dr hab. Magdalena Snarska,prof. UJD

Częstochowa,a4.0f.2a|9 r.

UniwersytetHumanistyczno-Przyrodniczy
im. JanaDfugoseaw Częstochowie
Wydziałsufuki
Recenzj a pracy doktorskicj
mgr Anny Wolskiej pt- Rzeezyułiste.nierueeeywiste,
sporządzonaw związkrrz przewodemdoktorskim
w dziedzinie sztuk plasfycznychnw dyscyplinie sztuki piękne'
wszczętymprnenRadę Wydzialu Podagogicnnegui Artystycznego
Uniwersytetu Jana Kocbłnowskiego w Kielcach

''Rzeczywiste.nierzęczywiste''
Koncepcjapr.acydoktorskiejAnny TVolskiejzatytułowanej
zostałaprzygotowanapod kierunkiem prof. zw. dr hab. UrszuIi Slusarczyk z udziałem
promstorapomoeniczegodr Marii Piątek' Całość
realizacji składasię z pracy teoretycanej,
będ4cej opisem doktoratu oraz z cyklu dwunastuprac w3łkonanychw t*cbnice olejnej lub
mieszanejnapłÓtnacho formacie l20 x 100cm.
Konstrukcjapracy teoretycznejjest przejrzystai prosta' Składasię z pięciu części'których
zawartośiporwala prześledzićwszystkie aspeĘ teoretycznychi praktycznych poszukiwan
Autorki. Tekstjest bĘskotliwy i wciągającydzięki przejrzystościi szczerościw1powicdzi. W
przebadatakażdąwłasnąmyślzwiqzanąz
mojej opinii Anna Wolska z wielką dociekJiwością
pracą nad doktoratem.odniosta się do obszarów filozofii i sztrrkiprezentującpogłębionąi
szeroką wiedzę w tych zakresach. Na drodze poszukiwan filozoficanych doktorantkę
poprowadziłymyśliPlatona i Demokryta.Ich powąĘiewaniawobec możliwościokreślęnia
obrazu świataprzy pomocy ludzkich zmysłów złJerją
się być łagodnewobec rewolucyjnych
teorii współczesnychasrofizyków StephenaHawkinga i Hug*rEveretta III. Anna Wblska
deklarujewłasnęstanowisko,które określanastępująco:
rozumianej
"'..pojęcierzeczywistości
jako odniesięniedo przesfizeni czy sytuacji umieszczonejw przestrzeni i czasie jest wedfug
mnie czyrnśulotnym,niedookreślonym,
nieoczyrrisfymi defaeto prawie nierzecrywistym.''
(str.s) Autorka kieruje myśli w stronę zmiany perspektywy,z której dokonuje się oglądu
rzeczyw.istości.
Kluczem sĘe się perspektywamtysty,który opisuje otaczającygo światna

swój indywidualny' niepowtarzalnysposób.
W rozdziale drugim zetytutowenym:,,Ideapracy i odniesienia.Teorie i praktyki będącę
gbszaręmodniesie,ndo własnychrozwa.żań.''
&utorkadokonujegruntow*ejanalĘ crynników
wewnęEanych i zewnętrznych mających *płv* na jej twórczość. z przyjemnością
odnalezionego wewnętrznego pokr*wieńsnara stwierdzan1 Żą moja wł*sna praktyka
affy$tyaznapot'wierdzapocrynione ptzęz doktorantkęobserwację,Na szczególuąuwagę,jej
zdaniem"podobniejak moim własnym,zasługujezjawisko intuicji prowadzącejdo prueżycia
i medytacyjnegow trakcie kreacji dzieta.Naukowym wsparciemsą tu
transcendentalnego
przytoczone w tekściedoktorskim poglądy wspołczesnegoteoretykai krytyka sztuki Doroty
Folgi-Januszewskiej.W.arto zwrócić uwagę na fakt rozwinięcia analizy przytoczonego
pogląduw oparciu o rozważanianaukowePawłaTaranczewskiego.Wskazuje ofi, ie obraz
jest obiektem intencjonalnym,samodzięlnym bytem, a isnrieję w świadomości
artysfy
znacznięwcześniojniż wtedy,gdy roqpocuynaon rud nim fizycznie pracę"Ścisła syrnbioza
pomi$zy dziełem i twórcą doprowadza do stanu. który rnozra nazwaĆ,jak okrośIato
takiego stanu"
Taranczewski,prowadzeniemprzez obraz"Anna Wolska opisuje doświadczenie
doświadczać
Pozwolę sobiejako ańysta tworzącyjuż ponadtrzy dekady,a mającyszczęście
między
wszystkiegoo czym pisze Taranczewskizwrócić uwagę,żęniemal intyrmrarnżytośi
twórcą, a dziełęmwymagaczasu,cierpliwości,a ponad wśzystkopokory w oczekiwaniuna
odkrycie w obrazie żywegopnewodnika poĄżającegodrogami, które mogą zaskakiwać.
odkrycia, których Autorka dokonaław trakcie pracy nad doktoratemrrwłj:amza niezwykle
asnnę ptzęZwzgląd na wagę podjętychwyborów. Wszechobęcnyaktualnie pośpiechskłania
naturę ludzką do powierzchownościi rezygnacji z poświęcaniaQzasu na przezycie i
smakowanie wydarzeń. Zjawisko to dotyka równiez artystów, którzy niestety ulegając
pośpiechowi
rezygnująz postawytak wnikliwie analizowwtq ptzezPaurłaTaranczewskiego.
W moim przekonaniu refleksyjna koncepcja twórcza Anny Wolskiej, w której Artystka
zdecydowałasię na źmudnęodkrywanie istoty sztuki i prawdy o sobie samej,jest godna
najwyzejpochwĄ i pozwalaz opĘmianem patrzećw przyszłośc.
Niewątpliwie istotnymi elemer'$amiwptywającymi na postawę każdegomalarza i jego
percepcjęrzeczywistości
w
aktywności
są czynniki zewnę&zne,a wśrÓdnieh doświadczenia
korzysta z
innych niż malarstwo obszarach sztuki. Anna Wolska z pełnąświadornością
bogatych doświadczeńz-lłi4zanychzarówno z rzeźbą,tkaniną arfystycznąjak i fotografią.
Warto ptrytoczyć kilka informacji z artyŚtycznego Ęcia doktorantki. Jęst absolwentką
wydziafuRzeźbyAkademiiSzfuk Pięknychw Warszawiei autorkąrealizacjirzeźbiarskichod

