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Recenzja pracy i rozprawy doktorskiej ''wędrowiec _ tv poszukiwaniu harmonii
obrazu'' przygotowanej przez mgr Roberta żbikowskicgo pod kierunkiem prof. zw. dr
hab. Ryszarda Ługowski€go w zwiąfku ze wszczęcicm przez Radę wydziału
Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanorvskiego w Kielcach
przewodu doktorskiego rv dziedzinic sztuk plastycznych.

Robelt Żbikowski w 1994 roku ukończył z rtaróżnieniem Akaden ę Sztuk Pięknych w
Warszawie w pracownj malarstwa profesora Zbigniewa Gostomskiego oraz w pracownl
tkaniny klasycznej profesora Malka Dzienkiewicza. w latach 1993-] 994 roku był stypęndystą
Ministra Kultury i sztuki. Animator wydarzeń ańystycznych - kuratoruje wystawy, plowadzi
galerie i organizuje plellery. od 2018 lokujest Plezesen Zarządu Mazowieckiego Związku
Ańystów Sztuk Pięknych. Swoje dokonania artystyczne prezentował na 19 wystawach
indyn idualnl ch i ponad J0 zbiorowl ch.

Pa11mgr Robert Zbikowski rvyznaje na wstępie w swoim autokomentaŹrL że t}'tułow}.nl
u'ędrowcen,r jest on san], ale ijego obnzy. Bowiem postŹega sztukę jako rodzaj adaptacji do
dzisicjszcj rzcczywistości, która dajc też szansę na refleksję i możliwość sta\ł'iania p}tań' Za
główny problem sztuki współczesnej wnaje natomiast niezrozuniałość, czy nroże ruczei
nieroz,umienie.języka sztuki. Jęryk ten zresfą podiega nieusta lym nodyfikacjom' zatem i
lvysiłekjego przyswajania musi być wciąż podejmowany na nowo. w dalszej części wstępu
Auto| stwicrdza, że inspirują 8o ''czasy, w któryclr zwracano uwagę na proporcję, harmonię i
porządek w szfuce,'. stąd tęż sięga do zasady złotego podziału' j ak i logiki Fibonacciego jako
zasady tworzenia -jak sam to deliniuje - osobislego alfabetu.

właściuę część autokomentarza rczpoczyna od wyjawienia swoich inspiracji ' od sztuki
staloż}.tnego -Egiptu do malalstwa Paula Klee, od stasiuka do fćvinasa etc. Następnie
puedstawia własny swoisty alfabet' prefentując tŃże Zasady tworzenia wstępnych szkiców
jak i gotorłych obrazów. W dalszej koiejności omawia zastosowane techniki malarskie onz
ich działanie symboliczne. Kolejny rozdział,.obmzy kreślone.' przedstawia zarówno metodę
s{rukturalizacji znaków na oblafach, iak i aranżacji obnzów w ga|crii' Następny rozdział to
'.Hannoniajest w nas''' gdzie sygnalnie analizuie wybrane teorie artystycznc oraz artyŚtów.
Na koniec tradycyjnie przedstawia wnioski.

W samej pracy jest sporo nięścisłości bo na przykład powidoki nie są formanri, zloty
podział nic nie mówi o kolorze' a dualizm to raczej współwystępowanie lóżnych porządków,
a nie sam podział, zaś Beuys nie był pedagogiem Bauhausu itd' ZastŹoŹct1ia budzi tęŹ
swobodne przechodzenie od racjonalnych założeń do spontanicznych i arbitralnych metod.
oraz odwrotnie. ZdeŹają się lównież plzypadkowo cytaty, które są Zbieżne f tekslem lylko w
najogólniejszyrrr sensie.

