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Uniweisyetu Artystycmego w Poznaniu dnia 1l czetwca2Ol5 r.

Magdalena Kleszyriska urodzila sig w 1985 r. w Szczecinku. W 2005 roku ukoriczyla

Liceum plastyczne w Koszalinie - kierunek Tkanina Artystyczna. W 2010 roku ukoricryla

studia na wydziale Edukacji Artysty czneiAkademii sztuk Pigknych (uAP) w Poznaniu'

Studiowal atakzena Wydziale Mahrsfwa UAP. W latach 20lrl20l2 pracowala jako

wolontariuszka w II pracowni Malarstwa na Wy&iale Edukacji Artystycznej UAP w

Poznaniu. Od2013 r. pracuje na etacie asystenta w ww' Pracowni'

Kandydatka przedstawila dokumentacjg dorobku tw6rczego, aktywno5ci wystawienniczej

o.u, ukty*rros.i * zakresie spraw otganizacyjnych i dydaktycznych.

Magdalena Kleszyri ska zrealizowala irt"ty wystawy indywidualne ( w Bratyslawie'

LeJznie, Bydgoszczy).WziE\audzialw 29 wystawach zbiorowych' Wielokrotnie brala

udzial* *u^y"h wystawach o zasiggu migdzynarodowym oraz og6lnopolskim, takich jak:

Triennale Tkaniny Artystycznej (dwukrotnie), Migdrynarodowe Triennale Tkaniny,

Migdrynarodowe.Bie*ui, Wspolczesnej Tkaniny Artystycznei,Migdzynarodowe Biennale

Tkaniny Artystycznej, Migdzynarodciwa Wystawa Tkaniny Artystycznej, Migdrynarodowa

Wystawa Miniatury tkackiej-(dwukrotnie), V Migdzynarodowy Konkurs Rysunku we

wroctrawiu,12 og6lnopolska wystawa Tkaniny unikatowej (L6dz) ).
Kandydatka przeistawilutukZ"Wk6udzialuw przysz1ych, planowanych wystawach '

zbiorowych i indYwidualnYch.
Za swojqtw6rczoS6 w dziedzinie tkaniny kandydatka otrzymalatzy nagrody oraz jedn4

nominac3g do nagrody: ( III miejsce ttu i0 Migdzynarodowym Biennale Wsp6lczesnej

Tkaniny Artystycznej , Scythia /4 Kherson, na Ukrainie, 2014;Nagroda Inst5rtutu
polskiego wuf triennale Tkaniny Artysty cznei Without borders w Bratyslawie, 201212013;

Nagroda Jury w 16 Migdzynarodowej Wystawielvliniatury Tkackiej Textile over Goldw

Bra:tyslaw ie, ZO t + ; 1 2 Og6lnopolska Wystawa Tkaniny Unikatow ej, N-6dL 20 13 -

nominacja do nagrodY).



W ci4gu pigciu lat (2012 - 2015) Magdalena Klesryriska prowadzilawarsrtaty plastyczne
m.in. w Galerii MBWA w Lesznie, Galerii Miejskiej Arsenal w Poznaniu, atakaena
Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. Uczestniczylaw organizacji wykladu Koncepcja plci
kulturowej dr Piotra Bernatowicza (UAP,Pozna[), atakhe wsp6lpracowala z dr Soni4
Rammer przy tworzeniu cyklu wystaw prac student6w i absolwent6w UAP.
Priorytetem aktywnoSci wystawienniczej Magdaleny Kleszyriskiej jest udziat w cyklicznych
wystawach tkaniny o zasiggu migdzynarodowym i og6lnopolskim (biennale, triennale). Od
momentu ukoticzenia studi6w kandydatka regularnie uczestniczy w wystawach dotycz4cych
wybranej przez ni4 dyscypliny aftystycznf. Jej prace zosta$ kilkukrotnie nagrodzone.
Uczestniczeniew organizowaniu warsztat6w plastycznych, wystaw prac student6w i
absolwent6w UAP oraz wyklad6w, Swiadczy o jej zaangazowaniu.

