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Recenzja pracy doktorskiej Kamień jako symbol, obroz i zapis czdsu.
mgr Oliwii Hildebrandt
Zleceniodawcarecenzji:
UniwersytetJana Kochanowskiegow KielcachWydziat Pedagogicznyi Artystyczny.Zlecenie
podjęte na podstawie ustawy z dnia 14.o3.2oo3r.Tekst jednolity o stopniach i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresiesztuki. ( Dz.U. nr. 65 poz. 595 ze zmian^ami
Dz.U.zdnia27,A7.2005r. nr 164 poz. 1365 art.1.4ust.2 pkt. 21).
Recenzja doĘczy uchwały Rady Wydziału Pedatoticzny i Artystyczny z dnia 28 września
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piękne dla mgr oliwii Hildebrandt.
Pani oliwia Hildebrandturodzitasię 3 grudnia 197L roku w Pińczowie.od roku 1979
do chwili obecnej mieszka i pracuje w Kie|cach.Po ukończeniuLiceum ogó|noksztatcącego
im. Stefana Zeromskiegow Kielcach w 1990 roku z petną świadomościq
kztattuje swojq
drogę kształceniarozwijajqcjq w kierunku pedagogicznym.Świadczy o tym ukończenie
w 1991 roku Studium Nauczycie|skiego w Jędrzejowie, a następnie podjęcie studiów
magisterskichna UniwersyteciePedagogicznymim. Komisji EdukacjiNarodowejw Krakowie
(obecnie WyższaSzkołaPedagogiczna)na kierunku wychowania plastycznego.Zakończenie
tych studiów odbyłosię obroną pracy magisterskiejztożonejz dwóch części:
teoretycznejpod
kierunkiem prof. zw. dr hab. StanisławaSobo|ewskiego oraz pracy praktycznej z grafiki
warsztatowejW Pracowni Linorytu JerzegoJędrysiakaw ].996roku.
Na tym swojej edukacji mgr oliwia Hi|debrdndt nie zaprzestaje lecz ciqgle jq
poszerza i uzupetnia kończqc studia podyp|omowe w 2000 roku na UniwersytecieJana

Kochanowśkiegow Kielcach na kierunku zarzqdzanieoświatQ,d 1,14
2008 roku kończy kurs
projektowania wnętrz w ART & DEcoR w Warszawie' w międzyczasiepodnosi swojq
znajomośćjęzyka angie|skiegoi w 2002 roku uzyskuje Certificate ln Advanced English.
W 2015 po raz kolejnypodejmujestudia na UniwersytecieJana Kochanowskiegow Kielcach,
ale sq to jużstudialll stopniaw dziedziniesztukipiękne'
Wyczytałemz dokumentów, że Pani o|iwia Hildebrandt na state jest zatrudniona
w MłodzieżowymDomu Ku|turyw Kielcach,gdzie pracuje od 1997 roku do chwili obecnej.
W tejżeinstytucjiprzechodzitakolejneszczebleawansu zawodowegood nauczycie|aplastyki
poczQwszy do stanowiska zastępcy dyrektora, którq to funkcję sprawowata W |atach
2aa4 - faU.

Pani o|iwia była również zatrudniona jako wykładowcakilku przedmiotów

w WyższejSzko|e,,Humanitas',
W Sosnowcu.Byłato umowa na zleceniew roku akademickim
f016l20L7. od 1 października
2017_ do chwi|iobecnejpracuje,równieżna umowę-zlecenie,
na UniwersytecieJana Kochanowskiegow Kielcachjako wyktadowca,,Estetyki"na Wydziale
Nauk o Zdrowiu oraz prowadzi ,,Projektowanietkanin,,w |nstytucieSztuk Pięknych,tejże
Uczelni.
Angażujqcsię w ksztatceniedzieci i mtodzieżyPani oliwia Hildebrandtnie zaniedbuje
również swojej dziatalnościartystycznej,która to prezentuje na różnego rodzaju wystawach
indywidualnychoraz zbiorowych w Polsce i poza granicami. Wystawy indywidualne Pani
o|iwii bytygtównie organizowanew środowisku
kieleckimi takichWystawbyto 8:
- w 1999 roku wystawa grafiki zatytutowana LłN)RW w kie|eckimK|ubieNauczycie|a;
. w 201.4roku wystawa preżentującacałoksztattdziałańtwórczych, zatytutowana
Malarstwo-Rysunek-Grafikai miata miejsce w KościeleEwangelickimw Kielcach;
- w 2a74 roku wystawa malarstwazatytułowanaRelocjew Gaterii,,Ś|ad,,Młodzieżowego
Domu Kultury;

