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Recenzjapracy doktorskiejPani mgr |wonyStachurypod tytułem
Po słon ecznej stron i e, Fro gm enty rzeczywi stościdzi dłkowej
sporzqdzonaw zwiqzku z przewodemdoktorskimw dziedzlnieSztuki Plastyczne,
w dyscyplinieSztuki Piękne,wszczętymprzez Radę WydziałuPedagogicznego
i ArtystycznegoUniwersytetuJana Kochanowskiegow Kielcach.

|- dane personalnei życiorysartystyczny
Część
studiana
W 1991roku rozpoczęła
się w 1968rokuw Kie|cach.
Panimgr |wonaStachuraurodziła
w PWSSPw Poznaniu'W roku 1996obroniłapracędyp|omowq
Wydzia|eMa|arstwaGrafikii Rzeźby
w zakresiema|arstwaz ocenabardzodobrqw PracowniMa|arstwaprowadzonejprzezProfesora
od roku L997 do 2005 prowadzilazajęciap|astycznew Domu Ku|turyw
JerzegoKałuckiego.
Twórczej.od 2005 roku pracujejako nauczyciel
Warszawie,a takżew prywatnejSzko|eAktywności
w
im. JózefaSzermentowskiego
w Zespo|ePaństwowychSzkótP|astycznych
rysunkui maIarstwa
Kielcach.
|iczqcesięwystawyindywidualne
Pani |wonaStachuraposiadaw swoim dorobkuartystycznym
w krajui za granicqm.in.:
zrea|izowane
w Galerii Delfiny,WarszawafOOf;
w StarejProchowni,Warszawa2005;
Ciechanów2006;
w Galerii,,C,,,
w G a l e r i iF o r m aA k t u aw G r o n i n g e nH, o l a n d i a2 O L 4 ;
7amośc2015.
w Centrum,,Synagoga,,,
bratarównieżudziałw |icznychwystawachzbiorowychw krajui za granicq,z których
Doktorantka
pragnęwymienićnajważniejsze:
w GaleriiKrebsen,KopenhagafOLO;
w GaleriiBWA,KielceZOIO,fOL4;
- Fotograficznyw oławiefo\o,
XV EuropejskiP|enerMa|arsko- Rzeźbiarsko
V| MiędzynarodoweBiennalePaste|iwBWA soKol, Nowy iqczf0L3;
w Ga|eriiSztukiZPAP,Tarnów2oI4,
jest
i własnymrozwojemartystycznym
Pani lwonaStachurarówno|eglez pracapedagogicznq
animatoraku|tury
o tym, żepetniro|ęzaangażowanego
kuratoremwie|uwystaq co świadczy
jednq
potrzeb
cztowiekajest
z
że
rozumie,
Jakotwórca doskonale
w swoim rodzinnymmieście.
upowszechniania
a takżerozumiekonieczność
rozwijaniasię i samorea|izacji,
dqzeniedo ciqgłego
ku|tury.Doktorantkaponadtowspótpracujez firmqArt office w Warszawie,z Ga|eriqKrebsen
w Kopenhadze,zfundacjqAutoped w Rotterdamie,jest równieżcztonkiemZarzqduZPAPokręgu

f.
ia SktadnicaSztuki w Warszawie.
i wiceprezesemStowarzyszen
Kieleckiego
artystyczna)
||- ocena pracy doktorskiej(część
Część
,,Postonecznejstronie.Fragmenty
Przedmiotemocenyjest pracadoktorskazatytułowana
maIarskawrazz rozprawabędqcqrozważaniami
którq stanowiinstaIacja
dziatkowej,,,
rzeczywistości
do powstaniapracybyta
zwiqzanymiz podjętymtematemijej opisem.lnspiracją
teoretycznymi,
ze sk|ejkibędqcquproszczonq
zawiera:konstrukcję
instaIacja
ZreaIizowana
dziatkowaa|tanka.
_
formq altankidziałkowej,Lof obrazyna ptótnacho wymiarach:34 x 33 cm, 13 płócien drzwiczek,
oprawionychw prosteramki oraz autentYcznq,dziatkowq
z działkowejrzeczywistości
1.3,,cytatów,,
wymiary:189 x 300 x 189x 1.89
ze wzg|ęduna zastosowane
imponujewie|kościq
ławkę.lnsta|acja
autorkaustalitaczterocentymetrowe
200 cm' Pomiędzyobrazami- ,,modutami,,
cm przywysokości
jak równieżchęciqpodkreś|enia
owej
co bytopodyktowanewzg|ędamipraktycznymi,
odIegłości,
jak
samychogródków
a|tanek, i w układzie
postrzeganej
zarównow konstrukcji
modutowości
Warstworaz
zasugerowanie
na
zna|aztarównieżciekawysposób
Doktorantka
działkowych.
