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Recenzja pracy doktorskiej Pani mgr NataliiAndrzejewskiej
pod tytułemSzczelina. osobista pamięć miejsca
sporządzona w związku z przewodemdoktorskim
w dziedzinieSztuki Plastyczne,w dyscyplinieSztuki Plękne'
wszczętym przez Radę Wydziału Pedagogicznego
i Artystycznego UniwersytetuJana Kochanowskiego w Kielcach.

CzęśóI- dane personalne i życiorysartystyczny
Pani mgr Nata|iaAndrzejewskaurodziłasię w 1986 rokuw Warszawie.
w AkademiiSztuk Pięknychw Warszawie.
W latach:2005 - 2012 studiowała
WydziałKonserwacjii RestauracjiDziełSztukize specja|izaĄą
W 2012 rokuukończyła
SztukaWspółczesnaw PracowniProfesor|wonySzme|ter,która byłapromotoremJej
ponadtoprojektmalarski
Pani Nataliazrea|izowała
dyp|omumagisterskiego'
pt.:,,Słowa
otwarte,,,
który byłaneksemdo dyp|omuw PracowniProjektowania
Graficznegoi RysunkuProfesoraMarianaNowińskiego.
jest równieżabso|wentką
w InstytucieBadań
studiówpodyp|omowych
Doktorantka
takŻew Accademiadi Be||eAńi w
Nauk.Studiowała
LiterackichPaństwowejAkademii
w Kie|cach,
Jana Kochanowskiego
Sztuk PięknychUniwersytetu
Wenecjiorazw Instytucie
gdzie odbyłastudiadoktoranckie.
listyosiągnięć
niecodanychz imponującej
D|apotrzebrecenzjipragnę przyb|iŻyć
jak:
i publikacje.
realizacje,
nagrody
i
naukowych
wystawy,
wazne
takich
artystycznych
4 wystawy lndywidualne:
Pani NataliaAndrzejewskazrea|izowała
2015 -,,Szcze|ina'',
Wystawama|arstwai obiektówprzestrzennych,
GaleriaKuratoriumw Warszawie;
2015.,,Tojest nasze miejsce'',GaleriaBardzoBiaław Warszawie;
2014-,,Wszystkodziejesię w bezdechu'',Wystawama|arstwai ma|arskich
działańprzestrzennych, Interdyscyp|inarny Festiwa|Sztuk w Żyrardowie;
2012 -,,Słowaotwańe'',prezentacjaprojektudyp|omowego,
GaleriaSTUDIOw Warszawie.
Doktorantka
brałaudziałw 17 wystawach zbiorowych w krajuiza granicą.
na|eŻą:
Do ważniejszych
B|ueAń Space Ga|leryw Ber|inie;
2017 Wystawama|arstwa,
Ga|eriaZPAP w Toruniu;
2016 -,,25-|ecie
działa|ności
Ga|eriinad Wisłą'',
Ga|eriaXS Instytutu
SztukPięknychUJK w Kie|cach;
2016-,,Grid'',
Ducha'',Uniwersytetim. M. Kopernikaw Toruniu;
2016-,,Kształty

2.
2015 -,,Współczynnik
ryzyka'',Ga|eria- 1 w Warszawie;
Ga|erianad Wisłąw Toruniu;
2015-,,Nicniejesttakie,jakiesię wydaje'',
.,,BLAc
PromocjaMłodych
2015
K. Ku|turowekonotacjeczerni'',Ga|eria
B o K , ,R o ndow
'' Ło dzi;
Ga|eriaXS Instytutu
SztukPięknychUJK w Kie|cach;
2015-,,|nterferencje'',
-,,To
jest
nasze miejsce'',GaleriaStara Kotłownia
2015
Uniwersytetu
Warmińsko- Mazurskiegow o|sztynie;
Sztuk PięknychUJK w Kielcach.
