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Recenzja rozprawy doktorskiej pani mgr |wony Stachury sporządzonaw
związku z przewodem doktorskim w dziedzinie sztuk plastycznych w
dyscyp|iniesztuki piękne wszczętymprzez Radę WydziałuPedagogicznegoi
ArtystycznegoUniwersytetuJana Kochanowskiegow Kielcach.

Pani mgr |wonaStachuraukończytastudiaw PaństwowejWyższejSzkoleSztukPlastycznych
w Poznaniu.Dyplomz ma|arstwapod kierunkiemprofesoraJerzegoKałuckiego
obroniław
1996 roku. od czasu uzyskaniadyp|omukonsekwentnierozwijaswojq twórczość,
biorqc
udziat W Wystawachi projektachartystycznych.Poza ma|arstwemzajmuje się tkaniną
artystyczną
a w ostatnimokresietakżefotografią.Jestrównieżkuratoremwystaw.
Pracujejako nauczycie|rysunkui malarstwaW Zespo|ePaństwowychSzkółP|astycznych
im. Józefa Szermentowskiego
w Kie|cach.W |atach2008-2014uczestniczyta
w dorocznych
wystawachokręgowychZPAPokręg Kie|ecki,a w |atach2009-201'4
brałaudziałw wystawach
''Przedwiośnie''
pokonkursowych
organizowanychprzez Galerlę BWA W Kie|cach.
fundacjąAutopedw Rotterdamie,
Wspótpracujez Ga|eriqKrebsenw Kopenhadze,
z firmą
Art office w Warszawie.W działa|ności
zawodowej doktorantki sq także krajowe i
międzynarodoweprojektyartystyczno-ed
ukacyjne.

prace,cyklemalarskie
Na szczegó|ną
uwagęw kontekście
rozprawydoktorskiejzastugują
(indywidualnewystawy)pt.,,Obraz"w Starej Prochowniw Warszawiew 2005 roku, pt.
,,Archipelagi"w Galerii Think Art w Poznaniuw 2At4 roku, ,,Recyklingszkicu" w Bazie
Zbożowejw Kie|cachw 2015 roku i ,,Malarstwo,,
Ga|eriaZielonaw Buskuw 2015 roku. W
nich ujawniajqsię fascynacjezjawiskiemogródków działkowychw szeroklmtego słowa
znaczeniu.Wskazująna początkirefleksjii poszukiwań,które w obszerny i pogłębiony
sposóbzostanązawartew pracydoktorskiej.
Ma|arstwo jest formq wypowiedzi, którą doktorantka od |at {poszenajqcswoje
doświadczenia)
dzieli się z publicznością.
Język ma|arskijest tym poprzez który wyglasza
swojepog|qdyna świat,
drugiegocztowiekaiotaczającąnas rzeczywistość.
pani mgr
Praca doktorskapt. ,,Posłonecznejstronie.Fragmentyrzeczywistości
działkowej,'
lwonyStachurypodzie|onazostatana trzy rozdziały.
Rozdziałl Proces.Rea|izacja
Rozdziat||Problematykaartystyczna.
Przestrzeń.Ko|or
RozdziallIl Prob|ematyka
teoretyczna.Naturadziałek.Naturako|or
Rozdział|VTeoriei praĘki artystycznebędqceobszaremOdniesieńdla własnychrozważań.
W rozdzia|eI doktorantkapnywołujeźródłoinspiracjima|arskiej jakim sq ogródki
w pracy doktorskiejjuż wcześniej
byt d|a autorki
działkowe.obszar badawczyokreś|ony
powodem refleksjii działańdokumentacyjnych.
Dotychczasowerea|izacjecyk|imalarskich
skupiatysię na: ,,przedstawianiuprzestrzenio patchworkowejnaturze,tworzeniemze
zgrupowanychaltanek nowych kztattów, szukaniemsposobu na równoczesneukazanie
różnychWarstwobrazu.Stosowanieko|oruw tych pracachmiato charakterabstrakcyjnyi
gamy byłoscalenieposzczegó|nych
obrazów w
intuicyjny,cę|emzastosowaniaokreś|onej
ramachryklu".
i w poszukiwaniuadekwatnejformy autorkadochodzido
Z tym bagażemdoświadczeń
wniosku: ,,samo przedstawienie czy przetwarzanie motywu na płaszczyźniejest
Zna|ezienie
d|a pe|niejszegooddaniafenomenuogródków działkowych,,.
niewystarczające
innegosposobuprzedstawieniaobrazów w przestrzenibytynadrzędne.W tym przypadku.
konotacji,zarówno malarskich
insta|acjastałasię wypowiedzią,która niesieze sobq wie|ość
jak i reflekji dotyczqcychidei domu, a|tanki.Azy|u człowiekaw dżung|imiasta, azy|u
spokoju.
Doktorantka precyzyjnie opisuje proces koncepcyjny i realizacyjny projektu
artystycznego,nie pozostaje mi nic innego jak zacwować ujmujqce okreś|enied|a