ujawnieniatego,co kryjesię ,,za,,obrazempoprzez
co dato moż|iwość
,,wnętrza,,obrazu,
do których możemyzajrzećuchy|ajqc,,drzwiczki,,.wybranych
odpowiednisystemskrzynek/szafek,
skrytkachodnajdujemym.in.:|iście,
tajemniczych
przezsiebieptócien.We wspomnianych,
korzenie,nasiona,jak równieżopakowaniapo nasionach,fragmentworkaczy rękawicy
Obrazy- ,,moduty"zostatywykonanew technicemieszanej- farbamiakrylowymi
ogrodniczej.
od żółci,ugrupoprzezoranze,
i tłustymipaste|amiw gamiecieptychbarw chromatycznych:
które przejmujqro|ędopetniajqcqw
czerwieniepo ztożonebrqzy,fiolety,róze orazszarości,
autorka
W pracy,cieptychbarw.Z ko|eiw obrazach-,,skrytkach,,
stosunkudo przeważajqcych
oranży
ciepłq
zimne,dopetniajqce
8amę
ko|oryniebiesko zielone,pośrednie,
zastosowała
_ wzg|ędności
pracy
re|atywizmu
zjawisko
w
swojej
i czerwieni'Doktorantkabada i wykorzystuje
ZastosowanaprzezPaniqStachurę
barw na naszapsychikę.
barwy,powidokuoraz oddziatywanie
a przedewszystkim
przyciqgauwagęog|qdajqcego,
emanujeenergiq,niewqtpIiwie
ko|orystyka
swobodniebudujere|acjeprzestrzenne
i przebywaniawewnqtrz.Doktorantka
zachęcado wejścia
stosowanieko|oru,wa|oru,nasyceń,odcienioraztemperatur.D|acatości
poprzezświadome
gamq
przestrzenne
znaczeniema równieżkontrastmiędzycieptq,celowozawężonq
insta|acji
Inny,bardziej
ściankonstrukcji'
bie|qzewnętrznych
jejwnętrzaa czystq,niemateria|nq
Warstwfizycznychi
jak piszeautorkato próba zasygnaIizowania
wymiarprzestrzeni,
metaforyczny
znaczeniowych,próba pokazaniatego,co możeznajdowaćsię ,,zaobrazem,,cyt. ,,obrazjest w tej
wspomnień,
od doświadczeń,
która za|eży
sytuacjiznakiemi symbo|emszerzejpojmowanejtreści,
za wybranymiptótnamicytatówz dziatkowejrzeczywistościjest
obserwacjiodbiorcy.Umieszczenie
zmieniatypowq
Powołanado życiaforma insta|acji
więc sugestiqinnejwarstwyznaczeniowej,,.
było
sprowokowanie
w odbiorzesamegoobrazu.Zamiaremdoktorantki
re|acjęprzestrzennq
i ,,bycia,,w obrazie- otoczeniego obrazem, Jakprzeczuwamzamiarten z
odbiorcydo ,,wejścia,,
instalacjima|arskiej
Niestetynie og|qdatam
,,nazywo,,'Kazdyze
pewnościq
udałosię zrea|izować.
perspektywicznych
ujęciach
w
różnych
1'of obrazów ,,modutów,,przedstawiapojedynczqa|tankę
Malowanez ogromna
i bardzosyntetyczne'
orazW różnymotoczeniu.|chbrytysQuproszczone
orazspecyficzny
pozwalajqodbiorcyna wtasnqinterpretację
swobodqi wraż|iwościq,
lekkościq,
do dia|ogu,
zaprasza
mgr lwonyStachury
dialog.Możnazatempowiedzieć,zecałatwórczość
interakcjiijest na ów dia|ogotwarta.Jużsam sposób obrazowaniasktaniado
przemyś|eń,
refleksji,
a przedstawiajqcym.
o diaIogumiędzymalarstwemabstrakcyjnym
myś|enia

3.
teoretyczna}
||l- ocena pracy doktorskiei(część
Część
ideowqi bardzo
spójnqkonstrukcjq
pracydoktorskiejjest
Pracateoretycznabędqcaczęściq
którq
nam źródtoswejinspiracji,
ciekawymmateriatembadawczym.We wstępieautorkaprzyb|iża
|at
wie|u
od
Doktorantka
pewnejrzeczywistości.
