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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,

dyscryplinie sztuki piękne toczącym się na Wydzia|e Pedagogicznym i ArĘsĘcznym

Uniwercytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zleceniodawca recenzji:

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego W KieIcach,

reprezentowany przez Dziekana Wydziału dr hab.Sławomlra Kozieja, prof. UJK.

W piśmie z dnia 2!.07.2aL7r. otrzymałam inforrńację, że zgodnie z Uchwałq Rady

Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego zostałam powołana na recenzenta w przewodzie

doktorskim mgr Lucyny Gozdek w dziedzinie sztuk p|astycznych, dyscyplinie aĘsĘczne.i:

sztuki piękne.

W zalączeniu otrzymałam:

- kata|og zawierający rozprawę doktorskq

- dokumentację prac ma|arskich

- cD.

Dodatkowo drogq e|ektron iczna otrzymałam krótki biogram.

tnformacje o doktorantce sponqdziłom na podstowie przestanej dokumentacji, procy

pisemnej oroz CD.



Pani Lucyna Gozdek swoją edukację odbyła na kie|eccryźnie: ukończyła Państwowe

Liceum Sztuk P|astycznych irn. józefa Szermentowskiego w Kie]cach - specja|ność tkanina

artystyczna. Następnie odbyła studia W lnstytucie Edukacji P|astycznej Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego w Kie|cach uzyskujqc dyp|om z ma|arstwa W pracowni prof. Ewy Petki oraz

struktur wizua|nych w pracowni prof. Wiesława Łuczaja. W tejże ucze|ni Pani |.ucyna Gozdek

postanowita kontynuować swoje kształeenie na studiach doktoranckich. W trakcie studiów

doktoranekiĆh rofwija|a twórezość z zakresu malarŚtwa o|ejnegą akry|owego Óraf dfiałań w

przestrzeni konstruujqc szk|ane insta|acje.

Pani Lucyna zajmuje się również działa|nościq kuratorskq oraz koordynacjq Wystaw na

Ukrainie. W swoirn dorobku artystyeznym posiada szereg wystaw indywidualnyeh i

zbiorowych prezentowanych w ftraiu i zagranicq m.in. w: Warszawie' Kie|cach, Toruniu,

Rzeszowie, Pińczowłe, ożarowie, Sandomierzu, Radomiu, Łodzi, Gorzycach, Lwowie, Winnicy,

Dniepropietrowsku, Użygorodzie i Viko|incu. od wie|u |at uczestniczy w ogólnopo|skich i

międzynarodowych p|enerach malarsko.artystycznych. Swoje umiejętności i doświadczenie

wykorzystuje ńwnież w prowadzeniu warsztatow ma|owania na szk|e d|a dzieci, młodzieży,

d|a dorostych m. in. w: Muzeum Szkła we |.wowie, |Muzeum Narodowym w Kie|cach, Busku

Zdroju' ożarowie a także w jei łnacierzystej firmie w Staszówie.

Pani Lueyna Gozde|t jest osobą niczun7k|c a|ft}^^,ną która w swej eÓdfiennośei taezy

twórczość artystycznQ z projektowaniern. od wie|u |at zajrnuje się projektowaniern oraz

produkcją obiektów dekor.acyjn},ch vse własnej firłrtie GMC w Staszowie. Warsztat rnałarski,

wyczucie formy oraz kształtu przekuwa na orygina|ne szk|ane ozdoby świqteczne i dekoraeje

catoroczne. Rok rocznie swoje |iczne projekty Wystawia na międzynarodowych targach

Christmasworld we Frankfurcie nad Menem, gdzie zdobyta nagrody i nominacje w

towarzyszacej im wystawie Trend Show - prezentacji naj|epiej ocenianych projektów.

W trakcie jedneJ z takich Wystaw Pani Lucyna otrzymata osobiste gratu|aĆje od Jeane Pau|a

Gau|tiera, za orygina|ność, nietuzinkowość ko|ekcji i wzorów.

