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Recenzja

P raca D o kto rs k a zr ea|izowana przez Pani q | o ann ę Ku rki ew icz p o d tytułe m
,,Archipelag Emocji Kiedy odbitka graficznastaję się obrazem,,,
została wykonana pod kierunkiem prof.zw.dr.hab. Małgorzary Bieleckiej na
Wydziale Pedagogi cznym i Artystycznym Uniwersytetu f ana
Kochanowskiego w Kielcach. Praca doktorska Pani Joanny Kurkiewicz
obejmuje dwa obszary działań tj, pracę teoretyczn4 i pracę praktycznq W
postaci cyklu obrazów pod tym Samym tytutem.
Część pierwsza praca teoretyczna omawia w sposób kompetentny
problematykę badawcz4pracy aw rozdzia|e 4 uwzględnia i odnosi się do
,,Archipelagu Emocji" Pani foanny Kurkiewicz.
Autorka poddaje analizie własn4, minion4 działalność artystyCzn4,
określaj4c istotę wyborów - motywów dla Wyspy i archipelagu -

pomyślanych jako cykl prac malarskich.
Waznymrozdziałem dla Pani Joanny jest świadome określenie przebytej
drogi dotychczas, jej samoświadomość i dystans do stanu posiadania w
relacji do grafikiz je) cał4złozoności4 uwikłań iznaczeń przypisanych tej
dyscyplinie.
Następuje u Pani |oanny, co ważne,pozytywne przekroczenie, a podjęte
wybory odnoszq się do oglqdu natury z,nie) czerpi4ctworzy pejzaz
wy obr azeniowy z symultanicznym r ozszerzeniem na archip elag. Cytowany
przezAutorkę Umberto Eco mówi o doświadczeniu w oparciu,

fdoświadczenie natury, traktat pod tytutem Historia Piękna) ja dodatbym o



doświadczeniu gtębokim u Pani }oanny, bo tylko takie pozwa|a

syntetyzować, Upraszczać i odnajdywać istotę rZeCZy - natury. Myślę że

Autorka zbliza się w pracach do archetypu Znaczeń określajqc istotę rzeczy,
jako poszukiwanie naturalnej matrycy - stempla, natura jest pretekstem do

tworzenia abstrakcyjnego znaku i znaczeń w różnej skali pomiędzy mikro i

makro kosmosem. Tak podjęte załozenie przez Autorkę wydaję się być

pozornie działaniem utopijnym jednaĘ zakładaj4cym celowq

symultaniczność to kolejne powroty staj4 się obserwacj4 skali, wielkości,

proporcji, rytmu, materii, koloru z cał4złozoności4wzajemnych uwikłań i

zwi4zków. Cykliczność prac Autorki ujawnia obecność pra.matrycy i

r ózny ch j ej mniej lub bardziej formalnych zastosowań po dp orzqdkowanych
jednak całemu cyklowi obrazów. Autorka pisze iz cał4świadomości4

realizuje w praktyce tak zwane intencjonalne formy wyspy, dla mnie jest to

równozn aczne z osadzeniem idei w środowisku mentalnym -

współczeSnym.

fak pisat profesor Zygmunt Baumann ,,w czasie ponowoczesnym".

Warto zauwazyć świadome wybory i inspiracje autorki w obszarze sztuki

wspótczesnej, autorka cytuj e proj ekt,,,,Surrondal Islands,' autorstwa

Christo i |eanne Claude zrea|izowany W 1983 roĘu na Florydzie. Instalacja

przestrzenna odnosZ4Ca się do WySp w pobliżu Majami.

opis prac pod względem formalnym przeprowadzony jest poprawnie

natomiast opis realizacji poszczegóInych etapów dobitnie świadczy o

twórczym przekroczeniu grafiki z jej zniewalaj4cym wstecznym

warsztatem i cate szcześCie.
W wymienionych rozwi4zaniach, samych obrazach' opisie stosowanej

kolorystyki, inspiracjach kolorem - symbolik4, widać rosn4c4 świadomość

Autorki.
W części teoretycznej odnosz4cej się do kompozycji, Pani |oanna powraca

do środowiska mentalnego sytuuj4c piękno obrazu zuzyciem kompozycji

świadczqcej o ładzie i porz4dku osadzonego w filozofii Pitagorejskiej Z CZym

nie do końca się zgadzam.
Wydaje się ogl4daj4c prace Autorki i próbę ich syntetyzowania,zeb|izszy
jest Pani Ioannie porz4dek idei Bergsonowskiej, ze wskazaniem na to co

bardziejracjonalne, a nie emocjonalne w naturze podjętej idei obrazowania.

Podsumowujqc chciatbym zaznaczyć, ze stworzoneprzez Pani4 |oannę
Kurkiewicz prace malarskie W ramach doktoratu s4 bardzo współczesn4



form4 Paliinpsestu, na który sktadaj4 się różne warstwy znaczeń, zostaty

one nałozone jedna na drug4 zpeŁn4świadomościq aktu tworzenia.

Wielowarstwowość nakłada się, nawarstwienia s4 następstwem działań, co

prowadzi do powstania obiektów tak zwanej pamięci procesu zmoz|iwq,

nieustann4 modyfikacj 4 dzieła.
Całość pracy Pani |oanny Kurkiewicz spełnia Wymogi formalne, w zwi4zku

zpov,lyzszym Wnoszę do szanownej Rady Wydziału, o nadanie stopnia

doktora w Dziedzinie Sztuki Plastyczne Dyscyplinie Sztuki Piękne.

Pracę oceniam bardzo dobrze.
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Z powaŻanien|
prof.zw.dr.ha\ Włodzim ierz Szymański
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