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Recenzja pracy doktorskiej Pani mgr Pau|iny Domagały
pod tytułem Struktury nieskończoności sporządzona

w związku z przewodem doktorskim w dziedzinie Sztuki Plastyczne,
w dyscyp|inie Sztuki Piękne, wszczętym przez Radę Wydziału Pedagogicznego

i Ańystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kie|cach.

częśó I - dane personalne i życiorys artystyczny

Pani mgr Pau|ina Domagała urodziła się w 1988 roku w ostrowcu Swiętokrzyskim.
W 2013 roku ukończyła lnstytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kie|cach, gdzie obroniła pracę dyp|omową w Pracowni Malarstwa Szta|ugowego,
prowadzon Ą przez Prof. Małg orzatę Bie|ecką na Wydzia|e Pedagogicznym i Ańystycznym'
Pani Pau|ina odbyła rÓwniei studia doktoranckie w Instytucie Sztuk Pięknych UJK
w Kielcach.

Doktorantka posiada w swoim dorobku ańystycznym 3 wystawy indywidua|ne:
2013 - wystawa ,,Dyplom Malarstwo 2013" w Galerii Winda, Kielce;
2014 - wystawa malarstwa w Galerii Tycjan, Kielce;
2016 _ wystawa malarstwa w Ga|erii ŁaŹnia, Radom'

Pani Paulina Domagała brała równiez udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju
i za granicą, zktórych wymienię najwazniejsze:
2006 - wystawa w Galerii Międzynarodowego CE w Scheersbergu, Austria;
2012 - wystawa ,,Abstrakcja i kobiety'' w opatowskim ośrodku Ku|tury;
2013 - wystawa ,,Beaux Arts" w CEArt, Kielce;
2013 - wystawa pokonkursowa w Galerii ZADRA, Warszawa;
2014 _ wystawa doktorantów w Ga|erii XS |nstytutu Sztuk Pięknych UJK, Kie|ce;
2014 - wystawa pokonkursowa w Muzeum Miasta Gdyni;
2014 - wystawa ańystow regionu w Galerii Petite, Kielce;
2015 - wystawa w Galerii Lwowskiej NarodowejAkademii Sztuki;
2015 - wystawa w Galerii KOREKTA, Warszawa;
2016 - wystawa w Narodowym Muzeum Historycznym, Dniepropietrowsk.

Pani Pau|ina Domagała odbyła praktyki ańystyczne m.in. w Biurze WystawArtystycznych
w ostrowcu Świętokrzyskim (X2011 _ | 2012) oraz w Ga|erii XS |nstytutu Sztuk Pięknych
UJK w Kie|cach (V 2012 _v| 2012)' W ramach praktyk pedagogicznych pracowała
m'in. w Zespole Szkoł Kato|ickich w Kie|cach im. Sw. Stanisława Kostki
(|X 2o1,t -V 2012),w Szkole z Pasją im' E|zbiety Sołtys w ostrowcu Swiętokrzyskim
(|X 201 5 _ | 2018), w Zespo|e Edukacyjnym ,,Dwunastka'' w ostrowcu Swiętokrzyskim
(|X 201 6 _ | 2018) oraz w Kato|ickim Zespo|e Edukacyjnym W ostrowcu Swiętokrzyskim
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(|x 2017 - 12018).
Doktorantka odbyła praktyki pedagogiczne _ akademickie z przedmiotów: ma|arstwo,
|icencjacka pracownia artystyczna i notacje |inearne. Aranzowała równiez wystawy
studenckie w lnstytucie Sztuk Pięknych UJK w Kie|cach (X2013 - V| 2016).
Pani Pau|ina była opiekunem studentów na interdyscyplinarnym p|enerze ma|arskim
(V|| 2014). Brała rÓwniez udział w projektach badawczych pt.: ',Struktury miejskie w ujęciu
syntezy rekratywnej (X 2014 - V| 20,l 6) oraz,,Wie|oznaczność rozwiązan struktura|nych
obrazu,, (X2014 _v| 2016). We wrześniu 2017 roku była uczestnikiem Konferencji
Naukowo _Ańystycznej pt.: ,,GEOMETR|A W DYSKURS|E _ DYSKURS W GEOMETR||'
w lnstytucie Sztuk Pięknych UJK w Kie|cach, jak równieŻbyła uczestnikiem Konferencji
pt.: ,,Bezinteresownośó jest skupieniem', wAkademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
(luty 2018).

