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Ocena rozprawy doktorskiej oraz projektu artystycznego
mgr Sylwii Caban. Wiatr w zrviązku z postępowaniemo nadanie stopnia doktora
w dziedzinie _ sztuki plastyczne' dyscyplinie artystycznej_ sztuki piękne' wszczętym
prz,ezRadę Wydzialu Pedagogicznegoi Artystycznego Uniwersytetu
Jana Kochanowskiegow Kielcach

Rada WydziałuPedagogicznegoi ArtystycznegoUniwersytetuJana Kochanowskiego
w Kielcach ustawą z 28 września 20|6 roku powołałamnie do roli recęnzenta
w postępowaniudoktorskim mgr Sylwii Caban - Wiatr. Tęmat rozprary doktorskiej i pracy
praktycznej btzmi: Inkluzje. Na częśóteoretyczną składa się rozprawa licząca 28 stron,
będącarozwinięciem tematu zawartegow t5rtule,natomiast częśćpraktyczną- artystyczną
stanowi zestaw 11 prac malarskich oraz jeden obiekt, przedstawionych w formie
dokumentacjifotograficzną. Dysertacja |iczy 83 strony, w|iczając tłumaczeniena język
angielski,przypisy,bibliografięoraz dokumentĄę fotograficznąprac malarskich.
Wyjątkowo trudno jest dokonać wnikliwej i miarodajnej analizy prac malarskich na
podstawie ich reprodukcji. Piszę o tym celowo, nie tylko z nadzieją na zlniany
w obowiązujących , określonych
Rozporządzeniem Ministra przepisach'ale dlatego,że
w przypadku dyscypliny sztuki piękne
malarstwo, w którym treściąobrazu jest
doświadczeniedryące do okreŚlenia, z wykorzystaniem mateńi malarskiej, Sensu
znaczeniowego, symbolicznego i formalnego, problemu zawartego w tytule rozprawy
doktorskiej, Żadnainna forma dokumentująca dziełonie j est w stanie zastąpićbezpośredniego
z nim kontaktu. KaŻdy todzĄ reprodukcji obrazów, w tym przypadku częściartystycznej
przewodudoktorskiego,z gÓty skazanyjest na niepowodzenie.Ilustracjastajesię wtórnym
przedstawieniemoryginału'która niestetygo spłaszczai wypacza.
Powięrzona mi do napisania recetuja będzie prowadzonadwutorowo.W pierwszej
części recenzjt ptzytoczę. swoje rozwaŻasia i opinie do przedstawionych założeft
teoretycznych dysertacji. w drugiej, odniosę się do winlalizaqi wlw problemu
w dokonaniachartystycznych,które poznałemi analizowałemna podstawiereprodukcji prac
- str. 61 - 83.
autorki;rozprawadoktorska

Ą

I.