ś|ad
jest działkowa
altanka,stanowiqcamateria|ny
które jak się okazujenie sq wcalełatwym
obserwuje,dokumentujei interpretujea|tankidziatkowe,
motywem,choćbyz uwagi na to, ze prosteich odwzorowanienie daje twórczej satysfakcji,
i ich
wariantównie odda fenomenuogródków działkowych
ich ko|ejnych
a zaprezentowanie
opisuje
pierwszymPaniStachuraz wie|kqstarannościq
W rozdzia|e
architektury.
specyficznej
drugimautorka
W rozdzia|e
pracydoktorskiej.
procestworzenia,cele oraz samq rea|izację
przestrzeni
odnosisię do,,patchworkowej,,
probIematykę
artystycznq,
klarownieprzedstawia
umoż|iwiajqcej
jak i do przestrzeni
metaforycznej,
zarównosamychogródków dziatkowych,
wejrzenieW to, co możeznajdowaćsię ,,zaobrazem,,.'.
przestrzennych,
na znaczenie
Pani |wonawskazujerównieżna znaczenieko|oruw re|acjach
bie|qścianzewnętrznych
gamqwnętrzaa czystq,niemateria|nq
kontrastumiędzyciepłq,zawężonq
jak równieżbiałych|iniibędqcychodstępamipomiędzyobrazami-,,modutami,,.
konstrukcji,
którejak sama pisze,,wyzwo|iły,,
prob|emyteoretyczne,
doktorantkaokreś|ita
W trzecimrozdziaIe
w Polsce,
się zatemdo ciekawejhistoriiogródkówdziatkowych
jej działania
odwołała
artystyczne.
i afirmujqcego
ich funkcji,ro|iorazwptywuna użytkownikówjako miejscakontemp|acyjnego
zdo|ność
Ważnymaspektemw procesiebadawczymjest barwa,jej re|atywizm,
codzienność.
stqd liczneodwotaniado
na psychikęczłowieka,
a takżejej oddziatywanie
kreowaniaprzestrzeni,
czwartegoi ostatniegorozdziatusq
barw.Treściq
poświęconych
teoriii oddziaływaniu
pub|ikacji
teorie i praktykiinnychtwórców, których postawyartystycznemiatywptyw na doktorantkę,
WojciechFangor,MatthiasWeischer,Jacek
a należqdo nich m.in.:o|gaWo|niak,BettinaBereś,
Sienicki.
spetniawsze|kiewymogi
i niebana|na,
pracajest pokaźna,
świeża
Podsumowujqc,zrea|izowana
jest indywiduaIna
i
jak i teoretycznym.
Catość
tak na poziomieartystycznym,
pracydoktorskiej
oceniamja bardzowysoko.Pracateoretycznaobfitujew cytaty,przypisyoraz obszernq
oryginalna.
ciekawyi
temat dysertacjidoktorskiejjest
Zaproponowany
a takżeiIustracje.
bibIiografię,
o
ma|arskabędqcaprzedmiotemmojejrecenzjiświadczy
przedstawiony,
a insta|acja
wyczerpujqco
jużosobowości
artystycznejdoktorantki.
ukształtowanej
Konkluzja
do przewodu
Niniejszarecenzjazostałasporzqdzonana podstawiepetnejdokumentacji
a przede
malarskiejinstalacjicechujebardzowysokipoziomWarsztatowy,
Rea|izację
doktorskiego.
nadrzędna.PracadoktorskaPanimgr lwonyStachuryjest
wszystkimwa|orwizuaInyjako wartość
o uksztattowanej
i świadczy
doskonaIeopanowanegowarsztatumalarskiego
rezu|tatem
języka
oryginaInego
Jej dziatańw obszarzeposzukiwania
a całość
artystycznej,
osobowości
w rozwójku|turyi sztukiorazz
wynikaz ogromnegozaangażowania
p|astycznego
z pewnościq
negotwórcę.
jaka cechujedojrzatego
i samodzie|
i mponujqcejświadomości
do obronyprzezmgr'|wonęStachurępracadoktorskana temat
Stwierdzam,żeprzedstawiona
wymaganiaArt. 1.3.Ustęp 1..
działkowe1spetnia
Po słonecznejstronie.Fragmentyrzeczywistości
Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach noukowychitytule naukowym oroz o stopniach itytule
w zakresiesztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1L98)'
prowadzonej
o samodzie|nie
i świadczy
dokonanieartystyczne
Pracadoktorskastanowiorygina|ne
jaka jest jej opis, świadczy
o szerokiej
pracytwórczej.Teoretycznawykładniapracyartystycznej,
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\
sztukpięknych.Tym samymwnioskujębez
wiedzykandydatkio dyscyp|inie
i pogtębionej
iArtystycznego
zastizózeńo nadaniemgr |wonieStachurzeprzezRadęWydziałuPedagogicznego
w Kielcachstopniadoktorasztukiw dziedzinieSztuki
Jana Kochanowskiego
Uniwersytetu
w dyscyp|inie
SztukiPiękne.
PIastyczne,

dr hab.AgnieszkaWasiak
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