w ramach pracy doktorskiej Robeń Zb ikowski zrea1izował cykl l 5 o brazów oraz jedną planszę
inlornacyjną. Poprzcdfonc były one s|udiowanicm przcstrzeni galęrji, w której obrazy miaty być
wystawione. Jei proporcie okazałf się zbieżne z ciągiem Fibonacciego, co Autor uzlrał wraz ze złotym
podziałcm za zasadę strukturalizacji s\łoich obrazów. ich *'ielkości i rozmieszcfcnia. caty cykl
obejmuje różne praoe, począwszy od skrajnie puryslyczncj gcomclrii, gdzie zauważaine są wp]ywy



obrazów Koji Kamoji, po ornamentalizacie nawiązujące do staroe8ipskich hieroglifów czy kaligrafii
Dalekicgo wschodu' aŹ po semi/diagramy' stąd też waŹny jest auk}komenlarz twożący bardzo
osobistą |anację dla tych płócien' Kiuczowym dla całej realizacjijest obraz noszący numer 13' bo -
jak |wicrdzi autor _jest to wizualizacja skali i rozmialów kolejnych obrazów' z kolei obraz nr 15
wyznaczać ma zasadę lozmieszenia obrazów w p.Zestrzcni galerii. Wyjaśnienia te mają wszakże
niezwykle osobisty i ezolerycrny charakter.
Poszczególne obrazy balansują pomiędzy wspomnianym minimaliznem a rygorystyczną

omamentalizacią, która rytmizuje swobodne gesty/znaki. Mają one mieć uniwersalny
charakter.' lęcz właśnie z powodu iclr niekonkretności. Wspomniana ornamenta]izacja scala
znaki i t'lo. Tworzy to efekt inicjacyjnych diagmmów czy wlęcz ll1agicznych zabiegów' PIzy
tym oblazy te w odczuciu autora uzupełniają się' przęnikają i stają się inspiracją dla
następnych'

Znamienne przy t}'lt] jest s}tuowanie nieklórych prac w swoiste pary' nające zderzaó ze
sobą zarówno zasady syDergii i antagonizmu, co ma w zamyśle autorskin tworzyć ''otwańą
pŻestrzen'. Dwa obrazy są romballi wprowadzającymi rv cały układ nowąjakość dynamizmu.

ograniczona zostałajednocześnie iclr kolorystykę: pojawia się tylko biel podłoża, czerwień
f bunka i mars orange. Autor akceptuje przy tym nietrwałość koiorystyczną, czy rsczej jej
zmienność, która pozwala obrazom lezonować z upływem czasu. Jedon z obrazóvr' (nr 14) ma
pręzęntować upł}.wa czasu, czyli wpływ światła słonecznego na blakniecie barrty' na zamianę .

krwistej czerwieni buraka na szarość. Dla ŻbikowsLiego ważnejest sama fmienności obrazu,
jego zdolność \ł.yłaniania no\łychjakości i potencjalnie nowych narracji. Myli sięjednak
twierdząc' że ,'Blaknący kolor wprowadza dodatkową waftość, jakąjest pojarł iajqcy się coraz
silniejszy kontrasf '. Jest odwrotnio.

W zasadzie praca Ż-bikowskiego to apologia niekonsękwencji. Zderza w niej potrzebę,
pragnienie harmonii z akceptacją nietrwałości, zmierrności' Łączy na zasadzie paladoksu i
estelyzacji sprzccznc tradycje (na przykład pitagorejskq i heEklitejsk4)' Na kollcu
przedstawia nożliwości dalszej pracy np. przełożenia tego na dŹwięki czy słowa;

Reasur'nując: intrygującymjest san,lo założenie pracy doktorskiej' aby oprzeć cykloblazów
- ich skalę. strukturę czy ko1orystykę na strukturze i proporcjach konkretnej przestrzeni
wystawowej oraz na logice złotego podziału i ciągach Fibonacciego. Niestety zabrakło nieco
konsekwencji w postaci przekonującej metody realizacji. Nie pomogły w tym też dalsze
arbihalne Założenia (na przykład o kolorze). Samo odwołanię do intuicji i spontaniczności to
w tym kontekście iednak Za mało' Dlatego też raczej doceDiłbym całą tę pracęjako
salkastyczną subwers,ję wobec inst}.tucjona]nych wymagań lacjonalizacji nalzucanych sztuce.
stwierdzam, że Pan magistel Robefi Zbikowski spełnia wymogi formalne, proceduralne i
merytolyczne uplawniające do otrzymania doktoratu w dziedzinie sztuk plastycznycl]'
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