ezęśóteoretyczna

Praca teoreĘczna magister Sylwii Caban - Wiatr Z właściwym materiałem
dokumentacyjnym, zawterająca reprodukcje dokonań autorki umożliwiła mi poznanie
intelektualnych obszarów zainteresowańdoktorantki. Rozważaniazamknięte w rozprawie
dok1orskiejpt.: Inkluzje traktujęjako osobiste wyznanie dotyczącefilozofii twórczości
jest chronologicznyi logiczny.Doktorantkapodzieliłają na siedem
artystki. Układtsysertacji
części.Rozpoczynającod rozdziału obraz - komunikat, W którym zawarławyjątkowo
ciekawe przemyśleniadotyczące obrazu, jego formy plastycznej oraz roLi w przekazie
informacji.
W tozdziale czwartym skupiła się na znaczetiowych i tęchnologicznych
aspektach działai artystycznych, zartykając w nim szczegółowy ich opis. Natomiast
w ostatnim rozdziale pt.: odniesienia. Teorie i prakĘki arĘsĘczne będqce obsząrem
odniesienia dla własnych roa,uazań, ptzybliza odwołania do wybranych z rozle$ej
perspektywy historycznej i współczesnej sztuki, filozofii i teorii sztrrki twórców, którzy
dziaŁali podobnie w bliskich ąutorce obszarach ideowo _ kreacyjnych, między innymi: A1iny
Szapocznikow, Marii Pinińskiej - Bereś,Nicolasa Bourriaud, Jerzego Ludwińskiego. Sylwia
Caban . Wiatr z,lmacauwagę na subiekĘwnośó,nie mniej jednak porusza zagadnienia znane
sztuce. Czyn| to jej dysertaqę'jak i podejŚcie do twórczości, świadomym i przemyślanym
działanięm. Ten plastyczny teatr badawczy doktorantki ujawnia - w mojej opinii - duią
kulturę plastyczną, naturę odkrywania doĘd niepoznanych możliwości tworzenia nowych,
nieprzetłumaczalnych i nieznanych w odbiorze obrazów, poszukującego twórcę. Jej
zainteresowania wynikające z całej dotychczasowej drogi twórcze1, przedstawionej
w niniejszej dysertacji, ukazujq relacje sztuki zachodzące w gąszcztl wszechobecnej lawiny
informacji' docierającej do naszych zmysłów. Magister Caban * Wiatr zgłębia więc
egzystencjalne byty, otaczEącą ją rzeczywistość własne zapisy W k'ęgu relacji
międzyludzkich oraz tyglu kultury i cywilizacji. Ze swoistą powagą i refleksją opisuje
nurtujące ją zagadnienia dotyczące problemu czasu, przestrzeli w kontekście ludzkiego
przemijanią pamięci i śladów,jakie po nas pozostają. Stara się określićpostawę artysty i jego
reakcji wobęc współczesnego świata.Wytaża ją poprzez zrozumienię czł zdziwienie tym
światem, wybory form kreacji artystycznych' poprzez wtaściwydobór ęlementów przekazu,
Na str. 15 dysertacji autorka pisze: Za jeden z najciekawszych obszarów charaheryzujqcych
człowieka trułażamjego strefę ukrytq. Moze być ona zwiqzana ze zwyldym zachowaniem
osobistego sacrlJm' ale może też zawierać głębokie zranienia, piętna prowadzqce do
wykluczeń z grup środowiskowychczy spotecznych. Będqc jednostlcq autonomicznq, cztowiek
jest jednocześnie częściq catości, której zasądom podlega. W dobie rozwoju technologii
i biogeneĘki jednostka, jak się wydaje, ma coraz mniejszy wptry na swojq codzienność
i przysztość_ w tym na kluczowe decyzje dotyczqce fundamentów człowieczeństwa. W dalszej
części pracy zainteresował mnię jeszcze inny fragment: Upublicznianie wqtków
autobiograficznych jest dla mnie formq dzielenia się, wtqczania w obieg spoteczny własrrych
doświądczeń,a wiec próbq nawiqzania relacji ( str.24 rozptaw doktorskiej ). Dostrzegam
w tym dziaŁanu kreŚ1enie wskazówek, które maj4 pomóc w odkryciu tajemnicy drzemiącej
w pracach malarskich. Nasuwa się konstataĄa, Że prace autorki wraz z rczwuŻaniami
teoretycznymi Są wyjątkowo delikatnym szkicem do wewnętrznego, emocjonalnego
autoportretu.
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Język i styl jakim zostałanapisana praca świadczyo dobrych umiejętnościach
językowychmagisterSylwii Caban- wiatr ,porwa7Ąącychna wyrazanieskomplikowanych,
często trudnych do werbalizacji przemyśleń dotyczących problematyki sztrrki. Tekst
rozprary to ręniltat dośó mozolnej pracy i samodyscypliny intelektualnej autorą
samodyscypliny opartej na konkrefrrejkonstrukcji formalnej i merytoryczrrej( tematyką
kolejność
rozdńałów,komęntarze,zawartość
historyczną naukowaĘ.). Podejściedo reaLizacji
załoźren
tematu\wydajemi sięjednak małopruejrrystęw odniesieniudo stosowaniapr4.pisów
pracy.Ujednolicenieich rodzajuwpłynęłoby
w tekścię
korzysbriejnajej odbiór. Autorka stosuje
dwojakąich formę , przypisy dolne, a w niektórych fragmentachtekstupojawiająsię również
przypisy harwardzkie.W publikacji zawartajest takirc pełnadokumentacjapracy praktycznej
w postacireprodukcjiprac malarskich.
[I.

