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23.09.2019 r. 

dr hab. Jan Mioduszewski, prof. ASP 

Wydział Malarstwa 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej i pracy artystycznej Pana mgr. Michała 

Bratko w przewodzie doktorskim w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki 

piękne i konserwacja przeprowadzanym na Wydziale Sztuki Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie. Promotorka pracy doktorskiej: prof. dr hab. 

Halina Cader-Pawłowska 

 

Podstawowe dane o kandydacie: 

Michał Bratko urodził się w 1979 roku w Lublinie. W latach 2001–2002 

studiował na Wydziale Sztuki UMCS w Lublinie w Instytucie Sztuk Pięknych. 

Jest absolwentem Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie, gdzie studiował w 

latach 2002-2007. Pracę dyplomowa obronił w 2007 roku uzyskując tytuł 

magistra. Ponadto jest absolwentem Poligraficznej Multimedialnej Szkoły 

Publishing School którą ukończył w 2009. Zajmuje się projektowaniem 

graficznym. Od 2011 roku prowadzi własną działalność wydawniczą – 

Wydawnictwo Museolab. Od roku 2012 pracuje także w Wydawnictwie 

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na stanowisku specjalisty. Od 2014 jest 

sekretarzem redakcji oraz redaktorem graficznym i autorem re‑designu 

Zeszytów Naukowo‑Artystycznych Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie pod 

redakcją prof. Andrzeja Bednarczyka. Od 2012 roku jest członkiem zespołu 

redakcyjnego kwartalnika „Wiadomości ASP”. Od roku 2016 współprowadzi w 

Krakowie przestrzeń działań artystyczno-kuratorskich WIDNA. Zajmuje się 

pracą kuratorską, popularyzatorską i animacją kultury. Jako artysta para się 

malarstwem i instalacją, tematycznie związaną z projektowaniem graficznym, w 

realizacjach używa litery i słowa. Jest aktywnym artystą, w ostatnich latach brał 

udział w licznych wystawach zbiorowych, zorganizował także jeden pokaz 

indywidualny. W 2019 roku Michał Bratko otrzymał Medal brązowy MKiDN 

Zasłużony Kulturze – Gloria Artis. W 2018 roku otrzymał nominację w 

konkursie PTWK dla Najpiękniejszej Książki Roku w kategorii Album. W 2017 

roku otrzymał Nominacja STGU – projekt roku. W 2017 roku ukończył studia 

doktoranckie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Krakowie, w którym odbywa się przedmiotowe 

postępowanie przewodowe. 
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Recenzja pracy artystycznej: 

      Praca artystyczna Michała Bratko towarzysząca rozprawie doktorskiej 

Zawieszony obraz. Odwrócona litera to cykl grafik, czarno-białych literniczych 

obiektów oraz obrazy i instalacja malarska. W swoich dziełach krakowski 

artysta wykorzystuje plastycznie litery, słowa i znaki. Interesuje go wizualność 

słowa. Używa także tropów pochodzących z popkultury. Płótna artysty łączą się 

z obiektami w spójną wypowiedź, nie wprost, ale po bliższym obejrzeniu, gdy 

widz zostanie wciągnięty w autorską grę. Michał Bratko deklaruje, że tworzy 

prace o charakterze rebusów i zagadek. I rzeczywiście, jego realizacje wymagają 

uwagi, analizy użytych motywów i lektury tytułów. Cechuje je swoista 

„krótkość” formy, powściągliwość i minimalizm przy jednoczesnym bogactwie 

treści. Widać, że autor pracuje poprzez odejmowanie szukając zwięzłości. 

Myślę, że znać w tym warsztat i przyzwyczajenia grafika projektowego. Artysta 

przenosi je w przestrzeń sztuki a ściślej malarstwa i malarskiego obiektu. 

       Metafory, które tworzy Bratko dotyczą manipulacji, zaburzeń komunikacji, 

polityki, prawdy i nieprawdy w dzisiejszym świecie. W tytułach artysta lubi gry 

słów np. praca Daj (Jad); a także obiekt pt: Asterysk. Nie zawsze interesuje go 

prosta czytelność informacji obrazowo-słownej, raczej pociąga go metafora 

poetycka – która zostawia miejsce na pracę wyobraźni widza. 

