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1. Prezentacjadoktorantki
AkademiiSztuk Pięknychw Krakowie.
JudytaMarczewskajest abso|wentka
Dyplom magisterskizrealizowanyna Wydziale Form Przemysto*Y9h,
P|uty W 20t2 roku,
W KatedrzeKomunikacjiWizua|nejprof. Władystawa
Dyplomy"w krakowskimPatacu
prezentowany
byt na wystawie,,Najlepsze
artystycznejPani Judyty Marczewskiej
Sztuki. Ten etap dz!ałatności
uhonorowanyzostałprestiżowanagrodąTowarzystwaSztuk PięknychKaro|a
Estreicheraw Krakowie.W |atach2o73-2o7óodbytaona stacjonarnestudia
doktoranckiena Kierunku Sztuki Piękne W InstytucieSztuk Pięknych
na Wydziale Pedagogicznymi Artystycznymw UniwersytecieJana
jest autoremdziewięciu
PaniJudytaMarczewska
w Kie|cach.
Kochanowskiego
siedmiu projektów kuratorskich,brała udziat
wystaw indywiduaInych,
doktorantki
w piętnastuprezentacjachi wystawachzbiorowych.Twórczość

BWA, |nstituteof Design
i kie|eckim
prezentdwana
byłam.in.W rzeszowskim
jej udziat
uwagęzasługuje
w Warszawie.Na szczegó|na
w Kie|cach,Galerii(-1)
w latach2016i2ot7
DesignFestiwaI
na prestiżowychŁódź
ikuratorski
autorski
teżlicznewyktady
świadczq
i GdyniaDesignDaysw roku 2ot3.o jej aktywności
autorskieo różnorodnejtematyce,dotyczqcenp. Wzornictwaprzemysłowego
sztukiabstrakcyjnej,
graficznego
i wydawniczego,
ijego historii,projektowania
estetykiw przestrzenipublicznej.Doktorantkabierze udziałw wystawach,
i ośrodkach
w wiodqcychz dziedzinyinstytutach
i konferencjach
warsztatach
akademickich.Aktywnośćwystawiennicza,naukowa i organizacyjna
prasowych,
szerszeomówieniaw kilkunastupub|ikacjach
zna|azła
doktorantki
wartowymienićjej
doktorantki
Z innejdziałalności
radiowychi internetowych.
lta|ian
projektud|aartystówi projektantów
pracęjakokoordynatora
włoskiego
Designz Padwy,aktywnyudział
z Scuola|ta|iana
DesignSchoo|we współpracy
TwórcówGrafikiUżytkowej.
m.in.ForumDobrychPraktyk,
w stowarzyszeniach

artystycznaPani Judyty Marczewskiejto styk wie|owqtkowych
Dziata|ność
poszukiwań wypowiedzi artystycznych z róznych obszarów p|astyki.
orazbadaniatematui problemówzgoła
swojeidee,poszukiwania
Doktorantka
p|astyce,
transponujew wizualizację
odmiennychod dziedzinprzyna|eŻnych
przestrzenne'
Na kanwietych
insta|acje
ma|arstwo,
typografię
łączqcq
, rzeźbę,
prezentacje
autorki.Wystawa
indywidua|ne
idei powstatynajbardziejZnaczace
to 30 obiektów-literW ujęciu historycznymi kuIturovvym,
,,GenoType'',
Wagęporządku,symetriii proporcji.Ta wizua|niezorganizowana'
wskazujqcym
autorska przestrzeń,wypełnionaznakomitejjakościobiektami, tworzy
chaoseminformacjiwizualnej
po|emikęz wszechobecnym
bezkompromisowq
GenerationG to ko|ejnawystawa,która zwróciłamoją
w przestrzenipub|icznej.
Autorkazadaje
i chciwość.
wystawysa dwa słowa:hojność
uwagęW podtekście
konsumpcji,
zjawiskaświadomej
pytaniei zarazembadaodpowiedźdotyczącą
w ten
produkturektamowego
i generowania
tymczasowości
nattokuinformacji,
sposób nowychpotrzebodbiorcy.W obydwutych wystawachzwracauwagę.
Wyrazu.Zmienność
doboru środkówplastycznego
i świadomość
starannośĆ
jest tu strategiqd|a
fundamentu,
struktur,szukaniep|astycznego
materiatów,
spotęgowaniajakościwizuaInegoefektu. Choć znajdujemytu materiaty

