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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Joanny Mlqckiej, sporzqdzona w zwiqzku

z postępowaniem o nadanie stopnia doktora w dziedzinie sztuk pIastycznych w dyscyplinie

artystycznej sztuki piękne, wszczętym przez Radę Wydziału Pedagogicznego iArtystycznego

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Pani mgr Joanna M|qcka swojq pracę doktorskq zreaIizowała pod kierunkiem

prof. zw. dr hab. Wiestawa Łuczaja. Sktada się na niq cyk| obrazów oraz ich opis, a całość nosi

tytut ,,obiekty intencjonalne,,. Część teoretyczna pracy sktada się z czterech rozdziatów,

za kończen ia, bi bIiogra fii oraz doku mentacj i fotograficznej cyk| u obrazów'

GeneraInym zatożeniem pracy doktorskiej mgr Joanny M|qckiej jest teoria upcyk|ingu,

który to zdegradowanym czy niepotrzebnym przedmiotom nadaje ,,nowe iycie,, '  Nie jest ona

jednakże twórczyniq tych upcyk|ingowych obiektów czy specyficznych tworów, a jedynie

uważnq obserwatorkq, zbieraczkq, koIekcjonerkq i swoistq koneserkq tychże. Na bazie

fotograficznej dokumentacji obiektów i wsze|kich zjawisk tego typu, dopiero tworzy z nich

swojq rzeczywistość wizua|nq, zawartq w obrazach o|ejnych, które powstajq jako przekaz

w podobnym do oryginałów formacie. Autorka szuka równiez roznicy pomiędzy upcyk|ingiem

a recyk|ingiem, gdzie na ska|ę przemystowq odzyskuje się i przetwarza surowce wtórne

poprzez użycie przemysłowych technologii masowego odzyskiwania i powtórnego

wykorzystania materiałów. Natomiast upcyk|ing staje się w tym wypadku ,,twórczym,,

wykorzystaniem przedmiotów niepotrzebnych. ,,Mozna powiedzieć, ie recyk|ing to domena

techniki, zaś upcyk|ing - psychiki. Różnica jest subte|na, jednak staje się wy1aźna, kiedy

spojrzy się na konkretne przyktady tych podejść.,, (http://www.blog.esbud"p|/re!yk|in&Ł

upcvk|ing-zobacz.roznice/) Trzeba też dodać, ze upcykl ing wiqże się równiez z postawq

proeko|ogicznq, jak również estetyczna. Mozemy więc uznać, że występujq tu jakieś procesy



kreacyjne', aIe na poziomie zwykłych Iudzkich zachowań W procesach, dotyczqcych

różnorodnych upraw roś|in, kwiatów czy Warzyw. Pojęcie upcyklingu, które powstało w końcu

|at 9O-tych XX wieku, W sztuce pojawito się w przedmiotach gotowych u Marce|a Duchampa

już na poczqtku XX wieku i choć takiego pojęcia wówczas nie uzywano, to niewqtp|iwie

ready-mades mo8q być prototypem d|a tego pojęcia. Również nie wydaje mi się, aby ci

Wszyscy |udzie, którzy tworzq te specyficzne obiekty i zjawiska, znali teorię upcyk|ingu, a tym

bardziej twórczość MarceIa Duchampa.

W pierwszym rozdziale ,,Przedmioty. obiekty. lntencje,, autorka opisuje genezę

tematu oraz procesy powstawania wybieranych przez niq obiektów jako motywy do jej

obrazów. Tak o tym pisze W rozprawie doktorskiej: ,,To ty|ko utamek peryferyjnej poezji'

Wszystkie te dziatania W pewnym stopniu obnazajq naturę człowieka. Wystarczy się przyjrzeć

jak i po co ksztaftowane sa owe obiekty. Czy majq charakter dekoracyjny, użytkowy' a moze

po prostu zostaty niedba|e pozostawione na pastwę czasu. W efekcie powstajq zas|<akujqco

pomystowe konstrukcje. Tutaj wszystko można połqczyc, nie ma zasad ani regut, nic nie jest

tym, czym byto, p|astikowa bute|ka nie jest juz naczyniem stużqcym do picia, a|e staje się
pułapkq na owady, a stara opona zdobi ogród udajqc łabędzia.,, (s'5)

