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Ocenarozprawydoktorskiej
Przedstawiona
do ocenyrozprawadoktorskamagisterPau|inyDomagaĘnositytut
autorkakoncertujena kore|acji
Swojqaktywność
artystyczną
,,Strukturynieskończoności,,.
zi|ustrowania
sztukii nauki.Możnaprzyjqć,
żejest to próba ma|arskiegoprzedstawienia,
zagadnień, które zarównod|anauki,jak i sztukiwydajqsię byćpodstawowe.Ma|arskość
przedstawionego
się
zestawupracnie zostałaograniczonado tradycyjnegoposługiwania
pędzlemifarbą rozprowadzanq
na płótnie.Autorkaz równąswobodąużywajęzyka
malarstwaw innychmediach.To ciqgteposzukiwaniesposobu, metodywykreowania
żywqi
świadczy
obrazunieskończoności,
o tym,żemamydo czynieniaz twórczościq
osadzonądobrzewe wspólczesnejsztuce.
Samapracapisemnaspełniawszystkiewymogid|ategotypu rozpraw.Zawierawszystkie
potrzebneelementy,bogatqbibliografię,
na którq sktadająsię pub|ikacje
doĘczqcesztuki,
iteorii naukowych
teoriiwidzenia,a|eteżrzeczywistości
wińua|nej,budowywszechświata
jej podstawy,
omawianegotematu.Autorkaomawiawnik|iwieswojątwórczość,
dotyczqcych
jej credemartystycznym.
jest właściwie
inspiracji,a podsumowanie
źrodta
pracębardzowysokoi uważam,żepowinnabyćdostępna
oceniamprzedstawionQ
pubIicznie,
szczegó|nie
d|astudentówma|arstwa.

pub|ikacjidoktorskiej,
Dotqczonado bardzorzetelnieopracowanejidobrze zaprojektowanej
ptytacD, zawierajedenklipfi|mowyi reprodukcjedziesięciuobrazówna ptótnie.Mamy do
prezentujqcymistruktury
frakta|nq
inspirowane
czynieniaz pracamibardzoefektownymi,
konstrukcjq
obrazu.
podkreś|ić,
stanowiq
rozprawapisemnaizestawpracma|arskich
Na|eży
żeprzedstawiona
spójnqcatość'

