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Ocena rozprawyi dorobkuartystycznego
sporzadzonaw związku
Jarmolińskiego,
panamgraBańłomieja
w dziedziniesŻuklgJastyczne'
z zamkńęciemprzewodu doktorskiego
w dyscypiiniesauki piękne,wszczętymprzez:Radęu{rmu
peciagóiicznegoi ArtyitycznegoUniwersytetuJana Kochanowskiego
Pięknych im.
Pan mgr BartłomiejJarmo|ińskijest abso|rryentemAkademii Sztuk
Pracowni
lńlftadysławaStrzemińskiego w Łodzi, dyp|om zrea|izowdw 2001 roku w
Rysunku pod kierunkiem prof' Romy Hałatna Wydzia|e EdukacjiWizua|nei.
żejąo dorcbekiest
BartłomiejaJarmo|ińskiegomam świadomośĆ'
Pisząc o trłorczości
poszukujqcegonorych
roz|egły,co odzwiercied|apostawę permanentnegobadacza,
Dziejesię to na ki|kupłaszuyznach - w ma|arstwie,rysunku,fotogmfii,
środkówwynazu.
rządnymnourych
sztue obiektu, performanceiw zakresie sztukiwideo.Jarmo|ińskijest
wystawywwielu rniejscach,d9 tego |ubiqcymi szanujqcym
rea|izującym
doznań artytstą,
srłoichdzieł.
odbiorcę,chęffrie podejmującymz nim dyskursna płaszczyznie
problematykęjego
Rozpatrującprob|ematykędziełdoktoranta,z uwagi na bardzo roz|egĘ
W
widziałemosobiście.
twórczościodniosęsię na poczqtek szetzeido wystawidzieł,które
sztuki im-Jana
2o15 mku na wspólnejwystawiez |wonąDemkopt. "Versus"w Ga|erii
i
Tarasina w Ka|iszu, podejmujqcejproblemartystycznycfrrozlłiłżtlńnaterndkobiecości
popfzez zestaw
męskościBartlomiejJamroliński poruszyłki|kawątków. Przede wszystkim
pokazałsiebie jako osobę krucfrąi za|ęknionq.Powciskal
fotografii- on jako męŻlp1yzna,
swoje sku|onenagie sylwetkiw kańony.zwracajqcuwagęna fakt, Żetaetpostrzeganyiako
współczesnymświecie.
si|nyi zdecydowanymożemieĆprob|emyz odna|ezieniemsiebie we
osobowościiako
Pozrrającb|iżejańystę, nie tytkow aspekcie jego twórczości,a|e rcwnież
iż cyk tych fotografiibył
kreatora róŹnych sytuacii artystycznyclrmam pełneprzekonanie,
ne wspó|czesnym
szczerym odwołaniemsię do swoich dywagacjina temat usytuowania
pod
świecie.CaĘ cyk|pnacpt. 'Antyatlas''jest dla mnie porusający iwyrafinowany
5ox5o cm, powstałew
uzględem forrnyp|astyerrei. To czamo- białeko|ażeo wymiarach
masyrrnościq.
2016 rcku,w ktÓrychuderza sugestywne skontrastowaniede|ikatnościz
prob|emu- męskości
iako
Zabieg byłuzasadniony,by wskazaćna sens poruszonego
spc*ecznej.Uważamten cyk|za ieden z
stereospu funkcjonującegorg świadomości
wszystkimjest on bardzo
najbardziejreprczentaĘwnychw całejtwórczościar|ysty.Przede

