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RECENZJA

w sprawie Przewodu doktorskiego na Unirversytecie Jana Kochanowskiego
rv Kielcach (Wydział Pedagogiczno-ArtystycznY)

mgr JOLANTY CABA\- \' l LACK IEJ
..ZAPIS EMOCJI"

w Dziedzinic sztuki Plastyczne a Dyscyplinie sztuki Piękne

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem profesora Tomasza Sikorskiego

Na początku oddajmy głos samej malalce:

,,Zapis emocji'' to brtuł mojęj rozprawy doktorskiej. Przygotowałam izrealizowałam cykl

obrazórł o1ejnych dużych fomatów z zapisu emocji, przeżyć' wspomnień. Zapis to obszar

a]rysryczny, który przetwalzam śIodkami plastycznymi, malarskimi. sięgam do tego co jest

mi bliskie' Maluj4c serię tych płócięn, przypomniałam sobie moje podr.óze na południe

Europy, zobaczyłam na nowo pęjzaże Włoclr i Francji. Są one inspiracją do t.worzenia

znakóW plasrycznych. Posiadają rt4asną dynamikę i ko1or'

Jeś1i chodzi o stlonę malalsk4 moich płócien to t\ł'oŹę plamę barl'nq z pędzla, szpachli i

ges|u' Płyrrność i ściekanię falby to chalakterystyczna cecha mojego malowania.

Podktęślam biologiczność przedstawień malarskich'

Pr.fygoto\\any cykl obrazórł' zawiera płótna tóżnych folmątólv'

Część pmc plezelrtuję nagromadzone' powtarzające się elementy' Czasami są one stloczonę

na przęstrzęni płótna. Niektóre Zaś koncent1ują się fragmentach Zapamiętanej

rzeczywistości' Czuję się jak leżysel filmu. który skłania u'idza do oglądania

poszczególnych sekł'encji mojej malarskiej historii'

obrazy maluję rłylewając W sposób kontrolowany' płynną farbę na płótno. prawie bez

poprawek. Płót1ra 1eżą na ziemi. Po Wyscbnięciu pięrB'szej 1valstwy wzmacniam impasto,

aby p1amy zvskaĘ jeszcze mocniejsZę br:zmjęnie' ZaLeża]o mi Ą maksymalnie
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Zastanawiałam się, co iest najistotniejszym źródłem mojego malowania? Są truy Ważne

słowa towalzyszące powstawaniu moich oblazów: walka. zdziwięnię i radość. Identyfikuję

hzy enelgie twóIczę, które popychajq mnie do przodu'''

Jo]anta Caban określa siebie i swoją pracę lv sposób jednoznaczny w zapisie malarskich

emocji' obrazy malorł,ane olejno na płótnie, po$'stają w atelier podczas długich chwil

skupienia, gdzie przemyślenia ł4czą się z ptocesem ma1owania. Jest on wynikiem tej

Złożonęj placy umysłu, która znajduje swój ksztah rv formie malarskiego znaku'

Kompozycje są otwalte, rytmiczne, swobodne, są jak 1awa' Tfiorzą one bal1ll]e plamy

nasyconego kolotu, on to rozbłyskuje a zatazem tęi.eje nieustannie pulsuj4c zmianami. Te

olganicznę' pulsujące fomy' jednoznacznie nie okeślone, Zawieszone i przem ies zcza.j ące

się W plzestrzeni ma1aIskiej tła są skont1asto\\'ane banłnie i czasem twają nieruchome, a
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Folmy pojawiaj4ce się w sedi cyklu płócien Jolanry caban, odnoszą się do natury i Źycia,

a1e mają rtyraz abstrakcyjny. Pulsacja enetgii malarskiej odzwierciedla stany autorki. Jest

projekcją jej samopoczucia i jest jego Wizualizacją' W obrazach bardzo Ważny jest sam

zapis malar.ski ukazujący ciekawie aspekt ,,cie1esności.., znysłowego działania farby, jej