stafuetekpo założeniao charakterzepomnikowym. Ma na swoim koncię zarówno wystawy
indywidualiie jak i zbiorowe oraz imponującą liczbę projektów kuratorskich, których
realizacja wynika w dużejmierze z faktu prowadzeniąWbrszawskiejGalerii obok ZPAF. Ta
dynamicana, kulfurotwórczł postawa Anny Wblskiej została uhonorowana w 2010 roku
NagrodąMinistn Kultury i Dziędzictwa Narodowego'
Analizując artystycztly biogram Anny Wolskiej wydąe się' że spośrodrómych dziędzin
sztuki' którę miały wpływ na jej doświadczanierueczywistośoina czoło wysuwa się
fotografia.oglądająci analirującpracęmalarskiez cyklu doktorskiegomożnadostrzecw jak
durym stopniu oddziałyvanie fotografii zostało przetworzone ptzez, wrażliwośćautorki.
jest najblizszajej preferencjomjest Andreas 6ursky. Jako
Fotografikiem"którego twórczość
zp sama zachwycam się tą twórczościąznajdujęten wybór zupełnieuzasadnionym.Anna
Wblska przywofując prace Gurskiego szczególną uwagę zwraoa na minimalizm w sferzę
kompozycji, którernu towarzyszy wrazliwośćmalarza kolorysry Intrygujeją przetworzenie
przez artystę zastanej rzoczywistości w komunikat abstrakcyjny ocierający się o
transcendentalizm.Składa więc deklarację chęci przenięsienia tych wsrtoścido swojego
malarstwa.
Wśródmistrzów do których odnosi swoją t'wórczość
Anna Wolska są malarze, między
innymi:Mark Rothko,WojciechFangori StefanGierowski.Ich postawaskłoniładoktorantkę
do podjęcia własnychartystycznychwyborów" oto co.pisze: ...''Inspiruj4csię 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 mającpełnąświadomość
ciągłości
sztuki, powofującsię w tej kwestii na opinie Emsta Gornbricbaw sposÓb nafuralnyi pełen
szacunku podqzyłaściezkamimisrzów, pieczołowiciezbierając wątki będącekanwą jej
własnychpoczynań"
Zawartość
rozdziafu trzeciego stanowiąszczegółoweopisy poszczególnych prac. Autorka
dopuszcza czfielnika do wiedzy o następującychpo sobie etapachpowstawaniaobrazów. Z
rozbrajającąszczerością
dzieli się zarówno myślamizwi4zanymiz inspiracjamijak i z opisem
mozolnego procesu pracy pędzlem, szpachelkączy wałkiem.Impulsem do porvstaniaczęści
płócienjest odnięsieniedo Ąruiołów takicbjak woda, ziemia cry powietrze.Artystka na swój
sposóbprrypisujeim symbolikęwiązącz wybranąkolorysrykąi wyszukanąfaktuę.
Za każdym z płócien layje się jednostkowe przeŹycie. Czasem ałtiązane z chęcią
zobrazowania piękna netury a innym razgfi| podjęcia wyzwania uzyskania nadzwyczajnej
koloru. odnoszę wrazenia, że niektóre z obrazów wyzwoliĘ w Annię Wolskiej
świętlistości

chęć zrnierzenia się z zagadnieniamiformalnymi, takimi jak kompozycja i fakturą inne zaś
wzrosły na iyuncie osobistych prueżyćsch 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 płaszczyźłieobrazu osobisĘ wĄi

rueczywistości.Dzięki owemu

bilansowi miałamjako odbiorca możność
wgląduw inĘmny procęspowstawaniaobrazów alę
pattzącna nie wcale nie jest mi to potrzebne.Z rudością
delektujęsię ich pięknem i z chęctą
ulegam swoistemukoĘsaniu oddalającsię powoli poza aktualny czas i ptzestrzeil

Konkluzja
Stwierdzarn' że przedstawionado obrony przez mgr Annę WolsĘ praca doktorska pod
tytułem:''Rzecrywiste-nierzeczywiste''spełniawymaganiaart. 13. ustęp 1. Ustawy z dnta 14
marca 2003 r. o stopniach

i tytule naukowym oraz o stopniachi tyfule w zakresie

sztuki (z późrnejszymizmianami).
Praca doktorska stanowi oryginalne dokonanie artystyczne i świadczyo sarrodzielnię
prowadzonej pracy twórczej. TeoreĘczna wykładnia pracY artystycmej' jaką jest jej opis,
świadczyo szerokiej i pogłębionejwiedzy kandydatki o dyscyplinie sztuk pięknych.
Z pełnymprzekonaniem wnioskuję zatem o nadanie mgr Annie Wolskiej przez Radę
WydziałuPedagogiczrregoi ArĘsĘcznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
stopniadoktorasztuki w dziedzinie Szhrki PlasĘczne, w dyscyplinie Sztuki Piękne.