na temat
swojeprzemyś|enia
osobisty,obrżzujqcyw syntetycznyi wielopoziomowysposób
gatunku.Poruszajqcesą
ułasnąo ego i usytuowaniasię wobec pozostaĘ częścimęskiego
fotogmfieartysty,niczym
dla mnie nie tylkojego skulonew embrionalnejpozycjinagie
zewnętznego
przed natarczywością
de|ikatneistoty- walczące o przetrwanie,drroniące się
poszczególne
śvliata,a|e rÓwnieżwsze|kiegorodzajudodatki,które sprawiĄą,iŻodbieram
prob|emach,
kolażejako poetyckie przekazy. Nie lest łatro mÓrviĆo trudnych
a przezstu|ecia.oceniam, że kilka ko|ażyz cyk|u,,Ąntyat|as"
zakoęenionychw świadomoś
dwie nagie
Mam tu przedewszystkimpraĘ pt. lapy|anie'', w której
jestwyjątkorłrycfr.
jest z ,,Hefoes",gdzie trzy nagie sku|one
postaciautoraokalająwynios|ebiałe|i|ie.Podobnie
svroichdbniach kwiaty|ilii.Z ko|ei
sylwetkiartystytworzqsymbo|icznykorowód,trzymającw
dominują
bwa piękności
we 'Fragrane" majestaĘene kwiatostany|iliiu bku antycznego
ziemi maską.Z uwagina fakt. iż
nad fragmentemtwarzyautora,niczymjak nad |eiącqna
czego roałliqzaniaBańłomieja
kwiatostanytiliibiałejma wiele konotacjiwku|turze,wobec
męŻeyznyw społeczeństwiei sq
Jarmo|ińskiegowpisujqsię dyskurso postrzeganiuro|i
rozwazania.|nnymw swojej
ciekarrymnaddatkiemjako jego osobisĘ wktadwtego Ępu
postaciumieszczonezostaĘ na masyrłmych
sĘtis$ce jest kolażpt. "Hubf, gdzie trzy nagie
Całycyk|,Ąntyatlas"przywodzirni
fragmentachpni drzewz dominującymibruzdamikory.
herosa,
odwwwanie się, nie ty|kojako kontr-apozyĄado antycznego
beałiednie na myś|
naanry,|eczz
powoduna zbieżność
a|e równieżdo gÓrAntyat|asw Maroku. I to naczejnie z
które potrafiosiągnqĆ
uwagina fakt porastajqcegoten masywdrzewaarganowego'
skojarzeniazfaktem doĘczącymkóz,
monstrua|nerozmiary.Ę to rnoiedośĆfrywo|ne
Kozy karmiqce
pełniącychnieodzownye|ementwcaĘm procesie iyaadrzewaarganowąo.
koronachsq d|amnie synonimem
się nasionamirozpierzchnięĘmiwjego rozłożysĘch
nagichpostaciartysryskupionychwokółmajestatycznychkwiatówliliijakq widziałembyłaprezentaciaw toruńskiei
ostahią z }vystźMindywidua|nychańysty,
pokaz pt. "Wotum'',z wqtkami
Ga|eńiWozo*łniaw Toruniuw 2016 roku.Byłto
odnoszqcymisiędonajistotnieiszychprob|emówspołeczno-ku|turowyctt,którepookresie
si|e.Problemp|asĘcznywyłonit
transformacjiustrojowejw Potsce przybierajqzg;aasemna
ankiet aby wyfuskać
na podstawieprzeprowadzonyc|r
się u ar$sty, chyba pośrednio,
grupy
rożniącycft
podziałyodnoszącesię do odmiennychpog|ądówiwańości
najważrriejsze
się motywprzedstawieńsuknf
spobczne- Ciekawymjest, żewśr.ódproblemówwyłonił
na
m.in'ze znanymwizerunkiemCzamei Madonnyz Sanktuadum
wotywnychzwiqzanych
się jak usyfuowaÓ propoaycjęBartłomieia
Jasnej Górze. og|qdającvrrystavęzastanawiałem
jeden
do słynnegoobrazu.,,Suknie',artystyjako
kontekście
Jarmo|ińskiegow bezpośrednim
się z tych, które nakładane
z molwów pokazu wWozowni, to formy koszu|ek,wywodzącycfr
smo|eńska'.z mot}lwemwraku
sq na wizerunkiMaryjne.W ten sposób powsńaĘ:,,Suknia
TU.154;'SukniaEuropride,,;"SukniaPoPiS-owa',,"SukniaTaśmowa";'SukniaAborryjna",

7gr.ęanaz aferąprofesoraChazana;,,Suknia Ku|turowa",powstaław z$tiązkuz
jego przedstawieńna Festiwa|u
aferąwokółspektak|u"Go|gotaPicnic, i odwołaniem
sq finezyjnymi
Jarmo|ińskiego
Maltaw Poznaniuw 2o15 roku.SukienkiBańłromieja
ronięaniami pod vrzg|ędemformyp|astycznej,mimo iżformaw swojej
prosta.Bogactwokryjesię wewnqtrz,nie ty|kow zakresie
zewnętrznościjest
zastosowanychrytmÓwiwyrafinowanejkolorystyki,a|etakie za sprawąkontekstów,
które kaŻdyz widzów moie odczytać.WaŻnqcechą jest to, iżowych kontekstównie
prac jest'
odczytujęjako nacha|nychindoktrynacji.Niewqtp|iwqwańościątych
odniesień, poprzezzagęszczenie
zakamuftowaniepoliĘczno_ społecznyc|"l
typograficznychznaków, a obrazy czytasię z odda|i
zastosowanychdeseni, gtłównie
w całej
lako intrygującydekor.Drugicyk|,wazny nie ty|kow tej ekspozycji,|ecz
Są to co||agestworzonez
twórczościartysty,to ,,Panaceuml motywywot1rune''.
opakowańpo |ekach.Motywy zaczerpnięteze znaków graficznychumieszczanych
na opakowaniach|ekówi sup|ementówdiety,odnoszą się do Życialudzkiego,
róznych ko|eitosu,ktÓre nas dotykają,cierpienia,kruchościzycia |udzkiegoi
przemijania.Są w tym cyklu dwa zasadnicze symbo|eodnoszqce się do płci symbol
zeńskościi symbo|męskości.W swojejsemantyceodnoszą się w gruncie rzec,zy
równiei do darów dziękczynnych,które pozostawiane są w kaplicy Cudownego
jako symbo|eu|eczeniaiwyiściaz innych
obrazu i umieszczanesą na ścianach,
cięzkichsytuacjiiyciowych.ztych teżpowodów,jak mniemam,Bańłomiei
obrączkimatŻeńskie,
w swoich pracach - znak nieskończoności,
Jarmo|ińskiumieścił
kdz, |askę,dłońi serce. Ańysta stawiawięc pytanieo kondycjęczłowiekałjącego
Ę
obecnie,jak się zdeĄe,w coraz bardziejskomplikowanychczasach. Jaktec"źlsy
pytań
ale cĘle porafiacaiqc]ph
do gllalrrego terrorytzrnu,
niety|kow odniesieniu
skorrrp|ikoware,
pŻt.ar|ystęz lt'voną
projeKzrealizołrany
prąnnrcam
terazraz}eszczevrrspolny
o światopogląo
z 2a11rokuwGabrii011wbruńskimk|ubbod Nona'
vrrys:tałę
Demko'Mamtenaznamyś|i
całośĆ.
integra|ną
któretworzyły
się z dwÓchczęści,
p.t.,,SaintM"składała
111ystań;g
Michae|aJacksonana
obrazprzedstawiajqcy
zaprezenbwał
Jarmo|iński
Bartłomiej
ze smokiem.|nscenizaĄa,
watczącego
Arctranioła
Michała
podobieństwo
'oltarzowego".
Na
miaładekoracjekościelne'
tworzącaotoczkędo obrazu,ce|owoprzypominać
d|anieimiękki,rozowCI
charakterystyczny
lwonaDemkoumiejswwiła,
przeciw|egr}ej
ścianie
linaw
obiekt"SaintMothef. obydwiepracepołqczyta
połprzestrzenny
ipołrysk|ivqy
fio|etowy
do zmartegodwa|ata
się Jarmo|ińskiego
odwołanie
niczympępowina.
formiekłączy,
cyk|'SantoSubito".
przezartystę
sięw tłuorzony
Michae|aJacksonavrpisało
wcześniej
ze smokiembyłobardzo
woka|isĘjakośw.Jerzegovra|czącego
Ukazaniekultolvego