pra7łycma_ prace malarskie
CzęśĆ

Zestaw prac doktorskich składasię z 11. obrazów wykonanychtechnikąolejną oraz
jednegoobiektu- drewno,silikon, pleksi nosz4cychogólny ĘnłłInktuzja.Autorka podzieliła
je na trzy grupy.Pierwszanosi tytuł:Formy zdefiniowane- w je1składwchodz4następujące
prace: Silikon, forma przesttzenna,25x42x|0 cm.; Srebrna platforma X' olej na płótnie
130x180cm.;SrebrnaplatformaXI, o|ej na ptótnie 160x130cm;Asynilacja, o|ej na płótnie
180x130cm. Następnagrupato:Przestrzeńlusterosobistychzavńerającaw swoich granicach
obrazy..Relacje ciat obcych,akryl na lustrze + olej na płótnie 130x180 cm.;Tarcza' olej na
płótnie 130xl80 cm., InHuzja ucieleśniona'olej na płótnie l30x180 em. Przemieszczenia
ostatniagrupadokonańartystycznychdokforantki,są to: Ciąłaobce_ różowysilikon, olej na
płótnie130x180cm.;Podzieloneodbicia' olej na płótnie120x180cm.;Namnożenie,
olej na
płótnie 120x180cm.;Krata, olej na płótnie160x130 cm.;Forma nie-ludzka.olej na płótnie
180x120cm.
Henryk Stażewskipowiada: ,,Gdy przemija zuż1łwajqca
jak moneta
się rzeczywistaść,
wytarta w obiegu i pojnvia się nowa, zastępujqcajq rzeczywistość,
to lustrzanym odbiciem
tego bezustannego
procesuprzetwarzaniasię jest sztulrn...[...J..,.Przez
sztulę włamĘemysię
do prawdy rzeczywistościlcryjqcej się w szarej mgle pyłu codzienności,która dla artysĘ
zawiera ztudzenie rzeczywistościlub rzeczywistość
fałszywq'' Henryk StaŹewski, Szrrrka
i rzecą.wistość
[w:]Sztuka4l4l77,s.20-2|.
Prezentując rzeczywistość artystka dobitnie sygnalizuje potrzebę stworzęnia
przestrzeni' w której czas zattzymujeswój bieg, dająctym samymmoŹliwośószczegółowej
penetracjiutrwalonegoobrazu.Jest on kadrem łączącymwsobie światwyobruźnizę światem
realnym,atakŻedelektowaniemsię nlmiprzeŻywaniemgo. Jestto istotny zabiegw procesie
twórczym autorki, powodpjący kierowanie uwagi w stronę operowania klasycznymi
środkamiplasĘcznymi, pt,ł pomocy których tworry wielowarstwowe zapisy malarskie.
Malarstwo bowiem zajmuje w twórczości artystki pozyqę nacze|ną. Zagtębiajqc się
i ana|izując malarskie utwory próbowałemodkryć prawdziwe źródłaich inspiracji a takŻe
ich przesłania.
Jakie więc Są prace malarskie Sylwii Caban - Wiatr? Na pewno są impresjami
i reminiscencjami pewnych obrazów czy faktów wizualnych, które wcześniejwidziane
i zapamiętanepowracają... Przetworzone w artystycznej wyobruźni znajdują swój wytaz
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w postaci malarskiego zapisu. Są one raczĄ obrazem jej imaginacji, pĄzuiem wewnętrznym'
wolnym jednak od dosłownych skojarzeń, a takie potwierdzeniem silnych związków
estetycznych, refleksji intelektualnychiptzeiyó duchowychzzakodowaną wizją. Prace stają
się jej lustrem pamięci' doświadczeficzł idei a tŃłŻepoględów. Pomiędzy pojęciem funkcji
dzlełaa jego wpływem nawidza rozpościerasię olbrzymia ilośćzapisów i teorii orazp7Ąah.
Pytan o percepcję i komunikację zarówno w kontekścieestetyki we współczesnej kulturze,
kulturze cyfrowćj, atakŻe, a możeprzede wszystkim, w relacji do medium malarstwa.
Malarstwo' pisze autorka, wobec Hórego technika odgrynuajedynie podrzędnq rolę,
pozostaje wciqż ,,lcrólestwem,' cztowieka. Jest to obszar, w hórym dwa razy dl,łlanie równa
się cztery _ strefa magicznego wqtpienia porwalajqca na odlcr;łt,anie,,nowego,, - chociaż w
tym przypadku stowo ,,nowe,' nie oddaje Sensu współczesnego lłyterium wartościowania
obrazu, rozprawa doktorska str.8.
Wybrane z bogatego arsenałuśrodkiwYazl,jakimi dysponuje i posługujesię artystka
są łącznikiem pomiędzy widzianą i odczuwaną rzeczywistością a formą jej malarskiego
opisu. Słabo rozpoznawa|ne kadry śladów natury, odrealnione, poddane procesowi redukcji
twotzą znakj, symbole plastyczne, w których śladnarzędzia: Iinia, fakturą plama barwna,
tworz4 autonomiczną materię w granicach utworu. Światło oraz walor niczym sprawny
reŻyser przydziela role, dynamizĄe pŁaszczyzruękompozycji i buduje przestrzen tajemnicy
opowiadania. Caban - Wiatr w sposób bardzo swoisty, kadruje zauważoneobrazy, wybiera te
ich elementy, które ją interezują. Docierające do nas informacje są nośnikami treści
zamkniętych jak gdyby w ksiązce z pomieszanymi stronicami. o tym, co zawierają owe
stronice, możemy jedynie wnosić z fragmentów, które zostaty nam przedstawione. To
pobudza ciekawość wldza, zmusza do badania powierzchni, przesttzeni, dociekania
i analizowania przedstawionych do oglądu wyciŃów obrazów. Podejmujemy wysiłek by
odkryó, a moze raczej stworzyó, własną wi{ę, własną wersję oglądanego kadru
rueczywtstoŚci. Przypomina to trochę podróŻw przestrzeni i czasię gdy obraz, wobec którego
jesteśmyna zewnąttz, za chwilę staje się tym, co rtas otacza, znajdujemy się w jego centrum
i wówczas widzimy przed sobą nowe obrazy odnajdując w nich cechy całości,które nie tak
dawno były dla odbiorcy tylko niewielkim, rieznaczQcym fragmentem obrazowanej
rzeczywtstościlub wcale nie istniĄ wjego Świadomości.
Przechodząc do krótkiego opisu technologii i techniki malarskiej uzrytejptzez artystę do
stworzenia nowego jakościowo obrazu rzeczywistościnaleĄ wymienió tradycyjne materiały
i narzędzia: płótno, farby olejne, medium, różnĄ wielkoŚci pędzle. W jednym przypadku,
forma przestrzenna,łączryze sobą róźnemaleńały: drewno, silikon i pleksi.
obraz traktuję jako laboratbrium, w którym koncepcje zderzajq się w procesie twórczym
z doświadczeniemmalarskim. ... Malowąłam na ptótnach obiekty, stojqc na stanowisku' że
człowiek może zrozumieć fwojq kondycję i relacje międzyludzkie poprzez manifestacje
w materii... pisze autorka o swoich działuiach, rozptawa doktorska str. 5 i 26.
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Konkluzja

