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Recenzja rozprawy doktorskiej oraz dorobku artystycznego
Pani mgr NATAUI ANDRZEJEWSXIEJ w związku z przewodem doktorskim
w dziedzinie sztuk piastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne

Promotor rozprawy doktorskiej:
Prof. zw. dr hab. Wiestaw Łuczaj
Załączona dokumentacj a :
. publikacja Szczelina' osobsta pamięc miejsca (materiat tekstowy i ilustracyjny);
. opinia opiekuna na studiach doktoranckich, prof. zw. dr. hab' Wiestawa Łuczaja;
. wykaz dorobku naukowego i artystycznego doktorantki (materiat tekstowy).

Zleceniodawca recenzji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydziat Pedagogiczny i Artystyczny. Zlecenie
realizowane na podstawie ustawy z dnia M'o3.2003 r, (z póŹn. zmianami) o stopniach i tytu-
tach w zakresie sztuki

Recenzja dotyczy uchwaty Rady Wydziatu Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 września 20].6 ł. w spraw.ie wyznaczenia recenzenta W prze-
Wodzie doktorskim w dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplinie sztuki piękne dla Pani mgr Natatii
Andrzejewskiej.

Podstawowe informacje o doktorantce
Pani mgr Natalia Andrzejewska jest absolwentką Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł
Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ' Załączona przez doktorantkę dokumentacja
nie zawiera dodatkowych informacji dotyczących odbywanych przez nią studiÓw t].zecie.

go stopnia w Instytucie Sztuk Pięknych UJK w Kielcach' Jednakże z zatączonej opinii prof, Wiestawa
Luczaja wnioskuję, że Pani Andrzejewska: "jest studentką 3 roku studiów doktoranckich na kierunku
Sztuki piękne prowadzonym w instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym i Pedagogicznym
UJK w Kielcąch". Analogicznie, załqczona dokumentacja nie zawiera petnych informacji dotyczących
edukacji Pani Andrzejewskiej, które dostępne Są np. W internecie 1 _ studia podyplomowe W Instytucie
Badań Literackich PAN; studia w Accademia di Belle Arti w Wenecji.
Jak wskazuje dokumentacja Pani Natalia Andrzejewska ząjmuje się malarstwem Qraz sztuką w prze-
strzeni publicznej. Jest także kuratorką i producentką wydarzeń artystycznych, kulturalnych i mu-
zealnych oraz autorką opracowań teoretycznych dotyczących opiekl konserwatorsko.kuratoryjne.1
w sztuce wspótczesnej. od chwili ukończenia studiów zorganizowata cztery wystawy indywidualne
oraz uczestniczyta w dwunastu wystawach zbiorowych. Jest także wspotautorką książki artystycznej
Andrzejewska-Andrzejewska-Andrzejewski oraz autolką trzech tekstów do publikacji podsumowują-
cych m.in. jej udział w konferencjach naukowych i artystycznych. Byta także kuratorką trzech Wystaw
oraz organizatorką wydarzeń artystycznych realizowanych m.in. w Muzeum Historii Zydow polskich
Polin oraz w teatrach Powszechnym i Rozm,aitości w Warszawie' Jednakże zatączona dokumenta-
cja nie zawiera informacji o otrzymanym przez Panią Andrzejewską stypendlum Funduszu Popierania
TwÓrczoŚci Stowarzvszenia AutorÓw ZAiKS w roku 2014 1.
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Ocena dorobku artystycznego i naukowego

Przygotowan aprzez Panią Andrzejewską dokumentacja nie uwzględnia pełnych danych, kto-

re pozwolityby mi w petni ocenic jej dorobek artystyczny z ostatnich sześciu lat. Zatączone

materiaty ŹrÓdtowe odnoszą się jedynie do informacji o dacie, tytule i miejscu w ktÓrym

odbyto się opisywane wydarzenie i nie dają możliwości obejrzenia chociażby reprodukcji prac z lat

zalz-2a18lub wymienionej w spisie dokonań doktorantki ksiąŹki artystycznej.

