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RECENZJA
w sprawie Przewodu doktorskiego na UnirversytecieJana Kochanowskiego
rv Kielcach (WydziałPedagogiczno-ArtystycznY)
mgr JOLANTY CABA\- \'l LACK IEJ
..ZAPIS EMOCJI"
w Dziedzinic sztuki Plastyczne a Dyscyplinie sztuki Piękne
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem profesora Tomasza Sikorskiego
Na początkuoddajmygłossamejmalalce:
,,Zapis emocji'' to brtułmojęj rozprawy doktorskiej.Przygotowałamizrealizowałamcykl
obrazórło1ejnychdużychfomatów z zapisu emocji,przeżyć'wspomnień.Zapis to obszar
a]rysryczny,który przetwalzamśIodkami
plastycznymi,malarskimi.sięgam do tego co jest
mi bliskie' Maluj4c serię tych płócięn,przypomniałamsobie moje podr.ózena południe
Europy, zobaczyłamna nowo pęjzażeWłoclr i Francji. Są one inspiracjądo t.worzenia
znakóWplasrycznych.Posiadająrt4asnądynamikęi ko1or'
Jeś1i
chodzi o stlonęmalalsk4moich płóciento t\ł'oŹęplamę barl'nq z pędzla,szpachli i
ges|u' Płyrrnośći ściekanięfalby to chalakterystycznacecha mojego malowania.
przedstawieńmalarskich'
Podktęślam
biologiczność
Pr.fygoto\\any
cykl obrazórł'zawierapłótnatóżnychfolmątólv'
Częśćpmc plezelrtujęnagromadzone'
powtarzającesię elementy'Czasami są one stloczonę
na przęstrzęni płótna. Niektóre Zaś koncent1ują się fragmentach Zapamiętanej
rzeczywistości'Czuję się jak leżysel filmu. który skłania u'idza do oglądania
poszczególnychsekł'encjimojej malarskiejhistorii'
obrazy maluję rłylewającW sposób kontrolowany'płynnąfarbę na płótno.prawie bez
poprawek.Płót1ra1eżąna ziemi. Po WyscbnięciupięrB'szej1valstwywzmacniam impasto,
aby p1amy zvskaĘ jeszcze mocniejsZę br:zmjęnie'ZaLeża]omi Ą
r^?urihrn[r';
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Zastanawiałamsię, co iest najistotniejszymźródłemmojego malowania?Są truy Ważne
słowatowalzyszącepowstawaniumoich oblazów: walka. zdziwięnięi radość.
Identyfikuję
hzy enelgietwóIczę,które popychajqmnie do przodu'''

Jo]antaCaban określasiebie i swoją pracę lv sposób jednoznacznyw zapisie malarskich
emocji' obrazy malorł,aneolejno na płótnie,po$'stająw atelier podczas długichchwil
skupienia, gdzie przemyśleniał4czą się z ptocesem ma1owania.Jest on wynikiem tej
placy umysłu,która znajdujeswój ksztahrv formie malarskiegoznaku'
Złożonęj
Kompozycje są otwalte, rytmiczne, swobodne,są jak 1awa'Tfiorzą one bal1ll]e plamy
nasyconegokolotu, on to rozbłyskujea zatazemtęi.ejenieustanniepulsuj4czmianami.Te
olganicznę'pulsującefomy' jednoznacznienie okeślone,Zawieszonei przemieszcza.jące
się W plzestrzenima1aIskiejtłasą skont1asto\\'ane
banłnie i czasemtwają nieruchome,a
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Folmy pojawiaj4cesię w sedi cyklu płócienJolanry caban, odnosząsię do naturyi Źycia,
a1emają rtyraz abstrakcyjny.Pulsacja enetgii malarskiejodzwierciedlastany autorki.Jest
projekcjąjej samopoczuciai jest jego Wizualizacją'W obrazachbardzo Ważnyjest sam
zapis malar.skiukazującyciekawie aspekt ,,cie1esności..,
znysłowego działaniafarby,jej
gruzłóx'' nawąmti\,ień,zaschnięć.MatęIię są czasęl]] na płótnach jakby wyciszone,
woskowanew swoim chajakterze'a1ęmajątakżedziałaniepodskóme' nie do końca jasno
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w plostej formie nalarskiej, wewnętrzniejednak skomplikowanej,autorka stara się
zawrzećjak najwięcejinformacjiwizualnych,które działająna rvidza bezpoślednio,
choć
czuje się w oblazachnieustannestawaniesię różnychpy|an egzystęncjalnych
nurĘqcych
malarkę' obraz staje się pytaniem i odport'iedziąjednocześnie.Proces malarski ma
charaktergłębszego',katharsis''.Jego wynik' czyli obrazporvstajewieloczłonowo1 stanow1
intuicyjnej kompozycji malarskiej.
