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Recenzja dotycząca rozprawy doktorskiej
Pani rngr Elizy Głowackłej
w związku z postępowaniemwobec toczącegosię
na Wydziale Pedagogicznyrni Artystycznym
UIK w Kielcach
przewodu doktorskiego
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W dniu 28 wrześniaRada WydziatuPedagogicznegoi Artystycznego
przy UniwersytecieJana Kochanowskiegow Kielcachotworzyła
postępowanieprzewodudoktorskiegow dziedziniesztuk p|astycznych,w
dyscypliniesztuk pięknychPani mgr E|izieGłowackiej.
Pani E|izaGłowackapo ukończeniuPaństwowegoLiceumSztuk
P|asscznychw Zamościuprzeniosłasię do Kie|c.Swoją drogę artystyczną
postanowiła
kontynuowaćw InstytucieSztuk Pięknychna Uniwersytecie
im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach.Dyplomz malarstwasztalugowego
obroniłapod kierunkiemprof. Ewy Pełki.Aneks do dyp|omuwykonaław
postaciksiązkiarĘstycznej pt. ,,Poszukiwania
drogi,,w pracownistruktur
wizua|nychprof. WiestawaŁuczaja.
W |atachfoo8'/zoo9odbyłastażw pracowniTechnologiiiTechnik
MalarstwaSztalugowegona WydzialeMalarstwaw AkademiiSztuk
Pięknychw Warszawiepod kierunkiemprof.MarzannyWrób|ewskiej.
Pani E|izaGłowackaprezentujeswojątwórczość
na wystawach
indywidualnych
i zbiorowych.
W 2009 roku wystawiłaswoje prace pt. ,,Przestrzeńmiasta,'w Muzeum
HistoriiKie|c.W roku 2011 przedstawiła
cykl zatytułowany
,,Przestrzeń
niczyja',w Ga|eriiMłodychTwórców - ŁazienkoŃskaw Warszawie.
A w roku 2Ot4 w Kielcach,w GaleriiPałacykZielińskiego,
zaprezentowała
wystawęzaĘtułowaną,,Ma|arstwo''.
I wreszciew 2015 roku,w ośrodkuKu|turyZiemowitw Kie|cach
otworzyłaswoją wystawę zatytułowa
ną,,Przestrzeń subiektywna',.
od roku 2005 wzięłaudziałw 27 wystawachzbiorowych.
DYPLOM2005 WindaKieleckieCentrumKultury
InstytutSztuk Pięknych,AkademickaGaleriaSztuki
,,Pedagodzy,,,
czerwiec-wrzesień2006
'''Wystawkiz obrazy,,,Gó|eriauwaga schody, McK ostrowiec
Swiętokrzyski,2oo7
Triennalemalarstwa,Częstochowa,2oa7
Przedwiośnie
30, BWA Kielce,2oo7
M
iędzyna
rod
owy
Jesienny Sa|onSztuki'', ostrowiec świętokrzyski,
,,
2008
,,Salony",ZPAP BWA Kielce,2008/2009
MiędzynarodowyKonkurs Malarski,,,abraz Przestrzeni Pr.l
blicznej,,,
CK Zamek Poznań,2009
Wystawaartystów InstytutuSztuk PięknychUJK w Kie|cach,2009
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32", BWA Kielce,2009 (GrandPrix)
,,Przedwiośnie
Salon nagrodzonych,
Ga|eriaZie|ona,Busko 7drój,
,,Przedwiośnie''
2009
,,MixedMediaII", GaleriaXS w Kielcach,2009
33', BvuAKie|ce,2010
,,Przedwiośnie
Zie|ińskiego''
,,Dekadap|us',,Ga|eriaSztuki Współczesnej,,,Pałacyku
2010
,,Salony",ZPAP BWA, Kielce, ZOI2-/2AL3
,,Salony",ZPAP BWA, GaleriaZielona,Busko,2Ot3
DorocznawystawaczłonkówZPAP BWA, Kie|ce,2.oL2
Wystawaprac doktorantówISP, Ga|eriaXS, Kie|ce.2013
,,Postawy''a ekspresją"Teatr im. Wandy
,,OBRAZmiędzyracjonalnością
Siemaszkowej,Rzeszów, 2013
Ga|eriaKorekta,Warszawa'2013
,,Nocmuzeów - Ko|ekcja'',
prac
doktorantówISP',,oMPio, Kielce,2013
,,Wystawa
,,Kolekcja',BWA ,Kielce,fOI4
,,Doktoranci", GaleriaWinda, Kielce, 2OI4
a ekspresjąII, BWA Rzeszów, 2014
,,OBRAZmiędzy racjona|nością
,,abraz objazd,,,Tarnów, fa!4
,,PEJzAzWSPOŁCZESNY-- II MiędzynarodowyKonkursArtyswczny
- Częstochowa,fot4
DorocznawystawaczłonkówzP^P BWA, Kie|ce,2a16
Recenzującpracędoktorskąpani ;;=, Głowackiejmuszę się odnieść
do
moich osobistych,ważnychkontaktówzawodowychz doktorantkq'
pracowaćw InsĘtucie
W |atach2.ao2- 2008 miałemprzyjemność
pracownięTechnikMalarstwa
Sztuk Pięknychw Kielcach.Prowadziłem
i ściennego.
