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Recenzja rozprawy doktorskiej pani mgr |wony Stachury sporządzona w
związku z przewodem doktorskim w dziedzinie sztuk plastycznych w
dyscyp|inie sztuki piękne wszczętym przez Radę Wydziału Pedagogicznego i
Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Pani mgr |wona Stachura ukończyta studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
w Poznaniu. Dyplom z ma|arstwa pod kierunkiem profesora Jerzego Kałuckiego obroniła w
1996 roku. od czasu uzyskania dyp|omu konsekwentnie rozwija swojq twórczość, biorqc
udziat W Wystawach i projektach artystycznych. Poza ma|arstwem zajmuje się tkaniną
artystyczną a w ostatnim okresie także fotografią. Jest również kuratorem wystaw.

Pracuje jako nauczycie| rysunku i malarstwa W Zespo|e Państwowych Szkół P|astycznych
im. Józefa Szermentowskiego w Kie|cach. W |atach 2008-2014 uczestniczyta w dorocznych
wystawach okręgowych ZPAP okręg Kie|ecki, a w |atach 2009-201'4 brała udział w wystawach
pokonkursowych ''Przedwiośnie'' organizowanych przez Galerlę BWA W Kie|cach.
Wspótpracuje z Ga|eriq Krebsen w Kopenhadze, fundacją Autoped w Rotterdamie, z firmą
Art office w Warszawie. W działa|ności zawodowej doktorantki sq także krajowe i
m iędzyna rodowe proj ekty a rtystyczno-ed u kacyjne.



Na szczegó|ną uwagę w kontekście rozprawy doktorskiej zastugują prace, cykle malarskie
(indywidualne wystawy) pt.,,Obraz" w Starej Prochowni w Warszawie w 2005 roku, pt.

,,Archipelagi" w Galerii Think Art w Poznaniu w 2At4 roku, ,,Recykling szkicu" w Bazie
Zbożowej w Kie|cach w 2015 roku i ,,Malarstwo,, Ga|eria Zielona w Busku w 2015 roku. W
nich ujawniajq się fascynacje zjawiskiem ogródków działkowych w szeroklm tego słowa
znaczeniu. Wskazują na początki refleksji i poszukiwań, które w obszerny i pogłębiony
sposób zostaną zawarte w pracy doktorskiej.

Ma|arstwo jest formq wypowiedzi, którą doktorantka od |at {poszenajqc swoje
doświadczenia) dzieli się z publicznością. Język ma|arski jest tym poprzez który wyglasza
swoje pog|qdy na świat, drugiego cztowieka iotaczającą nas rzeczywistość.

Praca doktorska pt. ,,Po słonecznej stronie. Fragmenty rzeczywistości działkowej,' pani mgr
lwony Stachury podzie|ona zostata na trzy rozdziały.

Rozdział l Proces. Rea|izacja

Rozdziat || Problematyka artystyczna. Przestrzeń. Ko|or

Rozdzial lIl Prob|ematyka teoretyczna. Natura działek. Natura ko|or

Rozdział |V Teorie i praĘki artystyczne będqce obszarem Odniesień dla własnych rozważań.

W rozdzia|e I doktorantka pnywołuje źródło inspiracji ma|arskiej jakim sq ogródki
działkowe. obszar badawczy okreś|ony w pracy doktorskiej już wcześniej byt d|a autorki
powodem refleksji i działań dokumentacyjnych. Dotychczasowe rea|izacje cyk|i malarskich
skupiaty się na: ,,przedstawianiu przestrzeni o patchworkowej naturze, tworzeniem ze
zgrupowanych altanek nowych kztattów, szukaniem sposobu na równoczesne ukazanie
różnych Warstw obrazu. Stosowanie ko|oru w tych pracach miato charakter abstrakcyjny i
intuicyjny, cę|em zastosowania okreś|onej gamy było scalenie poszczegó|nych obrazów w
ramach ryklu".

Z tym bagażem doświadczeń i w poszukiwaniu adekwatnej formy autorka dochodzi do
wniosku: ,,samo przedstawienie czy przetwarzanie motywu na płaszczyźnie jest

niewystarczające d|a pe|niejszego oddania fenomenu ogródków działkowych,,. Zna|ezienie
innego sposobu przedstawienia obrazów w przestrzeni byty nadrzędne. W tym przypadku .

insta|acja stała się wypowiedzią, która niesie ze sobq wie|ość konotacji, zarówno malarskich
jak i reflekji dotyczqcych idei domu, a|tanki. Azy|u człowieka w dżung|i miasta, azy|u
spokoju.

