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Joanna Biskup-Brykczyńskaurodziła się 10 grudnia 1973 r. w Skarżysku-
Kamiennej. Jest absolwentką Akademii Swiętokrzyskiej (obecnie Uniwersytetu
Jan Kochanowskiego w Kielcach). Dyplom obroniła w 2001 r. Aktualnie jest
doktorantką ta macier4rstej uczelni. opiekę naukową i artystyc zną nad jej
doktoratem sprawuje prof. Małgorzata Bielecka. ZhótL<tego biogramu
dowiaduję si9, że zajmuje się rysunkiem i malarstwem oraz działaniami w
przestrzeti publicznej. Pracujetakżęnarzecz teatru i filmu; również ptzy
teledyskach i reklamach. Nadto pracowała jako.llustrator w czasopiśmie
,źir^t::T;" 

kilka wystaw indywidualnych w Kielcach i Republice Czeskiej,
orazbrałaudział'w kilkunastu wystawach zbiorowych w Polsce, ale takżepoza
jej granicami. Pełny ich wykaz znajduje się w dokumentacji. Jest laureatĘ kilku
nagród.

Zwy czaj owo, tekst r e c enzji r o zp o czynam o d pr ryw ołani a wi ęks z ej il o ś ci
informacj i związanych z istotnymi - z punkfu przedmiotu rcceĄi - faktami
zyciorysu aĘstki oraz Ęm1 związatymi z jej edukacj ą. Mam świadomo śó, Że
receĄamozę (i powinna) skupić się jedynie na pracy doktorskiej, niemniej nie
sposób oddzielić pracy doktorskiej od tego, co działo się wcześniej w fwórczości
doktorantki, tak jak,nl'e można oddzielió sztuki, którą się uprawia, od Ęcia.Te
dwa obszary aktywności nakładają się na siebie, wzajemnie determinując...
Praca doktorska jest rodzajem summy tego, co do danej chwili arĘsta stworzył.
Nawet jeżrcIt nie j e st po dsumowaniem wcze śniej szy ch lat zajmowania się
szhil<q, to jednak ma Z nimi związek, z nich wyrasta (chociaŻby na zasadzie
opozycji).
ArĘstka Zafeagowałana moją prośbę i dostarczyła kilka swoich w1powiedzi,
sporzqdzonych przy innych okĄach a z nich dowiedńałęm się duzo, chociażhy
o jej aktywności na polu dydaktycznym. Do tego tematu jeszcze wrócę,
pomimo, zę nię ma to z-tviązku z jej prakĘką akademicką.



Joanna Biskup.Brykczyńska mvtązki twórczości i rzecrywistości, w której
funkcjonuje' mocno punktuje. Wskazuje wprost na inspiracje - pĘną one
dwoma karlałani: jednym znichjest twórczośó innych arĘstów, drugim świat,
o który się ociera. Słowo ,,,ocieta', przywołuję świadomie, jako ze chropowata
p o wi erz chnia j ej komp ozy cji, pr z4lpominaj ąc a mury zniszczonych budynków
ma wymiar Sensualistyczny. Wyobruźnia pozwa|ami ,,dotknąć', dzleła
doktorantki, aczkolwiek, bezpośredniego kontaktu z rriminie miałem. Równiez
skala ma tu znaczęnie, jako ze niektóre z jej prac, to kompozycje znacznych
rozmiatów, inne zaś są formatowo niewielkie.

