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RECENzJA

rozprawy doktorskiej Pana mgr Bartłomieja Jarmolińskiego, sporządzona w związku
z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego doktora w zakresie sztuki

wszczęĘm przez Radę Wydziału Pedagogicznego i ArtysĘcznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Pismem z dnia 8 stycznia 2018 roku zostatem powiadomiony o powotaniu mnle przez
Radę Wydzlatu Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Klelcach do ro|i recenzenta rozprawy doktorskiej Pana mgr Bartłomieja Jarmolińskiego
w dziedzinie sztuk p|astycznych dyscypllnie artystycznej sztuki piękne. Jednocześnie
przesłano mi jeden egzemp|arz tejże rozprawy zatytułowanej Portret własny jako obraz
będqcy komunikatem w obszarze kulturowym, której promotorem jest Pani Profesor
Urszula Ślusarczyk.

Rozprawę stanowl zestaw prac Wraz z opisem w języku po|skim i angielskim. Wystawa
doktorska sktada slę z trzech cykli malarskich wykonanych w technice akry|u Portrety
ikoniczne (trzy prace o wymiarach 120x100 cm), Względne cechy podobieństwo (pięć
prac o formacie 120x100 cml, Odpady (cztery prace o formacie 110x100 cm) oraz cyklu
wykonanego W technice kolażu Względne cechy podobieństwa (dwanaście prac
o wymiarach 50x50 cm), który jest rodzajem szkicowych studiów do wybranych realizacji
malarskich na płótnie. Zestawowi prac towarzyszy część oplsowa, W której autor
przedstawla różne aspekty podjętego problemu artystycznego, oplsuje proces twórczy
i zrealizowane dzieta, a także wskazuje teorie i praktyki będące obszarem odnieslenia dla
jego wtasnych rozważań i działań.

Bartłomlej Jarmo|iński traktuje autoportret jako formę artystycznej introspekcji będącej
drogą do samo-poznawania, ale też jako namyst nad cztowiekiem w ogóle. Poprzez
studiowanie różnych aspektów własnego wizerunku i konfrontowanie siebie z innymi
podejmuje badania mające na celu rozpoznanie, zrozumlenie i zaakceptowanie
złożoności wtasnej osobowości. Temat portretu i autoportretu przewlja się w niema|
całej jego twórczości, stąd też zupełnie naturalnie stał się także kanwą d|a zestawu
doktorskiego. Za motto przyjmuje stowa Bożeny Czubak, kuratorki Wystawy
Egocentryczne, niemoralne, przestarzałe w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w 2005
roku: o ile rysów współczesnych wizerunków można dopatrywać się nie tylko
w obrazowaniu siebie, ale i, a może przede wszystkim, w różnie artykułowanych
obecnościach artystów w ich praktykoch, to wyłanio się pytanie o to, co włośnie jest
arĘkułowane. Czy chodzi o autora, podmiot, czy o ,,ja,,, bez którego, jak by powiedział
Gombrowicz,,,eni rusz".



