej oraz w zakresie obcego języka nowożytnego. Vlłkazała tym
samym' że posiada dorobek twórczy' wiedzę, umiejętności i kwa|ifikacje nlezbędne

do prowadzenia działa|ności artysĘcznej.

Powyższe e|emenĘ stanowią, że z pełnym przekonaniem wnioskuję do Rady

Ędziału Pedagogicznego i ArĘstycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w

Kielcach o nadanie mgr Joannie Łuczaj stopnia dg|.<!Qra w dziedzinię sztult
p|a$tYcen)&h w.aa kręsi e dyscy$ i ny sztu Kl-piękne.
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Wnioskuję również do Rady VĘdziału o przyznania Pani mgr Joannie Łuczaj wyróż-
nienia za zrealizowanq pracę.

5. UZASADNIENIE

Na podstawie analizy przedstawionych mi materiałów stwierdzam| ie

Pani mgr Joanna Łuczaj zaprezentowała bardzo interesującą i oryginalną W swojej
idei i formie p|astycznej rozprawę doKorską, łącząca W sobie Wymiar bardzo osobisty
oraz uniwersa|ny przekaz. Jej wartość p|astycznq i mefio rycznąoceniam bardzo
wysoko. Natura|ny wybór tematu badań i konsekwentny sposób ich
przeprowadzenia i opisania oraz kunszt warsztatowy pozwo|iły doktorantce
zrealizować rozprawę na Wyjątkowo Wysokim poziomie artystycznym.

dr hab. Małgonata Dobrzyniecka.Kojder prof. ASP w Łodzi
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