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Recenzja pracy i rozprawy doktorskiej ,rFormy chaotyczne" przygotowanei przez'mgr
Paulinę Sylwestrowicz pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ryszarda Ługowskiego w
rwiązkaz,ewszgzęciemprzezRadęWydziałuPedagogicznegoiArtystycznego
Uniwersytefu Jana Kochanowskiego w Kielcach przewodu doktorskiego w dziedzinie
sztuk plastycznych.
Paulina Sylwestrowicz jest absolwentkąszkoł muzycznych pierwszego i drugiego stopnia.
W roku 2006 uzyskała dyplom warszawskiej Akademii Szfuk Pięknych na Wydziale
Malarstwa. A w latach 2014-20|8 odbyła studia doktoranckie w InsĘrtucie Sztuki
Uniwersytetu JanaKochanowskiego w Kielcach.Iej óziała|nośótwórcza i wystawowa
zwięattajest z szerokim spektrum form artystycznych, niemniej dominujątu akcje i
performance wykorzystuj ące dźwięk.
Na wstępie pragnę podkreśliÓ' że moje uwagi kryĘcare sąwyrźVem szacunku i powagi, z
jakimi podchodzę do pracy Pauliny Sylwestrowicz, do jej zaangtŻowatia, intelektualnego
wysiłku i artystycznej odwagi.
W pracy teoretycznej Autorka najpierw zarysowała kontękst i inspiracje swojej pracy.
Ponowiła tu próbę pogodzenia tradycji duchowej Dalekiego Wschodu zewspołczesnąnauką
a zwłaszcza fizyką kwantową i psychologi ą" Trzeba zauwuĘĆ wsz*Że brak tu ,,wielkich
nieobecnych'', czyli prekursorów tego typu poszukiwaĄ jak Fritjof Capra' Daniel Bell czy
twórcy somaesteĘki Richard Shusterman. Następnie Doktorantka zdefiniowała kluczowe dla
jej refleksji pojęcia np. obszar niepamięci czy kondensat chaotyczny. Zasadruczo zgadzam stę
z perspektywąjej poszukiwan, a nawet zbieżnajest ona często z mojąpraktykąartyĘcznąi
teoretyczną. od lat kilkunasfu twierdzę, że tęmatem sztuki powinno być paradoksalne
WSZYSTKO , ie szt.lkajest praktykąantyredukcjonistyczną Że obraz jest rodzajem
doświadczenia deliberaryjnego itd. Z własnego doświadczenia wiem wszakie, jak łatwo w
tak delikatnej materii możnapobłądzić i ulec uproszczeniom.
Wątpliwościbaózić może dosłowne potralctowanie terminów innych kultur, ntłaszczatak
radykalnie odmiennych jak Chin czy Japonii. Na przykład fascynująpa prostoĘ idea pustki
jako remedium nawszelkie sprzecmoŚci i problemy naszej cywilizacji (cyfuję: ,,Po
osiągrrięciu dojrzałościw szfuce, zyskuje się bezforemnąformę. Kiedy się nie ma formy,
możnaprlnąć)kaidy kształt''.). Lecz jakie sąfaktyczre społeczrrekonsekwencje akceptacji
tego twierdzenta? Czy w przryrpadkunaszej permisywnej kultury egotycznych cyników nie
będzie to alibi dlanaszego bęzceremonialnego koniunkturalŁmlfl Dla dalszej brutalizacji?
Twięrdzenia takie nie osadzone w rezimie samokontroli (az po seppuku!), jaki narzucała
tradycjaDalekiego Wschodu moie akazać się po prostu samobójcze. Podobnie pomysł
przektoczetia wszelkich ograniczeń rtanzxcanychpoprzezformę i formalizację' co Znamy
ptzecieŻniejako od drugiej strony w wydaniu umasowionego postmodęrnizmu. Należy
pamiętaó o tych niebezpieczeństwach redukcji rzeczyrvistości do stanu pierwotnej
potencjalnościi chaosu _ wtedy istotnie mozę wydarzyÓ się wszystko. Niestety.
Nieco niepokoić teŻmoŻępostrzeganie twórczościjako samoorganizującejsię ,,mecharriki''.
