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Ocena rozprawy i dorobku artystycznego
pana mgra Bańłomieja Jarmolińskiego, sporzadzona w związku
z zamkńęciem przewod u doktorskiego w dziedzi nie sŻuklgJastyczne'
w dyscypiinie sauki piękne, wszczętym przez: Radę u{rmu
peciagói icznego i Artyitycznego U n iwersytetu J a na Koch an owskiego

Pan mgr Bartłomiej Jarmo|ińskijest abso|rryentem Akademii Sztuk Pięknych im.

lńlftadysława Strzemińskiego w Łodzi, dyp|om zrea|izowdw 2001 roku w Pracowni

Rysunku pod kierunkiem prof' Romy Hałat na Wydzia|e EdukacjiWizua|nei.

Pisząc o trłorczości Bartłomieja Jarmo|ińskiego mam świadomośĆ' że jąo dorcbekiest

roz|egły, co odzwiercied|a postawę permanentnego badacza, poszukujqcego norych

środkówwynazu. Dzieje się to na ki|ku płaszuyznach - w ma|arstwie, rysunku, fotogmfii,

sztue obiektu, performance iw zakresie sztukiwideo. Jarmo|ińskijest rządnym nourych

doznań artytstą, rea|izującym wystawywwielu rniejscach, d9 tego |ubiqcym i szanujqcym

odbiorcę, chęffrie podejmującym z nim dyskurs na płaszczyznie srłoich dzieł.

Rozpatrując prob|ematykę dzieł doktoranta, z uwagi na bardzo roz|egĘ problematykę jego

twórczościodniosę się na poczqtek szetzeido wystaw idzieł, które widziałem osobiście. W

2o15 mku na wspólnej wystawie z |woną Demko pt. "Versus" 
w Ga|erii sztuki im- Jana

Tarasina w Ka|iszu, podejmujqcej problem artystycznycfr rozlłiłżtlńnaterndkobiecości i

męskości Bartlomiej Jamroliński poruszył ki|ka wątków. Przede wszystkim popfzez zestaw

fotografii - on jako męŻlp1yzna, pokazał siebie jako osobę krucfrą i za|ęknionq. Powciskal

swoje sku|one nagie sylwetki w kańony. zwracajqc uwagę na fakt, Żetaetpostrzeganyiako

si|ny i zdecydowany może mieĆ prob|emy z odna|ezieniem siebie we współczesnym świecie.

Pozrrając b|iżej ańystę, nie tytko w aspekcie jego twórczości, a|e rcwnież osobowości iako

kreatora róŹnych sytuacii artystycznyclr mam pełne przekonanie, iż cyk tych fotografii był

szczerym odwołaniem się do swoich dywagacji na temat usytuowania ne wspó|czesnym

świecie. CaĘ cyk| pnac pt. 'Antyatlas'' jest dla mnie porusający iwyrafinowany pod

uzględem forrny p|astyerrei. To czamo- białe ko|aże o wymiarach 5ox5o cm, powstałe w

2016 rcku, w ktÓrych uderza sugestywne skontrastowanie de|ikatnościz masyrrnościq.

Zabieg był uzasadniony, by wskazać na sens poruszonego prob|emu - męskości iako

stereospu funkcjonującego rg świadomości spc*ecznej. Uważam ten cyk| za ieden z

najbardziej reprczentaĘwnych w całej twórczości ar|ysty. Przede wszystkim jest on bardzo



osobisty, obrżzujqcy w syntetyczny i wielopoziomowy sposób swoje przemyś|enia na temat

ułasnąo ego i usytuowania się wobec pozostaĘ części męskiego gatunku. Poruszajqce są

dla mnie nie tylko jego skulone w embrionalnej pozycji nagie fotogmfie artysty, niczym

de|ikatne istoty - walczące o przetrwanie, drroniące się przed natarczywością zewnętznego

śvliata, a|e rÓwnieżwsze|kiego rodzaju dodatki, które sprawiĄą,iŻodbieram poszczególne

kolaże jako poetyckie przekazy. Nie lest łatro mÓrviĆ o trudnych prob|emach,

zakoęenionych w świadomoś a przezstu|ecia. oceniam, że kilka ko|aży z cyk|u ,,Ąntyat|as"

jestwyjątkorłrycfr. Mam tu przede wszystkim praĘ pt. lapy|anie'', w której dwie nagie

postaci autora okalają wynios|e białe |i|ie. Podobnie jest z ,,Hefoes", gdzie trzy nagie sku|one

sylwetki artysty tworzq symbo|iczny korowód, trzymającw svroich dbniach kwiaty |ilii. Z ko|ei

we 'Fragrane" majestaĘene kwiatostany |ilii u bku antycznego bwa piękności dominują

nad fragmentem twarzy autora, niczym jak nad |eiącqna ziemi maską. Z uwagi na fakt. iż

kwiatostany tilii białej ma wiele konotacjiw ku|turze, wobec czego roałliqzania Bańłomieja

