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Recenzja
Fozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plasĘcznych'
w dyscyplinie arĘsĘcznej sztuki piękne
mgr Etizy Kozielewskiej'
pt SYNTE z A CaDZID'NNOŚCI
napisanej pod kierunkiem Prcf. Urszuli Ślusarczyk
na zlecenie InsĘrtrrtuSztuk Pięknych Wydziatu Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytefu Jana
Kochanowskiegow Kielcach

Przedstawienie sy|wetki arĘstki :
E|iza Końelewska urodziła się w 1988 w Kielcach. W latach 200|-20a7 uczęszczałado
ogólnokształcącejSzkoĘ Sxuk Pięknych w Kielcach o specjalizacji grafika. W latach 2008-2012studiuje
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Studiów Międąynarodowych i Politycznych na
kierunku kulturomawstwo międzynarodowe.W roku 2010 ukończyła studia licencjackie na kierunku
Edukacja aĘĘczna

w zakręsie sztuk plastycznych z terupiązajęciową na Wydziale sztuki Uniwersytetu

Pedagogicaregow Krakowie. W roku 2013 ukończyta studia magisterskiena kierunku grafika na s/ydziale
Grafiki ASP w Krakowie dyplomem pt, Hipertelrst Cortaząra w formie instalacji zrealizowanym w
Pracowni ProjektowaniaKsiązki pod kierunkiem dr Doroty ogonowskiej. Aneks do dyplomu tworzyłaseria
trzech grafik Grąw klasy nea|izowianaw Pracowni Serigrafii pod kierunkiem prof. Marcina Surzyckiego.
ocena dorobkn artystycznęo:
Doktorantka jest mtodą artystką z$ębiającą zagaónienia wpĘwu teońi medióq

doktryn

możemypowiedzieć, żeprawie wszystkie jej realizacje odnoszą
filozoficznych na recepcję obmzu; śmiało
się do wspotczesnej definicji obrazv,jako formy semiotycznej o tekstua|nymcharakterze dekodowania
znaków zaczerpnięĘch z przestrzsni mediów. Pani Eliza Kozielewska miała3 lYystalvy indywidualne, z
ktÓrych wystawa Synulacje w Galęrii Korekta w W.arszawieprrynosi najbardziej czytelny i widoczny
progres w myśleniuo dziele w kontekściesemiotyki. Również dyplom mgr wykonany w Pracowni ksiązki
ASP w Krakowię jest realizacją przełomowąw dorobku artysĘcznym doktorantki. PĄekt' który przyjąŁ

formę instalacji to konceptualny namysł nad zjawiskiem remediacji mediów, w którym odczytujemy
refleksję &ńystki nad wypieraniem forrn narracyjnych - łiniowych ptzsz narracje nielineame ksiąukę
wypiera struktura układu przestrzennegoHTML. Doktorantka brała udział w 6 wystawach zbiorowych
organizowanych w galeriach w Kielcach, Łodzi, c;ry w Toruniu' Zajtlu$e się z powodzeniem
projeldowaniem ilustracji ksiązkowej oraz fonn projektowych takich jak plakat autorski. Wspołpracujez
Ins$rtuternDesignu w Kielcach, gdńe w ramach wspóĘracy zajmuje się organizowaniemwystaw innych
artystow - projektantów,jak również wspołorganizujeiventy i warsztaĘ. organizowałacykl wywiadów z
projektantami,Stowarryszeniami Projektantów oraz Rozmowy, spotkania oraz dębata,które miały miejsce
ptzy okazji 'II ogólnopolskiej Wystawy Znaklvt Graficmyeh''. Doktorantka ma bogaĘ dorobek twórczy
predesĘnującyjądo ubieganiasię o stopień doktora.
Działalnośćorganizacyjna / dydaktyczna:
Spośród wielu organizaeylltych osiągnięc doktorantki' ocenionych bardzo pozytynmie, na|eĘ
wymienić: I love pnp€r

