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RECENZJA

Recenzja rozprawy doktorskiej
oraz dorobku twÓrczego iańystycznego mgr Mańy Pabian
sporządzon a w zwi4zku z przewodem doktorskim
w dziedzinie sztuk p|astycznych, w dyscyp|inie artystycznej sztuki piękne,
wszczętym przez Radę Wydziału Pedagogicznego i Ańystycznego,
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Edukacja

Początek edukacji ańystycznej Pani magister Mańy Pabian zwiqzany jest z Kie|cami- miejscem
Jejobecnej aktywnościtwórczej i naukowej. W roku 1995 ukończyła Liceum Sztuk P|astycznych
w Kie|cach w kierunku Tkactwa Ańystycznego'
W |atach 1995 _ 2000 kandydatka odbyła studia w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
na Wydzia|e Ma|arstwa i RzeŹby uzyskujqc tytuł magistra sztuki obroną pracy dyp|omowej
zatytułrcwanei Dynamika przestrzeni rzeżbiarskiejzrea|izowanej pod opieką prof. A|ojzego Gryta'
W czasie studiÓw uczestniczyła w warsztatach Akademii Praktyk Teatra|nych w Gardzienicach,
a w roku 1999 otrzymała Stypendium Naukowe Ministerstwa Ku|tury i Sztuki. Po ukończeniu
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu odbyła trzy|etnie studia w dziedzinie scenografii na
Wydzia|e Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. od roku2014 do chwi|i
obecnejjest studentkq Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kie|cach
w Instytucie Sztuk Pięknych.
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Pońfolio

Dokumentacja dorobku kandydatki, świadczy o aktywności ańystycznej i projektowej. Pani Mańa
Pabian, prezentuje dokumentację rea|izacji prac rzeźbiarskich, szkiców koncepcyjnych, makiet
oraz wizua|izacji aranżLacji rzeŹbiarskich w przestrzeni site specyfic. W jej portfolio znajdziemy
interesujące przyktady rea|izacji w dziedzinie projektowania scenografii i kostiumów: wspołpraca
scenograficzna i kostiumograficzna przy spektak|u ,,ożenek'' Mikołaja Gogo|a w Teatrze Nowym
w Poznaniu oraz rea|izacje, które powsta,ly dla Teatru Dramatycznego W Wałbrzychu, Teatru
im. Stefana Zeromskiego w Kielcach i Laboratorium Dramatu Tadeusza Słobodzianka w Teatrze
Dramatycznym w Warszawie.
Na szczególną uwagę zasługujq projekty i rea|izacje |alek oraz masek i kostiumów łqcz4ce
techniki rzeżbiarskie i język scenografii, które powsta.ly d|a Teatru La|ki i Aktora Kubuś w Kie|cach.
Warto zaznaczyć|akŻe rea|izację kostiumów i rekwizytów do spektaklu ,,W nocy na starym rynku''
w Teatze Zydowskim w Warszawie, oraz wspÓĘracę scenograficznąprzy spektak|u ,,Ham|et 44,,
w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Na szczegó|ną uwagę w dorobku doktorantki zasługuje autorska rea|izacja |a|ek do spektak|u

"ożenek'' Mikołaja Gogo|a W Warszawskim teatrze Teatr 6 piętro z 2017 roku'

DydakĘka

Aktywnościtwórczej i projektowej mgr Mańy Pabian towarzyszy działa|nośÓ edukacyjna
polegajqca na rea|izacji zĄęÓ warsztatowych oraz sprawowaniu opieki afistycznej nad
prezentacją prac i realizacji uczniów istudentów.
W |atach 2003 - 2008 wspotpracowała ze Szkołą Aktorskq Jana i Ha|iny Machu|skich ,,Assitej'',
sprawujqc opiekę scenog raf iczną nad spektak|ami dyp|omowym i.
W roku 20'|2w Świet|icy Środowiskowo-|ntegracyjnejw Piastowie prowadziła zajęciazdzieÓmi
i mtodzieŻ4z Arteterapii.
W tym samym roku w Miejskim ośrodku Ku|tury w Piastowie rozpoczęła prowadzenie zajęć
warsztatowych z technik lalkarskich.
od roku 2014 do chwi|i obecnej w |nstytucie Sztuk Pięknych w Kie|cach prowadzi samodzielne
zajęcia z projektowania ubioru. W ramach tej specja|ności zajmowała się równiez organizacją
wystaw orazpokazÓW prac studentów |SP w Kie|cach _ Parada Kukiełpod hasłem Street Show
Kielce, Jeans i nie tylko.,' oraz,Dress Code na antreso|i Dworca PKP w Kielcach, sprawując tam
opiekę organizacyjnq i artystyczną.
W ramach projektu Progres 2 na terenie |SP pełnita takze opiekę scenograficznq
i merytoryczną nad rea|izacją prac studentów w pokazie Metaliczność z podszeptem ciepła,



