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Recenzja
rozprary i pracy doktorskiej mgr Magdaleny Zawiszy
pt. ,,Kamień i woda- symbolemojej tożsamości,,
sporządzonaw zwtązkvzprzewodem doktorskim w dziedzinie Sztuki Plastyczne, dyscyplinie
Sztuki Piękne na Wydziale PedagogrcZnymi Artystycznym
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Magister Magdalena Zawisza (Magda Fokt) jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, gdzie w 2001 roku otrzymaładyplom zwyróżnieniem w pracowni prof. Rajmunda
Ziemskiego. Jest róv,nieŻ autorką dwóch

aneksów:. w

pracowni Technik Ściennych

prof. Edwarda Tarnowskiego i w pracowni Wiedzy o DziaŁantach i Strukturach Wizualnych
prof. Jacka Darzyńskiego.
W

2015

roku

podjęła studia

doktoranckie

na

Wydziale

Pedagogicznym

i Artystycznym UJK w Kielcach. Jak sama podkreślapejzaŻ od wielu lat jest punktem wyjścia
do jej poszukiwań malarskich. Artystka tworzy w technice malarstwa olejnego, akrylowego
wykorzysĘąc

ko|aie, reliefy na papierze i płótnie, twotzy równiez instalacje i obiekty.

Zotganizowała 10 wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt wystaw zbiorowych w kraju
i za granicą.Jest więc artystką świadomąi doświadczoną.
,,Kamień i woda- synbole mojej tozsamości''to tęmat rozpraw doktorskiej zrealizowanej
pod kierunkiem prof' zul. dr hab. Urszuli Ślusarczyk. We wstępie autorka nawiązuje do obrazu
Paula Gauguina pod tytułem ,,Skqd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokqd zmierzamy?,'
podkreślającw ten sposób, ze mimo upływu lat pytania te są dalej aktualne, a v,rręcz
fundamentalne dla współczesnego człowieka' Świadomośó tego, ze żtyjemyw wielkim tyglu
roŻnych kultur, wierzeń i koncepcji na Życie i ze jesteśmytylko małym trybikiem w wielkiej

machinie Zmusza nas do poszukiwania własnej tożsamoŚci, Żeby godnie przeiyć, a twórczość
jest chwilą refleksji i rodzajem katharsis.
Zięmia i woda to dwa ŻywioŁy, które mają największy wpływ na nasze iycie. Człowiek
świadomie niszczy otaczającą nas przyrodę nie myśląc o sobie i o kolejnych pokoleniach.
Jędnocześniezywioły te są inspiracją dla wielu artystów. Dla autorki natura odgrywa Znaczącą
ro1ę.Jak sama pisze we wstępie (cytat) ,,Moje poszukiwania dotyczq badania relacji pomiędzy
człowiekiem,a jego otoczeniem w tym naturq',. Dla Magdy metafora KAMIENIA

I WoDY ma

znaczenięsymboliczne ( cytat): ,,Nurt W)DY-ŻYCIA, możebyć zróznicowany w swojej sile, a co
za tym idzie różnorako oddziatywać na KAMIEŃ-CZŁ)WIEKA.

Może być strumieniem, rzekq,

jeziorem, wodospadem czy oceanem. Może lcruszyć, rozbijać, przenosić, lrsztattować,otulać,
koĘsać, chować albo lcruszyć.,.,,.Kamieńi woda ma dla niej wymiar symboliczny, duchowy,
metaftzyczny' ale teŻ czysto malarski- ftzyczny, sensualny, iluzyjny. Artysta nie narzuca nam
swojej wizji i zachęca odbiorcę do własnych przemyŚleń i interpretacji. Zestaw doktorski
w sposób oczywisty nie wyczerpuje odpowiedzi na pytanie: ,,Kim jestem?'', ale jest waznym
doŚwiadczeniem dla autorki i co najwetŻniejszeotwiera nowe obszary penetracji i umacnia
w przekonaniu, ze podĘawłaściwądrogą i zę ma to dla niej głęboki sens.
Przedstawiająckoncepcje wielu filozofow wskazuje na róznorodnośÓpostrzegania siębie
i świata.W kontekściewzoru Johanna Gottlieba Fichtego JA+NIE JA:JA

