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częśóI - dane personalnei życiorysartystyczny
się w 1988rokuw ostrowcuSwiętokrzyskim.
urodziła
PanimgrPau|inaDomagała
Jana Kochanowskiego
lnstytutSztukPięknychUniwersytetu
W 2013 rokuukończyła
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Malarstwa
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Pięknych
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Sztuk
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rÓwnieistudiadoktoranckie
Pani Pau|inaodbyła
w Kielcach.
posiadaw swoimdorobkuańystycznym3 wystawyindywidua|ne:
Doktorantka
Malarstwo2013"w GaleriiWinda,Kielce;
2013 wystawa,,Dyplom
2014 wystawamalarstwaw GaleriiTycjan,Kielce;
2016_ wystawamalarstwaw Ga|eriiŁaŹnia,Radom'
w kraju
w licznychwystawachzbiorowych
brałarówniezudział
Pani PaulinaDomagała
i za granicą,zktórychwymienięnajwazniejsze:
Austria;
CE w Scheersbergu,
2006- wystawaw GaleriiMiędzynarodowego
w opatowskimośrodkuKu|tury;
i kobiety''
2012 wystawa,,Abstrakcja
2013- wystawa,,BeauxArts"w CEArt,Kielce;
w GaleriiZADRA, Warszawa;
2013- wystawapokonkursowa
SztukPięknychUJK, Kie|ce;
w Ga|eriiXS |nstytutu
2014_ wystawadoktorantów
w MuzeumMiastaGdyni;
2014 wystawapokonkursowa
2014- wystawaańystowregionuw GaleriiPetite,Kielce;
Sztuki;
2015- wystawaw GaleriiLwowskiejNarodowejAkademii
2015 wystawaw GaleriiKOREKTA,Warszawa;
Dniepropietrowsk.
2016- wystawaw NarodowymMuzeumHistorycznym,
odbyłapraktykiańystycznem.in.w BiurzeWystawArtystycznych
Pani Pau|inaDomagała
SztukPięknych
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_v|
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pedagogicznych
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(V
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ramach
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UJK w
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w ostrowcuSwiętokrzyskim
(|X2015 _ | 2018),w Zespo|eEdukacyjnym
,,Dwunastka''
W ostrowcuSwiętokrzyskim
Zespo|eEdukacyjnym
(|X2016 _ | 2018)orazw Kato|ickim
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(|x2017- 12018).
_ akademickie
Doktorantka
odbyłapraktykipedagogiczne
z przedmiotów:
ma|arstwo,
pracowniaartystyczna
i notacje|inearne.
Aranzowała
równiezwystawy
|icencjacka
w lnstytucie
studenckie
SztukPięknychUJK w Kie|cach(X2013- V| 2016).
p|enerze
ma|arskim
Pani Pau|inabyłaopiekunem
studentówna interdyscyplinarnym
(V||2014).BrałarÓwniezudziałw projektach
miejskiew ujęciu
badawczychpt.:',Struktury
(X 2014- V| 20,l6) oraz,,Wie|oznaczność
rozwiązanstruktura|nych
syntezyrekratywnej
(X2014 _v| 2016).We wrześniu
Konferencji
obrazu,,
2017 rokubyłauczestnikiem
Naukowo_Ańystycznejpt.:,,GEOMETR|A
W DYSKURS|E_ DYSKURS W GEOMETR||'
jak równieŻbyła
SztukPięknychUJK w Kie|cach,
uczestnikiem
Konferencji
w lnstytucie
jestskupieniem',
pt.:,,Bezinteresownośó
wAkademiiSztukPięknychw Gdańsku
(luty2018).
mamtu na myś|i
|icznepraktyki
Biorącpod uwagęzaangaŻowanie
i dorobekdydaktyczny,
jestuzdo|nionym
pedagogiem
pedagogiczne
sądzę,iz doktorantka
orazbardzodobrym
_
jest
pedagogicznego
pracy,
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ańystyczno
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we współpracy
ze studentami
na Ucze|niachańystycznych'
Jej działa|ność
ańystyczna
i naukowajestsi|niezwiązanazpracąedukacyjnąnarzecz
sztuki.od |atjestaktywnie
w organizowanie
wystawstudentówi zapewneswojąpracąi aktywnoŚcią
zaangaŻowana
zyskała
sobieuznaniei szacunekwśródpedagogówrodzimejUcze|ni.
pedagogiczną
własnego
równo|eg|e
z działa|nością
niezaniedbuje
Pani PaulinaDomagała
wystawyindywidualne
oraz udziałw23
rozwojuańystycznego,
o czymświadczą
wystawachzbiorowych.