Zgodruez obecnymi wymogami wynikającymiz RozporządzeniaMinistra, recenzent
otrzymujejedynie do oceny rozprawędoktorską.Mozliwe, żę w dziedzinie nauki jest to
wystarczającymateriałdo oceny,jednakzew dziędzimesztuk plastycznychdyscypliruesztuki
ą

pięlcrte brakuje kilku elementów, trP.] wykazu dorobku artysĘcznego, aktywności
wystawienniczej czy teŻ dziaŁalnościdydaktycznej. Jest to nięzrozumiała decyzja formalna
i _ jak się zdaje - nieporozumienie. Mozliwość poznania informacji doĘczących w/w
elementów na pewno pomogłaby w pełniejszejocenie dziaŁaildoktorantki.
Dokonania artyĘczne mgr Sylwii Caban . Wiatr tworzą ahlzję do współczesności'
tematyka, forma wypowiedzi prac malarskich jest zintegrowana, homogeniczna, stanowi
pewrego rodzaju dokument opowiadający o fragmentach rzecrywistości. Rozumięnie
malarstwa przez doktorantkę jest interesujące, oparte na wciążtpogłębianych i gromadzonych
doświadczeniach i poszukiwaniach ich winn|izacji. W czasach łatwościkorzystania ze
współczesnych mediów plaĘcznych, pojawia się pytanie o rolę malarstwa w sztuce
współczesnej. opowiadania malarskie mgr Caban - V/iatr pogłębiają wiarę w sens tej
dyscypliny oraz nieograniczonego pola poszukiwań i penetracji sztuki wjej granicach.
Po wnikliwej ana\izię przedstawionej rozprawy doktorskiej, którą cechuje spójnośó
i właściwy dobór indywidualnych środków wyrazu, świadczących o dobrym poziomie
dojrzałościtwótczej, stwięrdzam,ii mgr Sylwii Caban - Wiatr spełniawymagania zwi4zane
zprzewodem doktorskim i wnioskuję o ptzynante jĄ przez Radę Wydziału Pedagogicznego
stopnia doktora sztuk
i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne.
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