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Dr hab.Ewa BloomKwiatkowska
pracowniaScenografii
i Kostiumu
WydziałSztuk Wizualnych
AkademiaSztuk Pięknych
in:.Władysława
Strzemińskiego
wŁodzi

RECENZJA
Recenzjarozprawydoktorskiej
oraz dorobkutwÓrczegoiańystycznegomgr Mańy Pabian
sporządzona w zwi4zkuz przewodemdoktorskim
w dziedziniesztukp|astycznych,
w dyscyp|inieartystycznej
sztukipiękne,
wszczętymprzez Radę WydziałuPedagogicznegoi Ańystycznego,
Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego
w Kielcach.

Edukacja
PoczątekedukacjiańystycznejPani magisterMańy Pabian zwiqzanyjest z Kie|cami- miejscem
Jejobecnejaktywnościtwórczej
i naukowej.W roku 1995ukończyłaLiceumSztuk P|astycznych
w Kie|cachw kierunkuTkactwaAńystycznego'
W |atach1995_ 2000 kandydatkaodbyłastudiaw AkademiiSztuk Pięknychwe Wrocławiu
na Wydzia|eMa|arstwai RzeŹbyuzyskujqctytułmagistrasztukiobronąpracydyp|omowej
pod opieką prof.A|ojzegoGryta'
zatytułrcwanei
Dynamikaprzestrzenirzeżbiarskiejzrea|izowanej
W czasie studiÓwuczestniczyła
w warsztatachAkademiiPraktykTeatra|nych
w Gardzienicach,
a w roku1999otrzymała
StypendiumNaukoweMinisterstwaKu|turyi Sztuki.Po ukończeniu
AkademiiSztuk Pięknychwe Wrocławiu
odbyłatrzy|etnie
studiaw dziedziniescenografiina
Wydzia|eArchitektury
WnętrzAkademiiSztuk Pięknychw Warszawie.od roku2014do chwi|i
obecnejjeststudentkqStudiówDoktoranckich
w Kie|cach
Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego
Sztuk Pięknych.
w Instytucie
1

Pońfolio
Dokumentacja
dorobkukandydatki,
świadczy
o aktywności
ańystyczneji projektowej.
Pani Mańa
prezentuje
prac
Pabian,
dokumentację
rea|izacji
rzeźbiarskich,
szkiców koncepcyjnych,
makiet
rzeŹbiarskich
w przestrzenisite specyfic.W jej portfolioznajdziemy
oraz wizua|izacji
aranżLacji
przyktadyrea|izacjiw dziedzinieprojektowania
interesujące
scenografiii kostiumów:wspołpraca
przy spektak|u,,ożenek''
scenograficznai kostiumograficzna
MikołajaGogo|aw TeatrzeNowym
w Poznaniu oraz rea|izacje,które powsta,lydla Teatru DramatycznegoW Wałbrzychu,Teatru
im.StefanaZeromskiegow Kielcachi LaboratoriumDramatuTadeuszaSłobodzianka
w Teatrze
Dramatycznym
w Warszawie.
Na szczególnąuwagęzasługujqprojektyi rea|izacje|alekoraz masek i kostiumówłqcz4ce
i językscenografii,które powsta.ly
technikirzeżbiarskie
d|aTeatruLa|kii AktoraKubuśw Kie|cach.
Warto zaznaczyć|akŻerea|izacjękostiumówi rekwizytówdo spektaklu,,Wnocy na starymrynku''
w Teatze Zydowskimw Warszawie,oraz wspÓĘracę scenograficznąprzyspektak|u,,Ham|et44,,
w MuzeumPowstaniaWarszawskiego.
Na szczegó|nąuwagęw dorobkudoktorantki
zasługujeautorskarea|izacja|a|ekdo spektak|u
MikołajaGogo|aW Warszawskim
teatrzeTeatr6 piętroz 2017 roku'
"ożenek''