wskazuje ta duŻy

upływ otoczenia na kształt jednostki. Prz1tvołując Dawida R.Hawkinsa mówi o wielkim
wpływie emocji na naszą wrazliwośći osobowośó.Poszukujęc duchowoŚci mówi o skupieniu
i właściwymodczytaniu tego, co niesie ze sobą Wszechświat.Autorka wychodzi z załozenia,
Że d|a naszej Świadomości wazniejsze jest zadawanie pytań niŻ otrzymYwanie odpowiedzi,
poniewaz następstwem każdej odpowiedzi są wynikające z niej p1.tania i ciągłe nieodparte
poszukiwanie i zgłębianiewłasnejtozsamości.
Inspiracji do swoich obrazów Magda Fokt szuka w naturze, podroiując robi zĄęcia
telefonem traktując go jak szkicownik. Fascynują ją omszałekamienie, ton przepływającejrzeki,
refleksy na wodzie, skupia swoją uwagę na detalach pejzaŻu szukając dla nich odniesień
malarskich. Swiadomie

odchodzi

od sensualnych doznan, jakie

towarzyszą kazdemu

człowiekowi patrzącemu na przepływającą rzekę po kamienistym podłozu. Z rozmysłem
manipuluje skalą elementów pejzaŻuwgłębiającsię w ich strukturę,budowę i materię. ogranicza
kolor do achromatycznej gany szarości skupiając się na różnorodnościstruktur, które mają
stworzyć iluzję przestrzeni na dwuw)'miarowej powierzchni obtazu. Jej cykl doktorski składasię
z 9 pŁocien o wymiarach t40xl20cm i ostatniego o wymiarach 170x240cm. Dodatkowo' aby
podkreślić monumentalnośÓ tych kompozycji malarskich tworzy na krosnach o podwójnej

grubości.Dzięki temu zabiegowi obraz wTaz z pozostawioną strukturą farby staje się sam
w sobię obiektem malarskim, flzycznym a nie klasycznym obrazem na płótnie.
PejzaŻ to nie tylko światło'kolor i kształty, a|e przede wszystkim mnogośó struktur
wszechobecnych w przyrodzie. Twórczośó Magdaleny Zawiszy wywodzi się z malarstwa
materii, sztuki informel i abstrakcji. W końcu robiła dyplom w pracowni prof. Rajmunda
Ziemskiego, który i dla mnie zwł.aszczaw okresie nauki w Liceum Plastycznym, a poźniej
w okresie studiów w Instytucie Wychowania Artystycznego wTaz Z Tadeuszem Brzozowskim,
Jerzym Tchórzewskim, Piotrem Potworowskim miał wpływ na moją wrażliwośći świadomość
malarską. Dla mnie malarstwo materii jest jednym z wielu języków opisywania współczesnego
świataa ci, co uważaj4,żejest to język archaiczny najczęściejw zyciu nie namalowali zadnego
obrazu.
Malarstwo materii wymaga duzej dyscypliny i wielu doświadczeń,aby wykształcić swój.
niepowtarzalny język sztuki. Autorka cyklu doktorskiego przez lata wypracowała swój bogaty
warcztat środków formalnych. Dlatego przy opisie obrazow technika mieszana na ptótnie
uŻyłbymokręśleniatechnika własnaalbo autorska,bo w kontekŚcie jej poszukiwań to określenie
byłoby bar dziej adekwatne.
W podrozdzia|e pt.: ,,Praktyki arĘstyczne,, przedstawia artystów,I<tórzy są odniesieniem dla
jej własnych rozwuŻań w obszarze koncepcji malarstwa i szeroko rozumianej twórczości.
Nie chodzi tu o podobieństwo w sposobie malowania. Autorka przywołuje twórczośóklasyków
takich jak: William Turner, Teresa Pągowska, Jan Tarasin, Roman opałka, Jackson Pollock
i bardziej współczesnych jak: Roma HaŁat, Yaoi Kusama, oliafur Eliasson podkreślając,ze
w kontekściemalarstwa materii najważniejsze miejsce zajmuje Alberto Burri. To, co łączy te
róznorodne postawy to sposób podejściado tematu i balansowanie między przedmiotowością
i abstrakcją orazwagi znaczenia formy obrazu jako ostatecznegokomunikatu.
Magda eksperymentuje na granicy płótna Łącz4c ze sobą roine techniki malarskie.
Do produkcji papier mache uŻywa codziennej plasy' którą dostaje od znajomych; a której sama
nie czyta, zeby nie przenlknqc ich ''toksycznoŚcią''. Sam proces tworzenia, wydaje się być
wartościąnadrzędną i determinuje ostateczny kształt obrazu. Jej malarstwo przesycone jest
emocją i ekspresją wynikającą za sposobu malowania. Skupiajęc się na ma|aturzepłócien mamy
nieodpart4 ochotę dotknąó dłonią powierzchni obrazu, Żeby dzięki zmysłowi dotyku jeszcze
pełniej je przeźryÓ.Patrzqc na te obrazy mam wrazenie ładu, spokoju, porządku i harmonii.
Nie ma tu zbędnych elementów ani sztuczek technicznych, nie ma efekciarstwa i blichtru.
W tych abstrakcyjnych kompozycjachjest wyczuwalny pierwiastek humanistyczny i duchowy.
We wstępie pisze (cytat): ,,We współczesnymświecie,gdy tak trudno o olcreślenietożsamości

