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Recenzja rozprawy i pracy doktorskiej
mgr JusĘny Pikulskiej
pt. ttStruktury samoistneoo
sporządzona w zrviązku z przewodem doktorskim
w dziedzinie Sztuki PlasĘczne, dyscyplinie Sztuki Piękne'
wszczętym przez Radę Wydziału Pedagogic znego i ArĘstycznego
Uniwersvtetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

o słusznoŚci dotychczasowych poszukiwań artystycznych Justyny Pikulskiej, a
takie jej szerszejrefleksji na temat sztuki moŻemy dowiedzieć się analizując pracę
doktorską zat1tułowaną,,Strukturysamoistnę''.Składa się ona z zestawu obrazów oraz
częściopisowej dotyczącej rcalizacji cyklu. Autorka przygotowała9 prac na podobraziach
w formacie 150 x 90 cm w technice łączącejtradycyjne malarstwo akrylowe z
nowoczesnymi technikami komputerowymi. obrazy powstałyprzy zastosowaniu metody
tworzenia obiektów w programie komputerowym pracującym w funkcji ,,Nurbs'',
polegającej na tym, że linia pokrywana jestpłaszczyznątworząc przesttzenny obiekt.
Powstałew ten sposób kształtywycinane są laserowo w tekturze i następnie w postaci
modułów wykorzystane jako trójwymiarowe podobrazie,malowane zgodnie z koncepcją
autorki farbami akrylowYmi.
Towarzyszącaobrazom praca pisemna pozwa\anam dokładtiej zapoznać się z
zagadnieniamidotyczącymi rea|izacjiobrazów. W kolejnychrozdziałach Justyna Pikulska
jest tu wykładnia
wprowadza nas w swój świat,opisującjego genezęizaŁoienia. Ciekawa
ideowa ukazująca koncepcję procesu powstawania dzieła.Rozpoczyna swój wywód od
przybltŻenianam, czym jeŚt w jej rozumieniu postugiwanie się programami
komputerolvymi i w jaki sposób, na swój uz1tek p0nrsza się w tej sferze. Technologie
komputerowe zdaniem autorki otwierają przed nią nowe, niezbad anęa zatazem niezwykle
interesującezakresy dziaŁuhartystycznych' Jej pracakieruje się w stronę sztuki
generatywneja więc poczynan,których ostateczny rezu|tatformalny wymyka się spod

pełnejkontroli artysty. Ta niewiadomazdĄe się być fuódł'eminspiracji i motorem
napędzĄącym artystkę do kolejnych twórczych działan.W rozdziaIe ',Definicje''
przyb|iiającnam termin,,StrukturySamoistne,'pisze:,,UiywaneprzęZe mnie określęnie
samoistne - wymusza skojarzenia z cechami Zatezerwowanymi dla istoty Żywej. Powstaje
chwila, gdzie tworzący się obraz wymyka się z pod wyobruźniartysty i nabiera własnego
charakteru,istniejąc jako niezaleiny byt,,. Jak widać dla malarki obok chłodnego
rozumowania jest takżemiejsce na emocje a intuicja moie odgrywaÓ bardzo ważnąrolę.
PrzyglądĄąc się tym obrazom czy raczej obiektom malarskim przede wszystkim
dostrzegamy Świetliste' rozedrgane linie budujące zmleniającą się jak w kalejdoskopie
strukturę,które w pierwszym rzędzie stanowią o wizualnej Tozpozfiawalnościtych prac.
Mamy więc do czynieniazkompozycjami budowanymi gęsto,na spad, gdzie granice
głównych podziałów biegnąrównolegle, pasowo' bądź Ł'rzyiująsię tworząc porządkującą
przestrzensiatkę. Utkane z kolorowych, migotliłvych kresek, gtanicząceze sobąmaterie w
rozmaity sposób odsłaniająwnętrze obtazu"Dla podkreśleniagłębioraz dynamiki
czarty ibiały z
poszczególnych modułów kompozycji autarkazastosowałapodL<Ład
wyjątkiem obrazu pt. ,,Prism'', w którym tłemjest intensywna Żół'ć"Zasadniczego
znaczeniaw percepcji tych abrazów nabięra kąt patrzenia na rtybrany obiekt' Tym samym
artystka niejako zmaszawtdza do aktywnego uczestnictwa'w odbiorze jej malarstwa. Wraz
z ruchem widzapostrzeganie konkretnych fragmentów obrazu zmienia się. Kompozycje
nabierająinnych kształtów' pulsujązmiennym kolorem. Ich odbiór bliski jest dziełom
sztuki op-artu, która jak wiemy syciła się rozmaitymizłudzeniami optycznymi. W
razdzia|ell autorka przyb|tianam sylwetki ańystów, których dziaŁantastanowiłydlajej
mi jednak dośóoczywistych odnięsień do istoty
poczynafiistotne drogowskazy. Zabra\<Ło
sztuki optycznej. CruzDiezznalazł. się dopiero pod koniec rozdziału,,odniesienia
artystyczne'' mimo' że omawiane obrazy zdająsię byó bliisze jego działaniomniz
twórczoŚó wymienionych na wstępie artystów. Tym niemniej dowiadujemy się o Szerszym
spektrum zainteresowań malarskich autorki co niewątpliwie mozemy zaliczyó na plus.
Jak już wcześniejwspomniałenl, obrazy Justyny Pikulskiej mimo chłodnej analizy
jakiej w oczywisty sposób były poddawane, emanujązywiołowością.Choó nie ma tu
śladów pędz|a,operowanieposzczególnymi elementami składowymi kompozycji nadaje
im taki właśniecharakter. Pojedyncza linia w kontękściekolejnych etapów tworzenia
obrazu jest dla autorki niezwykle ważna.Staje się za|ęktemksztaŁtów, którę w kuŻdym
przypadku mogąprzeobrazic się, nabraó nowych znaczei i w konsekwencji zdeftniowai

