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Recenzja pracy doktorskiej Pani mgr |wony Stachury pod tytułem
Po sło n e cz n ej stro n i e, F ro g m e nty rze czy wi stości d zi dłkow ej

sporzqdzona w zwiqzku z przewodem doktorskim w dziedzlnie Sztuki Plastyczne,

w dyscyplinie Sztuki Piękne, wszczętym przez Radę Wydziału Pedagogicznego
i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Część |- dane personalne i życiorys artystyczny

Pani mgr |wona Stachura urodziła się w 1968 roku w Kie|cach. W 1991 roku rozpoczęła studia na

Wydzia|e Ma|arstwa Grafiki i  Rzeźby w PWSSP w Poznaniu' W roku 1996 obroniła pracę dyp|omowq

w zakresie ma|arstwa z ocena bardzo dobrq w Pracowni Ma|arstwa prowadzonej przez Profesora

Jerzego Kałuckiego. od roku L997 do 2005 prowadzila zajęcia p|astyczne w Domu Ku|tury w

Warszawie, a także w prywatnej Szko|e Aktywności Twórczej. od 2005 roku pracuje jako nauczyciel

rysunku i maIarstwa w Zespo|e Państwowych Szkót P|astycznych im. Józefa Szermentowskiego w

Kie lcach.

Pani |wona Stachura posiada w swoim dorobku artystycznym |iczqce się wystawy indywidualne

zrea|izowane w kraju i za granicq m.in.:
w Galerii Delfiny, Warszawa fOOf;
w Starej Prochowni, Warszawa 2005;
w Galeri i  ,,C,,, Ciechanów 2006;
w Galer i i  Forma Aktua w Groningen,  Holandia 2OL4;
w Centru m,,Synagoga,,, 7amośc 2015.

Doktorantka brata również udział w |icznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicq, z których

pragnę wymienić najważniejsze:
w Galeri i  Krebsen, Kopenhaga fOLO;
w Galeri i  BWA, Kielce ZOIO, fOL4;
XV Europejski P|ener Ma|arsko - Rzeźbiarsko - Fotograficzny w oławie fo\o,

V| Międzynarodowe Biennale Paste|iw BWA soKol, Nowy iqczf0L3;
w Ga|eri i  Sztuki ZPAP, Tarnów 2oI4,

Pani lwona Stachura równo|egle z praca pedagogicznq i własnym rozwojem artystycznym jest

kuratorem wie|u wystaq co świadczy o tym, że petni ro|ę zaangażowanego animatora ku|tury

w swoim rodzinnym mieście. Jako twórca doskonale rozumie, że jednq z potrzeb cztowieka jest

dqzenie do ciqgłego rozwijania się i samorea|izacji, a także rozumie konieczność upowszechniania

ku|tury. Doktorantka ponadto wspótpracuje z f irmq Art off ice w Warszawie, z Ga|eriq Krebsen

w Kopenha dze, zfundacjq Autoped w Rotterdamie, jest również cztonkiem Zarzqdu ZPAP okręgu
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Kieleckiego i wiceprezesem Stowarzyszen ia Sktad nica Sztu ki w Wa rszawie.

Część || - ocena pracy doktorskiej (część artystyczna)

Przedmiotem oceny jest praca doktorska zatytułowana ,,Po stonecznej stronie. Fragmenty

rzeczywistości dziatkowej,,, którq stanowi instaIacja maIarska wrazz rozprawa będqcq rozważaniami

teoretycznymi, zwiqzanymi z podjętym tematem ijej opisem. lnspiracją do powstania pracy byta

dziatkowa a|tanka. ZreaIizowana instaIacja zawiera: konstrukcję ze sk|ejki będqcq uproszczonq

formq altanki działkowej, Lof obrazy na ptótnach o wymiarach: 34 x 33 cm, 13 płócien _ drzwiczek,

1.3,,cytatów,, z działkowej rzeczywistości oprawionych w proste ramki oraz autentYcznq, dziatkowq

ławkę. lnsta|acja imponuje wie|kościq ze wzg|ędu na zastosowane wymiary: 189 x 300 x 189 x 1.89

cm przy wysokości 200 cm' Pomiędzy obrazami - ,,modutami,, autorka ustal ita czterocentymetrowe

odIegłości, co byto podyktowane wzg|ędami praktycznymi, jak również chęciq podkreś|enia owej

modutowości postrzeganej zarówno w konstrukcji a|tanek, jak i w układzie samych ogródków

działkowych. Doktorantka zna|azta również ciekawy sposób na zasugerowanie Warstw oraz