- w 201.5róku wystawa malarstwazatytutowanaUkładyi odniesieniow GaleriiZPAP Tycjan;
- w 2Lo7 roku wystawa zatytutowana Malarstwo. Czas.Przestneń. Kamień i byta to Galeria
SztukiWspółczesnejkieteckiegoDomu środowiskTwórczych;
- w 2017 roku wystawa malarstwazatytutowanaŚlady pamięciw przestrzeniMiejskiej
Biblioteki Publicznejw Kielcach;
-w 2017 roku wystawa malarstwaTransparencje- digital painting. Ekspozycjamiata miejsce
należqcejdo FederacjiStowarzyszeńKulturotwórczych,,Baza
w ''Galerii w Przejściu''
Zbożowa,,w Kilecach;
- na przełomie|at 2oL7lt8 wystawa maIarstwai digital pointing zatytułowanaCzas Kamienia
w kieleckimBWA.
w 2g12 autorka poprowadzita warsztaty z wycinanki żydowskiejwraz z prezentacjq
artystycznq oraz wzięta udział w powarsztatowej wystawie zbiorowej podczas Festiwa|u
Ku|tury Zydowskiej ,,Święto Ciulimu i

Czu|entu

W dorobku artystycznym Pani o|iwii jest również jedna Wystawa zagraniczna z fa76 roku,
zatytutowana Memory - recolection/Pamięć-wspomnienieoraz monumenta|na rea|izacja
w przestrzeni publicznej pt.,,Thinkingin the same way - kitchen inspiration"

w ramach

projektu .Archetypy kobiety/Eva'sways". Wystawa oraz w/w realizacjaw ramach Street Art
FestivalwRemscheid.
Prezentacjezbiorowe, w których uczestniczytaPani Hi|debrandtto liczba 27 wystaw
krajowych, zagranicznych oraz o randze międzynarodowej w Polsce. lch skrupu|atny
i szczegótowy spis

znajduje się w zatączonejdokumentacji więc nie zamieszczamgo

powtórnie.
Pani o|iwia Hilderbrandtjest w środowiskuniezwykle cenionym pedagogiem i za
wagęjej działa|ności
na polu dydaktycznymuzyskatawie|e nagród.Aby podkreś|ić
działa|ność