Jarmo|ińskiego wpisujq się dyskurs o postrzeganiu ro|i męŻeyzny w społeczeństwie i sq

ciekarrym naddatkiem jako jego osobisĘ wktad wtego Ępu rozwazania. |nnym w swojej

sĘtis$ce jest kolaż pt. "Hubf, 
gdzie trzy nagie postaci umieszczone zostaĘ na masyrłmych

fragmentach pni drzew z dominującymi bruzdami kory. Cały cyk| ,Ąntyatlas" przywodzi rni

beałiednie na myś| odwwwanie się, nie ty|ko jako kontr-apozyĄa do antycznego herosa,

a|e również do gÓrAntyat|as w Maroku. I to naczej nie z powodu na zbieżność naanry,|eczz

uwagina fakt porastajqcego ten masyw drzewa arganowego' które potrafiosiągnqĆ

monstrua|ne rozmiary. Ę to rnoie dośĆfrywo|ne skojarzenia zfaktem doĘczącym kóz,

pełniących nieodzowny e|ementw caĘm procesie iyaadrzewaarganowąo. Kozy karmiqce

się nasionami rozpierzchnięĘmiw jego rozłożysĘch koronach sq d|a mnie synonimem

nagichpostaciartysryskupionychwokółmajestatycznychkwiatówlilii-

ostahią z }vystźM indywidua|nych ańysty, jakq widziałem była prezentacia w toruńskiei

Ga|eńi Wozo*łnia w Toruniu w 2016 roku. Był to pokaz pt. "Wotum'', 
z wqtkami

odnoszqcymisiędonajistotnieiszychprob|emówspołeczno-ku|turowyctt,którepookresie

transformacji ustrojowej w Potsce przybierajq zg;aasemna si|e. Problem p|asĘczny wyłonit

się u ar$sty, chyba pośrednio, na podstawie przeprowadzonyc|r ankiet aby wyfuskać

najważrriejsze podziały odnoszące się do odmiennych pog|ądów iwańości rożniącycft grupy

spobczne- Ciekawym jest, że wśr.ód problemówwyłonił się motyw przedstawień suknf

wotywnychzwiqzanych m.in' ze znanym wizerunkiem Czamei Madonny z Sanktuadum na

Jasnej Górze. og|qdającvrrystavę zastanawiałem się jak usyfuowaÓ propoaycję Bartłomieia

Jarmo|ińskiego w bezpośrednim kontekście do słynnego obrazu. ,,Suknie', artysty jako jeden

z molwów pokazu wWozowni, to formy koszu|ek, wywodzącycfr się z tych, które nakładane

sq na wizerunki Maryjne. W ten sposób powsńaĘ: ,,Suknia smo|eńska'. z mot}lwem wraku

TU.154;'SukniaEuropride,,;"SukniaPoPiS-owa',,"SukniaTaśmowa";'SukniaAborryjna",



7gr.ęana z aferąprofesora Chazana;,,Suknia Ku|turowa", powstała w z$tiązku z

aferą wokół spektak|u "Go|gota Picnic, i odwołaniem jego przedstawień na Festiwa|u

Malta w Poznaniu w 2o15 roku. Sukienki Bańłromieja Jarmo|ińskiego sq finezyjnymi

ronięaniami pod vrzg|ędem formy p|astycznej, mimo iż forma w swojej

zewnętrznościjest prosta. Bogactwo kryje się wewnqtrz, nie ty|ko w zakresie

zastosowanych rytmÓw iwyrafinowanej kolorystyki, a|e takie za sprawą kontekstów,

które kaŻdy z widzów moie odczytać. WaŻnq cechą jest to, iż owych kontekstów nie

odczytuję jako nacha|nych indoktrynacji. Niewqtp|iwqwańościątych prac jest'

zakamuftowanie poliĘczno _ społecznyc|"l odniesień, poprzez zagęszczenie

zastosowanych deseni, gtłównie typograficznych znaków, a obrazy czyta się z odda|i

lako intrygujący dekor. Drugi cyk|, wazny nie ty|ko w tej ekspozycji, |ecz w całej

twórczości artysty, to ,,Panaceum l motywy wot1rune''. Są to co||age stworzone z

opakowań po |ekach. Motywy zaczerpnięte ze znaków graficznych umieszczanych

na opakowaniach |eków i sup|ementów diety, odnoszą się do Życia ludzkiego,

róznych ko|ei tosu, ktÓre nas dotykają, cierpienia, kruchości zycia |udzkiego i

przemijania. Są w tym cyklu dwa zasadnicze symbo|e odnoszqce się do płci - symbol

zeńskości i symbo| męskości. W swojej semantyce odnoszą się w gruncie rzec,zy

równiei do darów dziękczynnych, które pozostawiane są w kaplicy Cudownego

obrazu i umieszczane są na ścianach, jako symbo|e u|eczenia iwyiścia z innych

cięzkich sytuacji iyciowych .ztych też powodów, jak mniemam, Bańłomiei

Jarmo|iński umieścił w swoich pracach - znak nieskończoności, obrączki matŻeńskie,

kdz, |askę, dłoń i serce. Ańysta stawia więc pytanie o kondycję człowieka łjącego

obecnie, jak się zdeĄe, w coraz bardziej skomplikowanych czasach. Jakte c"źlsy Ę

skorrrp|ikoware, nie ty|ko w odniesieniu do gllalrrego terrorytzrnu, ale cĘle porafiacaiqc]ph pytań

o światopogląo prąnnrcam teraz raz}eszcze vrrspolny projeK zrealizołrany pŻt.ar|ystę z lt'voną

Demko' Mam tenaz na myś|i vrrys:tałę z 2a11 roku wGabrii011 wbruńskim k|ubb od Nona'

111ystań;g p.t. ,,Saint M" składała się z dwÓch części, które tworzyły integra|ną całośĆ.

