Warczawa,12.03.2018
Dr hab. p.rof.APS GrzeEorz Mroczkowski

Recenzja dotyczącarozprawy doktorskiej
Pana mgr BartłomiejaMichalskiego
w związkuz postępowaniemwobec toczącegosię
na Wydzia|ePedagogicznymi AftysĘcznym
UJK w Kielcach
przewodudoktorskiego

-1W dniu 28 września
Rada WydziałuPedagogicznego
i Artystycznego
przy Uniwersytecie
Jana Kochanowskiego
W Kielcachotworzyła
postępowanieprzewodudoktorskiegoW dziedziniesztuk plastycznych,
w dyscypliniesztuk pięknychPanu mgr Bartłomiejowi
Micha|akowi.
Urodzonyw 1981 roku w TomaszowieMazowieckim.
Studia na Wydzia|eGrafikii Malarstwaw AkademiiSztuk Pięknych
im. Władysława
Strzemińskiegow Łodzi.W 2008 roku dyplomW Pracowni
Technik Wklęsłodrukowych
Prof. KrzysztofaWawrzyniaka,w Pracowni
PapieruProf.Ewy Latkowskiej-Zychskiej
oraz PracowniRysunku
Prof.ZbigniewaPurczyńskiego.
od 2009 pełnifunkcjęinstruktorana WydzialeSztuk WizualnychAkademii
Sztuk Pięknychw Łodzi.
Obecniedoktorantw ISP w Kielcach.
Wybranewystawyzbiorowew kraju i za granicą'm.in.:
. Udziałw 9. Międzynarodowym
Bienna|eMiniatury,Częstochowa
2016
o XIII KonkursGraficznyim. Józefa Gielniaka,Je|eniaGóra 2016
o ,,KsztdłtyDucha,,,Toruń 2016
o ,,Przestrzeńobecności'',
obwodowe KrajoznawczeMuzeumw
Winnicy,Ukraina2016
e,,Przestrzeń obecności.
odsłonadruga,,,Dniepropietrowskie
NarodoweMuzeumHistoryczneim. D.I. lawornickiegow Dnieprze,
2016
. Udziałw wystawietowarzysz4cej,I MiędzynarodowaKonferencja
Naukowo-Artystyczna
,,Geometriaw dyskursie- dyskursw
geometrii", Kielce2015
. Udziałw 8' Międzynarodowym
BiennaleMiniatury,Częstochowa
2aL4, udziałw wystawiepokonkursowejw kraju i za granicą
Wybranewystawyindywidualne
:
o ,,SiatkiPamięci,,
Wystawaw GaleriiZPAP,Gdańsk 2016
o ,,REMiniscencje"
Wystawaw GaleriiXS GaleriaISP Kielce2016
Twórczość
Pana Bartłomieja
Michalskiegoskupiasię wokółmalarstwa
i grafiki warsztatowej'Studia w ASP w Łodzi i praca na macierzystej
ucze|niukształtowały
artystę dojrzałego'poszukującegonowych rozwiązań
formalnychi artystycznych.Udokumentowany
folderamii katalogami
dorobekartystycznyi organizacyjnyświadczy
o duzej aktywności
doktoranta.Jego twórczośćzostałazauwazona przez prof. Wiesława
Łuczaja,organizatoramiędzynarodowychwystaw i konferencjinaukowych
poświęconych
GeometriiDyskursywnej.Udziałw nich świadczy
o wysokim
poziomie a rtystycznym.
ocena rozprawy doktorskiej (dzieło arĘstyczne i częśćopisowa)
Pan BartłomiejMichalskiw swojej rozprawiedoktorskiejprezentujecyk!
jedenastuprac malarskichw techniceolejnejna zagruntowanejdesce,
gruntempółtłustym,
zaĘtułowanych
,,Formyz pamięci,,.Praca napisana