Biorąc pod uwagę zaangaŻowanie i dorobek dydaktyczny, mam tu na myś|i |iczne praktyki
pedagogiczne sądzę, iz doktorantka jest uzdo|nionym pedagogiem orazbardzo dobrym
organizatorem ańystyczno _ pedagogicznego warsztatu pracy, co jest nie do przecenienia
we współpracy ze studentami na Ucze|niach ańystycznych' Jej działa|ność ańystyczna
i naukowa jest si|nie związanazpracąedukacyjnąnarzecz sztuki. od |at jest aktywnie
zaangaŻowana w organizowanie wystaw studentów i zapewne swoją pracą i aktywnoŚcią
zyskała sobie uznanie i szacunek wśród pedagogów rodzimej Ucze|ni.
Pani Paulina Domagała równo|eg|e z działa|nością pedagogiczną nie zaniedbuje własnego
rozwoju ańystycznego, o czym świadczą wystawy indywidualne oraz udziałw 23
wystawach zbiorowych.

Gzęść ll - ocena pracy doktorskiej (część ańystyczna)

P rzed m iotem oceny jest p raca d okto rska zatfi ułowana,,Stru ktu ry n ieskończo ności'',
którą stanowi ko|ekcja obrazów orazpraca mu|timedia|na - animai1awrazzrozprawą
będącą rozwaŻaniamiteoretycznymi, związanymi z podjętym tematem ijej opisem.
Inspiracją do powstania prac były m.in.: odkrycia Benoit Mande|brota (teoria frakta|i),
szeroko pojęta natura i występująca W niej harmonia oraz struktury _ formy
nieskończoności takie jak musz|a jeŻowca, spiralna cyk|iczność zawarta w słojach drzeq
symbo|ika wody pozostającej w nieustannym ruchu oraz interferencja fa|, forma meandra,
czy teŻ manda|i.
Prace ma|arskie są wykonane na płótnach w technice akrylowej. Tytuły prac zostały
zaczerpnięte z obszaru nauki (matematyki i fizyki). Doktorantka nazywa swoje prace
ańystyczno - naukowymi. Pien,vszy obraz nosi tytuł,'|nercja|ny układ odniesienia l' ' i ma
wymiary: 160 x 200 cm, drugi . ,,|nercja|ny układ odniesienia ||', posiada te Same wymiary.
Trzecia praca o tytu|e ,,Dyfrakcja cząstek elementarnych,' złoŻonajest z dziewięciu
obrazow - modułów o wymiarach: 40 x 40 cm. Czwartą pracę pt.: ,,Horyzontzdarzeń,,
stanowią trzy obrazy o wymiarach: 80 x 160 cm, 50 x 70 cm oraz30 x 30 cm. Piąta
rea|izaĄa o tytu|e,,lnterferencja dwufa|owa'' to dwa obrazy o wymiarach: 100 x 100 cm'
Szósta praca pt.: ,,Dozymetria'' ma wymiary: 90.x 90 cm. ,,Po|aryzacja radia|na'' to siódma
praca w ko|ekcji doktorskiej o wymiarach: 150 x 150 cm. osma rea|izai1a nosi tytuł
,,Anihi|acja', ima wymiary: ,l08 x 200 cm' Dziewiąta pt.: ,,E|ektrostrykcja'' posiada wymiary:
150 x ,150 cm' Cyk| dziesięciu prac na płótnach zamyka obraz pt.: ,,Kwant energii',
o wymiarach: 30 x 30 cm.
Tytuły prac niewątp|iwie wskazują obszar i kierunek zainteresowań mgr Pau|iny Domagały'
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Doktorantka w swojej pracy doktorskiej podejmuje próbę przeniesie nia ,,języka,, nauki na
,,język sztuki''. Wazny e|ement poszukiwań ańystycznych stanowiła dla Niej korelacja -
połączenie nauki i sztuki. Cyt.: ,,W moim przypadku wszystko co naukowe nabiera nieco