I.'dział w wystawach i ndywidual nych i zbiorowych

Pani mgr Mańa Pabian w |atach 2014 _ 2017 prezentowała swoje prace na ki|kunastu wystawach.
odnotowuję te, które ze wzg|ędu na temat zasygna|izowany W tytu|e wystawy, wiqz4 się
z tematem rozprawy doktorskiej, a są to m.in.:

2015 _ Cielesność w Centrum Promocji Młodych BoK Rondo ŁÓdź
2015 _ Ciało w Ga|erii BWA w Kie|cach - wystawa zbiorowa
2016 _ Zycie jako chorobaw Ga|erii nad Wisłą w Toruniu _ wystawa zbiorowa
2o16 _ Ciałonic w Miejskie Centrum Ku|tury w Skarzysku-Kamiennej- v4lstawa indywidua|na
2o16 _ Strategie cielesności_ Ciało jako komunikat- wystawa zbiorowa w Krakowie
2016 - language, wystawa zbiorowa w Galerii Blue Art w Berlinie

Rozprawa doktorska

Rozprawa doktorska Marty Pabian Ciało jako nośnik informacjioraz zatączona dokumentacja
fotograficzna zrea|izowanej serii prac ma|arskich, jest próbq obrazowania treści natury fi|ozoficznej.
W rozdzia|e podsumowuj4cym rozprawę autorka pisze _ przytaczaj4c w rozdziałach myśli
i analizy oparte na filozoficznych isocjologicznych badaniach z zakresu ciała, opowiedziałam
poprzez uzyta W pracach materię i barwę, o własnych refleksjach na temat człowieka i jego
cielesności.

Technika pracy, a przede wszystkim forma opowieści o cie|esnoŚci w przedstawionej rozprawie
doktorskiej, wydaje się ignorować działania artystów podejmujących zagadnienie ciała
i cie|esności w swoich pracach i aftystycznych gestach pod koniec XX wieku - mam na myś|i prace
m'in. Damiena Hirsta, Santiago Sierry czy Matthew Barneya, a z polskich twórców prace A|iny
Szapocznikow oraz artystów nurtu sztuki krytycznej _ Ka|arzynę Kozyrę, Zbigniewa Liberę
iAńura Zmijewskiego'
W 1993 w Whitney Museum of Art w Nowym Jorku miała miejsce wystawa pt, Abject Art.
Repulsion and Desire in American Art, którąuwaza się za przełomowe podsumowanie
w traktowaniu ciała i cie|esności w sztuce wspołczesnej' Samo pojęcie abjectw odniesieniu do
ciała |udzkiego wprowadziła Ju|ia Kristeva autorka eseju Potęga obrzydzenia, esejo wstręcie;
w odniesieniu do sztuki abiect addefiniuje nurt sztuki krytycznej i artystycznej fascynacji
najbardziejodpychającą stronq cie|esności, wszystkiego, co brudne i wydalone, ska|ane, ponizone
i upad|ające, odraiĄące i zasługuj4ce na |itość graniczącąze wstrętem. We wspomnianym eseju
Kristeva okreś|a wstręt w kategoriach uniwersa|nego doświadczenia katharsis, na którym opiera
się religia i sztuka. We wstręcie przejawia się jeden z owych gwaftownych i mrocznych buntÓw
przeciwko temu, co mu zagraza ico, jak się zdaje, nadchodziz zewn4trz lub rozsadza od
wewnętrz ('''). Rana pełna krwi i ropy atbo słodkawy i gryz4cy odór potu, zgnitizny nie oznaczajq
śmierci' * .
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rilarta Pabian nie zagłębia się w estetyce brzydoty i artystycznej prowokacji sztuki krytycznej-
Ciało widziane tu i teraz jest pewn4 oczywistościq _ faktem' odbierane jak materia, jest niczym
kostium, kostium izamknięty w nim człowiek pisze w rozprawie doktorskiej.
Tworząc załoŻenia inte|ektua|ne do swojej pracy, doktorantka wskazuje na czynnik kreacyjny
po|egający na zdobieniu ciała itraktowania jego przekształceń, odkrywania i zakrywania jako
kostiumowego kamuflazu a nawet swoistej manipulacji.
opisując teorie i praktyki odnoszące się do tematu rozprawy, przywołuje ańystyczne strategie
opańe na obrazowaniu ciała jako faktu i ańefaktu. W podrozdzia|e 2.2 Ciało jako temat w sztuce
wspołczesnel Pabian podkreś|a związek swojej pracy z pracami ańystów, których twórczośó
opisuje _ Przywołuj4c powyzsze przykłady działań aftystów, zauwazam ich niezbędnośc
w odniesieniu do prac, ktÓre na swoj indywidualny sposob przedstawiam'
Jako inspirujące wymienia asamb|aze Tadeusza Kantora, a także prace Luca Fontany, który
przebijaj4c swe obrazy, nacinajqc płÓtna, wchodził w uprzestrzennianie obrazu malarskiego,
prowokujqc, by podważyć jego dwuwymiarowość' Przebicie, przecięcie brzytwq jakie stosował
Fontana, s4 częściq kompozycjiobrazu. To zabieg,,estetyzuj4cy, a nie cios na oślep,,.
|stotnym punhem odniesienia dla Pabian jest takze emocjonaln ość oraz kruchośó ciała jako
nośnika |udzkiej wraz|iwości i przeŻywania stanów wewnętrznych'

Na cyk| Ciało jako nośnik informacjiskłada się dziesięć prac - seria ko|azowych kompozycji
malarskich w formacie 200 cm x 100 cm, zrealizowanych w 20'17 roku.