Ocena opisu rozprary doktorskiej

Praca opisowa zNohona jestztrzechrozdzialfiw. W pierwszymrozdziale autorka w rwigzly
spos6b okreSla gl6wn4 problematykg rozprawy. Autorka deklaruje crtery fr6dtatw6rczej
inspiracji. 54 to: teoria intuicjonizmu Bergsona, teoria psychologii (nieSwiadomoSci
zbiorowej) CG Junga, historia kultury (zzaakcentowaniem mySlenia symbolicznego i
archetypicznego) oraz historia sztuki, zawghona do historii wsp6lczesnej tkaniny
arty sty cznej (obiekt6w migkkich).
W drugim rozdziaLe autorka przedstawia teorig intuicjonizmu. Bazuje na opracowaniu
przedstawionym przez francuskiego filozofa H. Bergsona oraz na wlasnej interpretacji tego
pojgcia. Intuicj4 tw6rczqnazywa stan pozarozumowy, dzigki kt6remu artysta rozpoznaje
Swiat, interpretujqc go wedlug wlasnych wyobraZeri o nim. W podsumowaniu podrozdziatu
autorka stwierdza, 2e: intuicja ma kierowalwyobru1ni4 artysty i umozliwii przedstawienie
prawdziwej istoty rozpatrywanego przeztw6rc9 zjawiska. Wedtug Bergsona, artysta
wizualny moze przedintelektualnie (dzieki intuicji) rozpoznal i wydobyd rdzen zagadnienia,
kt6re rozpatruje. Tw6rca posluguj4c sig intuicj4 i wyobrainiqw polqczeniu z intelektem
orazwolqwykonawcz1mohe zmaterializowaf zjawisko, uirywa11c symboli. Nastgpnie
autorka prryblihapojgcie ,,nieSwiadomoSci zbiorowej". Opiera sig na teoriach CG Junga.
Szuka podobieristw w teoriach Junga i Bergsona. W swoichrorwuhaniach uznaje za
nienvykle istotny termin nieSwiadomoSci zbiorowej, odnosz4cy sig do zbioru doSwiadczefr
ludzi,jako gatunku, wbudowanych w dziedziczonq strukturg m6zgu, kl6re pojawiaj4 sig w
postaci zjawisk rwanych archetypami. NieSwiadomoSd zbiorowa jest, wedlug Junga,
ofiarowana kazdemu czlowiekowi. Ma charakter ponadczasolvy i ponadosobisty.
Niezaleznie od r6imic kulturowych i spolecnrych, zbior wszystkich danych, do kt6rych
sigga nie5wiadomoS6, pozostaje sp6jriy dla calej rasy ludzkiej. Wedtug Junga proces
twfircry polega na,,ozywianiu odwiecznych praobraz6w". Autorka zgadza sig z Jungiem,2e
iloSd przedstawianych przez artystg temat6w, kluczowych motyw6w, j est ograniczona.
Zanwaha,2e afistatworz4c dzielo, posluguje sig zmaterializowanymi odpowiednikami
ideilzagadnienia - symbolami. Autorka uwaza,2e czerpanie z nieSwiadomoSci, podczas
pracy arty sty cznej, jest istotnym czynnikiem:
(...),,Budowanie (przez arlryst6w) konkretnych form, uklad6w, w duZej mierze moze
nawiry.ywa6 do juZ wpisanych w nas - naszq SwiadomoS6, pewnych kod6w. Archetypy i
symbole staj4 sig wobec tego podstawowymi elementami skladowymi prac." (...)
Archetypy i symbole same w sobie gromadz1wszelkie mozliwe dane i stajq sig wobec tego
ni ewy czelpalnym ir 6 dlem zagadnieft poru szany ch w tw6rczo Sc i. "
Podsumowuj4c podrozdziaL autorka zdecydowanie stwierdza, ze: (...),, artySci posluguj4 sig



