
Opinia recenzentalrecenzja ] w przewodzie doktorskim
pani mgr Magdaleny Kleszyriskiej, w szczgty m i r ealizowanym
na Wydzi ale Rzetby i D zialah P r ze str zennych - Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu, w dziedzinie sztuk plastycznych,
w dyscyplinie artystycznej - sztuki pigkne.

Pani mgr Magdalena Kleszyriska urodzila sig w 1985 roku w Szczecinku. W
2005 roku ukohczyla Liceum Plastyczne w Koszalinie kierunek Tkanina
Afistyczna. W latach 2005 - 2010 studiowala na Wydziale Edukacji Artystycznej,
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu a konsekwencjq i zwiehczeniem tego byl
dyplom pod kierunkiem prof. Joanny Imielskiej. Po zakohczeniu studi6w
magisterskich w 2010 roku, rozpoczgla drugie studia pierwszego stopnia na Wydziale
Malarstwa - na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2012 roku pracuje w
swej macierzystej uczelni jako asystentka w II Pracowni Malarstwa, prowadzonej
przez prof. Mariusza Kruka, na Wydziale Edukacji Artystycznej. Obecnie pani
Kleszyriska ma otwarty przew6d doktorski na Wydziale Rzefby i DzlaNah
Przestrzennych, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, w dziedzinie sztuk
plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki pigkne. Temat rozprary
doktorskiej - ,,subiektywne rozwahania o roli intuicji w tworzeniu rzeLby migkkiej
I tkaniny unikatowej ]. Promotorem w tym przewodzie doktorskim jest dr hab. Pawel
Kielpirlski, prof.UAP. Promotorem pomocniczym jest dr Rafal Kotwis. Artystka ma
na swym k4cie okolo trzydziestu wystaw zbiorowych w kraju i zagranicq oraz kilka
wystaw indywidualnych. Wazniejsze wystawy zbiorowe; 20lI rok, ,,Rysunek to...",
Galeria BWA w Lesznie,2012 - 20t3 rok - ,,III Triennale Tkaniny Artystycznej'o -

Without borders, w Slowacji, w Czechach. na Wggrzech, w Polsce - w Muzeum w
Bielsku Bialej, 2013 rok - ,,12 Og6lnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej w N,odzi,
2014 rok - 5 Migdzynarodowe Triennale Tkaniny - Nowi Sad, Serbia, 2015 rok - 5
Triennale Tkaniny artystycznej, Tradycja i Innowacja, R6znorodno66 i JednoSi,
Ryga, tr-otwa. 2015 rok,,Mikrokosmos", Galeria CCS, Shuhl, Niemcy. 2016 rok -,,15
Migdzynarodowe Triennale Tkaniny w tr-odzi. Wazniejsza wystawa indywidualna;
,,Tkanina Artystyczna", Polski Instytut w Bratyslawie, Slowacja. Doktorantka
wielokrotnie organizowala warsztaty, m.in. w MBWA w Lesznie, w Galerii Miejskiej
Arsenal w Poznaniu, na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu, wyklady i prezentacje
tw6rczoSci. Warto te| tutaj podkre6lii nagrody i wyroLnienia przyzrLane pani
Kleszyriskiej. Oto one1' 2012\2013 rok - III Triennale Tkaniny Artystycznej Without
borders, Nagroda Polskiego Instytutu w Bratyslawie. 2013 rok - 12 Og6lnopolska
Wystawa Tkaniny Unikatowej w tr-odzi - nominacja do nagrody. 2014 rok - 10
Migdzynarodowe Biennale Wsp6lczesnej Tkaniny Artystycznej, Scytia 10, Kherson,
Ukraina - br4zowy medal III miejsce. 2014 rok - 16 MiEdzynarodowa Wystawa
Miniatury Tkackiej, Textile over gold, Galeria - SVU, Bratyslawa, Slowacja -

_4-



Nagroda Jury. W 2012 roku pani Kleszyhska braLa udziaL w X Migdzynarodowym
Plenerze Tkaniny Artystycznej, ), Basko Petrovic" Atelier 6l w Serbii, gdzie
prezentowala wlasnq tw6rczoS6. W 2013 roku w Magazynie o Sztuce, Arteon, w nr
10 pojawila sig publikacja wywiadu z artystk4, pt.,,Sztuka Mlodych".