Z zainteresowaniem obejrzałem jego prace, wydają mi się oryginalne. Obrazy 

czy neony wykorzystujące słowa należą dziś do kanonu sztuki i właściwie każdy 

większy przegląd przynosi dzieła jakiegoś artysty lub artystki którzy pracują ze 

słowem. Wielu spośród nich Michał Bratko wymienia we wstępie do rozprawy, 

w rozdziale Inspiracje artystyczne (m.in. Paulinę Ołowską, Honzę Zamojskiego, 

Pawła Susida, Jadwigę Sawicką). Doktorant ma przebadane pole sztuk 

wizualnych i orientuje się w sytuacji artystycznej. Uważam, że na tle innych 

postaw wiążących się z typografią w malarstwie mówi głosem własnym. 

Przemawia do mnie rzeźbiarskość w traktowaniu litery w jego realizacjach. 

Lubię u Michała Bratko połączenie napisu i rzeźby o charakterze                      

po-modernistycznym − rzeźby z płaszczyzn. Oczywiście budzi to we mnie 

skojarzenia z rzeźbami Katarzyny Kobro, ale przypomina także sygnatury 

Wojciecha Fangora, wycinane z blachy, często w monumentalnej formie. 

Michał Bratko najczęściej stosuje formę kameralną, ale bardzo dobrze, że przy 

okazji wystawy związanej z doktoratem spróbował także dużej skali w obiekcie 

pt: Daj (Jad). 

      Z dużą uwagą patrzyłem na małe obrazo-kolaże artysty zgrupowane w 

instalację Półki. Te małe płótna stanowią próbę wykreowania tajemniczego 

języka i znacznie pogłębiają odbiór literniczych obiektów. Myślę, że bez nich 

całość mogłaby wydawać się nieco sucha i niedostępna. Zwróciłem uwagę na 
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obrazy Gesty I, Gesty II, Ognisko, ponieważ zawierają gesty dłoni. Gestykulacja 

jest rodzajem języka. Politycy są szkoleni w tzw. body language i właśnie gesty 

polityków, perswazyjne a niejednokrotnie sprzeczne z ich działaniami są 

skrytykowane w tych pracach. Polityczną wymowę instalacji malarskiej 

podbijają obrazy z twarzą ojca Tadeusza Rydzyka oraz obraz z wizerunkiem 

Ryszarda Terleckiego ps. Pies, dawniej hipisa obecnie polityka PIS − wątek 

swoiście krakowski. Obecność tych twarzy w sąsiedztwie obrazu na temat 

oszustw w boksie zawodowym, które prowadzą do nieuczciwych zwycięstw jest 

znacząca. Artysta używa twarzy ikonicznych, znanych z masmediów, które 

działają jak swoiste znaki (podobnie do liter). W swoich obrazach Michał 

Bratko cytuje także serial o zjawiskach paranormalnych pt: Z Archiwum X, 

emitowany w Polsce w drugiej połowie lat 90. Łączący triller, fantastykę 

naukową i horror – przedstawiał widzom tajemnicze zdarzenia w paranaukowej 

konwencji. W obrazie pt: Laura cytuje kultowe Miasteczko Twin Peaks, serial o 

zagadkowym morderstwie nastoletniej Laury Palmer, wyreżyserowany przez 

Davida Lyncha. Zagadkowa atmosfera tego filmu i brak satysfakcji łatwego 

rozwiązania zagadki doskonale pasuje do atmosfery jaką stara się zbudować 

Michał Bratko w swoich utworach plastycznych.  

        Artysta nazywa swój sposób pracy „remiksowaniem ikonosfery świata 

sztuki i mediów oraz poszukiwania dla jej fragmentów nowych konfiguracji (…) 

znaczeniowych”. Operuje niejednoznacznością, myli tropy, po to, aby 

opowiedzieć o dzisiejszym świecie, w którym w zalewie fake news i post-trouth 

politics nie jesteśmy w stanie rozpoznać co jest autentyczne. Tym problemem 

doktorant zajął się także w aspekcie teoretycznym, w swojej dysertacji. W 

sensie wizualnym prezentuje nam cykl w którym metaforyzuje zagadnienie 

post-prawdy poprzez zabieg utrudniania widzowi czytania np. w pracy pt: 7, 

wydruk cyfrowy. Czyni to również poprzez zabiegi manipulacji fotografią i 

obrazem np. w pracach Szalet Nº5 czy David w puszce. W tych płótnach łączy 

widoki z różnych porządków. Wypowiedzią na temat mediów i ich roli w 

zakłamywaniu rzeczywistości zdaje się być obraz pt: Płacz. 