Przywołuje koncepcję binaryzmu Jacques,a Derridy, wedtug której |oglka suplementacjl
utożsamia to co pełne z męskością i to co puste z kobiecością. Jarmo|iński poddaje tę
konceicję w wątp|iwość upatrując w niej źródta dominacji jednej ptci nad drugą,
a dokładniej r4ężczyzn nad kobietami. odnajduje w sobie sllne pierwiastki kobiece. Nie
godzi się na usankcjonowane historycznle normy ptciowe. Jego zdaniem najważniejsza
jest podmiotowość osoby ludzkiej bez względu jej wady czy przymioty a|bo mniej |ub
bardziej kontrowersyjne zachowania. Przekonanie to wywodzi z analizy wtasnej osoby
w catej złożoności. Ważnym i nośnym znaczeniowo e|ementem jego kompozycji
malarskich jest męska broda. Studiuje w ujęciu historycznym ten element wyg|ądu
opiniotwórczej części męskiej popuIacji wskazując na jej symbo|iczną Wymowę w wielu
starożytnych kulturach europejskich oraz b|iskiego i da|ekiego wschodu. W ujęciu
epikurejskim wypie|ęgnowany zarost jawi się wlęc jako metafora męskości, sity,
dojrzatości do pełnienia ważnych ró! społecznych, jest oznaką dostatku i wysokiego
statusu, władzy. Wskazuje na wizerunki greckich bóstw, cesarzy rzymskich
l średniowiecznych rycerzy. Przywotuje także konteksty religijne podkreślając obecność
wlzerunków brodatych mężczyzn w is|amie, judaizmie, prawostawiu i katoIicyzmie
(wizerunek Chrystusa jako brodatego mężczyzny). Wskazuje także odmienną postawę
zapoczątkowaną przez Antystenesa, której zwo|enników rozpoznawano po owłosieniu
pozostającym W nietadzie. Więcej miejsca poświęca Tożsamości mężczyzny autorstwa
Elizabeth Badinter, która dlagnozuje stan frustracji mężczyzn wywołany potrzebą
podążanla za ideałem męskości, któremu nle wszyscy są W stanie sprostać. ,,D/o
większości mężczyzn ten ideot męskości jest w najwyższym stopniu niewygodny
i stresujqcy, ponieważ nie sq oni nojczęściej w stanie spełniać miĘcznej normy sukcesu,
władzy, opanowąnia i siły. Dqżenie do tego nieosiqgalnego ideału wywotuje w nich
bolesnq świadomość bycia mężczyznq niepełnym, niedoskonoĘm,,. ,,Niektórym wydaje
się, że lekarstwem no stałe poczucie zogrożenio je5t ostentocyjne okazywanie swej
rzekomej super-męskości. W rezultacie stajq się jednak więźniami męskości obsesyjnej
ilprzymusowej, która nigdy nie doje im wytchnienia. Przeciwnie, jest ona źródłem
autodestrukcji i agresji wobec Ęch wszystkich, którzy grożq im zerutaniem maski,,.
Jarmoliński przywotuje także wątkl autoportretowe obecne w twórczości kilku artystów,
którzy na niego oddziatywa|i: Jacka Malczewskiego, Leszka Sobockiego, NataIii LĘ Andy
Warhola, Chucka Close'a i odkrywanego na nowo Krzysztofa Junga. Wskazuje na
wybrane obrazy tych artystów, które doskonale egzemp|lflkują możliwość wyrażania
krytycznych treści wobec rzeczywistości za pomocą autoportretu.

Fotografia i kolaż są dIa autora e|ementem procesu powstawania obrazu malarskiego,
który uznaje za doce|owy przekaz artystyczny. SzczegóInym nośnikiem znaczeń jest dla
doktoranta motyw brody jako symbo|u męskoścl. D|a wzmocnienia przekazu i uniknięcia
odniesień do przćdstawień naturaIistycznych operuje znacznym przeskalowaniem
wizerunku. Motyw zarostu jest dominujący w cyk|u Portrety ikoniczne. W jednym
z obrazów w bardziej kontrastowy sposób namalował owłoslenie i osłabił walorowo
środkową część twarzY', co zgodnie z intencją autora służyć ma podkreś|eniu znaczeń,
które męskiemu zarostowi przypisuje. Kolejna praca z tego cyklu przedstawia już ty|ko
samą środkową część twarzy co z kolei ma ukazać inne pierwiastki jego osobowości
w oderwaniu od symboIu męskości jakim jest broda. Trzeci obraz to dość niepokojące
przedstawlenle autoportretowe, W którym uWagę zwracają uszkodzenia twarzy.
W sposobie ujęcia gtowy jest tu odniesienie do antycznych rzeźb, które dotrwały do
naszych czasów w często nienajlepszej formie, a|e jednocześnie bardzo siIne wydaje się
wskazanie na niedoskonatości będące udziałem autora, nie fizyczne Iecz o charakterze