Poza aktywnościq artystyczno-projektowq Gozdek uczestniczy w aukcjach

charytatywnych, z których dochód przeznacza na rzecz Funduszu Stypendialnego Arystote|es

d|a uzdolnionej młodzieży szko|nej. Sumą wszystkich działań i szerokiej jej aktywnościjest

zdobycie Il miejsca w pierwszym wojewódzkim p|ebiscycie,,Kobieta Przedsiębiorcza 2008,,w

Kielcach.



ocena pracy doktorskiej mgr Lucyny Gozdek- dzie|a arĘsĘcenego i części opisowej.

Dysertacja Szklane dźwięki . kompilacyjny obraz fdei opatrzona jest wstępem, w

którym autorka omawia gtówne hasła zwiqzane z jej twórczościq, a co za tym idzie z

problemami podjętymi w pracy doktorskiej zawartymi w tekście i w obrazach. Rozprawa

składa się z pięciu rozdziatów, zakończenia, przypisów, bibliografii, opisu w języku angie|skim,

abstraktu oraz dokumentacji prac będqcych tematem rozprawy. Czytajqc już sam tytut

Szklane dźwięki . kompilacyjny obraz idei, dźwięczy mnogość znaczeń zawartych w

sformułowaniu, bowiem mamy tu: szklane dźwięki, kompilacyjność i idee, które od razu

kierujq moje myśli w obszary metafizyki platońskiej i idei w/g których został uksztattowany

cały świat.

Pierwszy rozdział w precyzyjny sposób opisuje proces powstawania prac maIarskich,

momentami wywotujqc wrażenie ś|edzenia instrukcji obsługi. Autorka z duiq precyzjq

wymienia kolejność wykonywania zadań, by w następnym etapie opisu przenieść odbiorcę

do laboratorium w którym niczym a|chemik formuje szkło, przekształca je w konsystencję

gęstego mioduL. {...)Wszystkie elemenĘ szklane w procesie sĘgnięcia musiotam odprężyć,

pozbyć się wewnętrznych naprężeń szkła .| da|ej Szkto nieodprężone zachowywato w sobie

naprężenia wewnętrzne, a ponieważ jest materialem omorficznym (nieuporzqdkowonym

wewnętrznie) pad wpĘwem btahego impulsu zewnętrznego (temperatura, uderzenie,

stuknięcie) notychmiast się rozpadato na drobne czqstki.zZnajomość materii szkta ijego cechy

tizyczne są bowiem głównym e|ementem kompozycji ma|arskich nadajqcym ton pracom pani

Lucyny Gozdek.

Autorka obcuje ze szkłem na co dzień projektujqc ozdoby świqteczne i catoroczne; w

swojej autorskiej pracowni spędza godziny w poszukiwaniu nowych wzorów i konceptów. To

doświadczenie procesu projektowego, badania materiatu szkła, jego możliwości fizycznych

zna|azto odzwiercied|enie w .obrazach, które nieodzownie przywołujq ma|arstwo materii,

sztukę informe|, gdzie podłoże fi|ozoficzne modernizmu z podmioh/wizmem w ro|i głównej

odbiega znacznie od dzisiejszego stanu świata sztuki. Trudno jednak nie zgodzić się z

twierdzeniem Jeana Dubuffeta, ze sztuka nie odwatuje się do oczu, ole do umysłu.3

. Lucyna Gozdek , Szklane dźwięk, kompilacyjny obraz idei, praca doktorska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kie|cach, Wydział Pedagogiczny iArtystyczny, Kie|ce 2017, s.7.
tJ. Dubuffet ,Positions onticulturelles,Paris 1973, s. 68.



