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1. Sylwetka doktorantki i ocena przedstawionego dorobku 
                     Pani Izabela Łęska ukończyła studia wyższe w Katedrze Grafiki, o specjalności 
grafika warsztatowa w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i otrzymała dyplom  
z wyróżnieniem magistry sztuki. Podczas studiów magisterskich studiowała również w École 
supérieure d'art de Clermont Métropole we Francji, w ramach programu wymiany studenckiej 
Socrates-Erasmus. 22 marca 2019 roku Rada Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wszczęła jej przewód doktorski, w którym 
promotorem został prof. dr hab. Adam Panasiewicz.  
 Magistra Izabela Łęska posiada spory interdyscyplinarny dorobek artystyczny,  
na który składają się realizacje form przestrzennych i rzeźbiarskich instalacji, prace graficzne, 
jak również realizacje o charakterze audiowizualnym i performatywnym. Doktorantka brała 
udział w wielu wystawach indywidualnych, zbiorowych oraz w festiwalach. W dossier 
wyszczególniam wystawy: „Wytwory” – zrealizowaną w Galerii 81 Stopni w Warszawie, 
Galerii MD_S we Wrocławiu, Galerii Puda w Cieszynie, „Nocne aktywności” w Galerii 
BWA w Katowicach, wystawę indywidualną „Próba 3” – która była Nagrodą Galerii Sztuki 
im. Jana Tarasina w Kaliszu, a zdobytą w Międzynarodowym Konkursie na Eksperyment  
w Sztukach Wizualnych, „Spacery subiektywne” w Galerii Niederlassung w Berlinie, 
„Artysta jako antropolog” w Galerii Wozownia w Toruniu, „ImMobilized” w Fondation 
Hippocrène w Paryżu, „Passion For Freedom” w Embassy Tel Gallery w Londynie, wystawę 
„Matka Boska Jagodna” zrealizowaną w ramach Biennale Młodej Sztuki – Biennale Jeune 
Création Européenne w Paryżu, Dani, Polsce, Łotwie, Włoszech, Hiszpanii oraz Portugalii.  
 Pani Izabela Łęska odbyła również kilka staży oraz rezydencji artystycznych  
w renomowanych instytucjach, między innymi w: Centre Culturel le Beffroi w Paryżu  
oraz w Institut für Alles Mögliche w Berlinie. Jest laureatką I Spotkań Sztuki w Wenecji 
Cieszyńskiej (I nagroda), stypendystką Prezydenta Miasta Gliwice (za osiągnięcia  
w dziedzinie twórczości artystycznej w 2014 roku), była nominowana do nagrody Talentów 
Radiowej Trójki w kategorii Sztuki Wizualne (2013). 
 Doktorantka posiada również doświadczenie w pracy dydaktycznej, które zdobyła 
podczas stażu studenckiego w Katedrze Grafiki w Pracowni Druku Wypukłego u prof. 
Mariusza Pałki. I tam została zatrudniona tuż po dyplomie (2013) na stanowisku asystentki. 
Prowadziła zajęcia w ramach przedmiotów Podstawy Grafiki z dr Sybillą Skabułą oraz 
Specjalizacja Druk Wypukły z prof. Mariuszem Pałką. Pracowała też wraz z dr Judytą Bernaś 
na stanowisku asystentki na międzyuczelnianym kierunku Arterapii Uniwersytetu Śląskiego, 
Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i wykładała Podstawy 
Grafiki.  
 Z twórczością pani Izabeli Łęskiej nie zetknąłem się wcześniej, a swoją opinię 
opieram na podstawie przedstawionych powyżej osiągnięć doktorantki, na jej artystycznych  
i pokrewnych zainteresowaniach oraz dokumentacji udostępnionej mi podczas przewodu 
doktorskiego. Dorobek artystyczny kandydatki prezentuje się okazale zarówno w aspekcie 
ilości, intensywności, jak i wagi poruszanych zagadnień. Moja wiedza na temat tego dorobku, 
formalnego wykształcenia, doświadczenia zawodowego kandydatki i deklarowanych aspiracji 
pozwala na przedstawienie państwu z dużym entuzjazmem swojej – z założenia 
zobiektywizowanej – recenzji. 
 