2014-,,ZA_RYS',Ga|eriaXS Instytutu
ma W swoimdorobkurówniez4 autorskierea|izacjew przestrzenipub|icznej
Doktorantka
takiejak: instalacje,obiektyoraz muraldla MuzeumLniarstwa.
m.in.:z TeatremPo|onia,Festiwa|emFilmui SztukiDwa Brzegi,
Współpracowała
AkademiąSztuk Pięknychw Wenecji,GaleriąKrytykówPoKAz, GaleriąSTUD|o,
Ga|eriąPromocja
GaleriąBardzoBiała,CentrumEkspozycyjnymStara Kotłownia,
MuzeumLniarstwaoraz z GaleriąKuratorium.
MłodychBoK ,,Rondo'',
ZAiKS
FunduszuPopieraniaTwórczości
Pani Nata|iajest dwukrotnąstypendystką
w 2015i 2017 roku.
Aktua|niezwiązanajestz MuzeumHistoriiŻydówPolskichPoL|N.
insta|aĄąorazi|ustracją.
sztukąw przestrzenipub|icznej,
ZĄmuje się ma|arstwem,
wystaw,koncertów,
wydarzeńku|turaInych,
organizatorką
Jest kuratorkąi producentką
przestrzeni
projektantką
animatorkąku|tury,
atakŻe
ekspozycyjnych,
spektak|iteatra|nych,
- kuratoryjnej
sztuki
autorkąopracowańteoretycznychna tematopiekikonsenłatorsko
pub|ikowanych
w krajui za granicą.
współczesnej,
jest
PaniAndrzejewska równiezautorkącyk|uwykładówo sztucewspółczesnej
towarzyszącegoprojektowi,,Babie|ato'',zrea|izowanegoWe współpracyz ośrodkiem
Pub|iczną
w Łukcie(woj,warmińsko-mazurskie).
Ku|turyi Bib|ioteką
i dokonańkuratorskich
Pani Nata|ii,
wszystkichinicjatyw
Nie sposóbwymieniĆ
zatemw tym miejscuzakończę, aŻebymóc przejśódo ko|ejnegopunkturecenzji.
Częśćll - ocena pracy doktorskiej (częśćańystyczna)
osobista pamięć
Przedmiotemocenyjest pracadoktorskazatytułowana,,Szcze|ina.
miejsca'',którąstanowicykl 14 obrazowo wymiarach:100x130oraz 100x150cm,
10 obiektów
w techniceautorskiej.
Cyk|tenuzupełnia
wykonanychna papierzei płótnie
procesu
początek
przez
przestrzennych,
wskazujących
autorkę,,Drzazgi,,,
nazywanych
twórczegooraz koncepcjęformy.
gama achromatyczna,
któraw moimodczuciu
obrazy wyróżniaminima|istyczna
W mojejoceniez uwagina środki
dodatkowowzmacniaich ładunekemocjona|ny.
z nichstanowiąprace:
forma|neW pracydoktorskiejmoŻnawyroŻnicaz 3 cykle.P|eruvszy
jestz
Szczelina|, l|, l||,|V V. Drugicyk|:SzczelinaV|, V||,V|||,|X. ostatni cyk|złoŻony
prac:SzczelinaX|,X||,X|||iX|V zestawianychze sobą w dyptyki,co stwarzadodatkową
jakośĆ
wie|oznacznośó'
i pogłębia
W pracachPani Nata|iipojawiająsię e|ementygeometrii,które przenikająsię ze światem
się''po powierzchniobrazu,
organicznym,zksztattamiamorficznymi,
,,roz|ewającymi
jego
często
kierunkdch.E|ementygeometryczne,
niema|wewszystkich
,,płynącymi''
wprowadzają
element,,okiełznania'',
w
moim
odczuciu
,,opanowania'',
rytmiczne
dynamiczne.Próbujązatrzymaću|otne,dość
tego,co płynne,Żywiołowe,
,,ujarzmienia''
wydającesię nie miećgranicw swoim rozprzestrzenianiu
efemerycznekształtyma|arskie,
powierzchniprac.
i wypełnianiu

3.
obrazy mąąz regułykompozycjęotwartąprzez co możnaje ze sobą zestawiaĆtworząc
nowe,wieloznacznekonfiguracje
i metafory.