należyje tutaj wszystkiewymienić:Brqzowy KrryżZasługiprzyznanyw faLf roku, Medal
Komisji Edukacji Narodowej W 2a1'L roku, Medal Brqzowy Za Długoletniq Służbę
w 2010 roku, trzykrotnie przyznana Nagroda świętokrzyskiegoKuratora oświaty
w 2008,2aL2 orazw 2a1'4roku.PrzyznanarównieżtrzykrotnieNagrodaPrezydentaMiasta
Kie|ce w 2003, faa7 i 20].5 roku. Wśródtych laurów jest jeszcze Nagroda honorowa
przyznawana przez ministerstwo Edukacji Narodowej dla najlepszego nauczyciela
prowadzqcegow ogó|nopo|skichkonkursachtwórczościplastycznejdzieci i młodzieży
przyznanaczterokrotniepodczasczterechedycjiogólnopolskiegoKonkursu'.Krajobraz
Po|skiTradycje,Wspótczesność,
Przysztość''
i byto to w Częstochowiew 2010, 2ot3; Gorzowie
Wielkopolskim
w fAL3 orazw Radomiuw 20L4.
Za swojqtwórczość
artystycznqautorkazostatauhonorowanadwukrotnleotrzymujqc
w 1995 roku wyróżnieniew konkursiemtodychtwórców Vox HUMANA,V,ftvarnóCentrum
Chaga|lw ostrawieorazWyróżnienie
specjalneTargowKieleckichza zestawpracmalarskich
na 39 lnterdyscyplinarnym
KonkursieTwórców Przedwiośnle39
BWA,Kie|cefoL6.
Dydaktykai twórczośćwtasna to jeszcze nie wszystkoczym zajmuje się oliwia
po zamieszczonej
publikacjiwidac,żeautorkarównieżwerba|izuje
Hildebrandt,
liście
swoje
wypowiedzi posługujqcsię słowem pisanym. Współpracaz Kie|eckim Magazynem
Ku|turalnym
zaowocowatajej tekstamio twórczości
innychartystów.W okresie
,,Projektor,,
dwóch |at 2oL6/2017Pani Hildebrandtopublikowatana łamachmagazynu16 tekstów
się do zaistniatych
odnoszqcych
wystawIubprzedstawiajqcych
twórczość.
W ,,Projektorze,,
zna|azty
się równieżartkutyinnychautoreko twórczości
w/w i sq to
dwa teksty lzabeli ŁazarczykKaczmarek;pierwszy,iatytułowanyPejzażowopasiastość
komieni (Grafiko,molarstwo i rysunek otiwii Hiłdebrandtw MDK Kielce) Kielecki Magazyn

Kulturalny ,,PROJEKTOR"56(9)2014i drugi, zatytutowany Digital painting (Wystawa
Transparencje-BozaZbożowa), Kielecki Magazyn Ku|turalny,,PROJEKTOR'4(25)20].7.Jest
jeszcze tekst Matgorzaty Bieleckiej, Pogronicza grafiki i molarstwa (Prace Oliwii Hildebrondt
KieleckiMagazyn Kulturalny,,PROJEKTOR"
5(20)2016.
w GaleriiZPAP,,Tycjan"),
Dysertacja mgr o|iwii Hildebrandt zatytutowana Kamień jako symbol, obraz i zopis
czasu to elaborat zawierajqcysię na 25 stronach i sktada się z wstępu, czterech rozdziatów
i podsumowania. W rozdziale pierwszym zostat przedstawionytemat pracy doktorskiej wraz
z opisem i|ościprac oraz zostałaopisana technika ich rea|izacji.Z tego rozdzlatuzaintrygowata
mnie autorska wypowiedŹ dotyczqca twórczości... Proces twórczy w moim rozumieniu to
składowa postrzegania i odczuwania, chęci iwoli poznania, zamystu intelektuolnego, refleksji
i w efekcie krysta|izacji wtasnych myśli,obrazów i emocji. Wydaje mi się, że ta myś|trafnie
do dziatańtwórczych.
oddaje sposób poważnegopodejścia
Drugi rozdziatnosi tytut,,Motywy wyboru problematyki,,,W którym autorka na drodze
swego rodzaju wiwisekcji poopartej odpowiednlą |iteraturq zgtębia oraz uzasadnia
motywację w wyborze przedmiotu swoich dociekań i opracowania go w formie pracY
doktorskiej. Jest to moim zdaniem najtadniej napisany rozdziat zarówno pod względem
językowymjak i merytorycznym.

Rozdziat trzeci stanowi przedstawienie i

rozwinięcie podjętego problemu

artystycznegoi teoretyczńego.Z tego rozdziatuujęta mnie szczera konstatacjaautorki
sabie, żeza każdymrazem dawałamsię uwieśćdoskonałościq
...Uświadomiłam
formy jokq
prezentujq odrębnezbiory i kożdykamyk z osobno, biorqc pod uwagę ich walory czysto
plastyczne. Miołampoczucie,żenatura nie nb próżno,otwieraswojq księgę.Takiewyznanie
to zachwytnad pięknemtkwiqcymw naturze,ale równieżmówiqce o poczuciuswego
rodzajumisjiczy możebardziejwyższejpowinności.