2. Opis materiału, na podstawie którego powstała recenzja 
                    Recenzję oraz ocenę formalną opieram o dostarczone mi miarodajne i kompletne 
materiały. Wydrukowi rozprawy doktorskiej towarzyszy dokumentacja wymagana w 
procedurze, biografia artystyczna świadcząca o szerokich zainteresowaniach kandydatki, jej 
licznych doświadczeniach oraz osiągnięciach z zakresu sztuk wizualnych: fotografia, 
performance, pogranicza eksperymentu i sztuki. Dokumentacja fotograficzna dorobku 
artystycznego oraz opisy poszczególnych dzieł są imponujące i wszechstronne. 
 
3. Ocena ogólna 
                    Przedłożona mi do recenzji dysertacja doktorska oraz dokumentacja 
przygotowana przez magistrę Izabelę Łęską są opracowaniem, które należy ocenić jako 
zadowalające. To komplet materiałów dokumentujący znakomitą orientację autorki  
w zakresie sztuki współczesnej, jej terminologii, a także w obszarze historii sztuki i zagadnień 
warsztatowych związanych z realizacją szeregu obiektów i sztuki performance.  
 Podjęty w pracy teoretycznej i artystycznej temat jest aktualny i istotny dla definicji 
sztuki intermedialnej. Analizę problematyki sztuki surrealizmu uważam za wyczerpującą,  
a użytą argumentację oraz wnioski za wnikliwe. Dorobek artystyczny doktorantki z kolei 
oceniam bardzo dobrze. Dzieła opracowane są na zadowalającym poziomie artystycznym, 
zrealizowane w ramie dojrzałej koncepcji własnej praktyki, która ma istotny wpływ na 
poszerzenie idiomu sztuki interwencyjnej, sztuki performance, sztuki konceptualnej. 
 
4. Znaczenie problematyki podjętej w recenzowanej rozprawie 
                    Podjęta w rozprawie „Na mych oczach ogromnieje przypadek” problematyka 
dotyczy roli przypadku obiektywnego, który stanowi swoisty impuls realizmu magicznego do 
budowania autorskich wypowiedzi artystyczno-badawczych. Metoda twórczo – badawcza, 
którą doktorantka opisuje w rozprawie, powołuje się przede wszystkim na tradycję 
surrealistów. Doktorantka opiera analizę tych zagadnień na przykładach prac artystów 
przedstawionych w publikacji oraz na przykładzie własnej twórczości. Głównym zadaniem 
artystyczno-badawczym doktorantki jest analiza mechanizmów twórczych podejmowanych 
przez artystów, konsekwencji wynikających z intuicyjnej decyzji, kolażu kulturowego, 
społecznego i kolektywnego, które wpływały na tworzone obiekty i działania artystyczne. 
 W swoich rozważaniach doktorantka poszukuje odpowiedzi na pytania dotyczące 
ukrytego w przypadku potencjału kreatywności, zależności i korzyści wynikających  
z przepływowej współpracy różnych mediów i dyscyplin. Jej badania nad funkcją 
obiektywnego przypadku w sztukach performatywnych, sztuce obiektu czy sztuce absurdu 
obejmują zarówno aspekty technologiczne, jak i natury czysto estetycznej oraz społecznej. 
 
5. Struktura rozprawy 
                     Recenzowana rozprawa liczy 108 ilustrowanych stron i składa się z piętnastu 
rozdziałów. „Wstęp dla ułożenia całości w umyśle części” klarownie wprowadza czytelnika  
w problematykę pracy. Rozdział „Wstęp dla osiągnięcia odpowiedniego stanu ducha” 
przybliża metody twórczo-badawcze w pracy oraz osobiste decyzje wyboru tematu. Rozdział 
„Dorobek artystyczny” potwierdza powyższe decyzje i w sposób szczegółowy opisuje 
procesy powstawania poszczególnych prac. „Przypadek obiektywny i inne jego oblicza” to 