granicymiędzysztukqi naukqjest rzeczqtrudnqi ryzykownq.
Próba eksplorowania
W przypadkuPau|inyDmagaĘmamydo
Wielutwórców nie wychodzizniejzwycięsko.
granici niewchodzeniem,
w
zpozycjidy|etanta,
nieprzekraczaniem
czynieniaz rozsqdnym
prace,będqcew sumiepewnego
interesujqce
nauki.Dziękitemuotrzymujemy
kompetencje
rodzajuwizualizacją
wirtualnychzjawisk.Powstatcyk|obrazów,który nie Ę|ko przybliżanam
zagadnienianaukowe,ale też,zarażaodbiorcęemocjamii fascynacjęautorki.Jestteżw tych
poszukiwaniachszerszywqtek.Chociażsamaautorkadek|aruj
e, ze:.,,Pracujenad
ma|arskich
to stwierdzenienie
w molarskichkreacjachstrukturalnyctlJ,,
tematykq,,somopodobieństwa,,
poszukiwaniem,
MamYdo czynieniaz głębszym
wyczerpujetematujej dziatańartystYcznych.
nie
treściq,
w którymforma i treść
sq spójne.Przypadek,gdyformastajesięjednocześnie
jest oczywiście
w sztuceniczymnowym.Jednakw tym wypadkuautorkanie skupiasię na
Raczejdowodziona,
formalnych.
farbyi czyinnychzabiegach
warsztacie,
sposobiektadzenia
jest teżjegosensem.
żestrukturanaszegoświata
genera|nejregutyrzqdzącejwszechświatem.
Jej
Mamy do czynieniaz próbą poszukiwania
co
spójnyizazębiajqcysię system,który ma byćbudulcemWszystkiego
obrazyprzedstawiają
nasotacza,a nawetbudulcemnassamych.
Co czynito
Autorkapowotujesię bardziejna autoryteĘz dziedzinynaukiniżma|arstwa.
Nie mamytu do czynieniaz twórczościq
ma|arstwojeszczebardziejinteresujqcym.
wtasnychprob|emów.Malarstwoprzedstawionedo ocenvniejest
zamkniętqw świecie
potworemzjadajqcym
do badaniarzeczywistości.
własnyogona raczejnarzędziemsłużqcym
jak i
jegotreściq
zdajesię byćjednocześnie
Forma,którajesttematemtego ma|arstwa,
opisemcategonaszegoświata.
żewszystkosktadasię z corazmniejszyche|ementów,ażdo
Jestto zatożenie,
D|aniniejszegowywodunie jest istotneczyfrakta|nateoriadobrzeopisuje
nieskończoności.
Uzbrojenie
naszświat.
A|ejako metodabudowyobrazujest bardzointeresujqca.
wspótcześnie
naszegookaw przyrzqdyoptyczneiurzqdzeniacyfrowe,pozwalapraktyczne
stworzonegoobrazu,jako
dowo|nieoperowaćskalq.A nie chcemYprzYtym, powiększenia
krajobrazówzbudowanychz drobinekfarbyi strukturytkaniny.Bo tak finalniewyg|qdakażde
obrazuna ptótnie.Jestto możeprzydatneprzydziataniach
zb|iżenie
dowo|nego
które pokazuje
konserwatorskich
a|enie jest zgodne z intencjamitwórcy.A powiększenie,
powiększania
stworzonegoprzeznas
i catyczaszachowujewyjqtkowość
ko|ejnernoż|iwości
propozycjq.Propozycją'gdzietreść
i forma,jako
obrazu,wydajesię bardzointeresujqcq
jedno mówiq narno Nieskończoności.
zagadkębytu i naszego,w ujęciu
Próbujqprzyb|iżyć
istnienia.
Wręczkosmicznym,
się w tej opinii na zdaniesamej
PracePau|inDomagatymajqkompozycjęotwartq.Powołuję
kompozycji,
obok innych
autorki,zawartew rozprawiedoktorskiej.Ta otwartość

omówionychjużcech tego malarstwa,sprawia,żewspomnianejużteżpoczucie
jest wyjqtkowoodczuwaIne.
nieskończoności
W swojejopiniipromotorprofesorEwa Pełka-Wierzbickapodajeki|kaciekawychfaktów
dotyczących
sposobupracyPau|inyDomagaty.
Szkicedo prezentowanych
obrazówpowstajq
w programiekomputerowymSterling.Wdzisiejszych
czasachwielu malarzy,a częstonawet
przygotowuje
możnaich nazwaćraczej,,producentami
obrazórrr/,
swoistepro.iekty
w
programachgraficznych.
Takie,,dyzjnerskie.,
tworzeniema|arstwabudzimojąniechęć.Jest
poddaniefotografiidziataniuki|kufi|trówijużpojawiasię coś,co wystarczy
to przeważnie
ręcznieprzenieść
na ptótno.Jestw tym cośnieszczerego
i nienatura|nego.
I nie ma to nic, w
brew pozorom,wspó|negoz tym,jak przyużyciunarzędzioptycznychdawnimistrzowie
pracę.
utatwialisobie
Jednakw przypadkuPau|inyDomagaĘmamydo czynieniaz procesemnatura|nym.
Program
jako
jest,
komputerowy, szkicownik,nie
w tym wypadku,drogqna skróty,nie przetwarza
jego powstania.Ma|arkaprzedstawiana swoich
obrazu,a|ejestjedynqmoż|iwością
obrazachcoś,co ma byćgeneralnqzasadqistnienianaszejrzeczywistości
a jednocześnie,
bez
programukomputerowego,
wtaściwie
nie da się go zobaczyć.
nie istnieje,a przynajmniej
Wydajesię właśnie
ale,żeby
, ze tworzymyobrazy,nie po to, żebyodtworzyćrzeczywistość,
pokazaćcoś,czegonie widać.l tak malarstwow tym wypadkustajesię narzędziem
poznawaniarzeczYwistości
.
Wniosek
pracypisemnej,zestawupracmalarskichoraz
Na podstawieprzedstawionej
dotychczasowego
dorobkuartystycznego
idydaktycznegownioskujeo dopuszczeniepani
PaulinyDomagatydo obronyprzewodudoktorskiego.
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