Bartłomiej Jarmo|iński zaprezenbwał obrazprzedstawiajqcy Michae|a Jacksona na

podobieństwo 'oltarzowego". Michała Arctranioła watczącego ze smokiem. |nscenizaĄa,

tworząca otoczkę do obrazu, ce|owo przypominać miała dekoracje kościelne' Na

przeciw|egr}ej ścianie lwona Demko umiejswwiła, charakterystyczny d|a niei miękki, rozowCI -

fio|etowy ipołrysk|ivqy połprzestrzenny obiekt "Saint Mothef. obydwie prace połqczyta lina w

formie kłączy, niczym pępowina. odwołanie się Jarmo|ińskiego do zmartego dwa |ata

wcześniej Michae|a Jacksona vrpisało się w tłuorzony przezartystę cyk| 'Santo Subito".

Ukazanie kultolvego woka|isĘ jako św. Jerzego vra|czącego ze smokiem było bardzo



świadomym zabiegiem artystycznyrn. W ten sposób Jarmoliński podnosi w swoiej twórczości

probtem Órńch sfer - sacrum i profanum. Jest to wyraźnie nakierowana refleksja na ternat

wańości, które cenirny sobie naibardziej jako ogół społeczeństwa. A cenimy, to co łattro

przyswajatne, tanie i tandetne. W związku z tym, podobnąo typu updobania wdarły się

również w sfeę sacrum. Dlatego tez dawnych świętych zastępują z wielkim powodzeniem

ikony lansowane pŻezśrcdki masowego przekazu. Stqd koncerty d|a mas, które tych ikon

wyczekuĘ i je uwie|biają. Bartłomiej Jarmoliński srój ańystyczny warsztat w adekwatny

sposb potrafi poĘcryć z popku|turcwą manierą obrazowania. W tym miejscu vqypada

przywotaĆwystauę z tąo samego roku, którą artysta zaprezentował w ga|erii otwarta

Pracorłnia. Nosiła ona Ę1tuł "Santo Subito". Natuna|nie, praźrffiatytułu należy doszukiwaĆ

się wwietkim wydarzeniu, nie s|ko koście|nym, ale także media|nym jakim był pogrzeb

papieza Jana Parłla ||' w trakcie ktÓrego wiemivrznosiliokrzykisanto subito. Myś|ę, że

nazwanie uroczystości pogrzebowych papieża jako wydarzenie media|ne w odniesieniu do

twórczości pana Bartłomieja Jarmolińskiego ma absolutnie stosowne odałiercied|enie. Na

potwierdzenie mojego stanowiska przytoczęftagmentwywiadu udzie|onego Konradowi

Micha|akowi w 2o14roku: "Wększość 
rzę?.zy, których doświadczam i którc mniei |ub

bardziej mnie doĘkajq, z którymi mam do crynienia odbija się w mojej twórczości. Nie chę

mówić o czymś, czego nie doświadczyłem, nie przeszedłem. Takich tematów nie poruszam.

Myśtę, że ironia i absurd w jakiejś mierze są w wielu moich pracach, bo to odzwiercied|enie

rzeczylvistości, ktÓrej nie cfrcielibyśmy oglądać, a która jednak jest częścią nasze!

egzystencji- To jest cały nuń sztuki kryĘcznej. Czasem myślę, Że dotego nuńu mi b|isko". 1

\lllłaśnie odnoszqc się do konvrenĘi sztuki krytycznej należy cały cyk| obrazów 'Santo

Subito" \,V tym obszarzeumieśció. Natura|nie moje spostrzeżenie nie iest pdyktowane

negab/wnym odbiorem tego zakresu tuórczościartysĘ. Wręcz przeciwnie. Pokuszę się o

stwierdzenie,iŻaty cyk| malarski,,Santo Subito'' z|at2ffi8-2012, wywodzący sięze

stylistyki pop-artu i myślenia plakatowego Bańłomieja Jarmolińskiego świadczy o

Y*ypracowaniu jednego z zaklesów swojej malarskiej wypowiedzi, za pomocą ktorego w

umiejęhy sposob komentuje fakĘ z otaczajqcej nas rzeczwistości. oczpliście, w swojej

proweniencji jest to w dużym stopniu sslistyka zapaiyr.zona, iednak artysta w doskonały

sposob naddał jej swÓj indywiduatny ryt. Patrząc na obrazy tego cyk|u po |atach nie mam

wqĘ|iwości, iŹ są one charakterystycene tylko d|a tego hrórcy' V1lystawa "Santo Subito" w

otwańej Pracownibyła d|a mnie ctwartym dyskursem z pub|icznościq umiejscowionym

pomiędzy sferamisacrum iprofanum- Bardzo vylmownym gestem ańysty było umieszczenie

w ga|eńi obrazow pośrodkt-l i*stalacji przywodzącej na nlyś! kap|icę, z cłtaruern i kięcznikami

d|a r*iernyc*, co e'g mojej sceny nie było trafnyrn rozvrłiązaniem. Wśńd obrazówłvizen'łnkł