DydakĘka
Aktywnościtwórczej
i projektowej
mgr Mańy Pabiantowarzyszydziała|nośÓ
edukacyjna
polegajqcana rea|izacjizĄęÓ warsztatowych
oraz sprawowaniuopiekiafistycznej nad
prezentacjąprac i realizacjiuczniówistudentów.
W |atach2003- 2008wspotpracowała
ze SzkołąAktorskqJana i Ha|inyMachu|skich,,Assitej'',
sprawujqcopiekęscenograficzną nad spektak|ami
i.
dyp|omowym
W roku 20'|2wŚwiet|icyŚrodowiskowo-|ntegracyjnejw
Piastowieprowadziła
zajęciazdzieÓmi
i mtodzieŻ4zArteterapii.
prowadzeniezajęć
W tym samymrokuw MiejskimośrodkuKu|turyw Piastowierozpoczęła
z techniklalkarskich.
warsztatowych
od roku2014do chwi|iobecnejw |nstytucie
Sztuk Pięknychw Kie|cachprowadzisamodzielne
projektowania
zajęciaz
ubioru.W ramachtej specja|ności
zajmowała
się równiezorganizacją
wystaw orazpokazÓW prac studentów|SP w Kie|cach_ Parada KukiełpodhasłemStreetShow
Kielce,Jeans i nie tylko.,'oraz,DressCode na antreso|iDworcaPKP w Kielcach,sprawująctam
i artystyczną.
opiekęorganizacyjnq
W ramachprojektuProgres2 na terenie|SP pełnita
takzeopiekęscenograficznq
z podszeptemciepła,
i merytorycznąnad rea|izacjąprac studentóww pokazie Metaliczność

I.'działw wystawach indywidualnych i zbiorowych
Pani mgr Mańa Pabianw |atach2014_ 2017 prezentowała
swojeprace na ki|kunastu
wystawach.
odnotowujęte, któreze wzg|ęduna tematzasygna|izowany
W tytu|ewystawy,wiqz4się
z tematemrozprawydoktorskiej,
a są to m.in.:
2015_ Cielesność
w CentrumPromocjiMłodychBoK RondoŁÓdź
2015_ Ciałow Ga|eriiBWA w Kie|cach- wystawazbiorowa
2016_ Zyciejako chorobawGa|eriinad Wisłąw Toruniu_ wystawazbiorowa
2o16_ Ciałonicw MiejskieCentrumKu|turyw Skarzysku-Kamiennej-v4lstawaindywidua|na
2o16 _ Strategiecielesności_Ciałojako komunikat- wystawazbiorowaw Krakowie
2016- language,wystawazbiorowaw GaleriiBlue Art w Berlinie

Rozprawa doktorska
RozprawadoktorskaMarty Pabian Ciałojako nośnikinformacjiorazzatączonadokumentacja
fotograficznazrea|izowanej
jest próbq obrazowaniatreścinaturyfi|ozoficznej.
serii prac ma|arskich,
W rozdzia|epodsumowuj4cymrozprawę autorkapisze _ przytaczaj4cw rozdziałachmyśli
i analizy oparte na filozoficznych isocjologicznych badaniach z zakresu ciała,opowiedziałam
poprzez uzyta Wpracach materię i barwę, o własnychrefleksjach na temat człowiekai jego
cielesności.
Technikapracy,a przedewszystkimformaopowieści
o cie|esnoŚciw przedstawionej
rozprawie
doktorskiej,
wydajesię ignorowaćdziałania
artystówpodejmujących
zagadnienieciała
i cie|esności
w swoichpracachi aftystycznychgestachpod koniecXX wieku- mam na myś|i
prace
m'in.DamienaHirsta,SantiagoSierryczy MatthewBarneya,a z polskichtwórcówpraceA|iny
Szapocznikoworaz artystównurtusztukikrytycznej_ Ka|arzynęKozyrę,ZbigniewaLiberę
iAńura Zmijewskiego'
W 1993w WhitneyMuseumof Art w NowymJorku miałamiejscewystawapt,AbjectArt.
Repulsionand Desire in AmericanArt, którąuwaza się za przełomowepodsumowanie
w traktowaniu
ciałai cie|esności
w sztucewspołczesnej'
Samo pojęcieabjectwodniesieniudo
ciała|udzkiegowprowadziłaJu|ia Kristevaautorka esejuPotęga obrzydzenia,esejo wstręcie;
w odniesieniudo sztukiabiectaddefiniujenurtsztukikrytyczneji artystycznej
fascynacji
najbardziejodpychającą
stronqcie|esności,
wszystkiego,co brudnei wydalone,ska|ane,ponizone
i upad|ające,
odraiĄące i zasługuj4ce
graniczącązewstrętem.We wspomnianymeseju
na |itość
Kristevaokreś|awstrętw kategoriachuniwersa|nego
doświadczenia
katharsis,na którymopiera
się religiai sztuka.We wstręcieprzejawia sięjeden z owychgwaftownychi mrocznychbuntÓw
przeciwko temu, co mu zagraza ico, jak sięzdaje, nadchodziz zewn4trz lub rozsadza od
wewnętrz('''). Rana pełnakrwi i ropy atbo słodkawyi gryz4cy odór potu,zgnitiznynie oznaczajq
.
śmierci'*
n
J