innej barwy - abstrakcyjnej. Tam gdzie nie da się wszystkiego racjona|nie wyjaśniĆ, |ogika
czasami musi ustąpić miejsca uczuciom''. W pracach doktorantki odkrywamy niezwykle
ciekawy świat nieskończonych struktur' który podobnie jak natura posiada swój kod.
obrazy mają kompozyĄe otwańe, sugerujące brak moz|iwości ogarnięcia zmysłami
przestrzeni i świata natury, w którym jak pisze autorka człowiek stara się odna|eŹćtworząc
własny świat - świat ku|tury. Cyt.: ,,W moich obrazach kreuję przestrzenie o róŻnych
strukturach, dąŻąc do nieskończoności, bez definiowania ostatecznego, dostępnego
wizualnie ce|u''' Doktorantka ce|owo zawęŻa gamę barwną swoich prac' Za pomocą
pędz|a na monochromatycznych tłach umieszcza drobne e|ementy -,,jednostki'' tworzące
rozbudowane, rytmiczne struktury. Są one jedynie częścią nadrzędnej, wydaje się
nieosiąga|nej całości, ,,wychodzącą', paza ramy JĄ obrazow. Cyt.: ,,Jest to niekończąca
się uktadanka, pretekstem do stworzenia której stał się Wszechświat, zagadka czasu
i przestrzeni, w której rozgrywa się nieograniczona i|ośó procesóW''.
Niestety nie widziatam prac Pani mgr Domagały ,,naŻywo,,, a|e domyślam się zawartego
w nich bogactwa niuansów ma|arskich: temperatur, wa|oróW odcieni, półtonów, tonÓw
i mam nadzieję faktur, czego niestety nie oddadzą nawet naj|epsze zdjęcia.
Niektóre prace są bardziej graficzne, inne wyjątkowo malarskie na przykład praca
pt.: ,,PolaryzaĄa radialna'', ,,Elektrostrykcja'', czyteŻ,,Interferencja dwufa|owa''.
Praca doktorska Pani mgr Pau|iny Domagały z całą pewnością wyróinia się wysoką
ku|turą zestawień barwnych, wyjątkową wraz|iwością na niuanse ko|orystyczne odbierane
raczĄ w ciszy i skupieniu, bez niepotrzebnych kontrastów walorowych i ko|orystycznych,
które w tym przypadku nie byłyby uzasadnione.
Animacja stanowiąca częśc pracy doktorskiej . to krótki fiim będący pracą mu|timedia|ną,
powstałą przy inspiracji i wykorzystaniu frakta|i,a takŻe ciągów a|gorytmicznych' Dzięki
powtarza|ności- zapętleniu autorka starała się oddać dynamikę struktury nieskończoności
orazzaprezentować inną formę wizua|izacji (poza ma|arską), które to formy odbiorca
moŻe ze sobą porównaÓ. Struktura animacji powstała zwykorzystaniem teorii |iczb,
zaś ko|orystyka oraz gtębia p|anÓw powstaty w oparciu o programy do obrobki graficznej
i filmowej.
Prace Pani mgr Pau|iny Domagały są abstrakcyjne ijako takie stwarzająogromne po|e
do interpretacji oraz skojarzeń. Podsumowując tę częśÓ recenzji pragnę zacytowac
autorkę: ,,Chciałabym, aby widz og|ądając Struktury nieskończonościw formie ma|arskiej
oraz mu|timedia|nej dostrzegł wie|kośó nieograniczonĄ i nieskończonej struktury, jaką jest
człowiek''. ,,Tworząc myś|ę o przeszłości, teraŹniejszości i przyszłości. Moje prace mają
wymiar astra|ny, są wyciągnięte jakby z mojego własnego marzenia sennego.
Wtaśnie taki świat chciałabym widzieó pod zamkniętymi powiekami''.

