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Recenzja pracy doktorskiej mgr Lucyny Gordek p.t. Szklane dźwięki- kompilacyjny
obrgz idei dokonana w związku z przewodem doktorskim w dziedzinie sztuki plastyczne,
dyscrypliniesztuki piękne toczącym się na Wydzia|e Pedagogicznym i ArĘsĘcznym
UniwercytetuJana Kochanowskiegow Kielcach
Zleceniodawcarecenzji:
Wydział Pedagogicznyi Artystyczny UniwersytetuJana KochanowskiegoW KieIcach,
przezDziekanaWydziałudr hab.Sławomlra
reprezentowany
Kozieja,prof.UJK.
W piśmiez dnia 2!.07.2aL7r.otrzymałaminforrńację,że zgodniez UchwałqRady
WydziałuPedagogicznego
i Artystycznegozostałampowołanana recenzentaw przewodzie
doktorskimmgr LucynyGozdek w dziedziniesztuk p|astycznych,
dyscyplinieaĘsĘczne.i:
sztukipiękne.
W zalączeniuotrzymałam:
- kata|ogzawierający
rozprawędoktorskq
- dokumentację
pracma|arskich
- cD.
Dodatkowodrogqe|ektron
icznaotrzymałam
krótki biogram.
tnformacje o doktorantce sponqdziłom na podstowie przestanej dokumentacji, procy
pisemnejoroz CD.

Pani LucynaGozdek swojąedukacjęodbyłana kie|eccryźnie:
ukończyłaPaństwowe
Liceum Sztuk P|astycznychirn. józefa Szermentowskiegow Kie]cach- specja|ność
tkanina
artystyczna.Następnieodbyłastudia W lnstytucieEdukacjiP|astycznejUniwersytetuJana
Kochanowskiegow Kie|cachuzyskujqcdyp|omz ma|arstwaW pracowniprof. Ewy Petki oraz
strukturwizua|nychw pracowniprof. WiesławaŁuczaja.W tejżeucze|niPani |.ucynaGozdek
postanowitakontynuowaćswoje kształeeniena studiach doktoranckich.W trakcie studiów
doktoranekiĆhrofwija|atwórezość
z zakresumalarŚtwao|ejnegąakry|owegoÓraf dfiałańw
przestrzenikonstruujqcszk|aneinsta|acje.
Pani Lucynazajmujesię równieżdziała|nościq
kuratorskqoraz koordynacjqWystawna
Ukrainie. W swoirn dorobku artystyeznym posiada szereg wystaw indywidualnyeh i
zbiorowych prezentowanychw ftraiu i zagranicqm.in. w: Warszawie' Kie|cach,Toruniu,
Rzeszowie,Pińczowłe,ożarowie,Sandomierzu,Radomiu,Łodzi,Gorzycach,Lwowie,Winnicy,
Dniepropietrowsku,Użygorodziei Viko|incu.od wie|u |at uczestniczyw ogólnopo|skichi
p|enerachmalarsko.artystycznych.
międzynarodowych
i doświadczenie
Swoje umiejętności
wykorzystujeńwnież w prowadzeniuwarsztatowma|owaniana szk|ed|a dzieci,młodzieży,
d|a dorostychm. in. w: Muzeum Szkławe |.wowie,|MuzeumNarodowymw Kie|cach,Busku
Zdroju'ożarowiea takżew jei łnacierzystej
firmie w Staszówie.
Pani LueynaGozde|tjest osobą niczun7k|c
a|ft}^^,ną
która w swej eÓdfiennośeitaezy
twórczośćartystycznQz projektowaniern.od wie|u |at zajrnujesię projektowaniernoraz
produkcjąobiektów dekor.acyjn},ch
vse własnejfirłrtieGMC w Staszowie.Warsztat rnałarski,
wyczucieformy oraz kształtuprzekuwana orygina|neszk|aneozdobyświqteczne
i dekoraeje
catoroczne.Rok rocznie swoje |iczne projekty Wystawiana międzynarodowych
targach
Christmasworldwe Frankfurcienad Menem, gdzie zdobyta nagrody i nominacje w
im wystawieTrendShow- prezentacjinaj|epiejocenianychprojektów.
towarzyszacej
W trakciejedneJz takichWystawPani Lucynaotrzymataosobistegratu|aĆje
od JeanePau|a
Gau|tiera,za orygina|ność,
nietuzinkowość
ko|ekcjii wzorów.
Poza aktywnościq artystyczno-projektowq Gozdek uczestniczy w

aukcjach

charytatywnych,
z którychdochód przeznaczana rzeczFunduszuStypendialnego
Arystote|es
d|a uzdolnionejmłodzieży
szko|nej.Sumąwszystkichdziałańi szerokiej jej aktywnościjest
zdobycie Il miejscaw pierwszymwojewódzkimp|ebiscycie,,Kobieta
Przedsiębiorcza
2008,,w
Kielcach.