Właściwienieświadomej,spontanicznej i samoistrrej. Cóż jednak wówczas znaszą
krytycznoŚcią intencjonalnością podmiotowoŚcią znaszymi nadziejami i obawami? Czy
sama transgresjai transcendencjanam wystarczą8 Cz1nie ma nic z ludzkiej codziennościco
chcielibyśmyjednak ocalió? Tał(e wąlpliwqścizawszę pojawiająsię, gdy tworzymy system
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pojęć i wyobraŹeń na poziomie mocnych ogólnych założefrmetafizycanych. Często okazuje
się wówczas, że nie ma w nim miejsca dla nas samych.
Komentarz autorski Pauliny Sylwestrowiczto roóraj wyznania artystycznej wiary' która ma
ogamąć całośćruNzego istrrienia Zamiat niewątliwie odwaźny, który wszakże od tysiącleci
nikomu się nie udał. Co tię orstacza, że nie nalezy próbować. Wprost przeciwnie, od tego
i mistycznym zapleczem.
wszak mamy sztukę. I jej logiĘ poetyzĄizcałymmiĘcznym
ZarwyczĄ traktowanej jako przeciwstawna' a przynajmniej komplemettarta do nauki.
Natomiast Autorka podjęłapróbę ich połączenia, co dało ciekawe rean|taty,lecz niekiedy
prowadziło teŻdo sprzeczności.Na przykJadpojawiające sięfupojęcie;zecrywistość
chaosu'' - w sensie kulturowym to oksymoron Fascynacja Dałekim Wschodem powoduje,
pomijanie faktu, Żenaszakulturanie jest tworzona przez bezpośredniezderzenie Z sacrum'
aleruczej przezrelacje do sanctum. To ono kształtujenasząpredyskursywnośi,nasz,,obszar
niepamięci''. obecnie świadomijuż jesteśmyzarówno konieczności formy, jak i
nięmozliwości zamknięcia się w nich. SĘd też poszukiwanie forrn problemaĘcztlych,
hybrydalnych, gdzie sprzecznościpozostająw swym niepogodzeniu. Tak właśniezazwyczaj
pojmowana jest talcie wielowymiarowość, która nie podlega ani redukcji, ani syntezie.
Tymczasem Paulina SylwestrowiczdąĄąc do parrlsyntezy zdaje się sprowadzaó wszelkie
kształtującęna.szĄrzeczywistości,abyostatecznie zderuyć wszystko i nic.
róźzntce
W ramach pracy doktorskiej Pani Paulina Sylwestrowicz przedstawiła zestaw prac
składający się z cńercch cykli. Pierwszym jest tryptyk (?) ''Punkty odniesienia,'. Jak opisuje
sama Autorka, zbudowany jest on na zasadzie intensywnej komplementarności barw
generującym wrazęnie powidoku. Wszakże komplementamośćpolega na dopełnieniu barw w
tzw. kole barwnym. Czy|i dla błękitu (uĄrtego punktowo w obrazie ,,Niebo gwiużdziste nade
mn{') odpowiednikiem powinien być odcień orarrŻłązasd|afioletu (tłaztegoż obrazu)
' powinna byĆ:ióŁć. SĘd też przyp,uszczarlru'ie raezej naleŹałoby tu mówió o problemie
synergii i tozsamościpokrewnych barw. Ponadto zamiast sugerowania tu wrazenia
powidokowego, nalezałoby mówió o pułapkach kontrasfu jednoczesnego. Akcentowanie
aspekfu kontemplatywnego sugerowałoby takŹe uĘcie formatu kwadratu Mimo tych
wątpliwości, dotyczących przede wszystkim samej konceptualiz-acji, uwazam ten' obraz za
batdzo intersujący.
Dwa pozostałeobruy ztego cyklu stanowiąwańanty pierwszego. Róad je to, że drugi
operuje kontrastem nie tyle barw prostych, co między barwąprostą i ńoioną(zieleń i
szarością).Na uwagę zasługuje tęż,fakt, ię obate obtazy mają podobną wyrwę w siatce
punktów, czyli powstaje pewra ,,stałanieregularność''jako atraktor naszej wyobraźni.