Wykorzystane W pracy materiały to drewno, płyta oSB, papier pakowy i falisty utwardzany klejem
wikolowym, siatka i płyty metalowe, nici, fragmenty ubrań oraz si|ikon, a|akżze wydruki próbne.
Wydruki fragmentów ciała i ubioru korespondujqze zblizonym do nich ukladem kompozycyjnym
e|ementów siatki metalowej - kształt siatki łączy ptaski rysun ek z przes|rzennym układem
utworzonym z nici i drutu. Si|ikonowe odlewy dłoni uzyte w ki|ku pracach to najbardziej
anatomiczny e|ement w cyk|u prac na temat cielesności. Kolorystyka prac związana jest z gamą
ban,v wynikających z cie|esności- ko|oru skóry, kości, narządÓw, włosów.
TransparentnośÓ zabarwień fragmentÓw powierzchni za pomocą rozwodnionej farby akry|owej
w ko|orze cie|isto-różowym, kontrastuje z surowością e|ementów drewnianych i meta|owych, które
zachowa|y ś|ady wcześniejszej- nieartystycznej egzystencjitakie jakrdza, gwoździe i śruby,
e|ementy konstrukcyjne, ś|ady demontazu'

Tworzqc wizua|ną opowieśó o cie|esności Mar.ta Pabian łączy e|ementy miękkie, u|otne, łatwo
poddające się kszta.|towaniu, wchłaniające i wydzie|ające, otwierające się ide|ikatne z e|ementami
twardymi, które sq bazq, podstawq, konstrukcją i obramowaniem, zderzeniem i zamknięciem.
Faktura obrazów _ wypukłości i wk|ęsłości, drobne ,,zranienia'' powierzchni i b|izny przeniesione
z poprzedniego zycia wykorzystanych elementów, sugestia kształtów niedopowiedzianych oraz
dosadnośó uzytych na prawach cytatu dłoni dotykających, dekoracje w postaci kołnierzyka
z koronką, mankietu koszu|i oraz wie|e przemyś|anych zabiegÓw w kształtowaniu powierzchni,
powoduje Że mamy do czynienia ze swoistq teatra|izacją dramatu ciała jakim stat się kaŻdy
z ko|ejnych obrazów z cyk|u.
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.odsurnowując swojq pracę Mańa Pabian dzie|isię znami następującą ref|eksją:

Pozjom świadomości, w jakim się jest, może zobrazować bezwolnie barwa, forma, ukazujęc

kondycję zarowno psychicznq ifizyczn4' W innym miejscu mozemy przeczytać: Zbudowakm
pewnego rodzaju osobliwości ciała ludzkiego, nieco przeksztatconego, które obrazuje szkielet,

mięsień, ubiÓr, Podejmuj4c decyzje o miejscu prezentacjiprac, jego aranzacji isposobie

oświetlenia, wpisuję same prace jak i ich otoczenie, W proces zależności i niezbędności'

Seria obrazÓw ko|azowych stanowiformę otwańą i moze rozwijać się na kazdym poziomie

rea|izacji wzbogacajqc jq o ko|ejne kompozycje wizua|ne w omawianym W recenzji cyk|u.

Konkluzja

Praca doktorska pani Marty Pabian świadczy o wysokiej świadomościtwórczej i ańystycznej pasji.

Stanowi twórczy wktad w rozwój sztuk p|astycznych itzw. malarstwa rozszerzonego.

Jej dociek|iwośó w poszukiwaniu języka p|astycznego d|a wyrazenia osobistych treści, śmiałe

Ęczenie rÓznych materiałów orazzamysł umieszczeniazrea|izowanych prac W przestrzeni

s ite - spe cyf ic, n iewątp|iwie zasług ują na szczegó| ne uznanie i atencję.

Ana|iza krytyczna przedstawionego dzieła _ Rozprawy doktorskiej Ciało jako nośnik informacji,

oraz dokumentacja dorobku twórczego i ańystycznego, pozwa|ająmi z pełnym przekonaniem

zwrócić się do Wydziału Pedagogicznego iArtystycznego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach z wnioskiem o nadanie pani magister Marcie Pabian stopnia naukowego doktora

w dziedzinie Sztuki Plastyczne, w dyscyp|inie ańystycznej Sztuki Piękne.

ąe-o^fu
Dr hab. Ewa Bloom Kwiatkowska

ŁódŹ' dnia 16.04.2018

*Ju|ia Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, tfum' M. Fa|ski. Wyd. Uniwersytetu Jagie||ońskiego, KrakÓw 2007'