Dysertacja doktorska,,Pomi ędzy Słowem a Obtazem,, zawleta
przemyślenia doktorantki na temat komunikacjimiędzyludzkiej, w któĄ, w
dzisiejszych czasach- za sprawą ronvoju nowych technologii cyfrowych _

obraz odgrywa zasadniczą ro1ę. Jest to poniekąd powrót .,,do źródeł,,, do
począt|ukultury, do pierwszych śladów jakie świadomie pozostawiał człowiek
na ścianach jaskiń, by porozumiewać się z drugim pozawerbalnie. Ale
jednoczeŚnie doktorantka zaznacza, ze współczesny obraz - generowany przez
komputery, zapis video, oderwał się od ,,macierzy'', od malarstwa. Autorka,
powołując się na w;rpowie dzi znawców tematu - przyhJadem tego jest
dołączona do tekstu bibliografia - ale tez dzieląc się własnymi refleksjami, snuje
torwazartia o odchodzeniu od niepodzielnej dominacji słowa, prryczpach i
konsekwencjach takiego stanu rueczy.
Tekst napisany j est z duzą swobodą, która bynajmiriej nie pozbawia go walorów
poznawczych, ale jednocześnie nie czyni hermetyczrlym i... nudnym.
W jej rozwazartiach, nie tyle sam temat komunikacji jest pierwszoplanowy, co
człowiek' twórca komunikatu i jego odbiorca. Autorka pisze: Wybór temaĘki
pracy doktorskiej łvynikał z moich wieloletnich ząinteresowań. W ich centrum,
niezmiennie od wielu lat obecny jest człowiek. Pojawia się w relacjach z drugim
człowiekiem, również jako indywiduum - członek olcreślonej wspólnoty,
zbiorowości ludzi, ogniwo w tańcuchu spotecznym. W setkąch niewielkich
rysunków - w ilustracjach i scenach rodzajowych, starałąm się opowiadać o
relacjach zachodzqcych pomiędzy jednostkq a grupq. Wszędzie tam, gdzie treść
wizualnego komunikatu była niejednoznaczna lub trudna do odczytania,
wsparcia dostarczaty słowa. Bywato, że sięgałam po cytat z wierszą, piosenki;
zwykle wąrto też było przejrzeć nagłówki z codziennej gazety.
Nalezy w tym miejscu wskazać na zbior niewielkich rozmiarami prac-szkiców'
które nie są wpisane oficjalnie w pracę doktorską, a|e znakomicie ją dopełniają
a na pewno korespondują z cytowanymi wcześniej słowami doktorantki.
Miniaturowe artefakĘ (7xi/ cm,I5x20 cm) to pola, na których spotykają się
fragmenty tekstów - a nawet pojedynczych słów - z szorstkimi powierzclniami,
imituj ącymi ściany zniszczonych budynków. Kola że mają prostą kompozycj ę
opartąna geometrycmychpodziałach pionów i poziomów lub form kolistych.
Autorka wykorzysfuje w swoich ptacach kontrastuj ące zę sobą jakości: język



geometrii i emocję śladu, mocną fakturę i gładkość papierowej powierzcbni.
Przypominają one fragmenty listów, jakie fabrykują, chcący zachowaó
anonimowo ś ó, o s obnicy w pro cedurach przestę p czy ch. Właśnie
fragmentary czność, rozczłonkowanie, posza{panie to cechy charakterystyczne
jej prac, ale... zderzonę zharmonią konstruowaną na fundamencie geometrii.
Autorka kilkakrotnie w dysertacji odwołuje się do antyku, wskazując starożrytnq
Grecję jako punkt odniesienia.
Podqżając tropem skojarzeń, obrazy prowadząwbardzo odległe często i
niezaplarlowane byc moŻe przez autora strony: niektóre z odcisków
przypomi nĄą r ozeĘ gotyckich katedr, inne paleontol o giczne odciski szcząków
nieznartych stworz ęn z ftszkaml p o zostawi o nymi pr zez gr zeb iący ch w zi emi
naukowców. Wczytując się we wtopione w nie cytaty pojedynczych słów czy
zwrotów, dajemy się wciągnąć w grę, nie do końca wiedząc, czy komunikaty
na|eĘ traktowaó powaznie czy z przynruieniem oka. Autorkawodzi nas za
nos, bawi się nami i sama ze sobą, aczkolwiek robi'to zwdziękiem...