       Całość artystycznej części pracy doktorskiej rozpięta jest pomiędzy słowem 

a obrazem. Oceniam ją wysoko z powodów formalnych − cenię minimalizm i 

kondensację wyrazu w tych dziełach − a także z powodu podjętego tematu. Jest 

w sztuce Michała Bratko pewien rodzaj niepokoju. Krytycznej obserwacji braku 

wiarygodności informacji we współczesnym świecie. Jego prace starają się 

wyrazić tę sytuację. Cykl dzieł prezentowanych w ramach doktoratu odsyła nas 

do zwrotu konceptualnego w sztuce. Krakowski artysta w swojej praktyce w 

pewnym stopniu korzysta z konceptualnego redukcjonizmu. Konceptualizm z 

prymatem idei wobec przedmiotu i myśli ponad materią wydaje się tą tradycją, 
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która jest duchowo bliska artyście. Z tym, że prace Michała Bratko mają 

konceptualny rys, nie są konceptualizmem sensu stricto, bowiem mają również 

wartości materialne, haptyczne i sensualne.                                       

      Cóż jeszcze o pracach Michała Bratko? … Na początku było Słowo, a słowo 

było u Boga i Bogiem było słowo (…) (J 1,1-3). W pracach artysty słowo i litera 

są „na początku”, są zarówno materią jak i treścią. Michał Bratko oczywiście nie 

odnosi tych prac do chrześcijańskiego, boskiego Logosu − prowokacyjnie cytuję 

w tym miejscu początek ewangelii. Ale być może coś jest na rzeczy, bowiem 

patrząc odpowiednio szeroko, widzimy, że kluczowa rola egzegezy tekstu w 

kręgu judeo-chrześcijańskim może stanowić swoiste tło do interpretacji jego 

postawy. Nasza kultura czci słowo. Nawet jeżeli zsekularyzowana i 

zrewoltowana to słowo, niosące w sobie ślad światła, jest w niej arcyważne. 

Jednocześnie słowo bywa przekleństwem, przyczyną zła. W pracach Michała 

Bratko działanie słów jest zagadnieniem najważniejszym i pod tym względem 

nie można ich odłączyć od takiego metafizycznego tła. Ale przecież nie samo 

słowo jest ważne i artysta swoją pracą dowodzi nam, że bez obrazu słowa 

byłyby płytsze. Słowa są nekrologami myśli - to Stanisław Jerzy Lec. A 

myślenie przecież często jest obrazowe i przed-werbalne. Dopiero synergia 

obrazu i słowa gwarantuje pełnię wyrazu. Tę synergię umiejętnie wykorzystuje 

Michał Bratko i uczy patrzenia-myślenia swojego widza. 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej: 

       Rozprawa doktorska Michala Bratko Zawieszony obraz, odwrócona litera 

ujawnia erudycyjną mapę fascynacji. Autor ceni zwięzłość stylu a mimo to jego 

tekst jest „gęsty”, pełen wniosków i tropów. Bardzo podoba mi się zastosowanie 

przez doktoranta składu w dwóch kolumnach i opatrzenia tekstu „didaskaliami” 

obrazowymi. Rozwiązanie jak najbardziej słuszne wszak tematem rozprawy są 

zależności tekstu i obrazu. Rozprawa doktorska Michała Bratko jest pięknym 

przedmiotem; sprawia przyjemność papier, skład, typografia. Znać, że 

dysertację opracował graficznie fachowiec. Z jednym maleńkim ale – chodzi o 

konstrukcję przypisów – ta jest poprawna ale nie najwygodniejsza, w mojej 

opinii przypisy u dołu strony są bardziej funkcjonalne. Bibliografia zawiera 9 

pozycji w tym najnowszą literaturę dotyczącą przedmiotu rozprawy np. R. 

Keyes, Czas postprawdy. Nieszczerość i oszustwa w codziennym życiu, przekł. 

P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017; M. d’Anaconda, 

Postprawda, przekł. M. Sutowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 

Warszawa 2018; K. Houston, Ciemne typki. Sekretne życie znaków 

typograficznych, przeł. M. Komorowska, Wydawnictwo d2d, Kraków 2015. Dla 

mnie naturalne byłoby gdybym w tej bibliografii odnalazł znakomitą książkę 

Piotra Rypsona pt: Obraz słowa. Historia poezji wizualnej (Akademia 
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Ruchu,1989), z którą Michał Bratko prawdopodobnie nie zetknął się, w tym 

miejscu serdecznie mu ją polecam, bo to lektura, która jest tematycznie bliska 

jego rozważaniom.  

