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Recenzj a pracy doktorskicj

mgr Anny Wolskiej pt- Rzeezyułiste.nierueeeywiste,

sporządzona w związkrr z przewodem doktorskim

w dziedzinie sztuk plasfycznychn w dyscyplinie sztuki piękne'

wszczętym prnen Radę Wydzialu Podagogicnnegu i Artystycznego

Uniwersytetu Jana Kocbłnowskiego w Kielcach

Koncepcja pr.acy doktorskiej Anny TVolskiej zatytułowanej ''Rzeczywiste.nierzęczywiste''

została przygotowana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. UrszuIi Slusarczyk z udziałem

promstora pomoeniczego dr Marii Piątek' Całość realizacji składa się z pracy teoretycanej,

będ4cej opisem doktoratu oraz z cyklu dwunastu prac w3łkonanych w t*cbnice olejnej lub

mieszanej napłÓtnach o formacie l20 x 100 cm.

Konstrukcja pracy teoretycznej jest przejrzysta i prosta' Składa się z pięciu części' których

zawartośi porwala prześledzić wszystkie aspeĘ teoretycznych i praktycznych poszukiwan

Autorki. Tekstjest bĘskotliwy i wciągający dzięki przejrzystości i szczerości w1powicdzi. W

mojej opinii Anna Wolska z wielką dociekJiwością przebadata każdą własną myśl zwiqzaną z

pracą nad doktoratem. odniosta się do obszarów filozofii i sztrrki prezentując pogłębioną i

szeroką wiedzę w tych zakresach. Na drodze poszukiwan filozoficanych doktorantkę

poprowadziły myśli Platona i Demokryta. Ich powąĘiewania wobec możliwości określęnia

obrazu świata przy pomocy ludzkich zmysłów złJerją się być łagodne wobec rewolucyjnych

teorii współczesnych asrofizyków Stephena Hawkinga i Hug*r Everetta III. Anna Wblska

deklaruje własnę stanowisko, które określa następująco: "'..pojęcie rzeczywistości rozumianej

jako odniesięnie do przesfizeni czy sytuacji umieszczonej w przestrzeni i czasie jest wedfug

mnie czyrnś ulotnym, niedookreślonym, nieoczyrrisfym i de faeto prawie nierzecrywistym.''

(str.s) Autorka kieruje myśli w stronę zmiany perspektywy, z której dokonuje się oglądu

rzeczyw.istości. Kluczem sĘe się perspektywa mtysty, który opisuje otaczający go świat na



swój indywidualny' niepowtarzalny sposób.

W rozdziale drugim zetytutowenym: ,,Idea pracy i odniesienia. Teorie i praktyki będącę

gbszaręm odniesie,n do własnych rozwa.żań.'' &utorka dokonuje gruntow*ej analĘ crynników

wewnęEanych i zewnętrznych mających *płv* na jej twórczość. z przyjemnością

odnalezionego wewnętrznego pokr*wieńsnara stwierdzan1 Żą moja wł*sna praktyka

affy$tyazna pot'wierdza pocrynione ptzęz doktorantkę obserwację, Na szczególuą uwagę, jej

zdaniem" podobnie jak moim własnym, zasługuje zjawisko intuicji prowadzącej do prueżycia

transcendentalnego i medytacyjnego w trakcie kreacji dzieta. Naukowym wsparciem są tu

przytoczone w tekście doktorskim poglądy wspołczesnego teoretyka i krytyka sztuki Doroty

Folgi-Januszewskiej. W.arto zwrócić uwagę na fakt rozwinięcia analizy przytoczonego

poglądu w oparciu o rozważania naukowe Pawła Taranczewskiego. Wskazuje ofi, ie obraz

jest obiektem intencjonalnym, samodzięlnym bytem, a isnrieję w świadomości artysfy

znacznię wcześnioj niż wtedy, gdy roqpocuyna on rud nim fizycznie pracę" Ścisła syrnbioza

pomi$zy dziełem i twórcą doprowadza do stanu. który rnozra nazwaĆ, jak okrośIa to

Taranczewski, prowadzeniem przez obraz" Anna Wolska opisuje doświadczenie takiego stanu"

Pozwolę sobie jako ańysta tworzący już ponad trzy dekady, a mający szczęście doświadczać

wszystkiego o czym pisze Taranczewski zwrócić uwagę, żę niemal intyrmra rnżytośi między

twórcą, a dziełęm wymaga czasu, cierpliwości, a ponad wśzystko pokory w oczekiwaniu na

odkrycie w obrazie żywego pnewodnika poĄżającego drogami, które mogą zaskakiwać.

odkrycia, których Autorka dokonała w trakcie pracy nad doktoratem rrwłj:am za niezwykle

asnnę ptzęZ wzgląd na wagę podjętych wyborów. Wszechobęcny aktualnie pośpiech skłania

naturę ludzką do powierzchowności i rezygnacji z poświęcania Qzasu na przezycie i

smakowanie wydarzeń. Zjawisko to dotyka równiez artystów, którzy niestety ulegając

pośpiechowi rezygnują z postawy tak wnikliwie analizowwtq ptzezPaurła Taranczewskiego.

W moim przekonaniu refleksyjna koncepcja twórcza Anny Wolskiej, w której Artystka

zdecydowała się na źmudnę odkrywanie istoty sztuki i prawdy o sobie samej, jest godna

najwyzej pochwĄ i pozwala z opĘmianem patrzeć w przyszłośc.

Niewątpliwie istotnymi elemer'$ami wptywającymi na postawę każdego malarza i jego

percepcję rzeczywistości są czynniki zewnę&zne, a wśrÓd nieh doświadczenia aktywności w

innych niż malarstwo obszarach sztuki. Anna Wolska z pełną świadornością korzysta z

bogatych doświadczeń z-lłi4zanych zarówno z rzeźbą, tkaniną arfystyczną jak i fotografią.