W ten sposób Jarmolińskipodnosiw swoiejtwórczości
zabiegiemartystycznyrn.
świadomym
na ternat
probtemÓrńch sfer - sacrumi profanum.Jest to wyraźnienakierowanarefleksja
to co łattro
wańości,które cenirnysobie naibardziejjako ogółspołeczeństwa.A cenimy,
wdarłysię
przyswajatne,tanie i tandetne.W związkuz tym,podobnąo typu updobania
powodzeniem
równieżw sfeę sacrum. Dlatego tez dawnych świętychzastępująz wielkim
mas, które tych ikon
ikony lansowane pŻezśrcdkimasowegoprzekazu. Stqd koncertyd|a
w adekwatny
wyczekuĘ i je uwie|biają.BartłomiejJarmoliński srój ańystyczny warsztat
manierąobrazowania.W tym miejscuvqypada
sposb potrafipoĘcryć z popku|turcwą
ga|eriiotwarta
przywotaĆwystauęz tąo samego roku, którą artystazaprezentowałw
należydoszukiwaĆ
praźrffiatytułu
Subito".Natuna|nie,
Pracorłnia.Nosiłaona Ę1tuł
"Santo
ale takżemedia|nymjakim byłpogrzeb
się wwietkimwydarzeniu,nie s|ko koście|nym,
że
Myś|ę,
papiezaJana Parłla||'w trakciektÓregowiemivrznosiliokrzykisantosubito.
pogrzebowychpapieżajako wydarzeniemedia|new odniesieniudo
nazwanieuroczystości
Jarmolińskiegoma absolutniestosowneodałiercied|enie.Na
twórczościpana Bartłomieja
udzie|onegoKonradowi
potwierdzeniemojegostanowiskaprzytoczęftagmentwywiadu
i którc mniei|ub
Micha|akowiw 2o14roku: "Wększośćrzę?.zy,którychdoświadczam
mojejtwórczości.Nie chę
bardziejmnie doĘkajq,z którymimam do crynieniaodbijasię w
nie przeszedłem.Takich tematównie poruszam.
mówić o czymś,czego nie doświadczyłem,
odzwiercied|enie
że ironiai absurdw jakiejśmierzesą w wielu moich pracach,bo to
Myśtę,
oglądać,a która jednakjest częściąnasze!
ktÓrejnie cfrcielibyśmy
rzeczylvistości,
1
Że dotego nuńu mi b|isko".
egzystencji-To jest całynuń sztuki kryĘcznej.Czasem myślę,
odnoszqc się do konvrenĘisztuki krytycznejnależycałycyk|obrazów 'Santo
\lllłaśnie
Natura|niemojespostrzeżenienie iest pdyktowane
Subito"\,Vtym obszarzeumieśció.
przeciwnie. Pokuszę się o
negab/wnymodbioremtego zakresu tuórczościartysĘ.Wręcz
wywodzącysięze
stwierdzenie,iŻaty cyk|malarski,,SantoSubito''z|at2ffi8-2012,
świadczyo
stylistykipop-artui myśleniaplakatowegoBańłomiejaJarmolińskiego
za pomocąktoregow
Y*ypracowaniujednegoz zaklesów swojejmalarskiejwypowiedzi,
oczpliście, w swojej
umiejęhy sposob komentujefakĘ z otaczajqcejnas rzeczwistości.
w doskonały
proweniencjijest to w dużymstopniusslistyka zapaiyr.zona,iednak artysta
cyk|upo |atachnie mam
sposob naddałjej swÓj indywiduatnyryt.Patrząc na obrazytego
Subito"w
wqĘ|iwości,iŹ są one charakterystycenetylko d|atego hrórcy' V1lystawa"Santo
umiejscowionym
pub|icznościq
otwańej Pracownibyład|amnie ctwartymdyskursemz
byłoumieszczenie
pomiędzysferamisacrumiprofanum-Bardzo vylmownymgestemańysty
i*stalacjiprzywodzącejna nlyś!kap|icę,z cłtaruerni kięcznikami
w ga|eńiobrazowpośrodkt-l
Wśńd obrazówłvizen'łnkł
d|ar*iernyc*,co e'g mojejsceny nie byłotrafnyrnrozvrłiązaniem.
ź

