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RECENZJA

rozprawy doktorskiej pt.Ironia i wartości oraz dorobku twórczegoo arĘsĘcznego i
dydaktycznego

mgr Gabrieli Pienias

w związku zę wszczęciemprzez Radę Instyhrtu Sztuki w Cieszyrie Wydziału Artystycznego
uś w katowicach

przewodu doktorskiego w dziędzinie sztuki plastyczne

w dyscyplinie sztuki piękne

Założenia rozprawy (postawione problemy badawcze i artystyczne)

Pani Gabriela Pienias w koncepcji pracy doktorskiej ujawnia zaŁożenia, które mają lec u
podstaw powstania rozprary doktorskiej. Jak pisze, zamierza odnieść się do słynnego obrazu
Wolność wiodqca lud ną barykady Eugene Delacroix, jako przejawu jej wcześniejszych
zainteresowań tematyką rewolucji, manifestacji. Twierdzi również, tż zamięrza zervvać z
konwencją realistyczną w swoim malarstwie. Zamięrza,,stworzyć" tenobraz,,na nowo", w
sposób przewrotny. Chce wykonać ptacę, która nie będzie przypominać zwykłego obrazu, ale
będzie serią obiektów i asamb|uZy. Chce swoją pracą stworzyó manifest-wspomnienie sztuki
awangardowej, modernistycznej. Sądzi, iż dziękiprzekraczaniuprzez sztukę awangardową
granic, poprzez jej działaniawyvrotowe pokazuje ona coś bardzo istotnego, poszukuje sensu
własnego istnienia. Do tej idei chciałaby powrócić w swojej rozprawie.

Opis rozprawy doktorskiej i jego ocena

Opis rozprawy doktorskiej składa się z siedmturozdzińów zatyiiowanych: Protest i
kontestacja świąta sztuki, Zwrot ku awangardzie, Materiąlność sztuki, Sztuka konkretna,
Minimalizm, Wspomnienie Duchampa, Ironią i wartość. Do tego za-wartabibliografia i
archiwalne zdjęcie manifestu sztuki konkretnej. Tekst przecz7,tŃem z dużym zaciekawięniem.
Całość jest dobrze przemyślana, spójna, pisana przystępnym a nie hermetycznym językiem,
co jest ólżą zaletą wobec spotykanych niekiedy tekstów aspirujących do prac
turbonaukołyych. Artystka ujawnia wszystkie aspekty pracy doktorskiej, wcześniejsze
inspiracje i fascynacje. Nawiązuje do idei sztuki konkretnej i minimal artu, jako jednychz
najnowszych inspiracj i przy powstawaniu dzięła artystycznego. Spotykamy się tutaj z
przemyśleniami, które formułuje artystka, która jest jednocześnie historykiem sztuki, co jest
tymbardziej interesujące i cenne. Osobiście zafascynowńa mnie idea powrotu do, zdaniem
artystki, siły modernizmu, jako antidotum w stosunku do skrajnych postaw objawiających się
w tendencj ach dekoracyj nych i tzw. sztuki zaangażowanej, interwencyjnej . Idea metasztuki



jest zawsze czymś niezmiernie intrygującym. Cenne dla mnie jest dojrzewanie artystki do
zmian,probaprzewartościowania i rewizji swoich wcześniejszychpog|ądów. Jak pisze:

,,Sztuka dzisiejsza często lekcewazy pewne uniwersalne, istotne problemy, stawiając na
rozńązywanie spraw dorńnych, politycznych, społecznych. Utopię zastąpiła,jak to się
dzisiaj mówi, dystopia, która czerpie swoje pesymistyczne wizje ptzyszłości bezpośrednio z
rzeczywistości." I następny cytat:,,Moje zainteresowanie modernizmem wynika poniekąd z
tęsknoty za transcendencją i refleksyjną postawą wobec sztuki. Zaczęłam czerpać
przyjemność z odkrywania sztuki w jej wymiarze konceptualnym orazv,rymiarze
materialnym, nie zastanawiĄąc się nad polityką,modą, grą rynku itp. Wydaje mi się, żetakie
stawianie sprawy może prowadzić do jakiejś nowej wersji awangardy w sztuce." Widać, żę
artystka pomimo swojego dystansu i pesymistycznej diagnozy co do rozwoju sztuki potrafi
jednak wzbudzić w sobie optymizm. Jest to niezmierniewńl\e, ponieważ beztego trudno jest
rozwijać twórczość. Czasami nawet może się to skończyc zanegowaniem dotychczasowego
dorobku, Łącznie z rezygnacją z pracy twórczej. Z przyjemnością stwierdzam, iZ opis
rozprary w wystarczający sposób wspomaga percepcję części artysĘcznej, vłprowadzĄąc
juz wspomniane inspiracje, motywacje i osobiste przemyślenia. Ocęniam wysoko tę część
rozptary.