ź bdzkagazetapvGsń,e-Fzvcid



laickictr święVch _ artyści, kreatorzy mody, plityry: Mari|yn Monroe, Lady Diana, James

Dean, John Lennon, Grace Ke|ly Romy SchneideĘ Benazir Bhutto, Eva Peron, Gianni

Versace, Frida Kahlo i Pab|o Picasso. To wybranipuezartystę ido|e szeroko rozumianei

popku|fury, a w cyk|u jako całości poszczegÓlni bohaterowi us3ńuowani zostali p(zezartystę

hieratycznie. W ten sposób pan Bańłomiej Jarmo|iński odniósł się do tradycyjnej ikony. Nie

naruszajqc jej godności, bowiem profanum samej sfery obrazów nie dotyka.

Zamykając analizę twórczości ańysty przed rozprawą doktorską nalezy odnieść się

do jednej zwaŻniĄszych jego wystaw z ostatnich ki|ku |at - prob|emowego pokazu

zatytułowanego "tntrodukcja. Jacek Matezewski _ Bańek Jarmo|iński" z drugiej

połovly 2016 roku w Muzeum Miasta Łodzi. Była to autorska rozmowa z wie|kim

ido|em, jaklm jest dla doktoranta Jacek Ma|czewski. odkąd pamiętam, Bańłomiei

Jarmo|iński niejednokrotnie !Yskaz}^.vał na duże podobieństwo, które dostrzega w

cechach osobowościowych pomiędzy sobą i Jackiem Ma|czewskim. Fascynujące iest

też zewnęt7ne przeobraienie ańysty, aby jak najbardziej zb|źzyć się do fizycznego

wizerunku twarzy Ma|czewskiego. D|a mnie ma to duże znaczenie i, śmiem twierdzić,

iŹ jest to ze strony Bartłomieja Jarmo|ińskiego poświęcenie się ańyście sprzed wieku,

nawet porzucając swój młodzieńczy wfaztwarzy, dodając jej powazny zarost, by to

podobieństwo było iak najbardziej wiarygodne. Ponadto' w różnych sytuaĘach

Jarmo|iński doszukuje się zbliŻonych paz-szukając podobnych atrybutóww ubiorze

pońretując się na t|e obrazów Ma|czewskiego w roznych muzeach, gdzie jego dzieła

sq w stałych ko|ekcjach. D|a mnie jest to chyba najbardziej fantastyczny sposób

kreacji, który dla Bańłomieja Jarmolińskiego jest jak najbardziej autentyczny. Z tego

teŹ powodu u'ystawa zaprezentolvana w Muzeum Miasta Ładzi stała się s\,voistego

rodzaju podsumowaniem dyskursu artysty z jego wie|kim poprzednikiem. oczywiście

była to też próba konfrontacji dwóch ańystycznych postaw i osobowości, rozumiana

jako dia|o 9, zeszczegó|nym potożeniem akcentu na działa|nośĆ pońretową Jacka

Ma|czewskiego. Było to ciekawe załoienie, w ktÓrym Jarmo|iński podjął dia|og

eg4ystencja|ny, próbując zespolić się z ańystyczną wizją bliską Ma|czewskiemu.

UwaŹam tę koncepcję jako interesującą pod vlzględem formy p|astycznej. W

swoistego rodzaju konfrontacji postaw Jarmoi|iński nie stał na straconej pozyĘi,

bowiem to on był kreatorem sytuacjiwystawienniczej iw umiejętny sposób' dzięki

swoim obrazom i fotografio m, zaprezentował widzom nie ty|ko dobre dzieła, iawiąc

się iako sobowtór historycznych postaci z dzieł Ma|czewskiego. W ten sposÓb artysta

zaproponowd tal<zeintelektualną ucztę d|a ariedzających wystawę. Myś|ę, iż



odbiorcy |ubiąwsze|kiego rodzaju odwoływania się do wielkich mistrzów i

poszukiwania refleksyjnych odniesień do spuścizny pozostawionej po sobie. Nie

widząc tej wystawy w muzeum w Łodzi, jednak zna]qc dbałość doktoranta o

sze,zegrlły i pietyzm z jakim odchodzi do dzieł Matczewskiego, wiem, ze musiało to

byó przedsięvrłzięcie udane pod vrzględem formy izaproponowanej metafory.