Jest to ma|arstwodomysłów,
sugestii,
przenikających
wzajemnie
i
nakładających.
kształtówumownych,
się
przywodzina myś|
sfumato.
Rozmyciekształtówi konturów,jakby ich ,,przydymienie''
jedyniewrażenie,nie zaśtechnikęrenesansowegomalowania.
oczywiście
Mam na myś|i
pojawiasię całebogactwostrukturoraz faktur
kształtach
We wspomnianychjuz ,,płynnych''
czasem wrażeniechropowatości,
a innymrazemmiękkoŚci'
sprawiających
wobec nich obojętnym.
Sprawiają
Prace te z pewnoŚciąnie pozostawiają
og|ądającego
swoją
wrazeniemonumenta|noŚci,
ciągłegoruchu,w związkuz czym niepokoją,intrygują
i niestabilnością'
tajemnicą,złoŻonością
Pani Nata|iiodgrywawarsztat'Jej praceto przykład
ogromnąro|ęw twórczości
piękno
iz w pracytowarzyszy
dbałości
o
materiioraz deta|'Autorkaprzyzna1e,
szczegó|nej
Jej skupienie,precyzjai medytacja.Te aspektypracytwórczejsą bliskierówniezmojej
wykazujedużąswobodę,,poruszania
się''W róznychtechnikach
osobie.Doktorantka
przede
warsztatu,
a
wszystkim
ma
świadomość
co nie dziwibiorącpod uwagę
ma|arskich,
które kończytaW WarszawskiejASP.
Wydziałi specja|izację,
jest d|a Pani Nata|iimiejscempodejmowania
twórczycheksperymentóworaz
Ma|arstwo
indywidua|nym
Niewątp|iwie
wyróżnia
ono
osobistym
i
sposobemwidzenia
decyĄi'
się
jest to, iz
sztukiPani Nata|iiAndrzejewskiej
oraz przeŻyłania.Największąwartością
zna|azlawłasny,orygina|ny,język malarski''orazto, że potrafiprzekazaćswoje odczucia i
wzbogacającyodbiorcę'
myś|i,
atakŻeskłonićdo ref|eksjiwsposób niewątp|iwie
częśćlII- ocena pracy doktorskiej (częśćteoretyczna)
ideową
spójnąkonstrukcją
Rozprawateoretycznabędącaczęściąpracydoktorskiejj-est
wywód,wspaniała
Jasno przeprowadzony
oraz rzete|nąrefleksjąnad własnątwórczością'
przypisyoraz końcowakonkluzjadopełniają
się wzajemnietworzącobraz
bib|iografia,
twórcyoraz wnik|iwego
teoretyka.W pracydoktorskiejPani Nataliapodejmuje
dojrzałego
do konkretnego
miejsca- rodzinnego
dia|ogzideą pamięcimiejscaw odniesieniu
gospodarstwana Warmii.
Autorka pisze cyt' ,,Badamwłasnqprzestrzeń, miejsce rodzinnejmitologii,pamięć miejsca
zwiqzanego z dzieciństwem,w odniesieniudo teoriistworzonejprzez Pierra Nora.
Czerpię inspiracjez naturalnegoprocesu zmian zwiqzanych z czasem
iwłaściwościami
materii,obrazujqcje za pomocq uproszczonegoznaku _ przekazu'
obszarem moich zainteresowańjestzjawiskonadawaniasymbolicznegoznaczenia
przedmiotomi miejscom,tworzqcymmateriępamięci przeszłości,
[...] Podejmujępróbę
stworzenia wizualnejreprezentacjiprzestrzeni osobistej wyznaczonejprzez sczerniałe,
wiekowe deski stodołyo konstrukcjizbudowanejbez użyciagwoździ,ciosanych belek
łqczonychna kołki,dachówek z odbitymiśladamipalcÓw w glinie, kutych ręcznie
zawiasów i skobli, żeliwnychkrzyży,starego drewnianegomostu na rzece, mchu, ziemi,
kamieni,lasu".
opisujemotywywyboru
W rozdzia|epierwszymPaniAndrzejewskaz wie|kąstarannością
jej
tematykipracydoktorskiejoraz sposoby realizacji.
ańystycznąiteoretyczną.