bdzkagazetapvGsń,e-Fzvcid

_ artyści,
kreatorzymody,plityry: Mari|ynMonroe,LadyDiana,James
laickictrświęVch
Eva Peron,Gianni
Dean,JohnLennon,GraceKe|lyRomySchneideĘBenazirBhutto,
ido|eszerokorozumianei
Versace,FridaKahloi Pab|oPicasso.To wybranipuezartystę
zostalip(zezartystę
poszczegÓlnibohaterowius3ńuowani
a w cyk|ujako całości
popku|fury,
ikony.Nie
odniósłsię do tradycyjnej
Jarmo|iński
W tensposóbpanBańłomiej
hieratycznie.
jejgodności,
bowiemprofanumsamejsferyobrazówniedotyka.
naruszajqc
nalezy odnieśćsię
Zamykającanalizę twórczościańysty przed rozprawądoktorską
- prob|emowegopokazu
do jednej zwaŻniĄszychjego wystawz ostatnichki|ku|at
Jacek Matezewski_ Bańek Jarmo|iński"z drugiej
zatytułowanego
"tntrodukcja.
z wie|kim
połovly2016 roku w Muzeum Miasta Łodzi. Byłato autorskarozmowa
pamiętam,Bańłomiei
ido|em,jaklmjest dla doktorantaJacek Ma|czewski.odkąd
na dużepodobieństwo,które dostrzegaw
!Yskaz}^.vał
Jarmo|ińskiniejednokrotnie
pomiędzysobą i Jackiem Ma|czewskim.Fascynująceiest
cechach osobowościowych
się do fizycznego
teżzewnęt7ne przeobraienie ańysty, aby jak najbardziejzb|źzyć
i, śmiemtwierdzić,
wizerunkutwarzyMa|czewskiego.D|amnie ma to dużeznaczenie
się ańyściesprzed wieku,
Jarmo|ińskiegopoświęcenie
iŹjest to ze stronyBartłomieja
jej powaznyzarost, by to
nawetporzucającswój młodzieńczywfaztwarzy, dodając
podobieństwobyłoiak najbardziejwiarygodne.Ponadto'w różnychsytuaĘach
podobnychatrybutówwubiorze
Jarmo|ińskidoszukujesię zbliŻonychpaz-szukając
gdzie jego dzieła
pońretującsię na t|eobrazów Ma|czewskiegow roznych muzeach,
sposób
sq w stałychko|ekcjach.D|amniejest to chyba najbardziejfantastyczny
jak najbardziejautentyczny.Z tego
kreacji,który dla BańłomiejaJarmolińskiegojest
stałasię s\,voistego
teŹ powoduu'ystawazaprezentolvanaw Muzeum Miasta Ładzi
poprzednikiem.oczywiście
rodzajupodsumowaniemdyskursuartystyz jego wie|kim
osobowości,rozumiana
byłato teżpróba konfrontacjidwóch ańystycznych postaw i
pońretowąJacka
jako dia|o9, zeszczegó|nympotożeniemakcentuna działa|nośĆ
podjąłdia|og
Ma|czewskiego.Byłoto ciekawezałoienie,w ktÓrymJarmo|iński
próbujączespolićsię z ańystycznąwizjąbliską Ma|czewskiemu.
eg4ystencja|ny,
p|astycznej.W
UwaŹamtę koncepcjęjako interesującąpod vlzględemformy
straconejpozyĘi,
swoistegorodzajukonfrontacjipostawJarmoi|ińskinie stałna
sposób' dzięki
bowiemto on byłkreatoremsytuacjiwystawienniczejiw umiejętny
widzom nie ty|kodobre dzieła,iawiąc
swoim obrazomi fotografiom, zaprezentował
W ten sposÓb artysta
się iako sobowtórhistorycznychpostaciz dziełMa|czewskiego.
ucztę d|aariedzających wystawę.Myś|ę,iż
zaproponowd tal<zeintelektualną

odbiorcy|ubiąwsze|kiegorodzajuodwoływaniasię do wielkichmistrzówi
poszukiwaniarefleksyjnychodniesieńdo spuściznypozostawionejpo sobie. Nie
doktorantao
widząc tej wystawyw muzeumw Łodzi, jednak zna]qcdbałość

i pietyzmz jakim odchodzi do dziełMatczewskiego,wiem,ze musiałoto
sze,zegrlły
udane pod vrzględemformy izaproponowanejmetafory.
byó przedsięvrłzięcie
doktorskiej,precyzyjnieokreślonaw częściopisowejpana
Tematykarozpra\łry
Jarmolińskiegodotyczyzagadnień,z którymi zmagasię w swojej
Bartłomieja
definiowanla
twórczościod dłuższegoczasu. Cytujęza doktorantem:,,Prob|ematyka