Tym niemniej . chcąc zachować wiarygodnośc ninlejszej oceny - pozwolitem sobie na posiłkowanie

się danymi dotyczącymi dorobku Pani Andrzejewskiej dostępnymi w internecie. Prezentowany w roku

2015 w Calerii Kuratorium cykl Szczelina oraz wynikający z niego kolejny cyk| Drzazgi jest niezwykle

spojny tematycznie i formalnie z problematyką poruszaną przez Panią Andrzejewską w pracy dok-

torskiej, Podobnie też obrazy i drewniane obiekty prezentowane na wystawie 7o 7.est nasze miejsce
- zrealizowanej w warszawsktej Galerii Bardzo Biatej w 2015 roku - obracają się wokÓł zagadnienia

tzw. pamięci miejsca, kultury pamięci jako subiektywnego sposobu obchodzenia się z przeszłością.

Doktorantka konsekwentnie bada tę dyskrecjonalną, prywatną przestrzeń, ktorej uosobieniem jest

czafna stodoła - czarna drewniana konstrukcja istniejąca od lat gdzieś w Warmii. Cytując Panią An-

drzejewską: "Pojęcie nieszczelności między Wnętrzem a zewnętrzem, stanowi podstawę koncepcyjną

dla moich obr.azów z cyklu Szczelin" 2, Wymienione powyżej dwie wystawy są praktycznie ostatnimi

indywidualnymi przedsięwzięciami wystawienniczymi doktorantki' W poŹniejszych latach - jak wy-

nika z dokumentacji - aktywnośc doktorantki skupiła się gtównie na publikowaniu tekstów teoretycz-

nych i innych dziataniach z zakresu produkcji spektakli teatralnych, realizowanych głównie na potrzeby

sceny teatlalnej Muzeum Historii Zydów Polskich Polin. Niestety, zatączona dokumentacja nie zawiera

szczegÓtowych informacji na ten temat. Podobnie tez _ z uwagi na petną ocenę dorobku naukowego

doktorantki _ w dokumentacji brakuje opisu odbytych przez nią na studiach doktoranckich praktyk

zawodowych przeprowadzonych w formie samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych lub też

uczestnictwa w ich prowadzeniu.

Bazując zatem na powyższym odnoszę wrażenie, że doktorantka W ostatnich latach przeniosła ciężar

swojej aktywności tworczej w inne rejony niż - bardziej czy tez mniej klasycznie postrzegane _ malar.

StWo, A proba ponownego użycia .czarnej stodoty,,w prac5rdoktorskiej jest zapewne ostatnim akcen-

tem spinającym i podsumowującym lata pracy nad Szczelinq'

Pani Natalia Andrzejewska dysponuje niewątpliwie konkretnym dorobkiem artystycznym. Powtarzal-

nośc motywow _ cykle Szczeliny i Drzazgi z roku 2015 i ich kontynuacja w prezentowanej rozpra-

wie doktorskiej Szczelina, Osoblsta pamięc miejsca _ może byc z jednej strony nuzącym doświadczę.

niem i prowokowac pytanie o potrzebę eksplorowania w tak dtugim okresie czasu tego samego Wątku

i powtarzalności narracji tożsamych obrazów i obiektow. Z drugiej zaś Strony świadczyc może o kon-

sekwencji, swoistej wytrwatości artystki w przemyślanym i bezkompromisowym badaniu istotnego dla

niej zjawiska jakim jest pamięc tego konkretnego warmińskiego miejsca. Mam tutaj nadzieję, Źe Wtaś-

nie ten drugi wymieniony przeze mnie wątek jest * w kontekście doktoratu _ dla Pani Andrzejewskiej

priorytetowy.

Ocena rozprawy doktorskiej
Jako dzieto altystyczne Pani mgr Natalia Andrzejewska wskazała cyk1 14 obrazów (10 o for-
macie 150/100 cm 14 o formacie 1oo/130 cm) oraz towarzyszące im 10 drewnianych obiektow
przestrzennych, Cykl malarski zostat wykonany w technice autorskiej tączącej wodne emulsje

akrylowe z barwionym papierem. Wymientone prace zostaty zrealizowane w roku 2017

,,Praca doktorska szczelina. Osobista pamięc miejsca stanowi sumę doświadczeń, wynik towarzyszą-

cych im refleksji oraz podsumowanie prowadzonych przeze mnie dziatań artystycznych, kuratorskich

i naukowych; zamyka pewien etap mojego twórczego rozwoju,, 3. To cytat z rozpfawy doktorskiej