W dziejach sztuki znajdujemy szereg prry|<ładow współegzystencji słów i
obrazów - wspomnę o Starożytnym Egipcie, średniowiecnl, malarstwie
ikonowym. Sztuka współczesna, to Renó Magritte' dadaiści, Jenny }Jolzer,
Gruppa, Nikifor, Jadwiga Sawicka i wielu, wielu innych. Słowa, czy teksty w
takich dziełachpełnią wieloraką funkcję, bywa - ale to tzadkość - żejedynie
estetyczną. W mini obrazach Joanny Biskup.Brykczynskiej istotne są zarówno
warstwa znaczetiowa jak i estetyczna. Komunika!' które przekazl4e autorka
nie są jednoznaczne) aletęż nie są ,,ślepymi zaukdmi,,, ,,dtogą donikąd''. Moze
nie zawsze poradzimy sobie - my odbiorcy - z ich ocz1taniem, ale zawsze taką
mozliwość dają. Jest tez w Ęch obrazeczkach (piszę te słowa z czlilością, anie z
dezapr ob atą) c aŁa gama e lementów ikono g r afti pr acy doktorskiej, cho c iazby
bogaty zbiot odcisków serwetek-koronek, które juŻ w cześniej skoj ar zyłem z
r o zetarri ś re dni o wi e czny ch ś wi ątyń.
Każda z miniątur to osobny komunikat, czasem reflelcsyjny, cząSem gorzki, a
czasem zupetnie absurdalny. Skupienie twórcze i towarzyszqce mu emocje
musiaty znaleźć ujście w komentarzach i autoironii. Prezentowane miniatury
mogq tworzyć swobodq opowieść, ale równie dobrze mogq być ,,przewrotnq,,
układankq, w której widz będzie szukąć logicznego Sensu pisze doktorantka.
W innym miejscu wyjawia: Elementem scalajqcym wszystkie moje dziątąnia
artystyczne jest przede wszystkim zaskoczenie i dowcip. Wazna jest również
warstwa intelektualna i estetyka wykonanią. To co robię, ma zadąnie wybić
ludzi z rytmu podqżania od punktu A do punktu B, zatrzymąnią ich w locie,
chwilowego zniszczenią ich planu dziatania

W s z ere gu r e a|izacji arĘ sty cznych Jo anny B i skup - B rykc zyń ski ej
dokumentacje których miałem okazję zobaczyć (z okresu poptzedzającego pracę
nad doktoratem) arĘstka ten postu|atrea|intje.Tyczy to w dużej mierze działuh
z obszaru varnbornbingu.

