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Recenzja pracy doktorskiej 

pani mgr Krystyny Rybickiej 

pt. „O kreacjach przestrzeni w sztuce XX wieku na podstawie twórczości Tadeusza 

Mysłowskiego. 

 

 Praca doktorska pani mgr Krystyny Rybickiej zatytułowana  „O kreacjach przestrzeni 

w sztuce XX wieku na podstawie twórczości Tadeusza Mysłowskiego” jest rozprawą  

realizującą trudne zadanie.  Autorka podjęła się opracowania tematu  kreacji przestrzeni - 

egzemplifikowanego  twórczością artysty, który jest wśród nas, działa, tworzy i w tym sensie 

– może  jeszcze sprawić wiele niespodzianek. Jest to z punktu widzenia historii sztuki 

sytuacja ryzykowna, ale zarazem  arcyciekawa i dająca okazję do zbudowania indywidulanej 

metody badawczej.  Należy podkreślić , że recenzowana praca powstała za życia artysty, z 

jego przyzwoleniem i udostępnieniem prywatnych archiwów, co świadczy o jego zaufaniu do 

podejmującej to zadanie. Na  podstawie  tych nieznanych wcześniej źródeł oraz korzystając z 

bogatej literatury towarzyszącej twórczości Mysłowskiego, Autorka opisuje proces przemian 

zachodzących w  sztuce końca XX i  początku XXI wieku, wobec których Tadeusz Mysłowski 

kreuje swoją propozycję obrazowania otaczającego świata. Artysta wykształcony w Polsce 

wychodzi  z tradycji sztuki Europy Środkowej wykształconej między latami 20. a  60. i 70. XX 

wieku. Kiedy studiuje jest to  świat przecięty jeszcze żelazną kurtyną. Od chwili pierwszej 

podróży  do Paryża postanawia tę przegrodę  przekroczyć i włączyć się w nurt zmian i odkryć 

charakterystycznych dla kontekstu kultury  Zachodniej , szczególnie zaś dla środowiska 

wschodnich Stanów Zjednoczonych. Mysłowski zrealizował  swoje najważniejsze prace w 

Ameryce Północnej, zdominowanej przez „kulturę odwagi” , przez ludzi,  którzy wybierając 

nowe miejsce do życia,  przywożą ze sobą różne tradycje i sposoby myślenia. I taki punkt 

obserwacji wybrała  Autorka opisując działalność Mysłowskiego  w kontekście spotkania 

światów i nowego środowiska , w którym rozgrywa się twórcze życie artysty. 

 Praca składa się z jedenastu rozdziałów, wstępu i podsumowania, uzupełniona jest 

rozbudowanym aneksem, na który składają się notatki artysty (s. 159-172) z różnych lat i 
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dotyczące zdarzeń artystycznych i prywatnych; korespondencja z krytykami, artystami i 

przyjaciółmi (s. 173-210), indeks , czy raczej spis wystaw, w których Mysłowski uczestniczył do 

2014 roku, spis katalogów (s.233-237), bibliografia pozycji publikowanych w Internecie (s. 

238-241) oraz  wykaz materiałów audiowizualnych (s.242) . Pracę zamyka zestaw 135 ilustracji 

wraz z ich spisem na s. 243-250. 

 Trzy pierwsze rozdziały („Transmigracja. Przestrzeń życia”; „Akademia Sztuk 

Pięknych w Krakowie” oraz „Irena Hochman”, s. 7-34) mają charakter biograficzny. Autorka 

opisuje środowisko , w którym Tadeusz Mysłowski przyszedł na świat i podjął artystyczną 

edukację, w tym mające formatywne znaczenie – Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. 

Ukazuje  po kolei zmiany , jakie nastąpiły po przyjeździe  artysty do Krakowa na studia, wagę 

spotkania z Ireną Hochman, przyszłą żoną, której działalność w Nowym Jorku okaże się 

niezwykle ważna w kontekście zainteresowań artystycznych Mysłowskiego, a następnie 

decydujący dla dalszych losów artysty -  pobyt w Paryżu. I w końcu znalezienie „swojego” 

miejsca i pracowni w Nowym Jorku oraz udział w pierwszych wystawach.  

 Rozdział czwarty pt. „Konceptualna przestrzeń krzyża” – ma już inny charakter. 

