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iArtystycznego
UJKw
na prośbęPana DziekanaiRady WydziatuPedagogicznego
odpowiadając
Kielcacho przygotowanierecenzjipracy doktorskiejdo przewodudoktorskiegoPana mgr Łukasza
postaramsię przedstawiÓmojąopinięw tej kwestii.otrzymatemmateriatyw formie
Leszczyńskiego'
przestrzeń,ptaszczyzna',.
i papierowej,czy|i ksiąfkę pt. ,,Struktura,
W przestanych
e|ektronicznej
krótka
biografia oraz przyktady dziata|ności
materiatach zamieszczona byta
niczej.
artystyczno-wystawien
Łukasz Leszczyńskiurodzit się w 1981 w RadzyniuPod|askim.Jest absolwentemPaństwowego
LiceumSztukP|astycznych
w NatęczowieiAkademiiSztukPięknychim. Wt.StrzemińskiegowŁodzi
na Wydziatach Grafiki i Malarstwa ZOOGoraz EdukacjiWizualnej2009. W teoretycznejpracy
pisanejpod kierunkiemprof' GrzegorzaSztabińskiego
ujawniazainteresowanie
sztuką
magisterskiej
geometryczną.
Wystawiaindywidua|nie
w ga|eriachw Łodzi, RadzyniuPod|askim,Natęczowie.od
ukończeniastudiów bierze aktywnie udziat w wielu wystawachzbiorowych(po kilka rocznie),
najczęŚciejzwiĄzanychze Środowiskiemtwórców geometrii,a|e i innych.Jest twórcą wymienianym
w znaczącychwydawnictwachautorstwa Bofeny Kowa|skiej'Jego nazwisko i komentarzeo
twórczoŚci pojawiająsię równiez w wielu kata|ogachwydawanychprzez znane galeriew kraju,
w Radomiu,Centrum
między innymi: MazowieckieCentrum Sztuki Wspótczesnej ,,E|ektrownia,,
SztukiGaleriaEL' BWA Rzeszówi inne.
Praca doktorskaŁukasza Leszczyńskiego
składa się z dwóch częścitekstoweji dokumentacyjnej'
pojemności
Pierwszao
32 stron w której 15 stron jest w języku polskim- zawierawstęp, częŚÓ
podsumowanie,
z cyklu:Struktura,przestrzeń,płaszczyzna,,,
streszczenie
oraz
zatytutowaną,,obrazy
tekstuw językuangie|skim'Pozostata
bib|iografię,
a na pozostatychstronachcatoŚó poprzedniego
(nienumerowana)
to jest dokumentacjaobiektów i obrazów
zawańoŚó prary około 2/3 objętości
częŚcią a|erozwafaniaw
obiektyi obrazysą zasadniczą
będącychmeritumzamierzenia.oczywiście
genezę
dojŚcia,spodziewane
formie pisemnejumof liwiajądopowiedzeniepowodów ich powstania,
językowychiwaf nych
rezu|taty,równief mówią o zakresiehoryzontówpoznawczych,myślowych,
jest wazne,
streszczenie
zasadniczej
częścirozwaŻańteoretycznych,
intuicjiautora.Nie umniejszając
poniewaŻujawniaco jest najbardziejistotned|a autora,jest równiez pewnąwiedzą o tym w jaki
sposób autor formutuje swoje myŚ|i skrótowo,,niezawszetak jakby się nam wydawato po
pracydoktorskieji
przeczytaniucafej rozprawy,co wzbogacawiedzęcatoŚciową o przedstawionej
jej twórcy. We wstępie mówi o swoich pierwszychfascynacjachko|ekcjonerskich
przedmiotówz
fe następstwem
MoŻna przypuszczaÓ,
natury:kamieni,muszli,numizmatów oraz ich klasyfikacji.
tych pasji w dalszymfyciu jest zainteresowaniebardziejnaukowymrozumieniemrzeczywistoŚci,

