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RECENzJA
rozprawydoktorskiejPanamgr Bartłomieja
Jarmolińskiego,sporządzonaw związku
z postępowaniemo nadaniestopnianaukowegodoktoraw zakresiesztuki
wszczęĘmprzezRadęWydziałuPedagogicznego
i ArtysĘcznego
UniwersytetuJana Kochanowskiego
w Kielcach.
Pismemz dnia 8 stycznia2018 roku zostatempowiadomiony
o powotaniumnle przez
Radę WydzlatuPedagogicznego
i ArtystycznegoUniwersytetuJana Kochanowskiego
w Klelcachdo ro|irecenzentarozprawydoktorskiej
PanamgrBartłomieja
Jarmolińskiego
w dziedziniesztuk p|astycznych
piękne.
dyscypllnieartystycznejsztuki
Jednocześnie
przesłanomi jeden egzemp|arz
tejżerozprawyzatytułowanej
Portretwłasnyjako obraz
będqcy komunikatem w obszarze kulturowym, której promotorem jest Pani Profesor
UrszulaŚlusarczyk.
Rozprawęstanowlzestawprac Wrazz opisemw językupo|skimi angielskim.
Wystawa
doktorskasktadaslę z trzechcykli malarskichwykonanychw techniceakry|uPortrety
ikoniczne(trzy prace o wymiarach120x100cm), Względnecechypodobieństwo(pięć
praco formacie120x100cml,Odpady(czterypraceo formacie110x100cm) oraz cyklu
wykonanego W technice kolażu Względne cechy podobieństwa (dwanaścieprac
o wymiarach50x50cm),któryjest rodzajemszkicowych
studiówdo wybranychrealizacji
malarskichna płótnie.Zestawowiprac towarzyszyczęśćoplsowa,W której autor
przedstawlaróżneaspektypodjętegoproblemuartystycznego,
oplsujeprocestwórczy
i zrealizowane
dzieta,a takżewskazujeteoriei praktykibędąceobszaremodniesleniadla
jegowtasnychrozważań
i działań.
Bartłomlej
Jarmo|iński
traktujeautoportretjako formęartystycznej
introspekcji
będącej
jako
drogą do samo-poznawania,
ale też
namystnad cztowiekiemw ogóle. Poprzez
studiowanieróżnychaspektówwłasnegowizerunkui konfrontowanie
siebie z innymi
podejmuje badania mające na celu rozpoznanie,zrozumleniei zaakceptowanie
złożoności
wtasnejosobowości.
Temat portretui autoportretuprzewljasię w niema|
całejjego twórczości,
stąd też zupełnienaturalniestałsię takżekanwąd|a zestawu
doktorskiego. Za motto przyjmuje stowa Bożeny Czubak, kuratorki Wystawy
Egocentryczne,
niemoralne,przestarzałew NarodowejGalerii Sztuki Zachętaw 2005
roku: o ile rysów współczesnychwizerunków można dopatrywać się nie tylko
w obrazowaniu siebie, ale i, a może przede wszystkim, w różnie artykułowanych
jest
obecnościach
artystów w ich praktykoch,to wyłaniosię pytanie o to, co włośnie
jak
arĘkułowane.Czy chodzi o autora, podmiot, czy o ,,ja,,,bez którego,
by powiedział
Gombrowicz,,,eni
rusz".

Przywołuje
koncepcjębinaryzmuJacques,aDerridy,wedtugktórej |oglkasuplementacjl
utożsamia
to co pełnez męskością
i to co pustez kobiecością.
poddajetę
Jarmo|iński
konceicję w wątp|iwość
upatrującw niej źródtadominacjijednej ptci nad drugą,
a dokładniej
r4ężczyzn
nad kobietami.odnajdujew sobiesllnepierwiastkikobiece.Nie
godzisię na usankcjonowane
historycznle
normyptciowe.Jego zdaniemnajważniejsza
jest podmiotowość
osoby ludzkiejbez względujej wady czy przymiotya|bo mniej |ub
bardziejkontrowersyjne
zachowania.Przekonanie
to wywodziz analizywtasnejosoby
w catej złożoności.
