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Ocena rozprawy doktorskiej oraz projekfu arfystycznego
mgr Anny Wolskiej w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora
w dziedzinie - sztuki plasĘcznen dyscyplinie arĘstycznej - sztuki piękne' wszczęĘm
przez Radę Wydziału Pedagogicznego i ArtysĘcznego Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rada Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
roku powołała mnte do roli recenzenta
w Kielcach ustawą z |3 grudnia 2018
w postępowaniu doktorskim mgr Anny Wolskiej. Tęmat rozprawy doktorskiej i pracy
praktycznej btzml Rzeczywiste * nierzeczyw isteRozprawa doktorska mgr Anny Wolskiej pt; Rzeczywiste - nierzeczywiste została,
zgodnie zzasańą, podzielona na dwie części:teoreĘczną i artystyczną.
- CzęŚć teoretyczna składa stę z cńetęch rozdziałów, bibliografii oraz streszczelia
tłumaczonego na jezyk angie1ski' stanowi autorską ana|izę problemu zawartego
wtemacie pracy.
- Część arĘstyczna zawiera dokumerrtację fotograficzną cyklu |2. obrazów
wykonarrych w technice olejnej lub technice mieszanej na płótnie, w formacie
]20x100, zrealizoawnych w uHadach horyzontalrłych lub wertykalnych. ... za autorĘ
rozprawa doktorska str. 6
Dysertacja zamykasię w liczbie7L stron.

I.

Część,
teorefyczna. analiza, refleksje i opinie

Praca teoreĘczna magister Anny Wolskiej z właściwymmateriałęm dokumentacyjnym,
zavtieĄąca reprodukcje dokonań autorki umozliwiła mi poznanie intelektualnych obszarów
zainteresowań doktorantki. Rozwazaniazamk,sńęłe w rozprawie doktorskiej pL: Rzeczywiste
- nierzeczywiste. tral<aljęjako osobiste wyzranie dotyczące filozofii twórczości artystki .
Układ dysertacji jest chronologicary i logiczny. Doktorantka podzieliła ją na pięó częŚci.
Rozpoczynając od wstepu, w którym zawarła interezujące przemyślenia dotyczące
,rolri
w ptzekazłe informacji. W rozdziale
rzecz1vństości, jej formy plastycznej oraz
pierwszym skupiła się na znaczeniowych i technologicznych aspektach dzlałatt
artysĘcznych, zarrrykającw nim szczegółovty ich opis. Natomiast w rozdziale pt.: Idea pracy
i odniesienia. Teorie i praktyki będqce obszarem odniesień do wtasnych roa,yazań, prryblrŻa

odwołaniado wybranychzrozle$ej perspektywy historycznej i współczesnej sztuki, filozofii
i teorii sztuki twórców, Wórzy dziaŁa\i podobnie w bliskich autorcę obszarach ideowo kreacyjnycĘ między irrnymi: Wojciecha Fangora, Leona Tarasewicza' Stefana Gierowskiego,
Marka Rothko. w tIJ/mmiejscu nasuwa się pytanie, czy w tak skromnym pod względem
objętoŚci rozdzia|e możrra uchwycić problem zawarĘ w jego Ęrtule, prz5majmniej
w zarysie, jezelltjuz nie w pełni ? odniesienia do ulubionych i inspirujących' jak mniemam,
autorĘ twórców, którzy problemom abstrakcji geometrycznej - nurcie sztuki, w którym
ponrsza się dok1orantka - poŚwięcili prąmajmniej częściowo swoje dokonania artystyczne są
fragmentaryczrre. Myślę, że tętl segment pracy Anny Wolskiej trzęba uzrtać,za szkicowy'
wymagajacy dokładniejszego i bardziej przemyślanego opracowania. Fragmenty części
teoretycznej tekstu, w których autorka moŻe optzeĆ ich zawartośĆ na własnych,
autenĘcznych doświadczetiachmalarza,uwźIzam za subiektywne i ciękawe _rczdział'trzęci.

