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Recenzja
W postępowaniu habilitacyjnym Pani dr]oanny Marcinkowskiej W dziedzinie:

sżuk plastycznych W dyscyplinie artystycznej sżuki piękne.

Tytuł osią9nięcia naukoWo- artystycznego:
Zespół prac prezentowanych na Wystawie indyw;dualnej pt.
"WielośWiat" W Galerii szewska] 6 W Pożnaniu W 2018 roku,

Recenzja napisana na podstawie decyzji podjętej przez Radę Wydziału Grafiki i Komunikacji
Wizualnej UAP W Pożnaniu oraz W}żnaczeniu recenzentóW przez centralną Komisję do
spraw stopni i T}tułóW z dn. 04 Września 20] 9 (BcK Vll L 9135/19), a także W oparciu o
prże§łaną dokumentację pismo z dn.24 października 20] 9 roku.

Materiały źródłowe dot. dorobku artysty(znego i rozprawy habilitacyjnej
Pani dr Joanny Mardnkow3kiej:
1. Autoreferat
2. Wykaz dorobku artystycznego
3. Wystawy i katalogi
4. Dokumentacja prac malarskich irysunkowych
5. Kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora sztukiW dziedzinie sztuk

plastycznych W dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.
6, DokUmentd(jd W formie elektroniCżnej

Daneo Habilitantce3

Wykztałcen ie:

- Pani dr Joanna Marcinkowska ukończyła studia magisterskie na Wydziale Edukacji
Artystycznej, AsP W Poznaniu W roku 2007, kierunek studióW - Edukacja Artystyczna W
zakresie sżuk plastycznych. Dyp|om z Wyróżnieniem, anek W pracowni prof, Jacka
5tżeleckiego.
- W roku 2008 ukończyła drugi fakultet, studia magisterskie na Wydziale Malarstwa, AsP W
Poznaniu, Dyplom z Wyróżnieniem W p.acowniprof. Marka Pźybyła.
- w 2012 uzyskała stopień doktora W dziedzinie sżuk plastycznych W dyscyplinie
artystycznej sztuki piękną nadany uchwałą Rady Wydziału Malarstwa Uniwe§ytetu
Artystyczn€o W Poznaniu. Temat prac)i: Różnorodne o'pekty inlymności. Promotorem
doktoratu był prof. Marek Pl4ybył.



Paz€biag dotychcza§owego zatrudnienia:

2007-2008 staż na stanowisku asystenta W xl Pracowni Malarstwa,
Akademia 5łukPięknych W Poznaniu

200&20'12 Praca na stanowisku asystenta W Xl PlacowniMalarstwa,
Uniwersytet Artystyczny W Poznaniu

2o12-2o1a Praca na §tanowisku adiunkta W xl PlacowniMalarstwa,
Uniwer§ytet Artystyczny W Poznaniu

o<enawskazanegodrieła habilitacyjnego i dorobku ańyrtycznego

Przedstawiony przez dr Joannę Marcinkowską na potrzeby procedury habilitacyjnej
materiał , dzieło wraz z autoreferatem, dokumentacja pracy artystycżnej oraż
pedagogicznej zostały przygotowane w nadzwycza.j uporządkowany i szczegółowy
sposób. Na uwagę zasługuje ciekawa forma podania dokumentac,ii, 4 tomy w twardej
oprawie W pudełku z dynamiczną typografią. Należy jednocześnie zauważyć, że
recenzowany tekst aUtoreferatu (tom 1 dokumentacji) posiada zauwaźalne mankamenty
dotyczące składu. lMechaniczne Wlanie tekstu W makietę jest Wymogiem brzegowym,
obróbka tekstu Według zasad sztuki drukarskiej, której zwykle oczekuje się od osoby
składającej makietę do druku nie została Właściwie wykonana ze szkodą dla całego
Wydawnictwa, Nie ma to oczywiście Wpływu na ocenę samego autoreferatu o Czym piszę
W dalsżej części .ecenzji,