and you? _ organizacja wystaTry i spotkan autorskich z Red Melon studio

(Katarryna Ambroziak- JaMońską Michał Seweryn), w Institute of design w Kielcach oraz kuratorstwo
wystaw Plaknty - wystawa i spotkanie autorskię z Hęndmade sfudio (Marcinem Władyką),Institute of
design, Kiolce oruzY,atarrqa Zapart _ plakaty _ wystawa i spotkanie autorskie równięż w Institute of
design,Kielce.
częścimerytorycznej
Ocena pfacy doktorskiei syntcxa codąienności,
PĄekt doktorski pani Elizy Kozielskiej składasię z częściartystycznej i teoretyczrej' w ldóĘ
doktorantkawskazuje na swoje inspiracje sztuką wspołczesnąw szczególnościodnosi się do konkretnych
idei filozofii posfinodernistycmej oraz do badan z zakresu neuroestetyki i ję4ykoznawstwa. Część
teoretycanadoktorafu wskazuje na duĘ samodzielnośódoktorantki w zakęsie wyszukiwania dyskursów
naukowych popartych skrupulatnie wybranymi sent€ncjami - cytatami z literafury naukowej, które są w
oryginalny sposób interpretowanei omawianew tekście.Strukfuraczęścitooretycznejjest czytelna i spójna,
co ułatwia zrozumienie problemu naukowo - ańystycznego podjętęo w doktoracie. Teoretycznącześć
doktorafuoceniam pozrytywnie,chociażniektóre tezy mogąbudzió pewn€ wąĘliwości,doĘcz4 onę filozofii
powtórzenia i róimicy zaadaptowanejdo strategii autorki, jako ratoźr;niai interpretacjeidei filozoficatych,
w dnieózinie sztuk wizua|nych. Pomimo kreatywnej interpre.tacjidoktorantki
które odnosi do działa|ności
wybranych zagadnień filozofii postmodernistycznej nie moźrcmyWZyjąć,bez pewnych wąĘliwości
powtórz,enia,juko powtórzenie - kopię obrazu elementu wizualnego' Pojęcia podstawovrew
ptzełoż.eaia
filozofii rozpaĘwane, jako pojęcie ogólne, cry też,szczególne budują nasze podstawy ontologiczne i nie

maja charakteru wizualnego tylko odnoszą się do kategorii pojęć, które rozgrywąią się w
obszarze
mentalnym_ są formą myśli.Autorka tgkstu słusznie ruuwaźn,
żefi|orsflaposfunodemistycznawyrasta na
krytyce metafizyki platońskĘ, gdzie pojęcia szczególne nie mogą oderwaćsię od ogólnych, co przekłada
się na semiotyczrrąwersję do struktury:kazdy zrurlzĄcyma ten sam punkt zbiegu T|aczon1go.W kategorii
sztuk wizualnych bardziej zasadnebyłoby odniesieniesię do filozofii dekonstrukcji,jako idei antycypującej
zjawiska, które nadesĄ, czy też są czytelne w sztuce wspołczesnejwsparte na nowym paradygmacie:
rozmywaniu się artefaktu, przekształcaniugo w dyspozytyw.

Nowy układ odbioru dziełą jako

paĘcypacyjny wyzwala nowe kategorię odniesienia do zracmne3o i anaczącego,jako
układ każdy
maezĄey ma swÓj punkt zbiegu,jako wyrazenie - myślogólna
Ędąca znaczonym. w tym kontekścietaka
interpretacjaodrywania się dziełaod kategorii mimeĘcznych wydaje się być bmdziej odpowiednia
niż sama
dosłowna kategoria powtórzeń. Jednakże dyskurs, który podejmuje dokto runtka w pracy teoretycznej
oceniam porytywnie zuwagi na oryginalną interpretacje, aprzede wsąystkim pozytywnie oceniam próbę
odniesieniawątków zarysowanychw częściteoreĘcznej do praĘk arĘstycznych.
ocena cz$ci arĘstycznej cyk|u Syntezł codziennoścł
PraeaaĘsĘczraskładasięzl0obrazów, zktbryeh6jestowymiarach100x 100 a4znicho
wymiarach 50X50' starrowiąone skończony i zaprojektowany układ kompozycyjny w postaci
instalacji
malarsko * gnficmej.Autorka cyklu czerpie z praktyk artystycznychlat ó0'XX wieku oraz wspołczesnych,
często powołujesię na praĘki ready made,czy też inne subwersywnetendencjew5rrnienianychw
tekście
artystów wspołczesnych.To odniesienie niezurykle trafirie sytuuje projekt doktorantki w stnategiach
twórczych, które są wynikiem rozwoju sztuki zawłaszczaniaoraz sztuki

ostatnich lat. Głóv*ną

inspiracją do stworzęnia temafu cyklu stałasię codzienna gazeta,jako dosłownywycinek codzienności,
który zostaje zamieniony w tytułowasynteĘczną wersję. Koncepcja dzieła
Ęje w sobie wiele wątków
symboliczrych, wiele mtaezefymocnych, aktualnych,z których najbardziej czyte|nyrnstaje się odniesienie
do paradoksu wspołczesnejkulfury z jednej strony proces indywidualizacji narcystycmej z drugiej
zaś
wpŁyw kultury masowej,jako uśrednieniei skomercjalizowaniekomunikatu wizualnego. Myślę,ze
w t5rm
zakresie rea|bacja ar|ystycznamocnĘ pvletnawiado nas niż w świetlezarysowanychwcześnĘ koncepcji
fr|ozoftemych' jako powtórzenie, repetycja motywu wizua|nego. W świetlesłów Ernesta Gombricha o
zrtaczeniukodu i kontekstu'które autorka rr.zytfręłamożemyodczy'swaó potencjałpracy doktorskiej,jako
dosłołvnailustracja powyższej sentencji dzięki właściwie ntalezionej strategii na powstanie
dzieła.
Wykorzystanie estetycznej wartościmonoprinfu w fomrie szablonrr zaowocowało stworzeniem
cyklu
obrazów Ędących w swojej naturze iłtermedium technoiogicmo . narracyjnym. PowstĄ w ten sposób

