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Recenzjapracydoktorskiej
mgr sńuki SylwiiCaban-Wiaterw związkuz przewodemdoktorskim
na Wydzia|ePedagogicznymi AĘstycznym Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Pani SylwiaCaban-Wiaterur. W 1969 r. w Lublinie,studiowała
na Wydziale
MalarstwaASP w Warszawie w latach 1989-1994.Dyplom magistra sztuki z
wyróinieniem otrzymaław 1994 roku. Do otwarciaprzewodudoktorskiegow 2015
roku, miała15 wystawindywidua|nych,
brałaudziałw 43 wystawachzbiorov{ychzarówno w kraju,jak i za granicą.W |atach 1996/1997byta stypendystkąządu
francuskiegoi Ministra Ku|turyi Sztuki. Studiowałama|arstwow pracowni prof.
RajmundaZiemskiego,w której byłem,asystentem.Dałasię poznaćjako studentka
pracowita i wraz|iwa.Wyrazałasiebie. Prowadzitadogłębneanalizy budowania
własnejwypowiedzijęzykiem malarstwa.Z paąą i oddaniemrealizowałanie tylko
program pracowni prof. Ziemskiego, ale i stwarzała,i rea|izowałaswÓj własny
program dociekania znaczenia pojęcia sztuka i znaczenia pojęcia twÓrczość.
Studiowałate waine prob|emyz ciekawością,
stawiającczęsto ryzykownetezy, z
jednak
rezu|tatu,
niepewnością
zachowując
racjonalnośĆ
ko|ejnych,podejmowanych
przez siebie krokÓw. Kiedy pót roku temu miałemprzyjemnośÓ
obejrzećjej prace
wniosku,
Źe Sylwia Caban.Wiaternada|ma cechy, które zobaczyłem
doszedłemdo
do
w niej 25 |attemu i wedługmnie obecniedają one jej coraz większe moz|iwości
wykreowanianowychwartościw sztuce. RozwinęłaumiejętnoŚćabstrahowania,w
znaczeniu usamodzie|nianiawańości W malarstwie. obecnie działania swoje
- niefiguratyrnegoznakowania,tylkow
przeprowadzanie w kategoriiabstrakcyjnego
znaczeniumetodymyśleniasposobuna usamodzie|nienie
wartości.
I ana|ogicznie,
określaniesymetrii Sy|wia Caban-Wiaterrozumie jako okreŚlanie uza|eznienia
wańości;stworzyÓsymetriędla wartości
to znaczyją uza|eznió'Mająctaki potencjął
intelektualnyartystkazaproponowałaciekawą pracę doktorską.Na bazie tematu
,,lnk|uzje'' obcość,wyobcowanie,czy - rola obcego, Sy|wia Caban.Wiater
skonstruowatalogikę,własnąmetodęstworzenianowego obrazu - nośnikanowej
wartości.
Praca doktorskaSy|wii Caban-Wiaterskładasię z 11 obrazÓw o|ejnychna
płótnie,jednejformyprzestrzennejiteoretycznejpracy pisemnej.W pracy pisemnej
autorkaszczegÓłowoopisujecechy,charakteri treśĆ
cyklu obrazów składających
się
na pracę doktorską.Za pomocą koloru,językiemznakÓw malarskichS. Cabanwartość,
Wiaterokreś|a
niernof|iwądo wyraŹeniapoza ma|arskimmedium.Ma|arka
jest w pełnymznaczeniu słowatwórcą,który wartościi re|acjemiędzywartościami
nie odkrywa,tylko nowe wartościtworzy' TworzeniemnowychwańościS. CabanWiater zajmujesię programowo.Poza potzebą wyrażaniasiebie budujeprogramy,
których rea|izacjadaje jej szansę na kreację. Wprawdzie na bieżąco również
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improwizuje,
ale czyni to w ramachprzemyślanej
wcześniej
strategii,przewidzianego
planu,drogi kolejnychkroków w dochodzeniudo zamlerzonegocelu. Postępujejak
wie|u twórców, ktÓrzy sukcesy osiąga|iniejako przy okazji głownychkierunkÓw
poszukiwańw pracyzawodowej.
Praca doktorskapowstawała
etapami.Pani Sy|wiaCaban.Wiaterw pienrvszym
etapie dokonaławyborutematuz obszaruswoichzainteresowań- zatytułowała
go
- obcośĆ
w struktuze;obcy w grupie(altierząt,ludzi,gatunkównp. roś|in),
,,|nk|uzje''
ale teŻ jako zaburzenie struktury (np. minerału),zaburzenie struktury |ub
mechanizmużyciaspołecznego.lnk|uzja,jako rzeczowniki jako czasownikjest d|a
Sylwii Caban- Wiater obszaremi tematem,który zdecydowałasię eksp|orowaĆ
dla
twÓrczychcelów.