Autorka pracy podejmuje tu tytułowy problem kreacji przestrzeni , przedstawiwszy najpierw  

liczne interpretacje prac z serii Perspective Distortion  i Cross Expanding Series zaczerpnięte z 

opracowań grupy krytyków, którzy od początku interesowali się Mysłowskim, takich jak 

Ronny Cohen, Hal Foster, Bożena Kowalska, czy niżej podpisana. Następnie Krystyna Rybicka  

dokonuje w podrozdziale „Pomiędzy formą a mistyką krzyża” (s.44-50)  interesującego 

połączenia teorii takich artystów jak Kazimierz Malewicz (którego twórczość była 

programowo włączona w koncepcje Mysłowskiego), Ad Reinhardt czy Sol LeWitt z istniejącą 

w kulturze chrześcijańskiej  - mistyką krzyża, przywołując Św. Jana od Krzyża – jako 

przeciwnika malarstwa figuratywnego (s. 46). W tym kontekście dalsze rozważania i 

przejście do symboliki barwy tworzą wywód spajający pozornie odległe od siebie teorie i 

stanowiący dobre wprowadzenie do kolejnej serii prac Mysłowskiego – biorącej za główny 

motyw siatkę krzyżujących się struktur urbanistycznych Nowego Jorku. 
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 Kolejnym punktem analizy staje się „Struktura siatki a przestrzeń miasta” – zarazem 

tytuł piątego rozdziału. Jest to najciekawsza i najbardziej wnikliwa część pracy. Przywołanie 

przez Autorkę zasady siatki w koncepcji idealnego miasta Platona (s. 53),  a następnie 

przejście do historii podziału Stanów Zjednoczonych (Land Ordinance) Thomasa Jeffersona  i 

ukształtowania Manhattanu przez Johna Randela w XIX w. jest znakomitym wyjaśnieniem 

fascynacji, jaką ten urbanistyczny fenomen wywoływał u przyjeżdżających tam artystów, 

muzyków, pisarzy czy  architektów. Krystyna Rybicka pisze (s. 54):  „Do historii przeszedł 

John Randel junior (1787-1865), mierniczy, geodeta wizjoner, współtwórca koncepcji 

porządkowania przestrzeni Manhattanu w kategoriach totalnych, który zrealizował wizję 

przeistoczenia wyspy, zróżnicowanej pod względem topograficznym i malowniczo 

pagórkowatej, w zupełnie płaską”.  Tak, ta zastanawiająca deformacja naturalnego 

krajobrazu musiała sprowokować Mysłowskiego, czemu poświęcił serię  prac pt.  Avenue of 

the Americas,  która z kolei stała się ważnym wkładem w transformację obrazowo-graficzną 

koncepcji przestrzennej miasta. Warto podkreślić  przenikliwości Autorki w opisie tego 

procesu . Krystyna Rybicka słusznie zauważa, że w ten sposób Mysłowski dokonał 

dekonstrukcji funkcjonujących pojęć (s.65). Zaproponowane w tekście zestawienie myśli 

Ludwiga Wittgensteina, Martina Heideggera,  Jacquesa Derridy czy pism Tadeusza Sławka 

zmusza czytelnika do różnych poziomów widzenia i percypowania prac Mysłowskiego.  

Niejako w  uzupełnieniu tych socjo-filozoficzno-religijnych rozważań o ukształtowaniu formy 

miasta pojawia się analiza New York Faces – cyklu komputerowych grafik przedstawiających 

mechanicznym okiem  żywe formy – ludzkie twarze -  wpisane z żywą tkankę teoretycznie i 

praktycznie zaplanowanego miasta. Czytając ten wywód mamy wrażenie jego oczywistości i 

logicznej ciągłości, lecz nikt przed Autorką pracy nie dał tak pogłębionego połączenia tych 

dwóch z pozoru różnych cykli.  

 Jest to trafne  wprowadzenie do szóstego rozdziału zatytułowanego : „Poszukiwania  

geometrii organicznej”. Rozumiemy w tym układzie drogę Mysłowskiego, który poprzez 

zastosowanie procesu fotograficznego konkluduje niemożliwość przetrwania idei absolutnej 

geometrycznej formy w kontakcie z naturalnym otoczeniem a przede wszystkim w kontakcie 

z materią procesu twórczego. Proces fotograficzny , zwłaszcza mechanizm powiększania i 
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naświetlania sprawia, że linie i układy geometryczne  tracą swój konceptualny, 

matematyczny wymiar na rzecz odkształceń, zmiękczeń i  poddają się prawom 

mikrokosmosu.  Geometria konceptualna zamienia się w geometrię organiczną 

porządkowaną prawami chemii i biologii. Znikają linie proste, pojawiają się kształty naturalnie 

uformowane przez procesy zachodzące w uczulonej powierzchni grafik.  

Na końcu tego etapu jest w twórczości Mysłowskiego niezwykły moment – artysta 

przechodzi od skonceptualizowanych płaskich wyobrażeń do ingerencji w przestrzeń – 

tworząc cykl Endless Columns. W realizacji tej jedyną stałą  jest regularna podstawa każdej 

kolumny zbudowanej na planie kwadratu.  Kwadrat – figura idealna jest początkiem, ale 

zarazem krańcem teoretycznego założenia. Powyżej forma kolumny jest już rzeźbą w materii 