Pani Lucyna świadomie odrzuca caty system reprezentacji w obrazach, by za pomocq

e|ementarnych śrpdków (kolor, rytm, forma} budować materia|ne przestrzenie. Tworzy

synestezyjne kompozycje, zrytmizowane, nie podporzqdkowane perspektywie, czy ściś|e

okreś|onej kompozycji. Budowanie obrazu po|ega na ukazywaniu trójwymiarowości na

płaszczyźnie dwuwymiarowej, jednak w przypadku małarstwa materii dzieje się łnaczej,

materia pochłaniająca formę, rozpierajqca ramy obrazu wychodzi w przesirzeń pretendująe

do miana obiektu. Ten rodzaj nagromadzania Widoczny jest szczególnie w cyk|u Niebieski

Pierwszy, Niebieski Drugi, Niebieski Trzeci, gdzie intensywność nakładania się szk|anych

elementów wzrasta wrazz kierunkiem czytania obrazów. ś|edzqc historię obrazów wiemy jak

zmieniała się na przestrzeni dziejów świadomgść wzrokowa iednak bez wzg|ędu na sBosób

kodowania obrazy byty i sq W pewnym sensie sposobem przedstawiania świata. Berger pisze,

że kożdy obraz uciełeśnia jakłś s.posób widzenia, jednak {.,.)nosm percepcja czy oceni abrazu

zależna jesttakżeod aaszego wtasaego grlclsabu widzenił.

Autorka czer.pie tematy z natury oraz z podróży, podczas których obserwuje zjawiska

rozproszenia światła, barwy, ferie ksztaftów i zjawisk przyrodniczych. Pisze, notuje, robi

szkice, zatrzymane zdarzenia przenosi na obraz. Bogate Iiteracko opisy przywotaĘ mi na myś|

kslęgę Wielkich Przyrodników pod redakcją Robeńa Hux|eyas, w któĘ zebrano nie ty|ko

odkrycia, a|e róurnigż rysunki badaczy i odkrywców nauk przyrodniczych. Zadziwiające są

i|ustracje naukowców, fi|ozofów i zoo|ogów, fttórzy nie posiadając aparatu fotograficznego $.

pr.ecyzyjnych rysunkach zórnłeszczałi swoje odkryc.ia. Dzłś, w dobie powszechnej cyfryzacji

mało kto wyciqga z kieszeni notes by zapisać, narysować ejawisko" Współczesny obserwator

sięga po aparat, najczęściej wbudowany w te|efon komórkowy.

odbiór bezpośredni dzieła jest d|a mnie istotny, dlatego postanowiłam zobaczyć

obrazy i odwiedzić atelier doktorantki- Ciekawłł mnie proces projektowy, i właśnje tam

mogtam pneślećzić poszczególne etapy pracy, a przede wszystkim poznać pruestrzeń, w

ktorej spotykaję się dwa światy pani tucyny. Mułtip|ikowane, trojunymiarowe e|emenĘ

rytmicznie rozrnłeszczone na rozma|'owanych podktadach zmieniaĘ swój Wyfaz wraz z

preemieszczajĘcym się światłem tworzqc pa|impsest ś|adów przebytych podróźy" Didi

Huberman pisat, ze kiedy oglqdomy abruz z daleka, zdaje nam s.ię, że widzimy za mato

o J. Berger, Sposoby wtdzenia,FundacjaAletheia, WarsiŹawa 2o08 s.1o'
s R. Huxfeg Wielcy przyrodnicy, Od Arystotelesa do Darutina, PWN, Warszawa 2009.



szczegółów, zbliżamy się więc chcqc zobaczw detol, oglqdanie detoli służyć mo późniejszemu

scalaniu. TyIko w.tej operaiji kryje się zawsze pewien btqd, bowtem zupetnie ca innego

widzimy na obrazie z blisko (np. fakturę, kolor) a co innego z daleko (np. postacie) a jeden

rodzoj spostrzeźeń nie poatala się pnetwarzyć na drugf

W dysertmji autorka wie|e uwagi poświęca oplsowi ko|orów, barw które możemy

odna|eźć w obrazach. omawia ich symbo|ikę powołując się na Stanislawa Popka7. Warto

jednak pamiętaĄ że poza znaczeniami pnypisywanymi poszczegó|nym barwom istnieje też