Zapis ęgzystęncjalnyW przęStrzęniupo].Ządkowanęj,
Cykl malalski zmienia się, obrazy v,pewnym stopniu Zazębiająsię' następujeodmiana,
przcnikanicsię kilku elemcntówkompozycyjnychw plfestzeni obrazów
Przygaszaniei rozpa1anieposzczęgólnychkoloróq które mają takie swój znaczeniowy,
wyrazowy aspektw obrazach.pozwalakompozycjompulsowaći zmieniaćst'oje nasycenie,
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kontlastmateriioraz brzmienię.Z jednej stony mamy myślenieo obrazie'z drugiej_ zapls
spowodol'any errrocją'Tworzy się wtedy i nakładawielośćdziałańmalarskjch.którę
ostatęcznięuzyskują różrrorodnystan poszczegóJnychobrazóW opa1tyna symetlii, ale
równocześnięZfóżnicowany.Ploste. olganicznę formy obłe ,,po&óżują',w plzest.Zeni
szarych mate i tła. okęślone mocnym kololem. plamą, grubą 1inią zasrygająjak
plzedmioq' w martq'ejnatwze. czasem występujeobok żółci'szarości,odmian olanżólv,
intęnsywny,cięmnybłękitodcinającysię zdecydowanie,podkreślający
kontlasry,działający
jakby wplowadzającyakcentrysuntowy'
płaszczyznowo,
Szczególnie zainteresowały
mnję drva obrazy z tego rozległegocyk1u,',DZień'' (2018 I',
olej' płótrro,140x100cm')oraz ''KompozycjaII.' (2018 r, olej' płótno,150x100cm.).
Pielwszy pżedstawia szerokĘpłaszczyzttęszarościoĄ.wionej w dolrrym pasie obrMu
ęlęmęntamipodobnymi do naleśników,okągławych,z akcęntamirysunkowymi i lekko
różnicowanymitempęfatwowo'Drugie z ko1ei Płótno.to centla1nieustawionaczeNona
jednorodnej,kojarzy
płasu
czyzna rozma]owanaZ pasemczamym połoŹonana szalościdość
mi się W jakimśstopniuZ Zastygłympołciemmięsa rzeźnickiego.oczywiścietę asocjację
nio musząodpowiadaózamysłowiautolki, ale jch dzia'lanięw pęwnym stopniuodnosi się
jej
do plzędmiotu,do rzęczywistości'
sama autolka\\'tekścieopisującymi w1.jaśniającym
malarskiedziałania,piszę,że\Yoblaża sobię siębiena ringu bokserskim.Jest to zmaganie
ze sobąi z płótnerrr'
ProfesorTeresaPągowskaw zwięzłymtekścieotwieraj4cymjeden z Jej
albumów ma]arskichnapisała,że:.,Jestemsamaze sobąi z płótnem'moirn przyjacielemi
wrogiemj ędnocześnie'',
W obrazachJolanq' Caban,W tęj magmieptzeĄ,ć i emocji uwidocznionychna płótnach,
dochodzido umiejętnegopołączenia\łartości
treściz działaniemplastycznym,działaniem
obt.azumaialskiegoijęgo ar|ykulacji.Ten bar.dzoważnyaspek istnieniaobrazupozwala
działaćformie i ma rvizualnąsiłęw działaniuna potencjalnego
widza'
Autolka odwołujęsię takze do własnychfascynacji natwq, podróżami,wydarzeniamiz
p|ęku|sorempęjZazuangie]sldęgo
zycia, inspiracjąwybitnyrnipostaciamisztuki ma1arskięj:
W Tumerem, abstrakcyjnąszkołąPacyfiku z lat so-rychXX wieku lv Ameryce Płn.(m' in.