projektowym,
takiejak metal,pleksi,szkto
przYna|efne
działomrek|amowym,
sk|ejka,to kreacjaautorki,tradycyjnyprocestwórczy, stwarzajqwizua|ne
dopetnieniedominanty myślowejobu prezentacji.Te dwa przytoczone
wyboru ikonografii,
o dojrzałości
świadczq
wydarzeniaz biografiiartystycznej
wydarzenia społecznegolub
genotypowego'kontekstowego,okreś|enia
p|astycznych.
doboruśrodków
syntetycznego
i anaIitycznego,
ku|turowego

2. Ocenapracydoktorskiej
RozprawadoktorskaPani Judyty Marczewskiejjest podsumowaniemjej
Jest
projektowych
i zawodowych.
artystycznych,
doświadczeń
dotychczasowych
jakimjest
nowegotematubadawczego,
ona takżepodjęciemana|izyzupełnie
Y,,.Autorkajasnoi k|arowniedzie|ipracęteoretycznana rozdziały
,,Generacja
przYb|iŻa
W pierwszejczęści
przypisanekonkretnymprob|emomi zatożeniom.
nam swojqdrogętwórczq,wskazujqcważnedla niejsamejpowodyi inspiracje.
jakotwórcędoktorantkę,
postawy,okreś|ający
Znajdujętu teżrys artystycznej
badacza, |qczqcegointermediaInieroŻne dziedziny nauki i sztuki. Jej
zainteresowaniakoncentruja się na związkach typografii, geometrii,
jako da|szego
Mapa
informacji.
nośnika
i ma|arstwa
|itery,rzeźby
architektury
Wnikliwieobserwuje
jej zainteresowań
to teżobszarsocjo|ogiczno-ku|turowy.
stosunki i re|acje zachodzqceWe wspótczesnychgrupach spotecznych
i zawodowych.Ana|izuje,komentuje,|ecz da|ekotu do wyrażaniasqdów,
jednoznacznej
postawyza lub przeciw.Tymitropamidoktorantka
zajmowania
tematu pracy',i trzeciego
prowadzinas do rozdziatudrugiego,,Wyjaśnienie
W rozdzialedrugimwprowadzanasw temat,,Motywywyboruproblematyki".
cechy
-tytułpracy:,,Tymczasowość
najważniejsze
GeneracjiY,,,charakteryzujqc
niezwykte
komunikacji,
jako społeczeństwa
wirtua|nej
sieci.Szybkość
generacji
zawodowa,a|e
standardzycia,realizacja
coraz wyŻszy
adaptacyjne,
zdolności
wokół siebie
też zmiennośćp|anów, kreowanie mikro-rzeczywistości
przynależnej
danej chwili i sytuacji,to cechy powszechnieprzynaIeżne
generacjiY. W tej częścipracy doktorantkaprzedstawiaobraz generacjiY
się,czy jest do niej przynaleina?
Zastanawiam
sytuujqcsię jakbyw jej środku.
pokolenia
i tożsamość
optykiopisujeświadomość
lnnymrazemz zewnętrznej