TW6rczo6i pani Magdaleny Kleszyriskiej mie6ci sig w obszarze rysunku,
grafiki [linorytu ], tkaniny artystycmej, obiektu, rzeLby. Artystka pracuje cyklami a
jej dzieLa, zar6wno te frzycznie plaskie jak i te przestrzenne, s4 do56 oszczgdne,
proste i znakowe, syntetyczne, emanuj4ce cisz4, magi4 i kontemplacj4. Ich wymiar
niekiedy wrQcz medytacyjny wsp6hworzony jestprzez monochromatyczne a czasem
achromatyczne spokojne barwy. W swoich linorytach artystka nawiqzuje do sylwetki
ciala ludzkiego i do jego fragment6w jako znaku ikonograficznego. W obiektach
tkackich i przestrzennych penetruje naturg a w niej migdzy innymi kamieri i drzewo z
ich nieodl4cznymi atrybutami i tajemnic4. Artystkapoprzez sw4 tw6rczo6t,, jak sama
powiada, mocno zantJrzonq i osadzon4 w czyml takim jak intuicja, symbol,
SwiadomoS6 i nieSwiadomo66 atakLe archetyp, chce dotrzec do Lr6dla, do szcz4tku i
pocz4tku jako rudymentarnego bezkresu gdzie byd mohe nie ma juz granic,
prrynalmniej tych w znanym nam ksztalcie. W tym momencie juL tylko o krok
stoimy przed niewypowiadalnym i przed tajemnic4, kt6ra wiedzie nas ku temu co
odsyla nas poza jgzyk i otwiera na pozajgzykowy, pozawerbalny wymiar sztuki,
czlowieka i Swiata. Ta tajemnica otwiera nas samych i prowadzi ku temu co gladkie i
czasem lSni4ce lub jest ukryte w szczelinach istnienia i zwodzi nas na manowce.
My6lg, 2e kluczowe jest tu slowo otwarcie, kt6re Swiadomie lub nie, powtorzylem.
Umberto Eco, w swym ,,Dziele otwartym", fld stronie dziewiqtej vrryznaje, 2e ,,
otwarcie rozumiane jako fundamentalna zasada przekazu artystycznego jest trwal4
cech4 kazdego dziela w kazdym czasie". Owo otwarcie jako otwarcie na wyobratnig,
na niedoslowno6i, niedopowiedzenie i tajemnicg, jako otwarcie na konteksty
interpretacyjne i wymown1 ciszg, to wszystko jest doskonale w tw6rczo66 Magdaleny
Kleszyriskiej wpisane. Na sw6j prywatny u?ytek artystka przypisuje niezwykle cechy
i znaczenia pozornie prostym i pospolitym obiektom natury - drzewom i kamieniom,
nadajqc im w ten spos6b wlasny, symboliczny a mohe takhe mistycmy,
kontemplacyjny i medytacyjny wymiar. W ten spos6b autorka jak mySlg poszukuje i
odnajduje wlasne miejsce i zadomowienie w Swiecie - poprzez swq wrazliwo66, chg6
stawiania pytaf i poszukiwanie wlasnego jgzyka wypowiedzi artystycznych z
nieodl4cznie towarzysz1cq temu radoSciq i troskq. Taki postulat przypisywania
niezwyklo6ci zwyklym, c4 pozornie zwyklym rzeczom ma swe 2r6dla w
romantylmie a jeszcze wczeSniej w potrzebie romantyzowania Swiata, o kt6rej pisal
Novalis; ,,Nadawa6 rzeczom pospolitym wylszy sens, zwyklym tajemniczy
wygl4d, znanym godnoS6 rzeczy nieznanych, skoticzonym poz6r
nieskoriczono6ci". Ta romantyczna wyobraZnia jako potrzeba komunikacji i Lqcznofici
ze Swiatem, sprzg2ona z wyobraZniq autorki i rezonuj qca z niq wzajemnie, pomaga
jej samej zapewne w ciaglym doSwiadczaniu i poszukiwaniu siebie i 6wiata.
Reminiscencj4 tego wszystkiego musi byi jak sqdzg zanrxzenie sig autorki w naturze,
w jej egzystencjalnym, symbolicznym, rudymentarnym aspekcie, w kt6rym to mieSci
sig takZe rozumienie, nierozumienie i prze?ywanie siebie i swiata. Kiedy zblilam sig
do obiekt6w rzeflbiarskich autorki, miEdzy innymi do tych pod tytulem ,,Kbmienie",
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do jej refleksji z tym zwiqzanych, to slyszg echo egzystencjalist6w, kt6rzy m6wili o
egzystencji jako nalbardziej ukrytym wngtrzu naszego wngtrza i 2e czego nie mozna
zrozumiel to mo2na rozSwietlii. MySlg, 2e sama artystka przez sw4 dociekliwoSd i
przez sw4 sztukg doskonale to czyni i przypomina, 2e egzystencj a, egzistere to -
vrryrzucat sig naprz6d, nie sta6 w miejscu, nie tyle jestem co stajg sig, stwarzam sig,