opisowej.
ocena pracy doktorskiejmgr LucynyGozdek- dzie|aarĘsĘcenego i części
DysertacjaSzklane dźwięki. kompilacyjnyobraz fdei opatrzona jest wstępem, w
a co za tym idzie z
którym autorka omawia gtówne hasłazwiqzanez jej twórczościq,
problemamipodjętymiw pracy doktorskiejzawartymiw tekściei w obrazach.Rozprawa
przypisów,bibliografii,opisuw językuangie|skim,
składasięz pięciurozdziatów,zakończenia,
abstraktuoraz dokumentacjiprac będqcychtematem rozprawy.Czytajqcjuż sam tytut
Szklane dźwięki. kompilacyjny obraz idei, dźwięczymnogośćznaczeń zawartych w
i idee, które od razu
bowiem mamy tu: szklanedźwięki,kompilacyjność
sformułowaniu,
kierujqmoje myśliw obszarymetafizykiplatońskieji idei w/g których zostałuksztattowany
całyświat.
Pierwszyrozdziałw precyzyjnysposób opisujeprocespowstawaniaprac maIarskich,
instrukcjiobsługi.Autorka z duiq precyzjq
momentami wywotujqcwrażenieś|edzenia
odbiorcę
wykonywania
zadań,by w następnymetapieopisu przenieść
wymieniakolejność
je w konsystencję
do laboratoriumw którym niczyma|chemikformujeszkło,przekształca
gęstegomioduL.{...)Wszystkie
elemenĘ szklane w procesiesĘgnięcia musiotamodprężyć,
pozbyć się wewnętrznychnaprężeńszkła.| da|ejSzktonieodprężone
zachowywatow sobie
naprężeniawewnętrzne,a ponieważ jest materialem omorficznym(nieuporzqdkowonym
wewnętrznie)pad wpĘwem btahego impulsu zewnętrznego (temperatura, uderzenie,
materiiszktaijego cechy
stuknięcie)notychmiastsięrozpadatona drobne czqstki.zZnajomość
tizycznesą bowiemgłównyme|ementemkompozycjima|arskichnadajqcymton pracompani
LucynyGozdek.
w
Autorkaobcujeze szkłemna co dzień projektujqcozdobyświqteczne
i catoroczne;
swojejautorskiejpracownispędzagodzinyw poszukiwaniunowychwzorów i konceptów.To
procesuprojektowego,badaniamateriatuszkła,jego możliwości
fizycznych
doświadczenie
zna|aztoodzwiercied|enie
w .obrazach,które nieodzownieprzywołujqma|arstwomaterii,
w ro|i głównej
sztukęinforme|,gdzie podłoże
fi|ozoficznemodernizmuz podmioh/wizmem
odbiegaznacznieod dzisiejszegostanu światasztuki.Trudno jednak nie zgodzićsię z
twierdzeniemJeanaDubuffeta,ze sztukanie odwatujesiędo oczu,ole do umysłu.3

.

LucynaGozdek, Szklanedźwięk,kompilacyjnyobrazidei, pracadoktorska,UniwersytetJanaKochanowskiego
w Kie|cach,WydziałPedagogicznyiArtystyczny,Kie|ce2017,s.7.
tJ. Dubuffet
1973,s. 68.
,Positionsonticulturelles,Paris

