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ocena rozpraw doktorskiej mgr. Artura Ptaka pt. Kwadrat myśli. od alegorii
do autorskiego znaku.

Platońska triada: Prawda, Dobro, Piękno wyraia nierozerwa|ny zwiqzek
wartości o niezaprzeczaInie zasadniczslm znaczeniu dla Ęcia człowieka.
Twierdzę' ze istnieje współzalezność między wartościami moralnymi a
kategoriami artystycznymi. Szkoła fiozoficzna pitagorejsko-platońska ze swoją
koncepcj4 ,,to, co będęc dobrem, jest przyjemne'' podkreśla tę współza\eznośc.
Platon w (Jczcie dowodził, ze piękno - kategoria estetylzna) spokrewnia się z
prawdą i dobrem, a więc zkategoriami moralnymi, tworząc triadę wartości
nieustannie wchodzęcych ze sobą nawzajemw relacje i oddzibĘwuj4cych na
siebie. Pozostają one w ustawicznym nierozerwalnym zwiqzku, który istnieje od
zawsze i nigdy się nie konczy. Jestem przekonany, ze świadomy artysta musi
sobie zdawać Sprawę z istnienia tej współzaleiności. Szczegolnie obecnie
zryiemy w czasach, w których głupota i kpina ze wszystkiego zastqpiły
dojrzałość i powagę. Nalezy zdawać sobie Sprawę' ze artystato ktoś, kto
otr4lmał talent, w rezultacie czego rozwin$ potrzebę tworzenia, jednocześnie
jednak ma obowiązeksłuŻyc czemuś większemuniz on Sam. Mowa niekiedy o
posłannictwie, o misji' o powołaniu, o słuzbie... Stuzbie czemu? Choć to
niemodne, abywa, ze i wyśmiewane, powiem, ię służbie wartościom, które od
zawsze utozsamiano z pięknem' a piękno z dobrem, a zatemrówniei ukrytą
gdzieś zaĘm wszystkim prawd4: o nas' o zyciu, o celu tego zycia, o
trudnościach, jakie ono niesie, o bojach, jakie toczymy, o kresie i o duchu i o
czymś, co się wyjaśni lub nie. Twórca musi odczuwaó odpowiedziaIność, za
swoje dzieto, poniewaijest ono nosicielem pewnych wartości, ono coś ludziom
daje. To wszystko nię zawszejest otwarcie widoczne, alejest bardzo wazne, bo



sprawia' że Ęcie człowieka ma Szansę nie przeminqcbez śladu. Artyści
otr zyma|i tę niepow tarzalną m ozl iwo ś ć, by zapr zecryć wymowi e łaciń skiej
sentencji sic trąnsit gloria mundi (tak oto przemija chwała tego świata),tworzqc
niezapomniane dzieł.a.

Przypędło nam Życ W epoce' którę nazwano postmodernizmem. Jednqz
cech tej epoki jest relatywizm, a elementem v,ryrózniającym niepewność jako
zasadnicza okoliczność determinujęca wiedzę o człowieku i zyciu we
współczesnym świecie. Fkonomia i kultura sę poddane globalizacji, wymiana
informacji przebiega w niespotykanym dotąd tempie, zaś o uznaniu
artysĘcznym w duzej mierze decyduję internauci kliknięciem na słowa like or
hąte. Zmalałarangawiedzy,Iiczy się informacja. obieg informacji przyspieszył
do tego stopnia, Ze pewne procesy jeszcze się nie dokonĄ, gdy staĘ się już
nieaktualne. Szczególnym symptomem czasów jest całkowity nieomal brak
odpowiedzialności za słowo. Wyrazió moznaniemal kaŻd4myśl, równieŻ
niezbyt mqdr q, i, co gors za, r ozpowszechni c jq na skalę dotęd nieznaną.
Pojawiło się uczucie przesytu, nadmiaru, zjawisko inflacji dzieł sztuki, wobec
których często trudno jest zdecydować, czy nimi są cZry tei nie. Brak jest często
mozliwościrozroŻnienia bez stosownej ęgzegezy krytyków i kuratorów' co
wyraza i czy jest wartościowe dane dzieło sztuki. Spowszedniał efekt szoku, jaki
wywoĘwaĘ artystyczne prowokacj€, W sytuacji, gdy przek<roczone zostaĘ
wszelkie granice moralne i światopoględowe, przełamane zostało każdę znane
tabu. Rośnie obojętność odbiorcow,ktorzy widzieli juz wszystko oruzznudzenie
objaśnieniami krytyków i kuratorów coraz częściej zachv,ryconych przede
wszystkim sobę i swoimi pomysłami. Z perspektywy czasu widać teŻ zjawisko
bytów migawkowych niektórych dzieł i ich autorów. Trudność sprawia
odróznienie, kto jest twórcę, a kto obsesjonatem. W tej sytuacj i mnoiq się efekty
bytów chwilowy ch najczęściej kolportowany ch przez internet,
charaktery zuj qcy ch s i ę d o sł owno ś c i q pr zekazu uzaleznione go o d kontekstu
społecmo-politycznego aktualnego tylko przezkilka godzin. Formy te blizsze są
propagandzie i reklamie niż sztukom pięknym. Przychodzi na myśl przyL<ładtak
ostatnio popularnych memów zaciekawiających przez chwilę, po czym
btyskawicznie spychanych do niebytu w zalewie setek nowych, jeszczebardziej
aktualnych wirtualnych bytów graftcznych. Pół biedy, gdy s4 one po prostu
satyrą lub reklamq, gorzej, gdy ich autorfy podchodzę do nich śmiertelnie
powaznie i trakĘę jak dzieła sztuki.