Gzęść lll- ocena pracy doktorskiej (część teoretyczna)

Praca teoretyczna będąca częścią pracy doktorskiejjest spójną konstrukcją ideową
i ciekawym materiałem badawczym. We wprowadzeniu autorka przyb|iŻa nam Źródło swej
inspiracji oraz powody, d|a których zwróciła się w kierunku nauk ścisłych. Kore|acja nauki
i sztuki stanowi podstawę ańystycznych poszukiwań Pani Domagały. W swoich
działpniach ańystycznych zajmuje się procesami, jakie zachodząw przestrzeni oraz
wpływem cząstek e|ementarnych na jej ksztatt. Doktorantka stara się je wizua|izować



4.

poprzez specyficzną, odautorską strukturę obrazóW które powstają w wyniku ana|izy
składowych przedstawionej przez naukowców teorii Wie|kiego Wybuchu i dzięki
ich ob|iczeniom, pozwa|ającym na tworzenie ,,scenariuszy'' i mode|i powstawania
WszechŚwiata. Poszczegó|ne prace posiadając wtasną autonomię są częścią nadrzędnej
- większej całości. W ko|ejnej części rozprawy doktorantka przyb|iŻa podjęty prob|em
artystyczny i teoretycznY' odwołuje się do pięciu bazowych czynnikow decydujących
o kształcie WqzechŚwiata, a na|eŻą do nich: przestrzeń , czas, materia, energia
i oddziaływania, ktÓre są równieŻ składowymi dzieł sztuki. Pani Pau|ina wskazuje równiez
na istotną ro|ę grafiki frakta|nej w Jej myś|eniu o sztuce i twórczoŚci. Nie pomtja znaczenia
odkryć Benoit Mandelbrota - ,,ojca'' geometrii fraktalnej, który ukazał matematyczną
rzeczywistośó natura|nego świata. Autorka podkreś|a znaczenie współczesnych technik
cyfr:owych oraz techno|ogii informatycznych w sztuce, dzięki którym zmienia ona
dotychczasową statyczną i tradycyjną formę. W da|szej ko|ejności Pani Domagała
przyb|iŻa i opisuje teorie i praktyki stanowiące obszar odniesienia d|a własnych rozwaŻań
na temat twórczości. Wskazuje m.in. na harmonię, zjawisko powtarza|ności, które
podsuwa nam sama natura, stanowiąc niewyczerpane Źrodło inspiracji d|a ańysty.
Na przykład poszukiwanie najbardziĄ intrygującej wizua|nie formy spira|i doprowadzity
doktorantkę do spira|i |ogarytmicznej, która ma odniesienie do wie|u bio|ogicznych struktur.
Doktorantka dowodzi, iz powtarza|nośó i nieskończonośÓ sąze sobą ściś|e powiązane
zarówno w świecie natury jak i w świecie kultury, ktory jest ,,tworem,' człowieka.
Pani Domagała dokładnie opisuje na czym opierała się ijakie środki stosowała,
aby uzyskać zamierzony ce| i efekt wizua|ny pracy doktorskiej.
Podsumowując, zrea|izowana praca jest ciekawa, świeża i niebanalna. Spełnia wsze|kie
wymogi pracy doktorskiej tak na poziomie artystycznym, jak iteoretycznym.
Całośó jest indywidua|na i orygina|na. oceniam ją wysoko. Praca teoretyczna obfituje
w cytaty, przypisy oraz pokaŹną bib|iografię. Doktorantka nie uniknęła niestety ki|ku
błędów interpunkcyjnych oraztak zwanych |iterówek. Są to zapewne błędy powstałe przy
formatowaniu tekstu i nie mają one najmniejszego wpływu na wartość merytoryczną
rozprawy, a tym bardziej na moją ocenę pracy doktorskiej' Zaproponowany temat
dyseńacji doktorskiejjest ciekawy iwyczerpująco przedstawiony, a ko|ekcja prac
wykonanych na płótnach wraz z animacją, będące przedmiotem mojej recenzji świadczą
o wnik|iwej i dojrzałej osobowości ańystycznej doktorantki.

Konkluzja

Niniejsza recenzja została sporządzona na podstawie pełnej dokumentacji do przewodu
doktorskiego' Rea|izację cyk|u ma|arskiego cechuje bardzo wysoki poziom warsztatowy,
a przede wszystkim wa|or wizualny jako wańość nadrzędna.
Praca doktorska Pani mgr Pauliny Domagaty jest rezultatem doskonale opanowanego
warsztatu ma|arskieg o oraz znajomości multimediów i świadczy o bogatej osobowości
ańystycznej.
Stwierdzam, Że przedstawiona do obrony przez Panią mgr Pau|inę Domagałę praca
doktorska na temat Struktury nieskończonościspełnia wymaganiaArt.13.Ustęp 1' Ustawy
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i
tytule w zakresie sztuki (Dz. u. z 2014 r. poz. 1198).
Praca doktorska stanowi oryginalne dokonanie artystyczne i świadczy o samodzie|nie
prowadzonej pracy twórczej. Teoretyczna wykładnia pracy ańystycznej, jaką jest jej opis,
świadczy o szerokiej i pogłębionej wiedzy kandydatki o dyscyp|inie sztuk pięknych.
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Tym samym wniostuję bez zastrzeŻeń o nadanie mgr Pau|inie Domaga|e przezRadę
Wydziału Pedagogicznego i Ańystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach stopnia doktora sztuki w dziedzinie Sztuki Plastyczne,
w dyscyp|inie Sztuki Piękne'

Dr hab. Agnieszka Wasiak, prof. ASP