Pani Lucynaświadomie
odrzucacatysystemreprezentacjiw obrazach,by za pomocq
e|ementarnychśrpdków(kolor, rytm, forma}budować materia|neprzestrzenie.Tworzy
synestezyjnekompozycje,zrytmizowane,nie podporzqdkowaneperspektywie,czy ściś|e
okreś|onej
kompozycji.Budowanieobrazu po|ega na ukazywaniutrójwymiarowości
na
płaszczyźnie
dwuwymiarowej,jednak w przypadku małarstwamaterii dzieje się łnaczej,
materia pochłaniająca
formę, rozpierajqcaramy obrazu wychodziw przesirzeń pretendująe
do miana obiektu.Ten rodzajnagromadzaniaWidocznyjest szczególniew cyk|u Niebieski
Pierwszy, Niebieski Drugi, Niebieski Trzeci, gdzie intensywność
nakładaniasię szk|anych
elementówwzrastawrazz kierunkiemczytaniaobrazów.ś|edzqc
historięobrazówwiemyjak
zmieniałasię na przestrzenidziejów świadomgść
wzrokowaiednak bez wzg|ęduna sBosób
kodowaniaobrazybytyi sq W pewnymsensiesposobemprzedstawianiaświata.Bergerpisze,
jakłśs.posóbwidzenia,jednak {.,.)nosmpercepcjaczy oceni abrazu
żekożdyobraz uciełeśnia
zależnajesttakżeodaaszego wtasaego grlclsabuwidzenił.
Autorkaczer.pietematyz naturyorazz podróży,podczasktórychobserwujezjawiska
rozproszeniaświatła,
barwy, ferie ksztaftówi zjawiskprzyrodniczych.Pisze, notuje, robi
szkice,zatrzymanezdarzeniaprzenosina obraz.BogateIiterackoopisyprzywotaĘmi na myś|
kslęgęWielkich Przyrodników pod redakcjąRobeńa Hux|eyas,w któĘ zebrano nie ty|ko
odkrycia,a|e róurnigżrysunki badaczy i odkrywców nauk przyrodniczych.Zadziwiającesą
i|ustracjenaukowców,fi|ozofówi zoo|ogów,fttórzy nie posiadającaparatufotograficznego$.
pr.ecyzyjnychrysunkach zórnłeszczałiswoje odkryc.ia.Dzłś,w dobie powszechnejcyfryzacji
małokto wyciqgaz kieszeninotes by zapisać,narysowaćejawisko"Współczesnyobserwator
sięgapo aparat,najczęściej
wbudowanyw te|efonkomórkowy.
odbiór bezpośredni
dziełajest d|a mnie istotny, dlatego postanowiłamzobaczyć
obrazy i odwiedzićatelier doktorantki-Ciekawłłmnie proces projektowy,i właśnje
tam
mogtam pneślećzićposzczególneetapy pracy, a przede wszystkim poznać pruestrzeń,w
ktorej spotykajęsię dwa światypani tucyny. Mułtip|ikowane,trojunymiarowee|emenĘ
rytmicznie rozrnłeszczonena rozma|'owanychpodktadach zmieniaĘ swój Wyfaz wraz z
preemieszczajĘcymsię światłemtworzqc pa|impsest ś|adówprzebytych podróźy"Didi
Huberman pisat, ze kiedy oglqdomy abruz z daleka, zdaje nam s.ię,że widzimy za mato
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J. Berger,Sposobywtdzenia,FundacjaAletheia,
WarsiŹawa
2o08s.1o'
R. Huxfeg Wielcyprzyrodnicy,Od Arystotelesado Darutina,PWN, Warszawa2009.