Warto ptrytoczyć kilka informacji z artyŚtycznego Ęcia doktorantki. Jęst absolwentką

wydziafu RzeźbyAkademii Szfuk Pięknych w Warszawie i autorkąrealizacji rzeźbiarskich od



stafuetek po założenia o charakterze pomnikowym. Ma na swoim koncię zarówno wystawy

indywidualiie jak i zbiorowe oraz imponującą liczbę projektów kuratorskich, których

realizacja wynika w dużej mierze z faktu prowadzenią Wbrszawskiej Galerii obok ZPAF. Ta

dynamicana, kulfurotwórczł postawa Anny Wblskiej została uhonorowana w 2010 roku

Nagrodą Ministn Kultury i Dziędzictwa Narodowego'

Analizując artystycztly biogram Anny Wolskiej wydąe się' że spośrod rómych dziędzin

sztuki' którę miały wpływ na jej doświadczanie rueczywistośoi na czoło wysuwa się

fotografia. oglądając i analirując pracę malarskie z cyklu doktorskiego można dostrzec w jak

durym stopniu oddziałyvanie fotografii zostało przetworzone ptzez, wrażliwość autorki.

Fotografikiem" którego twórczość jest najblizsza jej preferencjom jest Andreas 6ursky. Jako

zp sama zachwycam się tą twórczością znajduję ten wybór zupełnie uzasadnionym. Anna

Wblska przywofując prace Gurskiego szczególną uwagę zwraoa na minimalizm w sferzę

kompozycji, którernu towarzyszy wrazliwość malarza kolorysry Intryguje ją przetworzenie

przez artystę zastanej rzoczywistości w komunikat abstrakcyjny ocierający się o

transcendentalizm. Składa więc deklarację chęci przenięsienia tych wsrtości do swojego

malarstwa.

Wśród mistrzów do których odnosi swoją t'wórczość Anna Wolska są malarze, między

innymi: Mark Rothko, Wojciech Fangor i Stefan Gierowski. Ich postawa skłoniła doktorantkę

do podjęcia własnych artystycznych wyborów" oto co.pisze: ...''Inspiruj4c się pracami

wspomnianych artystów, również w swoich pracach próbowałam ząwrzeć duchowy,

niemateriąlny' medytacyjny aspekl obrazu, operując rytmem punktów, zestawięniami barw

czy konryozycją.'. {str.ls). W mojej opinii Anna Wolską mając pełną świadomość ciągłości

sztuki, powofując się w tej kwestii na opinie Emsta Gornbricba w sposÓb nafuralny i pełen

szacunku podqzyła ściezkami misrzów, pieczołowicie zbierając wątki będące kanwą jej

własnych poczynań"

Zawartość rozdziafu trzeciego stanowią szczegółowe opisy poszczególnych prac. Autorka

dopuszcza czfielnika do wiedzy o następujących po sobie etapach powstawania obrazów. Z

rozbrajającą szczerością dzieli się zarówno myślami zwi4zanymi z inspiracjami jak i z opisem

mozolnego procesu pracy pędzlem, szpachelką czy wałkiem. Impulsem do porvstania części

płócien jest odnięsienie do Ąruiołów takicb jak woda, ziemia cry powietrze. Artystka na swój

sposób prrypisuje im symbolikęwiąząc z wybraną kolorysryką i wyszukaną faktuę.

Za każdym z płócien layje się jednostkowe przeŹycie. Czasem ałtiązane z chęcią

zobrazowania piękna netury a innym razgfi| podjęcia wyzwania uzyskania nadzwyczajnej

świętlistości koloru. odnoszę wrazenia, że niektóre z obrazów wyzwoliĘ w Annię Wolskiej



chęć zrnierzenia się z zagadnieniami formalnymi, takimi jak kompozycja i fakturą inne zaś

wzrosły na iyuncie osobistych prueżyć sch mrysłowych' bliskich odbiorowi piękna, jak i

bardziej osobistych, ufundowanych na trudnych zyciowych emocjach. $/ mojej opinii

najcenniejszy jest fakt prawdy o samej autorce zawarty w jej pracach. Wszystkie te

precyzyjne opisy nalezy, w moim odczuciu, odebrac jako bilans wytężonej pracy nad

przedstawieniem na płaszczyźłie obrazu osobisĘ wĄi rueczywistości. Dzięki owemu

bilansowi miałam jako odbiorca możność wglądu w inĘmny procęs powstawania obrazów alę

pattząc na nie wcale nie jest mi to potrzebne. Z rudością delektuję się ich pięknem i z chęctą

ulegam swoistemu koĘsaniu oddalając się powoli poza aktualny czas i ptzestrzeil

Konkluzja

Stwierdzarn' że przedstawiona do obrony przez mgr Annę WolsĘ praca doktorska pod

tytułem: ''Rzecrywiste-nierzeczywiste'' spełnia wymagania art. 13. ustęp 1. Ustawy z dnta 14

marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tyfule w zakresie

sztuki (z późrnejszymi zmianami).

Praca doktorska stanowi oryginalne dokonanie artystyczne i świadczy o sarrodzielnię

prowadzonej pracy twórczej. TeoreĘczna wykładnia pracY artystycmej' jaką jest jej opis,

świadczy o szerokiej i pogłębionej wiedzy kandydatki o dyscyplinie sztuk pięknych.

Z pełnym przekonaniem wnioskuję zatem o nadanie mgr Annie Wolskiej przez Radę

Wydziału Pedagogiczrrego i ArĘsĘcznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

stopnia doktora sztuki w dziedzinie Szhrki PlasĘczne, w dyscyplinie Sztuki Piękne.