podejmuje
teżpróby
opisiedoktorantka
nomadów.W tej części
współcze\nych
często|iczbymnogiejstawia
generacjiY. Używajqc
eksportucechprzyna|eżnych
czytającegojako adresata,zarówno cech negatywnych:niebezpieczeństw
brakuwięzi
a|ienacji,
samotności,
trybu Życia,
z nomadycznego
wynikajqcych
społecznychi stabiIizacjiW każdejdziedzinie iYcia; jak i pozytywnych:
gromadzonychdóbr. Podsumowujac
konsumpcji,minimaIizacji
świadomej
pracy doktorantkazadaje pytanie ,,Jakajest zatem tożsamość
tę częśĆ
Pani Justyna puentujeto pytanie W zdaniu
człowieka?,'.
współczesnego
ucieczkiod tego,co
stałsię wentylemi możliwościq
końcowym:,,Nomadyzm
cztowieka,
nas ogranicza.Stat się nową drogq do zdrowegoWspotistnienia
w tym zdaniuodpowiedzina wcześniejsze
i natury''.Nie odnajduję
techno|ogii
generacjiY wynikajaca
tożsamości
pytanie.B|izszami jest próba określenia
na poziomieptciowym,
tożsamości
rozwaŻań:
zwcześniejszych
,,Uniwersa|izacja
ja - nietrwaty,
zawodowymwptywana tak mocno zaburzonyobrazwłasnego
nY".
wyrachowa
chaotyczny,
podjętym
nas z prob|ememartystycznym
czwartejautorka zapoznaje
W części
p|astycznych.
Cykl ośmiu
W pracy doktorskiej.Jest to rzete|nyopis zaŁoŻeń
poszczegó|nych
obrazów dzieIi na cztery zestawy. Wskazuję zaIeżności
re|acjęobrazówwewnqtrz
zestawówwzg!ędemsiebie,jak i oddziatywanie,
opisusztywnyzamystcyk|u,sugerujqcy
zwcześniejszego
zestawu.WynikajqcY
konkretnejbarwy
kompozycji,przyporzqdkowania
ko|ejności,
niezmienność
kwestionujeW zdaniu: ,,obrazyprzypominajatangram,moduIarnyuktad
ich w różnej
ale układanie
catościq,
KazdyobrazjestindywiduaInq
e|ementów.
tworzy gamę wie|u kombinacji''.W koIejnychpodrozdziatach
koIejności
,,Proces"Pani JudytaMarczewska
o tytutach,,Kolor",,,StruktufY",
,,System",
pierwszyraz ujawniawtasneemocjei niepewności.
ku mojemuzadowo|eniu
1adajepytaniadotyczqcekompozycjizawartejw obraziei pomiędzyobrazami:
jakąś
zmiennq?
,,Czyzawszemuszabyćtakiesame?Czy powinnymiećw sobie
czy
Jeżelitak,to z czegopowinnawynikać?Czyelementypowinnysię zazębiaĆ
wykluczać?,'Autorka.zdaje się emocjona|niezaprzeczaćtak precyzyjnie
koncepcji,gotowejrecepciena zobrazowanietematu.
budowanejwcześniej
Ważniejszystaje się d|a niej sam "procestwórczy, wraz ze wszystkimi
euforia
niepewność,
znużenie,
mu zjawiskamijak zmienność,
przyna|eŻnymi

i satysfakqa.Znajdujętu pewnąanalogiędo tryptykuRE, w którym najpierw
obrazu,a za nią dopierostajepodmiottreściowy
obcujemyz wizualnościq
łacińskieprzedrostkioznaczającepozorne czynnościna ogół w odwrotnq
Doktorantka
gręstów,,odwrócenie,'i
stronę,i|ustrujacezarazem
,,odwracanie''.
wskazujetryptyk RE jako prace znaczĄcew swoim dorobku artystycznym.
iŻ w wykreowanymprzez siebie systemiepracy niema|że
Zastanawiajqce,
Pani Marczewskazaczynaakceptowaćwszystkieniedoskonatości
doskonałej,
procesu twórczego, przypadki rozmazania, niespodziewane efekty
jest tez fakt nieścistości,
farby.Zastanawiajacy
transparentność
ko|orystyczne,
raz poziomasy|weta|iteryY zaczynasię precyzyjnie
zmian kompozycyjnych,
się na górną
w |ewymgórnymroguobrazu,by w innychobrazachprzesuwać
Iub |ewq bocznq krawędźptotna. Czy to zamierzone dziatanie,czY
budzi
kompozycyjna,
pozostawiony,
niezauwaŻony
artefakt?Ta ,,nieścisłość,'
niepokój podczasog|adaniacyk|u,a|e to pozytywnyniepokój.Tworzyteż
zróżnicowana wewnętrzną przestrzeń pojedynczych obrazów, jak
dynamikęcyk|u.Raz format kwadratuzostaje optycznie
i ,,nieformalną''
innymrazemzawęzony.
rozciągnięty,
wybranych
to-próba połączenia
PracadoktorskaPani JustynyMarczewskiej
popminimalizmu'
d|a kierunków:konceptua|izmu,
cech charakterystycznych
takie
się czYw ogó|ejest moż|iwe
Zastanawiam
artu,i sztukigeometrycznej.
credo zacieraniagranicpomiędzy
połączenie.
Bo jak potqczyĆpopartowskie
sztukq a życiem,bruta|negoobcowaniaz masa przedmiotów-opakowań
świat,śliskimny|onemi zużytymipuszkami,ikonami popzapetniajqcych
w dość
Jednakdoktorantka
czy minima|izmem.
kultury- z konceptua|izmem
sprawny sposób wyciqga kompendium istotnych cech przynaIeżnych
stworzonena potrzebytego
To kompendium
wyżejkierunkom.
wymienionym
cyk|uobrazów- i autorkama do tego prawo.A|e czy jest ono
konkretnego
podkreś|a
w symbo|iczny
autorka,określa
Czy,jak wie|okrotnie
uniwersaIne?
na potrzebywtasnejpracy
sposób generacjęY. Pobieraniei przypisywanie
kierunków,to kolejnymomentkiedy
cech poszczegó|nych
charakterystycznych
doktorantkaposzerzaswojq ikonografię,podobnie zresztą,jak w .rozdzia|e
przytaczanychartystów, skrótowość
piątym swojej pracy, gdzie mnogość.
fascynujeodniesieniami,poszukiwanieminspiracji
anaIizyich twórczości,