-2pod kierunkiemprof.dr hab. Władysława
Szczepańskiego.Promotorem
jest dr MaciejZdanowicz.
pomocnicTym
obrazy, które prezentujePan Michalskisą jednorodnei stanowiąspójną
i trafniezrea|izowanyproces
Na uznaniezasługujeprzemyślany
całość.
forma Wymuszaużyciepodobrazi
Skomp|ikowana
techno|ogiczny.
drewnianych.Kaida kompozycjajest zharmonizowanakolorystycznie.
formy geometrycznezdająsię dopasowywaći jednocześnie
Ukształtowane
rywa|izować
o przestrzeń.Widzimywyraźnąewo|ucjęcyk|uprac w jej
warstwiema|arskiej.Konsekwentnieujawniasię inny rodzajekspresji'
W obrazachz roku 2aI6, i|ustracjaV, VII i XI zatytułowanych
,,z cYk|u
pociągnięciami
pędz|a,
pamięci,',
ko|ornakładanyzdecydowanymi
Formy z
nawarstwianyszpach|q,budujehipnotyczneprzestrzenie,gęste i duszne.
warstwyfarby zatrzymująwzrok na wierzchnich
Te grubo nakładane
warstwachmalatury.Ostatniekompozycjepozbawionefaktury,
koncentrująuwagęwidza na ko|orze.KompozycjeI, III, IX' XIII'
ma|arskiej.ostatnie prace dają
o dojrzałości
a zwtaszczaXV, świadczq
farba
w pełniwniknąćw obraz. Umiejętniepołożona
nam możliwość
nie b|okujegłębiobrazu,demateria|izujesię. Przeistaczasię w czysty
kolor, który staje się przestrzenią'
Pojawiająsię |inie,które tworzą e|ementyskładowepłaszczyznyobrazu'
z krawędzisy|wet
i|uzjęgłębiw obrazie.LinieWygenerowane
Pogłębiają
podziały
ko|oruw obrazie,jak i uktad
wewnętrzne
oraz |inieokreślające
prostychlinii barwnychtworzywielopoziomowy
układsiatki - GRIDu.
|ogikęprzekazu artystycznego.
Ta wykoncypowanastrukturaokreś|a
malarskich.
Siłaprac tkwi w umiejętnymkomponowaniui wartościach
elementemcałości.
Zestawieniakolorystycznesa najważniejszym
zestawieniami
Dopasowanywalor koloruspotęgowanydopełniającymi
Pana
md|arskich
umiejętnościach
świadczy
o
temperaturowymi,
Kolorembudujenastrójtajemnicyi sugerujeko|ejne,
Micha|skiego.
Wręcznamacalnepoziomygłębiw obrazie.Wykorzystaniezredukowanego,
ie rea|istycznie
zanotowanego ko|orunadaje symbo|iczny
a le jednocześn
i transcendentnysens obrazu.
Temat prac odnosisię do zapamiętanychlub zakodowanychw pamięci
fragmentów pejzaiu, swoistychpowidokówobrazów, których treścią
jest wewnętrznastruktura komunikujacaartystę ze światem
zewnętrznym.
wywarłyszczególnywpływ
Łódzkie Bałutyze swoją bogatąprzeszłością
na doktoranta.Szare blokowiskai nagrobkicmentarne- macewy
ludzki
wywołująskojarzenia,które egzemp|ifikuja
z Źydowskiejnekropo|ii,
poziomie
komunikowania
na
los. Tworząswoistyrodzaj
się
Jak pisze w swojejrozprawie:
eschatologicznym.
w tym obszarzebudujewe mnie wyjątkoweprzeżycie
,,Przebywanie
na płaszczyźnie
estetyczneji duchowej,,'
Przekaz,który proponujeartystajest specyficznągrą inte|ektualną'
treści,ukrytych
swoistąrozmową.Dotyka obszarów niewYPowiedzianych
znaczeńi twórczychdysputz samą sobą.Dynamicznyświatłódzkiego
krajobrazustałsię polem uporczywegoposzukiwaniajęzyka wypowiedzi

-3malarskiej, zharmonizowanego z przemyś|enia
m i dotykającymi szerokich
rozwaiań.filozoficznychi egzystencjalnych.obejmują one usilną potrzebę
pełnym
wypowiedzi,poszukiwanieporządkui sensu w świecie
przeciwieństwol:aznagromadzonych
kontekstów i re|acji.Zgodnie
ze stwierdzeniem:,,SłoWa,
o których nikt nie myślinic nie znaczą,,
(Prof. Władysław
Strózewski).
Pan Micha|skiprowadziswój dia|ogz odbiorcą'wyciągawnioskii szuka
odpowiedzi.Unika bezpośrednich
cytatów z natury.Zsyntetyzowanecytaty
pejzaŻu przenikająsię i jednocześnie
dopełniają,tworzącobraz.strukturę.
Wypreparowanebryłykamienic,b|okówmieszkalnychi nagrobków
nawarstwiająsię, tworz4 swoistąk|amręczasowałączącąteraźniejszość
Ta intuicjaartystyczna,która wiąze się z subiektywnym
z przeszłościa.
odczuwaniemczasu,gromadziinformacje,konstruującmapy pamięci.
Nawarstwianemogą przybieraćkształtydowolne,gdzie ko|ejność
zdarzeń
staje się subiektywnqopowieścią,
za|eznąod naszychintencji.Pamięć
selektywna,wybrzmiaław pracachPana Micha|skiego
moŹe przybrać
kształtmodułubądźprzywołaćwrażeniekadru fi|mowego,stop.k|atki.
Prace Pana Micha|skiego
wydająsię pozwalaćna dowo|ne
ich zestawianie.Są przemyślaną
księgą,w której ciąg zdarzeń,
pewną
zdaje się sugerować
dowolnośćbqdź
sugerowaćmozliwość
swobodnegołączenia.Logicznieskonstruowanakoncepcjaokreś|a
przestrzeńkompozycyjną,w której zawartajest myś|definiującazałożenia
jq w swojejrozprawiedoktorant:
artysty.Jak okreś|a
której
dzięki
możemy
odczytaćutwór na wielu płaszczyznach,
',Myśl,
zarówno na płaszczyżnie
czysto wizua|nej,emocjona|nej,jak i duchowej','
Pan Micha|skisłuszniezauwazazwiązekpomiędzypamięciąa emocją.
obrazy sugerujqskomp|ikowaną
re|acjętwórca - dzieło.Artysta mierzy
się na swój sposób z tematemi znajdujew nim siłędo introspekcji.
łódzkichartystów
Język wypowiedzicharakterystycznyd|a środowiska
językiem
posługujących
geometrii,
się
stałsię d|a niegotym właściwym
si|nieosadzonyw tradycjiłódzkiejawangardy,definiujepana Bartłomieja
Micha|skiego
W kręgujej kontynuatorów.Inspiracjąsą dla niegoartyści:
Władysław
Strzemiński,AntoniStarczewski,Lech Kunka i Andrzej
propoĘe pomiędzyobrazem
Łobodziński.Pan Michalskiznajdujewłaściwe
i intelektem.
Cykl ten jest wyrazemkontemplacjinad czasem,przemijaniem
i istnieniem.
Cytat Henryka E|zenberga:,,MowąrzeczYpoważnychjest twórczość;
mową rzeczYniezbędnychmożliwienajkrótszy znak, słowny|ub inny;
rzeczy błahenie powinnymieć mowy,,.
jest ważnym,
Pamięćwpisanaw każdąku|turę,róznie interpretowana
cichym i u|otnymśladem'Epigenetyka,która mówi, że nosimyw sobie
pamięćgenetycznąi metabo|iczną
dotyczyprzedewszystkim
pojedynczychludzi.A najnowszebadaniawskazująna pamięć
m iędzypoko|eniowąłpozagenową.