bardziej menta|nym, na obrażenia duszy powstate w skutek kontaktu z rzeczywistością,
z brakiem tolerancji d|a jego wyborów życiowych, które spotykaĘ się także z agresją
natury fizycznej, co dodatkowo wzmacnia oddziatywane obrazu. Dwie prace z tego cyklu:
Portret ikoniczny/2 i Portret ikoniczny/3, podobnie jak cała resztó zestawu doktorskiego
zostaty namalowane w skaIi szarości, ale zawierają także elementy chromatyczne
W postaci czerwonych pasów. Autor w części opisowej nie wyjaśnia ich genezy
I symboliki, a tymczasem są one niezwykle aktywne wlzua|nle. Dość wspomnieć, że
w świetle psychofizjo|ogii wldzenia koIor czerwony jako barwa dtugofa|owa pierwszy
dociera do oka i nacechowany jest określonym bagażem znaczeń. To kotor krwi, wa|ki,
pobudzenia, dominacji, władzy. Dodatkowo czerwień w zestawieniu z bieIą l czernią
tworzy barwną triadę nazywaną Power suiĘ co oznacza wtadzę i siłę. W całości wystawy
doktorskiej te dwa obrazy uzyskują dzięki akcentom czerwleni specja|ny status wizua|ny.
Stąd brak wyjaśnienia lch ro|i w kontekście całości artystycznego przekazu uważam za
odczuwalny. Tryptyk Portrety ikoniczne przywotuje na myś| cykl Grzegorza Sztwiertnl
zatytułowany Sztuczna inteligencjo, w którym bIade portrety autystycznych dzieci autor
wzbogacił o mocno ma|owane okulary jako symbo| wiedzy. Rodzi się pytanle czy broda
w obrazach Jarmo|ińskiego jest autentycznym elementem jego wizerunku czy rodzajem
atrapy będącej jednocześnie formą manifestu spoteczno-artystycznego? Szczegó|nie
w pnypadku pracy Portret ikoniczny/3, gdzie czerwony pas zakrywa oczy na
podobleństwo przedstawień osób podejrzanych o dokonanle jakiegoś przestępstwa,
którym przesłania się oczy czarnym paskiem mającym na ceIu ukrycie lch tożsamości.
Barttomiej Jarmoliński staje się zatem W tym obrazie Bartłomiejem J., którego blada
twarz oddaje pole (widzenia) elementom zarostu. odgrywa ro|ę kata i zarazem ofiary
kierującej oskarżenie W stronę spotecznych i historycznych uwarunkowań ksztattujących
re|acje międzyludzkie, których symbolem staje się w jego przekonaniu broda.