W tej częściA. Wolska opizuje procęs powstania swoich obrazów. Pisze o znaczeniu jakie
dla ostacznego efektu obrazu ma sama materia farby, jej ilośći gęstość,sposoby nakładania
i mieszania orcz uŻyte do tego ceLu tłurzędzia. obrazowi dodatam odcinajqcq sie jasniejszq
linię, hórq namatowałam przy pomocy farby Hadzionej szpachelkami,- opovmada autorka
o procesie powstania obranł - Pozostała część namąlowana jest przy pomocy wielu
pociqgnięć pedzla, polcryta laserunkami, a talcże kolejnymi warstwami fo,by położonymi
n,yłąszczaw centrałnej częścipłótna; dzięki temu powstała ng obrazie dodatkową jasna linia,
tozpravła
mogaca byc odbiciem, a może powidokiem, lini znajdujacej się potvyżej,
doktorska str. 16. Ten plastycany spektakl badawczy doktorantki ujawnia w mojej opinii duzą kulturę plasĘczną, naturę odkrywania doĘd niepoznanych możliwości tworzenia
nowych, nieprzetfumaczalnychitńeznanych w odbiorze obrazów. Pani Anna Wolska kreuje
tym samym wielopoziomo\ilą relację znaków i znaczei. W sposób niezwykle osobisty
i prawdziwy porusza wiele aspektów procesu twórczego, dotykając zagadnień filozoficzrrych,
socjologicznych i emocjonalnych. opisuje swój świat' swój czas i swoje w nim miejsce,
'próbuje
odpowiedzieć na najwamiejsze pytania dotyczące kreacji i obtans, granic poznania,
korzystajqc z dostępnego, bliskiego jej warsztahl, jakim jest ma1arstwo. Rzeczywistość
obrazu może przybierać rózny lrształt, może mieć znaczenie symboliczne lub realistyczne.
Może być impresjq ną olcreslony temat lub catkowicie abstrąkcyjnym przedstawieniem. .....
Ęchotomia postrzegania i wieloraki sposób rozumienią zjawislra rzeczywistości nie odbiera
wagi i znaczenia w procesie lcreacji, przeciwnie - stanowi źródło niewyczerpanego skarbca
ludzkiego intelektu, wrazliwaśći i pomystowości.Artyści widzq i doświadczajq światna swój
własny sposób i dajq temu wyraz w olcreślonejarĘstycznej formie.... za autotk5 rozprawa
doktorska str.28.
podsuwa
rzeczywistość
wartości jakie
relacji
wzajemnej
Problem
i reprezentujacego tę rzeczywistość symbolu, a takŻe próba znaleziętia w obrębie
uksztahowanego juz wyraznie sę,yka symboli miejsca na ich osobisą irrterpretację w sposób
szczególnie wyrazisĘ rysuje się w muzycę. Anna Wolska w swojej rozprawie pisze:
Elementami mogqcymi mieć wpĘw na przeĘieg pracy twórczej sq czynniki zewnetrzne'
W moim przypadku ważnym czynnikiem zewnetrznym byta muzyka. Utwory, których
słuchatam w trakcie pracy nad dolłoratem, poa,ualały mi uzyskać stan bliski przeĘciu
medytacyjnemu, Muzyka mita więc z pewnościq wptyw na moje n,yąrunkowania psychiczne
w momecie przcy nąd obrazaml. ... dysertacja str. 9. Dzieła klasyków muzyki dawnej

i wspołczesnej' by wymienić: Bacha, Beethovena, Chopina, Debussy'ego, Pink Foydów,
Emerson Like and Palmer, Ricka Weakmena' Czesława Niemena' Krzysztofa Pędereckiego,
podsuwają nam obrazy, które tworzymy w swojej wyobrazni przekładając dzwięki na formę
plas$lczrą
realną bądź: abstrakcyjną. Widzimy ,oczyma duszy'' stworzonę kadry
ruecrywstość, któĘ w normalnym stanie obcowania z obtazęm nie jesteśmy zdolni
zauwaiyÓ.l Dostrzegam w tym wsółdziałaniu muzyki i tworzonego obrazu symptomy
okreŚ1enia ', sytuacji malarskiej.. - mentalnej kondycji twórcy.

Ięzyk i styl jakim została napisana pfaca zaświadcza o dobrym poziomie umiejętności
językowych magister Anny Wolskiej, pozwalającym na wyrazanie skomplikowanych, często
trudnych do werbalizacJi przemyśleń dotyczących problematyki sztuki. Tekst rozprawy to
renl/rtatdośćmozolnej pracy i samodyscypliny intelektualnej autorki, samodyscypliny opartej na
konkretrrej konstrukcji formalnej i merytorycznej ( tema$ką kolejnoŚÓ rozśziałów,komentarze'
zawmtośĆhistorycaną naukowa iĘ.). Dołączona bibliografia zawieĄąca tekĘ historykóq
teoretyków Szfuki oraz artystów, w liczbie 19 porycji wydaje sie zadowalająca.W publikacji
zawarta jest także pełna dokumentacja pracy praktycznej w postaci reprodukcji prac
malarskich.

n.

