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RECENZA RoZPMWY DoKIoNK!E, PANA MGR Łurłszł LEszczYf,sKtEco WYKoNANE| PoD
KIERUNK|EM PRoF. zw. DR HAB. URszULl ŚlusAncrvx sPoRzĄDzoNA NA wNtosEK UCHWAŁY
RADY WYDzlAŁu PEDAGoGlczNEGo l ARwswczNEGo UNIWERSYTETUJANA KocHANoWsK|EGo
W KIELCACH

odpowiadając na prośbę Pana Dziekana iRady Wydziatu Pedagogicznego iArtystycznego UJK w
Kielcach o przygotowanie recenzji pracy doktorskiej do przewodu doktorskiego Pana mgr Łukasza
Leszczyńskiego' postaram się przedstawiÓ moją opinię w tej kwestii. otrzymatem materiaty w formie
e|ektronicznej i papierowej, czy|i ksiąf kę pt. ,,Struktura, przestrzeń, ptaszczyzna',. W przestanych
materiatach zamieszczona byta krótka biografia oraz przyktady dziata|ności
a rtystyczno-wystawien n iczej.

Łukasz Leszczyński urodzit się w 1981 w Radzyniu Pod|askim. Jest absolwentem Państwowego
Liceum Sztuk P|astycznych w Natęczowie iAkademiiSztuk Pięknych im. Wt.StrzemińskiegowŁodzi
na Wydziatach Grafiki i Malarstwa ZOOG oraz Edukacji Wizualnej 2009. W teoretycznej pracy
magisterskiej pisanej pod kierunkiem prof' Grzegorza Sztabińskiego ujawnia zainteresowanie sztuką
geometryczną. Wystawia indywidua|nie w ga|eriach w Łodzi, Radzyniu Pod|askim, Natęczowie. od
ukończenia studiów bierze aktywnie udziat w wielu wystawach zbiorowych (po kilka rocznie),
najczęŚciej zwiĄzanych ze Środowiskiem twórców geometrii, a|e i innych. Jest twórcą wymienianym
w znaczących wydawnictwach autorstwa Bofeny Kowa|skiej' Jego nazwisko i komentarze o
twórczoŚci pojawiają się równiez w wielu kata|ogach wydawanych przez znane galerie w kraju,
między innymi: Mazowieckie Centrum Sztuki Wspótczesnej ,,E|ektrownia,, w Radomiu, Centrum
Sztuki Galeria EL' BWA Rzeszów i inne.

Praca doktorska Łukasza Leszczyńskiego składa się z dwóch części tekstowej i dokumentacyjnej'
Pierwsza o pojemności 32 stron w której 15 stron jest w języku polskim - zawiera wstęp, częŚÓ
zatytutowaną,,obrazy z cyklu: Struktura, przestrzeń, płaszczyzna,,, podsumowanie, streszczenie oraz
bib|iografię, a na pozostatych stronach catoŚó poprzedniego tekstu w języku angie|skim' Pozostata
zawańoŚó prary około 2/3 objętości (nienumerowana) to jest dokumentacja obiektów i obrazów
będących meritum zamierzenia. oczywiście obiekty i obrazy są zasadniczą częŚcią a|e rozwaf ania w
formie pisemnej umof liwiają dopowiedzenie powodów ich powstania, genezę dojŚcia, spodziewane
rezu|taty, równief mówią o zakresie horyzontów poznawczych, myślowych, językowych iwaf nych
intuicji autora. Nie umniejszając zasadniczej części rozwaŻań teoretycznych, streszczenie jest wazne,
poniewaŻ ujawnia co jest najbardziej istotne d|a autora, jest równiez pewną wiedzą o tym w jaki

sposób autor formutuje swoje myŚ|i  skrótowo,,nie zawsze tak jakby się nam wydawato po
przeczytaniu cafej rozprawy, co wzbogaca wiedzę catoŚciową o przedstawionej pracy doktorskiej i
jej twórcy. We wstępie mówi o swoich pierwszych fascynacjach ko|ekcjonerskich przedmiotów z
natury: kamieni, muszli, numizmatów oraz ich klasyfikacji. MoŻna przypuszczaÓ, fe następstwem
tych pasji w dalszym fyciu jest zainteresowanie bardziej naukowym rozumieniem rzeczywistoŚci,



usystematyzowaniem jej, poszukiwaniem zasad budowy jej struktury, w czym język geometrii jest
odpowiednim sposobem. Badawcza i analityczna postawa wobec Świata, w której forma
geometryczna ze świadomoŚcią jej dziatania jest d|a niego ptaszczyzną do kreacji nowych form
przestrzennych' Jednak natura autora ostatecznie okazuje się miec rozpiętoŚÓ dwubiegunową tą
naukową, powŚciąg|iwą i emocjonalną o szczegó|nej mocy, ale o tym póŹniej.