Cyk| Względne cechy podobieństwa to pięć dużych płócien przedstawiających
przeska|owane portrety nama|owane na podstawie projektów wykonanych w technice
ko|ażu. Cztery spośród nlch (nr 2, 3, 4 i 5) posiadają swój plerwowzór pośród
dotączonego do zestawu doktorskiego cyklu 12 kolaży mniejszego formatu o takiej samej
nazwie. W części opisowej jest informacja o powstanlu 16 koIaży, więc z jakichś
powodów z czterech zrezygnowat, ale jeden spośród odrzuconych znalazt się na płótnie
w ramach omawlanego cyk|u. Autor nie wyjaśnia tej niekonsekwencji, czy to przypadek
czy też ma jakieś symbo|iczne znaczenie. Cyk| wedtug zatożeń doktoranta jest próbą
ana!lzy własnego wizerunku w kontekście innych męskich twarzy wydobytych
z wirtualnej przestrzeni |nternetu. Doboru wizerunków dokonat według określonych
kryteriów wizualnych umoż|iwiających ich zastosowanie w kompilacjach pasowych
fragmentów z elementami wtasnego wyg!ądu, w polu Wyznaczonym obrysem jego gtowy,
trzykrotnie w ujęciu en face, jednym ujęciu profilowym ijednym %.
Twarz w świetle badań antropo|ogicznych jest nlezwykle ważna w budowaniu własnej
świadomości. Różnlce w wyg!ądzie twarzy męskiej i żeńskiej mają podłoże fizjologiczne.
Uznaje się, że męska twarz uzyskuje charakterystyczne cechy wyg!ądu w skutek dzlałanla
męskich hormonów jak testosteron, a estrogen ma analogiczne oddziatywanie
w przypadku kobiet. Jarmollński podejmuje zatem próbę spojrzenla na samego siebie
jako elementu większej (męskiej) całości, badając niejako wtasną męskość W szerszym
kontekście płciowym. Prace te przywotują na myśl znany cyk| Genderqueer duetu Wojtek
Kubiak i Lidia KrawczyĘ za który otrzymali oni w 2007 roku Grand Prix BieIskiej Jesieni.
ByĘ to duże formatowo (2x2 m.) portrety podejmujące prob|em zacierania się różnic
międzyptciowych poprzez ukazywanie twarzy o trudnych do zidentyfikowanla cechach
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ptciowych. W przypadku doktoranta tej wątpliwości nie ma. Wszechobecny zarost jako
znamię typowo męskie jasno określa pteć portretowanych. Wizerunki sktadają się
z ukłidanych poziomo pasowych wycinków różnych twarzy niejako na przekór
podziałowi Wertykalnemu, który dzieli twarz na lewą i prawą potowę. W psycho|ogli
przyjmuje się, że |ewa pótkula mózgu kontroluje prawą stronę ciata i odpowlada za
myślenie logiczne, abstrakcyjne, racjonalne, analityczne, zaś prawa pótku|a kontroluje
|ewą stronę ciała i odpowlada za stany emocjonalne, widzenie barw, twórczość
artystyczną, intuicję, myślenie irracjonalne itd. Asymetria twarzy jest zjawiskiem
powszechnym i odzwierciedla w przekonaniu niektórych badaczy dysproporcje wyżej
wymienionych cech charakteru, co łatwo zaobserwować łącząc zdjęcie Iewej połowy
twarzy z jej |ustrzanym odblciem i ana|oglcznie postępując z prawą połową. otrzymane
w ten sposób dwie twarze różnią się od sieb|e mniej |ub bardziej. Jest to ciekawe
doświadczenie pozwalające dostrzec czy więcej W nas emocji czy racjona|ności. tm te
różnice są mniejsze tym większa jest równowaga psychiczna człowieka. Być może d|atego
właśnle idea|na symetria utożsamiana jest z pięknem. Jarmo|ińskijednak nie podejmuje
tego wątku skupiając się na podziatach poziomych, bardziej przypominających tworzenie
po|lcyjnych portretów pamięciowych, które powstają poprzez dobieranie określonych
rodzajów oczu, nosa, ust itd. w układzie poziomym wtaśnie. Cyk| ten mocniej zatem
ewokuje problematykę opresyjności, której zakres i wektor nie zostaty okreś|one.
Kolejny cykl zatytułowany odpady, podobnie jak dwa poprzednie namalowany jest
farbami akrylowymi w skali szarości ! zgodnie z intencją autora odzwlerciedla stan
wycofania, marginalizacji własnej osoby wobec zmasowanego mediatnego naporu
wielobarwnych wizerunków twarzy ce|ebrytów poddawanych komputerowej korekcie
udoskonalania wyg!ądu. Cyk! ten uważam za najciekawszy w calym zestawie z wlelu
powodów. Po pierwsze zbieżność formy i treści jest bardzo czytelna i opatrzona
adekwatnym tytutem. Po drugie sposób ich reatlzacjistanowi ambitne zadanie malarskie
polegające na sugestywnym oddanlu zdeformowanych, połamanych autoportretowych
zdjęć, które po ponownym sfotografowaniu zostaty przenieslone na płótno i opracowane
za pomocą szerokiej gamy odcienl szarości, co nadaje im niezwyktej plastyczności. Po
trzecie poruszają one podstawowe kwestie związane z percepcją wzrokową, a także są
lnte|igentnie osadzone w kontekście twórczości kilku wybitnych malarzy. odnajduję
w nich odniesienia do autoportretów Chucka Close,a powstających po urazle kręgostupa,
którego doznał w 1988 roku i od tamtej pory może wykonywać ręką jedynie proste gesty.
Mimo tej przeszkody udało mu slę wypracować formułę pozwalającą na malowanie
niezwyk|e sugestywnych przedstawień portretowych budowanych z abstrakcyjnych
prostokątnych fragmentów. Dostrzegam też powinowactwa z kubistycznymi
przedstawieniami twarzy autorstwa Pab|a Picassa, których najIepszym chyba przyktadem
jest portret Amroise,a Vo!|arda z 1910 roku, oraz zwłaszcza do portretowych kolaży
fotograficznych Davida Hockney'a, który przez przypadek wykonał w latach
sześćdziesiątych serię zdjęć polaroidowych, połączył je w jedną całość i zauważył, że
powstający obraz ma silne wizualne oddziatywanie, a także tworzy nowe narracje,
przetamuje widzenie optyczne nleruchomego obiektywu ukazując przestrzeń
w petniejszy sposób. Dobrym przykładem mogą być wykonane tą metodą portrety matki
artysty oraz autoportrety. Na|eży tu także przywotać zapoczątkowany w roku 2000 cyk|
Presje jednego z pionierów polskiego fotorealizmu profesora Andrzeja Macieja
Łubowskiego. Są to wielkoformatowe autoportrety maIowane W cieptych
monochromach, które poddaje deformacji poprzez załamywanle powierzchni ptótna lub
łączenie kiIku podobrazi pozwalających na tworzenie wo|nostojących obiektów
ma|arsklch. odpadkiJarmolińskiego mają w moim przekonaniu podobną moc wlzualną