Pani Andrzejewskiej' Doktorantka W tym jednym zdaniu określa ideę powstania swojej pracy dok-

torskiej. Ma ona byc podsumowaniem. Podsumowaniem doświadczeń' Podsumowaniem nabytych

i cią91e doskonalonych umiejętności Warsztatowych, Podsumowaniem wielu godzin spędzonych nad
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Óbrazami. Podsumowaniem nieustannego poszukiwania nowych form. Podsumowanie szeregu Wy-

staw na ktÓrych byty prezentowane Szczeliny i Drzazgi. I wreszcie przypomnieniem dnia w którym

Pani Andrzejewska zdecydowata się na poŚwięcenie temu tematowi swojego czasu. Musiat t<r byc dośc

niezwykty dzień' Impuls w którym znalazło się miejsce na emocje, ale także miejsce na analizę i w kon-

sekwencji zrozumienle gtęboko osobistego charakteru swojego dzieta.

Nie jest moim celem dokonywanie analizy poszczególnych obrazów i obiektów wchodzących w skład

prezentowanego cyklu' Dokonała tego bardzo dobrze doktorantka w wykładni teoretycznej swojej roz.

prawy doktorskiej. Znajdziemy tam komplet informacji odnoszących się zarówno do strony formalnej

dziet _ opis użytej techniki czy zagadnienia skali prezentowanego dzieta. Ale znajdziemy tam także

przejrzysty opis inspiracji i powodow, wielopoziomowych historii, które sktonity autorkę do zaprezen-

towania takiej wtaŚnie, ostatecznej formy dzieta" Dokonując jego formalnej analizy należy też pamiętac'

ze Pani Andrzejewska jest absolwentką studiow konserwatorskich. Z tego też powodu nieobce są jej

zapewne rozmaite techniki warsztatowe, skupienie i skrupulatnośc przy pTacy, wiedza o różnorodnych

technologiach plastycznych. Mając zatem do dyspozycji tego rodzaju wiedzę znamiennym jest, ze

doktorantka świadomie redukuje swoje dziatania twórcze plaktycznie do bieli i czerni. Niby nic nowego

i oryginalnego. Abstrakcyjna apla. Organiczne i geometryczne ksztatty. Domniemany krajobraz. Suro-

wośc wyschniętej deski, Sczerniate dyewno. Prostota. Ale jednak te proste i zarazem złozone obiekty

mają klimat' Klimat, którego chyba nie ma potrzeby opisywac stowami. Słowa tu jedynie przeszkadzają.

Jeśli używamy do tego celu Stow to zadajmy sobie zarazem pytanie: po co malowac? 'To tak jak z tań-

cem: kiedyś zapytano znakomitą tancerkę i tworczynię teatru tańca Pinę Bausch, o czym są jej przed-

stawienia. Odpowiedztała: Gdybym potrańta je opowiedziec, nie musiatabym ich tańczyc. a. Pani Na-

talia Andrzejewska * jak wnioskuję z napisanego przez ntą tekstu - jest pasjonatką stowa, Wie o czym

pisze i dlaczego pisze _ wspomniana wykładnia teoretyczna jest tego najlepszym przyktadem' Umiejęt-

nośc postugiwania się stowem jest niezwykle ważna dla osoby piszącej o sztuce, o obrazie, o muzyce,

o filmie. Audiowizualny charakter sztuki wspotczesnej' rozwoj nowych form przekazu posługujących

się zarÓwno stowem jak i obrazem, sktaniają do rozszerzenia pojęcia sprawności komunikacyjnej. Pani

Andrzejewska sprawnie operuje zarÓwno obrazem jak i stowem. Ja osobiście wolę zdecydowanie skie.

rowac swoją uwagę bardziej ku pamięci obrazu niż ku pamĘci opisujących go słÓw _ zapis obrazowy

bardziej sprzyja efektywnoŚci zapamiętywania, niż towalzyszący mu system werbalny.