      Wracając do rozprawy doktorskiej: jest ona opatrzona wymaganym 

streszczeniem w języku polskim i angielskim. Składa się z 11 rozdziałów. W 

rozdziale Inspiracje artystyczne doktorant wykazuje się wiedzą w zakresie 

wykorzystania słów w sztukach wizualnych. Rozdział Działania na obrazach 

wprowadza czytelnika w proces powstawania prac stanowiących artystyczną 

część doktoratu. Z tego rozdziału dowiadujemy się, między innymi, że Michał 

Bratko w obrazie Czytający Gazetę użył fragmentu obrazu Tomka Kowalskiego 

Telefon – bez autokomentarza być może trudno byłoby to dostrzec. 

Charakterystyczne w praktyce Michała Bratko jest łączenie druku i farby. Jest to 

refleksja nad kopią i oryginałem. Kolejny rozdział, Odwrócona litera, jest 

bardzo ciekawym wyłożeniem spostrzeżeń autora na temat wizualnego 

potencjału liter. Co ciekawe możliwości wyrazu upatruje on błędach (chochlik 

drukarski) i dysfunkcjach (dysleksja). W swojej pracy twórczej stosuje 

specyficzne przechwycenie błędu, celowe zaburzenia w celu potęgowania treści. 

Intrygujące są także spostrzeżenia doktoranta na temat internetu, który 

traktujemy jako wizualny a kodowany jest, jak słusznie zauważa Bratko, 

tekstowo i znakowo. W rozdziale Działania na literach i znakach artysta 

komentuje swoje obiekty liternicze. W tym rozdziale mówi o użyciu prostych 

przedmiotów, klinów i lamelek, w swoich kompozycjach. Wiąże także wątki 

osobiste z niektórymi ze swoich dzieł np. w pracy Layout, wykonanej 

szablonem na papierze artysta użył monochromatycznej wersji logotypu BMW 

kodując w niej wspomnienia wojenne dziadka, robotnika przymusowego w 

Niemczech hitlerowskich. W rozdziale Tricster doktorant napisał o odwracaniu 

znaczenia. O strategii błazenady i żartu w sztuce, w życiu i w polityce. Myślę, 

że ta strategia wydaje mu się pociągająca i w pewnym stopniu stosuje ją w swej 

pracy artystycznej. Doktorant omawia także fenomen emotikonów podając 

historię tych popularnych antropomorficznych wizerunków powstałych ze 

znaków literniczych. Na koniec sytuuje swoje przemyślenia w kontekście 

kulturowym, społecznym i politycznym. Wspomina o kapitalistycznej kulturze 

masowej i nadprodukcji informacji w dobie komunikacji cyfrowej i internetu. 

Wspomina także o współczesnych wojnach informacyjnych i sięganiu przez 

państwa i polityków po strategie zamieszania informacyjnego, 

rozprzestrzeniania fake-newsów w celach politycznych. W konkluzji 

podsumowuje swoje rozważania dotyczące słowa w sztukach wizualnych i 

relacji tekstu i obrazu, prawdy, czytelności komunikatu, języka. 

        Rozprawa doktorska Michała Bratko jest bardzo ciekawa, napisana dobrym 

językiem. Autor przekonywująco dowodzi swoich tez i oryginalnie ujmuje 

zagadnienie użycia słowa jako elementu utworów plastycznych.  Rozprawa 

zawiera przydatne i trafne komentarze do dzieł autora, świadczące o 

świadomości procesu twórczego. Doktorant jawi się jako dojrzały artysta, 
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przygotowany teoretycznie do samodzielnej pracy naukowej i artystycznej. Jego 

cykl prac jest oryginalnym rozwiązaniem artystycznym. Dzieła Michała Bratko 

oglądałem z przyjemnością, są intrygujące i wartościowe, artysta dopracował się 

własnego języka i wyrazu. 

 

Konkluzja: 

 

W związku z powyższymi uwagami stwierdzam, że przedstawione przez Pana 

mgr. Michała Bratko dzieło artystyczne i rozprawa doktorska spełniają 

wymagania art. 13 ust. 1 Ustawy z dn. 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Z przekonaniem 

wnioskuję do Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie o nadanie Panu mgr. Michałowi Bratko stopnia doktora 

w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki piękne i konserwacja. 

 

 

 

 

 

 

 