jestem mozliwoSci4 MySlg , 2e pani Kleszyriska takq mozliwoS c dla Wobraini sobie i
nam daje. Ale wracajqc jeszcze na chwilg do by6 mohe pozornie odleglego
romantyzmu, mySlgt za czgstokrod blisko nam do potrzeby romantyzowania $wiata
co wida6 w tw6rczo6ci i v'ryobraflni artystki. Sami romantycy przytaczali przecie| z
luboSci4 slowa Paracelsusa, kt6ry m6wil, 2e ,,869 stworzyl Swiat wyobrahaj4c go
sobie". Te slowa mog4 przypominai nam czasem, 2e gdziel ponad sztuk4 mohe byc
tw6rczoSi, jako sila sprawcza, lvqyobralnia a w niej my sami. Doklorantka w swej
rozprawie poddaje refleksji symbol i jego wieloaspektowo$i, wielotorowo5i
zwiqzanq z tw6rczo6ci4 i sztuk4. W rozdziale II pod tytutem ,,Nieodlqczne zwi4zki",
na stronie 2l autorka pisze w ten spos6b ; ,,MySlenie symboliczne, czyli
poslugiwanie sig symbolami w celu opisu prezentowanego zjawiska, stanie sig
glownq kwestiq tej czgf,ci rozprav\ry. Jest ono, wedlug M. Eliadego, nieodhqcznie
zwiqzane zludzkim istnieniem. Obecnie w zyciu kuhdego czlowieka, ma ono r6wniez
du?y tdzial w budowaniu i interpretowaniu dziel w dziedzinie sztuk wizualnych".
Podtytul ,,Nieodl4czne zwiqzki" jest zatem przenoSni4 majac4 na celu ukazal
lqcznoSt migdzy rzeczywistymi, materialnymi faktami,l dzielami fizycznymi ] a ich
symbolicznym znaczeniem. I dalej, na stronie 23 czytamy, ze ,,Istotnym elementem
podczas kreacji materialnego wytworu artystycznego i poslugiwania sig przy tym
my6leniem symbolicznym jest fakt, iZ zawsze mohe ono byi interpretowane
r6znorodnie, wielopNaszczyznowo. Bowiem wszystkie elementy na kt6re sklada sig
dzielo mog4 by6 odbierane na dwa sposoby i fasadowo, tak jak ono sig przedstawia -
co przedstawia lub tez poprzez niejako r:ozszyfrowanie - poszukujas- zawartych w
nim przez artystg, treSci". W taki wlaSnie spos6b doktorantka prrybli2a mi i nam
znaczenie i role symbolu. Sama podkreSla i czyni to slusmie przypominajqc jego
nieokielznanq naturg, jego niejednoznaczno(tt i wieloznacznofid w obszarze sztuki i
2e 6w symbol w swej istocie jest naszym otwarciem, o ktorym wczeSniej
wspomnialem. Otwarcie to, co jest jego sil4, wymyka sig czgsto spod kontroli, takhe
jgzykowej, przenoszqc nas w inny nieznany, niepoznawalny i tajemniczy wymiar.
Artystka przez sw4 glgboko rozwinigt4 refleksyjno6i, spostrzega symbol migdzy
innymi jako punkt odniesienia i znak, oS Swiata, lqcznofil, jednoSi, sp6jnoSi,
transcendencjg. Od transcendencji mohe byi blisko do konsekracji, czyli do
uSwigcenia, przeistoczenia, przeobruhenia czyli do sacrum. Cho6 mohna teL przyjqt
zalohenie I co pokazuje doktorantka na 25 stronie rczprary ] celowego pominigcia
pojgcia sacrum, profanum, poniewal w bezpoSrednim skojarzeniu przywolujg one
obszary zwiqzane z religiq. Swoje refleksje i dociekania artystka opiera na wielu
2r6dLowych tekstach wielkich myslicieli, filozofow, teoretyk6w kultury i sztuki oraz
na refleksjach artyst6w. Bardzo starannie, wnikliwie i solidnie korzysta z publikacji
dotycz1cych intuicji, symbolu i archetypu a wSr6d autor6w tekst6w pojawiajq sig
takie nazwiska - kamienie milowe i punkty odniesienia jak Jung, Bergson, Eliade,
Kolakowski, Poprzgcka i wiele innych. Pani Magdalena Kleszyriska wykonala w
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spos6b przemySlany i uzasadniony bardzo pozytywn4 pracg doktorsk4, skladn4,
spojn4 i refleksyjnq, przejrzystq i wyrazistq, gdzie iloS6 wykorzystanych Lr6del,
tekst6w, przypis6w i ich autor6w jest doprawdy imponuj4ca. OS ukladu, celowoS6
rozmieszczenia poszczegolnych element6w skladowych i ukazania problematyki
wieloaspektowoSci i pytari zwiqzanych z przedmiotem tej rozprawy doktorskiej jest