W' de Kooning. A. GorĘ

M. Rothko)' malarzan]iwspółczesn1.mi:
G. o, Keeffe. D.

Hockney.em'H. Frankentha1er,
czy insta1atorkąYKusama'
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Jolantacaban ma s$,ojąwłasnądlogę rozumieniadziałaniaobrazui jego specy|rki.jest do
tęgo odpowjędnio przygotowana i ma tu duże doświadczęnie'Studia odbyła w
ręnomowanychuczelniach \ĄyższychŁodzi i \\ralszalry.Dyp1olrrobroniław ptacowni
malarstu'aprol.esoraRajmunda Ziemskiego.z aneksęmna glafice rv pracolr.niprofesora
Romana Afiymowskiego. Kontynuowałastudia za glanicą w Montpęliel na południu
Francji,jŃo stypendystkarząduflancuskiego,rozwijajqcdalejr,vłasne
pog.lębianie
rrryślenia
ma]a1.skiego.
Jęst aktywnąma1arką'która na pizęstrzęniWielu lat blałaudziałv' iicznych
Wystawachindyu'idualnychrt'kaju i za granicq' wspólpr.acot'ała
w działaniachZPAP
warszawskiegooddziału.Jej syn obecniesfudiujęna Wydzialę Malarstrt'art,warszarvskiej
ASP kontynuującschędępo lodzicach' obojgu,świetnych
ma1arzach'
JolantaCaban dysponujewysokiejkiasy walsztatemmalarskim'Myś1i''poma1arsku',,
myśli
kompozycjq,znakiem,kolorem,p|Zestrzed4w obluie' Stara się działaóklarownie,choć
sk'łaniasię ku abstr.akcji'zostarviasobie w malatskjmdzia.Ianiu,'furtkę''z łrydatzeńĘcia
blisko, szerokoot\Yańq'Połączenieabstrakcjii codzięnności
rozutnianejspecyficznieczyni
w pełnii nattnalniekongiomeratbardzoosobistejwypowiedzi autorskiej.
obrazy Jo1antyCaban sqjednorodne,bogatesfuuktufą
zapisumalarskiegoodwołującego
się
do wyobrazniodbiorcy'Choć przekazmamy bezpośredni,
rrienówiq one wplost' stwaęają
obszarw którym możenastąpićspotkanie,węjścię
W jej świat.wjej namiotżycia,w spira1ę
wydarzeńcodziennych'kJuchych,Ióżnych'w końcu przemienionychW przestrzeńsztuki'
KONKLUZJA
W pełni popieram i wysoko oceniam pracę Pani Jolanry Caban -Mląckiej oraz co
najwazniejsze_ Jej tozpr.au,ędoktorską napisanąpod kieruntiern profesora kieleckiej
Ucze1rriTomaszaSikorskiego.W swojejpr.acymalarskieji uczytelnieniutejżew Iozp]'a\^ie
Jolanta Caban W sposób plosty i szczery określiła
własnepasje malarskie' selia cyklu
oblazó\,vna płótlie zrealizo$'anajako doł1olatW Kielcach w pelni odbła i prezentujeJej
postawętwórczą.ś1^'iatopogl4d'
potŹęby oraz ptzekaz zamkniętyi o \'afiyjednocześnie
w
swoim niepowtarzalnym charal1erze malar.skim' Jak najbardziej przychylam się do
przyznaniaplzęf WysokqRadęKie1cckiejUczelrrina WydzialeAńysł'cznym Pani Jolancię
C a b a n- V l q c k i e rj yr u l ud o k L o r' az r u k i .
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