PaniąE|izępoznałem,kiedy byłajeszcze
Szta|ugowego
studentkąw tym Instytucie,w |atach2000-2005.Dałasię poznaćjako
i dociek|iwością.
Nie
bardzozdo|naosoba,wyrózniającasię pracowitością
byłato Ęlko moja opinia.Takie informacjedocierałydo mnie z innych
pracowni.
Po uzyskaniudyplomuzaproponowałem
Pani E|izieGłowackiej
razem przez trzy
asystenturę.otrzymałagodzinyz|econei pracowa|iśmy
przejęłaobowiązkii samodzie|nie
prowadziła
|ata.Po moim odejściu,
zajęciaze studentamiW pracowniTechnikMa|arskichjeszcze przez 6 lat.
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Przezte trzy |atawspó|nejpracy, musiałaopanowaćtrudny i obszerny
jak i prakĘczną
programpracowni.Zdobyćwiedzęzarównoteoretyczną,
i technikma|arstwaszta|ugowego
i ściennego.
ze znajomości
techno|ogii
poczynaniaartystyczneoraz
Z wielkimzainteresowaniemobserwowałem
pedagogicznemłodejstazem arwstki i asystentki.
Specyfika'ivarsztatuWymagałapełnejkoncentracjii umiejętności
reagowaniana poczynaniawypełnionej
studentamipracowni.Byłato
wyciąganiawnioskówi podejmowania
szkołaobserwacji,umiejętności
właściwych
decyzji.
nabytew pracowniTechno|ogii
Malarstwa
Cieszęsię, że umiejętności
miałyi nada|mają duzy wpływna da|szątwórczość
Pani Głowackiej.
DostrzegamyArtystkęw pełniświadomą.
Uksztattowanąszacunkiemdo
popartą
i4.
rzemiosła,
kompetencjątechno|ogiczną i wraż|
iwą wyobraźn
Jest osobąposzukującą,ciągletwórczą. Decyzjao studiachtrzeciego
stopniatylko to potwierdza.
obecnie pracujejako nauczycie|w Młodziezowym
Domu Ku|turyw
Kielcach.
Praca doktorska
Pani E|izaGłowackaprzedstawiła
rozprawędoktorskqi cyk| prac
proguwidzia|ności''.
zatytułowany,,Na
miałaprof.
opiekę nad całością
Urszu|aś|usarczyk.
PracePani E|izypowstaływ latach2015-16.Jest to zestaw 10 obrazów
na płótnie'o WymiarachB0x120cm' W techniceo|ejnejz dodatkiem
woskuzmyd|onego,na grunciepółtłustym,
barwionymw masie.
W swojej rozprawiedoktorskiejPani Eliza opisuje procespowstawania
dzieła.Dostrzegamyw pełnikompetentnąprofesjonalistkę.