intuicj 4 i czerpiq z nieSwiadomoSci zbiorowej ".
W kolejnym punkcie rozdzialu autorka rozpatruje problem mySlenia symbolicznego,
opieraj4c sig m.in. na,,Traktacie o historii religii" Mircea Eliade. Nastgpnie opisuje
wybrany przez siebie prawzfir Axis mundi. Uznaje go za jeden z najistotniejszych,
najbardziej pelnych i wielow4tkowych symboli.
W kolejnej czgSci rozdziaLu dysertacji kandydatkaprzybliza pojgcie rzeLby migkkiej. (Z
uwagi nazbyt szeroki zakres) pomija wielowiekow4 tradycjg, kt6ra stworzyla fundamenty
do powstania tkaniny przestrzenrtej. Opieraj4c sig na licznych materialachfur6dlowych,
autorka stwierdza, 2e inicjatoriarri zmian dotyczqcychrozszerzenia regul budowania tkaniny
byli gl6wnie polscy artySci. W rwiqzku ztym koncentruje sig ona na historii tkaniny w
powojennej Polsce. Siega do opracowari prof. Ireny Huml. Pokazuje tlo history czne i
przeobruZanie sig pracowni tkaniny w Akademii Sztuk Pigknych w Warszawie pocz4wszy
od lat pig6dziesi4tych XX wieku. Nastgpnie opisuje pierwsze spektakularne wystawy oraz
prace wybranych artyst6w.
W trzecim tozdziale autorka zajmuje sig analiz4wlasnych prac. Opisuje wczeSniejszy cykl
prac inspirowanych fotm4 i symbolik4 kamienia (,,Kamieflie", ,Czaffre kamienie").
Tajemnica zawarta w tym prostym wytworze natury nasuwa pytanie: co kryje sig wewn4trz?
Pytanie to dotyczy sfery frrycznq oraz symbolicznej. Nastgpnie kandydatka opisuje pracA
,,Totemy",bgdqc4 inspiracj4 pracy wykonanej w ramach rozprary doktorskiej . Zamysl
afistyczny polegal na przedstawieniu szeroko pojgtego zagadnienia l4cznoSci w
odniesieniu do symbolu Axis mundi / osi Swiata.
Autorka analizuje wybrany przez siebie motyw drzewa. Podkresla jego wieloznacznofil:
symbol cyklicznofici irycia, znacznik centrum Swiata atakze symbol l4cznoSci. Praca
plastyczna odnosi sig w duZej mierze do problemu l4cznoSci. Kandydatkarwraca uwagg na
wsp6lczesn4 tendencjg zaniku komunikacji indywidualnej prry jednoczesnym wzroScie
komunikacji na poziomie przekazu informacji. Autorka odrntca formg calego drzewa,
koncentruje sig na ukazaniu jego fragmentu (pnia), aby w ten spos6b nawiqzaf do problemu
postgpuj4cego zaniku komunikacji. Ukazanie okaleczonego fragmentu drzewa i
prrywolanie obrazu spalonego lasu, ilustruje w spos6b symboliczny problem utraty
Lqcznofici. Utrata l1cznoSciwiphe sig z utrat4 ci4gloSci, cyklicznoSci i Lrycia. Koncepcja
Magdaleny Kleszyriskiej porusza problem, kt6ry jest takZe zawarty w projekcie Arborealnej
Architektury Magdaleny Abakanowicz. Ekologiczne miasto, ztohone z drzew-dom6w,
wpisuje sig w szeroko pojEtq symbolikg Axis mundi.

Ocena pracy plastycznej

Kandydatka przedstawila portfolio zawieral4ce fotografie prac wraz z opisem oraz
propozycjg r62nych wariant6w eksporycji. Praca artystyczna jest ztohona z obiekfw oraz
kola?y inspirowanych symbolik4lasu oraz kamienia. Autorka omawia zagadnienie w pracy
bgd4cej opisem rozprary doktorskiej. WyjaSnia maczenie symbolu Axis mundi - drzewo
osiq Swiata, jako t4cznlkapomigdzy niebem aziemi1. Zwracauwagg na dwojakie znaczenie
symboliki lasu. Pierwsze jest kojarzone z plodnoSci4,Zefsk4nafin1ibezpieczefistwem,
drugie odnosi sig do nieznanego, niebezpieczeristwai grozy. Autorka zauwala, ze symbol
drzewa jest chgtnie wykorzystywany przez arfyst6w. Nastgpnie w podobny spos6b analintje
motyw kamienia. Sigga doprzyklad6w prac tw6rc6w tkaniny wsp6lczesnej. Por6wnuj4c
r62ne prace artyst6w dziaLaj4cych w obszarze tkariny unikatowej, dochodzi do wniosku, 2e
tw6rcy uzyskuj4 zbieimeromvi2zania. Autorkazadaje sobie pytanie, dlaczego tak sig dzieje,
pomimo istotnych r62nic kulturowych, spolecznych, geograficznych, czy wieku tw6rc6w.