Doktorantka precyzyjnie opisuje proces koncepcyjny i realizacyjny projektu

artystycznego, nie pozostaje mi nic innego jak zacwować ujmujqce okreś|enie d|a



stworzonego obiektu pani |wony Stachury ,,składzik na ma|arstwo,, rozumiem wymiennie z
określeniem ,'domku d|a domkórn/,. Dzieło stanowią: zaprojektowana uproszczona forma
a|tanki, 102 obrdzy, 13 płócien-drzwiczek, 13 artefaktó$e|ementów znalezionych W
przestrzeni ogródków działkowych oraz autentyczna ławka.

Prace/obrazy zostały wykonane farbami akry|owymi i ttustymi paste|ami. Technika
mieszana dawata autorce przy tym formacie prac wzmocnienie koloru, efekt przestrzeni,

akcentowanie szczegółów.
Zbiór materiałów fotograficznych, dokumentacyjnych pozostawał punktem odniesienia d|a
poszczegó|nych obrazów. Analizujqc zapisy fotograficzne, ,fiu i teraz,, czyli pory roku i
nasłonecznienie zdjęć autorka wykorzystała je w trakcie tworzenia prac. Fotograficzne
notatki si|nie różnicowały pojedyncze bryty' wpłynęty także na wzajemne oddziaływanie,
kontrasĘ i dynamikę catości. Chciałabym podkreś|ić, że choć wszystkie obrazy powstaĘ na
podstawie autentycznych altanek, to nie zamiar odtwarzania ich byt zamierzeniem artystki.
Chyba w każdym z nas jest zapisana potneba obcowania z naturq i choć przyćmiona przez

fascynacje ,,prawdziwego,, wie|komiejskiego życia, jego tempa odzywa się ciszej |ub gfośniej.

Ta autorefleksja doktorantki, silna wewnętrzna potrzeba obrała formę niebana|ną. obrazy
poszczegó|nych a|tanek nie są już ty|ko ich zbiorem, a modułowość nie iest już ty|ko
systemem. |wona Stachura uchwyciła metaforycznie treści pełne namystu nad naszym
bytowaniem. Autorka interesująco ana|izuje i i|ustruje pracę przykładami różnych typów i
rozwiqaań a|tanęk, niewętp|iwie kreatywnych, wynikających z moż|iwości i fantazji
poszczegó| nych właścicieli.

Ławka użyta przez doktorantkę . autentyczny element, cytat z przestrzeni ogródków
działkowych, kiedyś także e|ement prawie każdego domu. Miejsce szczegó|ne, miejsce
spotkania i dyskusji, miejsce zatrzymania się na chwi|ę. Rozmów codziennych, błahych itych

ważnych.
lwona Stachura nadaje jej kolejne znaczenia . miejsca spotkania ze sztuką, i z samym

50bQ.

Rozdział || Prob|ematyka artystyczna. Przestrzeń. Kolor

Doktorantka w szczegółowy sposób uzasadnia odseparowanie altanek.obiektów z

otoczenia. Trafnie precyzuje koncepcje modutowości założonej dta większej calości.
PatchworĘ czyli wiktoriański produkt ubóstwa (każdy fragment zużytej odzieży był

wykorzystywany do powstawania nowej tkaniny}, tak też ,,ogród,,, zanim stał się

rekreacyjnym, dostarczał pożywienia najbiedniejszym robotnikom spoteczeństwa
przemystowego XV!|| wieku. Pierwotne powody obydwu działań są Wymowne i interesujqce
a w kontekście artystycznym ttumaczq idee. Refleksje dotyczące zjawisk doktorantka

ciekawie przekłada na język sztuki. |wona Stachura intuicyjnie poszukiwała innej formuty d|a

dzieta, innej niż k|asyczne eksponowanie obraiów, które zepnie k|amrą treść i formę oraz
wie|ości znaczeń. Udaje się to dzięki poszukiwaniom twórcy, otwartości na inne środki

artyku|acji. Re|acje przestrzenne w odbiorze obrazu zaczynają pełnić pierwszorzędną ro|ę.

odbiorca jest otoczony obrazem (tak jak w przypadku a|tanki-domku}. Biała płaszczyzna tak



jak w sztuce japońskiej nie jest płaszczyznq, a|e pnestrzeniq, do któĘ zaprasza nas artystka.
Tak odczytuję poszczegó|ne prace ma|arskie autorkijak i ostateczną formę insta|acji.
Ga|eria jest oczywistym miejscem ekspozycji rea|izacji, a|e z niekrytq ciekawością reakcji i
zdaneń bytoby zaprezentować ją w natura|nym środowisku z którego pochodzi, czy|i
przestrzeni ogródków.