rilartaPabiannie zagłębiasię w estetycebrzydotyi artystycznejprowokacjisztukikrytycznejCiałowidziane tu i teraz jestpewn4 oczywistościq_ faktem' odbierane jak materia, jest niczym
kostium,kostiumizamknięty w nim człowiekpisze w rozprawiedoktorskiej.
TworzączałoŻenia
inte|ektua|ne
do swojejpracy,doktorantkawskazujena czynnikkreacyjny
po|egający
na zdobieniuciałaitraktowaniajego przekształceń,
odkrywaniai zakrywaniajako
kostiumowego
kamuflazua nawetswoistejmanipulacji.
opisującteoriei praktykiodnoszącesię do tematurozprawy,przywołuje
ańystycznestrategie
opańe na obrazowaniuciałajako faktui ańefaktu.W podrozdzia|e2.2 Ciałojako tematw sztuce
wspołczesnelPabian podkreś|a
związekswojej pracyz pracamiańystów, którychtwórczośó
opisuje _ Przywołuj4cpowyzsze przykładydziałańaftystów, zauwazam ich niezbędnośc
w odniesieniudo prac, ktÓre na swoj indywidualnysposobprzedstawiam'
Jako inspirującewymieniaasamb|azeTadeuszaKantora,a takżeprace Luca Fontany,który
przebijaj4c swe obrazy, nacinajqcpłÓtna,wchodziłw uprzestrzennianieobrazu malarskiego,
prowokujqc,by podważyćjego dwuwymiarowość'
Przebicie, przecięcie brzytwqjakie stosował
Fontana,s4 częściqkompozycjiobrazu.To zabieg,,estetyzuj4cy,a nie ciosna oślep,,.
|stotnympunhem odniesieniadla Pabianjest takze emocjonalnośćorazkruchośó
ciałajako
nośnika
|udzkiejwraz|iwości
przeŻywania
i
stanówwewnętrznych'
Na cyk| Ciałojako nośnikinformacjiskładasię dziesięćprac - seria ko|azowychkompozycji
malarskichw formacie200 cm x 100 cm, zrealizowanych
w 20'17roku.
WykorzystaneW pracymateriały
to drewno,płytaoSB, papierpakowyi falistyutwardzanyklejem
wikolowym,siatkai płytymetalowe,nici,fragmentyubrańoraz si|ikon,a|akżze
wydrukipróbne.
Wydrukifragmentówciałai ubiorukorespondujqzezblizonymdo nich uklademkompozycyjnym
e|ementówsiatki metalowej- kształtsiatkiłączyptaskirysunek z przes|rzennymukładem
utworzonymz nici i drutu.Si|ikonoweodlewydłoniuzytew ki|kupracachto najbardziej
anatomicznye|ementw cyk|uprac na tematcielesności.
Kolorystykaprac związanajest z gamą
ban,vwynikających
z cie|esności-ko|oruskóry, kości,narządÓw,włosów.
TransparentnośÓ
zabarwieńfragmentÓwpowierzchniza pomocąrozwodnionej
farbyakry|owej
w ko|orzecie|isto-różowym,
kontrastuje
z surowością
e|ementówdrewnianychi meta|owych,
które
zachowa|yś|ady
wcześniejszej-nieartystycznej
egzystencjitakiejakrdza, gwoździe
i śruby,
e|ementykonstrukcyjne,
ś|ady
demontazu'
Tworzqcwizua|nąopowieśó
o cie|esności
Mar.taPabianłączye|ementymiękkie,u|otne,łatwo
poddającesię kszta.|towaniu,
wchłaniające
i wydzie|ające,
otwierającesię ide|ikatnez e|ementami
twardymi,które sq bazq,podstawq,konstrukcją
i obramowaniem,
zderzeniemi zamknięciem.
_
Fakturaobrazów wypukłości
i wk|ęsłości,
drobne,,zranienia''
powierzchnii b|iznyprzeniesione
z poprzedniegozycia wykorzystanych
elementów,sugestiakształtówniedopowiedzianych
oraz
dosadnośó
uzytychna prawachcytatudłonidotykających,
dekoracjew postacikołnierzyka
z koronką,mankietukoszu|ioraz wie|eprzemyś|anych
zabiegÓww kształtowaniu
powierzchni,
powodujeŻe mamydo czynieniaze swoistqteatra|izacją
jakim
dramatuciała
statsię kaŻdy
z ko|ejnychobrazówz cyk|u.
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ref|eksją:
.odsurnowującswojqpracęMańa Pabiandzie|isięznami następującą
w jakim się jest,możezobrazować bezwolnie barwa, forma, ukazujęc
Pozjom świadomości,
kondycjęzarownopsychicznq ifizyczn4' W innymmiejscumozemy przeczytać:Zbudowakm
pewnego rodzaju osobliwościciałaludzkiego, nieco przeksztatconego,które obrazuje szkielet,
mięsień,ubiÓr, Podejmuj4cdecyzje o miejscuprezentacjiprac,jego aranzacjiisposobie
oświetlenia,wpisujęsame prace jak i ich otoczenie, Wproces zależnościi niezbędności'
Seria obrazÓw ko|azowychstanowiformęotwańąi moze rozwijaćsię na kazdympoziomie
rea|izacjiwzbogacajqcjq o ko|ejnekompozycjewizua|new omawianymW recenzjicyk|u.