Tematyka rozpra\łry doktorskiej, precyzyjnie określona w części opisowej pana

Bartłomieja Jarmolińskiego dotyczy zagadnień, z którymi zmaga się w swojej

twórczości od dłuższego czasu. Cytuję za doktorantem: ,,Prob|ematyka definiowanla

tożsamościwlasnej, w tym tożsamości płciowej, jest obszarem, który znajduje swoie

odbicie w rozumieniu badań i zastosowań w naukach społecznych, a dokładnie w

obszarze nauk socjologicznych i psycho|ogicznych. Budowanie świadomości, w

którei człowiek - jednostka przechodzi proces refleksyjnego myślenia o sobie, jest

najistotniejszym z czynników uczenia się siebie i uczenia się o sobie". Dalej

Jarmo|iński opisuje i określa prob|ematykę męskościjako zagadnienie złożone,

będące wynikiem procesów indywidua|nych, a w konsekwencji umieiscowienia siebie

w tymŹe kontekście w obszarze spotecznym. Nie będę rrnikał w tematykę naukow4

odnoszącą się do toisamości płciowej, której doktorant sporo miejsca poświęca' Jest

anazwszech miar istotn a, szczegó|nie w odniesieniu do jego twórczości, iednak

skupię się na prob|ematyce ańystyczneitej rozpra\łry. Mam jednak świadomośó" iż s4

to istotne prob|emy, z którymi pan Bańłomiej Jarmoliński zmaga się i roariązawanie

ich w róinych aspektach, szczegó|nie zaś w aspekcie własnej sztuki, doprowadziły

go do tego miejsca w obszarze sztuki, w którym zaistniał z ciekawymi roariązaniami

ańysĘcznymi. Doktorant w sposób konsekwentny okreś|a swoje poszukiwania w

kontekście do swojej rozprawy jako odnoszenie się do ana|izy autoportretu w

wymiarze męskości, w którym,,mÓwić można o koncepcji męskościwychodzącei

pozahetero-normatywne ramy rozumienia płci" W datszej części swoiego wywodu

pan Barttomiej Jarmo|ińskiwyznał, iz "Ana|izując 
z perspektywy płciowei wizerunek

osoby vńasnej, toisamość własną, odnoszę się do przylaczanej koncepcii |ogiki

suplementacjiw sposób krytyczny (...) Przekonanie tozttiązane jest z auto-

poznaniem i potrzebą istnienia w szerszej społeczności z r"rwzg|ędnieniem własnei

osobowości, cech indyrvidualnych, zarórłlno w aspekcie płciowym jak i psychicznym-

W postrzeganiu i określaniu własnej osoby, w kontekście płciovqym właśnie, odnoszę

się do sfery fizycznościjaką jest vqygląd i podkreś|anie poprzezten aspekt Nńasnej



toisamości"". Następnie Bańtomiej Jarmol iński zarysował podstawowe cechy

flzyczne,które równiez mają odzwiercied|enie nie ty|ko w jego dotychczasovqych

dokonaniach, a|e przede wszystkim \ry rozprawie doktorskiej. W pienrszej kolejności

odniÓsł się do brody, jako oczywistego atrybutu męskości, twierdząc, iż "taki udaśnie

wizerunek brodatego męŻczyzny występuje w wie|u kulturach i poanva|a na

budowanie obrazu męskiego w procesie mówienia o męskości". Tutaj doktorant

sporo mĘsca poświęcił prześ|edzenia tego prob|emu w różnych ku|turach i na

przestrzeniwieków. Na koniec odniÓsł się do części swojej rozprawy pt. Połtrety

ikaniczne- Są to tr4y dzieła ma|arskie wie|kości u$x100 cm każde, nama|owane w

technice akrylu w odcieniach szarości, czerni i bie|i. Wańo tutajjednak podkreś|ić

bardzo preryzyjne odautorskie okreś|enia dotyczące kompozycji i celowego

polożenia nacisku na pewne e|emenĘ, a osłabienie innych fragmentów obrazów. W

kontekście do pienrszego zabrazów z tego ryk|u doktorant zwrÓcit uwagę na

szczegó|ną koncentrację na zarośnięĘ część głov'y i twarzy. To świadczy o

celowyrn zamyś|e ideotogiczno - forma|nym, co jest też c4yte|ne w dwóch

pozostalych pracach tego cyklu. WaŻne jest tu odniesienie się do anĘku i

sugestywnie zostało to sprecyzowane przezBańłornieja Jarmo|ińskiego za pomocą

autorskich środków wyrazu.

Przechodzqc do podstawowego zestawu prac ma|arskich pt. "Względne 
cechy

podobieństwa" pan BartłomiejJarmoliński położył nacisk na to, iŻ jego powstanie w

sltłoim założeniu odnosi się do zagadnienia ,,męskości,.iako obszaru badań w ce|u

podjęcia próby zdefiniowania współczesnego obrazu męŻczyzny, poprzezfizionomię

i sposób wyraiania ,,męskości,, ptzezmęŻczyzn. Da|ej autor piszę, że "wie|e męskich

twarzy oglądanych na zdjęciach w sieci internetowejjak iw realnei rzecryltlistości,

skłonito mnie do stworzenia cyklu Względne rechy podobieńshra". Moim zdaniem

załaŻenieto na|eży traktować jako autorskie roalrłiązanie, z czego naturalnie trudno

wywnioskowaćczyjest ono słuszne. Mogę się odnieśó do tego załaŻenia w ten

sposób, iŹ doprowadziło do konsekwentnie budowanych narracji w tym cyklu prac-

opisując zasady budowy poszczególnych obrazÓw jako pasowych układów w

ułoŻeniu poziomym pan Bańłomiej Jarmoliński podzie|ił się ciekawą refleksi4

odnoszqcą się procesu szukania obrazu męŻcryzny jako uniwersum, "ktÓry mÓgfby

być syntezą róŻnorodnego w efekcie finalnym obrazu mojej płci. Czytanie twarzy,

fizjonomiijak i sposobu pdkreślania toisamości płciowej było wyznacznikiem moich

badań"' Wtak okreś|onym podejściu zdecydowanie jestem zatak sprecyuo\ń'anym



obszarem poszukiwań, które są konsekwencją wcześniejszych ańystycznych

dywaga$i autora na temat tozsamości płci. Drugą ciekawą ref|eksją, która ukryła się