Da|sza część rozdziału odnosi się do ko|oru. lch wzajemnych relacji i za|eżności.
ograniczenie gamy ko|orystycznej użytej przez autorkę łntrygująco kontrastuje z bie|ą
zewnętrznych ścian całego obiektu. Decyzja o zawężeniu gamy barw była d|a niej wyborem
podyktowanym skojarzeniami z końcem dnia pracy ogrodnika i zjawiskami ko|orystycznymi
zachodzącymi wraz ze zm ianą emisji światła słonecznego.
Popnez badania i analizy autorka pog!ębiała swoję wiedzę dotyczącę wzg|ędności barw.
Pomarańcz, róŻ, czenń/ony harmonia barwna radykalnie okreś|ona przez |wonę Stachurę
została poszerzona d|a nowych efektów przestrzennych o biel, czerń i ugier. Artefakty
znalezione w przestrzeni ogródków działkowych są w gamie niebiesko-zie|onej przez co
zachowujq inny charakter.

Uzyskane W wyniku badań i eksperymentów rezu|taty opisuje W pracy. Aspekt
oddziaływania barw na ludzkq psychikę to ko|ejny wqtek pracy, której autorka poświęca
niemato miejsca. lwona Stachura wysuwa tezę, że badania odwołujące się do pojedynczych
barw można odnieść także do gamy ko|orystycznej. Rezu|taty pracy doktorantki
potwierdzają za|ożonę tezę. Doktorantka pisze: ,,Zastosowana przeze mnie gama z
dominująrymi baruvami ciepłymi powinna dawać wrażenie bezpieczeństwa, przyciągać
uwagę, zachęcać do przebywania wewnqtrz. Zależato mi na stworzeniu . za pomocq ko|oru .

odczucia emanacji energii, która ożywia, a|e nie przyttacza czY drażni. Teza |wony Stachury
na drodze poszukiwań badawczych zostaje potwierdzona rezu|tatami prary - zakreś|enie
gamy ko|orystycznej daje wrażenie bezpieczeństwa, przyciąga uwagę, zachęca do
przebywania wewnątrz. Tak prowadzone prace świadczą o dojrzałości iświadomościartystki,
niezwykłej wraż|iwości pozwalającej na prowadzenie obserwacji i przetwarzanie ich w
kolejne wtasne kreacje.
Rozdział lIl

Natura działek. |wona Stachura rozszerza swoją teoretycznQ pracę o kontekst historyczny
ku|turotwórczy, antropo|ogiczny zjawiska jakim sq ogródki działkowe i ich a|tanki.
Podrozdział ,,Natura koloru,, podejmuje wątek wrażeniowej natury barw, względność w
odbiorze temperatury i przestrzennego oddziatywania barw, ich wpĘwu na organizm i
psychikę człowieka. Zagadnienia, prob|emy teoretyczne ko|oru pokazujq szerokq wiedzę
doktorantki w |iteraturze przedmiotu. Ana|iza porównawcza dotyczaca relatywności barw na
przykladzie barwy czerwonej uzmysławia czyte|nikowijak pog|ębiona wiedza teoretyczna ma
zdo|ność uruchamiania asocjacji w dzie|e ma|arskim. Doktorantka wykorzystuje ja świadomie
z wielkq atencjq. Chwilami wydawać by się mogło, że przyimuje zatożenie ttonacja barwna}
dla estetyzacji pracy.

Nic bardziej my|nego, wybór obiektów, radyka|izacja wyboru gamY kolorystycznej,
modułowośÓ forma przestrzenna prezentacji przedstawiajq dzieło przemyślane,



Konkluzja

Po wnik|iwym.zapoznaniu się z przedtożonymi do recenzji materiałami stwierdzam, że
przedstawiona do obrony przez mgr |wonę Stachurę praca doktorska na temat Po słonecznej
stronie. Frogmenty rzeczywistości działkowej spełnia wymagania Art. 13. Ustęp 1. Ustawy z
dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych itytule naukowym oraz o stopniach itytule w
zakresie sztuki (Dz. U. z 2OL4 r. poz. 1198).
Praca doktorska stanowi orygina|ne dokonanie artystyczne i świadczy o samodzie|nie
prowadzonej pracy twórczej. Teoretyczna wykładnia pracy artystycznej, jaka jest jej opis,
świadczy o szerokiej i pogłębionej wiedzy kandydatki o dyscyp|inie sztuk pięknych. Tym
samym wnioskuję bez zastrzeżeń o nadanie mgr |wonie Stachurze przez Radę Wydziału
Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stopnia
doktora sztukiw dziedzinie sztuki p|astyczne, w dyscyplinie sztuki piękne.

rt-,Qruę-
( /

dr hab. Katarzyna fudgórska-Glonti prof. UAP