Dzieło habilitacyjne pt. ,,Wieloświa( składa s;ę ż sześciu obrazóW namalowanych W

technice oleju, gwaszu i akrylu oraz dziesięciU rysunkóW na papierze, które powstawały W
latach 20i7-2018. We Wrżeśniu 20]B roku Wszystkie prace zostały zaprezentowane na
indywidualnej Wystawie W Galerii SżeWska 16 W Poznaniu, Ponadto rysunki były
prezentowane na dwóch Wystawach zbiorowych W 2018 roku na międzynarodowej
Wystawie towarzyszącej sympozjum pt. ,,Neighboulhood" W Der Europaischen
Naturerlebnisst5tte oderberge-Lebus W Niem(zech, oraz na Wystawie pt.,,Prawdziwe
historie'W Galerii skalar offi(e W Po7naniu,

Autorka zaprasza Widza z jednej strony W obszar nauki z drugiej W przestrzenie kreacji
malarskiej w której przedstawia mozaikę śWiatóW rzeczywistych i Wyimaginowanych,
Tworzy ona bowiem własne śWiaty, które są szyfrem dającym odbiorcy ]ej snuki
możliwość Wyboru, tworzy system W którym żadna z możliwości nie ma przewagi nad
innymi, a kaźdy Wybór jest Właściwy. Za§adniczą koncepcją owego zapisu śWiata jest
prześWiadczenie, że przechodżąc jeden W drugi, podlegają one ciągłej przemianie, takiej
Właśnie, jaka zachodżi We WszechśWiecie. Prace są Wynikiem bardzo wnikliwego
przemyślenia, §tarannie określonej koncepcji, eksponujące intelektualny proces ich
powstania, ale Wyczuwam W nich róWnieź działania intuicyjne, które nasycone są
ogromnyn]i pokładami emoc.ii. Malarski "WielośWiat" atakuje widza wręcz oślepiającym,
neonowym kolorem i nie boję się uzyć tego określenia dla opisania Wrażenia, jaki WyvJiera
na mnie ekspresyjna forma obrazóW wszak kolor W malarstwie jest atrybuten,} śWiatła. We
Wszystki(h kompozycjach pojawiają się zmultiplikowane postacie, jakby Wycięte z różnych
śWiatóW, obwiedzione albo Wypełnione sżerokimi pocią9nięciami koloru lub tylko biało-
czarnymi znakam!. chociaż postacie zostały Wyraźnie oznaczone konturem i pożbawione



szczególnych cech osobowości, to jednak nioĘ W sobie ogromny ładunek emocjonalny
zaróWno W duzych obrazach jak i małych rysunkach. Posiadają one bowiem ogromny
potencjał Wykreowany dzięki adekwatności podejmowanych de<yzji koncepcyjnych, tak
jak W bilboldzie zaprezentowanym W przestneni publicznej W 2018 r. W Brnie gdzie
Habilitantka poĘczyła obraz pt. ,,Horrzont zdalzeń' i ,,stan splątany" W jedną
kompozycję Wielkoformatową. Dziękitemu zabiegowi osiągnęla wysoki poziom ekspreri i

potwierdziła, że ,,WielośWiat" to mnogość pojedynczych ludżkich rzeczywistości i
perspekyw. Prdce dr ]oanny Marcinkowskiej otwierają We mnie pokłady nieograniczonej
Wyobraźni, zapłasĄą do dialogu i interpretacji, móWił o tym Władysław Stróżewski, w
,,Dialektyce tWórczości"i
,,obraz malowany przez maląrza, jak długo się §dje, "żie" jego życiem, ale caĘ czas nabiera
własnej osobowości, a pzez ukazywanie konstytuującego się w nim, niekieą
nieoczekiwanego przęz ańystę sensu, ,taje się coraz pełniejszym paltnerem twórczego
diąlogu".