Ważnymi nośnymznaczeniowoe|ementemjego kompozycji
malarskichjest męska broda. Studiujew ujęciu historycznymten element wyg|ądu
opiniotwórczejczęści
męskiejpopuIacjiwskazującna jej symbo|iczną
Wymowęw wielu
starożytnychkulturacheuropejskichoraz b|iskiegoi da|ekiegowschodu.W ujęciu
epikurejskimwypie|ęgnowany
zarost jawi się wlęc jako metafora męskości,
sity,
dojrzatości
do pełnieniaważnychró! społecznych,
jest oznaką dostatku i wysokiego
statusu, władzy. Wskazuje na wizerunki greckich bóstw, cesarzy rzymskich
l średniowiecznych
rycerzy.Przywotujetakżekontekstyreligijnepodkreślając
obecność
wlzerunków brodatychmężczyznw is|amie,judaizmie,prawostawiui katoIicyzmie
(wizerunekChrystusajako brodategomężczyzny).
Wskazujetakżeodmiennąpostawę
zapoczątkowaną
przezAntystenesa,której zwo|ennikówrozpoznawano
po owłosieniu
pozostającymW nietadzie.Więcej miejscapoświęcaTożsamości
mężczyznyautorstwa
ElizabethBadinter,która dlagnozujestan frustracjimężczyznwywołanypotrzebą
podążanlaza ideałemmęskości,
któremu nle wszyscysą W stanie sprostać.,,D/o
większościmężczyznten ideot męskościjest w najwyższym stopniu niewygodny
i stresujqcy,ponieważnie sq oni nojczęściej
w staniespełniaćmiĘcznej normy sukcesu,
władzy,opanowąnia i siły.Dqżeniedo tego nieosiqgalnegoideału wywotuje w nich
bolesnq świadomość
bycia mężczyznqniepełnym,niedoskonoĘm,,.,,Niektórym wydaje
się, że lekarstwem no stałe poczucie zogrożenioje5t ostentocyjneokazywanie swej
rzekomej super-męskości.
W rezultacie stajq sięjednak więźniamimęskościobsesyjnej
ilprzymusowej, która nigdy nie doje im wytchnienia. Przeciwnie, jest ona źródłem
autodestrukcjii agresji wobec Ęch wszystkich,którzy grożq im zerutaniem maski,,.
Jarmolińskiprzywotuje
takżewątklautoportretowe
obecnew twórczości
kilkuartystów,
którzy na niegooddziatywa|i:
JackaMalczewskiego,
LeszkaSobockiego,
NataIiiLĘ Andy
Warhola, Chucka Close'a i odkrywanegona nowo KrzysztofaJunga. Wskazujena
wybraneobrazytych artystów,które doskonaleegzemp|lflkują
możliwość
wyrażania
krytycznychtreściwobecrzeczywistości
za pomocąautoportretu.
Fotografiai kolażsą dIa autorae|ementemprocesupowstawaniaobrazumalarskiego,
który uznajeza doce|owyprzekazartystyczny.
SzczegóInym
nośnikiem
znaczeńjest dla
jako
doktorantamotywbrody
przekazui uniknięcia
symbo|umęskoścl.
D|awzmocnienia
odniesień do przćdstawieńnaturaIistycznych
operuje znacznym przeskalowaniem
wizerunku. Motyw zarostu jest dominującyw cyk|uPortrety ikoniczne.W jednym
z obrazów w bardziejkontrastowysposób namalowałowłosleniei osłabił
walorowo
podkreś|eniu
środkową
część
twarzY',co zgodniez intencjąautorasłużyć
ma
znaczeń,
jużty|ko
które męskiemuzarostowiprzypisuje.
Kolejnapracaz tego cykluprzedstawia
samą środkową
część
twarzyco z kolei ma ukazaćinne pierwiastkijego osobowości
jakimjest broda.Trzeciobrazto dośćniepokojące
w oderwaniuod symboIumęskości
przedstawlenleautoportretowe,W którym uWagę zwracają uszkodzeniatwarzy.