Biorąc na początku jako motto muzykę zbudowaną wedle matematyczno-fizycznych zasad, ale
wywołującą okreŚlone dziatanie naprowadzające na otwarte wtasne emocje odbiorcy, Lukasz
Leszczyńskijakby wedtug tego Wzoru, podejmuje próbę wykorzystania przestrzeni iczasu w swoich
kompozycjach. Szkicując, komponując, malując obrazy dwuwymiarowe bada ich formę, chce
przeistoczyÓ obraz w obraz-obiekt przestrzenny oglądany w czasie. Dla uzyskania takiego efektu
wybiera bryfę, kostkę sześcianu o dtugości krawędzi 10 cm, najbardziej poręczną wie|koŚcią a|e
posiadającą swoją wagę' oglądanie obrazu odbywa się więc w czasie. To jest pierwsza częśÓ pracy
artystycznej. Drugą są ma|owane ptasko obrazy. obie części mają wspó|ny ko|oryt, e|ementy z
szeŚcianów są przenoszone na pfaskie pfótna, W prosty uk|ad wg opracowanego systemu ma|arza.
E|ementami na szeŚcianach i ptótnach są linie proste i punkty które istnieją samotnie i które
rozpoczynają linie, zamykają je, podkreślają ich przecięcia. W liniach dominuje wrafenie, fe ich
przebieg jest nieskazite|ny, Wręcz jest cięciem, co zb|ifa je do istoty. Sposób istnienia i
zakomponowania linii zwłaszcza na sześcianach jest szczegótowo opisany W pracy ijest ciekawą
próbQ stworzenia wtasnego kompozycyjnego systemu, który jest indywidualnym językiem
p|astycznym autora, podobnie jak kolor, powierzchnia, struktura' Ko|or w twórczoŚci ma|arza jest
rozpięty pomiędzy nasyconymi ptaszczyznami granatów, czerni, czerwieni po delikatne szarości z
wyczuciem róŻnic temperaturowych. Jego rodzaj wynika z wraZliwości i charakteru autora, jest jego
zewnętrznym wyrazem. Wśród ma|owanych sześcianów są te z otworami, które przypominają Ślady
ukfuÓ linii prostych. Wie|e W tym wszystkim wieloznaczności. W wyborze sześcianu jako bryty
podktadu ma|arskiego wyrafa się zapewne tęsknota do uzyskania harmonii i zjednoczenia cztowieka
z dzietem sztuki.  WaŻny jest tu dotyk, b| iskośÓ' obrazyszeŚcianysątu b|isko, bezpośrednio, inaczej
niZ w muzeaInej przestrzeni. Dotyk bowiem jest jedną z najbardziej archaicznych i atawistycznych
potrzeb i funkcji cztowieka. Tak więc za pomocą sześcianów ,,operacja,, oglqdania i odbioru obrazu
odbywa się w czasie i przestrzeni. Na szeŚcianach |inia Wyznacza kompozycyjną formę, stwarza
podzia|y inapięcia, zmienia kierunki,  tworzy rófne uktady na przestrzennym obiekcie. Sześcianyze
swoim uktadem form, Iinii, następstwami poszczegó|nych jego boków są przenoszone na
ptaszczyznę płaskiego obrazu, |ecz tu dziata juŻ inna reguła przyna|ezna ma|arskiemu
dwuwymiarowi w petni autonomiczna. Zabieg ten ma ciekawy aspekt poznawczy i odkrywczy w
obrębie samego ma|arstwa. Autorskie przestrzenne sześciany obrazy, ma|owane z inspiracji badania i
tworzenia |inii do tego konkretnego ce|u, są W następstwie inspiracją do wtasnych rozwiązań
malarskich na ptótnie. Ma|arstwo zywi się ma|arstwem. Rzecz dzieje się Wewnątrz malarstwa. Autor
próbą przestrzennego przedstawienia malarstwa w czasie, poszerza jego przestrzeń, przestrzeń
malarstwa jako takiego. Z p.racy pisemnej mofemy siQ dowiedzieÓ, fe autora zajmuje świat
doskonaty, b|isko myŚ|i Platona, świat poza mimetyzmem, świat idei, gdzie same struktury obrazu
bez konkretnych znaczeń tworzą nowy mode| kompozycyjny. Ma|arstwo jest tu znakomitym
tworzywem. Ma|owane szeŚciany i obrazy są uporządkowane geometrycznie na ty|e czule i
dyskretnie, iz ma się poczucie obecności Wewnętrznego rytmu na wzór ma|arstwa ikonowego.
Tajemnica, poetyka, petna skupienia cisza z niewielkimi sygnatami światet, linii i punktów,. ma|arski
kosmos. Autor dotyka odwiecznych pytań czym jest punkt i |inia, i za pomocą malarstwa notuje swoje
rozwaŻania na ten temat. Pytania czym jest przestrzeń, czym jest czas, |inia i punkt są pytaniami
odkąd cztowiek miat refleksję itworzyt dzieta sztuki. Zwłaszcza gdy pytat o ów tajemniczy punkt
istnienia rzeczy Świata, o doskonaty punkt wtajemniczenia, dla przyktadu tajemniczy,
średniowieczny czterowiersz mistrzów kamieniarskich ,,Punkt w Ko|e/mieszczący się w Kwadracie i