,,wnętrza,,obrazu, co dato moż|iwość ujawnienia tego, co kryje się ,,za,, obrazem poprzez

odpowiednisystem skrzynek/szafek, do których możemy zajrzeć uchy|ajqc ,,drzwiczki,,.wybranych
przez siebie ptócien. We wspomnianych, tajemniczych skrytkach odnajdujemy m.in.: | iście,

korzenie, nasiona, jak również opakowania po nasionach, fragment worka czy rękawicy

ogrodniczej. Obrazy - ,,moduty" zostaty wykonane w technice mieszanej - farbami akrylowymi

i tłustymi paste|ami w gamie cieptych barw chromatycznych: od żółci, ugru poprzez oranze,

czerwienie po ztożone brqzy, fiolety, róze oraz szarości, które przejmujq ro|ę dopetniajqcq w

stosunku do przeważajqcych W pracy, cieptych barw. Z ko|ei w obrazach -,,skrytkach,, autorka

zastosowała ko|ory niebiesko - zielone, pośrednie, zimne, dopetniajqce ciepłq 8amę oranży

i czerwieni' Doktorantka bada i wykorzystuje w swojej pracy zjawisko re|atywizmu _ wzg|ędności

barwy, powidoku oraz oddziatywanie barw na nasza psychikę. Zastosowana przez Paniq Stachurę

ko|orystyka emanuje energiq, niewqtpIiwie przyciqga uwagę og|qdajqcego, a przede wszystkim

zachęca do wejścia i przebywania wewnqtrz. Doktorantka swobodnie buduje re|acje przestrzenne

poprzez świadome stosowanie ko|oru, wa|oru, nasyceń, odcieni oraz temperatur. D|a catości

insta|acji przestrzenne znaczenie ma również kontrast między cieptq, celowo zawężonq gamq

jejwnętrza a czystq, niemateria|nq bie|q zewnętrznych ścian konstrukcji '  Inny, bardziej

metaforyczny wymiar przestrzeni, jak pisze autorka to próba zasygnaIizowania Warstw fizycznych i

znaczeniowych, próba pokazania tego, co może znajdować się ,,za obrazem,, cyt. ,,obraz jest w tej

sytuacji znakiem i symbo|em szerzej pojmowanejtreści, która za|eży od doświadczeń, wspomnień,

obserwacji odbiorcy. Umieszczenie za wybranymi ptótnami cytatów z dziatkowej rzeczywistościjest

więc sugestiq innej warstwy znaczeniowej,,. Powołana do życia forma insta|acji zmienia typowq

re|ację przestrzennq w odbiorze samego obrazu. Zamiarem doktorantki było sprowokowanie

odbiorcy do ,,wejścia,, i ,,bycia,, w obrazie - otoczenie go obrazem , Jak przeczuwam zamiar ten z

pewnościq udało się zrea|izować. Niestety nie og|qdatam instalacji ma|arskiej ,,na zywo,, ' Kazdy ze

1'of obrazów - ,,modutów,, przedstawia pojedynczq a|tankę w różnych ujęciach perspektywicznych

oraz W różnym otoczeniu. |ch bryty sQ uproszczone i bardzo syntetyczne' Malowane z ogromna

lekkościq, swobodq i wraż|iwościq, pozwalajq odbiorcy na wtasnq interpretację oraz specyficzny

dialog. Można zatem powiedzieć,ze całatwórczość mgr lwony Stachury zaprasza do dia|ogu,

przemyś|eń, refleksji, interakcji i jest na ów dia|og otwarta. Już sam sposób obrazowania sktania do

myś|enia o diaIogu między malarstwem abstrakcyjnym a przedstawiajqcym.
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Część ||l - ocena pracy doktorskiei (część teoretyczna}