opisane tu zjawiskamajqpewien wptyw na ikonosferę obiektów sfuk
pięknych i przenikaję do metod i strategiitworczych artystów, równiezĘch,
którzy, skupiajęc się na nieco bardziej tradycyjnym obrazowaniu, poruszaję się
w obszarze o ustalonym porzędku i hierarchii wartości. Gdyby rozważyÓ w tym
miejscu wykład Mieczystawa Wallisa o dziejach sztuki jako dziejachstruktur
semantycznych w malarstwie i rzeźbie, mogłoby się okazać, ze jesteśmy
świadkami, w wielkim uproszczeniu relacjonuj 4c, przechodzenia od znaków
ikonicznych, bogatych w szcze goĘ' nazw any ch przez M. Walli sa
,,pieromatami,,, czy|i znakami pełnymi, poprzez znaki ikoniczne przeciętne, do
schematów, czy|i znaków ikonicznych uproszczonych. (po.. Wallis Mieczysław,
Sztuki i znąki. Pismą semiotyczne,Warszawa 1983 r., s. 53). Samo w sobie nie
jest to zjawisko nowe anitezniekorzystne, po prostu istnieje.

Na tak zarysowanym tle pojawia się twórczośó Artura Ptaka. Po
zap oznaniu się z tq bar dzo ciekawę propozycj 4 artystyc Zną i wypowiedzię
teoretycznqzawartę w jego rozprawie doktorskiej, zrealizowan4 na Wydziale
Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach pod kierunkiem prof. zw. dr hab. WiestawaŁuczajaw 2017 roku
stwierdzam, ze doktorant posiada wyrazistq' samodzielnę i przekonywujęcę ideę
twórczq. Zna|azł dla jej wyraŻenia stosowne środki artystyczne i wypowiada się
w sposób dojrzały. W swych warsztatowo polimedialnych pracach
inspirowanych ikonę, zblizajqcych się w pewnej mierue do dzieł znaj&4qcych
się na pograniczu pomiędzy obrazem malarskim a obiektem, podejmuje próbę
podjęcia tradycyjnych motywów obecnych w sztuce sakralnej. Dokonuje
transferu wielkich tematów religijnych zwiqzanych z chrześcijaństwem w sferę
wroszczonego, niekiedy do schematu, znaku bliskiego plakatowi, a nawet
graflcznej informacji wizualnej. odnosiprzy tym sukces. ArturPtakpodjęł się
próby stworzenia indywidualnego systemu znaków i kodów zwiqzanychz
tematykę sakralnę. To bardzo trudne zadanie, gdy jest tylu wspaniĄch
poprzedników w historii sztuki, |<tórzy podejmowali wysiłek twórczy, by
określić własnę wiĄę artystyczn4 Sacrum. Postawienie sobie wyzwaniaw
czasach p o stmoderni stycznej turbul encj i, po 1 e gaj ęc e go na Ę m, j ak uj qć
językiem znakow plastycznych obszar wiary, sferę przeĘciareligijnego, jak
ponownie opracowaó istniejęce od setek lat w sztuce europejskiej motywy i
tematy na|ezqce do kanonu artystycznego moralitetu, jest ryzykowne. Autor
poradzit sobie jednak ztym zadaniem znakomicie. Powstały prace wartościowe,
niosęce ciekawe konteksty znaczęnlowe' a sam doktorant w niebanalny sposób
opisuje w rozprawie swoj4 koncepcję twórczq, udanie wyjaśniaj 4c, jak