cecha zwana wa|orem, czy|i stopień jasności danej barwy, który w synestetycznym

odczuwaniu ko|oru odgrywa równie istotnq ro|ę. Według Arystoteleso i jego szkoły światło i

ciemność miaĘ być pokrewne dźwiękom czystym i przytłumianym, a nawet dźwiękom

wysokim i niskim, Jużw czasach Plotona okreśIenie melodii joko ,,kolorowej,,byto etementem

profesjonalnego żargonu, ktorego sam filozof nie pochwałał, l odwrgtnłe, terminy ffiuzyczne
,,ton" i ,,harłnonig, stgły się wkrótce integralnq częściq ięzyka kryĘcznego w kwestii kolotu w

srtuce wizuolnef . A więc już we wczesnych kojarzeniach muzyki, nauki kolor posiadal cechy

osobowe ukazujqc zmienność i niestabilność otaczajqcego świata. Cykl obrazów Abberacja

Zielona, Abberacja żófta, Abberacja ftoletowo, Abberacja chromatyczna, Abberacja- strefa

pierwszo, Abberacja - strefa druga dźwięczq barwnie, poprzez multip|ikację kie|ichowatych

form i mateńę podobrazia.

Rozdział czwarty wyjaśnia prob|emy t€oretyczne podjęte w dysertacji. Autorka

przvtacza w nim związki sztuki z designem oraz sztuki z naturq. Twierdzi, że sztukę i desłgn

łqczy kategorio formy, i dałe1forma przedmiotu jest punktem centralnym, za pomocq którego

design wpływo na życie cztowiekł. Współczesne projektowanie na wielu płaszczyznach

przekroczyło postrzeganie przedrniotu jako obiektu materialnego, szereg obszarów designu

zasadza się dziś Ę|ko na koncepcji czy chociażby pr:ojektowaniu usług. Metadesign, (który

autorka przytacza za Ewq Łukaszyk) odkrywa nowe, na przyktad emocjonalne wymiory

funkcionalności; stara sĘ twórczo interweniowoć W obszarach życia wewnętrznego,

odpowiadajqc na padstawo.we potrzeby socjalizaqjne człowieką.ltak więc design, to już nie

tylko forma, ale ca|a sfera kreacji, ko-kreacji, projektowania wińualnego czy najbardziej

. A. Leśniak, obraz pĘnny. Didi-Hubermon i dyskurs historii sztuki. Universitas, Kraków 2at0,s,77.
7 S. Popek, Banay i psychika. Percepcja, ekspresja, projekcja. Wydawnictwo UM6, Lublin 1999.
* J. Gage, Kolor i ku|tura.Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji. Universitas, Kraków 2oo8, s,227.
9 |-ucyna-Goz dek ,Szklone dźwięk, kompiłccyjny obraz idei, praca doktorska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Wydziat Pedagogiczny iAńystyczny, Kie|ce 2017, s.18.
10 E.Łukaszyk, Ergonomiko kultury. o zasięgu idei metadesignu.7eszyty Ańystyczne, UAP Poznań 2ot2, s.L4,
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aktualnego hasła ''zróWnoważonego rozwoju'', które stara się rozwiqzywać prob|emy

nadkonsumpcji. Wszechobecność designu, aktywności niemal w każdym obszarze życia

wspótczesnego odbiorcy, odpowiadanie na problemy i potrzeby społeczne oraz zacieranie

granic między naukq, sztuką czyni go totalnym i być może dlatego Łukaszyk doszukuje się w

nim absolutu.

obrazy Lucyny Gozdek są wynikiem sqsiedztwa designu i sztuki, naturalnym

powinowactwem, koegzystencją dwóch b|iskich sobie obszarów w których dochodzi do

wyrniany doświadczeń. Nowe techno|ogie radykalnie zmienity nasze otoczenie, wdarty się w

każdq dziedzinę życia nadajqc tempo zmian i rozwoju. Droga wytyczona w XlX wieku przez

krosno żakąrdowe doprowadziło do rozwaju produkcji opartej ną wykorzystaniu

komputerów, które stosowane sq w m.in. w technologii rapid prototyping (szybkiego

wykonywania prototypów),,. Problemy rozwiązywane przez projektantów-naukowców,

prowadzone badania i innowacje stworzyty również wqski obszar, w którym znaleź|i się

projektanci.artyści, artyści-projektanci, którzy w idea|ny sposób połqczy|i świat sztuki i

designu. Prace projektantów takich jak m.in.: Fernando i Humberto Campana, Marce|