Świadomość
warsztatowajest podstawądo uprawianiama|arstwaszta|ugowego.Pani
Głowackanie epatujegodnymidemiurgasztuczkami,mającymina ce|u
odwrócićuwagęod istoty przekazu.Konsekwentniei precyzyjniewyjaśnia
powodystosowaniawybranejtechnikimalarskiej.
poruszanegoproblemu artystycznego
Jak sama pisze: ,,W kontekście
zamiarem maim było także poszerzenie warsztatu malarskiego poprzez
łączeniefarby olejnej z woskiem zmydłonYm.W swoich pracach zwróciłam
na
uwagę na relację barw, percepcję czerni, wpływnatęzenia światła
jakośćbarwy, Swoje obrazy malowałamW taki sposób, aby zwrócić uwagę
na cienki łaserunek, dzięki któremu różnicowana jest płaszczyzna obrazu,,.
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,,Analizując własnywarsztat malarski doszłam da wniosklŁ ze jest ta
proces n ieustannega parządkowania,,.
Pani Eliza Głowackawprowadzanas w swój intymny świat,gdzie u|otna
poprzezuporządkowany
i
i wo|nawyobraźnia
daje się zmateria|izować
przewidywa|ny
warsztat.
częściowo
się doktorantka,to obraz
Język ma|arski,jakim posługuje
podziemnychna dworcach,
miejsc,peronów,przejść
zapamiętanych
Artystkadostrzegaujęcianiechciane,
zaniedbanychi opuszczonych.
wypieraneze świadomości,
a dominującejeszczeW pejzazumiejskim.
wymykającesię
Traktowanejako złokonieczne.Trudnedo zdefiniowania,
łatwymocenom.Chciałobysię powiedzieć:
tak brzydkie,ze az piękne.Są
sied|iskiemnastrojówi skojarzeń.
Artystkanie ocenia.Podejmujetrudnąpróbęzrozumieniatego
miejscach,mrocznychzaułkach
fenomenu'W słabooświetlonych
i zbadaniaproblemumalarskiego,
odnalazłainspiracjędo zdefiniowania
jakim jest granicaproguwidzia|ności.
odnoszęwrażenie,że granica
Ważnym
nie jest jedynąwartością
rozwaŻańPani Głowackiej.
widzia|ności
problememjest granicakryteriów okreś|ających
epistemologiczne
praw poznaniai poznawaniaestetykimiejsca.
wyjaśnianie
DoktoratPani Głowackiejjest jej prywatnymtraktatemo ma|arstwie.
Ujawniaswoje fasrynacjetematem,popańe dogłębnym
jak i
prueana|izowaniem
zarównowłasnych,
mozliwości
warsztatowych,
swoich mistlzów, do których się odnosiw swojej pracy teoretycznej.
Inspiracjeczerpiez malarstwaFrankaHalsai AleksandraGierymskiego.
Ale dostrzegaswoje powinowactwawśródwspółczesnychartystów.
WymieniaTomaszaTatarczykai MirosławaBałkę.
Mającdo dyspozycjifarbę,uszlachetnionąpastąwoskową pewnymi
pociągnięciami
pędz|a,a|e z wie|kąwraz|iwością
budujeatmosferę
napięciai niepokoju.
przestrzenie
Zurbanizowane'puste,chłodnei k|austrofobiczne
w stosunkudo bogatejmateriimalarskiej,
zbudowanena kontrapunkcie
pokazująbogactwodyskretnychróznic temperaturowychw ko|ejno,
nałożonych
warstwachmalatury.
śmiało
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z naszyminiepokojami,budująjedynienapięciezawieszonena graniry
między rea|nością
a abstrakcją.Stajemy się uczestnikami
przestrzenimiasta,gdzieśpomiędzypytaniema
w odhumanizowanej
odpowiedzią.Doktorantkakierujei osadza nas w nieprzyjaznym
W pracy teoretycznej,a
środowisku,
W nie-miejscachprzywołanych
Poprzezruch pędz|ai fakturę
nazywanychprzez MarcaAugó, samotnością.
z Ańystką która prowokujedo
farby odczuwamynić łączności
uczestnictwaw jej grze lub rozgrywceintelektualnej.Stawia zadaniei
percepcjiwzrokowej.
zapraszanas do sprawdzenianaszychmoz|iwości
pomogłami
Pisze: ,,Aura ciemności,fizycznego braku światła
zrozumieć, że ta, co nie widaczne pamaga uwidocznić dodatkowe
warstwy".
Chce się w tym miejscu zacytowaćPau|aK|ee:,,Sztuka nie odtwarza
tego co widzialne, ale czyni widzialnym".