godna pochwaly. W rozdziale III pt. ,,Analiza wlasnych prac", na stronie 40 swej
rozprary doktorskiej autorka pisze ,,TWorzenie daje mozliwo66 ci4glego
poszukiwania i rozpatrywania na nowo [tych samych] obszar6w, jednak2e bez
koniecznoSci odnajdywania i przedstawiania jednego, jedynego prawdziwego
wniosku. Poslugiwanie sig intuicj4 w procesie tworzenia i badanie zagadnienia,
niejako pomaga w wydobywaniu ,,prawdy" o rzeczach, tematach, po kt6re siggamy.
Jednak odbywa sig to bez nacisku wobec koniecznoSci calkowitego, jednoznacznego

postawienia odpowiedzi i wzeczywistnienia tego tylko w ,jednej wersji". Chcialbym
sig do tego kr6tko odnieSi. TWorzenie, czyli tw6rczoS1 rozumiana jako tw6rcza
postawa moze byc nadrzgdna nad sztuk4 i ma ona [tw6rcza postawa] w swej istocie
trzy aspekty; oryginalnoS6 my6lenia, otwartoS6 spostrzegania i gotowoSi do
przyjmowania rzeczy nowych. Zgadzam sig tutaj z autork1, 2e w wydobywaniu
prawdy o rzeczach trzeba by6 ostrohnym i czujnym wobec jednej, jedynie slusznej
wersji i odpowiedzi, pamigtaj4c jednoczeSnie o istocie twoczej postawy, najszerzej
rozumianej. Tym bardziej, 2e rzecz, z punktu widzenia filozofii to coS, o czym
przes4dzaj4co sig orzeka.