W

.rozdziale

czwartym Pani o|iwia opisata ,,Ieorie i praktyki artystyczne będqce

obszarem odniesienia d|a własnychrozważań,,.W tym rozdzia|e niestety autorka dała się
ponieśćemocjom i postużytasię ztożonqbudowq paru zdań. Zbyt dtugiewypowiedzi często
sprawiajq kłopot czytajqcemu,zatraca się klarownośćwypowiedzi oraz często pojawiajq się
redundancje. Jako przyktad wybratem takie zdanie ..,Problemy artysĘczne jakie podejmuję
w swojej procy doktorskiej dotyczqce różnorodnościznaczeń i symboli oroz form, kontrasty
i przeciwieństwa, organizacja kampozycji i układów dynamika, barwa, świattoi struktura
materii nie sq odosobnione i obserwacja tych zagadnień u innych twórców pozwalita mi
poszerzyćwtasnqpraktykęartystycznq...Na szczęście
nie ma wiele takich zdań.
W podsumowaniu autorka stwierdza, ze ..Istatqmoich badań, na każdympoziomie
prob|ematyki byt dogtębny praces analizy aspektów formalnych i treściowych,prowadzqcy
poprzez oglqd, wyizolowanie

i określenie poszczególnych zjowisk, cech, idei do ich

świadomego intencjonalnego użycia. Celem nadrzędnym"i jednocześniewynikiem stoła się
synteza, uogóInienie, abstrahowonie. Przyświecatojej pragnienie dojścia do istoty obrązu
i tym samym zrozumieniejego oddzioĘwonia. Po przeczytaniucałejdysertacji zgadzam się
z tymi stowami Pani Hi|debrandti wierzę, że byto to dla autorki poważneprzedsięwzięcie
w wybranęproblematykę.Zatqczonew catejdysertacji
realizowanez dużymzaangażowaniem
cytaty pochodzqce z obfitej bib|iografiijeszcze bardziej utwierdzajq mnie w tej wierze.
Podczas wertowania dorobku artystyczno dydaktycznego staratem się zachować pewien
obiektywizm z pewna dozq krytycyzmu,ale przygladajacsię twórczościma|arskiejpoczutem
się zaproszonyW b|iskiemi'rejony.
Praca doktorska mgr oliwii Hildebrandt zatytutowana Kamień jako symbol,
obraz i zopis czasu obejmuje trzy cykle obrazów inspirowanych symboliką, metaforą,
strukturq,a takżewyglqdemzewnętrznymkamienia.
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Pidrwszycykl nosi tytut ,,Kamienie,,,
zawiera 9 obrazów i powstatw 2018 roku.
Wszystkieprace to ko|ażena ptycie MDF określonew kwadracieo boku 60 cm. oprócz
formatu wspó|nym rozwiązaniemd|a tych prac jest zastosowaniekompozycjiotwartej
przedstawienie
w dosyć dynamicznych,kontrastowychzestawieniach.Charakterystyczne
syntetycznychobłych,dosyćptaskomalowanychksztattówautorka kontrastujez różnego
rodzaju środkamifaktura|no* linearnymi {prace z tryptyku FullColour1 . 3). Takie
zestawieniadodatkowojeszczewzmocnionewaloremi barwqdajq dużqi|uzjęprzestrzeni.
oglądanereprodukcje
oryginatów{ubolewam,
żejestemzmuszonywypowiadać
się tylkona
podstawiereprodukcj.)daty mi w odbiorzeskojarzeniaz kosmosem,z czymś
co wykracza
pozanaszacodzienność
i wchodziw sferęmetapejzażu.
Podczasoswajaniaizgtębiania
formy
tych prac pojawitosię we mnie odczuciepodróży,która mnie wiodłapo trajektoriachwokót
tajemniczychp|anetoidzagubionychgdzieśW od|egłychprzestrzeniachPasu Kuipera
(zwtaszczaFullColor2