a|e też zastanawiazasadnościq.
wtasnychdoświadczeń,
i konfrontowaniem
tych artystów
Tu teżPaniJustynawskazujei przenosiwybranecechytwórczości
poszukiwań
swojej
ikonograficznych
i da|szych
zainteresowań
w krqgwłasnych
pracyznajdujęzdaniektóre budzimój
pracydoktorskiej.
części
W tej właśnie
niepokój: ,,W obszarzeteorii skupitamsię na problemie rozczłonkowania,
ku|turydazacejdo redukcjiw przedstawianiu
współczesnej
wielowqtkowości
orazsyntezy?,,
sztukadażydo ikoniczności
współczesna
Dlaczego
wizuaInym.
W sztuce zawsze budziłomoje obawy o utratę
Dqżeniedo ikoniczności
samego dzieła.Wspótczesneobszary plastycznychdziałan
wyróżniaIności
malarstwuczy
naderczęstoanektująprzestrzeńprzyna|eżnq
ikonograficznych
Naderczęstoikonografia
wartości.
ich pierwotnych
częstopozbawiajac
rzeźbie,
pozaartystyczna
wypetniaobraz stawiajqcgo W ro|i magazynu,pozbawiając
obrazujqce
migracyjne
istnienia.Powstajqobrazyprzejściowe,
autonomicznego
czasie.Powstajqobrazyna użytekkonkretnego
konkretnytemat,w okreś|onym
o re|acjidzietasztuki
ikonografii.
wcześniej
zjawiska,konkretnejokreś|onej
i ikonografiipisze Antoni Moniuszkow swoim ,, Ciele Sztuki":,,ldeologia
Wyżejsobieceniuznanie
nie cenigo (dzietasztuki)dostatecznie.
ikonograficzna
za konieczne
dzieta,i ta skłonnajes*traczejuwaŻać
funkcjisprawozdawczych
poszukuje
w dzie|esztuki
ikonografia
dzieto.D|atego
warunkljakiema spełniać
przede wszystkim opisu i sprawozdania- poszukuje komunikatu.Te
przy
które w pierwszymrzędziemajqbyć uwzględnione
wartości,
macierzyste
W ikonograficznym
ocenie dzieła|eŻqd|a niej W sferze pozaartystycznej.
o dzie|esztukinie wyptywają
informacje
obraziezjawiskasztukikonstytutywne
swój wizerunek
która ma zna|eźć
z niego,ale ptynqku niemuod rzeczywistości,
się
dziataniap|astyczneposługują
w dzie|esztuki,'Częstote współczesne
finalnym skrótem, znakiem mającymza zadanie zobrazowanietej całej
Antoni Moniuszkoanalizujekrótko ten
sprawozdawczości.
ikonograficznej
jej znaków - skrótów:
prob|em re|acji ikonografii i przyna|eżnych
,,Sprawozdawczasztuka jest odpowiednikiem najprostszego jakby
jakozastanyzbiór
pog|qdu
w którymwidzisięświat
na świat,
magazynierskiego
przedmiotównadajqcych
sięw pewnejmierzedo zagospodarowania;.dzielenia
i sktadowania.Teoria odtwarzania,powstajqca na gruncie takiego
na tym,ze patrzqcym
ujmujesztukęjako pewnągrę po|egajqcą
światopog|qdu,