(drewnie) , która podlega prawom organicznym. Zaczynamy widzieć pełen cykl, w jakim 

dokonywał się   rozwój koncepcji Mysłowskiego: od idei do obserwacji. Od tego momentu 

droga będzie wiodła do „Redukcji przestrzeni” (rozdział dziesiąty, przedostatni) 

przechodząc  przez kolejne stadia praktycznego zastosowania form. Autorka opisuje  

zarówno konkretne projekty realizowane w rodzinnym Lublinie (rozdział siódmy: „Działania 

w przestrzeni publicznej”) , jak realizacje innych form rzeźbiarskich (rozdział dziewiąty: 

„Przestrzeń wewnętrzna. Krzesłotrony”). Pojawia się też idea wprowadzenia poezji wizualnej 

do przestrzeni miasta (realizacja projektu Gerarda Bluma Kwiatkowskiego w Hünfeld w 

Niemczech), a przez to nawiązanie relacji między  ekspresją litery a poczuciem 

przestrzenności tekstu. Autorka przywołuje w poświęconym temu zagadnieniu rozdziale 

ósmym – zarówno rozważania Malewicza i Wielimira Chlebnikowa, jak i wątek współpracy 

Przybosia ze Strzemińskim.   

 Zdawać by się mogło, że wspomniana „Redukcja przestrzeni” stanie się zamknięciem 

opowieści o sztuce Mysłowskiego, ale do tej wyczerpującej całożyciowej drogi przemyśleń 

dochodzi kolejny etap – doświadczenie graficzne, które Autorka nazywa w tytule rozdziału 

jedenastego „Przestrzenią odbitą”. Seria wielkoformatowych drzeworytów (On i Ona oraz 15 

par rąk dla Brunona Schultza) to synteza wszystkich doświadczeń konceptualnych i 

formalnych, które znajdują  celne podsumowanie w  ostatnich słowach  rozprawy pani 

Krystyny Rybickiej: „Tadeusz Mysłowski zdecydował się spojrzeć dalej, w głąb, za czarną 
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granicę kwadratu Kazimierza Malewicza, pozwolił również piszącej te słowa odważyć się 

zobaczyć świat sztuki przez pryzmat własnych rozważań i odczuć” (s. 158).  

 Pisząc tę recenzję czuję się w obowiązku przyznać, że śledziłam twórczość Tadeusza 

Mysłowskiego od początku lat 80. XX w. , jest mi to więc temat znany z własnych obserwacji 

a nie tylko z lektury niniejszej pracy doktorskiej oraz podanych pozycji literatury 

wymienionych w bibliograficznym zestawieniu na końcu pracy. Tym bardziej z przyjemnością 

czytałam rozprawę, która wnosi do widzenia sztuki Mysłowskiego wiele nowych 

spostrzeżeń. Jest to praca oryginalna i autentyczna. Poza wkładem w historię sztuki i 

opracowaniem twórczości znakomitego polskiego artysty, jest też bez wątpienia cennym 

opracowaniem teoretycznym. W wielu zdaniach, przemycanych czasem trochę  zbyt 

nieśmiało   - zapisane są obserwacje, które budują most łączący grecką tradycję polis , 

chrześcijański wymiar krzyża z koncepcją współczesnej społecznej przestrzeni miasta. 

Autorka operuje bardzo ładnym językiem, potrafi w sposób celny, a zarazem poetycki opisać 

złożone procesy jakie prowadzą od inspiracji artysty przez innego artystę po rozwinięcie 

własnych interpretacji.  

 Jedyne zastrzeżenie budzi  zaproponowany układ bibliografii . Wydawałoby się 

bardziej logiczne wyodrębnienie z niej publikowanych tekstów własnych Tadeusza 

Mysłowskiego (dwie pozycje na s. 228) oraz notatek niepublikowanych a także bardziej 

dokładny opis archiwaliów. Należałoby podać przynajmniej z jak licznej grupy archiwaliów  

zostały wybrane te zacytowane w aneksie. Także  zestawienie w jednej grupie pozycji 

literatury, które są źródłami do twórczości Mysłowskiego (jak np. prace  teoretyczne 

Kazimierza Malewicza) z późniejszymi  opracowaniami krytycznymi i artykułami powoduje 

pewien nieład. Z całą pewnością należało wyodrębnić literaturę wyłącznie poświęconą 

Mysłowskiemu , co dałoby od razu wyobrażenie o charakterze i częstotliwości publikacji na 

jego temat. Bardzo przydatne byłoby też syntetyczne kalendarium twórczości Tadeusza 

Mysłowskiego.   

 Powyższe uwagi nie wpływają jednak na uznanie pracy pani Krystyny Rybickiej za 

bardzo interesujące studium dobrze scharakteryzowane  tytułem rozprawy.  Uważam , że 
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rozprawa niniejsza spełnia wymogi pracy doktorskiej  i wnoszę o dopuszczenie pani mgr 

Krystyny Rybickiej do dalszych etapów postępowania w  przewodzie doktorskim.  

 

Warszawa, 18 listopada 2016 

 

Dr hab. Dorota Folga Januszewska, prof. ASP 

Kierownik Zakładu Teorii Wydziału Grafiki 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