Ocena części ar§s§cznej

DzieŁo składaj ące się na rozprawę doktorską stanowi 1 8 obiektów powstałych na przestrzeni
lat2018120. Na w/w obiekty składają się zarówno pracę, które można by określić jako obrazy
malarskie, wykonane na płótnie lub desce, często z elementami asamblażu, jak i obiekty o

charaktęrzę rzeźbiarskim i instalacji. Jak wiemy, mają one nawiązywać do słynnego obrazu
Delacroix. Zasadniczym atrybutem tego nawiązania, zdecydowanie symbolicznego, jest
kolor. W pracach z roku 2018 dominuje niebieski, biały i czerwony. W roku następnym, na
skutek ruchu tzw. ,,Żokych kamizelek" dochodzi dodatkowo żołć.Pięnias często korzystaz
efektu odwróconego płótna, pokazując drugą stronę podobrazia i blejtram. Tworzy
kompozycje o różnym poziomie dynamiki, razbardziej rozbudowane zużyciem fragmentów
elementów gotowych (fragmentów mebli), lulńaj przyMadem są obiekty pt, Niebiesko-Biało-
Czerwony 2 i Niebiesko-Biało-Czerwono-Zółty, * innych przypadkach bardziej oszczędne,
Artystka w zalężności od koncepcjiposzczególnego obiektu stosuje różnę proporcje użycia
poszczególnych kolorów. Raz jest to dominacja czerwieni, innym razem koloru niebieskiego
zrównoważonego bielą. Jedynie w pracy pt, Niebiesko-Biąło-Czerwony 5 trzy kolory
występują w tej samej proporcji, podobnie jak we fladze Francji. Tak na marginesie ta praca
wydaje mi się nĄbardziej mocna i wyrazista, zaróv,lno przęz skalę ale i prostotę środków.
Dodanie czwartego koloru czylt żółci w pracach z2019 roku również skutkuje stosowaniem
ztóżnicowanych proporcj iużyciatym razem cztercchkolorów, zradykalnym pozostawieniem
samego żółtego w wypadku pracy pt. Zółty 1. Dwie prace, które mają charakter
obiektu/instalacji/happeningu to kopia posągu Wenus z Milo ubrana w żółtąkamizeIkę oraz
Barykada. Ta druga instalacja, do której użyĄo takich elementów gotowych jak stół, czerwona
czapka,krzesła i desek zainscenizowana w pomieszczeniu, w sensie rozbudowanej
kompozycji i dynamiki chyba nĄbardziej nawiązt4e do obrazu Delacroix. Jest to również
ukłon w stronę Marcela Duchampa, którego artystka przywołuje, jako najważńejszego
rewolucjonistę w sztuce, który zbuntował się przeciwko trywializowaniu sztuki i braku w niej
elementu głębszej refleksji i krytycyzmu. Wszystkie obiekty tworząobraz spójnej realizacji.
Ich poróznicowanie co do wielkości, ilości elementów orazrodzaju kompozycji powoduje, iż
widz nie odczuwa nudy. Kontrastowanie prac poprzęz obiekty minimalistyczne do bardziej



rozbudowanych ,,barokowych" tworzy interesujący zestaw, Pienias korzystając ze znanych

praktyk artystycznych potrafi uzyskać indywidualny charakter swoich prac, co nie jest łatvłe a

często niebezpieczne. Oceniam tę część rozprawy jako bardzo wartościową i oryginalną.

Ocena dorobku artystycznego i dydaktycznego

Gabriela Pienias to aĘstka z dużym i ambitnym dorobkiem . Zaróvłno jeśli chodzi o staż

artystycznyjak i jego wielkość. W przypadku dostarczonej dokumentacji ujawnia dorobek od

2011 roku. Jest on naprawdę imponujący i bogaty. W tym czasię powstało wiele prac i
rea|izacjiw przestrzeni publicznej i obrazy, zwykle prezentowane w otoczeniu miejskim,

wśród obecności widza,który pojawia się w sposób naturalny. Artystka w pełni Świadomie

korzysta z tej strategii, chcąc angńowaó widza ,,każdego", a nie tylko takiego, który obcuje

ze sztukąw galerii czy muzt.lr)m. W ramach dziaŁahw przestrzeni publicznej powstały cykl
prac malarskich pt. Wykluczeni, Slumsy, Bąixa -Chiado, Electrico, Krzyk, W drodze,