Konkluzja
i ańystycznejpasji.
o wysokiejświadomościtwórczej
Praca doktorskapani MartyPabianświadczy
Stanowi twórczywktadw rozwój sztuk p|astycznychitzw. malarstwarozszerzonego.
śmiałe
d|awyrazeniaosobistychtreści,
w poszukiwaniujęzykap|astycznego
Jej dociek|iwośó
prac W przestrzeni
Ęczenie rÓznychmateriałóworazzamysłumieszczeniazrea|izowanych
s ite-specyfic, niewątp|iwiezasługują na szczegó|ne uznanie i atencję.
Ana|izakrytycznaprzedstawionegodzieła_ RozprawydoktorskiejCiałojako nośnikinformacji,
dorobkutwórczegoi ańystycznego,pozwa|ająmiz pełnymprzekonaniem
oraz dokumentacja
Jana Kochanowskiego
zwrócićsię do WydziałuPedagogicznegoiArtystycznego,Uniwersytetu
w Kielcachz wnioskiemo nadaniepani magisterMarciePabianstopnianaukowegodoktora
w dziedzinieSztuki Plastyczne,w dyscyp|inieańystycznejSztukiPiękne.
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Dr hab. Ewa BloomKwiatkowska

ŁódŹ' dnia 16.04.2018

*Ju|iaKristeva,Potęga obrzydzenia.Esejo wstręcie,tfum'M. Fa|ski.Wyd. UniwersytetuJagie||ońskiego,KrakÓw 2007'