tradycyjne motywy sztuki chrześcijańskiej staję się w jego ujęciu znakami,
które poprzez nowQ fo.-ę wizualną, wykorrystywaną w rekIamie i
proj ektow aniu uiytkowym, ulegaj ę :upro szczeniu, dzięki czemu mogę
uczestnic ry ć w przekazie informacj i.

W hist.grii sztuki zdarzało się juz obserwować proces transgresji form
bogatych w ubozsze i odwrotnię. Powołam się tutaj na opis tego procesu,
dokonany przez Mieczysława Wallisa w przywoĘwanej jużksi4Żce Sztuki i
znąki. Pismą semiotyczn: ,, (...) rozmaitość struktur semantycznych dzieł
malarskich i rzeźbiarskich jest wielką. Struktury te majq swe dzieje, swq
historię, powstajq, zmieniajq się, stajq się bogatsze lub ubozsze, bardziej
ztozone lub prostsze, przechodzq jedne w drugie, Niektóre struktury ulegajq
rozktadowi i znikajq, inne powstajq, Dokonuje się przejście od znąków
ikonicznych (tj. takich, które wywołuj4 myśli o przedmiotach.innych niż one
Same na podstawie podobieństwa - A.W.) do znąków umownych (tj. takich:
które czyniq to na podstawie nvyczaju lub umowy, rysunkowa, malarska'
rzeźbiarską lub fotograficzna podobizna pewnej osoby jest jej znąkiem
ikonicznym, jej nan,visko - jej znakiem umownym _ wtr4cenie A.W" za ibidem s.
53). I odwrotnie, desemantyzacja i schematyzacja, schematyzacja i
pi er o m atyz acj a (schematy _ znaki wr oszczone, ubogi e w szcze goły, za ibidem
s. 53, pieromaty _ znaki petne' nieuproszczoną wtręcenie A.W" za ibidem, s.
53), zauwazaMieczysław Wallis w swoim wy|<ładzie Dzieje struktur
semantycznych w mąląrstwie i rzeźbie (ibidem s. 63) i analizuje dalej: (...)
mąlowidtą w pieczarach, ryty, reliefu, rzeźby okrqgte - znąmy dopiero z
późnego paleolitu. Przedstąwiajq one przewąznie n,uierzęta, rzadziej postacie
ludzkie. owe dzietą mąlarskie i rzeźbiarskie sq przedmiotowe, konlcretne,
częściowo nieilustrącyjne (podobizny n,aierzqt), częściowo ilustracyjne (drobne
posqzki kobiece) (...) i dodaje jeszcze dalej : Między sztukq paleolitu a sztukq
neolitu mąmy zerwanie ciqgłości. Sztuka neolitu, n,utaszcza ornamenĘ
geometryczne ną naczyniach glinianych jest ściśle asemantyczna (ibidem, s. 63-
64 ). Po dobnq analizę Mieczysław Wal l i s prowa dzi na pr ryI<ładzi e przej śc ia
sztuki chrześcijańskiego średniowiecza, z biegiem epok' do impresjonizmu,
fowizmu i kubizmu: (...) gdy następowato przyttumienie sHadników
przedstawiajqcych, aż do ich całkowitego usunięcia' gdy powstaje sztuka, którą
nic nie wyobraza i dziąłą ną widzą wytqcżnie uktadami, rytmami, dynamikq linii
i plam, oraz emocjq materiifarby (ibidem, s. 64-65). Podobne procesy
odbywĄ się w obszarze sztuki postmodernistycznej, tyle ie charakteryzowały
się ogromnę prędko ściq przebie gu. C iekawym przyl<ładem ilustruj ęcym te go