Na zakończenie tej części recenzji raz jeszcze powtÓrzę cytat: ,.Pojęcie nieszczelności między wnę-

trzem a zewnętrzem, stanowi podstawę koncepcyjną dla moich obrazów z cyklu Szczelin', ,. Sądzę,

że Pani Andrzejewska tak właśnie traktuje i obraz t stowo' Jako wnętrze ijako zewnętrze, które dopiero

w chwili gdy zestawimy je razem pozwalają dostrzec uniwersalny charakter tego dzleta.

Podsumowując. Zaprezentowane dzieto, wraz z jego wyktadnią teoretyczną zawiera w sobie niewąt.

pliwy potencjat emocjonalny i tworczy. stanowi też oryginalne rozwiązanie problemu tworczego. Mam

tez w tym miejscu nadzieję, że choć zasadnicza częśc tej pracy powstała kilka lat temu, Pani Andrze-

jewska powroci jeszcze w swojej twÓrczości plastycznej do tego rodzaju klarownej, oryginalnej iprze.

myślanej koncepcji jaką zaprezentowata w cyklu Szczelina. Osobista pamięc miejsca'

Konkluzja
Cenię bardzo artystow konsekwentnych, śWiadomych swoich twÓrczych wyborow. Jedno-
cześnie też posiadających odwagę aby stawiac przed sobą wyzwania i podejmowac orygi.
nalne' często zawite poszukiwania' Poszukiwania umiejscowione zarówno w ptaszczyŹnie

użytych środkow plastycznych, jak też i idei budujących w konsekwencji skończone dzieto' Jeśli jesz.

cze dotączymy do tego - byc może nazbyt w ostatntch latach eksploatowany przez doktorantkę _

bardzo osobisty i uniwersalny przekaz obecny w twórczości i inspiracjach Pani Andrzejewskiej, mamy

niewątpliwie do czynienia z zajmującą artystką i jej dzietem.

Przedstawione dzieło Szczelina. Osobista pamięc miejsca wraz jego wykładnią teoretyczną, osiąg-

nięcia artystyczne Pani mgr Natalii Andrzejewskiej stanowią oryginalne dokonanie artystyczne oraz

świadczą o tym, że doktorantka wykazuje znaczrn.ąwiedzę teoretyczną w dziedzinie sztuki plastycz-
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ńe, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Stwierdzam zatem, że przedstawiona przez Panią mgr

Natalię Andrzejewską praca doktorska uzasadnia nadanie jej stopnia doktora sztuki w dziedzinie

sztuki plaśtyczne, w dyscypiinie artystycznej sztuki pfękne.

1 http://www'artinfo,pl/aukcje/natalia-andYzejewskalomszale.4-2oL6 (dostęp 25,03.20].B r.)

2 http://rynektsztuka.p|t20L5/L203ldrzazgi-zadry-i-szczel{ny-wywiad.z-natalia-andrzejewska/ (dostęp 25.03'201B r.)

3 Natalia Andrzejewska, ,,Szczelina. Osobista pamięć miejsca", rozprawa doktoIska, Ktelce 2017

a https://jerzy-a-wlazlo.p1/Wykluczenie_czarnego (dostęp 25.03.2018 r,)
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INFORMACJE O AUTORZE RECENZJI:

Dr hab. Jacek Sfaszewski, prof. ASP (ur. 1965) - malarz, rysownik, graftk, dydaktyk. Doktor habilitowany w dziedzi'

nie sztuk ptastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Profesor nadzwyczajny ASP w Warszawie. S.udia

w latach 1g,7-1"gg2 w ASP w vłarszawte na Wydziale Crafiki. Doktorat na Wydziate Malarstwa ASP w Warszawie

w 2000 róku' Habilitacja na Wydziale lĄalarstwa i Graftki ASP im. W, Strzemińskiego w Łodzi w 2008 roku, Prodziekan

Wydziału Crafiki ASP w Warszawie na kadencje 2012-2016 i 2016-2020, Petnomocntk Rektora ds. Ksztatcenia ASP

w Warszawie na kadencję 2016.2a20. Kierawnik Katgdry Malarstwa i Rysunku na Wydziale Crafiki ASP w Warszawie

na kadencje 2012-2016 i 2016-2a20' od 201a roku prowadzi pracowntę rysunku na Wydziale Graftki warszawskĘ

ASP. Autor kilkudziesięctu wystaw i tekstow k|ytycznych.
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