Punktem wyj5cia do powstania omawianych prac byly ,,Totemy", obiekty spalone, zepsute
(prezentowane na 15 Migdzynarodowym Triennale Tkaniny w N'odzi). Jako praca
plastyczn1, stanowi4c4 istotn4 czES( rozprawy doktorskiej, autorka przedstawila zbi6r form
przestrzennych, wykonanych w technice tkaniny. Zr6dlem inspiracji s4: las, drzewo, kamief
- ponadczasowe symbole, archetypy. Las Magdaleny Kleszyfrskiej jest zdegradowany.
Pozbawione koron, ciemne kikuty ewokuj4 atmosferg cmentarza. Jednym z artyst6w,
podejmuj4cych w swojej tw6rczoSci temat degradacji peizahuiest Anselm Kiefer. W Um
miejscu, chciatabym zacytowac fragment tekstu AgaS Stronciwilk,,Cighat olowiu"
( Kwartalnik Kulturalny Opcje ), dotycz4cego monograficznej wystawy Anselma Kiefera w
paryskim Centre Pompidou ("Anselm Kiefer", kurator: Jean-Michel Bouhours, Centre
Pompidou, | 6.12.201 5-l 8.04. 2016.)

(...),,Zdegtadowany pejzuZ jest wielokrotnie podejmowanym tematem w malarstwie
Anzelma Kiefera. Jestzawsze pozbawiony ?ycia,nazflaczony pigtnem ludzkiej obecnosci.
Tw6rca ukamjqc Swiat w ruinie, pokazuje tak2e,,zrujnowanq" przytodg. Temat
zniszczonej, spalonej przestrzeni pojawia sig chociahby w obrazie,Maikiifer flieg!"
(,,Chrab4sicnt\e6l-) 2L974 roku. Na pierwszym planie znaldui4 sig polacie spopielonej
iiemi,w tle widzimy jeszcze t14ce sig pozary. Ciemna, przytlaczalqca kolorystyka potgguje
posgpny nastr6j obrazu. (. ..) W jednym zobraz6w - ,,Malen" (,,Malowa6") z 1974 roku - na

r*ggton4 zierrng spada obfity deszcz, nviastuj4cy nadziejg na odrodzenie. Nad caloSci4
pejziZuwidnieje paleta ztytulowym napisem. Kiefer zadaje tym samym pytanie

b iowitrnoS6 i rolg artysty w Swiecie dotknigtym zag\ad1. Z drugiei strony pojawia sig tutaj

waimy dla niego motyw cyklicznoSci Lycia i obumierania."

pracg Magdaleny Kleszyriskiej charakteryzvie zr6hnicowanie wielko6ci form. Calo$6, w

za1eimo1ci od koncepcji aranaacyjnej,anektuje duiry obszar o dtugoSci 6 m, szerokofci 3 m i

wysoko5ci 1,4 m. Autorka do realizacjivirytarlhnychmaterial6w, takich jak: welna,

sznurek bawelnianyo drewno, farbaakrylowa, wykladzina. Wykorzystatametalow4
konstrukcjg. Po bliZsrymprzyjrzeniu sig instalacji, dostrzegamy ogrom praay wlozonej w

rcalizacjE czEsciskladowych. Autorka zastosowala kitka technik, m.in. tkanie i

szydetkbwanie. W zaleimssci oduirytej techniki, autorka uzyskala odmienn4 fakturq

poszczeg6tnych element6w. Praca jest monochro maty czna. Przewainiqcym kolorem jest

czerh.Nie jest to jednak jeden rodzaj czerni. Skladaj4 sig na ni4: chlodna czerh, odcienie

ciemnej szkg6;ciiindygo. Ascetyczno6d koloru podkresla i uwydatnia formg instalacji.

Czerhniemal wV,,er1dej kulturze ma inne, czgsto odlegle znaczenie. W historii kultury

europejskiej czerh, jako przeciwiehstwo Svriatla, symbolizowalawarto5ci negafywne.

Kojiriona jest zt iigi.lnosr i4, aahobq i $mierci4. Symbolizuie takhe wladzE, tajemniezofiQ

seksualnos6. W dzisiijsrych czasachstala sig kolorem elegancji, luksusu i wyrafinowaria.
patrzqc na caLo1( arannijiMagdateny Klesryriskiej odnoszEwrcheniejednorodnofui i

naturalno6ci. Jednoczesnie instalacja ma charakter mroczry. Zawiera pierwiastek

tajemniczofci i melanchotii. Myflg, ze niemtykle wyrafinowanym zabiegiem bylo celowe

zastosowanie czarnego, matowego koloru, kt6ry pochlania $wiatto i koncentruje uwagg na

ksztatcie obiektu.