mo późniejszemu
szczegółów,zbliżamysię więc chcqczobaczw detol, oglqdanie detoli służyć
scalaniu. TyIko w.tej operaiji kryje się zawsze pewien btqd, bowtem zupetnieca innego
widzimy na obrazie z blisko (np.fakturę, kolor) a co innego z daleko (np. postacie)a jeden
rodzoj spostrzeźeńniepoatala siępnetwarzyć na drugf
W dysertmji autorka wie|e uwagi poświęcaoplsowi ko|orów, barw które możemy
odna|eźćw obrazach.omawia ich symbo|ikępowołującsię na Stanislawa Popka7.Warto
jednakpamiętaĄ żepoza znaczeniamipnypisywanymiposzczegó|nymbarwomistniejeteż
cecha zwana wa|orem, czy|i stopień jasnościdanej barwy, który w synestetycznym
odczuwaniuko|oruodgrywarównie istotnq ro|ę.WedługArystotelesoi jego szkołyświatło
i
ciemnośćmiaĘ być pokrewne dźwiękomczystym i przytłumianym,a nawet dźwiękom
wysokimi niskim,Jużw czasachPlotona okreśIenie
melodiijoko ,,kolorowej,,byto
etementem
profesjonalnegożargonu,ktorego sam filozof nie pochwałał,l odwrgtnłe,terminy ffiuzyczne
,,ton"i ,,harłnonig,stgłysię wkrótce integralnq częściq
ięzyka kryĘcznego w kwestiikolotu w
srtucewizuolnef. A więcjużwe wczesnychkojarzeniachmuzyki,naukikolorposiadalcechy
osobowe ukazujqczmienność
i niestabilność
otaczajqcegoświata.Cykl obrazówAbberacja
Zielona, Abberacjażófta, Abberacjaftoletowo,Abberacja chromatyczna,Abberacja-strefa
pierwszo,Abberacja - strefa druga dźwięczqbarwnie, poprzez multip|ikacjękie|ichowatych
form i mateńępodobrazia.
Rozdziałczwarty wyjaśniaprob|emy t€oretyczne podjęte w dysertacji. Autorka
przvtaczaw nim związkisztuki z designemoraz sztuki z naturq.Twierdzi,żesztukęi desłgn
przedmiotujestpunktemcentralnym,za pomocqktórego
łqczykategorioformy, i dałe1forma
design wpływona życiecztowiekł. Współczesneprojektowaniena wielu płaszczyznach
przekroczyło
postrzeganieprzedrniotujako obiektu materialnego,szeregobszarówdesignu
zasadzasię dziśĘ|ko na koncepcjiczy chociażbypr:ojektowaniuusług.Metadesign,(który
autorka przytacza za Ewq Łukaszyk) odkrywa nowe, na przyktad emocjonalnewymiory
funkcionalności;stara sĘ twórczo interweniowoć W obszarach życia wewnętrznego,
odpowiadajqcna padstawo.wepotrzebysocjalizaqjne człowieką.ltakwięc design,to jużnie
tylko forma, ale ca|a sfera kreacji,ko-kreacji,projektowaniawińualnego czy najbardziej
.
A. Leśniak,
obraz pĘnny.Didi-Hubermoni dyskurshistoriisztuki.Universitas,Kraków 2at0,s,77.
7
S. Popek,Banayi psychika.Percepcja,ekspresja,projekcja.WydawnictwoUM6, Lublin1999.
*
J. Gage,Kolori ku|tura.Teoria
i znaczeniekoloruod antykudo abstrakcji.Universitas,Kraków 2oo8,s,227.
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|-ucyna-Goz
dek,Szklonedźwięk,
kompiłccyjny
obrazidei, pracadoktorska,UniwersytetJana Kochanowskiego
w Kielcach,WydziatPedagogicznyiAńystyczny, Kie|ce2017,s.18.
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Ergonomikokultury.o zasięguidei metadesignu.7eszyty
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Ańystyczne,UAP Poznań 2ot2, s.L4,