podajesię im
wydajesię,iżwidzqniektóre ztych rzeczy,gdyw rzeczywistości
i|uzje|ubumowneznakitych
wedługróżnychkonwencji,
tylkospreparowane
przedmiotów- znaki ikonicznie,które maja w ikonografiibyć synonimem
eliminujez kręgówswych
pojęcia,,dzieło
sztuki''.W istocierzeczyikonografia
pojawiania
to znaczymoż|iwość
to, co nazywasię twórczościq,
zainteresowań
sięrzeczynowych,'.
do pracydoktorskiej
Nie odnoszęrozwazańAntoniegoMoniuszkibezpośrednio
Pani Judyty Marczewskiej.To raczejchęć ogó|nej refleksjiw stosunkudo
a|e tei z niq walczy.
która doktorantkaprzyjmuje,
postawyikonograficznej,
pracy,kiedyto odnosi
widocznejest to w ostatniej,szóstejczęści
Szczegó|nie
do swojej pracy nad cyk|em maIarskimdotykajqcjuz
się bezpośrednio
cyk|utwórczejintuicji.Przyjmujetu postawęauto
sfery piktura|nej
wyłącznie
myślartystyi wizuaInarefleksja
w której to twórczaspontaniczna
ikonicznq,
płócien.Caty
zama|owanych
z powierzchni
widza mogaswobodniekorzystać
czas zastanawiamnie ten dualizm postawyPani Judyty:z jednej strony
i emocjonalny.
z innej- spontaniczny
i obiektywny,
niebywalepragmatyczny
CzY jest tu chęć zachowaniaproporcjipomiędzyzachowaniemdystansu
a nieustannapogoniaza akceptacjaspontaniczności
do własnejtwórczości,
tu tytuł pracy ,,Tymczasowość
i wtasnychemocji. Wie|e może wyjaśnia
zdajesobiesprawęz czasowości
autorkadoskona|e
generacji
Y,'.Wydajesię,że
jest d|a niej doświadczenie
tematu, natomiastistotniejsze
i przemljalności
nabytepodczascategoprocesutwórczego.Potwierdzato teżw nieśmiatych
generacjiY sktonitamnie do
słowachw zakończeniupracy:,,Tymczasowość
niżjej
odczuciuwizualności
b|iższych
oraz intuicyjnych,
ekspresyjnych
działań
co jest
p|anowaniu.
Procestwórczy stałsię swobodnyi mniej zorganizowany,
efektów
doskonałympolem do wydarzaniasię nowych i niespodziewanych
twórczych''.\Ą/efekcietakiegotraktowaniaprocesutwórczegopowstatcyk|
obrazów o cechach autonomicznych,rzqdzqcysię juŻ własnymiprawami
kompozyĄii koloru.
zmienności4
ukonstytuowany
piastycznymi
i wizua|nymi,
niejakodrugi
otrzymaIiśmy
w obrazachfarbyf|uorescencyjnej
Za pomocqużytej
jest tu efektzmienności,
wcześniejszego
dekonstrukcji
cyklobrazow.Uzyskany
powrotui tak po wielokrotność
efektuwizualnegocyk|u,|eczz moz|iwościq
cyk|u:dzień- noc'noc- dzień.
zmieniajacrzeczryistość