Trójkącie ...,,. Mimo naszych starań ostatecznie nie wiemy gdzie ów punkt się znajduje iniemoŻliwe

jest go odnaleŹć w naszej codzienności z przyczyn często prozaicznych, rutyny czy zwyktego

przyzwyczajenia. A]e sztuka między innymi omawianego tu autora pozwala nam wyjść poza

przyzwyczajenia i próbowaÓ mocą swojego wyrazu zb|iŻyć się do rozwiktania tych tajemnic,

znalezienia owego punktu.

Po gtębokiej analizie prac autora, zastanawia pewna dwoistoŚÓ jego światów i nie chodzi tu o

sześcian i ptaski obraz lecz o coŚ znacznie subtelniejszego' Z jednej strony geometria,

matematycznoŚó, struktura/ z drugiej strony Śmiato mofna powiedzieÓ duchowoŚÓ, wręcz

metafizyka. Podpowiedzią mofe byi skromne wyznanie malarza na temat swojego miejsca

usadowienia na tym Świecie, mianowicie na wschodzie Po|ski. Tam tączą się najogó|niej mówiąc

dwie kuttury europejskie Zachodnia i Wschodnia z całym jej zapleczem wartości, znaczeń iwyrazem

plastycznym. Dwie tradycje, dwa podejścia, Zachodnia uwaga dla racjona|izmu iWschodnia z teo|ogią

apofaĘczną ku duchowoŚci, które ostatecznie się uzupetniają. Mofe zbyt daleko pozwolitem sobie

odejść w interpretacjach, a|e tak jest z dziełem sztuki jeze|i posiada ono w sobie ów otwierający

pienlviasteĘ zaczYn do pomyŚlenia i przefywania wtasnych emocji. A tak mniemam rzecz ma się z

twórczoŚcią Łu kasza Leszczyńskiego.

Kończąc, chcę zauwaf yÓ, fe przedstawiona przez mgr Łukasza Leszczyńskiego rozprawa doktorska

wskazuje na wysoki poziom świadomoŚci autora oraz rzetelny warsztat w zakresie sztuki. Spetnia

ona wymogi stawiane rozprawom doktorskim okreŚ|onym w ustawie o stopniach itytule naukowym

oraz stopniach itytutach w zakresie sztuki, Rozp. M.N.i Szk.W. z dn.03.1.0.2oL4r, Rozprawę

doktorską uznaję za oryginalne rozwiązanie problemu artystycznego i popieram wniosek Rady

Wydziatu Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach o nadanie tytu tu doktorskiego w dziedzinie

sztuk plastycznych dyscyplinie sztuki piękne Panu mgr Lukaszowi Leszczyńskiemu.
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