dr hab.StawomirToman,prof.nadzw.UMCS
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RECENZJA
rozprawydokorskiej Pani mgr MagdalenyLeśniaĘ
sporządzonaw związku
z postępowaniemo nadaniestopnianaukowegodoktoraw zakresiesztuki
wszczętymprzezRadęWydzia|uPedagogicznego
i Artystycznego
Uniwersytetu
JanaKochanowskiego
w Kielcach.
Pismemz dnia 29 stycznia2018 roku zostatempowiadomiony
o powołaniumnie przez
Radę WydziatuPedagogicznego
i ArtystycznegoUniwersytetuJana Kochanowskiego
w Kielcachdo petnieniaroli recenzentarozprawydoktorskiejw dziedziniesztuk
plastycznychdyscyplinieartystycznejsztuki piękne Pani mgr MagdaIenyLeśniak
zatytułowanejŻyciew sieci- wizualnainterpretacjawybranychaktywności
społeczności
sieciowej,której promotoremjest Pani ProfesorUrszuIaś|usarczyk.
otrzymatemtakże
dokumentację
rozprawyw formiepublikacjikslążkowej
orazW formaciePDFzapisanąna
ptycieCD.
Rozprawadoktorskapani mgr MagdalenyLeśniak
to dośćróżnorodnyzbiór obrazów
akry|owychna płótniepowstatychw |atach2015. 2oL7.W jego składwchodzątrzy
dyptyki:Komunikowoniesię(2x 110x70cm, 2016),Wyszukiwonie
informacji(2x 80x120
cm, 2016)i oznaczanie(1I2oxL00 cm, 2ot7 . 2lrooxl2o,20L7), dużegoformatuobraz
(4OOxL07
Komentowonie
cm, 2OL7)eksponowany
w formiezwojuorazwieloelementowy
poliptykRejestrowanie
wspomnień(formatyod 9x18cm do 50x70cm, 2015.2016).
obrazom towarzyszydysertacjabędącarodzajemautokomentarza,
w której autorka
W klarowny sposób oraz przystępnymjęzykiem opisuje oko|iczności
powstania
powyższego
zestawuprac.Składasię na nią pięćrozdziatów:Motywy wyborutematu i
cel powstania cyklu malorskiego,PraktykiartysĘczne będqcebazq odniesień dlo cyklu
obrazów, Powiqzaniamiędzyobrazamiz cyklua socjologiq,Procestwórczy oraz powstałe
prace, Wnioskiwynikajqcez realizacjipowstołychproc orazBibliografia.
W rozdzlalepierwszymuzasadniadecyzjęo wyborzetematu wskazującna kilka tego
przyczyn: własną aktywnośćsleciową osadzoną W kontekście pokolenia
trzydziestolatków;integrację świata rzeczywistegoi wirtuaInego W wymiarze
socjo|ogicznym;
fascynację
fenomenemekranujako obiektul zarazemswoistegopassepartoutnajróżniejszych
treścil wizerunkóworaz zamiaremmalarskiejinterpretacji
tej
poszukiwań chęć (patrz: potrzebę)
dychotomii; wynikającą z wcześniejszych
zobrazowaniasystemowejwizualności
|nternetu,a takżepróbę ref|eksjinad kondycją
wspótczesnegocztowiekaw kontekście
sieciowejnaznaczonejpiętnem
aktywności
narcyzmu,
takżew wymiarzeautobiograficznych,
czegoautorkajestw pełniświadoma.
po które
W rozdzialedrugim doktorantkawskazujeszereg strategiiartystycznych,
sięgnętaw trakcie realizacj|zestawuprac, takich jak: inspiracjaszeroko rozumianą
swoistągrę
ku|turąpopu|arną,
autobiografizm
i autotematyzm,
strategięzawłaszczania,
z odbiorcąoraz wychodzeniepoza ramy obrazu.W każdymprzypadkuprzywotuje

adekwatnedokonaniawybranychartystów. Wśródowych praktyk wymienia także
rezygnację
z indywidua|nego
gestuma|arskiego,
choćwydajesię,żedotyczyto przede
prac
powstatych
wszystkim
z użyclem
szab|onu.
W kolejnym mini rozdzia|eodwotujesię do teorii siecl jako zbioru połączonych
wzajemniewęztów hlszpańsklego
socjoIogaManuela Caste]ls,aoraz modelu kłącza
Deleuz,a i Guttariego,który odnosi do wieloe!ementowejpracy Rejestrowanie
wspomnień.