jej, poszukiwaniemzasad budowyjej struktury,w czym językgeometriijest
usystematyzowaniem
odpowiednim sposobem. Badawcza i analitycznapostawa wobec Świata, w której forma
jej dziataniajest d|a niego ptaszczyznądo kreacjinowychform
geometrycznaze świadomoŚcią
przestrzennych'
Jednak natura autora ostatecznieokazujesię miec rozpiętoŚÓ dwubiegunowątą
powŚciąg|iwą
naukową,
i emocjonalną
o szczegó|nej
mocy,ale o tym póŹniej.
Biorąc na początkujako motto muzykęzbudowanąwedle matematyczno-fizycznych
zasad,ale
wywołującąokreŚlone dziatanie naprowadzającena otwarte wtasne emocje odbiorcy,Lukasz
wedtug tego Wzoru,podejmujepróbę wykorzystania
przestrzeniiczasu w swoich
Leszczyńskijakby
kompozycjach.Szkicując,komponując,malując obrazy dwuwymiarowebada ich formę, chce
przeistoczyÓobraz w obraz-obiektprzestrzennyoglądanyw czasie.Dla uzyskaniatakiego efektu
wybiera bryfę, kostkęsześcianu
o dtugościkrawędzi10 cm, najbardziejporęcznąwie|koŚcią a|e
posiadającą
swoją wagę' oglądanieobrazu odbywa się więc w czasie.To jest pierwszaczęśÓpracy
artystycznej.Drugą są ma|owaneptasko obrazy.obie częścimają wspó|ny ko|oryt,e|ementyz
szeŚcianówsą przenoszonena pfaskie pfótna, W prostyuk|ad wg opracowanegosystemuma|arza.
E|ementamina szeŚcianachi ptótnach są linie proste i punkty które istniejąsamotniei które
rozpoczynająlinie, zamykająje, podkreślają
ich przecięcia.W liniachdominujewrafenie, fe ich
jest
przebieg
nieskazite|ny,Wręcz jest cięciem, co zb|ifa je do istoty. Sposób istnienia i
jest szczegótowoopisanyW pracy ijest ciekawą
zakomponowanialinii zwłaszczana sześcianach
próbQ stworzenia wtasnego kompozycyjnegosystemu, który jest indywidualnymjęzykiem
p|astycznymautora, podobniejak kolor, powierzchnia,struktura'Ko|orw twórczoŚci ma|arzajest
rozpiętypomiędzynasyconymiptaszczyznamigranatów, czerni,czerwienipo delikatneszarościz
wyczuciem róŻnictemperaturowych.
Jego rodzajwynikaz wraZliwości
i charakteruautora,jestjego
zewnętrznymwyrazem.Wśródma|owanychsześcianów
są te z otworami,które przypominają
Ślady
jako bryty
ukfuÓ linii prostych.Wie|e W tym wszystkimwieloznaczności.
W wyborze sześcianu
podktadu ma|arskiego
wyrafasię zapewnetęsknotado uzyskaniaharmoniii zjednoczenia
cztowieka
jest
z dzietemsztuki.WaŻny
tu dotyk,b|iskośÓ'
obrazyszeŚcianysątu
b|isko,
bezpośrednio,
inaczej
niZ w muzeaInejprzestrzeni.Dotyk bowiemjest jedną z najbardziejarchaicznychi atawistycznych
potrzebi funkcjicztowieka.Tak więc za pomocąsześcianów
oglqdaniai odbioruobrazu
,,operacja,,
odbywa się w czasie i przestrzeni.Na szeŚcianach|iniaWyznaczakompozycyjnąformę, stwarza
podzia|yinapięcia,zmieniakierunki,
tworzyrófne uktadyna przestrzennym
obiekcie.Sześcianyze
swoim uktadem form, Iinii, następstwamiposzczegó|nychjego boków są przenoszone na
ptaszczyznę płaskiego obrazu, |ecz tu dziata juŻ inna reguła przyna|ezna ma|arskiemu
dwuwymiarowiw petni autonomiczna.Zabiegten ma ciekawyaspekt poznawczyi odkrywczyw
obrębiesamegoma|arstwa.
Autorskieprzestrzenne
sześciany
obrazy,ma|owanez inspiracjibadaniai
tworzenia |inii do tego konkretnegoce|u, są W następstwieinspiracjądo wtasnych rozwiązań
malarskichna ptótnie. Ma|arstwozywi się ma|arstwem.
RzeczdziejesięWewnątrzmalarstwa.Autor
próbą przestrzennegoprzedstawieniamalarstwaw czasie, poszerzajego przestrzeń,przestrzeń
malarstwajako takiego. Z p.racypisemnej mofemy siQ dowiedzieÓ, fe autora zajmuje świat
doskonaty,b|iskomyŚ|i Platona,światpoza mimetyzmem,światidei,gdziesame strukturyobrazu
bez konkretnychznaczeń tworzą nowy mode| kompozycyjny.Ma|arstwo jest tu znakomitym
tworzywem. Ma|owane szeŚciany i obrazy są uporządkowanegeometryczniena ty|e czule i
dyskretnie,iz ma się poczucieobecnościWewnętrznegorytmu na wzór ma|arstwaikonowego.
Tajemnica,poetyka,petna skupieniaciszaz niewielkimisygnatamiświatet,liniii punktów,.ma|arski
kosmos.Autor dotykaodwiecznychpytańczymjest punkti |inia,i za pomocąmalarstwanotujeswoje
rozwaŻaniana ten temat. Pytaniaczym jest przestrzeń,czym jest czas,|iniai punkt są pytaniami
odkąd cztowiek miat refleksjęitworzyt dzieta sztuki.Zwłaszczagdy pytat o ów tajemniczypunkt
istnienia rzeczy Świata, o doskonaty punkt wtajemniczenia,dla przyktadu tajemniczy,
średniowieczny
czterowierszmistrzów kamieniarskich
się w Kwadraciei
,,Punktw Ko|e/mieszczący