na ma|arstwo,,
rozumiemwymienniez
stworzonegoobiektu pani |wonyStachury,,składzik
,'domku
określeniem
d|a domkórn/,.Dziełostanowią:zaprojektowanauproszczonaforma
a|tanki, 102 obrdzy, 13 płócien-drzwiczek,13 artefaktó$e|ementów znalezionychW
przestrzeniogródków działkowychoraz autentycznaławka.
Prace/obrazyzostaływykonane farbami akry|owymii ttustymi paste|ami.Technika
mieszanadawataautorce przy tym formacie prac wzmocnieniekoloru, efekt przestrzeni,
akcentowanieszczegółów.
pozostawałpunktemodniesieniad|a
dokumentacyjnych
Zbiór materiałówfotograficznych,
poszczegó|nychobrazów. Analizujqczapisy fotograficzne,,fiu i teraz,, czyli pory roku i
nasłonecznienie
zdjęć autorka wykorzystałaje w trakcie tworzenia prac. Fotograficzne
pojedynczebryty' wpłynętytakże na wzajemneoddziaływanie,
notatki si|nieróżnicowały
podkreś|ić,
Chciałabym
żechoć wszystkieobrazypowstaĘna
kontrasĘi dynamikęcatości.
podstawieautentycznychaltanek,to nie zamiarodtwarzaniaich byt zamierzeniemartystki.
Chybaw każdymz nas jest zapisanapotneba obcowaniaz naturqi choć przyćmionaprzez
wie|komiejskiego
życia,jegotempaodzywasię ciszej|ubgfośniej.
fascynacje,,prawdziwego,,
obrazy
Ta autorefleksjadoktorantki,silna wewnętrznapotrzebaobrałaformę niebana|ną.
poszczegó|nycha|taneknie są już ty|ko ich zbiorem, a modułowość
nie iest już ty|ko
systemem.|wona Stachura uchwyciłametaforycznietreścipełne namystunad naszym
różnychtypów i
bytowaniem.Autorka interesującoana|izujei i|ustrujepracę przykładami
i fantazji
rozwiqaań a|tanęk, niewętp|iwiekreatywnych,wynikającychz moż|iwości
poszczegó|
nychwłaścicieli.
Ławka użytaprzez doktorantkę. autentycznyelement, cytat z przestrzeniogródków
działkowych,kiedyśtakże e|ement prawie każdegodomu. Miejsce szczegó|ne,miejsce
spotkaniai dyskusji,miejscezatrzymaniasię na chwi|ę.Rozmówcodziennych,błahychitych
ważnych.
lwona Stachuranadajejej kolejneznaczenia. miejscaspotkaniaze sztuką,i z samym
50bQ.

artystyczna.Przestrzeń.Kolor
Rozdział||Prob|ematyka
Doktorantkaw szczegółowysposób uzasadnia odseparowaniealtanek.obiektówz
otoczenia. Trafnie precyzuje koncepcje modutowościzałożonejdta większej calości.
PatchworĘ czyli wiktoriański produkt ubóstwa (każdyfragment zużytej odzieży był
wykorzystywanydo powstawania nowej tkaniny}, tak też ,,ogród,,, zanim stał się
rekreacyjnym, dostarczał pożywienia najbiedniejszym robotnikom spoteczeństwa
przemystowego
XV!||wieku.Pierwotnepowodyobydwudziałańsą Wymownei interesujqce
a w kontekścieartystycznym ttumaczq idee. Refleksje dotyczące zjawisk doktorantka
innejformutyd|a
ciekawieprzekładana języksztuki.|wonaStachuraintuicyjnieposzukiwała
dzieta,innej niżk|asyczneeksponowanieobraiów, które zepnie k|amrątreśći formę oraz
wie|ościznaczeń. Udaje się to dzięki poszukiwaniomtwórcy, otwartościna inne środki
ro|ę.
artyku|acji.Re|acjeprzestrzennew odbiorzeobrazu zaczynająpełnićpierwszorzędną
Białapłaszczyzna
tak
odbiorcajest otoczonyobrazem(takjak w przypadkua|tanki-domku}.