W rozdzialeczwartymdoktorantkapoświęca
więcejmiejscana opis procesutwórczego
i anaIizęposzczegó|nych
prac. Dużoczasuzajętojej określenie
ostatecznegoksztattu
koncepcjicatości
poprzez
zestawu
szeregszkiców,prób i częstychzmiandecyzji.Prace
powstawaty
sukcesywnie
imp|ikując
niejakokolejnerea|izacje.
Pierwszychrono|ogicznie
powstat poliptyk. To zbiór zróżnicowanychformatowo 29 obrazów imitujących
różnorakienośnlkii przekaźnlki
cyfrowychobrazów i komunikatówpojawiających
się
przed oczami doktorantkiw trakcie dtugiegointernetowegoresearch'una portalach
społecznościowych,
stronach internetowych i w komunikatorach.To koIekcja
przedstawieńo szerokimzakresiesemantycznymbędącaswoistym kalejdoskopem
odzwlerciedlającymróżnorodnośćcyberprzestrzeni.Nie pierwszy to obraz
wie|oe|ementowy
w dorobkuartystki- podobnąrealizacjęzatytułowaną
Wypodkowa
życiamiałemokazjęoglądaćna wystawlez okazjijubileuszupięćdziesięcio|ecia
galerli
BWA w Kie|cachw 2015 roku, w której takżemiatemprzyjemność
uczestniczyć.
Są
jednak m|ędzytymi dwiema pracami dośćistotne różnicew sposobiesamego
zestawianiaeIementów,a także,w ciekawymwykorzystaniu
ram obrazóww kompiIacji
wchodzącejW sktad zestawu doktorskiegopoprzez ich zintegrowaniez formą
i przekazemdzieł.Z doświadczenia
tej realizacjizrodzitsię dyptykobrazującyzjawisko
jest warstwowo
komunikacjilnternetowej,
który w zakresiewykonawczympomyślany
już
i wlelonarzędziowo.
pomocą
Kolejneelementysą naktadanena
istniejące
za
różnych
technik. To podwójny portret podwójny przedstawiający
dwa końcowe inteńejsy
komunikatora
praceo znamiennych
W trakciepotączenia
Pozostałe
sieciowego.
tytułach
Wyszukiwanieinformacji,oznaczaniei Komentowanie|ączybrakfiguracji.W tych pięciu
obrazachautorkapostugujesię językiemgeometriloraz słowem.D|a maksyma|nego
zb|iżeniama|arskichprzedstawieńdo zaobserwowanych
motywów autorka stosuje
wycinane za pomocą plotera szablony z folii samoprzy|epnej,
które przyklejado
podma|owanego
ptótna aby następniepokryćje farbą W sprayu i usunąćszab|on.
Szczęśliwie,
czasemto się do końcanie udajei powstajązaciekioraz zabrudzenia,
które
rehumanizująbezdusznącyfrowądoskonatość.
Szczegó|nieefektowniezaistniałoto
w obrazie oznaczonie7, który przedstawiaciąg przedzielonychhasztagamihaset
przezdoktorantkęprzezniema|catyrok 2016
w układzie
chronologicznym
spisywanych
jej
profilu
z
na lnstagramie.
obraz ten moim zdaniemsi|nie odsyta do dwóch
znakomitych
ma|arzy,
czegoautorkachybanie planowała,
a mianowiciedo Romana
opałkii PawłaSusida.Z jednejstronyobrazyliczoneopatkii odniesienie
do problemu
czasu, a z drugiej p|astyczna,,zabawa,,ręcznierobionymszab|onemSusida,który
z niedoskonatości
błędówuczynił
wykonawczych
oraz mniejlub bardzlejzamierzonych
istotęswojegojęzykamalarskiego.
W obrazachz tekstem,poprzezwybór i zestawianie
ze sobąfragmentówz różnychźródet,Leśniak
narracjeo charakterze
tworzyokreślone
je
jako
footageo znaczeniu
found
autobiograflcznym,
swoiste
a|emożna takżeodczytać
i socjologicznym.
bardziejuniwersaInyffi, w szerszymwymiarzespotecznym
badań
artystycznych
Piątyl ostatnirozdzlatczęści
oplsowejjest rodzajempodsumowania
doktorantki i formutowaniaokreślonychwniosków. Konstatuje m.in. potrzebę

Wspótczesnego
człowiekado istnieniaw sieci oraz dobre i zte tego skutki. Wiele
przeniosto
aktywności
jak komunikacja,
się do tnternetu,
wymianaoplnii,poszukiwanie
informacji,rozliczeniafinansowe,zakupy, rozrywka itd. Jednocześnie
ilośćczasu
spędzahegoprzed ekranem komputerajest już istotnym problememspotecznym
i zdrowotnym.Ztożonyi długotrwaĘproces pracy nad zestawemzaowocowałteż
nowymiodkryciamiwarsztatowymi
d|adoktorantkijakużycieszab|onu,
farbyW sprayu,
orygina|ne
wykorzystanie
ram,włączenle
do malarsklego
warsztatunarzędzicyfrowych
i projektowanlagraficznego,
a takżeinteraktywności.
