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ocena pracy doktorskiej w zrviązku z nadaniem stopnia doktora w dziedzinie
sztuk plastycznych, dyscyplinie sztuki piękne Pani .mgr Joannie Łuczaj
z Wy działuPeda gogicznego i Ar"tystycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
lZgodniez ustawąz dnia 14 marca2003r. o stopniachnaukowychi tytulenaukowymoraz
o stopniachi tytulew zakresiesztuki.RozporządzenieMinistra EdukacjiNarodoweji Sportuz dnia
15 stycznia2004r. i jej póŹniejszymizmianamiDz.|J.22kwietniaZOILr.l

Mgr JoannaŁuczaj urodziłasię w 1979 r. W latach 1999-2004studiowała
w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na
Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym. Doktorantka tejze Uczelni w Instytuciena
kierunku Sztuki Piękne. Przęz cały okres pracy tworczej tworzy malarstwo w nurcie
geometriidyskursywnej.
okres studiów doktoranckichbył czasem wytęzonejjej pracy' co Zaowocowało
licznymi znaazqcymiwystawami.Nalezq do nich:
o 2013 r. - Glaspawuillen - Hans - Schinits - Haus - Rheinbach - Niemcy;
.

Galeria XXI, Warszawa;

o Galeria Rogatka - Radom;
'

.

2014 r. - Galeria Rotunda- UniwersytetArtystyczny w Poznaniu;

o 2015 r' - Galeria _ StaraKotłownia' olsztyn;
.

oraz udziałw 28 wystawachzbiorowych w kraju i za granicq.

Brała czynny udziat w seminariach doktoranckich, sympozjach i dyskusjach
artystycznych. Przygotowała wniosek badawczy do Narodowego Centrum Nauki
oraz kierowała projektem w ramach badań statutowych Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego. Imperatyw tworczy pani Joanny Łuczaj to człowiek widziany
przez ,,pryzmat''własnychdoświadczenoraz wybranych zachowań społecznychludzi
w przestrzeniach obiektow publicznych.
Praca doktorska,,ob razowanieŚcieżekcodziennoŚci''
Praca składasię ztrzech częŚci:
Częścpierwsza _ jest obrazem inspirowanym codziennyrn poruszaniem się we
wnętrzachmieszkania.
Częścdruga i trzecia - odnosi się do aktywnościinnych osób w ruchu zamkniętej
przestrzeni publicznej: Galeria Korona, Kielce 2014; Galeria Echo, Kielce 2014 i
centrachsztuki:British Museum Londyn, f014; TateGallery - Londyn2014 r.
Przedstawieniewizualne pracy tworzy cykl 5 obtazow akrylowych na płotnie
120xI20 cm' dwóch podwojnych obrazow I20x240 Cm oraz dwuminutowegofilmu.
Catośćpodsumowujeobraz I20xI20 cm występującyoddzielniei jako moduł.opis
natomiast zostałpodzielony na cztery części:pierwsza dotyczy sposobu realizaĄi

pracy dokt.orskiej,druga Zawlera opis podjętego problemu artystycznego, częśc
trzecia zawiera problem teoretyczny.Czwafta - omawia teorię i praktyki arlystyczne
będęce obszarem odniesięnia się do pracy doktorskiej (est to obszat etnografii
wizualnej, samoestetyki,mapingu,sztuki konkretneji geometriidyskursywnej).
Podjęte badanie oparte jest na zatozeniach kompozycjl symultanicznej lub
inaczej metody kontynuacyjnejcharakteryzującejsię przedstawieniemwizualnym w
jednej pracy kilku epizodów rozgrywajęcychsię w róznym miejscu i czasie. Często
prowadzi to do zwielokrotnienia wizerunku w ramach działan przestrzennych.obraz
zastępuje w tym wypadku ściezki poruszania się po mieszkaniu autorki oraz
chodzenia przypadkowychosob w przestrzeniachhandlowychi muzeach sztuki.
,,Badaniepierwsze składasię z trzech obrazów. Kaidy z nich zostałpodzielony
na 9 kwadratów, z których 8 reprezentuje pomieszczenia,, - pisze autorka,
zwiqzanych z graftcznym obrazem chodzenia, zapisem w module mogęcym byó
zastępowanym przez inne moduły, r eprezentujęce tą sam4 pr zesftzen.
Częśódruga to przedstawienieodwzorowaniachodzeniaosób w przestrzeniach
galerii handlowej ( 2 czerwonęobrazy - linie i kropki jako elementy wytwarzajqce
ściezki) oraz muzeach (2 podwójne obrazy) z rzutarili architektoniczn}mi fuunkty
odnoszęce się do zwiedza14cychosob) z uzupełnieniemdwu minutowej projekcji
odnosi się do ukazania wizualnego obrazu z roinych
filmowej. Jednocześniecałość
punktów widzenia wnętrza pomieszczen.
od wpływu tego co na nas oddziaływuje
Pominięcie bezpośredniejza|ęŻności
umozliwia obiektywn4ocen4naszych działan,Badanie doktoranckieprzejawia się
w nieustannymruchuprzestrzennymwyznaczajQcymmiejsce w centrum wydarzen,
z drugiej strony nadaje dyskursywny ruch w grze tworzenia znaczen. Praca
wynikająca z aktywnościtworzenia, przenosi się na odbiorcę.Powstałydyskurs jest
wielowętkon,,yi stajesię nieustaj4cym ruchem percepcji.
codziennościwi4ze się
,,Kontekst artystycznymojego obrazowaniaścieżek
z obszaremsztuki mapingu, sztuki konkretnej i geometrii dyskursywnej" - pisze mgr
JoannaŁuczaj
Na przykładzie badafi, ana\tzowanychptzez pryzmat zatozen tematycznych
mamy do czynieniazprzestrzenią pośredniowprowadzonqw ruch, przez pokazanie
prac w przebiegu czasowym. Jest to sztuka wzięta z zycia, równocześniejest
'l