Manifestanci, Saudade, Karnawał, Kondycja ludzką, Obrazy uliczne. Artystka pokazywńa je

w zarówno w Polsce jak i za granicą, m.in. w Portugali i w Czechach. Pierwsze cykle

charakteryzuje korzystanie zę stylistyki realistycznej, czasami zpewną dawką ekspresji

zarówno pod względem treści jak i formy. W późniejszych artystka korzysta z form, które są

bardziej otwarte, niektóre są asamblażami.W 2017 roku powstaje cykl plenerowy Pt. Nie-

nvyHe obiekty, gdzie arĘstka w technice asamblażu korzysta również w sposób batdzo

interesujący z darow natury. Kolejne cykle to rozwój techniki asamblńu, gdzie Pienias

śmiało vłłączarzeczy gotowe oraz pojawienie się obiektów malarskich o nieregularnych

ksztńach,które konfigurowane razemtworząobiekty przestrzenrte o charakterze

rzęźbiarskim. Innymi działaniami artystki są projekty o charakterze interwencji społecznych i
projekty wystawiennicze. Pienias nawiązuje współpracę zę znanym częskim aĘstą Davidem

Ćernym, z którym zaŁJadakomercyjną galerię sztuki w Pradze na Smichov'ię, Znalazły się

tam dzięŁasztuki, głównie malarstwo, rzeźba, fotografia, ale również inne artystyczne obiekty

największychznanychżyjącychczeskich i słowackich artystów. Pozostała działa|noŚĆ

kuratorska jest głównie związana galeriami w Ostrawie,Pradze, Wrocławiu.Tę częŚÓ

działalności artystki oceniam bardzo wysoko, zewzg\ędunarozmiar, obszar aktyrłmoŚci jak

na jej jakość artystyczną.
Inna aktyrvność Pienias to działalność na polu dydaktyki. Tutaj Pienias jest także niezwykle

aktywna i posiada duże dośwtadczeniaw tym zakresie. Wykazuje w dokumentacji

doświadczenia w prowadzeniu samodzie\nie zajęó zarówno z malarstwa, rysunku, grafiki, jak

i zajęć z zagadnień sztuki współczesnej, historii i teorii sztuki, gdyż obok tl'tułu magistra

sztuki drugi tytuł - magistra nauk o sztuce jest przed nią, ukończyła bowiem studia

magisterskie na kierunku historia sztuki na Uniwersltecie Wrocławskim. Instytucje, gdzie

prowadziła zajęciai obecnie je prowadzi to Instltut Sztuki UŚ w Katowicach z siedzibą w
Ciesąmie, Akademia Sztuk Pięknych w Pradze i obecnie Uniwersytet Ostrawski w Czechach.

Tę częśó dziaŁa|ności dydaktycznej oceniam równie wysoko. Dodając do tych dwóch

aktyrvności (artystycznej i dydaktycznej) działalność organizacyjną (festiwale sztuki,

spotkania artystyczne),udziałw sympozjach, konferencjach i kołach studenckich oraz

publikacje jawi nam się obraz osoby spełniającej się znakomicie na wielu niwach:

artystycznej , dydaktycznej, pedago gicznej, naukowej i otgańzacyjnej. Zaistęjest to

imponujące, biorąc pod uwagę wiek artystki.



Konkluzja

Po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, obfitą dokumentacją działalności artystycznej,
naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej uważam, iż artystka w pełni zrea|izowała
przyjęte zńożenia, problemy badawczę i artystycznę, częgo efektem jest oryginalna praca
artystyczna stanowiąca znaczny wkład w rozwój dyscypliny artyśycznej,,sztuki piękne".
Wyjątkowo cenne było w tymprzypadku dochodzenie do finalnego dzieŁa. Postawienie sobie
wysoko poprzeczki,poprzęz próbę odnalezienia na nowo siły modernizmu,nawiązania do
sprawdzonych strategii ready mades, asamblażl, minimal artu, nie tracąc przy tym,,siebie"
jest godne uznania. Podobnie jakcaładzińalność mgr Gabrieli Pienias.
Biorąc pod uwagę powyższe zpełnym przekonaniem stwierdzam,iżrozpTawa doktorska pt,

Ironia i wartości, w pełni spełnia wymagania art.I3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tl.tule w zakresie sztuki,
kwalifikujące do nadania stopnia doktora w dziędzinie sźŃi plastyczne w dyscyplinie sztŃi
piękne, zuwzględnieniem rozporządzęnia Ministra Nauki i SzkolnictwaWyższego z dniaZ}
września 2018 r. w sprawie dziedzinnauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin
artystycznych na podstawie urt. l79 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

Ł?l^/h,