Częśćartystyczna_załażenia,analiza.

Zęstaw prac doktorskich składa się z 1'f. obrazów wykonanych techniką olejną lub
tęchnika mieszaną na płótnie noszących ogólny tytuł,jak przypnszczam, numer, z kołejnymi
liczebnikami. Są'to nr' 1 ( poziom, format 120x100)" nr. 2 ( pion, format 100x120)'
nr. j ( pion' format 100x120), lIł. 4 ( pion, format 100x120), nr, 5 ( poziom, format
120x100),nr. 6 (poziom, format 120x100),nr. 7 (pion, format 100x120),nr. B ( pion, format
100x1p0), nr. 9 (pion, format 100x120), nr. l0 ( pion, format 100x120), nr. ll ( pion,
format 100x120), nr. l2 ( poziom, format 120x100).
Jakie więc są prace malarskie Wolskiej? Na pewno są impresjami i reminiscencjami
pewnych obrazów czy faktów wizualnych, które wcześniej dostrzeżone i zapisane w pamięci
powracają. Przetworzone w artysĘczrej wyobrazrri znajdują swój wtaz w postaci
malarskiego zapisu. Są one raczej obrazem jej imaginacji, pejzuŻem wewnętranym, wolnym
jednak od dosłownych skojmzefi, a takire potwierdzeniem silnych zwtqzków estetycznych,
refl eksji intelektualny ch i ptzeiyć duchowy ch z zakodowaną vnzją.
W sposób głęboko osobisty i prawdziwy Anna Wolska rczpoczęła poszukiwania metod
i form do opisywania swojego Świata, swojego czasu i swojego w nim miejsca. Ta próba
opowiadania ma swoje źródłow materii malarskiej.
'

Utwór Jana Sebastiana Bacha ,,.Wariacje Goldbergowskie'' (napisany na zamówienie
dla złagodzenia cierpień bęzsenności hrabiego Keyserlinga) kompozycja o tnjwyiszym
stopniu uporządkowania, a więc taką w której,niemożliwe jest przesunięcie jakiegokolwiek
elementu budującego dzieło beztiszczęlia idealnej całości.Słuchająctego utworu domajemy
duchowych, intelektualnych, emocjonalnych i medytacyjnych uriesień, że kompozycja tą
w trudny do wytłumaczenia sposób odsłania nam prawdę o świecię. fza:f An&zej
Bednarczyk, Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla braku doskonałości [w:] Zesz1Ąy
naukowo - artystycme,torn 4' ASP, Kfaków 2002, s.27.

Malarstwo doktorantki wpisuje się w tradycje wywodzące się Ze staroĄrtności'
upatrujace piękna w doskonałej strukturze, proporcji częścii tym, co da się zavtrzeć w liczbie,
co odnajdujemy w złotympodziale i ogólnie w sile racjonalności wspartej ptzez umiat, ksńak
i ład. Tworzone jest ono na marginesie dyskursu geometrycznego.
Podstawą w artystycntych poszukiwaniach artystki jest bez wątpienia zrrrierzenie się,
jaką jest sugestywna chęć poznarua
z istotną dla kazdego artysty wartością
niepoznawalnego.
łVolska maĘe z pasją.Jest uftra sobie, swojej energii. Siła tych dzteł udziela się
również widzowi, który poszerza teren własnej percepcji, nawet jeśli w pierwszej chwili nie
ze wszystkim moźresię zgodzió.
Autorka wskazuje na kilka istotnych ęlementów warsztatu artystycznego. Pierwszą
wartością jest analiza i zronrnienie zasad procesu twórczego jako poszukiwania jedności
myśli, idei, konceptu ideowego z wra.Źnie określonymi regułami, zgodnie z którymi
opracowanie dziełajest równozflaczne z podjęciem decyzji co do treścii formy kompozycji.
Drugi z istotnych elernentów to eksperyment' k1óry z regliy ma na celu potwierdzenie
okreś1onejteorii i IeĘ u podstaw działanta kazdego artysty. Na str. 25. w rozprawie
doktorskiej Anna Wolska pisze: Obraz numer l1 ( pion, format I)Axl20cm ) jest najbardziej
kontrastowq i energeĘcznq z wszystkich moich prac powstafuch w ramach doWoratu. ....
W wypadlal tego obrazu, by uzyskac oczekiwany efekt, bardzo duzo eluperymentowątam
z farbami i przeswitami poszczególnych kolorów oraz laserunkami. .... Cieka,uym
doświadczeniem okazqto sie dlą mnie wprawadzenie do maląrstwa olejnego innych technik.
W pierwszych eksperymentach zauważyłam, że laserunki olejno-żywicze nie dajq mi
oczekiwanego ufehu' Podobnie niezadowolona bytam z laserunków wykonanych ną bazie
medium al<rylowego, ldóre nie Ęlko czesto zmieniało barwę, ale polłyte niu powierzchnie
wydawaty się gtuche jakby plasĘkowe. Dopiero rozrobienie wysokiej jakaści tempery na
bazie zywicy akrylowej pozwpliło mi uzyskać oczekiwany efekt .,.. .
Jej prace to wystudiowane kadry rzeczywistości, tworzące kompozycyjne układy
i kompilacje. W ujęciu doktorantki, powstanie obrazu to ciągły proces' poszukiwanie
najlepszego przedstawienia, Ęienie do homeastazy. obraz nr 3 to praca, która jest