jest obszarem,który znajdujeswoie
płciowej,
w tym tożsamości
tożsamościwlasnej,
w
odbiciew rozumieniubadań i zastosowańw naukachspołecznych,a dokładnie
w
obszarze nauk socjologicznychi psycho|ogicznych.Budowanieświadomości,
jest
którei człowiek- jednostkaprzechodziproces refleksyjnegomyśleniao sobie,
z czynników uczenia się siebie i uczenia się o sobie".Dalej
najistotniejszym
złożone,
Jarmo|ińskiopisujei określaprob|ematykęmęskościjakozagadnienie
a w konsekwencjiumieiscowieniasiebie
będącewynikiemprocesów indywidua|nych,
w obszarze spotecznym.Nie będęrrnikałw tematykęnaukow4
w tymŹekontekście

poświęca'Jest
odnoszącąsię do toisamościpłciowej,której doktorantsporo miejsca
jego twórczości,
iednak
anazwszech miar istotna, szczegó|niew odniesieniudo
iżs4
Mam jednak świadomośó"
skupię się na prob|ematyceańystyczneitejrozpra\łry.
to istotneprob|emy,z którymipan BańłomiejJarmolińskizmagasię i roariązawanie

doprowadziły
ich w róinych aspektach,szczegó|niezaśw aspekcie własnejsztuki,
go do tego miejscaw obszarze sztuki,w którymzaistniałz ciekawymiroariązaniami
swojeposzukiwaniaw
ańysĘcznymi.Doktorantw sposób konsekwentnyokreś|a
do swojejrozprawyjako odnoszeniesię do ana|izyautoportretuw
kontekście
w którym,,mÓwićmożnao koncepcjimęskościwychodzącei
wymiarzemęskości,
ramy rozumienia płci"W datszejczęściswoiegowywodu
pozahetero-normatywne
z perspektywypłcioweiwizerunek
iz
pan BarttomiejJarmo|ińskiwyznał,
"Ana|izując
|ogiki
osoby vńasnej,toisamośćwłasną,odnoszę się do przylaczanejkoncepcii
jest z autosuplementacjiwsposób krytyczny(...) Przekonanietozttiązane
własnei
z r"rwzg|ędnieniem
poznaniemi potrzebąistnieniaw szerszej społeczności

zarórłlnow aspekcie płciowymjak i psychicznymcech indyrvidualnych,
osobowości,
odnoszę
płciovqym
właśnie,
własnejosoby,w kontekście
W postrzeganiui określaniu
poprzezten aspektNńasnej
się do sferyfizycznościjakąjest vqyglądi podkreś|anie

NastępnieBańtomiejJarmoliński zarysowałpodstawowecechy
toisamości"".
jego dotychczasovqych
flzyczne,którerówniez mająodzwiercied|enienie ty|kow
kolejności
dokonaniach,a|e przedewszystkim\ryrozprawiedoktorskiej.W pienrszej
twierdząc,iż"takiudaśnie
odniÓsłsię do brody,jako oczywistegoatrybutumęskości,
na
wizerunekbrodategomęŻczyznywystępujew wie|ukulturachi poanva|a
Tutajdoktorant
budowanieobrazu męskiegow procesie mówieniao męskości".
tego prob|emuw różnychku|turachi na
prześ|edzenia
sporo mĘsca poświęcił
przestrzeniwieków.Na koniec odniÓsłsię do częściswojejrozprawypt. Połtrety

u$x100 cm każde,nama|owanew
ikaniczne-Są to tr4ydziełama|arskiewie|kości
podkreś|ić
techniceakryluw odcieniachszarości,czerni i bie|i.Wańo tutajjednak
dotyczącekompozycjii celowego
bardzopreryzyjneodautorskieokreś|enia

W
polożenianacisku na pewnee|emenĘ,a osłabienieinnychfragmentówobrazów.
do pienrszego zabrazów z tego ryk|u doktorant zwrÓcit uwagęna
kontekście
o
szczegó|ną koncentracjęna zarośnięĘczęśćgłov'yi twarzy.To świadczy
dwóch
celowyrnzamyś|eideotogiczno- forma|nym,co jest teżc4yte|new
pozostalychpracachtego cyklu.WaŻnejest tu odniesieniesię do anĘku i
za pomocą
sugestywniezostałoto sprecyzowaneprzezBańłorniejaJarmo|ińskiego
autorskichśrodkówwyrazu.
cechy
Przechodzqcdo podstawowegozestawu prac ma|arskichpt. "Względne
położyłnacisk na to, iŻjego powstaniew
podobieństwa"pan BartłomiejJarmoliński
obszarubadańw ce|u
odnosisię do zagadnienia,,męskości,.iako
sltłoimzałożeniu
poprzezfizionomię
podjęciapróby zdefiniowaniawspółczesnegoobrazu męŻczyzny,
ptzezmęŻczyzn.Da|ejautor piszę, że"wie|emęskich
i sposób wyraiania ,,męskości,,
rzecryltlistości,
twarzyoglądanychna zdjęciachw sieci internetowejjakiw realnei
Moim zdaniem
skłonitomnie do stworzeniacyklu Względnerechy podobieńshra".
naturalnietrudno
załaŻenietona|eżytraktować jako autorskie roalrłiązanie,z czego
w ten
wywnioskowaćczyjestono słuszne.Mogę się odnieśódo tego załaŻenia
do konsekwentniebudowanychnarracjiw tym cyklu pracsposób, iŹ doprowadziło
jako pasowychukładóww
opisując zasady budowyposzczególnychobrazÓw
poziomympan BańłomiejJarmolińskipodzie|iłsię ciekawąrefleksi4
ułoŻeniu
jako uniwersum,"ktÓry mÓgfby
odnoszqcąsię procesuszukania obrazu męŻcryzny
płci.Czytanie twarzy,
być synteząróŻnorodnegow efekciefinalnymobrazu mojej
moich
fizjonomiijaki sposobu pdkreślaniatoisamościpłciowejbyłowyznacznikiem
zdecydowaniejestem zatak sprecyuo\ń'anym
podejściu
badań"'Wtak okreś|onym