Kolejny cykl to,,obszarNiepamięci''. Autorka określago jako,,Monoch1omatyczne,
niegeomeĘczrrc malarstwo suprematyczrte, koncentrująpe się na jakości matęrii zbliżonej do
koncepcji materia prima." Czyli chaosu zdolnego do swobodnej auto/syntezy". Takie
twierdzenięw zasaózie kładzie kres wszelkim interpretacjom i skłania do powtórzenia
Heideggerowskiego wstuchiwania się w byt. Tu jednak znów wypada przypomnieć, Że nasz
europejski krąg imaginacyjny nie jest oparry na relacji z pustką jak tu pisze autorĘ lecz
jednak wciąl nadalfunduje go twierdzenie Parmenidesateza,żKbyt istnieje, a niebyt nie
istnieje. Próbujemy co prawda od lat się z tego wywikłać, ale chyba lieprzezproste przejęcie
innej metafizyki. Nie wiem ponadto, óIaczego ekspresjonizrrr abstrakcyjny prąrpisywany jest
przezAutorĘ Ad Rainhardowi, a nie na przykład de Kooningowi.
Trzęcl' cykl zaĘrtułowanyjest,,Kondensat Chaotyczny''. Jego centralna obraz zbudowarry
zostałz 15 zdjęÓ róź:nychujęć odbicia światłatej saąej świecącejpowierzchni blachy. Na
pierwszy tzutokasprawiato wrazenie dynamicznej,Ieczprrypadkowej kompozycji.Lęcz
konstruowanej wokół kilku stałychpunktów deformacji tej reflektującejpłaszczyzny.Dwa
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boczne obtaą stanowiąuszczegółowienie tego procesu. Pojawia się w nich delikatny kolor
mający pogłębiaćichprzestrzeń i emocjonalnych wymiar.
ostatni cykl to,,PrzejścioweStany Duchowe''. Intencjąautorki było wedługjej
autokomęntarza zmięrzęrtie się z tyrrr' co ęlementame, z samym ,,embrionem matęrii _
zbudowanym z wyabstrahowanego parametru linearności oderwanej odpłaszcryzny,,.
I problematyzującejjej głębię'Pojawia się tu gra lineamoŚci i przestrzeni, powierzchnii
zagubionej głębi.
Swojej konkluzji Paulina Sylwestrowicznadała Ęrtuł,,Forma bez formy''' Twierdzitam, ie
dokonała andltzy mechanik twórczości podlagającego na wielowymiarowej synchronizacji
wyjściowegostanu chaoĘcznego. Gdzie dzięŁopowstaje ptzezzdęrzetie bezforemnościi
struktury. AĄstamatu raczej prowokować samąmaterię, dawaćjej Szansęna
samoorganizacje.Podobnę własneposzukiwarriaprzeó laĘ definiowałemjako dekreacja.
Nie jestem pewien, czy formabez formy jest fakĘcznie odpowiedziąta stawiane tu
pytania. Raczej moze popularna dziŚ strategia clinamen, czy|i w ze schematami i
forma|izacjami, których nie potrafimy przeh'toczyć. Raczej trafrriejsza byłaby tu forma
hybrydalna,faktycztie wielowymiarowa. Myślę równiez, że w autokomentarzu Artystka
niepotrzebnie zawęiawielowymiarowość do ,,wizualnych i psychologiczrych zjawisk''. Bo
pomija jej aspekty społeczne,polĘczre, moralne etc.
Reasumując: Paulina Sylwestrowicz podejmuje karkołomne zadalie wywazenia relacji
ogólnego i jednostkowego. Wprowadzaprzł tym własnąterminologię i kosmogonię. I ma do
tego pełnepfawo. Jej skala zainteresowń' jak i inspiracji jest doprawdy duŻa.Podobnie jak
odwaga w podąlaniu za swojąpasją o ile dobrze to zrozumińem, proponowana ptzeznią
konstrukcja intelektualna w duzym stopniu zbieźmajest z Heideggerowski konceptem
pasterzowaniabycia.Pruy czympodchodzi do tego nie od sferypojesis,Iecz techne.Łamie w
ten sposób nawyki całej humanistyki trwające juz dobrych kilku dekad, która walcząc o
. własnąswoistośćpróbuje wynvolić się od Aarrucar|ych jej paradygmatów nauk
przyrodniczych.Przekonany jestem wszakże,żenie pozostaje namnic irrnego jaktrzymać,
kciuki za jej dalszę twórcze poszukiwarria.
Analizuj ąc zarówto pface wizualne, j ak i autok omentarz, stwierdzam , ie P ati magister
Paulina Sylwestrowicz spełnia wylrrogi formalne, proceduralne i merytoryczr|e uprawniające
do otrzymania doktoratu w dziedzinie sztuk plastycznych.
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