ocena rozprawy doktorskiej i dorobku artystycznego Justyny Kabali w mviązku z
przewodem doktorskim w dziedzinie: sztuki plastyczne, dyscyplinie: sztuki piękne,
wszczęĘmprzez Radę Wydziału Pedagogic7nego i AĘstycznego Uniwersytetu im.
Jana Kochanowskieso w Kielcach
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Justyna Kabala, urodzona w 1981 r. w Warszawie, studiowałana Wydziale
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 20aI - 2006, gdzie
uzyskaładyplom w pracowni prof. KrzysztofaWachowiaka. W 2013 roku rozpoczęła
studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznymi ArtystycznymUniwersytetu im.
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ząmuje się malarstwem, instalacją,prowadzi
zajęcia edukacyjne o charakterze aĘĘczfiym dla dzieci, mł'odziezyi dorosłych.
Brał.ajak doĘd udziałw ponad 50 wystawach, w tym 14 indywidualnych, w kraju i
zagranicą(Litwa, Słowacja,(Jkraina, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Belgia). Jest
laureatkąwielu nagród i stypendiów. Mieszkaipracuje w Warszawie. Dla
przejrzystościoceny dorobku aĘsĘcznego Justyny Kabali prace bezpośrednio
mviązane zprzewodem omówione zostanąw dalszej częścisprawozdania.
Prze chodzqc do oceny działan ma1ących miej sce przed w szczęciem przewodu
(okres 2006- 2aI6), zaprezentowanychw dokumentacji, możnawyodrębnićdwie
wyraźnetendencje w artysty cznej świadomościi działalnościautorki.
Pierwsza dotyczy prac pr ezentowanychna wystawach: Inter-ak cja 2007,
Everybody wants to be Venus 2007, Motyl 201I. Są to pokazy malarstwa jeszcze
bardzo mocno tkwięcego w tradycji obrazu sztalugowego, obrazu przedstawiającego,
majęcego charakter figuracji. obrazy różnią się w zasadziejedynie warstwą
ikonografi czną, nartacjąi symboliką związanąz przekazem.Z udostępnionychptzez
autorkę informacji wynika, ze w latach2005 - 2013 miałasiedem wystaw
indywidualnych.
Drugim bardzo ważnymmomentem z punktu widzenia rozwoju aĘstycznego i
intelektualnego artystki jest rok 20I4,w którym następuje,rozszetzenie pola
malarstwa'' (J.K.) poptzęZwykorzystanie w działaniach kolazu. W wyniku
rozpoczętych w zaB roku nowych poszukiwań w zakresie teorii sztuki (podjęcie w
tym samym roku studiów doktoranckich na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach), sprawnie przesuwa punkt ciężkościswoich badan, ogólnie mówiąc, w
stronękonceptua|izacji obtanl, poddając go dekonstrukcji. Są to wystawy: Coll_
AGE 2014, Kolaze imaginacyjne2014, Koncert 2014,Przyjemnośćkolażu
2015.
Powracającdo malarstwaw 2015 roku, wystawy: Przejście2015,ZeIwnętrzel.
Widok w pĘnie. 20|6, ptowadzibardzo sugestywny i przekonuj4cy dyskurs z
paradygmatęmtradycyjnego malarstwa. P oszęrzaswoje poszukiwania reali rując

projekt badawczy na temat wpływu nowych mediów na treśći formę w malarstwie umięszcza obrazw kontekścietzw. płynnej rzeczywistości.Dzięki tym
poszukiwaniom i wcześniejwypracowanym tozwiązaniom, obrary Justyny Kabali
staję się wyrłźnie dojrza|szei nośnew swoim działaniuiprzekazie niżprzed2O1I
rokiem. Ana|izaprac ujęta, zbrakumiejsca, w krótkim zarysie, uświadamiawedług
mnie, Że najyiększym osiągnięciem autorki jest dokonanie zasadniczego przetomuw
percepcji i rozumieniu obrazu. Przejścieod mimetyzmupierwszego okresu do
dekonstrukcji w malarstwie * konceptua|izacji swoich działłf..
Justyna Kabala w swojej rozprawie za$tilowanej ,,syntezy, grarice
tozpoznawalności''zawarłapróbę opisu i komentarza swoich najnowszych prac.
określenietego problemu powstałow wyniku teorcĘcznych poszukiwań autorki, a
jej malarstwo ujęte w cyklu' na który składasię dziesięć obrazów o róznych
formatach,malowanych techniką olejnę na płótnie (pięć o wymiarach 190x150cm,
trzy o wymiarach 160x120cmi dwa 65x50cm),pokazywanena wystawie
towar4rszęcej przewodowi, stanowi z pewnościąprzyl<ładrea|izacjizałoilen
programolvych swojej teorii.