I



Akcje otulania budynków czy drzew wŁóczką, tkaninami, koronkami miĄ
ożywiac przestrzeń miejską, bawió naĘkajqcych się na instalacje ludzi.
Taki tez charakter maJą instalacje doktorantki, w których wykorzystuje
plecionki, sploty roŻnych materii lub inne elementy o proweniencji tekstylnej,
wpisując je w obiekty architektoniczne. Warto w tym miejscu dodać, atalizujqc
wspomniane Ąawisko w sztuce współczesnej, ze na świecie z czasem działanta
te nabierĄ o wiele powazniejszego charakteru, stajęc się elementem wystąpień
o zńarwieniu społecznym, jako forma nacisku, oporu' sprzeciwu. W Polsce w
ostatnich miesięcachprrybtato to skalę i znaczenie niewspółmierną do innych
tego rodzaju prakĘk. Nięwinne ubieranie w koszu|ki znapisem ,'konstytucja''
pomników polityków, poetów, aĘstów i... smoków, urasta do rangi wystąpień
poliĘcznych, w które angazowane Są wszelakie słuzby.
Piszę o tYm, bo często jest tak w sztuce, że to, co wydaje się na powierzchni
jedynie struktur4 dekoracyjną, kryje w sobie kolejne warstwy, kolejne pokłady
znaczeidalekobardziejpoważnych,wtęczdramaĘcntych.
PrzyMadem malarstwo materii. Podkreślam to, gdyŻ w tym nurcie, w tej
konwencji w sposób oczywisty (i najprostszy) na|eĘ umieścić obrazy Joanny
B i skup -Brykczyński ej pr ezentowane j ako praca doktorska.
Pod zewnętrzną warstwą obrazów Ięana Dubuffeta, Antonio Tapiesa, Alberto
Burriego, Jeana Fautriera, aĘstów koj arzony ch z malarstwem materii
(właściwie twórców tego nurtu w sztuce)' wyczuwamy o wiele poważmiejszy
niepokój' dramat, cierpienie niina ich naskórku. Nic dziwnego, ów kierunek
narodził się po doświadczeniachll Wojny Światoiłej, będąc fo'-ą reakcji na to,
co hekatomba wojny ptzyniosła. W swoim artykule ,,Malarstwo materii a
powojenne przemiany dzieła sztuki'' Anna Z. Jaksender pisze: Po
doświądczeniąch Holocat,tstu nie można już byto odwracąć się od realności w
stronę wyimaginowanych światów i abstrakcyjnych przedstawień. Sztuka nie
mogła, być dłużej pojmowana, jako ,,olcrlo nafantazmąty,,: od tak totalnego,
realnego doświadczenia, jakie stąnowiło Auschwitz, nie można już było się
uchylic.
(.,.) Materia jako bezforemne tło, z którego vvyłaniajq się rzeczy, czy - jak
wyrazitby się Georges Batąille - mąteria ,,pożerajqcaformę', po raz pierwszy
właśnie w XXwieku, wieku wszelkich ,,totalizmów,, i ,,końców,' - totalizmu
wojny i śmierci, końca czaslt i historii (Alexandre Kojćve), formy (Jean
Dubuffet), cztowieka (Michel Foucault, Frąncis Fukuyama), podmiotu i autora
(Rolad Barthes) - przestała być reprezentowana w obrazie za pomocq wartości
wzrokowych, Zostąła niztomiast zaprezentowaną Sama w sobie, synestezyjna,
niepodporzqdkowana perspektywie czy rygorowi obrysu i kompozycji, który
stanowił od cząsów Albertiego wznacznlkformy porzqdkujqcej i totalizujqcej.

Iak jui sygnalizuję ten temat, to dodam - zpozycji aĘsty powiązanego z
Krakowem, Że w tym nurcie batdzo mocno osadzeni byli, mało promowani więc
mało popularni, arĘści G*py Nowohuckiej. SpotkaŁem się z głosami krytyków,



którzy uwaźnją Jadwigę Maziarskąza światowego prekursora malarstwa
materii.

Na tak przygotowanym gruncie spróbuję osadzić twórczość Joanny Biskup-
Brykczyńskiej.

Zacznę od cytatu z dysertacji doktorantki: Mojq tworczość trudno jest odnieść,
porównać do twórczości innych artystów. To stwierdzenie (oczekiwanie), chyba
nie wytrzymuje próby zdęrzęniazręa|iarrti. Swoje słowa podwaza sama
doktorantka wskazując co najmniej dwie artystki, które wyraźnieją inspirujQ, bo
podobnie jak ona korzystają z mot1rrrru i formy koronki. Ale przecieznie tylko o
takie powinowactwo chodzi. Nurt malarstwa materii wiąŻjest zywy, czego
ptzyl<ładem twórczość wybitnego arĘsty, kto wie czy nie najbardziej
wpływowego dzisiaj , Anzelma Kiefera. Kiefer urodził' się dokładnie w dniu
zakonczenia wojny, jest więc przedstawicielem pokolenia powojennego' a mimo
to - mocą swojego arĘsĘczrlego gestu - Zmaga się z cięzarem win swoich
współrodaków. Wymownym znakiem takich wysiłków j est cykl ksiąg
niemieckiego artysty, inspirowanych wprost wierszami zydowskiego poety
Celana. W t}'/m dztelę słowo ofiary zderza się z obrazem (mateńą obranl)
potomka katów, świadomego skali przewin Niemców. W wielu innych obtazach
artysty słowa pojawiają się wprost na spękanych fakturach-skorupach jego
płócien.