i Bląck l). Autorski sposób kadrowaniaobrazów daje odczucie

zawieszeniawidza W otwartej czasoprzestrzeni,
W otoczeniu miIczqcych,bezwiednie
maskamienno-|odowej
materii.Takie,efektownedziataniewywołuje
dryfujqcych
w odbiorze
wrażeńi nastrojówwptywajqcna emocje.Na marginesiechciatbymzaznaczyć,
różnorodność
iż taka interpretacjaprac przyszłami do gtowy gdyż podobne zjawiska i problemy
zdominowaĘrównież i mojq działaIność
artystycznq.Wie|okrotniezastanawiatem
się
|udzkqwyobraźnię?
DlaczegoCzłowiek
dlaczegociqglei z takqsitqmagiakosmosuprzyciqga
ciqg|espogIqdaw niebo z lękiem,a|e i teżz nieuzasadnionq
tęsknotq?Czy dziejesię tak
majestacieintuicyjniewyczuwamyi zmystowoodbieramy
dlatego,żew tym nieogarnionym
się do ich źródta
okruchypiękna,poprzezktórychemanacjęmożemychoćtrochęprzybliżyć
na sens wtasnegożycia?Czy możejest to próba wyttumaczenia
i w nim zna|eźćodpowiedź
cztowieka?CzyZiemiajest pierwotnymdomemludzkości?
D|aczego
tajemnicypochodzenia

ciqg|ejest.żywepragnieniepowrotu na planetę zwana Rajem, które zostato bezpowrotnie
utracone...
Drugi cyk| równieżnosi tytuł,,Kamienie,,
to prace zdecydowaniewiększeo formacie
prostokqtaiwymiarach 100 xtlo cm' |ch podobraziemrównieżstałasię ptytaMDF. Jest tych
prac 5 i też wszystkie zostaty nama|owane W 2018 roku. Przedstawieniaw tym cyklu
nabierajqwiększejswobody,bardziejwidocznystaje się gest ręki oraz śladnarzędzia.Ksztatty
sq bardziejzgeometryzowanei drastycznietnq krawędzieotwierającposzególnekompozycje
utworów (obraz 1, obraz 3, obroz 5). Jest w tym cyklu jeden utwór (obraz 4 /, którego
kompozycjasprawia wrażenierytmicznej i zamkniętej,a|e jest to pozorne wrażeniegdyż
układ e|ementów rozwija się z centrum formatu i po kztałcie spira|i nabiera wyraźnej
dynamiki w stronę widza, wprost rozsadzajqcramy obrazu. lnteresujqcajest tutaj narracja
cyk|u zestawiajqcaprzedstawieniaw trzy dyptyki. Daje się w nich wyczuć odmiennq
czasowośćwynikającą ze zróinicowanej, Wewnętrznej"komp|ikacji poszczegó|nych prac.
Najbardziejskontrastowanypod względem formalnym jest ostatni dyptyk (obraz 5 i 6| gdzie
k|amrq spinającq przedstawieniajest czerwień oraz oczywiściesyntetyzowane ksztatty
kamieni.
BiaĘ Kamień/Czarny Kamień to trzeci cykl, który tworzq dwa obrazy o formatach
200 x 120 każdy.Ten cyk|, a wtaściwiedyptyk jest silnie skontrastowany pod wzg|ędem
wa|orowym i jest najbardziej monumentalnym ujęciem tematu. Zwłaszczaobroz 2 ukazuje
metaforycznieodsyta do
materię zakotwiczonqw czasie,jej zamknięta,milczqcazawartość
wielu semantycznychznaczeń.Jego jasny,a|e zgaszonykoloryt sugerujetrwanie, a de|ikatne
zabarwienie do|nej partii daje symbo|lczneodniesienia i powołuje dialog z błękitnymi
akcentami ponad niq. abraz 1 jest w wewnętrznej strukturze bardziej zagęszczony,ale
zatożonetransparentne czernie i błękity sprawiają, że spod malatury wydobywa się