W sposobieujęciagtowyjest tu odniesieniedo antycznychrzeźb,które dotrwałydo
naszychczasóww częstonienajlepszej
formie,a|ejednocześnie
bardzosiInewydajesię
wskazaniena niedoskonatości
będąceudziałemautora,nie fizyczneIeczo charakterze

bardziejmenta|nym,
na obrażenia
duszypowstatew skutekkontaktuz rzeczywistością,
z brakiemtolerancjid|a jego wyborów życiowych,które spotykaĘsię takżez agresją
naturyfizycznej,
co dodatkowowzmacniaoddziatywane
obrazu.Dwiepracez tegocyklu:
Portretikoniczny/2i Portretikoniczny/3,
podobniejak całaresztózestawudoktorskiego
zostatynamalowanew skaIi szarości,
ale zawierajątakże elementy chromatyczne
postaci
W
czerwonychpasów. Autor w częściopisowej nie wyjaśniaich genezy
I symboliki,a tymczasemsą one niezwykleaktywnewlzua|nle.Dośćwspomnieć,że
w świetlepsychofizjo|ogii
wldzeniakoIorczerwonyjako barwa dtugofa|owa
pierwszy
docierado oka i nacechowany
jest określonym
bagażem
znaczeń.To kotorkrwi,wa|ki,
pobudzenia,dominacji,władzy.Dodatkowoczerwieńw zestawieniuz bieIąl czernią
tworzy barwnątriadęnazywanąPowersuiĘ co oznaczawtadzęi siłę.W całości
wystawy
doktorskiej
te dwa obrazyuzyskują
dziękiakcentomczerwlenispecja|ny
statuswizua|ny.
Stąd brak wyjaśnienia
lch ro|i w kontekście
całości
artystycznegoprzekazuuważamza
odczuwalny.TryptykPortretyikoniczneprzywotujena myś|cykl GrzegorzaSztwiertnl
zatytułowany
Sztucznainteligencjo,w którym bIadeportretyautystycznych
dzieci autor
wzbogacił
o mocnoma|owaneokularyjako symbo|wiedzy.Rodzisię pytanleczy broda
jest autentycznym
w obrazachJarmo|ińskiego
elementemjego wizerunkuczy rodzajem
atrapy będącejjednocześnie
formą manifestuspoteczno-artystycznego?
Szczegó|nie
w pnypadku pracy Portret ikoniczny/3, gdzie czerwony pas zakrywa oczy na
podobleństwoprzedstawieńosób podejrzanycho dokonanlejakiegośprzestępstwa,
którym przesłania
się oczy czarnympaskiemmającymna ceIuukrycielch tożsamości.
BarttomiejJarmolińskistaje się zatem W tym obrazieBartłomiejem
J., którego blada
twarz oddajepole (widzenia)elementomzarostu.odgrywaro|ękata i zarazemofiary
kierującejoskarżenie
W stronęspotecznychi historycznychuwarunkowańksztattujących
re|acjemiędzyludzkie,
którychsymbolemstajesięw jegoprzekonaniu
broda.
Cyk| Względne cechy podobieństwa to pięć dużych płócien przedstawiających
przeska|owane
portretynama|owane
na podstawieprojektówwykonanychw technice
ko|ażu.Cztery spośródnlch (nr 2, 3, 4 i 5) posiadająswój plerwowzór pośród
dotączonego
do zestawudoktorskiego
cyklu12 kolażymniejszego
formatuo takiejsamej
jest
nazwie. W częściopisowej
informacjao powstanlu16 koIaży,więc z jakichś
powodówz czterechzrezygnowat,
ale jedenspośród
odrzuconych
znalaztsię na płótnie
w ramachomawlanegocyk|u.Autor nie wyjaśnia
tej niekonsekwencji,
czy to przypadek
jakieś
czy też ma
symbo|iczne
znaczenie.Cyk|wedtugzatożeńdoktorantajest próbą
ana!lzy własnegowizerunku w kontekścieinnych męskich twarzy wydobytych
z wirtualnejprzestrzeni|nternetu.Doboru wizerunkówdokonatwedługokreślonych
kryteriów wizualnychumoż|iwiających
ich zastosowaniew kompilacjachpasowych
fragmentówz elementamiwtasnegowyg!ądu,
w poluWyznaczonym
obrysemjegogtowy,
trzykrotniew ujęciuen face,jednymujęciuprofilowymijednym%.
jest nlezwykleważnaw budowaniuwłasnej
Twarzw świetlebadańantropo|ogicznych
świadomości.