Twórczość doktorantki nie jest tak obciązona semóntycznie, ale nie jesttei
wolna od problemów, jakie ewokuje Ęcie. Dowiadujemy się tego czytając
autokome ntarz doktorantki ; ale i b ez niego, chropowat a powieruchnia
kompozycji, popiołowa kolorystyka, robią swoje. opowiadaJąc o złożonych
relacjach kobiety imęŻczyzny, posługuje się materią,,zdjętą,, zarówno z
kieleckich jak i berlińskich ścian. Mocno podkreśla konteksty historyczne,
polityczne, społeczne tych miejsc; wskazuje na ich bolesną przeszłośc zw|ązaną
z cierpieniemprzetrzymryanych w nich ludzi (była katownia w jednej z
kamienic Kielc). Skorodowane struktury tynków, noszących na sobie ślady
tafuazy pozostawionych przęz graficiarzy inspirują arĘstkę do tego stopnia, ze
obleka nimi Nią i Jego, ,podmioty liczne,, swoich dzieł', bohaterów obrazów.
Doktorantka podkreśla to w autokomentarztt: Kcrżdy obraz to osobna historią.
Rodzaj listu, monologu. Całość może dawąć wrazenie spokoju i onirycznego
wyciszenia, ale jest to spokój pozorny. Gradacja szarości, podziały naformy
geometryczne Wpetnione zróżnicowanqfakturq, koła i spirale umieszczone w
cąłości, fragmentarycznie lub zaznaczone domyślnie - wszystkie elementy
sktadajq się na indywidualnq historię, zapis emocji. Nieraz jest to konlcretna
prośba, innym razem chwilowe uniesienie zwiqzane z wyjqtkowq chwilq
szczęścia, tęslcrtota lub zupetne wycofanie w głqb siebie, ucieczka.



Wyróżniam powierzchnie (skóry) obrazow artystki' a|e równie
,,emocjona|na,' jest ich kolorystyka. Płótna pozornie zamykĄą się w
szarośctach. .. Pozornie, bo spektrum kolorysĘc zne użyte przez malarkę j est
stosunkowo szerokie i wysublimowane. osqdu tego dokonuję w oparciu o
reprodukcje małego formatu (w stosunku do ichrzeczywistej wielkości) ale
mojej uwadzę nie umykają subtelne, ciepłe ochry i sienny, co w zestawięniu z
chłodami szarości otwiera obraz w głąb i rozświetla go. Tyczy to przede
wszystkim ,,żeńskiej,, części zbioru. obtary z cykhu,,o Nim'' wydają się
chłodniejsze.

Podział.jaki wprowadzlła artystka, by płótna ,,męskie'' byĘbardziej szĘwne'
bardziej spięte rygorem pionów i poziomów zaś,,kobiece'' rozmiękczone
rozetami odcisków koronek, wychodz i naprzeciw powszechnemu odczuciu
r ó żnic p omi ę dzy p o szcze gó lnymi płc i ami. D o kto rantka p o daj e pr zykłady
,,odcz5Ąań'' kilku płócien. Jej słowa potwierdzają jakbogate Są one w treści i jak
zawiłę są kody, którymi je zaszyfrowała. Zastanawiają mnie słowa artystki,
która opisuje łatwość z jaką inni odszyfrowują zawiłe komunikaty, które w nie
wpisała. AIe czy to ma znaczente na ile rebusy przedktórymi staje odbiorca Są
do odczytania po jej myśli? o wiele ciekawsze jest to, co okrywaj4 inni, często
wbrew intencjom artysty.