Gzęśćll - ocena pracy doktorskiej(częśćańystyczna)
ności'',
ktury nieskończo
P rzedmiotemocenyjest pracadoktorskazatfiułowana,,Stru
- animai1awrazzrozprawą
którąstanowiko|ekcjaobrazóworazpracamu|timedia|na
związanymi
z podjętym
tematemijej opisem.
będącąrozwaŻaniamiteoretycznymi,
pracbyłym.in.:odkryciaBenoitMande|brota
(teoriafrakta|i),
Inspiracją
do powstania
_
pojęta
formy
natura
i
występująca
W
niej
harmonia
oraz
struktury
szeroko
zawartaw słojachdrzeq
nieskończoności
takiejak musz|ajeŻowca,spiralnacyk|iczność
wodypozostającej
w nieustannym
ruchuoraz interferencja
fa|,formameandra,
symbo|ika
czy teŻmanda|i.
w techniceakrylowej.
Tytułypraczostały
Pracema|arskie
są wykonanena płótnach
z obszarunauki(matematyki
i fizyki).Doktorantka
nazywaswojeprace
zaczerpnięte
- naukowymi.
l''i ma
Pien,vszy
układodniesienia
ańystyczno
obraznositytuł,'|nercja|ny
.
160x 200 cm,drugi ,,|nercja|ny
||',posiadate Samewymiary.
wymiary:
układodniesienia
złoŻonajest
z dziewięciu
Trzeciapracao tytu|e,,Dyfrakcja
cząstekelementarnych,'
pracę
pt.:
40 x 40 cm. Czwartą
obrazow modułów
o wymiarach:
,,Horyzontzdarzeń,,
trzyobrazyo wymiarach:
80 x 160cm,50 x 70 cm oraz30x 30 cm.Piąta
stanowią
rea|izaĄao tytu|e,,lnterferencja
dwufa|owa''
to dwa obrazyo wymiarach:100x 100cm'
radia|na''
to siódma
ma wymiary:90.x90 cm.,,Po|aryzacja
Szósta pracapt.:,,Dozymetria''
pracaw ko|ekcjidoktorskiej
nositytuł
o wymiarach:150x 150cm. osma rea|izai1a
,l08x 200 cm' Dziewiąta
pt.:
posiada
wymiary:
ima
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,,E|ektrostrykcja''
,,Anihi|acja',
,150
prac
płótnach
pt.:
energii',
cm' Cyk|dziesięciu
na
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150x
30 x 30 cm.
o wymiarach:
pracniewątp|iwie
mgr Pau|inyDomagały'
Tytuły
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3.
próbęprzeniesienia,,języka,,
podejmuje
naukina
w swojejpracydoktorskiej
Doktorantka
dla Niejkorelacjastanowiła
sztuki''.Waznye|ementposzukiwańańystycznych
,,język
połączenie
naukii sztuki.Cyt.:,,Wmoimprzypadkuwszystkoco naukowenabieranieco
|ogika
wyjaśniĆ,
Tamgdzienie da się wszystkiegoracjona|nie
innejbarwy- abstrakcyjnej.
odkrywamyniezwykle
W pracachdoktorantki
czasamimusiustąpićmiejscauczuciom''.
struktur'którypodobniejak naturaposiadaswój kod.
ciekawyświatnieskończonych
ogarnięciazmysłami
obrazymająkompozyĄeotwańe,sugerującebrakmoz|iwości
jak
pisze
starasię odna|eŹćtworząc
przestrzenii świata
autorkaczłowiek
natury,w którym
- świat
o róŻnych
ku|tury.
Cyt.:,,Wmoichobrazachkreujęprzestrzenie
własnyświat
ostatecznego,
dostępnego
bez definiowania
dąŻącdo nieskończoności,
strukturach,
ce|owozawęŻagamębarwnąswoichprac'Za pomocą
wizualniece|u'''Doktorantka
-,,jednostki''
tworzące
pędz|ana monochromatycznych
tłachumieszczadrobnee|ementy
wydajesię
nadrzędnej,
rytmicznestruktury.