ańystycznych
obszaremposzukiwań,które są konsekwencjąwcześniejszych
dywaga$i autorana temattozsamościpłci.Drugąciekawąref|eksją,która ukryłasię
1ń'gqszczu, moimzdaniem nadmiernieszczegÓłowychwarsztatorvo
opisÓw dotyczącychpro€su tłvórczego,jest nazwanieswoicfl
techno1ogicznych
poszukiwańjako auto poznanie aliązane z procesemumiejscowieniasiebie w
do ku|turymasowej.Rzeczywiście,
w kontekście
obszarze ku|turowo-społecznym
poszukiwaniapana BańłomiejaJarmo|ińskiegow wyrazistysposób tego prob|emu

Że ,Wzerunek, a dokładniejpońretjest
dotyczą.DoktorantsłuszniezasłltaŻa,
kluczowymtematemw odniesieniudo obszaru kulturymasowei.Twarzw odniesieniu
wie|utreści.odnosi się ona zarówno do
do pop-kulturyjest znakiem,nośnikiem
przedstawionejosoby jak ijej pozycjispołecznej,jĄznaczenia we wspołczesnym
świecie,aŻdaprooesuw którymwizerunekstajesię produktem,marką'.Zresztą
zjawiskoproduktui markiwpisanejest moimzdaniem,jeś|inie w całą,to w duzą
sztuki pana BańłomiejaJarmo|ińskiego.Co jest szczegó|niewaŹne,
cześćfi|ozofii
co akuratw
bowiemjego fi|ozofiaŻyciatezjest kompatybi|naz tym okreś|eniem,
odniesieniudo tego ańysty jest bardzo pozytywnymwyznacznikiem.
pt. ,,odpady,składającysię z czterechobrazÓw z
Trzeci zestaw prac ma|arskic|.l

jest bodajżenajciekawszymcyklemw całei
przedstawieniamizdeformowanychgrłÓw,
w tak surowopotraktowanei
rozprawie.Dostrzegamtu najwięce!cech malarskości
pa|eciebarw,które determinująwszystkieprace będącerozprawądoktorską Nie

negujęnaturatniekonse|orentnegoreiimu użyciaczemi, bie|ii gam szafości.Poza
ujęłamniew odniesieniudo,,odpadóv/,szczerawypowiedź
wańościamiformatnyrni
doktoranta,iŹ próbą "krytycznejodpowiedzina epatujqcez ko|orowychpism, reklam
przez
czy internetuwizerunkówosób, które są obrazamizmienianymi,czYszczanymi
programygraficzne,dzięki ktÓrymoglądamyefektysztucznejestetyzacii,która dziś
jest strategiąsłużącąpromocjiosób, produktÓwi osób-produktów,które stałysię
rozpoznawa|nymina świecieBrandami',.Pamiętamcyk|eprac ańysty,w których
wpisywałsię swojąpodobimą w markoweiurna|e.W tym miejscuwańo też
..Kobietazmarmuru..z
GaleriiManhattanw Łódźz2a13
przypomniećprojektpn.

się
roku.Wówczas ańysta zaprezentowałpraę pt. ,G|oriaAńis'', na którą złtczyły
dużegoformatuzdjęcie ifi|m video. BartłomieiJarmolińskiprzedstawiłsiebie z
jako auto
namalowanymorderemna piersiowej."odpady''uznajęwięc również
wytworów.Mam nadzieję,ze tak jest.
do swoidr wcześniejszych
krytycznepodejście