F
aktualnego hasła ''zróWnoważonego
rozwoju'', które stara się rozwiqzywaćprob|emy
nadkonsumpcji.
designu,aktywności
niemal w każdymobszarzeżycia
Wszechobecność
wspótczesnegoodbiorcy,odpowiadaniena problemyi potrzebyspołeczneoraz zacieranie
granicmiędzynaukq,sztukączynigo totalnymi byćmożedlategoŁukaszykdoszukujesię w
nimabsolutu.
obrazy Lucyny Gozdek są wynikiem sqsiedztwadesignu i sztuki, naturalnym
powinowactwem,koegzystencjądwóch b|iskichsobie obszarów w których dochodzi do
wyrnianydoświadczeń.
Nowetechno|ogie
radykalnie
zmienitynaszeotoczenie,wdartysię w
każdqdziedzinężycianadajqctempo zmian i rozwoju.Droga wytyczonaw XlX wiekuprzez
krosno żakąrdowe doprowadziło do rozwaju produkcji opartej ną wykorzystaniu
komputerów, które stosowane sq w m.in. w technologii rapid prototyping (szybkiego
wykonywaniaprototypów),,. Problemy rozwiązywaneprzez projektantów-naukowców,
prowadzonebadaniai innowacjestworzytyrównieżwqski obszar,w którym znaleź|i
się
projektanci.artyści,
artyści-projektanci,
którzy w idea|nysposób połqczy|iświatsztuki i
designu.Prace projektantówtakich jak m.in.: Fernandoi HumbertoCampana,Marce|
Wanders,A|essandroMendinitworząbogatqko|ekcjedziet,które śmiało
możemywłqczyć
w
granic i tota|ność
dzial sztuki. Ta plynność
we współczesnymprojektowaniupowodują
poruszaniesię w hipernowoczesnym
świecie,
w którym wsze|kasystematyzacjazjawiskjest
niemoż|iwa.
W rozważaniachdbtyczqcychzwiązków sztuki z naturq autorka odwołujesię do
Tomaszaz Akwinu oraz HenrykaKieresa,który przywotujqcfi|ozofówod starożytnych
po
współczesnychdowodzi twiqzkowczłowiekaod naturą i pĘnqcychz nich doświadczeń.
obrazy będqcepodstawąrozważań
w dysertacj
i p.t.Szklanedźwięki.kampilacyjny
obrazidei
sq transpozycjqnatury na język ma|arski.Kruchość
materii szkta,jej transparentność,
zrytmizowanekompozycjeoraz ko|or przywotujqsubiektywnewspomnieniazatrzymanych
chwi|:światła
rozproszonegona chropowatejpowierzchni,strukturyskałitp. Materia|ność
obrazówautorki,strukturatworzqcaich powierzchniema wymiartaktylny,a dotykjak pisze
Pa||asmajest zmysłem,który integrujenlsze doświgdczenia
świgtai nas samych,,. skóra
wedtugniegojest najbardziej
czuĘmz narządów,pierwszymśrodkiem
komunikacji.
Dziecko,

11
P. Sparke, Design histarid wzornictwa, Wydawnictwo Arkady. Warszawa 2O12, str"230.
'.
A. Pal|asmaa, oczy skóry. Architektura i zmysły.|nstytut Architektury Kraków 2012,s.t.5.

poznajeświatpzez dotyk, bada przedmioty,rozpoznajestrukturęi temperaturędzięki
doznaniomhapĘcznym
Stojącna sĘku dwóch światówPani LucynaGozdekptynnieWygrywaszkłanedźwięki
jak i projektowych.
jq inni twórcy pracujqcyze
zarównow obszarachmaIarskich
Fascynujq
szk|anąmateriq(DaIeChihu|y,Bruce Munro, Marek Cecuła)tworzqcyodważneinsta|acje
zbudowanez kruchej materii szkła.Namiastkątych fascynacjijest instalacjap.t. Sfera
dźwięku,
którq autorkaprezentowała
na Wystawachza granicq.To odważnapróba wyjścia
w
przestrzeńi porzuceniaram obrazu.Być możejest ona zapowiedziqnowego rozdzia|uw
poszukiwaniach
da|szych
twórczychPaniLucynyGozdek.
Konkluzia
Praca doktorskaSzklanedźwięki- kompilacyjnyobraz idei prezentujewysoki poziom
artystycznyi inte|ektualny.
WypowiedźPani LucynyGozdekdotykaproblemówzwiqzanych
ze światemnatury . obecnością
cztowiekaw przYrodzie,synestezyjnympercypowaniem
jest rozszerzanie
przestrzeni.Ko|ejnym,podkreślanym
przezautorkęzagadnieniem
granic
sztukipoprzezptynneprzenikanie
sięwartości
i ideiświata
sztukii designu.
Po zapoznaniusię z dorobkiemtwórczym' praca doktorską- częściq
teoretycznąjak i
praktycznq,stwierdzam,że Pani LucynaGozdek w pełniposiadakwalifikacjeartystyczne,
naukowe,dydaktycznedo uzyskaniastopniadoktoraw dziedziniesztuk plastycznych,
w
dyscyplinieartystycznejsztukipiękne.lgodnie z Art.13Ust.1Ustawyz dnia14 marca7oa3r.
o stopniachnaukowychi Ę1tu|e
naukowymorazo stopniachi tytu|ew zakresiesztuki(Dą'U.
z 20L4r.poz.1198)wnioskuję bez zastrzeżeńdo Rady Wydziatu Pedagogicznegoi
Artystycznego
UniwersytetuJanaKochanowskiego
w Kielcacho nadaniemgr LucynieGozdek
stopniadoktora.
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