3. Podsumowanie
Pani JudytaMórczewskapodjęław swojejpracydoktorskiejniezwyk|etrudny
penetrujqcyroŻneobszary.obszaryzarównosprzeczne
temat,wie|owqtkowy,
społecznym,
jak i symbiotyczne.
sięobszaromku|turowym'
Wnik|lwieprzyg|qda
realneji wirtuaInej,obszaromtożsamości
obszaromczasu, rzeczywistości
poszukuje
PaniJudytaMarczewska
artystycznej
W części
i eigzystencjijednostki.
jej wcześniejsze,
rozwaianiai ana|izy.
ikonograficzne
dopetniajacego
znaczenia
cyk|umogęokreślić
generuje
tu znak,któryw ewo|ucji
I to istotne, Żeznaczenie
generacjiY.
jako autoikoniczny.
l nie sq to ,,gifY''czy emotikonyprzyna|eŻne
|ecz
artystyczne,
doświadczenia
Ten ciqg zdarzeńpotwierdzajej wcześniejsze
znacznqróznicqjesttu nowa artystycznasemantykacyk|u.W przedstawianiu
i znaku przez Panią Judytę Marczewskąodnajdujęzwiqzek
rzeczywistości
którqautorkaprzytacza
i symulakrówJeanaBaudrillarda,
symu|acji
z koncepcjq
ten prob|empisał:
ana|izujac
Baudri||ard
piatejrozprawydoktorskiej.
w części
Na dwojakim odwzorowaniu:
rzeczywistości?
na czYm polega naśladowanie
bqdź to przedmiotu rzeczwistego, bądźto jakiejśzasady rzeczwistości
przypadkuWzoremjestnaturajużstworzona,natura
piervvszym
okreśIającej.W
naturata,w drugim natura stwarzająca,natura naturans.W obu przypadkach
jednaknaśladowanie
zakładaostrypodziałna to,co rzeczywiste(naśladowane)
Gdyjednakmiejscerzeczwistości
i to,co nierzeczwiste (efektnaśladowania).
umiera tylko po to, bv sztucznie
zajmują jej znaki, sdv referencjalność
traci racjębytu.
w zamkniętYmobieguznaków,naśladowanie
zmartwychwstać
Zastępujeje symulacja:,,operacja,,
, gdziezamiastrealnegoprocesuna pierwszy
plan wysuwa sięjego operacyjnYsobowtór. operacja,a więc produkowanie
generowanieza pomocą modeli
a nie sama rzeczywistość,
rzeczywistości
sprawia,żeświatnie vvydaje
hiperrzeczywistości.
I...]Symulacjarzeczwistości
nie wydaje
siępozbawionysensu,Ieczwręczprzeciwnie:sensemprzeładowany;
pochodzqca
Baudria||arda
myś|
rozmnażać.Ta
sięznikać,leczwręczprzeciwnie:
jako przekraczanie
geometryczne
dr Pau|inySztabińskiej
z artykułu
,,Malarstwo
teoretycznych
d|a rozwaŻań
środowisko
miejscamalarstwa''doskona|eokreś|a
zna|aztem
Na marginesie- czytajqcesej dr PaulinySztabińskiej
doktorantki.
wie|e punktów stycznych,Że zasadna"iowocna mogtabybyć w przyszłości
obu Pań w obszarzeteoretyczno- artystycznym.
współpraca

4. Konkluzja
Biorąc pod uwagę dotychczasowedokonaniaPani Judyty Marczewskiej
wystawienniczy
dorobeknaukowy,
i projektowych,
artystycznych
w dziedzinach
popularyzatorską,
w działaIność
zaangażowanie
kompetencje,
i organizacyjny,
twórczejzawartejcyklu obrazówi wiedzyw części
wysokipoziomświadomości
ze pracadoktorskamagisterJudyty
pracydoktorskiej,
stwierdzam,
teoretycznej
GeneracjiY,' spełniawszystkie kryteria
Marczewskiejpt. ,,Tymczasowość
i Artystycznego
ustawowei wnioskujędo Rady WydziałuPedagogicznego
w Kielcacho nadaniemagisterJudycie
Jana Kochanowskiego
Uniwersytetu
Marczewskiejstopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych
sztukipiękne.
artystycznej
w dyscyp|inie

( JanuszKnorowski,prof.ASP