Uważam,iŻW cykłema|arskiestanowtącerozprawędoktorskąpt."\Ałzg|ędne
cechy poo*iemua' iest'adekwatnymrozwiqzaniem postawionegosobie prob|emu
p|asĘczrregp.Ęto interesująceobrazy w subte|nychgamach kolorystycmycfi,
będąceko|ejnymdowodemna to, iz ańysta Ezustannie poszukujenovrychśrodków
.yq
y4razu.
Są to równieżdzieła stawiającepŻed widzemwaine i trudnepytania
jako istotnychwańościd|a
dotyczącetudzkiejegzystenQi,własnejtożsamości,
człowieka.
współcźes;nego
Rozdziaildrugijestkrótkimkompendium,w którym możemyusytuować
osobowośćdoktorarrtaw kontekściefilozoficznymi ańystycznym.
Wainą klrlestią,którą pan BańłomiejJarmolińskiporuszył,to przyznaniesię do tego,
że istotneznaczenie w procesie tworzeniajego prac ukazującychwizerunekuńasny
w dużejczęściwywiód od Andy'iegoWańo|a-sądzę,że stosowaniefotografiiiako
mediumjest wyróżnikiemdla jednegoi drugiegoartysty.Natura|niejako trampo|iny
do da|szych przeróbek. Jest tu jeden ważnywątek łączącyobydwuańystów _
lnaczejjest z porÓwnaniemz twórczościąChucka
sformatowaniena wyjątkowośó.
Ctose, tutajwazną i łączącąkwestiąjest eksperymentalnetraktowaniefotografii
powiększanieczarno-białychzĄęć paszpońowychi
papru".zwie|okrotne
dokonyvraniena nich deformacji.Ciekawymaspektemw tej częścipracyiest
oczyrristeporównaniesiebie iswoich poszukiwańtwórczychw zakresie autopońretu
Jarmo|ińskibardzo konsel$/entniebuduje
do Jacka Ma|czewskiego.Pan Bartłomiej
od ki|kutatswoje fizyczne powinowaceniesię z Ma|czewskimi, "frza tym idzie,
równieŹszukaniepodobieństww sztuce. Jest to ciekawywqtekw twórczości
ze ten probtemnie stałsię mottemrozprawydoktorskiei
doktoranta,osobiścieżałuję,
zbieznościi ańystycznegoflińu z
iako dzieła.Problemszukania osobowościovqych
miaładużywpłprbogata i
Malczewskimjest bardzo interesujący,na co niewątp|iwie
Jarmo|iński - skomp|ikowanare|acia
daŻanasymbolikajego dzieł,i - jak to określił
pomiędzyartystąi światem.
'Swiat ten jest w przypadkuMa|czewskiegopo|emwa|ki
romantycznych
i kontynuacjętradycjinarodowych,o ucie|eśnienie
o tożsamośó
wedługktórych zÓstałurychowanf. Zpełnymszacunkiemtwierdzę,że dla
ideałr5w,
jest równiez polemwalki,zdecydowanieo
Jarmo|ińskiegootaczającarzeczywistość
co wyraźniejest widocznew dokonaniachtwórczych,szczegó|niew
tożsamośó,
wątkub|iskimsztuce społeczno- krytycznej.\lYątkunarodowegonie wańo tu
kwestietradycjitego
podejmować,bowiemw czasach globalnegoanty-nacjona|izmu
w sztuce doktoranta"
typu nie są mi|ewidziane.Nie dostrzegamich rórrynież

Szukanie powinowactwz twórczościąNata|iiLL jest mniejprzekonywujące.
ptzezpana BańłomiejaJarmo|ińskiegocyk|u"Destrukty''
SzczegÓ|niew przy.wołanym
jest inne,a|eiformą
ańystkii porównaniujego "odpadód", bowiemnie Ęlko medium
tei się róŻnią-Jeś|ijuŻporównywać,to widzę więceizbieznościz innymcyk|em
Natalii LL - "Truvogapaniczna"zcharakterystycznymidodatkamido Ę{ułów
szukanie pdobieństwa ze
sieczką |ubsiekanką.Natomiastza adekwatneurłlażam

sztuką Leszka Sobockiego.Nie ty|kow odniesieniudo ku|tywowaniaspuścizny
postaci i twar4FMa|czewskiego,a|ew duŹejmierze uzywaniew twórczościwłasnej
obu twórcowi
mierzeniaświatasamymsobą. To niewątpliwiejest cecha łąc,ząca
była
chyba przede wszystkimto, Żedla Sobockiegoi całejgrupy "Wprosf sztuka
polskości,cierpienia,Życiaw kraiu o niskimstandardzie
buntemi "ucie|eśnieniem
Życid.To jest równieŻbardzowymownew działaniachi dziełachBartłomieja
działań
Jarmo|ińskiego.TakŹezgadzam się z odautorskimporównaniemdo
w spuściŹnie
Krrysztofa Junga,Wprawdziejest sporo rozbieinościformalnych
jednak rzeczywiściepoprzez
ma|arskieji rysunkowejjaką pozostawiłpo sobie Jung,
seksualnościi
podejmowanyproblem mizc'zyznYw odniesieniudo cietesności,
tu
w jego działaniachjest tez b|iskieJarmo|ińskiemu.Mimo to, nie mogę
zmysłowości
Ylrzysztafa
osobowościowo
pominąĆpewnegoważnegofaktu,który charakteryzował
nie
Junga. Posłuię się tu cytatemz wypowiedziprof.Grzegorza Kowa|skiego:"Krzyś
efemerycznei
teoretyzowativńaściwieniezbytinteresowałsię k|asyfikacjąswej
inaczej,w czym nie
odbieramjednakdiametra|nie
Jarmo|ińskiego
działa|ności"do
w kontekście
upatrujęnegatywnejcechy, lecz wyłączniewyraŹnegoodróinienia
ie zmarłym twórcą"
przywołanegoodautorskiego porÓwnania z przedvlcześn
dotyczące
Sztuka pana BańłomiejaJarmo|ińskiegoporuszaważneprob|erny
pytania
wspołczesnegoczłowieka,stawiającaprzed widzemważnei trudne
ciekawiewpisującasię w wie|eaktualnych
dotycząceegzystenqji,tożsamości,
jest, iżswoim
kontekstówspołecznych,ku|turowychi po|itycznych.Ważnym
dekorum,jest
sposobemobrazowaniasztuka ańysty, szczegÓ|nieta z elementami
zagadnieniuchcę
reakcjąańysty na estetyzacjęku|turymasowej.Będqc przy tym
iw
podzie|iósię refleksją,która pojawiłasię podczas pisania niniejszejrecenzii
doktorantana facebooku.Wrzucane ostatnio
aktywności
międzyczasieś|edzeniu
bardzow swojei
zdjęcia - podejrzewam,iżsą to ko|ażeańysty, poruszyłymnie
Moim zdaniem są to bardzo ciekawepropozycjepod wzg|ędem
dekoracyjności.
doktorskiei.Takie
ańystycznym,do tego dotycząprob|emupodjętegow rozprawie