odwrócenie naturalnegoporzqdkucieżarówoptycznychdwóch
opalizujQcapośWiata.
pierwszop|anowyche|ementów daje odczucie pulsacji formy' Takie abstrakcyjne
oddziaĘwanie można oczywiścierównież interpretowaćna innych płaszczyznach
semantycznych.
Genera|izujqc,
obrazowaniew catej ko|ekcji'w zasadziejest rozgrywanena bazie
proste
barwnie założonego
tła, na którym występujqpłaszczyznowe
i pót-ptaszczyznowe,
formy geometryczne,które sq dopełnianeróżnymifakturami,często dochodzi do głosu
barwnalub walorowalinia.świadomie
zawężonaprzezautorkęgamabarwnabyćmożejest
z grafikqartystycznq,a zwtaszczaz llnorytem.Miękkie przejścia
wynikiemjej doświadczeń
tonalne,w t|e, powodujq,że wyraźniezdefiniowanegeometryczneksztattyna pierwszym
p|anie zestawiajqsię kontrastowodajac poczucie k|arowneji przemyś|anej
wypowiedzi
Formaokreś|ana
W ten uniwersa|ny
artystycznej.
sposóbpowołuje
treści
datekowybiegajqce
poza naszQteraźniejszość
i wkraczajqcew przestrzeń.semantycznqo bardziej ogólnym
charakterze.

Konkluzja
Ma|arstwo o|iwii Hi|debradtto nie jest przedstawianieświatarea|istycznegoi nie
do tego co pozornie na ,,wyciqgnięcie
ręki,,.Jej forma obrazowania
odnosi się bezpośrednio
nie ogranicza się jedynie do odtwarzania światarea|iów, a|e wybiega poza powszechne
granice widzia|ności.Mam nieodparte wrażenie, że ta twórczośćprzechodzi do sfery
wizua|ności*.
Myślę,że Pani oliwia Hi|debrandtintencjona|niew swojej doktoranckiejpracy
artystycznej nawiązuje do twórczościartystów, którzy oprócz formalnych eksperymentów
poszukiwa|iczegoświęcej _ duchowościukrytej za tym co widzialne poszerzajqcnaszq
ikonosferę. Na tym, moim zdaniem po|ega znaczacy wktad tej pracy w rozwój dyscypliny

q

jak i do catejdziedzinysztuk plastycznych.
przez kandydatkę,
artystycznćjreprezentowanej
posiadanie
WypadarównieżstwierdziÓżemgr oliwia Hildebrandt
wykazataw dokumentacji
pracyartystycznej
do prowadzenia
samodzielnej
umiejętności
i dydaktycznej.
Stwierdzamże,przedstawionado obrony przez Panlq mgr oliwię Hildebrandtpraca
doktorskana temat ,,Kamieńjako symbol, obraz i zapis czasu,,spetnia wymaganiaArt.13,
Ustęp 1..Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowychi tytule naukowym oraz
o stopniachi tytule w zakresiesztuki(Dz.U. z 2A14 r. poł.1198).
Ocenionai zrecenzowanaprzezemnie praca doktorskastanowi oryginafnedokonanie
artystycznei świadczyo samodzie|nieprowadzonejpracy twórczej. Teoretycznawykładnia
pracy artystycznej, jakq jest jej opis świadczyo wiedzy kandydatki w dyscyplinie sztuk
pięknych.
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Tym samym wnioskujębez zastrzezeńo nadanie mgr o|iwii Hi|debrandtprzez Radę
Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu.Jana Kochanowskiego w Kielcach
stopniadoktorasztukiw dziedzlnieSztukiPlastyczne,w dyscyp|inleartystyczneSztukiPiękne.

Nowa Wieś,
3 października
2078 roku
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* wizua|ność tutaj rozumiem jako:
wmóg skierowany ht ,,niemożliwości',, ku czemuś, co byłoby Innym
widziąlności, jego synkapq, symptomem, traumątycznq prawdq.., a przy Ęm nie bytoby nianlidzialnościq.
Georges Didi-Huberman Przed obrazem. Wydawnictwo słowo/ohaz terytońa' Gdansk 20 l 1.
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