Autorka na blisko dwudziestu stronachtekstu dokonuje bndzo szczegółoweji
precyzyjnej ana|izy własnejtwórczości.Przedstawia elementy' procesy i zasady
twotzqce podstawy swojego malarstwa, definiując metody mającena celu potencjalne
poszerzenie granic percepcji ipoznania w tworzonym obrazie.Choć w swoim
wywodzie powołujesię i wykorzysĘe elementy kognistyki, neuro - estetyki,
strukturaltzmu,dekonstrukĄi czy semiotyki, to nie odrzucatradycji myśli
malarskiego obrazowania, wręcz podkreślaz nim silnę więź.
Daje tego dowód formułującw rozprawie subiektywne koncepcje obrazu,
wynikające ZrozNvazannatemat granicy i syntezy. Na poparcie swoichtez
przedstawia prace zrea|izowanewedługtej idei. Sę to tmv. obrazy obiektowe i
spojone. Mogą one pozatym równiez podlegać charakterysĘcznej klasyfikacji
wynikającej z typowych zjawisk i cech, których funkcjonowanie autorka obserwuje z
różnych, zmieniĄqcych się punktów widzenia i płaszc4Zfl, przez co dopuszcza
mozliwośćwielopoziomowej interpretacji zapisu obrazu.określaje w autorski
sposób, nadającim tzw. etykiety (tags): obraz-przejście(wnętrze granicy), obrazspektrum (synteza), obraz-obecność,
obraz-zjawisko wizualne (meta-obraz),obrazkod, obraz-pole symulacji.
Obrary obiektowe znajdu1ącesię na wystawie to: Szczelina narracji, Pragnienię
szczegótu' Wspomnienie ramy. Same prace dyskretnie zakotwiczone w realizmie w
sugestywny sposób kieruj4 myślku formalnej i teoretycznej interpretacji.
obrary spojone, noszą charakterkontemplacyjny, gdzie zdefiniowanie kategoi.ii
zjawisk i pojęć takich jak bezkres, spektrum, fat.da,echo czy błę|<ltprowadzido
rea|izacji koncepcji syntezy _ są to: Narodziny, Echo krawędzi, Spektrum-iines,
Spektrum, Spektrum małeI, Spektrum małell'Przestrzeńzęro.

obrazy obiektowe, jaki spojone, nosząwyruźneznarrtionainspiracji twórczościq
T omaszaCiecierskiego, Stefana Gierowskie go, woj ciecha F angora. Dla
autonomiczne go zai stnieni a, obrazy spojone zwłaszcza. wymag ają komentarza
teorctycznego autorki. Bez tego odniesienia (backgroundu) nabierającech rozwiązan
formalnych typowych dla malarstwa abstrakcyjnegoi op-artu.
Justyna Kabala dokonujęcbardzo wnikliwej klasyfikacji i systemaĘzacji swojej
twórczości,określiłaizdefiniowałaróżne zjawiska i problemy doĘczqce budowy
obtazll. Doszta do wypracowania własnych,autorskich metod,moznapowiedzieć
teorii, dających możliwośćstworzenia dzie}ao cechach transgresyjnych.Sę to
wskazania o wysokim poziomie uogólnienia i chara|łerze intuicyjflYffi, pomimo
swojego naukowego brzmienia, którego źrodełmożnaszukać w wybranych pracach
teor etycznych, artyklilach i wyp ow ie dziach ki łkunastu autorów (v ide : bibl i ografi a,
artykuły, źrodłainternetowe,i audycje). Rozprawa w Ęm kształcie zachęcado
porównania obrazów z icb teoreĘcznymi założeniamidotyczącymi przesuwania
granic percepcji i poznania w malarstwie.
Chcę więc skupić się tutaj przede wszystkim na komentarzu do implikacji jakie
niesie treśćrozprary i prezentowaneprace jako całość.
Na tym, co nie zostało
powiedziane' a co samo uwidacznia się i wartęjest omówienia. Istniejebowiem
potrzebapostawienia w tym miejscu zasadniczegopytania o relację między teorię
zapisanąsłowema empirycznąrea|izacjq jej załozenitezw obszatzedoświadczenia
wizualnego jakim jest malarstwo. Równie waŻnejest,by mrrocicuwagę na kwestię,
czy w malarstwie teoria moze byó prymarna w stosunku do procesu jakim jest samo
malowanie? W obszarze,który nas interesuje,praktyka i doświadczenieczęsto
obnazai potwierdza utopijny charakter malarstwa objawiającego sens swojego
istnienia dopiero dzięki szerokiemu uzasadnieniu i komentarzowi teoretycznemu.