Zwracateż uwagęna nadmiar
danych,do którychmamydostępdziękiInternetowl:
w której
,,Wobecnejrzeczywistości,
przepływinformacjijest łatwyi obejmujeswoim działaniemniemalżecałq kulęziemskq,
mamy dostęp do wiedzy no temat każdejdziedziny.Dzięki lnternetowi twórcy mogq
podpatrywać innych, oglqdajqc zdjęcia prac np. no stronach galerii, Czy teź
indywidualnychartystów. Samimożemywyszukiwaćobszarytematycznew sztuce,które
nas interesujqi uzyskujemydo nich szeroki dostęp. Skutkujeto na pewno poszerzeniem
świadomości
i wiedzyna wybranytemat,ale teżzagrażauleganiemwpĘwom twórczości
innychartystów. Nigdy nie możemybyćpewni,żenoszsposób myślenia,styl,technikasq
eksplorowanetylko przez nassamych. To, żenie obserwujemyu znanychnam twórców
podobnychwpływównie wykluczasytuacji,żegdzieśna świeciejakiśczłowieknie stosuje
podobnychzabiegów do naszych.Przez to nie mogę zapewnić,że pewne rozwiqzania
w mojej pracy dyplomowejsq nowymi, nigdy wcześniejnie stosowanymi zabiegami.
Mogę natomiast stwierdzić, że niektórych z nich nigdy nie widziałom na żadnej
zwiedzanej wystawie,w żadnymkatalogu lub innej publikacji na temat sztuki oraz na
żadnejze stroninternetowych.,|
PracemalarskieMagdalenyLeśniak
obrazująaktywność
sleciowąjej poko|enia.
Stawiają
pytaniao stan świadomości
medialnejwspótczesnego
cztowiekai wpĘw |nternetuna
życlecodzienne.Siećjest bezkresnymźródłem
ikonograficznym
dla wielu artystów,ale
bywateżmotywemczytematempractakżed|ama|arŹy.Ciekawymprzykładem
możetu
byćgrek Miltos Manetas.Ten ma|arzi teoretyknowychmediów catąuwagęskupiana
urządzeniach
l osprzęcie.
Na jegonaturalistycznie
ma|owanych
obrazachpetnojest kab|i,
joysticków,monitorów i innychtym podobnychelementówstanowiących
materia|ną
podobne motywy
częśćkomputera,tzw. hardware.Na ptótnachMagda|enyLeśniak
jej ani hardwareani software,interesuje
ją sam
niema!nie występują.
Nie interesuje
ekran i to co W danej chwi|i się na nim wyświetla,
to co dzięki urządzeniom
jest generowanei sieciowaneprzezich użytkowników,
i oprogramowaniu
czy|iswoisty
mindware.Warto tu zwrócić uwagę na projekt Mindware. Technologiedialogu,który
w latach20t0-2OtZrealizowanybyt w LublinieprzezWarsztatyKulturyjako zderzenie
praktykartystycznych
impaktunowych
i refleksjiteoretycznejdotyczącejspotecznego
techno|ogii(http://www.mindware.art.pl).
obrazy doktorantkidoskonalewpisująsię
W ten rodzajmyś|enia
W coraz
i o rzeczywistości
nacechowanej
o wspótczesnym
świecie
wlększymstopniukorzystaniem
z urządzeńkomputerowych,
których rozmiarymaleją
a wydajność
stale rośnie.obrazy te stawiają pytanie o spotecznąświadomość
międzyludzkle?
dokonujących
sięciągle.zmian
i o to jakijestwptywtychzmianna re|acje
Z drugiejstronymożnateżodna!eźć
co autorkamocnopodkreśla
wątkiautobiograficzne,
w części
opisowej.
Znajdująsięwśród
Motywyz obrazówdoktorantki
wbrewpozoromnie są przypadkowe.
nich fragmentynajb|iższego
otoczeniaartystkl,twarzeznajomych,autoportrety,prace
wizua|nejmlasta,
innychartystów,praceautorki,a takżewybranee|ementyprzestrzenl
popularne
Wczytując
memy.
