
Łódź,5 kwietn ia 2018 r .

Prof. Wojciech Leder

Kierownik Katedry Malarstwa

ASP im. Władysława Strzemińskiego

w Łodzi

Pan

dr hab. Sławomir Koziej prof. UJK

Dziekan Wydziału Pedagogicznego
lArtystycznego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach

Recenzja pracy doktorskiej pani mgr Magdaleny Leśniak

Znam twórczość pani magister Magda|eny Leśniak od czasu obrony

jej pracy magisterskiej. Promotorem dyp|omu był Profesor Piotr

Stach|ewski. To właśnie on po|ecił mojej uwadze prace młodej ma|arki,

kiedy szukałem artystów godnych rekomendowania do wrocławskiego

konkursu malarstwa im. E. Gepperta. Jako ekspert tego konkursu

miatem przyjemność osobiście poznać paniq Leśniak i b|izej przyjrzeć się

jej twórczości. od kiedy zobaczyłem' rozpoznałem i skojarzyłem te prace,

nie miałem wątp|iwości, że mam do czynienia z rodzqcym się wyjątkowym



zjawiskie'm artystycznym, Z ogromnq satysfakcją prezentowałem jej

prace ma|arskie w konkursie Gepperta w au|i ASP we Wrocławiu. obrazy

zostały zakwa|ifikowane do wystawy głównej' W 2014 roku jeszcze raz

poprosiłem panią Leśniak o współpracę. Tym razem przY1otowywałem

wraz z paniq kustosz Judytą Paw|ak wystawę Biografie Rzeczy w Muzeum

Histori i Żydow Po|skich Polin w Warszawie. Mój zamysł kuratorski po|egał

na wykorzystaniu ki|ku prac wybitnych po|skich artystów takich jak

Jadwiga Sawicka, Magda Moskwa, E|zbieta Jabłońska, Dominik Lejman,

Tomasz Wend|and, Krzysztof Gliszczyński jako swoistych o9nisk

ekspozycyjnych d la prezentacji przed m iotów-da rów sta nowiących za|Ęek

imponujqcej kolekcji Muzeum Polin. Zaprosiłem młodą ma|arkę do

współpracy. Efekt był znakomity. Pani Leśniak wykonała kiIka ,,portretów''
przedmiotów.eksponatów. Zrobiła to, wykorzystując wszystkie

charakterystyczne d|a swojej twórczości zabiegi formaIne i techniczne.

Powstała mata kolekcja skromnych ma|owideł, które dyskretnie

wskazywaty na rangę tych zwyczajnych- niezwyczajnych przedmiotów'

NieKóre z nich stały się później częścią ko|ekcji muzea|nej. Mój sąd był

zatem duzo wcześniej jednoznacznie skrystaIizowany' jeszcze zanim

zostałem powołany do wyrazenia swej opini i na temat twórczości

Magda|eny Leśniak w formie recenzji doktorskiej. Cały czas przyglqdam

się i niezmiennie jestem ciekaw następnych jej prac.

Pani magister Leśniak brała udział w wielu wystawach zbiorowych:

w Centra|nym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wystawie prezentującej

najlepsze prace dyplomowe ASP, rocznika 2012, BWA Wroctaw -

wystawie prezentujqcej prace abso|wentów nominowanych do nagrody

w 11. Konkurs ie im. E.  Gepperta,  Muzeum Histor i i  Żydow Polsk ich -

wystawie towarzyszącej ekspozycji Biografie Rzeczy, Biurze Wystaw

Artystycznych w Kie|cach - pokonkursowych Przedwiośnie 36 oraz 37,

Galerii Sztuki Współczesnej Winda - wystawie Inspiracje, prezentującej

prace wybranych doktorantów UJK w Kie|cach. Miała trzy wystawy

indywiduaIne w Łodzi: w GaIeri i Adi Art., we Francji w GaIeri i Izaart



w Pont-Aven oraz w Zbąszyniu, w Ga|eri i Baszta. Ma na swoim koncie

ki|ka nagród i wyróznień: II nagrodę w 36. konkursie Przedwiośnie,

organizowanym przez BWA w Kie|cach oraz Akademię Sztuk Pięknych we

Wrocławiu, nominację do nagrody w XI konkursie im. E. Gepperta,

organizowanym przez ASP i BWA we Wroctawiu, nominację do nagrody

w IV konkursie Nowy obraz - Nowe spojrzenie organizowanym przez

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, IV nagrodę w interdyscyp|inarnym

konkursie artystycznym Przedwiośnie 38 organizowanym przez Biuro

Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Malarstwo pani Leśniak, jak sądzę, wynika z umiejętności. Chcę

powiedzieć, ze opanowanie formy, traktowanie warsztatu itechno|ogii jest

pierwszorzędne. JuŻ duŻo wcześniej wyobrazatem sobie, ze taki sposób

ma|owania, a|e takze przygotowanie i swoboda warsztatowa stają się

w praktyce ma|arskiej rodzajem narzędziem poznawCzeqo, Forma

ma|arska dominuje nad zamysłem. obraz jest autonomiczny, n ie wymaga

semanĘcznego umotywowania. Patrzę na obrazy pani Leśniak, jak na

swoiste fenomeny. Przedmioty, zgodnie ze wskazaniem Lambefta

Wiesinga , zaczYnajq istnieć. ow autor w znakomitej pracy pt, Sztuczna

o becn ość przywraca na Iezyte m iejsce perspektywie fenomeno|og icznej.