Są onejedynieczęścią
rozbudowane,
paza
obrazow.
Cyt.:
ramy
JĄ
całości,
nieosiąga|nej
,,Jestto niekończąca
,,wychodzącą',
pretekstem
zagadkaczasu
do stworzeniaktórejstałsię Wszechświat,
się uktadanka,
procesóW''.
i|ośó
przestrzeni,
rozgrywa
się
nieograniczona
w której
i
się zawartego
a|edomyślam
Niestetyniewidziatamprac Pani mgrDomagały
,,naŻywo,,,
półtonów,
tonÓw
odcieni,
wa|oróW
ma|arskich:
temperatur,
niuansów
w nichbogactwa
zdjęcia.
i mam nadziejęfaktur,czegoniestetynie oddadząnawetnaj|epsze
praca
przykład
prace
graficzne,
na
wyjątkowo
malarskie
inne
są
bardziej
Niektóre
dwufa|owa''.
pt.:,,PolaryzaĄa
czyteŻ,,Interferencja
radialna'',
,,Elektrostrykcja'',
wyróinia się wysoką
z całąpewnością
PracadoktorskaPani mgr Pau|inyDomagały
odbierane
na niuanseko|orystyczne
wraz|iwością
wyjątkową
zestawieńbarwnych,
ku|turą
walorowychi ko|orystycznych,
kontrastów
raczĄ w ciszy i skupieniu,bez niepotrzebnych
którew tymprzypadkunie byłybyuzasadnione.
. to krótkifiimbędącypracąmu|timedia|ną,
Animacjastanowiącaczęścpracydoktorskiej
Dzięki
przyinspiracjii wykorzystaniu
powstałą
frakta|i,a
takŻeciągówa|gorytmicznych'
powtarza|nościzapętleniuautorkastarałasię oddaćdynamikęstrukturynieskończoności
(pozama|arską),
któreto formyodbiorca
innąformęwizua|izacji
orazzaprezentować
zwykorzystaniem
teorii|iczb,
moŻeze sobąporównaÓ.Strukturaanimacjipowstała
graficznej
programy
powstaty
gtębia
p|anÓw
do
obrobki
w
o
oparciu
oraz
zaśko|orystyka
i filmowej.
po|e
ijako takiestwarzająogromne
są abstrakcyjne
Prace Pani mgr Pau|inyDomagały
tę częśÓrecenzjipragnęzacytowac
oraz skojarzeń.Podsumowując
do interpretacji
formiema|arskiej
nieskończonościw
Struktury
widz
og|ądając
aby
autorkę:
,,Chciałabym,
jakąjest
struktury,
i nieskończonej
nieograniczonĄ
dostrzegł
wie|kośó
oraz mu|timedia|nej
Moje pracemają
i przyszłości.
teraŹniejszości
myś|ę
o przeszłości,
człowiek''.
,,Tworząc
jakbyz mojegowłasnegomarzeniasennego.
są wyciągnięte
wymiarastra|ny,
powiekami''.
widzieópodzamkniętymi
chciałabym
takiświat
Wtaśnie

Gzęśćlll- ocena pracy doktorskiej(częśćteoretyczna)
pracydoktorskiejjest
ideową
spójnąkonstrukcją
będącaczęścią
Pracateoretyczna
przyb|iŻa
Źródłoswej
nam
autorka
badawczym.We wprowadzeniu
i ciekawymmateriałem
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poszukiwań
podstawę
Domagały.