t} pu proces twórczy moze być malarstwo Patricka Caulfielda, znanego Zprac,
które narywam sublimacyjnymi. Artysta ten dokonał w swym głośnym dziele
Grecja umierajqcą na ruinąch Missolonghi (wedtug Delacroixa/ procesu
sublimacji polegajęcego na wydobyciu z obrazu Delacroixawyłqcznie
niektórych fragmentów, nadajęc im fo*y uproszczone, ujęte w stylistykę
designersko-grafi czno-komiksow4. Wyzbył się przy tym modelunku
światłocieniowego, wielu szczegót.ów i wielowarstwowo ktadzionej malatury na
r ze cZ s chematy czl7e go ) upro SZcZone go płasko mal owane go krzykl iwym i
kolorami posteru. W mojej ocenie jest to klasyczny prry|<ład bĘskawicznie
odbywajęcego się przejścia od pełni do schematu. obserwacja ta nie zmienia
jednak faktu, iz obraz Caulfielda jest godnym uwagi, atrakcyjnymprzyktadem
gry intelektualnej i wizualnej.

Z zainteresowaniem oglądałem prace Artura Ptaka. W trakcie ich
przegl4du odniosłem wraŻenie, ze równieiiw tymprzypadku, choć w innej
skali i przesttzeni, doszło do procesu przejścia i sublimacji. Przejscia, poniewaz
autor ten zawsze maluj4cy figuratywnie' znacznie uprościł postacie i przedmioty
obecne w jego malarstwie, redukujęc je do form wroszczonych znakow,
schematyzującje. Sublimacji, gdyi w swej twórczości Artur Ptak korzysta
równiez ze strategii aĘstycznej, polegajęcej na wydobyciu z obrazu
klasycznego mistrza malarstwa - w tymprzypadku jest to malarzwtoskiego
renesansu Fra Bartolomeo - rysunkowej, poddanej graficznemu uproszczeniu
fig.'ry jednej tylko postaci z obrazu- Chrystusa. Zabiegten został
przeprowadzony wobec dzieła Chrystus z Czterema Ewangelistami, autorstwa
wspomnianego Fra Bartolomea z |5t6 r. Artur Ptak uzasadniaw następujęcy
sposób przyjęte strategie twórcze' które zmierząqdo prostoty i
komunikatywności: KomunikąĘ plasĘczne moich prac zapisane zostały w
czytelnym' prostym językuform plakatu (...) Podqżajqc w kierunku ikoniczności
znanej chociazby z idenQfikacji wizualnej telefonii komórkowej, probowątem
nawiqzać do tego, co jest w tego Qpu designie najwazniejsze - natychmiastowej
komunikacji poprzez zapis w synteQcznym języku znaków. Równiez dobór
materiałow, a więc drewno, i technologia tej twórczości, czy|itechnika
inkrustacji w pĘtach drewnianych słuzy podkreśleniu prostoty, a nawet
surowości i oszczędności przekazu. Moinaniekiedy odnieść wrazenie, ie
powstałe prace' majęce charakter obrazow-obiektow mogłyby w pewnych
okolicznościach stać się ikonkami aplikacji, ściągającymi do smartfonów strony
o tematyce religijnej: o męce Chrystusa, o zywotach świętych, o Maryi CZy o
ostatniej Wieczerzy. Autor w m4dry sposób tŁumaczy teŻ jeszcze jeden aspekt