malarskąprzęstrzei. Justynie Pikulskiej za|ezy bclwiem aby r,vszystkieogniwa obrazu
miały naturę wielowarstwową. W,,Dokumentacji pracy doktorskiej'' pisze: ,,Formę obrazu
odczuwamjako spokój, który przeradzasię w cośnieoczękiwanego...''Nastroju tajemnicy
nie rozwiewają tytuły poszczegolnych prac. Autorka tei nie rozwga tego wątku w częŚci
opisowej. Wystawia nam i tęprzesttzeń swego działaniana ind1.widualnąinterpretację.
Poptzeztakie zabiegi, jak rozumiem stara się uruchomić w odbiorcy rozmaite skojarzenia
i zaproponować szersze refleksje.
TJwaiam, Że dojrzałość
wypowiedzi polega na umiejętnościprowadzęnia
inteligentnego dialogu z odbiorcą. Justyna Pikulska osiągnęłatę umiejętnośÓdzięki
konsekwentnej pracy i zdobytym w tęn sposÓb doświadczęniom,które to zaowocowały
klarownoŚciąjęzykaplastycznego. Widaó w nich wyruŹne dĘenie do układów
uporządkowanych, harmonijnych. Autorka by skupió się na istocie postawionego w pracy
doktorskiej problemu' ograniczyŁaśrodkiwyruZa do minimum. Nie chciała dekorowaÓ
swoich obrazów. Skupiła się na czystej formie podkreŚlając tym samym wuŻny dla tych
prac wymiar transcendentalny.Dzięki takiej postawie jej obrazy są czyste i klarowne.
Moim zdaniem, Justyna Pikulska rozumie obrazjako obszar, który w milczeniu
kontemplujemystarającsię wnikaó w jego głębszesensy' Tworzy zwyobraźnią określając
dobitnie swoją indywidualnoŚć. Jej prace przyciryająuwagę i zmuszĄądo myślenia.

Konkluzja:
Stwierdzam, ze przedstawionado obrony przez mgr Justynę Pikulską ptaca
doktorska na temat Struktury samoistne spełniarłymaganiaArt. ] 3. Ustę1l1. Ustawy z
dnia ]4 marca 2003r. o stopniach naukowych i Ętule naukowym oraz O stopniach i tytule
w zalcresiesztuki(Dz.U " 22014 r. poz. 1198).
Pracadoktorska stanowi oryginalne dokonanie artystyczne i świadczyo
jaką
samodzielnie prowadzonej pracy twórczej. Teorctyczna wykładniapracy artystycznej'
jest jej opis, świadazy o szęrokiej i pogłębionejwiedzy kandydatki o dyscyplinie sztuk
pięknych. Tym samym wnioskuję bezzastrzęŻefio rladarliemgr Justynie Pikulskiej przez
Radę WydziaŁuPedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach stopnia doktora sztuki w dziedzinie Sztuki Plastyczne, w dyscyplinię Sztuki
Piękne.
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