1ń' gqszczu, moim zdaniem nadmiernie szczegÓłowych warsztatorvo -

techno1ogicznych opisÓw dotyczących pro€su tłvórczego, jest nazwanie swoicfl

poszukiwań jako auto pozn anie aliązane z procesem umiejscowienia siebie w

obszarze ku|turowo-społecznym w kontekście do ku|tury masowej. Rzeczywiście,

poszukiwania pana Bańłomieja Jarmo|ińskiego w wyrazisty sposób tego prob|emu

dotyczą. Doktorant słusznie zasłltaŻa, Że ,Wzerunek, a dokładniej pońret jest

kluczowym tematem w odniesieniu do obszaru kultury masowei. Twarzw odniesieniu

do pop-kultury jest znakiem, nośnikiem wie|u treści. odnosi się ona zarówno do

przedstawionej osoby jak ijej pozycji społecznej, jĄznaczenia we wspołczesnym

świecie, aŻdaprooesu w którym wizerunek staje się produktem, marką'. Zresztą

zjawisko produktu i marki wpisane jest moim zdaniem, jeś|i nie w całą, to w duzą

cześćfi|ozofii sztuki pana Bańłomieja Jarmo|ińskiego. Co jest szczegó|nie waŹne,

bowiem jego fi|ozofiaŻyciatez jest kompatybi|na z tym okreś|eniem, co akurat w

odniesieniu do tego ańysty jest bardzo pozytywnym wyznacznikiem.

Trzeci zestaw prac ma|arskic|.l pt. ,,odpady, składający się z czterech obrazÓw z

przedstawieniami zdeformowanych grłÓw, jest bodajże najciekawszym cyklem w całei

rozprawie. Dostrzegam tu najwięce! cech malarskości w tak surowo potraktowanei

pa|ecie barw, które determinują wszystkie prace będące rozprawą doktorską Nie

neguję naturatnie konse|orentnego reiimu użycia czemi, bie|i i gam szafości. Poza

wańościamiformatnyrni ujęła mnie w odniesieniu do,,odpadóv/, szczerawypowiedź

doktoranta, iŹ próbą "krytycznej 
odpowiedzi na epatujqce z ko|orowych pism, reklam

czy internetu wizerunków osób, które są obrazami zmienianymi, czYszczanymi przez

programy graficzne, dzięki ktÓrym oglądamy efekty sztucznej estetyzacii, która dziś

jest strategią służącą promocji osób, produktÓw i osób-produktów, które stały się

rozpoznawa|nymi na świecie Brandami',. Pamiętam cyk|e prac ańysty, w których

wpisywał się swoją podobimą w markowe iurna|e. W tym miejscu wańo też

przypomnieć projekt pn. ..Kobietazmarmuru..z Galerii Manhattan w Łódź z2a13

roku. Wówczas ańysta zaprezentował praę pt. ,G|oria Ańis'', na którą złtczyły się

dużego formatu zdjęcie ifi|m video. Bartłomiei Jarmoliński przedstawił siebie z

namalowanym orderem na piersiowej. "odpady'' uznaję więc również jako auto

krytyczne podejście do swoidr wcześniejszych wytworów. Mam nadzieję, ze tak jest.



Uważam, iŻW cykłe ma|arskie stanowtące rozprawę doktorskąpt. "\Ałzg|ędne
cechy poo*iemua' iest'adekwatnym rozwiqzaniem postawionego sobie prob|emu

p|asĘczrregp. Ęto interesujące obrazy w subte|nych gamach kolorystycmycfi,

będące ko|ejnym dowodem na to, iz ańysta Ezustannie poszukuje novrych środków

.yq y4razu. Są to również dzieła stawiające pŻed widzem waine i trudne pytania

dotyczące tudzkiej egzystenQi, własnej tożsamości, jako istotnych wańości d|a

współcźes;nego człowi eka.

Rozdziaildrugijest krótkim kompendium, w którym możemy usytuować

osobowość doktorarrta w kontekście filozoficznym i ańystycznym.