gruzłóx'' nawąmti\,ień, zaschnięć. MatęIię są czasęl]] na płótnach jakby wyciszone,

woskowane w swoim chajakterze' a1ę mają także działanie podskóme' nie do końca jasno
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w plostej formie nalarskiej, wewnętrznie jednak skomplikowanej, autorka stara się

zawrzeć jak najwięcej informacji wizualnych, które działają na rvidza bezpoślednio, choć

czuje się w oblazach nieustanne stawanie się różnych py|an egzystęncjalnych nurĘqcych

malarkę' obraz staje się pytaniem i odport'iedzią jednocześnie. Proces malarski ma

charakter głębszego ',katharsis''. Jego wynik' czyli obraz porvstaje wieloczłonowo 1 stanow1

Zapis ęgzystęncjalny W przęStrzęni upo].Ządkowanęj, intuicyjnej kompozycji malarskiej.

Cykl malalski zmienia się, obrazy v,pewnym stopniu Zazębiają się' następuje odmiana,

przcnikanic się kilku elemcntów kompozycyjnych w plfestzeni obrazów

Przygaszanie i rozpa1anie poszczęgólnych koloróq które mają takie swój znaczeniowy,

wyrazowy aspekt w obrazach. pozwala kompozycjom pulsować i zmieniać st'oje nasycenie,
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kontlast materii oraz brzmienię. Z jednej stony mamy myślenie o obrazie' z drugiej _ zapls

spowodol'any errrocją' Tworzy się wtedy i nakłada wielość działań malarskjch. którę

ostatęcznię uzyskują różrrorodny stan poszczegóJnych obrazóW opa1ty na symetlii, ale

równocześnię Zfóżnicowany. Ploste. olganicznę formy obłe ,,po&óżują', w plzest.Zeni

szarych mate i tła. okęślone mocnym kololem. plamą, grubą 1inią zasrygają jak

plzedmioq' w martq'ej natwze. czasem występuje obok żółci' szarości, odmian olanżólv,

intęnsywny, cięmny błękit odcinający się zdecydowanie, podkreślający kontlasry, działający

płaszczyznowo, jakby wplowadzający akcent rysuntowy'

Szczególnie zainteresowały mnję drva obrazy z tego rozległego cyk1u, ',DZień'' (2018 I',

olej' płótrro, 140x100cm') oraz ' 'Kompozycja II.' (2018 r, olej' płótno, 150x100 cm.).

Pielwszy pżedstawia szerokĘ płaszczyzttę szarości oĄ.wionej w dolrrym pasie obrMu

ęlęmęntami podobnymi do naleśników, okągławych, z akcęntami rysunkowymi i lekko

różnicowanymi tempęfatwowo' Drugie z ko1ei Płótno. to centla1nie ustawiona czeNona

płasu czyzna rozma]owana Z pasem czamym połoŹona na szalości dość jednorodnej, kojarzy

mi się W jakimś stopniu Z Zastygłym połciem mięsa rzeźnickiego. oczywiście tę asocjację

nio muszą odpowiadaó zamysłowi autolki, ale jch dzia'lanię w pęwnym stopniu odnosi się

do plzędmiotu, do rzęczywistości' sama autolka \\'tekście opisującym i w1.jaśniającym jej

malarskie działania, piszę, że \Yoblaża sobię siębie na ringu bokserskim. Jest to zmaganie

ze sobą i z płótnerrr' Profesor Teresa Pągowska w zwięzłym tekście otwieraj4cym jeden z Jej

albumów ma]arskich napisała, że: .,Jestem sama ze sobą i z płótnem' moirn przyjacielem i

wrogiem j ędnocześnie'',

W obrazach Jolanq' Caban, W tęj magmie ptzeĄ,ć i emocji uwidocznionych na płótnach,

dochodzi do umiejętnego połączenia \łartości treści z działaniem plastycznym, działaniem

obt.azu maialskiego ijęgo ar|ykulacji. Ten bar.dzo ważny aspek istnienia obrazu pozwala

działać formie i ma rvizualną siłę w działaniu na potencjalnego widza'

Autolka odwołuję się takze do własnych fascynacji natwq, podróżami, wydarzeniami z

zycia, inspiracją wybitnyrni postaciami sztuki ma1arskięj: p|ęku|sorem pęjZazu angie]sldęgo

W Tumerem, abstrakcyjną szkołą Pacyfiku z lat so-rych XX wieku lv Ameryce Płn. (m' in.

