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Recenzja pracy doktorskiej mgr Joanny Mlqckiej (dziedzina: sztuki plastyczne,

dyscyp!ina: sztuki piękne) sporzqdzona w zwiqzku z przewodem doktorskim

Wszczętym na Wydziale Pedagogicznym ! Artystycznym Uniwersytetu Jana

Kochanowskiego w Kielcach.

Na pracę doktorskq zatytutowanq ,,obiekty intencjonaIne,, sktada się dysertacja oraz

zestaw ośmiu obrazów nama|owanych w technice o|ejnej na płótnie: obiekt | ,

110x130 cm, obiekty l l ,  110x1-30 cm, obiekt l l t ,  110xi .30 cm, obiekt tV (Miejsce

odlegte),  130x120 cm, Obiekt V (Tratfa) 130x120 cm, Obiekt Vl  (Baldachim), 150xLL0

cm, obiekt Vl l  (Szatas),  ] .50x110 cm i  obiekty VlI l  (ogród), 200x165 cm' Tematem tych

obrazów jest przedmiot, a raczej zestaw przedmiotóW zaczerpniętych z obserwacji

rzeczywistości, przetwarzania i syntezowania ich do budowania własnego obrazu,

własnego przekazu. Inspiracje doktorantka czerpie z obiektów instaIacj i

wykonywanych przez ludzi w celach praktycznych, ,,Konstruowanie - budowanie

przez człowieka w swoim otoczeniu przeróznych obiektów z materiatów, które sq mu

akurat dostępne,, '  Tak zwana po|ska improwizacja, tak dobrze nam znana, chociaż

coraz bardziej zanikajqca z prowadzeniem szeroko dostępnych marketów'

,,obiekty intencjonalne - tak je określam. Każdy z nich powstat w myśl ludzkiej

intencj i , , .  obiekty te sq impulsem, inspiracjq do budowy obrazów. Sam proces twórczy

zostat dokładnie opisany w rozdziaIe , ,||| Aura miejsca i  chwi l i .  od fotograf i i  obiektu

do obrazu wyobrażonego,,. Każdy obraz jest gtęboko przeanaIizowany przez



doktorantkę. oczywiście najpierw znaIezienie przystowiowego obiektu,

sfotografowanie 8o, szereg szkiców czY obróbka W Photoshop. Tak zwane

wyjałowienie obiektu z autonomicznego tła. Aby później na obrazie tto a raczej

scenografia była dopełnieniem do obiektu, petniła ro|ę drugop|anowq a zarazem

bardzo ważnq, op|atajqc gtównego aktora, chociażby w postaci Iiści, trawy czy zarysu

drzew w ogrodzie. , ,Chciatam pokazać je od innej strony, takie, w której ,  wyobraźnia

maglczna dominuje nad rozumem".

oglqdajqc obrazy Joanny M|qckiej nasuwa mi się trochę atmosfera z obrazów

prof' Jarosława Modze|ewskiego, u którego robita dyp|om W Warszawskiej ASP'

Wynika to z operowania Iapidarnq formq, często przybierajqc monumentaInq

narrację. A cztowiek wykonujqcy prostq czynność w kadrze obrazu u Modze|ewskiego

zamieniony jest u doktorantki  W obiekt W niesamowitym otoczeniu, budujqc

wyjqtkowq atmosferę obrazu. ,,Świat z reguły niespektakuIarny, niespecjaIny,

pozornie nie pierwszopIanowy, a W istocie stanowiqcy jedyny plan zdarzen

nierzucajqcy s ię w oczY, a będqcy nieustannym przedmiotem patrzenia, , .  Przyktadem

może być obraz ,,obiekty V||l (ogród),,, W stonowanej koIorystyce, prawie

monochromatycznej, przedstawiajqcy zespół obiektów krzewów W ogrodzie

francuskim. Ze świata rea|nego, zwykłego autorka zbudowata świat nieokreś|ony,

tajemniczy, nieoczywisty i niejednoznaczny. Także w pozostałych pracach obiekty

nabierajq tajemnicy, a w otoczeniu tta stanowiq surrealistyczny krajobraz z kręgu

Renó Magritte,a. obrazy doktorantki wywotujq niepokój i zawierajq sporq dawkę

ref|eksji. obiekty wkomponowane W nocna rzeczywistość przesiqknięte sq aurq

tajemniczości i  n iepokoju. Jesteśmy świadkami niezwyczajnego spektak|u,

zainscenizowanego spotkania znanych e|ementów z codzienności w zupetnie nowym

kontekście, mówiqcym o człowieku' Cytujqc autorkę ,,człowiek jest obecny w moich

pracach, a|e uciekam .od jego dostownej f igury, zastępujqc jq przedmiotem.

Przed m ioty sq n ieodzownq części q zy cia człowieka,,

Ana|izujqc caty proces powstawania doktoratu Pani Joanny Mlqckiej ,  jest on w pełni

świadomy, a efekt w postaci dzieta - obrazów przynosi bardzo dobry rezultat. W



opis ie dzieła nawiqzuje do teor i i  z dz iedzin f i |ozof i i  i  eko|ogi i  cztowieka oraz zagadnień

zwiqzanych z historiq sztuki dawnej i z nowoczesnymi prawdami artystycznymi'

Porusza s ię bardzo sprawnie w zagadnieniach f i Iozof icznych - teor i i  neopragmatyzmu

iw sprawach eko|og i i  wspó tczesne j  upcyk| ingu '  Z  zakresem sz tuk i  i s z tuk i

wspótczesnej opisuje swoje inspiracje od ma|arstwa średniowiecznego, ruch Arte

Povera, do ikon sztuki współczesnej - Hasiora czy Francisa Bacona' opis tych

wybranych zagadnień, artystów jest adekwatny do powstałych obrazów, jest

wynikiem bardzo dojrzałej i świadomej pracy współczesnego artysty' Wybór

tradycyjnego maIarstwa jest W pełni uzasadniony, a warsztat maIarski ,  jakim

postuguje się doktorantka jest nienaganny, a przede wszystkim stuży jej do

osiqgnięcia Wyznaczonych ce|ów.

KONKLUZJA

Stwierdzam, Że przedstawiona do obrony przez mgr Joannę M|ącką praca

doktorska na temat obiekty intencjona|ne spełnia Wymagania Art' 13. Ustęp 1.

Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

orazo stopniach itytule W zakresie sztuki (Dz. U. ź2014 r. poz.1198)'

Praca doktorska stanowi orygina|ne dokonanie artystyczne i Świadczy o

SamodzieInie prowadzonej pracy twórczej. Teoretyczna wykładnia pracy

artystycznej, jaką jest jej opis, świadczy o szerokiej i pogłębionej wiedzy

kandydatki o dyscyp|inie sztuk pięknych' Tym samym wnioskuję bez

zastrzeŻen o nadanie mgr Joannie M|ąckiej przez Radę Wydziału

Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w

Kielcach stopnia doktora sztuki w dziedzinie Sztuki Plastyczne, w dyscyplinie

Sztuki Piekne.
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