Wainą klrlestią, którą pan Bańłomiej Jarmoliński poruszył, to przyznanie się do tego,

że istotne znaczenie w procesie tworzenia jego prac ukazujących wizerunek uńasny

w dużej części wywiód od Andy'iego Wańo|a-sądzę, że stosowanie fotografiiiako

medium jest wyróżnikiem dla jednego i drugiego artysty. Natura|nie jako trampo|iny

do da|szych przeróbek. Jest tu jeden ważny wątek łączący obydwu ańystów _

sformatowanie na wyjątkowośó. lnaczej jest z porÓwnaniem z twórczością Chucka

Ctose, tutaj wazną i łączącą kwestią jest eksperymentalne traktowanie fotografii

papru".zwie|okrotne powiększanie czarno-białych zĄęć paszpońowych i

dokonyvranie na nich deformacji. Ciekawym aspektem w tej części pracyiest

oczyrriste porównanie siebie iswoich poszukiwań twórczych w zakresie autopońretu

do Jacka Ma|czewskiego. Pan Bartłomiej Jarmo|iński bardzo konsel$/entnie buduje

od ki|ku tat swoje fizyczne powinowacenie się z Ma|czewskim i, 
"frza 

tym idzie,

równieŹ szukanie podobieństw w sztuce. Jest to ciekawy wqtek w twórczości

doktoranta, osobiście żałuję, ze ten probtem nie stał się mottem rozprawy doktorskiei

iako dzieła. Problem szukania osobowościovqych zbiezności i ańystycznego flińu z

Malczewskim jest bardzo interesujący, na co niewątp|iwie miała duży wpłpr bogata i

daŻanasymbolika jego dzieł, i - jak to określił Jarmo|iński - skomp|ikowana re|acia

pomiędzy artystą i światem. 'Swiat ten jest w przypadku Ma|czewskiego po|em wa|ki

o tożsamośó i kontynuację tradycji narodowych, o ucie|eśnienie romantycznych

ideałr5w, według których zÓstał urychowanf . Zpełnym szacunkiem twierdzę, że dla

Jarmo|ińskiego otaczająca rzeczywistość jest równiez polem walki, zdecydowanie o

tożsamośó, co wyraźnie jest widoczne w dokonaniach twórczych, szczegó|nie w

wątku b|iskim sztuce społeczno - krytycznej. \lYątku narodowego nie wańo tu

podejmować, bowiem w czasach globalnego anty-nacjona|izmu kwestie tradycji tego

typu nie są mi|e widziane. Nie dostrzegam ich rórrynież w sztuce doktoranta"



Szukanie powinowactw z twórczością Nata|ii LL jest mniej przekonywujące.

SzczegÓ|nie w przy.wołanym ptzezpana Bańłomieja Jarmo|ińskiego cyk|u "Destrukty''

ańystki i porównaniu jego 
"odpadód", 

bowiem nie Ęlko medium jest inne, a|e iformą

tei się róŻnią- Jeś|ijuŻ porównywać, to widzę więceizbiezności z innym cyk|em

Natalii LL - "Truvoga 
paniczna" zcharakterystycznymi dodatkami do Ę{ułów -

sieczką |ub siekanką. Natomiast za adekwatne urłlażam szukanie pdobieństwa ze

sztuką Leszka Sobockiego. Nie ty|ko w odniesieniu do ku|tywowania spuścizny

Ma|czewskiego, a|e w duŹej mierze uzywanie w twórczości własnej postaci i twar4F -

mierzenia świata samym sobą. To niewątpliwie jest cecha łąc,ząca obu twórcow i

chyba przede wszystkim to, Żedla Sobockiego i całej grupy "Wprosf 
sztuka była

buntem i "ucie|eśnieniem 
polskości, cierpienia, Życiaw kraiu o niskim standardzie

Życid.To jest równieŻ bardzo wymowne w działaniach i dziełach Bartłomieja

Jarmo|ińskiego. TakŹe zgadzam się z odautorskim porównaniem do działań

Krrysztofa Junga, Wprawdzie jest sporo rozbieinościformalnych w spuściŹnie

ma|arskiej i rysunkowej jaką pozostawił po sobie Jung, jednak rzeczywiście poprzez

podejmowany problem mizc'zyznY w odniesieniu do cietesności, seksualności i

zmysłowości w jego działaniach jest tez b|iskie Jarmo|ińskiemu. Mimo to, nie mogę tu

pominąĆ pewnego ważnego faktu, który charakteryzował osobowościowo Ylrzysztafa

Junga. Posłuię się tu cytatem z wypowiedzi prof. Grzegorza Kowa|skiego: "Krzyś nie

teoretyzowat ivńaściwie niezbyt interesował się k|asyfikacją swej efemerycznei

działa|ności"- Jarmo|ińskiego odbieram jednak diametra|nie inaczej, w czym nie

upatruję negatywnej cechy, lecz wyłącznie wyraŹnego odróinienia w kontekście do

przywołanego od autorski ego porÓwnan ia z przedvl cześn i e zmarły m twórcą"