Trójkącie...,,.Mimo naszychstarańostatecznienie wiemy gdzieów punktsię znajdujeiniemoŻliwe
jest go odnaleŹć w naszej codziennościz przyczyn często prozaicznych,rutyny czy zwyktego
przyzwyczajenia.A]e sztuka między innymi omawianego tu autora pozwala nam wyjść poza
przyzwyczajeniai próbowaÓ mocą swojego wyrazu zb|iŻyćsię do rozwiktania tych tajemnic,
znalezieniaowegopunktu.
Po gtębokiejanalizieprac autora,zastanawiapewna dwoistoŚÓ jego światówi nie chodzitu o
sześciani ptaski obraz lecz o coŚ znacznie subtelniejszego'Z jednej strony geometria,
matematycznoŚó,struktura/ z drugiej strony Śmiato mofna powiedzieÓ duchowoŚÓ, wręcz
metafizyka.Podpowiedzią mofe byi skromne wyznanie malarza na temat swojego miejsca
usadowieniana tym Świecie, mianowiciena wschodziePo|ski.Tam tączą się najogó|niejmówiąc
znaczeńiwyrazem
dwie kutturyeuropejskieZachodniai Wschodniaz całymjej zapleczemwartości,
z teo|ogią
iWschodnia
racjona|izmu
dla
podejścia,
uwaga
Zachodnia
plastycznym.
dwa
Dwietradycje,
pozwolitem
sobie
apofaĘcznąku duchowoŚci,które ostateczniesię uzupetniają.Mofe zbyt daleko
a|e tak jest z dziełemsztukijeze|i posiadaono w sobie ów otwierający
odejśćw interpretacjach,
pienlviasteĘzaczYndo pomyŚlenia i przefywania wtasnych emocji.A tak mniemam rzecz ma się z
twórczoŚcią Łu kaszaLeszczyńskiego.
rozprawadoktorska
Kończąc,chcę zauwafyÓ, fe przedstawionaprzez mgr ŁukaszaLeszczyńskiego
wskazujena wysoki poziom świadomoŚciautora oraz rzetelnywarsztatw zakresiesztuki.Spetnia
ona wymogistawianerozprawomdoktorskimokreŚ|onymw ustawieo stopniachitytule naukowym
oraz stopniach itytutach w zakresie sztuki, Rozp. M.N.i Szk.W. z dn.03.1.0.2oL4r,Rozprawę
doktorską uznaję za oryginalne rozwiązanie problemu artystycznegoi popieram wniosek Rady
w dziedzinie
UJKw Kielcacho nadanietytutu doktorskiego
i Artystycznego
WydziatuPedagogicznego
dyscypliniesztukipięknePanu mgrLukaszowiLeszczyńskiemu.
sztukplastycznych

// -4
f,

Baj
vrof.Stanistaw

fi--ftałrta^

/)