W' de Kooning. A. GorĘ M. Rothko)' malarzan]i współczesn1.mi: G. o, Keeffe. D.

Hockney.em' H. Frankentha1er, czy insta1atorkąY Kusama'
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Jolanta caban ma s$,oją własną dlogę rozumienia działania obrazu i jego specy|rki. jest do

tęgo odpowjędnio przygotowana i ma tu duże doświadczęnie' Studia odbyła w

ręnomowanych uczelniach \Ąyższych Łodzi i \\ralszalry. Dyp1olrr obroniła w ptacowni

malarstu'a prol.esora Rajmunda Ziemskiego. z aneksęm na glafice rv pracolr.ni profesora

Romana Afiymowskiego. Kontynuowała studia za glanicą w Montpęliel na południu

Francji, jŃo stypendystka rządu flancuskiego, rozwijajqc dalej r,vłasne pog.lębianie rrryślenia

ma]a1.skiego. Jęst aktywną ma1arką' która na pizęstrzęni Wielu lat blała udział v' iicznych

Wystawach indyu'idualnych rt'kaju i za granicq' wspólpr.acot'ała w działaniach ZPAP

warszawskiego oddziału. Jej syn obecnie sfudiuję na Wydzialę Malarstrt'a rt, warszarvskiej

ASP kontynuując schędę po lodzicach' obojgu, świetnych ma1arzach'

Jolanta Caban dysponuje wysokiej kiasy walsztatem malarskim' Myś1i ''po ma1arsku',, myśli

kompozycjq, znakiem, kolorem, p|Zestrzed4 w obluie' Stara się działaó klarownie, choć

sk'łania się ku abstr.akcji' zostarvia sobie w malatskjm dzia.Ianiu ,'furtkę'' z łrydatzeń Ęcia

blisko, szeroko ot\Yańq' Połączenie abstrakcji i codzięnności rozutnianej specyficznie czyni

w pełni i nattnalnie kongiomerat bardzo osobistej wypowiedzi autorskiej.

obrazy Jo1anty Caban sqjednorodne, bogate sfuuktufą zapisu malarskiego odwołującego się

do wyobrazni odbiorcy' Choć przekaz mamy bezpośredni, rrie nówiq one wplost' stwaęają

obszar w którym może nastąpić spotkanie, węjścię W jej świat. wjej namiot życia, w spira1ę

wydarzeń codziennych' kJuchych, Ióżnych' w końcu przemienionych W przestrzeń sztuki'

KONKLUZJA

W pełni popieram i wysoko oceniam pracę Pani Jolanry Caban -Mląckiej oraz co

najwazniejsze _ Jej tozpr.au,ę doktorską napisaną pod kieruntiern profesora kieleckiej

Ucze1rri Tomasza Sikorskiego. W swojej pr.acy malarskiej i uczytelnieniu tejże w Iozp]'a\^ie

Jolanta Caban W sposób plosty i szczery określiła własne pasje malarskie' selia cyklu

oblazó\,v na płótlie zrealizo$'ana jako doł1olat W Kielcach w pelni odbła i prezentuje Jej

postawę twórczą. ś1^'iatopogl4d' potŹęby oraz ptzekaz zamknięty i o \'afiy jednocześnie w

swoim niepowtarzalnym charal1erze malar.skim' Jak najbardziej przychylam się do

przyznania plzęf Wysokq Radę Kie1cckiej Uczelrri na Wydziale Ańysł'cznym Pani Jolancię

Caban -V lqck ie j  ry  ru lu  dokLora  ' z ruk i .
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Prof' Mariusz Woszczyński