jednostki.''
w znaczeniu społeczno. politycznym, chcę skupić się na ogólnej idei tożsamości
Artystka utwierdza nas w przekonaniu, Że w XXI wieku moina posługiwaó się klasycznym
warsztatemmalarskim i mówiÓ o problemach współczesnegoczłowieka. Wszechobęcnychaos,
pęd Życia, brak autorytetów powoduje, ze Żyjemy w ciągłym stresie a sztuka jest rodzajem
oczyszczenia i autoterapią. Monochromatyczna gama kolorystyczna w obrazach Magdy Fokt
ograniczona do odcięni czemi,brązow i szarości;sprzyjazadumie, wyciszeniu i kontemplacji.
Twórczość autorki ma równieŻ charakter autobiograftczny i wiĘe się z jej podrózami.
obrazy z cyklu pt. ,,Kamień i woda- symbole mojej tozsamości', są inspirowane wyjazdem
z grwą przyjacióŁ do Włoch. (Cyta| ,,Byt poczqtek lwietnia, wymarznięci po polskiej zimie,
cieszyliśmysię z grupkq przyjaciół artystów cieptem i słońcem' Pamiętam' że rozmawialiśmy
o Szt1tce,o tym, czym dla nas jest, a w końcu o stowach, którymi każdyZ nas, z osobna mógłby
opisać to, co robi, Nie znajdowałam tych stów z tatwościq.Waściwie nie znajdowałamich wcale
broniqc się tezq, że malarstwo powinno mówić Samo za siebie, Miejsce, w którym bytiśmydodało
tym rozmowom Szczególnej wagi',. Ten fragment zaczerpnięty z tozprary doktorskiej dobitnie
świadczyo intencjach artystki, która w swojej twórczości odnosi się do konkretnych ludzi,
miejsc, czasu, pamięci i tego, co w danej chwili było dla niej najwaŻniejsze.Posługującsię
językiem poza werbalnym zostawia pod warstwą farby swoje emocje i uczucia. Z Ęch
malarskich kompozycji emanuje metaftzyczne światłoi cnergia. Układ wertykalny dominuje
w większości tych abstrakcyjnych kompozycji; ..łqrznaaza przestrzeń między Niebęm
i Ziemią, między światem materialnym i duchowym. Faktura położonej farby róznicuje
poszczegó|ne plany obrazu i ma wpływ na postrzeganie koloru, obok lasęrunku nakładagrube
impasty farby, wylewa emalię ftalową, uŻywa też barwionej zy.wicy epoksydowej uzyskując
w ten sposób bogatą i różnorodną materię obrazu. Szlachetna materia malarska zawęŻona
do achromatycznej skali barw ograniczonej do odcieni szarościi czerni podkreślaatmosferę
obrazów. Rytm i skala poszczegóInych struktur dynamizuje kompozycje, daje poczucie ruchu,
a ekspresyjny charakter wypowiedzi

wzmacnia emocjonalny odbiór tych przemyślanych

kompozycj i malarskich.
Reasumując, zatówno w opisie pracy doktorskiej, jak i przedstawionym zestawie prac
malarskich daje się odczuć autentycznośći oryginalnośćporuszanych przez mgr Magdalenę
Zawiszęproblemów. Autorka wypracowała swój niepowtarzalny język sztuki, wykazałasię dużą
i oryginalnościąw tozwiązywaniu problemów malarskich.
dojrzałością
Biorąc pod uwagę dorobek artystyczny, wysoki poziom prezentowanych prac oraz opis pracy
doktorskiej, która
stwierdzam,

Ża

stanowi oryginalne i
autorka

logiczne

spełniła wymogi

rozwtązanie problemu artystycznego

stawiane

placy

doktorskiej,

określone

w art. 12 i 'I3 ustawy z dnia 14,03.2003roku o stopniachi tytule w zakresiesztuki. Wnioskuję
o nadanie magister Magdalenie Zawiszy stopnia doktora w zakresie sztuk plastycznych
w dyscypliniemalarstwo.

ZpowuŻantem
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