wynikiem, myśleńa o uniwersaliźmie natury w jej abstrakcyjnym charakterze i formie.... za
autorką str.17' Środkiem wytazu' który determinuję obtazjest kontrast. Autorka posługuje
się nim w sposób radykalny aIę zarazem uwypukla subtęlne rrastroje i treściptzekazl.Ięzyk
plastyczny, jakim się posługuje tv,łotz! pomost pomiędzy widzianą i odczuwaną
rzeczywislością a formą jej malarskiego opisu. Jest w zxadzie pracą nieprzedstawiającą,
jednak zbiór malarskich elęmentów, które stanowią formaĘ konstrukcję kompozycji obrazl,
dla widza z wyobruźrią, moze stanowić pretekst do dowolnych irrterpretacji i skojarzeń.
.Wymienione
kolejne pracę i przedstawione etapy procesu twórczego są interesująco
zrelacjonowane w rozprawie doktorskiej, str. 16 -27.
Przechodząc do krótkiego opisu technologii i techniki malarskiej użrytejptzez artystkę
do stworzenia nowego jakościowo obrazu r7eczywtstości naleĘ wymienić tradycyjne
materiały i narzędzia: płótro, farby olejne, akrylowe, tempera, wosk, iryvńca medium,
ńżnej wielkości pędzle i szpachle.

IrI.

Podsumowanie

Mgr Anna Wolska zanutza siebie i nas w twórcrym myśleniui dpeniu do celu. Jej
obszar badawczy tworzy spójną całość,
bogaĘ w treśći poznanie. Rozumienie malarstwa
przez doktoranĘ jest interesujące, oparte na wcię pogłębianych i gromadzonych
doświadczeniach i poszukiwaniach ich wianalizacji. W czasach łatwościkorzystania ze
współczesnych mędiów plastycznycĘ pojawia się pytanie o ro1ę malarstwa w sztuce
współczesnej.Prace malarskie doktorantki pogłębiająwiarę w sens tej dyscypLiny onz
nieograniczonegopola poszukiwań i penetracjisztuki w jej granicach.
Biorąc pod uwagę przedstawionefakty odnoszącesię do koncepcji pracy doktorskiej,
metodpracy' inspiracji i końcowych efektów, po wnikliwej ana|izięprzedstawionejrozprawy
doktorskiej, któĘ cechuje konsekwencja i dobór indywiduatnych środków wtazu,
świadczącycho dobrym poziomie dojrzałościtwórczej, stwierdzam, żrcprzedstawionado
obrony ptaca doktorskamgr Anny Wolskiej apatrzonatytułem:Rzeczywiste- nierzeczywiste
spetnia wymagania zsłtiązalez przewodemdoktorskim i wnioskuję o prrynlaoie jej ptzez
przęz Radę Wydziału Pedagogicznegoi ArtysĘcznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach stopniadoktorasztuk plasĘcznych w dyscyplinie szfuki piękne.
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