Wrażeniaestetycznegenerująnapięciai determinujądia|ogz odbiorcą.
pomiędzysztucznym,
Dostrzegamyzrównowazoneba|ansowanie
głębokim
i niepokojącymcieniem.Rozświet|ona
chłodnymświatłem
a
I'' jest sygnałemi zapowiedzią
kompozycja,,Naproguwidzialności
mrocznych,ciemnychobrazów zmierzającychdo krańcowego
IV,'.og|ądamy
zredukowaniaświatła
w obrazie,,Naproguwidzia|ności
prace i odnosimywrażeniepowo|negoWygaszaniaświatła'
Pani Głowackanotuje: ,,Najistotniejszymproblemem okazał się zapis
emocji znajdującYch się poza sferą widzialną,,,
Emocjezap|ątanew obrazie,jak droga powrotu,zdająsię być bez
wyjścia.Introwertywneprzestrzeniehipnowzująciężkimi gęstym
powietrzem.Artystka nie ma zamiaru nas przerazić.Godna
profesjonalizmu
naukowca,chłodnoana|izujestrukturęmiejsca.Wybór
wie|ekontekstów
dominującychodcieniczerni ma za zadanieprześ|edzić
emocjonalnych,
symbolicznychi kulturowych.
Jak sama pisze:
,,Miejscestworzone przez człowiekamoże wpływaćna percepcję^
SzczegóIne znaczenie ma przestrzeń wewnętrznaz nadaną wartością.
Daświadczeniemiejsca łączy się z pewną bezczasawościąnazwaną przez
Tuana pauzą w ruchu, która pomaga w kontemplacji. Pozwala odczuć
intymnośćmiejsca, które traktuję jako punkt odniesienia, Doświadczanie
w podziemnych korytarzach porównuję do opisywanego przez Tuana
poczucia znalezienia się w centrum świata,.

-7opisywany światw obrazachPani E|izyGłowackiejobdarzonyjest
niezwykłąsiłąekspresji.Ciągi komunikacyjnepozbawionerek|am,odarte
z definicjiprawnej,a dotyczącejpruestzeni pub|icznej,która stanowi,,(,,,)
obszar a szczegóInym znaeeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców,
paprawYjakaści ict.tżycia i sprzyjający nawiązywaniu kantaktów
spałecznych ze względu na jego położenieoraz cechy funkcjanałnoprzestrzenne{
Miejsca,które wykreowałarchite|t,a w którym zeczywistośćnapisała
swój okrutny scenariusz,uwierają.Swiat miejskiejarchitektury,do
którego artystka nie odwazyłasię zaprosić|udzi,rodzl pytania.o
przeżyciai pamięć.Gest ma|arskizdaje się ratunkiemi uzasadnionym
powodemdo autokonfrontacji.
IntencjąAutorkijest pokazanieprob|emuwyobcowaniawe
współczesnymświecie.Nie jest to trwałyi beznadziejnystan. obrazy
nosząceś|adypamięcizakodowaneW gęstejfarbie,konfrontujądwa
światy:zewnętrznyi wewnętrzny.Trwająone W pernamentnej,zastygłej
i generującejtrudne, ale i nteresujące,niedefiniowa|ne
czasoprzestrzen
informacje.
WiesłąwJuszczaki ,,W kulturze nie ma miejsca na tajemnicę, w sztuce
zaśsfera tajemnicy jest głównym celem wszelkiego dążenia, Celem sztuki
jest taki rodzaj poznania, które dotyka granic poznawalnego i stawia nas
wobec tego, ca niepoznawalne".
Konkluzja
Mającprzyjemność
zapoznaćsię z dokumentacją,stwierdzam,że Pani
E|izaGłowackaspełniawymogiforma|neuprawniającedo otrzymania
doktoratuw dziedziniesztuk plastycznych,precyzowaneprzez
RozporządzeniaMinistraNauki i Szko|nictwaWyzszegoz dnia 3
października
2014 roku. A takżepostawaartystycznaPani mgr Elizy
Głowackiejjest nowatorskai wnosi istotnywkładw rozwój sztuki
współczesnej.Z pełnymprzekonaniempopieramwniosekRady Wydziałuo
pruYznanietytułudoktora sztuk p|astycznych,w dyscyp|inieartystycznejsztuki piękne.
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