W rozdzia|edrugimautorkak|arownieprzedstawiaprob|ematykę
W poszczegó|nychpracach,atakŻesposoby
opisuje zagadnieniaforma|newystępujące
międzywnętrzema zewnętrzemoraz przyb|iża
wizua|izacjipojęcianieszcze|ności
autorskątechnikę,w którejwykonanezostałyprace.
W trzecimi ostatnimrozdzia|edoktorantkaodwołujesię do teoriii praktykiinnychtwórców
pamięcizwiązanejz
oraz pisarzy,fi|ozofów,historykówi teoretykówliteraturyW kontekście
aŻ po teorię
konkretnymmiejscem,pamięcimiejscajako symboluwłasnejprzeszłości,

4.
jego interpretacji.
Pani Nata|iawskazujerówniezna b|iskąJej osobie
obrazui moŻ|iwości
Nata|ii
RityErnst,JerzegoKałuckiego,
m.in':RichardaSerry,FrankaSte||i,
twórczośĆ
czy teżJaponkiChiharuShioty.
Załuskiejoraz Doroty.Buczkowskiej,
Podsumowując,zrea|izowanapraca doktorskajest dojrzała,bardzo osobista,pokaŹna,
budzącaszacunekz uwagina jej wysokipoziomartystyczny
niebana|na
, z całąpewnością
stanowitwórczy
sztukiwysokiejk|asy,a co najwaŻniejsze
i naukowy'Jest ona przykładem
wkładw jej rozwój.
Pracę doktorskąoceniambardzowysoko.
Konkluzja
do przewodu
Niniejszarecenzjasporządzonazostałana podstawiepełnejdokumentacji
doktorskiego'Rea|izacjęcyk|u14 obrazówcechujebardzowysoki,autorskipoziom
warsztatowyoraz wa|orwizua|nyjako wartośÓnadrzędna.Praca doktorskaPani Nata|ii
i świadczy
rezultatemdoskona|eopanowanegoWarsztatuma|arskiego
Andrzejewskiejjest
Jej działańw obszarze
artystycznej,
a całość
i ciekawejosobowości
o ukształtowanej
językap|astycznego
poszukiwaniaorygina|nego
wynikaz otwańejpostawy
z pewnością
w rozwójku|turyisztuki o|azz imponującej
twórczej,sumienności,zaangazowania
twórcę.
i samodzie|nego
cechujedojrzałego
wiedzy,atakŻeświadomościjaka
przez
przedstawiona
do obrony
Panią mgr NatalięAndrzejewskąpraca
Stwierdzam,ze
doktorskana temat Szczelina. osobisfa pamięćmiejsca spełniawymagania
Art.13,Ustęp 1'Ustawyz dnia 14 marca 2003 r. o stopniachnaukowychitytule naukowym
oraz o stopniach itytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198).
dokonanie
oceniona i zrecenzowanapŻeze mnie pracadoktorskastanowiorygina|ne
prowadzonejpracytwórczej.
ańystycznei Świadczyo samodzie|nie
jakąjest jej opis świad
pracyartystycznej,
czy o szerokieji
Teoretycznawykładnia
pogłębionej
wiedzykandydatkio dyscypliniesztuk pięknych.
Tym samymwnioskujębez zastrzeŻeńo nadaniemgr Nata|iiAndrzejewskiej
przez Radę WydziałuPedagogicznego i ArtystycznegoU niwersytetuJana
w Kielcachstopniadoktorasztukiw dziedzinieSztukiPlastyczne,
Kochanowskiego
w dyscyp|inie
SztukiPiękne.
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