_ afiystycznegoWartościowania
podrniotem.zmysłowo
itworczej kreacji.fak jak
w pojęciu ,,dyskurs''gdzie przestrzenstajesię sfer4w ktorej odbywa się ruch
kreśl4c,organizujqci powotuję. do zycia odniesieniedo zewnętrznych.
warunków
w których to się odbywa. Istnieje w określonymświeciei znaczqCymmomencie
czasowym opartym na ścistymlogicznym wnioskowaniu i rozumowaniu z etapów
poprzednich, popartych argumentacjq.
W pracy Pani mgr Joanna Łuczaj bada rzeczywistość,
która posiada charakter
dyskursywny odbywajqcy się pomiędzy wchodzqcymi w jej skład strukturami.Tak
jak powie działRichard Rorty - ... jest tworemstworzonym,,Rzecz1nviście,,
to tyle co
wazne wyniki przebiegu procesu spotecznegoz ząchowcłniemporzqdku czasowego o
charakterzezdarzeniowym.Dzięki przechodzęniuod tego Co szezególne do tego co
bardziej ogólne powstajewzór przez redukcjęruchu zostawiaj4cśladw postaci linii.
Jednocześniepokazuje azym moze być obraz myśli. Forma rozbita jest przęz
na|<ładajqce
się linie róznych kolorów i buduje strukturęwpływajqc4na jej wyględ.
Linie użrytewobrazieodpowiadajqczteremporom dnia:
czerwony- odpowiadaaktywności
od rana do godziny 12:00
o zielony- odpowiadaaktywności
12:00_ 15:00
.

o niebieski- od godziny 15:00do 18:00
- od 18:00do końca dnia
o azdtTIY
W obrazachkolorów nie przestrzegamyosobno, Iecz przez właściwo
sc tqczenia,
mieszania oraz obserwacji wpływajęcej na siebie. Tak jakby pojedyncze kolory
rezygnowily z własnejstabilnościkolorystyczne1by dostosowaćsię do całości.W
drugiej części, gdzte dwa obrazy w odcieniach czerwieni Ze zrnodyfikowanym
rzutemgeometrycznymtworzy siatkęz|inii i punktow koloru białegoi niebieskiego.
W trzeciej częsci cyklu, niebieskie tło zbiałym rzutem architektonicznymoraz
punkty w wybranej gamie błękitów tworzqcałość
kolorystycznq,
,,Rozszerzeniewarsztatumalarskiego sięgnięciepo techniki zapisu cyfrowego
zwiqzarte jest chęcią spojrzenia przezę mnie na problem wytwarzania ściezek
codziennościz szerszĄ pozama|arskiejpeispektywy'' - pisze autorka. Większe pola
koloróq raz dzieIąc i wskazujqc inne jego obszary, obejmuję inne powierzchnie
ujednolicającje pod względem jasności,korzystajqc z oddziaływaniakolorów
ukazuj4cych ich odrębność.To pozwala na klarowne przedstawienie problemu
.'

artystycznegoodczytu.
Praca doktorska najsilniej jest zwiqzana Z geometri4 dyskursywn4. Powstałe
obrazy abstrakcyjne nawi4zuj4 do rzeczywistych zdarzen, którę stanowi4 punkt
wyjścia oraz odniesienia. Wykorzystane zostały w pracy komputery, programy
graftczne i inne nowe techniki potrzebne do osiqgnięcia załoŻonego celu.
JednocześnierozwiEzywanie podczas pracy problemów artystycznych (cykl, części,
moduły),Zaowocowałopowstaniem obrazowz opisem teoretycznymodnoszęcymsię
do punktu wyjścia całegoprzedsięwzięc\a.Jęst to wyodrębnienie poszczęgolnych
części, uchwycenie ich wewnętrznej natury i ich odniesień, sformułowanie
syntetycznychwniosków oraz ich zrozumienie.
oceniam pozytywnie pracę

doktorsk4 jako

podsumowujęcych badanie naukowe wraz

Z

cykl

prac malarskich

uzupełnieniem teoretycznym

codzienności''.
,,obrazowanieścieżek
Stwierdzam, Że kandydatka zaprezentowałaoryginalne r ozwi4zanie problemu
artystycznego i

v,rykazała ogoln4 wiedzę teoretycznq w

danej dyscyplinie

artystycznej, a ponadto posiadła umiejętnośćprowadzenia samodzielnej pracy
artystycznej(art. 13 ustawy oraz $5 ust. 1 rozporz4dzenia).
Zwracam się do Rady WydziałuPedagogicznegoiArtystycZnegoUniwersytetu
Jana Kochanowskiego W Kielcach o nadańie Stopnia doktora w dziedzinie sztuk
plastycznych, dyscyplinie sztuki piękne Pani mgr Joannie Łucza1i głębokowierzę,
ze Wysoka Rada przyjmie moj poględ za własny.
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Prof. Dorota Grynczel