Wanders, A|essandro Mendini tworzą bogatq ko|ekcje dziet, które śmiało możemy włqczyć w

dzial sztuki. Ta plynność granic i tota|ność we współczesnym projektowaniu powodują

poruszanie się w hipernowoczesnym świecie, w którym wsze|ka systematyzacja zjawisk jest

niemoż|iwa.

W rozważaniach dbtyczqcych związków sztuki z naturq autorka odwołuje się do

Tomasza z Akwinu oraz Henryka Kieresa, który przywotujqc fi|ozofów od starożytnych po

współczesnych dowodzi twiqzkow człowieka od naturą i pĘnqcych z nich doświadczeń.

obrazy będqce podstawą rozważań w dysertacj i p.t. Szklane dźwięki. kampilacyjny obraz idei

sq transpozycjq natury na język ma|arski. Kruchość materii szkta, jej transparentność,

zrytmizowane kompozycje oraz ko|or przywotujq subiektywne wspomnienia zatrzymanych

chwi|: światła rozproszonego na chropowatej powierzchni, struktury skał itp. Materia|ność

obrazów autorki, struktura tworzqca ich powierzchnie ma wymiar taktylny, a dotyk jak pisze

Pa||asma jest zmysłem, który integruje nlsze doświgdczenia świgta i nas samych,,. skóra

wedtug niego jest najbardziej czuĘm z narządów, pierwszym środkiem komunikacji. Dziecko,

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



poznaje świat pzez dotyk, bada przedmioty, rozpoznaje strukturę i temperaturę dzięki

doznaniom hapĘcznym

Stojąc na sĘku dwóch światów Pani Lucyna Gozdek ptynnie Wygrywa szkłane dźwięki

zarówno w obszarach maIarskich jak i projektowych. Fascynujq jq inni twórcy pracujqcy ze

szk|aną materiq (DaIe Chihu|y, Bruce Munro, Marek Cecuła) tworzqcy odważne insta|acje

zbudowane z kruchej materii szkła. Namiastką tych fascynacji jest instalacja p.t. Sfera

dźwięku, którq autorka prezentowała na Wystawach za granicq. To odważna próba wyjścia w

przestrzeń i porzucenia ram obrazu. Być może jest ona zapowiedziq nowego rozdzia|u w

da|szych poszukiwaniach twórczych Pani Lucyny Gozdek.

Konkluzia

Praca doktorska Szklane dźwięki - kompilacyjny obraz idei prezentuje wysoki poziom

artystyczny i inte|ektualny. Wypowiedź Pani Lucyny Gozdek dotyka problemów zwiqzanych

ze światem natury . obecnością cztowieka w przYrodzie, synestezyjnym percypowaniem

przestrzeni. Ko|ejnym, podkreślanym przez autorkę zagadnieniem jest rozszerzanie granic

sztuki poprzez ptynne przenikanie się wartości i idei świata sztuki i designu.

Po zapoznaniu się z dorobkiem twórczym' praca doktorską - częściq teoretyczną jak i

praktycznq, stwierdzam, że Pani Lucyna Gozdek w pełni posiada kwalifikacje artystyczne,

naukowe, dydaktyczne do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w

dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. lgodnie z Art.13 Ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 7oa3r.

o stopniach naukowych i Ę1tu|e naukowym oraz o stopniach i tytu|e w zakresie sztuki (Dą' U.

z 20L4r.poz.1198) wnioskuję bez zastrzeżeń do Rady Wydziatu Pedagogicznego i

Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o nadanie mgr Lucynie Gozdek

stopnia doktora.
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