Przy takiej metodzie postępowaniazdarza się, Że wybór rozwiązań dotyczących
budowy obtanljest nietrafny i nie pozwa|ana realizację a priori teoretycznie
wytyczonych załoŻeń,kierunków, celów i wartości.Malarstwo' generalnie sztuka, w
takiej sytuacji oczekuje i wymaga optymalnych decyzji d,oĘczącejsposobu
weryfikacji teorii tak, by forma wizualna powstającego dzieła,w miarę czytelnie
definiowała i wyj aśniata ptzycryny j ego stworzenia i trwania, będęcewcześniej
określonew teorii, którę cechuje wysoki poziom abstrakcji. Jest to model idealny, w
praktyce niezwykle trudno osiągalny. Ujmując rzeazw wielkim uproszczeniu, tak się
dzieje, gdyżteoria ulega deformacji i traci na czytelnościw trakcie przekodowania na
obraz. Z semiotycznego punktu widzenia możnapowiedzi eć,że w procesie
tłumaczeniatękstu z jednego językana drugi, podczas zmiany kodu, ostatecznie
generowany komunikat zawsze staje się bardziej Iub mniej adekwatny. Chodzi więc o
to, by znieksńałcenia nie były istotne. W przeciwnym razie okazuje się, ze niesteĘ
bo prostuje(się).Dysponujqc najlepsząteoriqnie ma
,,fałdaniefałdzi,'(się),
pewnościzna|ezieniai zastosowaniajasnych, klarownych rozwiązan,będęcych
odpowiednio sugestywnym wizualnie jej zapisem, np. na płótnie. Nie ma tu

automatyzmu i powtarzalności,bo malarstwo jest wybitnie intuicyjnym obszarem
dztataria. Jego wartośći siłę można mimo wszystko łatwo zweryfikować zmysłowo
doświadczonymokiem. Wynikający z obtazu adekwatny kod dla rozwiązan
teoreĘcznych stanowi podstawę do dalszych poszukiwanmających na celu cią$e
poszerzanie granic poznania i percepcji. NarzędzianaIeżlącedo zasobu środkówi
metod działania,które budują struk1urędzieławydają się być w malarstwie stałe.
DoRonujęc jednak transgresji stale powiększamy obszar tej semiosfery. Dysponujemy
więc cotaz większą wiedzą, środkamii metodami wizualnego oddziaływania.,|ecz
stosujemy je z r ożnymskutkiem. Uzupełniająctę myśl,tie przez przypadek
prrytoczę w tym miejscu wypowiedz Stefana Gierowskiego, którego malarstwo jest
jednym zważniejszych punktów odniesienia d|a Justyny Kabati (wywiad nałamach
Plus Minus 19.05.2017).
...'' Wiele jestrzeczy, które nie są do końca jasne, chociaiteoreĘcznie niby tak.
To dziwne, że malarze stosującwłaściwiete same środki,osiągają różnęefekty. Jedni
uzyskują energię' a drudzy - nie. Siła oddziaĘwania by*a krańcowo różna.
D|aczego? Nię mam pojęcia. Ale to fakt. Nawet gdyby porównać obrazy maIarry
uŻywającychniebieskiego, żóhego, czerwonego, to u jednych wsrystko jest
oddychające_ powiedziatbymnawet żrywe.A u innych to tylko fatba,nic więcej'''...
Potrzeba eksploracji i pomania jest immanentnącechą natury człowieka. W
zvviązlu z tym wprowadz a ładi porządek w swoim habitacie , równieipróbuj e
panować nad chaosem' którego jest producentem.Aby osiągnąćswoje cele postuguje
się różnymi metodami. Buduje naprzyl<tadsystemy i teorie, speŁriającefunkcje
poznawcze i utylitarne.Działanie to odnosi do kuŻdej dziedziny
Ęcia,także do
malarstwa/sztuki.W obecnej chwili kwestionowanie sensu ipotrzeby istnienia sfery
teorii w malarstwie/sztucejest nieuzasadnione,poniewaŻmoże ona być i jest
istotnym źródteminspiracji i waznym punktem odniesienia w orientacji artystycznej.
Jednak warto zaryzykować twierdzenie, ze malarstwo/sztukamimo wszystko to
prostarzecz, bo albo się maluje ltworąr,albo nie.
Nie przez przypadek kończę takżęcytatem bardzo celnego i chyba jednak
zaskakującegow kontekściecałościprzewodu stwierdzenia, będącegointuicyjnym
wrazeniem, umieszczonym przezJustynę Kabalę w konkluzj achrozprawy. Myśl ta
podsumowujew lapidarny sposób jej dotychczasoweosiągnięciaw za|<resie
teorii jak
i praktyki, doĘczące przesuwania granic percepcji i poznania własnejtwórczości.
Moze ona być zapowiedzią otwarcia nowego obszaru doświadczeń i kierunku
poszukiwań.
...'' Prawdopodobnie nie istnieję rzeczy złozone,istnieją rzeczy niezauważalnie
proste. Tak naprawdę,byó moie chodzi o cośtak prostego, ze odkrycie tego
wiryałoby się z pewnym tozczarowaniem, a,z drugiej strony przeczuciem,jakby od
dawna było nam zrlane.,,
Po zapoznaniu się z szeroko udokumentowanym dorobkiem aĘsĘczrrym
poprzedzającymwszczęcie przewodu doktorskiego, wartościowymiosiągnięciami
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artystycznymi podczas czterech lat studiów doktoranckich oraz cennego materiału
przygotowane go i zaprezentowanego w ramach przewodu w postaci prac malarskich
irozptawy teoretycznej * zpełnymprzekonaniem wnioskuję oprzyłnanie Justynie "
Kabale tytułu doktora w dziedzirue - sztuki plastyczne, dyscyplinie . sztuki piękne.
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