jak w sztucejapońskiejnie jest płaszczyznq,
a|epnestrzeniq,do któĘ zapraszanas artystka.
pracema|arskieautorkijaki ostatecznąformęinsta|acji.
Takodczytujęposzczegó|ne
Ga|eriajest oczywistymmiejscemekspozycjirea|izacji,a|e z niekrytqciekawością
reakcjii
zdaneń bytoby zaprezentowaćją w natura|nymśrodowiskuz którego pochodzi, czy|i
przestrzeniogródków.
Da|sza częśćrozdziałuodnosi się do ko|oru. lch wzajemnych relacji i za|eżności.
ograniczeniegamy ko|orystycznejużytejprzez autorkę łntrygującokontrastujez bie|ą
gamy barw byład|aniej wyborem
zewnętrznychściancałegoobiektu.Decyzjao zawężeniu
podyktowanymskojarzeniamiz końcemdnia pracyogrodnikai zjawiskamiko|orystycznymi
wrazze zmianąemisjiświatła
zachodzącymi
słonecznego.
pog!ębiała
Popnez badania i analizy autorka
swoję wiedzę dotyczącęwzg|ędności
barw.
przez |wonęStachurę
Pomarańcz,róŻ, czenń/onyharmoniabarwna radykalnieokreś|ona
zostałaposzerzonad|a nowych efektów przestrzennycho biel, czerń i ugier. Artefakty
przez co
znalezionew przestrzeniogródków działkowychsą w gamie niebiesko-zie|onej
zachowujqinnycharakter.
Uzyskane W wyniku badań i eksperymentów rezu|taty opisuje W pracy. Aspekt
barw na ludzkq psychikęto ko|ejnywqtek pracy, której autorka poświęca
oddziaływania
niematomiejsca.lwona Stachurawysuwatezę,żebadaniaodwołujące
się do pojedynczych
barw można odnieśćtakże do gamy ko|orystycznej.Rezu|taty pracy doktorantki
potwierdzają za|ożonętezę. Doktorantkapisze: ,,Zastosowanaprzeze mnie gama z
dominująrymibaruvamiciepłymipowinna dawać wrażeniebezpieczeństwa,przyciągać
uwagę,zachęcaćdo przebywaniawewnqtrz.Zależatomi na stworzeniu. za pomocqko|oru.
odczuciaemanacjienergii,która ożywia,a|e nie przyttaczaczYdrażni.Teza |wonyStachury
na drodze poszukiwańbadawczychzostaje potwierdzonarezu|tatamiprary - zakreś|enie
gamy ko|orystycznejdaje wrażenie bezpieczeństwa,przyciąga uwagę, zachęca do
przebywaniawewnątrz.Tak prowadzonepraceświadczą
iświadomościartystki,
o dojrzałości
pozwalającejna prowadzenieobserwacji i przetwarzanieich w
niezwykłejwraż|iwości
kolejnewtasnekreacje.
lIl
Rozdział
Naturadziałek.|wonaStachurarozszerzaswojąteoretycznQpracęo konteksthistoryczny
i ich a|tanki.
ku|turotwórczy,
antropo|ogiczny
zjawiskajakimsq ogródkidziałkowe
w
Podrozdział,,Naturakoloru,,podejmujewątek wrażeniowejnatury barw, względność
odbiorze temperaturyi przestrzennegooddziatywaniabarw, ich wpĘwu na organizm i
psychikęczłowieka.Zagadnienia,prob|emyteoretyczneko|oru pokazujqszerokq wiedzę
barw na
doktorantkiw |iteraturzeprzedmiotu.Ana|izaporównawczadotyczacarelatywności
pog|ębionawiedzateoretycznama
przykladziebarwyczerwonejuzmysławia
czyte|nikowijak
ja świadomie
Doktorantkawykorzystuje
zdo|ność
uruchamianiaasocjacjiw dzie|ema|arskim.
z wielkqatencjq.Chwilamiwydawaćby się mogło,żeprzyimujezatożeniettonacjabarwna}
dla estetyzacjipracy.
Nic bardziej my|nego, wybór obiektów, radyka|izacjawyboru gamY kolorystycznej,
modułowośÓ forma przestrzenna prezentacji przedstawiajq dzieło przemyślane,

Konkluzja
Po wnik|iwym.zapoznaniu
do recenzjimateriałamistwierdzam,że
się z przedtożonymi
przedstawionado obronyprzezmgr |wonęStachurępracadoktorskana tematPo słonecznej
działkowejspełniawymaganiaArt. 13. Ustęp 1. Ustawy z
stronie. Frogmentyrzeczywistości
dnia 14 marca2003r. o stopniachnaukowychitytule naukowymorazo stopniachitytule w
(Dz.
poz.
2OL4
r.
U.
z
1198).
zakresie
sztuki
Praca doktorska stanowi orygina|nedokonanie artystycznei świadczyo samodzie|nie
prowadzonejpracy twórczej.Teoretycznawykładniapracy artystycznej,jaka jest jej opis,
świadczyo szerokieji pogłębionejwiedzy kandydatkio dyscyp|iniesztuk pięknych.Tym
samym wnioskujębez zastrzeżeńo nadanie mgr |wonie Stachurzeprzez Radę Wydziału
Pedagogicznegoi ArtystycznegoUniwersytetuJana Kochanowskiegow Kielcachstopnia
sztukipiękne.
w dyscyplinie
doktorasztukiwdziedziniesztukip|astyczne,
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