Praca teoretyczna będqca częściq pracy doktorskiejjest spójnq konstrukcjq ideowq i bardzo

ciekawym materiatem badawczym. We wstępie autorka przyb|iża nam źródto swej inspiracji, którq

jest działkowa altanka, stanowiqca materia|ny ś|ad pewnej rzeczywistości. Doktorantka od wie|u |at

obserwuje, dokumentuje i interpretuje a|tanki dziatkowe, które jak się okazuje nie sq wcale łatwym

motywem, choćby z uwagi na to, ze proste ich odwzorowanie nie daje twórczej satysfakcji,

a zaprezentowanie ich ko|ejnych wariantów nie odda fenomenu ogródków działkowych i ich

specyficznej architektury. W rozdzia|e pierwszym Pani Stachura z wie|kq starannościq opisuje

proces tworzenia, cele oraz samq rea|izację pracy doktorskiej. W rozdzia|e drugim autorka

klarownie przedstawia probIematykę artystycznq, odnosi się do,,patchworkowej,, przestrzeni

zarówno samych ogródków dziatkowych, jak i do przestrzeni metaforycznej, umoż|iwiajqcej

wejrzenie W to, co może znajdować się ,,za obrazem,,.'.

Pani |wona wskazuje również na znaczenie ko|oru w re|acjach przestrzennych, na znaczenie

kontrastu między ciepłq, zawężonq gamq wnętrza a czystq, niemateria|nq bie|q ścian zewnętrznych

konstrukcji, jak również białych |ini i będqcych odstępami pomiędzy obrazami -,,modutami,,.

W trzecim rozdziaIe doktorantka okreś|ita prob|emy teoretyczne, które jak sama pisze ,,wyzwo|iły,,
jej działania artystyczne. odwołała się zatem do ciekawej histori i  ogródków dziatkowych w Polsce,

ich funkcji, ro|i orazwptywu na użytkowników jako miejsca kontemp|acyjnego i afirmujqcego

codzienność. Ważnym aspektem w procesie badawczym jest barwa, jej re|atywizm, zdo|ność

kreowania przestrzeni, a także jej oddziatywanie na psychikę człowieka, stqd l iczne odwotania do

pub|ikacji poświęconych teori i  i  oddziaływaniu barw. Treściq czwartego i ostatniego rozdziatu sq

teorie i praktyki innych twórców, których postawy artystyczne miaty wptyw na doktorantkę,

a należq do nich m.in.: o|ga Wo|niak, Bettina Bereś, Wojciech Fangor, Matthias Weischer, Jacek

Sien ick i .
Podsumowujqc,zrea|izowana praca jest pokaźna, świeża i niebana|na, spetnia wsze|kie wymogi

pracy doktorskiej tak na poziomie artystycznym, jak i teoretycznym. Catość jest indywiduaIna i

oryginalna. oceniam ja bardzo wysoko. Praca teoretyczna obfituje w cytaty, przypisy oraz obszernq

bibIiografię, a także iIustracje. Zaproponowany temat dysertacji doktorskiejjest ciekawy i

wyczerpujqco przedstawiony, a insta|acja ma|arska będqca przedmiotem mojej recenzji świadczy o

ukształtowanej już osobowości artystycznej doktorantki.

Konkluzja

Niniejsza recenzja została sporzqdzona na podstawie petnej dokumentacji do przewodu

doktorskiego. Rea|izację malarskiej instalacji cechuje bardzo wysoki poziom Warsztatowy, a przede

wszystkim wa|or wizuaIny jako wartość nadrzędna. Praca doktorska Pani mgr lwony Stachury jest

rezu|tatem doskonaIe opanowanego warsztatu malarskiego i świadczy o uksztattowanej

osobowości artystycznej, a całość Jej dziatań w obszarze poszukiwania oryginaInego języka

p|astycznego z pewnościq wynika z ogromnego zaangażowania w rozwój ku|tury i sztuki orazz

i mpon ujqcej świadomości jaka cechuje dojrzatego i samodzie| nego twórcę.

Stwierdzam, że przedstawiona do obrony przez mgr' |wonę Stachurę praca doktorska na temat

Po słonecznej stronie. Fragmenty rzeczywistości działkowe1spetnia wymagania Art. 1.3. Ustęp 1..

Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach noukowych itytule naukowym oroz o stopniach itytule

w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1L98)'
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
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i pogtębionej wiedzy kandydatki o dyscyp|inie sztuk pięknych. Tym samym wnioskuję bez
zastizózeń o nadanie mgr |wonie Stachurze przez Radę Wydziału Pedagogicznego iArtystycznego

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stopnia doktora sztuki w dziedzinie Sztuki

PIastyczne, w dyscyp|inie Sztuki Piękne.

dr hab. Agnieszka Wasiak
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