Następnym krokiem konstrukcjipracy doktorskiej Sy|wii Caban-Wiater było
stworzeniemechanizmu,który (w wybranymobszarze i temacie)doprowadziją do
tizycznegopowstaniaprac malarskich.Logikajej postępowaniaW tym procesiebyła
następująca:
p|atformypod rzeżbę,ok. 2 m x
1, wybratadwa przedmioty- fragmentmeta|owej
płynnych,
1,50m igrubościok. 30 cm o
nieregularnych
kształtach,
orazdrugi
przedmiot- formęz si|ikonudo odlewu rzeźbyręki,wielkości
ok.30 cm x 10
cm x 10 cm.
2. Ma|ującznaki dowo|nieinterpretujące
te przedmioty- w roŻnychkontekstach,
na różnym tle - tworzyłanową Wymowę tych znaków (abstrahującod
przedmiotu).Kreowaławymowęobrazów złożonych
z dwóch znaków: znaku,
którego irÓdła bytyw przedmiociei znaku wywodzącegosię ztła - otoczenia
przedmiotu.DziatanieSylwii Caban-Wiater- ry jej zatożeniach- nie miałona
jego otoczenia;tym bardziej
przedmiotuw kontekście
ce|u.dokumentowania
nie miałona ce|utworzeniailustracji i|uzjiowychprzedmiotów.Jej celem byto
stworzenie dwóch znaków i relacji między nimi, które okreś|atyby
nową
jakość'
nową
wańości,
ProgramdziałaniakreaĘwnegoijego rea|izacjaprzywiodł
SylwięCabanWiaterdo zrea|izowaniakonkretnychobrazów, które majądwie cechy:
- czytelność,
przystępność
komunikatywność,
dla odbiorcy
. potencjał
wnoszenianowejwańościdla odbiorcówobrazów
je w trzy zbiory' Zbiory
3. Sy|wiaCaban-Wiaterstworzyłacyk|prac, pogrupowała
te zestawiłakoło siebie _ tworząc tym samym ko|ejne, nowe wańości
wynikające z re|acji między poszczegó|nymiobrazami i poszczegÓ|nymi
grupami. Jej praca połączonaz wieloletnimmalarskim doświadczeniem,
doprowadziłaią, W mojej cenie, do wymiernych rezu|tatów.Przyjmując
kategorieoceny,a w nich punktyodniesienia,kryteriai modułyoceny, moŻna
podjąćsię określenia
wańościtychh prac i tym samym . pracy doktorskiej.
(Zawszemającna uwadzece|e,d|aktórychdokonujemyoceny.)
4 . W części teoretycznej Sylwia Caban-Wiater opisała zagadnienia, które
rea|izowała
w formiemalarskiej,oraz opisataw zwięzĘ formiezagadnienia,
ktorewiąfą się z jej pracąańystyczną"Są to:
- refleksjena tematobrazowania
. proces wyboru tematu i źródełtwórczych inspiracji (wymienionych
ańefaktów - srebrnej p|atformyi formy si|ikonowejoraz przedmiotu
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ją do kreatywnegookreślenia
lustra,które zainspirowało
relacjiznakow
przedmiotów i ich tła.)W pracy teoretycznejSylwia Caban-Wiater
opisata odniesienia swoich poszukiwań twÓrczych i ich rezultatyw
kontekście
innychtwórców, wspÓłczesnychi dawnych.Doktorantkaw
swojej pracy odniosła się do teorii estetyki relacyjnej Nico|as'a
wańośÓswojej
Bourriaud(czyt'Burio).Na tej podstawiemogłaokreś|iła
pracy mającna uwadze moŻ|iwości
wytwarzaniarelacjimiędzyludzkich
wśródodbiorców jej obrazow.W pracy teoretycznejSy|wia Caban.
Wiater ana|izowaławłasne dąŻeniaartystyczne przywołującsy|wetki
własne
A|inySzapocznikowi Marii Pinińskiej- BereŚ, umiejscawiając
dązeniaw skali dąŻeńkonkretnych'

Stwierdzam,Że przedstawionado obrony przez mgr Sy|wię Caban.Wiater
praca doktorskapod $tułem,'lnkluzje''
spełniaWymaganiaArt. 13. Ustęp 1. Ustawyz
dnia 14 marca 2003 r. o stopniachnaukowychi tytulenaukowymoraz o stopniachi
tytule w zakresie sztuki(Dz. U. z 2014 r. poz. 1198). Praca doktorskastanowi
orygina|nedokonanie artystycznei świadczyo samodzie|nieprowadzonejpracy
tworczej.Teoretycznawykładniapracy artystycznej,jaką jest jej opis, świadczyo
szerokiej i pogłębionejwiedzy kandydatkio dyscyp|iniesztuk pięknych.Na tej
podstawie Wnoszę o przyznanie Sylwii Caban-Wiaterstopnia doktora sztuki w
dziedzinie:sztukiplastyczne,
w dyscyplinie:
sztukipiekne..
Pani SylwiaCaban-Waiter
od uzyskaniadyplomumagistraw 1994roku,do
otwarciaprzewodudoktorskiegow 2015 roku,miała15 wystaw
indywidualnych,
brałaudziałw 43 wystawachzbiorowych_ zarÓwnow
jakiza
granicą.W latach 1996/1997byta
na stażuw Ecole
kraju,
Souperieuredes Beaux-Artsw Perpignanwe Francji.
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