opartą na spiętrzeniu obrazowania i odwołaniu się w dwójnasób do sity mimesis, która
jest wciąż nierozerwalnie związana z naj!epszymi tradycjami malarstwa. Prace
stanowiące zestaw doktorskl jak i cata twórczość Jarmolińskiego wpisują się moim
zdaniem w szerszy nurt aktualnego powrotu w Polsce do malarstwa flguratywnego
o sl|nej podbudowie konceptualnej wśród aktywnych twórczo artystów różnych pokoleń.
Nie sposób wymienić tu wszystklch nazwisk, a|e oprócz przywotywanych wyżej wskażę
jeszcze kilka najbardziej miarodajnych i spektakularnych jak sądzę przyktadów: Ewa
Juszkiewlcz, Katarzyna Szeszycka, Joanna Kaucz, Zbignlew Rogalskl, witold
Stelmachniewicz, Marcin Maciejowski, Marcin Zawicki, Bartek Materka, Paweł KsiążeĘ
Dawid Czycz, Jan Szczepkowski, Maciej Czyżewski iwie|u innych.

Konkluzja

Po wnikliwej analizie dostarczonej dokumentacji rozprawy doktorskiej
zatytutowanej Portret własny jako obraz będqcy komunikatem w obszarze kulturowym
stwlerdzam, że zestaw prac złożony z trzech cykli malarskich i cyk|u kolaży Wraz z opisem
jest dziełem o wyrazistej idei iformie oraz, że spełnla w moim przekonaniu wymagania
określone w artykuIe 13 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytuIe naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, tzn., że jest orygina|nym
dokonaniem artystycznym oraz, że pan mgr Bartłomlej JarmoIiński wykazuje się ogólną
wledzą z zakresu sztuk pięknych ijest gotów do samodzielnej pracy artystycznej.

W związku z powyższym wnioskuję do Rady Wydziatu Pedagogicznego i Artystycznego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kie|cach o podjęcie uchwaĘ o nadaniu panu mgr
Barttomiejowi Jarmolińskiemu stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk p|astycznych
dyscyp|inle artystycznej - sztukl piękne.