Różnlcew wyg!ądzie
fizjologiczne.
twarzymęskieji żeńskiejmająpodłoże
Uznajesię,żemęskatwarzuzyskujecharakterystyczne
cechywyg!ąduw skutekdzlałanla
jak
męskich hormonów
testosteron,a estrogen ma analogiczneoddziatywanie
w przypadkukobiet.Jarmollńskipodejmujezatem próbę spojrzenlana samegosiebie
jako elementuwiększej(męskiej)
W szerszym
całości,
badającniejakowtasnąmęskość
płciowym.Pracete przywotująna myślznany cyk|GenderqueerduetuWojtek
kontekście
Kubiaki LidiaKrawczyĘza który otrzymalioni w 2007roku GrandPrix BieIskiej
Jesieni.
prob|emzacieraniasię różnic
ByĘ to dużeformatowo(2x2m.) portretypodejmujące
poprzezukazywanietwarzyo trudnychdo zidentyfikowanla
międzyptciowych
cechach
3

ptciowych.W przypadkudoktorantatej wątpliwości
nie ma. Wszechobecny
zarostjako
znamię typowo męskiejasno określapteć portretowanych.
Wizerunkisktadająsię
z ukłidanychpoziomo pasowych wycinków różnych twarzy niejako na przekór
podziałowi
Wertykalnemu,
który dzieli twarz na lewą i prawąpotowę.W psycho|ogli
przyjmujesię, że |ewa pótkulamózgu kontrolujeprawąstronęciata i odpowladaza
myślenie
logiczne,abstrakcyjne,
racjonalne,analityczne,
zaśprawa pótku|akontroluje
|ewą stronę ciała i odpowladaza stany emocjonalne,widzenie barw, twórczość
artystyczną,intuicję,myślenieirracjonalneitd. Asymetria twarzy jest zjawiskiem
powszechnymi odzwierciedlaw przekonaniuniektórychbadaczydysproporcjewyżej
wymienionychcech charakteru,co łatwo zaobserwowaćłączączdjęcie Iewej połowy
twarzyz jej |ustrzanym
odblciemi ana|oglcznie
postępując
z prawąpołową.otrzymane
w ten sposób dwie twarze różniąsię od sieb|emniej |ub bardziej.Jest to ciekawe
doświadczenie
pozwalające
dostrzecczy więcejW nas emocjiczy racjona|ności.
tm te
różnicesą mniejszetym większajest równowagapsychiczna
człowieka.
Byćmożed|atego
właśnle
idea|nasymetriautożsamiana
jestz pięknem.
Jarmo|ińskijednak
nie podejmuje
tegowątkuskupiając
poziomych,
się na podziatach
bardziejprzypominających
tworzenie
po|lcyjnychportretów pamięciowych,które powstająpoprzezdobieranieokreślonych
rodzajówoczu, nosa,ust itd. w układziepoziomymwtaśnie.
Cyk|ten mocniejzatem
ewokujeproblematykę
opresyjności,
którejzakresi wektornie zostatyokreś|one.
Kolejnycykl zatytułowany
odpady, podobniejak dwa poprzednienamalowanyjest
farbami akrylowymiw skali szarości
! zgodniez intencjąautora odzwlerciedlastan
wycofania,marginalizacji
własnejosoby wobec zmasowanegomediatnegonaporu
wielobarwnychwizerunkówtwarzy ce|ebrytówpoddawanychkomputerowejkorekcie
udoskonalania
wyg!ądu.Cyk!ten uważamza najciekawszy
w calym zestawiez wlelu
powodów. Po pierwszezbieżność
formy i treścijest bardzo czytelna i opatrzona
adekwatnym
tytutem.Po drugiesposóbich reatlzacjistanowi
ambitnezadaniemalarskie
polegającena sugestywnym
połamanych
oddanluzdeformowanych,
autoportretowych
zdjęć,które po ponownymsfotografowaniu
zostatyprzenieslone
na płótnoi opracowane
za pomocąszerokiejgamyodcienlszarości,
co nadajeim niezwyktejplastyczności.
Po
trzecie poruszająone podstawowekwestiezwiązanez percepcjąwzrokową,a takżesą
lnte|igentnie
osadzonew kontekście
twórczościkilku wybitnychmalarzy.odnajduję
w nichodniesienia
do autoportretówChuckaClose,apowstających
po urazlekręgostupa,
któregodoznałw 1988rokui od tamtejpory możewykonywaćrękąjedynieprostegesty.