W
sieci
wyimklz konwersacji
oraz niezwykle
internetowych
przez Leśniak
się w treśćprzywotywanych
cybercytatówwidz możetworzyćwłasne

narracjei nadawaćim nowe znaczenia,ale zarazemdają one dodatkowywg!ąd
w osobowość
autorki,w jej sposóbpatrzeniana rzeczywistość.
Wybranekadryewokują
szerokie spektrum problematyki;po|ityka,światopog|ąd,
kultura,sztuka, kampanie
spotecżneitd. Do zakresuużytychśrodkówWyrazowychdoktorantkawłączawszelkie
elementygraficznelnterfejsu,przyciski,symbole,systemowewskaźniki
urządzeńitp.
Na jednymz obrazów poIiptykusymu|ującym
ekran komputeraLenorowidzimypasek
narzędziowyi okno programugraficznegoPhotoshop,w którym pod wykadrowaną
jest napis:do 30-ki jestem20-kq.Na ko|ejnym
twarząmłodejdziewczynyumieszczony
plakatspoteczny,na którym
,,nlby,,ekraniemarkisoNY widniejekadr przedstawiający
zasmuconejtwarzy kobietytowarzyszynapis:zDĄŻYuM zrobićkarierę,zDĄiYuM być
w Paryżu,zDĄŻYuM kupić dom ale.., NIE ZDĄŻYŁAM zostaćmamq. Pod spodem
elementygraficzneportalu społecznościowego
i komentarzautorstwaużytkowniczki
pseudonimie
o
barbarlsza:cała ta kampania to bzdura. Mam 34lata, ciqgle się
dokształcami nie mam dziecka-więcjest skierowąnado mnie,,.Tylko,żeja nie dlotego
nie mam dzieckabo sięinaczejrealizuję.Jedynypowód braku dziecka to to, żenie mam
z kim go mieć.Dzieckoto nie przeszkodaani wybór albo-albojak sugerujespot, dziecko
trzebamiećz kimśi to nie z kim kolwiek.W ramcekomentarzainformacja:oceniono84
razy,82 |ajki(stynne:|ubięto).W innymobrazie-tablecie
LG równieżopatrzonylajkiem
cytat z CarrieBradshaw,odtwórczynigłównejroli w popularnymserialukomediowym
HBo Seks w wielkim mieście:Ssometimeswe need to stop anolyzing the past, stop
planning thefuture, stop figuring out preesiselyhow we feel, stop decidingexactly what
we Want,& just see what happens.Jeszczewięcejtreścimożnaodnaleźć
w obrazie
Komentowanie,który jest kompilacjąróżnychkomentarzyi zdaje się być nowym
postmedialnym
poezjikonkretnej.
wcleleniem
Prace Magdaleny Leśniakmają silny pierwiastekkrytyczny,a także są W moim
przekonaniu
próbą(możenie zamierzoną)
odwróceniawektorateoriiJeanaBaudri|larda
i Wa|teraBenjamina.
na powrót
Benjaminowskie
kopie i baudr|l|ardowskie
symuIakry
stają się oryginałamidzięki ich autorskiejinterpretacjlmalarskiej.są też próbą
odwróceniawektorateoriikanadyjskiego
fiIozofaMarshaIlaMcluhana,próbą,a|etakże
kierowanąW stronę widza zachętądo zapanowanianad ksztattującymi
świadomość
(Ksztołtujemy
następnie
nas
współczesnegoczłowieka,,narzędziami,,
narzędzia,które
kształtujq).
Konkluzja
Po wnikliwej analizie dostarczonej dokumentacji rozprawy doktorskiej
społeczności
zatytutowanejŻyciew sieci- wizualnainterpretocjawybranychaktywności
wrazz opisemjest dziełemo wyrazistej
sieciowejstwierdzam,
żezestawpracma|arskich
w artyku|e13
Wymagania
określone
w moim przekonaniu
idei i formieoraz,żespełnia
ust.l ustawyz dnia 14 marca2003 r. o stopniachnaukowychi tytule naukowymoraz
dokonaniemartystycznym
o stopniachi tytulew zakresiesztuki,tzn.,żejestorygina|nym
pani
wykazujesię ogó|nąwiedzą z zakresusztuk
oraz, Że
mgr Magda|enaLeśniak
pięknychijest gotowado samodzielnej
pracyartystycznej.
i Artystycznego
W związkuz powyższym
wnioskujędo RadyWydziatuPedagogicznego
w Kie|cacho podjęcieuchwatyo nadaniupani mgr
Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego
dyscyp|lnie
sztukp|astycznych
Magda|enie
Leśniak
stopniadoktorasztuklw dziedzinie
artystycznejsztukipiękne.
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