Ma|arstwo pani Leśniak doskona|e, jak mi się wydaje, może korzystać

z takiego właśnie umotywowania . Bardzo wysoko cenię sposób panowania

nad formą i biegłość warsztatowq, która - co jest niezwykle wyjqtkowe

icenne _ moze być określona mianem sty|u. To termin nieobecny We

współczesnej ref|eksji artystycznej. Jego sens jest bardzo złoŻony. Składa

się na niego wie|e cech formaInych, technicznych, ale takze związanych

z permanentnq praktyką ma|arską. W rzeczywistości artystycznej

zdom i nowa nej postawa m i postkonceptua I nym i a I bo czczy m forma I izmem,

postać pani Magda|eny Leśniak, jej autonomia twórcza mogQ imponować.

Co prawda większosć obrazów to minimalne, zredukowane martwe

natury, nie pojawiają się w nich inne motywy malarskie. Jest rea|izm, a|e

bez pejzazu, aktu, weduty, czy portretu. Mimo to moja ciekawość,



o której wspomniałem wcześniej, nie jest zawiedziona. A nawet

sformułowałbym myś|, Ze ramy kategoryczne zakreś|one zamysłem pracy

doktorskiej i z takim wdziękiem opisane w dysertacji, w niczym mi nie
pomagajq unieść wyobrazenia ta|entu pani  Magda|eny Leśniak. Temat jest

znakomity, niezmiernie aktualny, Wręcz palqcy. Istotnie, współczesne

obrazowanie, czy|i media sq rozwinięciem rzeczywistości i faktycznym

źrodłem emocji. To swoista ido|atria sprzed póttora tysiąca |at opisana
przez Hansa Be|tinga w świetnej pracy obraz i kult. Rzeczywiście poznanie

naoczne rzeczywistości ustępuje, jak twierdzi W.J.T. Mitchell w ksiązce

Czego chcq obrazy, poznaniu zapośredniczonemu w obrazach

fotograficznych, te|ewizyjnych i w końcu w Internecie. Przestrzeń digitalna

zdaje się przesłania rea|ność. Sankcjonuje ją i stanowi źrodło emocji.

CzyŻby czekał nas ikonok|azm? Tego nie wiemy. Przyszłość jak zawsze

przyjdzie z boku" Mozliwe, że intuicja kaze naszej doktorantce,

w paradoksa|nym geście, portretowaĆ obraz ekranu' Niejako zdjqc

nadmiar i |uzj i  z  przekazu media|nego. Wo|ność internetowa jest

aIternaĘwą wo|ności, czyli wo|nością zamiast. Z rzeczywistości

rozwi niętej, poszerzonej korzystają Wszyscy. DIaczego m iałoby za bra knqć

artystów doganiajqcych swą ciekawość w przestrzeni sieciowej. Ta

odrobina refleksji dotycząca uznania Internetu jako ź.ródła inspiracji

i  motywów, nie zwaInia mnie w zadnym razie z uznania rangi i kunsztu

ma|arsk iego pani  Magda|eny Leśniak, a także podziwu d|a jej  ta|entu

i determinacji w pasji artystycznej. Na obrazach pokazanych w doktoracie

zewnętrzna krawędź obrazu jest tozsama z ramą ekranu monitora. Są to
portrety ekranów, które przedstawiają iIuzję przedmiotów i sytuacji.

Widzimy obraz w obrazie. Jeden jest dla drugiego swoistym parergonem.

W kontakcie naocznym mamy do czynienia z obrazem par excellence

tradycyjnym. To obraz malarski jak luneta teleskopowa przenosi intencje

widza w rzeczYwistość reprezentacji wizua|nych. Na płótnie widzimy

wtaściwie zapisane ikony. Ma|atura jest reprezentacjq przestrzeni

digitaInej uchwyconej w chwi|owej niezmienności. Praca teoretyczna

najzupełniej otwarcie odsłania zamysł praktycznY i artystycznY pracY
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doktorskiej. Jest szczerą eksp|ikacją kazdego z etapów pracy nad

doktoratem. Zarazem odsłania kompetencje autorki. Całość wydaje mi się

bardzo przekonywująca i przejrzysta. Jednak muszę szczerze wyznać, Że

sdtoda mi trochę etosu malarstwa, który został zastąpiony strategią,

a wtaściwie algorytmem spinającym proces pracy nad cyk|em obrazów.

Mam nadzieję, ze przeŻyję jeszcze ekscytację oczekiwania na nowe dzieło

wspaniatej malarki Magda|eny Leśniak.

Po przeczytaniu rozprawy doktorskiej pani magister Magdaleny

Leśniak, której poziom oceniam wysoko, po zapoznaniu się

z dokumentacją dorobku artystycznego i projektu artystycznego

doktoratu, uważam, że pani Magda|ena Leśniak reprezentuje orygina|ne

ujęcie prob|emów wspótczesnego malarstwa i sztuki w ogó|e, i ze jest

wszechstronnie przygotowana do godnego noszenia tytułu doktora sztuki

malarsk iej .  Stawiam wniosek o nadanie pani  magister Magda|enie Leśniak

tytułu doktora sztuki pięknych.
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