W zakodowanych znakach zapisuje afirmację łcia, jednocześnie W swej sńuce Autorka
§tawia problem nieodwracalności i pżemijania czasu, czasowość prżemi,ianie,,iest sensem
egzystencji każdego z na5. To W byciu tu i teraz fozgryWa 5ię sens naszego życia. Dokonuje
Wypraw \ł pżestEenie przez siebie Wykreowaną odkryWa to co ukrytą tworzy równo|egłe
śWiaty, z konsekwencją iklarownością rozumu i intuicji Wyznacza drogę poszukiwań
sposobów dochodzenia do celu, oznacza tempelatury uczuć, zapisuje bioqlafie zdarzeń.
Jej poszukiwania krążą Wokoł fundamentalnego pytania: czy byt z całą jego
różnorodnością można zapisać Własnym, językiem malarskim. Jest to pytanie abstrakcyjne.
Wciągające uczestnika W Wir dalszych pytań. To Jej pytanie rozumiemy dopiero Medy, gdy
zaczniemy pytać sami. Habilitantka posiada dar głębokiej refleksji nad sobą iten dar W
spoób artystycmy Wykozy5tuje, Wyznacza nam kierunek do zrozumienia i oceny §ebie i
śWiata.

W Wykazie osiągnięć anystycznych dr.roanny Marcinkowskiej po uryskaniu stopnia
doktora figuruje 8 Wystaw indywidualnych, a takze Udział W 18 Wystawach zbiorowych W
kąu i za granicą m. in. W Niemczech, czechach i Hiszpanii. W latach 20'12-2018 -
Habilitantka pokazywała swoje pracą W takich oficjalnych instytucjach any§tycźnych jak
Galeria sztuki Wspołczesnej ,,Profil" W Poznaniu, Biurc Wystaw Artystycznych W Lesznie,
Muzeum stanisława staszica W Pile, Galeria ,,omega" W Toluniu, Poza tym dr Joanna
Marcinkowska zorganizowała we wspomnianym okresie wystawę zagraniczną w Galerii
,,off Formaf W czechach. Ańystka uczestnicżyła róWnież W latach 2012-2018 W krajowych
Wystawach zbiorowych, między innymi W Galerii Miejskiej ,,Arsenar W Poznaniu, Galeria
sńuki W§półczesnej ,,Kontrapunkt" W Poznaniu, BWA W Bydgoszr4, Gale.ia ,,omega" W
Toruniu, Galeria ,,szewska 16" w Poznaniu. Na szczególne uznanie zasługuje Jej
zaangażowanie W szereg projektóW badawczych krajowych oraz międzynarodowych w
formie WarsztatóW Wystaw i §ympozjóW, które były płaszczYzną Wymiany pomiędzy
studentami, pedagogami oraz Uczelniami z Polski, Niemieą czech, Hiszpanii oraz Finlandii,
m. in- : ,,Korespondmcje l, i ff , ,,Neighbourhood" , ,Zoom" , ,,Baruja Mircdat' , ,,Trdffic Homd' .

Działania te, W obszarze twożenia i upowszechniania kultury zostały docenione pzez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kóre W 20'17 roku przrznało dr Joannie
Marcinkowskiej odznakę,,Zasłużony dla Kultury Polskiej".
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ocena autoleferatu

Autoreferat jest osobistą ciekawą i dojrzalą Wypowiedzią. Habilitantka W sposób
klarowny stara się przybliżyć jak budziły się W niej podejmowane Wybory ańystyczną jak
k§źahowałd się Jej świadomość twórcza jako artystki, Po§zczególne iego rozdziały to:
,,Podló/, ,,spąlz na mnie'; ,,codzienniei ,Jrafic home tam, gdzie mnie nie ma",

,,WelośWiati Bardzo śWiadomie formufuje swoje Wybory iprzemyślenia, zaprasza W
podróż oczywiście W sensie metaforycznym, jak sama móWi, .--. ,, istotne sq dwa elementy,
podróżicel, czyliząlówno proces powstawania obrdzu, jąk i sam oóroź Założenie to realizuje
w formie cyk|ów malarskich poczynając od,,spójrz na mnid, cykl ten jest efektem
Współpracy ze stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci specjalnej Troski im. Leszka Gąka W