ziemi.,z
kompozycjejak- ,,U|ubion{,,Czegochces/, ,,Pięknai bestia",,,Trzęsienie
propozyciei
2A17roku oraz "Athena,,,,,M/hOis this" 22A18 roku to dla mnie Ciekawe
podstawiedo
zprzypmnościąodniÓsłbym się do nich w niniejszejrecenzjijako
do jednychz naj|epszychdzieł
oceny rozprawy.Z podobnymzachrłvytem
zaczerpniętymi
Jarmoińskiego,mieszcząeychsię w cyklu ,AnĘatlaśi tych z wątkami
z Malczevrskiego.
Jarmo|ińskijest
Abstrahującod tej dygresjizdecydowanietwierdzę,Żepan Bartłomiej
po|skiejśredniego
artystąrozpoznawa|nymi o ugruntowanejpozycjiw sfuce
w
poko|enia.Niewąffiiwejego dorobekspełniawymogiz dużymnaddatkiem
doktorasztuki.
wymogacrrstawianychkandydatomaspirującychdo nadaniastopnia
jest
na dialog z
Ańysta nie boi się tematowtrudnychi kontrowersyjnych, otwarty
nim swoią
szeroko rozumianymodbiorcą,wszakżew duiej mierze szczegó|nie
system
sztukę dedykuje. Dziela pana BańłomiejaJarmolińskiegoobnazają
od próby
tworzeniai funkcjonowaniawietustereotypóww dzisiejszĄrzeczywistości,
pjęcia ,,męŻczyzna"po cfowieka który stałsię produktemna sprzedaŻi
okreś|enia
w jego zapisach
idqcymi 73wmkonsel$'encjami.Jest to szczegó|niewidoczne
podeimuieistotne
wideo, performanceiwideo performance.w swoich pracach
w
prob|emydotyczqcenas wszystkich,jako obyrlrate|iwęólczesnegoświata-

i manipulacii.
aspekcie do konsumpcji,bezkompromisowejekspansiimass-mediów
pomiędrysferami
Jest to takżepodejmowanietrudnegodia|oguwe własnejsztuce
sacrumiProfanum.
jego
podkreś|ić
oceniajqc dokonaniapana Bańłomiejatrzeba wyrźnie
wiele proiektów
organizecyjnej.Mam tu na myś|i
osiągnięciarlyzakresie działalności
pokreś|ić
kuratorskicft,do ktÓrych zap?aszaańystÓwz Potski i zagranicy.Tuebatu
wysoki poziom
nie tylkowielkiezaangaiowanie organizacyjne,ale przede wszystkim
Bioęc pod uwagędziałalnośćzawodowq
ańystycznyjego kuratorskiejdziała|ności.
uczestniczkami
doktorarrtamuszęwyraŹniepodkeś|ićjego fantastycznąprace z
jego praca ze starszymi
zaięćwramach Uniwersytetu||lWeku w Łodzi. Sądzę,ze
sztuki,czemu \łr
kobietamijestprrykładernna umiejętnewprowadzaniew śryiat
prywatnegoczasu
ostatnichki|ku|atachJarmolińskipoświęcatakżewie|eswojego
jest to wainy aspektw odniesieniudo kompendiumweryfikacji
pracy. Niewątp|iwie
doktoranta-Do
dorobkudoktoranta,wchodzqry w składkońcowejoceny osiągnięć
organizacyjnejpokrywasię z
działa|ności
tego trzeba dodać, iŻduŻaczęść
L1

dydaktycznqwmiejscupracy. Szkoda, że pan BańłomiejJarmo|iński
działa|nością
nie zawarłtej częścidokonańw swoimŹyciorysieartystycznym.
Pozapznaniu się z dorobkiemańystycznym,przesłanądokumentaĘą,
rozprawądoktorskąijej częściąopisową arazna podstawiemojejdotychczasowej
pana
wiedzy na tematdokonańańystycznych,organizacyjnychi dydaktycznych
Jarmo|ińskiegoshłierdzam, Że przedstawionapraca nie ty|kospełnia
Bartłomieja
(z póŹniejszymizmianami)o
wmagania art. 16 Ustawyz dnia 14.03.2003roku
ale
stopniachnaukowychitytułachorazostopniach itytułachw zakresie sztuki,
przede wsrystkimstanowi znacznywkładwskazanejdyscyp|iny.W ałiązku z
porłyŹszymz pełnymprzekonaniemwnioskujędo RadyWydziałuArtystycznego

Akademii Jana Kochanowskiegow Kie|cacho nadanie Panu mgr Bartłomieiowi
sztuki
Jarmo|ińskiemustopniadoktoraw dzidzinie sztuk p|astycznych,dyscyplinie
piękne.
Zpw,taŻaniem