Rozdziat drugi ,,ochrona. Intencja kreacji. Nobi. l i tacja,, Joanna M|qcka poświęcita

zagadnieniom teoretycznvm, które towarzYszq obrazom. opisuje tu działania Iudzi, które

w swoim intencjona|nym postępowaniu majq przede wszystkim ochronić przed czynnikami

zewnętrznymi różnorodne roś|iny: Warzywa, kwiaty, drzewa itd. I tak o tym pisze: ,,W swojej

pracy doktorskiej skupitam się wtaśnie na tej jednej intencji i  wszystkie obrazy z tego cyk|u

malarsk iego mieszczq w sobie p ierwiastek intencj i  t rosk i ,  dbania,  p ie lęgnowania,  p i Inowania,

utrzymywania itp."(s. 6)

W kolejnym rozdziale ,,Aura miejsca i chwil i . Od fotografi i  obiektu do obrazu

wyobrażonego,, autorka przedstawia dziatania poprzedzajace, poszczegó|ne etapy, dzięki

którym powstajq ko|ejne prace' Następnie omawia artystyczne zagadnienia zawarte w cyk|u

obrazów doktoranckich oraz formę reaIizacji technicznej, tqcznie z procesem ich

powstawania. Tak pisze już o samych obrazach: ,,W cyk|u tym staratam się jak najbardziej

wyodrębnić obiekty ze swojego środowiska, a|e jednocześnie nie chciatam doprowadzić do

sytuacji, gdzie stajq się one suchq dokumentacjq, 'obrazem anatomicznym'. Chciałam pokazać

je od innej strony, takiej, w której wyobraźnia magiczna dominuje nad rozumem.,, (s. 8) Tutaj

następuje szczegótowy opis każdego z ośmiu obrazów cyk|u stanowiqcych pracę doktorskq.



opisy te kreujq ciekawe zjawisko, zawierajqce w sobie zarówno intencje, dzięki którym te

obiekty powstaty oraz mechanizm,jaki zastosowata autorka wobec każdego z nich. Ten jej

kreacyjny sposób po|ega najogó|niej na tym, że najpierw wynajduje naturalnie funkcjonujqce

tzw. ,,dziwo|qgi,,, okreś|ane przez Joannę Mlqckq jako ,, instaIacje,,, fotografuje te zjawiska

i przenosi do, komputera, gdzie używajqc graficznych programów buduje kompozycje,

zawierajqce jakby naj|epszy wedtug niej przekaz wizuaIny i na tej bazie powstajq dopiero

obrazy, które również przenoszq intencje ,,twórców,,, dzięki którym te obiekty się pojawity

w rea|nej, życiowej, Iudzkiej przestrzeni.

ostatni rozdziat ,,od obiektu do ma|arstwa,, jest próbq wyjaśnienia teorii

neopragmatyzmu na bazie, której powstał tytut pracy doktorskiej. opisuje artystyczne

działania sytuujqce się obok jej dziatań. Nawiqzuje również do ma|arstwa średniowiecznego i

twórczości Francisa Bacona. Tak tłumaczy swoje intencje: ,,(...) tytut mojej pracy doktorskiej

(...) ma tu podwójne znaczenie, z jednej strony ma 'mówić' o obiektach stworzonych przez

cztowieka, wykonanych przez niego w myś| jakiejś intencji (np' konstrukcja majqca na ceIu

osłanianie krzewów), a z drugiej strony odnosić się do obiektów znajdujqcych się na

obrazach, będqcych już mojq kreacjq, a|e ma|owanych z intencjq ujawnienia tych pierwszych,,,

(s. 1s)

Następnie autorka przytacza twórczość ki|ku artystów, którzy W znaczqcy sposób

rozwija|i w swojej sztuce teorię ucyk|ingu i sq to: Vik Muniz, Mario Merz, Wtadystaw Hasior.

Ja ze swojej strony dorzucitbym jeszcze Marcela Duchampa, Roberta Rauchenberga czy

Danie la Spoerr i 'ego.

W zakończeniu Joanna M|qcka podsumowuje swoje doświadczenia zwiqzane

z catościq pracy doktorskiej.