W swoj ej tw6rczoS ci przynaleznej rozprawie doktorskiej, artystk a vrrybrata
motyw drzewa, rozpatrywany pod wieloma wzglgdami i w r6zny spos6b, przy u|yciu
odmiennych technik i Srodk6w v\ryrazv) dotykaj4c j.go realne i symboliczne
przedstawienia. Tutaj autorka tych prac traktuje drzewo jako egzemplifikacjg
poznania dobra i zla, 2ycia i Smierci. Drzewo jest dla niej symbolem Lqczno(ci ze
Swiatem, jest ono osi4 Swiata. Realizacje te przybraly strukturg, ksztah i uklad
przypominajqcy drzewo a SciSlej tylko jego czgS6 czyli pieri, jako znak i drogowskaz,
jako symbol zf,raczqcy przestrzeh. Te zwielokrotnione drzewa sQ formami
przestrzennymi, miekkimi rzefibami, bazujqcymi na tkaninie i technice splotu z
dominuj4c4 czarnq barw4. Celem artystki byto jak sama pisze ,,zestawienie
migkkoSci wykorzystanego materialu z niemal migkko6ciq i krucho6ci4 zaistnialq i
zavwaLalnq podczas obserwacji fprzy uzyciu zmysl6w ] spalonego drewna,
spalonego lasu". MySlg, 2e przez te fragmenty spalonych drzew, artystka Swiadomie
lub nie, przywoluje atomist6w greckich, ktorzy mowili, 2e poprzez fragment mozna
powiedzie6 co6 o calo6ci. Nastgpstwem opowieSci o drzewie byty rysunki wykonane
ol6wkiem na papierze, jako kompilacj a klasycznego rysunku z frotuhem. R6zne
rodzaje kamieni i zdjgcia dokumentuj4ce g\azy, przetransponowane zostaly na plask4
powierzchnig papieru, jako zapiski archeologicznych notatek z poszukiwari wlasnych
do6wiadczeh zwi4zanych z tymi przedmiotami. W latach 2011 - 2014 powstajq

ooKamienie", i ,,Czarne kamienie", skladaj4ce sig z oSmiu cykli. Obiekty
rzelbiarskie ,,Kamienie", powstajq pod wptywem inspiracji zwyklym, czgsto
niezauwaaalnym, pozornie pospolitym kamieniem. Prace te nawi4zuiq d9 formy i
tre5ci z tym zwi4zanych i s4 podr62a, artystki w glqb tego magicmego przedmiotu.
Autorka tych prac poszukuje i odnajduje ich ftzycznofll, energig, symbolikg i
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oddzialywanie. Poprzez dialog zrym pierwotnym przedmiotem doktorantka wskazuje
na jego noSnoS6, moc i znaczenie, na praprzyczyng energii wewngtrznej, ,frd
istnienie, silg, staloS6, trwaloSd i wewngtrznq harmonig. Obiekty artystyczne pt.