Obrazy doktorantki nie pojawiły się nagle, znlkąd. Proces ich powstawania
rozpisany byłnakilka etapów. Na ich ksńałt-możebardziej przesłanie _
wpływ miałapraca na planie filmowym orazw teattze w roli scenografa.
Szczególnie doświadczenie filmowe było dla niej znaczące; konkretnie: proces
manipulowania obrazem, aprzez to jego przekazem.

Nie jest to cykl zanłrrięĘ. Artystka rozsmakowała się w malarstwie, w
abstrakcji. Jak dęklaruje, świadomie porzuciła konwencję realistyczną, bo
chciałą sprawdziC, CZ! obrąz wformie abstrakcyjnej jest jeszcze w stanie pełnić
funkcję informacyjnq i komunikaĘnq. Zal<ładam, że odpowiedź na tak
postawione pytanie jest potwierdząąca. Zachwyca się fenomenem malarstwa,-
przywotuj ąc s ztukę prehi storyc zną, któt a p o zw ala czło wiekowi wsp ółcze snemu
ZbIiryć się do swoich odległych przodków, zna|eźć znimtwięź.

W tym miejscu recenzjijest nvykle odniesienie do pracy dydaktycznej
doktoranta. Ta zdaje się być waznym obszarem aktywności Joanny Biskup-
Brykczynskiej. Z zainteresowaniem cryĄałem - to już poza zbiorem
dokumentow ptzygotowanychw związku z toczącym się przewodem _ refleksje
arĘstki-pedagoga, pracującej przede wszystkim z dziecmi t rrfiodzieŻą.
Podejmowane przez nią inicjaĘwy angażrujące uczniów na tóżnych polach,
sposób prowadzenia zajęc, efekty tej pracy wskazują, że aĘstka czyni to z
pasjQ, oddaniem,wiarą. Nie jest przy Ęmwolna od krytycznego spojrzenia na
system edukacyjny w Polsce, boleje nad absurdami dotykającymi system
nauczania sztuki (plastyki), awłaściwie brak takowego. Na narzekaniach nie
poprzestaje, proponujęc niekonwencjonalne formy edukacji młodych ludzi. W



ogromnej mierze, swoją praktykę dydaktyczną wywodzize swojej praktyki
afi sĘcznej. Rozległość j ej zainteresowań, bogactwo doświadczeń
warsztatowych porwalajej na zbudowanie szerokiej ofeĘ programowej i
uwiarygadnia ją jako nauczyciela.

Konkluzja
Po zapoznaniu się z dokumentacjąrozprary doktorskiej pani mgr Joanny

B iskup-Brykczyńsk iej zatytułowanej,,Pomiędzy Słowem a Obrazertt,
stwierdzam, ze spełnia ona wymogi stawiane przed osobą ubiegającą się
o stopień doktora.
Tym, co wyróżnia artystkę jest dociekliwość i dojrzałośi, ale także gotowośó do
podejmowania nowychwyzwuh' gotowość do ryzyka. W przygotowanej
r ozpr awie doktorski ej, p ołączeni e p o głębionej re fl eksj i z t óiny ch ob szarów
nauki i sztuki z praktyką arĘsĘczrtąprzlrlosi wymiemy rczultat. W tym
kontekście dzięło to stanowi wkład w rozwój dyscypliny aĘstycznej sztllkl
piękne.
W rwiązku z powyżsryffi, zgodnie z Art. 13 Ust. 1 ustawy z dnia |4 marca 2003
r. o stopniach naukowych i tytułach oraz o stopniach i tytułach w zakręsie sztuki
wnioskuję do Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystyczrlego Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach o nadanie mgr Joannie Biskup-Brykczyńskiej
stopnia doktora sztuki w dziedzinie: sztukip|asĘczne' w dyscyplinie
artysĘcznej: sztuki piękne. 

,4,,1łł

/t/