swalzędzu. Realizacja ta ukierunkowała Habi|itantkę W ob5zar dociekań mala§kich
związanych z człowiekiem mimo że wcześniej Jej zainteresowania dotyeył głóWnie
pejzażu i architektury. Doświadczenia wyniesione z tej Wspołpracy, były na tyle Ważną źe
temat człowieka, stał się za§adniczym tematem Jej obrazów. w dalszej części Autorka
opisuje dośWiadczenia związane z cyklem prac pt. ,,codzienniel gdzie pokazuje życie
Własnej rodziny w codziennych sytuacjach głównie w otoczeniu intymnego zacisza
domowego. Takich jak pokój dżecka, znajomi, salon, łazienka, jednocżeśnie wskazuje na
swoje Wątpliwości związane ze sposobem móWienia poprzez malartwo o intymności ijej
granicach.W kolejnym cyklu pt.,,Trafic home tam, qdzie mnie nie mai Wychodzize swoimi
bohaterami W przestrzeń publiczną zmlenia perspeldywę oraz siłę koloru, powiela
postacie. Przepełnione zmultlplikowanymi postaciami dzieło habilitacyjne Pt. ,,WielośWiat"
pozwala artystce na egzystencjalną refleksję dotyczącą kondycji człowieka jako
indywidualnego bytu, ajednoceśnie części olbrzymiego, kosmicznego systemu. W sposób
bardzo świadomy kroczy wybraną pżez siebie drogą poruszając się W przest zeni
ku|turowej stawiając §obie pyrdnia o sens życia Człowieka. Autoreferat plzedstawia zbióf
cytatóW i reflekji, śWiadcący o szerokim wachlarzu wiedzy zarówno z zakresu historii
sźuki, estetyki czy filozofii, któ{e korespondują z Jej twórczością i poszukiwaniami z
dziedziny Współczesnych sżuk Wizualnych. Wy§oko oceniam autorefelat, W którym bez
zbędnych słów autorka pąedstawia się -jako artystka w procesie twórczym,

ocena dzlałalnośCi dydałitycrn€j, naukowej i organizacyjnej.

oceniając osiągnięcia dr Joanny Marcinkowskiej, naleźy podkreślić, że oprócz Własnej
pracy twórczej, od kilkunastu lat z powodzeoiem realizuje ona efektywną działalność
dydaktyczną na Wydziale Malarstwa iRysunku w ll Katedrze Malarstwa UAP W Poznaniu.
Przypomnijmy raz jeszcze, że W 2008 roku Habilitantka została zatrudniona na
Wspomnianym Wydzialą W lX Pracowni Malarstwa prowadzonej prżez prof. Marka Przybyła
z którym pracuje do chwili obecnej. od 2013 roku bfa recenzentem 6 dyplomóW
licencjackich i 2 magisterskich, jest obecnie promotorem pomocniaym w pzewodzie
dokorskim mgr Adama Gillerty. Prowadziła, współorganizowała, koordynowała lub
organizowała Wa6ztaty, plenery i projekty dydaktyczne nie tylko dla studentów, ale także
podejmowałd wspóĘracę z osobami iinsMucjami, zewnętźnymi, realizując projekty
badawcze i artystyczne. Wykaz zadań wykonywanych pzez Habilitantkę na rzecz Wydziału
poza obowiążującymi zaję€iami ze studentamijest długi iszczegó{owo przedstawiony w
tomie 2 dokumentacji. Biorąc pod uwagę podane powyżej dane i infolmacje, należy z całą
pewnokią pozytywnie oceniać dzialalność pedagogiczną organizacyjną i

popularyzatorską oraz inne osiągnięcia dr Joanny Marcinkowskej.



Konkluzja

Pani doktor Joanna Marcinkowska jest dojrżałą aktywną izaangażowaną arrystĘ.
Popzez język wlasnej Wypowiedzi artystycznej określa interesujący obszar tematyczny i
treściowy, który z powodzeniem eksploruje We Własnych poszukiwaniach twórczych.
stwierdzam, że osiągnię€ia ańystyczną twórczą naukowe idydaktyczne pani doktor
Joanny Marcinkowskiej spełniają Wymagania art. 16 Ustawy z dnia 14.03.2003 roku (z

późniejszymi zmianami) o §topniach naukowych i q/tule oraz stopniach l tytułach W
zake§ie sżuki, stawianych kandydatom ubiegającym się o uzyskanie stopnia doktora
habilitowanego sztuk pla§tycznych W dysryplinie ańystyanej sztuki piękne, W związku z
powższym inicjatywę nadania takiego stopnia pani doktor Joannie Marcinkowskiej - z
pełnym pzekonaniem popieram.