-4Pan Micha|skiodczytujew sobie te kody i manifestujeswojąpamięć
poprzezmalarstwo.Komponowanei budowanereliefowoobrazy,
wypiętrzająsię' rywalizująi dopasowują.Wzmocnionenakładanymi
warstwamifarby o|ejnej,jednej na drugq,symbo|izujanawarstwiająca
się
pamięćpokoleniowq.Tworząswoistqperspektywęemocjona|ną.
Ten
zabiegartystycznynadajeim kontekstuniwersa|nyi daje moż|iwość
konstruowaniawłasnejpamięci.Pamięci,która twórczo określasam
.
doktorant;
zauważyłem,
że zapamiętanyobraz, który zostajepowtórnie
,,MaIując
przywołany,
budujedoznaniao odmiennymcharakterze
zaobserwowanego
zjawiska.Stworzonyprzez pamięćobraz,nie jest
od
juz tym samym doświadczeniem
zarejestrowanym
w przeszłości.
Jawi się,
jako syntetycznasy|wetazawierającaw sobie zarówno przestrzeń
fizyczn1 ja k i emocjona|no-duchową',.
Wartotu zacytowaćprof.StanisławaFijałkowskiego:
,,CzYminnym
jest zatemmaterialnymalunek,a czym innymniematerialny
obraz - nasze przeŻycia,wyobrażeniai olśnienia,których doznajemy
ogladającma|uneki rozumiejacjego formę.Dziełosztukito nie materia|ny
przedmiot,jakim jest malunek.Dziełosztukijest przedmiotem
intencjonalnym- jak to określaIngarden_ istniejew naszejświadomości,
jest przedmiotemduchowym".(...),,obraz,jako dziełosztuki,
jest transcendentny
w stosunkudo materialnegoprzedmiotu,
jakim jest malunek".
CzęśćpisemnadysertacjistanowiWaznączęść
oceny dyplomanta.
.Sprecyzowana forma
Biegle i wyczerpującodefiniujewłasnątwórczość.
W poszczegó|nychrazdziałachpracy k|arownieopowiada
o jego zainteresowaniach
i fascynacjach.
Czyte|nypodziałposzczególnychrozdziałów,zwięzłyjęzyk i logicznatreśĆ
Pana MichaIskiego.
ujawniająpredyspozycje intelektuaIne
KONKLUZJA
Mając przyjemnośćzapoznaćsię z dokumentacjfustwierdzam,
że Pan BartłomiejMicha|skispełniawymogiformalneuprawniajqce
do otrzymaniadoktoratuw dziedziniesztuk plastycznych,precyzowane
przez Rozporządzenia
MinistraNauki i SzkolnictwaWyższe1o
października
z dnia 3
2oI4 roku. A takze postawaartystyczna
jest nowatorskai wnosi istotnywkład
Pana mgr Bartłomieja
Michalskiego
pełnym
przekonaniempopieramwniosek
w rozwój sztuki współczesneJ,
Z
Rady Wydziałuo przYznanietytułudoktora sztuk p|astycznych,
w dyscyplinieartystycznej- sztuki piękne'
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Dr hab. prof. APS GrzegorzMroczkowski