,,Czarne kamienie" inspirowane sq po czgSci meteorytami czyli kamieniami, kt6re
pochodz4 z nieba, naznaczonymi przejawem obecnoSci Bozej na ziemi. Wykonane z
rgcznie farbowanej osnowy oraz z pianki poliuretanowej. Zamierzeniem autorki tych
prac bylo ich wpisanie w naturalne Srodowisko. Te obiekty - arte fakty, mimo 2e nie
odbiegaly ksztaltem czy kolorem od prawdziwych - naturalnych form, to jednak nie
mialy w intencji autorki tworzyt imitacji juL znanych kamieni. W nawiryaniu do
naturalnego Srodowiska tych form, artystka umie3cila na nich imitacjg mchu. Pojawia
sig tytaj moje pytanie i w4tpliwoi{ czy chc4c wyrazil ideg mchu poprzez formg z
nim zwiqzanq, to czy warto sigga6 po jakiekolwiek imitacje ? Rozumiem, 2e
poprawno66 i ostroznoSi nie musi by6 cnot4 ale niekiedy chg6 wrgcz ryzykownych i
tw6rczych posunig6. Leczjednak w samym slowie imitacja, podobnie jak w takich
slowach i ich treSciach jak namiastka, surogat, dekoracja - mohe pojawiad sig zby
karkolomne ryzyko, z 96ry skazane na artystyczne i co gorsze, tw6rcze manowce.
OczywiScie, nie moze tu byd jednoznacznych odpowiedzi.PaniKleszyriska wykonala
tez serig form przypominaj1cych rozpolowione kamienie z wykorzystaniem Zywicy
poliestrowej i filcu. Warte uwagi tutaj jest to, 2e autorka wykonala fi,lc rgcznie z
welny czesankowej, kolejno tworzqc bazg a p62niej wfilcowujqc i spajaj4c
poszczeg6lne elementy ze sob4 za pomoc4 i{V. Rozpoznawalne ksnahy na
powierzchni tych form nawiazujq do sloj6w drzewa. Pojawil sig tez cykl kamieni
wykonanych z gobelinu i rgcznie trawionej blachy aluminiowej. Fragmenty
gobelin6w wypelniaj4cych miejsca gdzie blacha nie jest polqczona, tworzq
organiczne naroSla na metalowych kamieniach, odkrywaj q wngtrze kamienia,
przywoluj q w naszej wyobra1ni coS, co moze sig z jego Srodka wydostad. Cykl
linoryt6w bez tytulu to przetransponowane ksztalty ciaLa ludzkiego wpisane w
organiczne formy , takie jak kamienie czy nasiona. Podziaty i obrysy widoczne w
wizerunkach postaci dzielq jq na czgfici, tworzqc uklad element6w na plaszczyfinie.
Wa2ny jest tutaj uZ1liry papier, rEcznie czerpany z celulory czy z roSliny Kozo. Proces
wytwarzania tego papieru jest dla artystki r6wnie wulny jak to, co jest na nim
uwidocznione. Z jednej strony mamy tu do czynienta z antropocentryzmem, przez
dominuj4c4 ludzk4 sylwetkg bgd4c4 o6rodkiem, centrum, celem artystycznym a z
drugiej strony, poprzez jej fragmentaryczno(c, mamy do czynienia z czym|
zanikaj1cym, przemieszczajqcym sig z tego centrum. ZnakowoSi i kontrastowoS6
tych prac wzmaga u widza jeszcze bardziej przejm$qcy odbi6r. Cykl gobelin6w, z
ich zr62nicowan4 faktur4 i gruboSci4, z naVJadaj4cymi sig na siebie r6iinymi
materialami w kt6rych to tkankg wtopione zostaly naturalne barwniki, wszystko to w
intencji artystki nawiqzuje do plastr6w zrozczlonkowanych kamieni. OdnoSnie sily i
noSno5ci samego kamienia, chcialbym przy tej okazji przytocry| zapisanq mySl, na
pocz4tku znakomitej ksiqzki Wieslawa MySliwskiego, pt.,,Kamieri na kamieniu" -

,,Kamieri na kamieniu, na kamieniu kamieri, a na tym kamieniu jeszcze jeden
kamief". Na uwagg zasLuguj1 teL takie prace i realizacje autorki, jak

,,Rdza",skladajqca sig z gobelinu oraz trawionej blachy aluminiowej gdzie
poszczeg6lne czgSci kamufluj4 sig wzajemnie, oraz cykl pigidziesigciu prac o
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wymiarach 18 x 22 cm, zatytulowany ,,Odcienie". Mamy tu do czynienia z silnymr
kontrastami czemi i bieli oraz Swiatlocieniem. S4 to szybkie notacje zapisu chwili, z
wykorzystaniem nici, kalki, farby, z istotnym znaczeniem faktury i materii
poszczeg6lnych element6w tworzqcych subtelny i zarazem dramatycnry nastr6j.
Dzielo pt. ,,Biblioteka" to instalacja z wykorzystaniem doslownie starej biblioteki w
opuszczonym budynku dawnego Instytutu Farmacji Akademii Medycznej we
Wroclawiu. Na starych regalach zamiast ksi4zek umieszczone zostaly okolo 100 -
letnie cegly rozbi6rkowe jako metafora skamienialych minionych wolumin6w.

Konkluzje i wnioski koricowe. Bior4c pod uwagg caloS6 dorobku
artystycznego, dydaktycznego, organizacyjnego i naukowego pani mgr Magdaleny
Kleszyriskiej, po wczeSniejszym spelnieniu przez ni4 wymog6w formalnych
obowi4zuj4cych w uczelni, uwaham z pelnym przekonaniem, 2e przyznanie jej
stopnia naukowego doktora, w dziedzinte sztuk plastycznych, w dyscyplinie
artystycrctej - sztuki pigkne, jest w pelni uzasadnione.

dr hab. Jaroslaw DziEcielewski, prof.UZ
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