W
swoich
Pani
ańystycznych
i sztukistanowi
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działpniach
starasię je wizua|izować
na jej ksztatt.Doktorantka
cząsteke|ementarnych
wpływem

4.
poprzezspecyficzną,
w wynikuana|izy
strukturę
obrazóWktórepowstają
odautorską
przeznaukowcówteoriiWie|kiego
przedstawionej
Wybuchui dzięki
składowych
pozwa|ającym
i mode|ipowstawania
na tworzenie,,scenariuszy''
ich ob|iczeniom,
nadrzędnej
są częścią
wtasnąautonomię
WszechŚwiata.Poszczegó|nepraceposiadając
- większejcałości.
przyb|iŻa
podjętyprob|em
W ko|ejnej
częścirozprawydoktorantka
i teoretycznY'
odwołujesię do pięciubazowychczynnikowdecydujących
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do nich:przestrzeń
WqzechŚwiata,
a na|eŻą
o kształcie
, czas,materia,energia
dziełsztuki.Pani Pau|inawskazujerówniez
ktÓresą równieŻskładowymi
i oddziaływania,
o sztucei twórczoŚci.Nie pomtjaznaczenia
w Jej myś|eniu
na istotnąro|ęgrafikifrakta|nej
geometrii
któryukazałmatematyczną
fraktalnej,
odkryćBenoitMandelbrota,,ojca''
technik
znaczeniewspółczesnych
Autorkapodkreś|a
natura|nego
świata.
rzeczywistośó
którym
zmienia
ona
dzięki
w
sztuce,
informatycznych
oraztechno|ogii
cyfr:owych
Pani Domagała
formę.W da|szejko|ejności
statycznąi tradycyjną
dotychczasową
praktyki
własnych
rozwaŻań
d|a
przyb|iŻa
obszar
odniesienia
i
stanowiące
i opisujeteorie
które
zjawiskopowtarza|ności,
Wskazujem.in.na harmonię,
na temattwórczości.
Źrodło
inspiracjid|aańysty.
podsuwanamsama natura,stanowiącniewyczerpane
poszukiwanie
formyspira|idoprowadzity
wizua|nie
najbardziĄintrygującej
Na przykład
struktur.
do
wie|ubio|ogicznych
ma
która
odniesienie
do
spira|i
|ogarytmicznej,
doktorantkę
powiązane
sąze sobąściś|e
i nieskończonośÓ
dowodzi,iz powtarza|nośó
Doktorantka
człowieka.
ktoryjest,,tworem,'
kultury,
naturyjak i w świecie
zarównow świecie
stosowała,
się ijakie środki
dokładnie
opisujena czym opierała
Pani Domagała
aby uzyskaćzamierzonyce|i efektwizua|nypracydoktorskiej.
pracajestciekawa,świeża
i niebanalna.
Spełniawsze|kie
zrea|izowana
Podsumowując,
jak iteoretycznym.
tak na poziomieartystycznym,
wymogipracydoktorskiej
jest indywidua|na
obfituje
i orygina|na.
oceniamją wysoko.Pracateoretyczna
Całośó
niestetyki|ku
nie uniknęła
Doktorantka
w cytaty,przypisyoraz pokaŹnąbib|iografię.
przy
powstałe
to
zapewne
błędy
Są
oraztakzwanych|iterówek.
błędówinterpunkcyjnych
merytoryczną
wpływuna wartość
tekstui nie mająone najmniejszego
formatowaniu
pracy
Zaproponowany
temat
doktorskiej'
a tymbardziejna mojąocenę
rozprawy,
przedstawiony,
a ko|ekcjaprac
ciekawyiwyczerpująco
dyseńacjidoktorskiejjest
przedmiotem
płótnach
mojej
recenzjiświadczą
z
będące
wraz animacją,
wykonanychna
osobowości
ańystycznejdoktorantki.
i dojrzałej
o wnik|iwej

Konkluzja
do przewodu
dokumentacji
na podstawiepełnej
Niniejszarecenzjazostałasporządzona
cechujebardzowysokipoziomwarsztatowy,
Rea|izację
cyk|uma|arskiego
doktorskiego'
jako
wańość
nadrzędna.
a przedewszystkimwa|orwizualny
jest rezultatem
doskonaleopanowanego
PracadoktorskaPani mgr PaulinyDomagaty
o bogatejosobowości
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o orazznajomości
warsztatuma|arskieg
ańystycznej.
praca
Że przedstawiona
do obronyprzezPaniąmgr Pau|inęDomagałę
Stwierdzam,
1' Ustawy
wymaganiaArt.13.Ustęp
nieskończonościspełnia
doktorskana tematStruktury
i
stopniach
naukowym
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o
i
tytule
z dnia 14 marca 2003r. o stopniachnaukowych
tytulew zakresiesztuki(Dz. u. z 2014 r. poz. 1198).
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