Mimo tej przeszkodyudałomu slę wypracowaćformułępozwalającą
na malowanie
niezwyk|esugestywnychprzedstawieńportretowychbudowanychz abstrakcyjnych
prostokątnych fragmentów. Dostrzegam też powinowactwa z kubistycznymi
przedstawieniami
twarzyautorstwaPab|aPicassa,którychnajIepszym
chybaprzyktadem
jest portretAmroise,aVo!|ardaz 1910 roku, oraz zwłaszcza
do portretowychkolaży
fotograficznych Davida Hockney'a, który przez przypadek wykonał w latach
je w jedną całość
sześćdziesiątych
serię zdjęćpolaroidowych,połączył
i zauważył,
że
powstającyobraz ma silne wizualneoddziatywanie,
a takżetworzy nowe narracje,
przetamuje widzenie optyczne nleruchomego obiektywu ukazując przestrzeń
w petniejszy
sposób.Dobrymprzykładem
mogąbyćwykonanetą metodąportretymatki
artystyoraz autoportrety.Na|eżytu takżeprzywotaćzapoczątkowany
w roku 2000 cyk|
jednego
Presje
z pionierów polskiego fotorealizmuprofesora Andrzeja Macieja
Łubowskiego. Są to wielkoformatowe autoportrety maIowane W cieptych
monochromach,
powierzchniptótnalub
które poddajedeformacjipoprzezzałamywanle
łączeniekiIku podobrazi pozwalającychna tworzenie wo|nostojącychobiektów
podobnąmoc wlzualną
ma|arsklch.
odpadkiJarmolińskiego
mająw moim przekonaniu

opartąna spiętrzeniu
obrazowaniai odwołaniu
się w dwójnasóbdo sitymimesis,która
jest wciąż nierozerwalniezwiązana z naj!epszymitradycjami malarstwa. Prace
stanowiącezestaw doktorskljak i cata twórczość
Jarmolińskiego
wpisująsię moim
zdaniemw szerszynurt aktualnegopowrotu w Polsce do malarstwaflguratywnego
o sl|nejpodbudowiekonceptualnej
wśródaktywnychtwórczoartystówróżnychpokoleń.
Nie sposób wymienićtu wszystklchnazwisk,a|e oprócz przywotywanych
wyżejwskażę
jeszczekilka najbardziejmiarodajnychi spektakularnych
jak sądzę przyktadów:Ewa
Juszkiewlcz, Katarzyna Szeszycka, Joanna Kaucz, Zbignlew Rogalskl, witold
Stelmachniewicz,
Marcin Maciejowski,Marcin Zawicki,BartekMaterka,PawełKsiążeĘ
DawidCzycz,JanSzczepkowski,
MaciejCzyżewski
iwie|uinnych.
Konkluzja
Po wnikliwej analizie dostarczonej dokumentacji rozprawy doktorskiej
zatytutowanejPortret własnyjako obraz będqcykomunikatemw obszarzekulturowym
stwlerdzam,
żezestawpraczłożony
z trzechcyklimalarskich
i cyk|ukolażyWrazz opisem
jest dziełemo wyrazistejidei iformie oraz,żespełnlaw moim przekonaniu
wymagania
określone
w artykuIe13 ust.1ustawyz dnia 14 marca2003 r. o stopniachnaukowych
i tytuIenaukowymoraz o stopniachi tytulew zakresiesztuki,tzn.,żejest orygina|nym
dokonaniemartystycznym
oraz,żepan mgr Bartłomlej
JarmoIiński
wykazujesię ogólną
wledząz zakresusztukpięknychijest gotów do samodzielnej
pracyartystycznej.
W związkuz powyższym
wnioskujędo RadyWydziatuPedagogicznego
i Artystycznego
Uniwersytetu
JanaKochanowskiego
w Kie|cacho podjęcieuchwaĘo nadaniupanumgr
Barttomiejowi
Jarmolińskiemu
stopniadoktorasztukiw dziedziniesztuk p|astycznych
- sztuklpiękne.
dyscyp|inle
artystycznej