Cyk| ośmiu obrazów o|ejnych pt. ,,obiekty intencjona|ne,, został zrea|izowany na podstawie

do ku m enta cj i fotografi cznej s pecyficz nych u żytkowych o bie któw:

obiekt l, olej na płótnie, 1-10 x 130 cm'Zostat zbudowany z tkaniny (zasłony) w ko|orze ochry,

okrywajqcej roś|iny ustawione na przydomowym kwietniku. obraz oparty na centra|nej

kompozycji na granatowym t|e' Spod zasłony wystajq drobne gatqzki, które również zamykajq

kompozycję od góry.



obiekt ll, plej na ptótnie, 1'1.0 x 1.3O cm. Drugi obraz przedstawia grupę ,,strachóW,, stojqcych

na tqce. obiekty zostaty zbudowane z kołków i kawatków ko|orowych tkanin i umieszczone

w trawie. Catość kompozycji otacza czerwona rama.

obiekt lll, olej-na płotnie, 110 x 1-30 cm. Ko|ejny obraz przedstawia motyw starej p|astikowej

siatki zabezpieczajqcej owocowe drzewko. Centralnym motywem jest wspomniana czarna

siatka na stonowanym szarym tle.

obiekt lV (Miejsce odlegle), olej no płotnie, 1.3o X 120 cm. Czwarty obraz jest

przedstawieniem wstępnej konstrukcji opartej na wiqzkach gałęzi, kamieni, pnqczv, ziemi,

sznurków itd', z której to powstanie tzw. ziemianka stużqca do przechowywania ziemniaków

i innych Warzyw. Ma ona ksztatt ig|o i jest również zakomponowana centraInie na

szarobtękitnym tle' W tej kompozycji kamienie przybraty ksztatt osz|ifowanych ,,diamentóW,,.

obiekt V (Tratwa), olej na pfótnie, 730 x 120 cm. Ko|ejny obraz to specyficzna konstrukcja

występujqca na miejskich bazarach czy targowiskach o cechach ,,nomadycznych,,. Piętrzqcy

się stos jakichś pudet o nieznanej prowieniencji, drewniana skrzynia i jakieś kotki, a to

wszystko ok|ejone taśmq. W podtytuIe obiekt uzyskat nazwę ,,Iratwa,, i rzeczywiście takie

cechy posiada, jest to coś przygotowane do natychmiastowej przeprowadzki, gdyby w okoIicy

pojawiła się straż miejska i zechciata coś tam sprawdzać|

obiekt Vl (Baldachim), olej na płótnie, 150 x 1-1-0 cm. Ko|ejna specyficzna konstrukcja to coś

w rodzaju zadaszenia zbudowanego na drewnianych kotkach, pokrytych jakimiś materiami

oraz czarnq i białq fo|iq. ,,Dziwowisko,, samo W sobie zostato umieszczone W jasnej walorowej

ramie na c iemnym, n iemal  czarnym t le .

obiekt VlI (Szałas), olej na płótnie, 1-50 x 1.1.O cm' Przedstawia konstrukcję, równie specyficznq

jak pozostate iuzyskatswojq naZWę ,,Szałas,,, Aw istocie byta to stomiana otuIina, Wsparta na

jakichś drewnianych kotkach i umieszczona na. biatym coko|e. Również obraz o kompozycji

centra|nej, natomiast ramę stanowiq ma|.owane gęste |iście po obu stronach obiektu.



obiekty Vlll (ogród), olej na płotnie, 200 x 165 cm. ostatni już obraz przedstawia

geometryczne roś|inne kompozycje z przyciętych krzewów, które zostaty otu|one ciemnq

fize|inq i przenoszq tożsamość tym razem miejskich ogrodów, wywodzqcych się z dawnych

rezyd encj i pałacowych.