Swojej twórczości, doĘczqcy uĘtych materiałów i ich zastosowania. otóz jest
to dla niego sfera, w ktorej ujawniaję się pojęcia Sacrum i profanum. Drewno to
materiał szlachetny, drogi i od zawszeużywany w malarstwie, nie tylko w
ikonie, ale także w zachodnioeuropejskim malarstwie religijnym. Warto
przypomnieó, ie wiele obrazów mistrzów flamandzkich równiez zostało
namalowanych napodtoiach wykonanych z dręwna. Równie szlachetna i o
wielkiej tradycji jest technika inkrustacji, a więc precyzyjnego dopasowywania
i wpuszczania w odpowiednio przygotowane zagłębietia barwnych form
drewnianych, kamiennych, ceramicznych i emaliowanych. Autor podkreśla
obszar Sacrum tq szlachetna technik4, dla sfery profanum pozostawiajqc
tandetny plastik z jego niezbyt szlachetnymi konotacjami jako materiału, z
którego wykonuje się obecnie masowe produkty przemysłowe, ale także
kiczowate dewocjonalia. Artur Ptak trafnie zauwazaw końcowej części swojej
rozprary, ie za|ezało mu na tym, aby podkreślić (. ..) uniwersąlizm pewnych
niez byw alnyc h znaków kultury, b ow i em pow s zec hno ś ć komunikatów w izualnyc h
w dzisiejszym świecie sprawia, ze zmieniajq się mozliwości percepcji i
interpretacji popularnego odbiorcy,I być może właśnie to spostrzezenie i ten
aspekt twórczości Artura Ptaka jest najciekawszym osięgnięciem tego doktoratu.
W zalewie komunikatu i w obliczu nadmiaru zjawisk nazbytpospiesznie
nazywanych twórczościę, doktorant próbuje ocalić znaczenia przynaleine do
wielkiej kulturalnej tradycji chrześcijaństwa i sztuki europejskiej. Czyni to
umiejętnie i stawia nas W obliczu powaznych problemów artystycznych,jak i
pytań świ atopo gl4dowych. W m o im przekonan iu zapr oponowany przez
doktoranta zestaw dzieł wraz z towarzysz4cq im rozprawę jest trafnq reakcją na
konglomerat postmodemisty cznej niepewności i daj e świadectwo trwałości
niepodwa Żalny ch wartości zapisany ch w etosie człowleczeństwa.

Artur Ptak reagujęc na otaczający świat poprzez dobór tematyki swych
prac oraz stosowanych środków artystycznych, technik i strategii tworczych
podj4t z powodzeniem wyzwania artystyczne polegajęce na zachowaniu w
obszarze sztuki zasadniczych wartości, jakie określaję człowieka.

Konkluzja

Doktorant mgr Artur Ptakprzedstawit do oceny rozprawę doktorskę pt.
Kw adrąt myś l i. o d al e gorii do ąutor s kie go znaku, ktor4 zręalizow ał. na
Wydzi ale Pedagogi cznym i Artystyc zny m Uniwersytetu Jana Kochanowskie go
w Kięlcach pod kierunkiem prof. zw. dr hab. WiesławaŁuczaja. Doktorant w
swej rozprawie oraz w cyklu prac plastycznych z dziedziny sztuki plastyczne w



dyscyplinie sztuki piękne wykazał się całkowicie samodzieLnqpostawę twórcz4,
o jednoznacznie indywidualnym profilu i wyrażiście zarysowanym charakterze.
Po zapoznaniu się zrozptawą i jej analizie merytorycznej orazpo dokonaniu
oceny prac plasty czny ch niezwykle wysoko oceniam zapr ezentowanę dysertacj ę
i cykl twórczy. Doktorant posiada roz|egłe i na wysokim poziomie umiejętności
twórczę i wiedzę teoretycznę. Uprawniąqone do catkowicie samodzielnej pracy
tw ór czej, która reprezenĘ e oryginalne rozwi ązanie problemu artysĘcznego
oraz wysoki poziom refleksji intelektualnej w wybranej dyscyplinie
artystycznej. W nviązku z povryzszym mogę z caĘm przekonaniem i
jednoznacznie ocenić rozprawę Pana mgr Artura Ptaka pt. Kwadrat myśti. od
alegorii do ąutorskiego znaku, ze spełnia ona warunki art. 13 ust. 1 Ustawy o
stopniach naukowych i tytule naukowym orazo stopniach i tytule w zakresie
sztuki tzn., Że wyizej wymienionarozprawa doktorskaprzygotowana pod opiek4
promotora, o którym mowa w art. 20 ust. 7 , w tym przypadku prof. zw. dr. hab.
Wiesława Łuczaja, stanowi oryginalne dokonanie artysty czne orazwykazuje
ogólnę wiedzę kandydata w dyscyplinie artysĘcznej sztuki piękne oraz
umiej ętności samodzielnego prowadze nia pr acy naukowej lub artysty cznej .

Z caĘm przekonaniem PoPIERAM prryrznanie Panu mgr. Arturowi
Ptakowi tytułu doktora.

Z poważariem AĄ /
ffl,//4,/4/4'L

Dr hab. Artur Winialski prof. ASP