cykl jest w istocie zestawemdziałańkreatyv*nychna podłożumalarskim o cechachmalarstwajednocześnie
będąc obiełtem graficznym o cechach malarskich. oszczędnośćformalna, kontrast, dominacja czem|
struktura powierzchni obrazu przywofuje działaniaanan€go ar|ysty Sigmara Polke, który wykorzystywał
śladrozbicia rastrowego z'djęcianadając mu autonomicmy charakterjednocześniebędąc blisko dyskursu
zvtiąz'anegoz rewolucją cyfrową i Mitchellowskim poszerzeniem spekffum obrazu. Strategia artysĘcma
użyta w projekcie jest o1ygina|na,a w kontekścierozwaźnńdotyczącyeh poszukiwania nowej struktury
semiotyczrej odbioru obraeu, jako poszukiwanie nowego centrum (wg. Denidy) spoza cenffum, jako
maczonegojest adekwatrramerytorycznie i nowatorska.Dobrze oceniam wykorąystanieprzez doktorantĘ
niekontrolowanej dekonstrukcji obrazu podczas prustułarzaniago na raster i maĘcę szablonu, jako
niepowtarzalny śladgraficzryt, Metoda ta jest gtównym tworzywem dzieła,które budujo a.Óznicowane
efeĘ

wizua|ne cyklu, chociaż przepis na uzyskanie efektu końcowego jest ten sam. Niezwykle

interesującym staje się zabieg wycinania oczu, ust do prześwituczsrni, która jest w pewnym sensie
ostateczn;rmi końcowym etapemmyśleniao obrazie,jako paradygmatmimesis, równieŁ jako nawiązanie
do czarnego kwadratu Malewicza. Cykl obiektów malarsko - graficznych cechuje umiejętnepostugiwanie
się szczegółem,detalem. Pęknięcia sklejonych ze sobą śladówmimeĘcanego odwzorowania portretów
noworodków do postaci abstrakryjnychrys są w moim przekonaniugłównąosią dekodowaniamaczęfi ataz
poszukiwanianowych intertękstualnychskojarzeń. Ideaukazywaniaobrazuw takiej postaci,jako rozsypane
fragmenty całości'w moim przekonaniujest dosłownąilustracją tego' jakie zmiany nastąpity w recepcji
dzieław sztucewspołczesnejw świetlecytowanychprzez doktorantkęautorów filozofii dekonstrukcji.
to dziełoo znamionach
Reasumując,cykl arlystyczny oceniam pozyĘwnie oraz stwierdaafrt,źre'jest
koncepcji prezentacji i merytoryczrie
nowatorskich,o wysokim poziomie ar|ystycznymoraz pr7śmyślanej
uzasadnionymopisie.
Konkluzja:
recenzowanejrozprawy doktorskiej mgr Elizy Kozielewskiej stwierdzam,żejest
Analizując całość
interesującymstudium badawczym, odnoszącym się do wptywu mediów na kształtowaniesię koncepcji
obtazlłnowoczesnego,jako obiekt malarśkiw formie instalacji. oceniam tę pracę wysoko zarówno w
warstwie teoretycznej,jak i praktycznej. Ęsertacja doktorska stanowi oryginalne rozvłięanie problemu
naukowego, który został opisany na wysokim poziomie wiedzy teoreĘcznej oraz doktorantka wykaza|a
prowadzeniasamodzielnejpracy badawczejw zakręsieszfuk pięknych.
wszelkie umiejętności
Biorąc pod uwagę wszystkie poffiwnie

ocenione części pracy doktorskiej, stwietdzam, iż

recenzowana przęze mnie rozprawa doktorska mgr Elizy Kozięlewskiej pt. ,,Synteza Codzienności''

oaorigr

wdrm

stawianym tego typu opracowaniom,speh.ia wymaganiaAft. 13. Ustęp l. Ustawy z

&iil 14 rrreca 2Ó$3 r o stopriach naukowych i tJ.tulenaukowyrn ataz a stopłriachi Qrtulew zakresie szfuki
(Dz U. z 2al4 r. poz..t198). w zwiqzku z powyiszym wnosĘ do Rady Wydziafu Pedagogiczrego i
Artystycnego UniwersyĘfu Jana Kochanowskiego w Kielcach o nadanietytułudoktora szfuki w dziedzinię
szfuki Plastyczne,w dyscyplinie sztłIkiPiękne.