pozainstalacj4 przestrzenrt4, kandyd atka zrealizowa\a cykl26 interesuj4cych kolaZy,

bgd4cych dwuwymiarowym dopelnieniem prac rzeflbiarskich. Fragmenty zdig(,, taSma,

kalkotext, sznurek, to materiaty, kt6re zostaNy uLryte do realizacji tych prac. 54 one '

dopelnieniem ascety cznej linearnoSci rysunku autorki. Dodatkowym elementem jest



r62norodnoS6 fakturowa, niejednolito5d struktur uZytych material6w. Kompozycje s4
zdyscyplinowane zar6wno w formie, jak kolorze. Nagromadzenie werlykalnych,
wydluzonych,trapezowatych i prostok4tnych ksztalt6w, kontrastuje z pozostalymi
elementami. Gdzieniegdzie pojawiaj4 sig takZe fo*y okr4gle, sugeruj4ce przelaoi.
Rozmieszczenie form w kompozycjach, odlegloSci pomigdry nimi, atakhe zastosowanie
r62nic walorowych pocigtych fragment6w zdlEl (uzytych do realizacji), wsrystko to
wplywa na poglgbieniewruhenia tr6jwymiarowoSci i dynamikg prac. Kolaze, w
przeciwiefstwie do instalacji, sq jasne. Istotnym elementem kompozycji jest problem
Swiatla i cienia. W tych oszczgdnych i syntetycznychpracach, pojawiaj4 sig w niewielkiej
iloSci kolory: biel, 6cru, czerft, szaroS6, kolor szaroblgkitny, indygo, a nawet ugier. Patrz1c
na kolaze, odnoszg wrahenie, ze autorka, (bgd4ca absolwentkEpoznanskiego Uniwersytetu
Artystycznego), poprzezrealizacjg tych dwuwymiarowych prac, odnosi sig poSrednio do
tw6rczoSci Jana Berdyszaka. Wsp6lnym mianownikiemjest koncentracja na problemie
percepcji przestrzeni, ztohonej z element6w przeSwietlonych, przejrrystych, odbijaj4cych
Swiatlo zderzonych z cieniem i ciemnoSci4.

Konkluzja

Magdalena Kleszyriska stworzylapracA afistycznq o zrnczeniu wielowymiarowym.
Realizacjawpisuje sig zar6wno w kontekst ekologiczny,jak i spoteczny orzkulturowy.
Wypelniona calym arsenalem symboliki , pozostale dzielem wspolczesnym i oryginalnym.
Forma prapy orczrawarty w niej przekazmajqwymiar uniwersalny. SA rezvltatem
poszukiwari autorki i potwierdzeniem istotnej roli intuicji w procesie kreowania dziela
sztuki.

Podsumowanie

Magdal ena Kl e szyri ska zr ealizowala ory g inaln4 ar arhacj g p I asty czn4, po sluguj 4c s i g
technik4 tkaniny unikatowej oruzkoluAt rysunku i grafiki. Opis rozprawy doktorskiej
zatytulowany: ,,subiektywne rorwuhania o roli intuicji w tworzeniurze1by migkkiej
(tkaniny unikatowej)" jest, w mojej opinii, wnikliw4 analizqprzedstawionego zagadtienia.
Kandydatka przedstawila dokumentacjg dorobku tw6rczego, aktywnoSci wystawienniczej
oraz aktywno6ci w zakresie spraw organizacyjnych i dydaktycznych.
Wysoko oceniam oryginalnoS6 przedstawionej pracy artystycznej. Czgfit opisow4 uznaig za
wartoSciow4, starannie napisan4,vkazujqc4 temat w szerokim kontekScie, zawieraj4c4
bogate opracowanie bibliografrczne. Wysoko oceniam dotychczasowy dorobek tw6rczy i
wy stawienniczy kandy datki.
Po zapoznaniu sig zpracqoraz opisem rozprawy doktorskiej pt. ,,subiektywne rorwahania o
roli intuicji w tworzeniurzelby migkkiej (tkaniny unikatowej)", &takhe z dorobkiem
afistycznym, stwierdzan,2e mgr Magdalena Kleszyriska posiada wszelkie umiejgtno5ci do
prowadzenia samodzielnej dziaLalnoSci artystycznej. Jej praca doktorska spelnia warunki

okreslone w Art. 13 pkt.l Ustawy o stopniach i tytutrach naukowych w zakresie sztuki, co w
pelni uzasadnia nadanie przezRadE Wydzialu Rzeflby iDziataft Przestrzennych
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych,

dyscyplinie - sztuki pigkne.

Dominika Krechowicz
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