Sztuka pana Bańłomieja Jarmo|ińskiego porusza ważne prob|erny dotyczące

wspołczesnego człowieka, stawiająca przed widzem ważne i trudne pytania

dotyczące egzystenqji, tożsamości, ciekawie wpisująca się w wie|e aktualnych

kontekstów społecznych, ku|turowych i po|itycznych.Ważnym jest, iż swoim

sposobem obrazowania sztuka ańysty, szczegÓ|nie ta z elementami dekorum, jest

reakcją ańysty na estetyzację ku|tury masowej. Będqc przy tym zagadnieniu chcę

podzie|ió się refleksją, która pojawiła się podczas pisania niniejszej recenzii i w

międzyczasie ś|edzeniu aktywności doktoranta na facebooku. Wrzucane ostatnio

zdjęcia - podejrzewam, iż są to ko|aże ańysty, poruszyły mnie bardzo w swojei

dekoracyjności. Moim zdaniem są to bardzo ciekawe propozycje pod wzg|ędem

ańystycznym, do tego dotyczą prob|emu podjętego w rozprawie doktorskiei. Takie



kompozycjejak - ,,U|ubion{, ,Czegochces/, ,,Piękna i bestia", ,,Trzęsienie ziemi.,z

2A17 roku oraz "Athena,,, ,,M/hO is this" 22A18 roku to dla mnie Ciekawe propozycie i

zprzypmnością odniÓsł bym się do nich w niniejszej recenzjijako podstawie do

oceny rozprawy. Z podobnym zachrłvytem do jednych z naj|epszych dzieł

Jarmoińskiego, mieszcząeych się w cyklu ,AnĘatlaś i tych z wątkami zaczerpniętymi

z Malczevrskiego.

Abstrahując od tej dygresji zdecydowanie twierdzę,Że pan Bartłomiej Jarmo|ińskijest

artystą rozpoznawa|nym i o ugruntowanej pozycjiw sfuce po|skiej średniego

poko|enia. Niewąffiiwe jego dorobek spełnia wymogi z dużym naddatkiem w

wymogacrr stawianych kandydatom aspirujących do nadania stopnia doktora sztuki.

Ańysta nie boi się tematow trudnych i kontrowersyjnych, jest otwarty na dialog z

szeroko rozumianym odbiorcą, wszakże w duiej mierze szczegó|nie nim swoią

sztukę dedykuje. Dziela pana Bańłomieja Jarmolińskiego obnazają system

tworzenia i funkcjonowania wietu stereotypów w dzisiejszĄrzeczywistości, od próby

okreś|enia pjęcia ,,męŻczyzna" po cfowieka który stał się produktem na sprzedaŻ i

idqcymi 73wmkonsel$'encjami. Jest to szczegó|nie widoczne w jego zapisach

wideo, performance iwideo performance. w swoich pracach podeimuie istotne

prob|emy dotyczqce nas wszystkich, jako obyrlrate|iwęólczesnego świata- w

aspekcie do konsumpcji, bezkompromisowej ekspansii mass-mediów i manipulacii.

Jest to także podejmowanie trudnego dia|ogu we własnej sztuce pomiędry sferami

sacrum iProfanum.

oceniajqc dokonania pana Bańłomieja trzeba wyrźnie podkreś|ić jego

osiągnięcia rly zakresie działalności organizecyjnej. Mam tu na myś|i wiele proiektów

kuratorskicft, do ktÓrych zap?aszaańystÓw z Potski i zagranicy.Tuebatu pokreś|ić

nie tylko wielkie zaangaiowanie organizacyjne, ale przede wszystkim wysoki poziom

ańystyczny jego kuratorskiej działa|ności. Bioęc pod uwagę działalnośćzawodowq

doktorarrta muszę wyraŹnie podkeś|ić jego fantastyczną prace z uczestniczkami

zaięćw ramach Uniwersytetu ||l Weku w Łodzi. Sądzę, ze jego praca ze starszymi

kobietamijest prrykładern na umiejętne wprowadzanie w śryiat sztuki, czemu \łr

ostatnich ki|ku |atach Jarmoliński poświęca także wie|e swojego prywatnego czasu

pracy. Niewątp|iwie jest to wainy aspekt w odniesieniu do kompendium weryfikacji

dorobku doktoranta, wchodzqry w skład końcowej oceny osiągnięć doktoranta- Do

tego trzeba dodać, iŻduŻaczęść działa|ności organizacyjnej pokrywa się z

L1



działa|nością dydaktycznqw miejscu pracy. Szkoda, że pan Bańłomiej Jarmo|iński

nie zawarł tej części dokonań w swoim Źyciorysie artystycznym.

Pozapznaniu się z dorobkiem ańystycznym, przesłaną dokumentaĘą,

rozprawą doktorską ijej częścią opisową arazna podstawie mojej dotychczasowej

wiedzy na temat dokonań ańystycznych, organizacyjnych i dydaktycznych pana

Bartłomieja Jarmo|ińskiego shłierdzam , Że przedstawiona praca nie ty|ko spełnia

wmagania art. 16 Ustawy z dnia 14.03.2003 roku (z póŹniejszymi zmianami) o

stopniach naukowych itytułach orazostopniach itytułach w zakresie sztuki, ale

przede wsrystkim stanowi znaczny wkład wskazanej dyscyp|iny. W ałiązku z

porłyŹszym z pełnym przekonaniem wnioskuję do RadyWydziału Artystycznego

Akademii Jana Kochanowskiego w Kie|cach o nadanie Panu mgr Bartłomieiowi

Jarmo|ińskiemu stopnia doktora w dzidzinie sztuk p|astycznych, dyscyplinie sztuki

piękne.

Zpw,taŻaniem