\

Wszystkie obrazy sq bardzo ciekawie i szczegótowo opisane przez autorkę w rozprawie

doktorskiej. Ten pietyzm zawarty W opowieściach o tych obiektach, ich,,twórcach,,oraz

o samych obrazach jest istotowq częściq doktoratu i jakby udowadnia rację bytu, zarówno

obiektów w rea|nej rzeczywistości, jak isamych obrazów. Zabieg, który zastosowata Joanna

M|qcka w kompozycji wszystkich prac, czy|i centraInie potożone Wszystkie obiekty i jakiś

rodzaj optycznej, ma|arskiej ramy, powoduje, że mamy tu do czynienia z k|asycznq formq

kompozycyjnq stosowanq np. W renesansie. Leonardo da Vinci czY Rafae| catkowicie

świadomie takiej kompozycji używa|i i doktadnie wiedziel i co robiq. Autorka swojq motywację

do stosowania takiego uktadu kompozycyjnego odnaIazła W ottarzowym maIarstwie

średniowiecznym. Tu pojawia się dość ciekawy wqtek, który osobiście mnie ujmujeI otóż

Joanna M|qcka zamienita wzniosłe gotyckie Madonny na coś, co wydaje się być

rzeczywistościq zdegradowanq, nieco brudnq, starq . i jakby niechcianq. Nie sq to

architektoniczne obiekty z |isty tych najwazniejszych na światowych |istach rankingowych.

Nie sq to ogrody rea|izowane przez naj|epszych francuskich ogrodników przy pałacowych

rezydencjach kró|ów. Natomiast te jej wybrane obiekty majq przede wszystkim cechę

zwiqzanq z praktycznym ce|em i co wazne, nie generujq już żadnych dodatkowych kosztów'

Genera|nie sq jakqś formq ochrony Warzyw drzewek owocowych czy kwiatów przed zimnem

czy zwierzętami i stajq się symbo|ami ludzkiej zaradności, będqc jednocześnie znakiem nowej

,,potrzeby,,. W średniowieczu Iudzie potrzebowaIi duchowego Wsparcia, zeby przetrwać, stqd

potężne gotyckie kościoty, a w nich niemniej potęzne ottarze, rzeźby, sk|epienia itd. obecnie

to już nie jest zasadniczy motyw aby przetrwać| Tak więc ta zamiana Madonny w obiekt

stworzony z odpadów, uwzniośla te proste Iudzkie czynności do rangi mito|ogii zycia w takich

właśnie postaciach. Występuje w nich również jakaś forma estetyzacji '  obiekty sQ na pewno

tadniejsze jak ich rzeczywiste pierwowzory i uznaję ten zabieg za w petni świadomy, który

nadaje tym formom rangę w sensie ma|arskim. Estetyzacja w ma|arstwie zwyk|e ma

negatywne konotacje, natomiast w tym wypadku Wręcz odwrotnieI



Ną koniec jeszcze jeden cytat z rozprawy doktorskiej Joanny Mlqckiej: ,,W swoich

obrazach również za|eŻy mi na symbolicznym zobrazowaniu otaczajqcego mnie świata'

W pośredni sposób opowiadajq one o cztowieku, gdzie gtównym tematem sq wykonane przez

niego przedmioty. obiekty te zanurzam w irrea|nej przestrzeni, co pozwa|a skupić wzrok

widza na przedmiocie, na który w rzeczywistym świecie nie zwrócitby pewnie uwagi. Niema|

czyste tło pozwa|a skoncentrować myś|i tylko na tym jednym motywie i zapomnieć o jego

pierwotnej funkcji." (s.18)

Uwzględniajqc cały dorobek artystyczny mgr Joanny M|qckiej oraz jej prozprawę

doktorskq - część praktycznq i opisowq - stwierdzam, że spełnia ona Wymagania stawiane

pracom doktorskim spetnia warunki art. 1,3 ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule

w zakresie sztuki oraz stanowi oryginalne rozwiqzanie problemu artystycznego zgodnie

z art.20 ust. 7.

Uważam, ze rozprawa doktorska pt. ,,obiekty intencjonalne,, mgr Joanny M|qckiej jest

w pełni samodzie|nq, dojrza|q i wyjqtkowa praca, co staratem się wykazać w niniejszej

recenzji. Stanowi ona znaczacy wkład w rozwój ma|arstwa. Przedstawione przez autorkę,

w mojej ocenie nowatorskie wqtki, uzasadniajq w petni jej starania o nadanie stopnia

doktora.

W konk|uzji stwierdzam, ze omówiona tu przeze mnie rozprawa doktorska stanowi

twórczy wktad w rozwój ma|arstwa i wnoszę o nadanie Pani mgr Joannie M|qckiej stopnia

doktora w dziedzinie sztuk p|astycznych w dyscyp|inie sztuki piękne.