zaznajomienie z głównym tematem badań, ujawnienie koneksji z surrealistami oraz innymi 
historycznymi aspektami. „Inspiracje i postawy artystyczne” przybliżają szereg wydarzeń 
artystycznych, w szczególności kolektywnych, dla których przypadek był punktem wyjścia 
koncepcji. Rozdział „Nadrealizm i obiekty surrealistyczne” ukazuje źródła, epizody, dzieje  
i anegdoty ruchu awangardowego. „Medium i język (artystyczny)” poświęcony jest  
w głównej mierze językowej hipotezie Sapira-Whorfa – która mówi „o sposobach 
percypowania rzeczywistości względem systemu” – oraz funkcji języka w innych 
dyscyplinach i kulturze. Rozdział „Kolektywność i ruch” opisuje fenomen zwrotu 
performatywnego w sztukach wizualnych. „Semantyczny spacer wśród prac” ujawnia kuluary 
powstania dzieł pod wpływem codziennych przypadków obiektywnych. „Konkluzje” 
podsumowują wnioski przedstawione w doktoracie, a „Epilog” jest załącznikiem autorskich 
komentarzy. Dysertację wieńczą bogata bibliografia oraz inne źródła, a całość zamknięta jest 
wymaganymi materiałami tekstowymi (abstrakt w języku polskim, opis i abstrakt w języku 
angielskim). Ostatnim rozdziałem jest „Dokumentacja pracy artystycznej” doktoratu, która 
zajmuje dodatkowe pięćdziesiąt dwie ilustrowane strony. 
 
6. Ocena merytoryczna i metodologiczna rozprawy teoretycznej, znaczenie i kwestia 
nowatorstwa w ujęciu problematyki będącej przedmiotem rozprawy 
                    Uzasadnienie wyboru tematu pracy jest wyczerpujące, wynika z osobistego 
doświadczenia i dorobku artystycznego kandydatki. W sposób przekonujący przedstawia  
i analizuje swoją drogę badawczą nad podejmowaną problematyką.  
 Tytuł projektu „Na mych oczach ogromnieje przypadek” jest cytatem z „Ostatnich 
Nocy Paryskich” Philippe'a Soupaulta. Ta publikacja, jak wskazuje doktorantka, razem  
z „Nadją” André Bretona oraz „Wieśniakiem paryskim” Luisa Aragona stanowi literacką 
trylogię eksplorującą główny wątek doktoratu, czyli przypadku obiektywnego – terminu 
użytego po raz pierwszy przez surrealistów. 
 Doktorantka utworzyła hasło dla terminu w Wikipedii i według tej definicji przypadek 
obiektywny to „surrealistyczne pojęcie opisujące doświadczenie odrealnienia i niezwykłości 
doznanego na skutek obserwacji niecodziennego wydarzenia (spotkania konglomeratu słów, 
zgodności danych, analogii wątków, znalezienia przedmiotu). Przypadek obiektywny 
nazywany również magią okolicznościową, nieprawdopodobną koincydencją, 
niewiarygodnym zbiegiem okoliczności lub zaskakującą synchronicznością świata”.  
To przypadek, który służy również – jak wskazuje doktorantka – „nie naśladownictwu,  
a uwolnieniu blokady założonej na kreatywną decyzję”. Uważam osobiście powyższe 
zagadnienie za niezwykle ciekawe i bliskie osobistej metodyce pracy. Dysertację czytałem  
z olbrzymim zainteresowaniem i przyznam, że znalazłem w niej mnóstwo nieznanych mi 
dotąd wątków, anegdot i faktów. Najmocniejszą stroną rozprawy jest wnikliwie 
przedstawiona historia nurtu surrealistów, sugestywne opisy prac, przedstawione konteksty 
geopolityczne, a całość wzbogacona jest adekwatnymi ilustracjami. Zawarta w niej 
imponującą ilość przykładów dzieł, twórczości artystów, surrealistów, artystów 
współczesnych, filozofów, behawiorystów, psychiatrów, matematyków, krytyków, 
kuratorów, jak i przykładów z własnej praktyki jest godna wyróżnienia. Baza użytych pojęć, 
jak i wachlarz przytoczonych autorytetów są niezwykle obszerne. Pozwolę sobie wymienić 
kaskadowo kilka: „Dzieje przypadku” Blaise'a Pascala i Pierre’a de Fermata, zasada 



najmniejszego działania Pierre'a Louisa Moreau de Maupertuisa, efekt motyla, synchronizm, 
podświadomość kolektywna, podświadomość zbiorowa Rudolfa Otto, kolektywna 
nieświadomość czy koincydencja akauzalna Gustawa Junga, harmonia przedustawna 
Gottfrieda Wilhelma Leibniza, magia sympatyczna Barucha Spinozy, teoria Niezwykle 
Rzadkich Zdarzeń Nassima Nicholasa Taleba i prof. Andrzeja Nowaka, apofenia Klausa 
Conrada, filozofia wyobraźni – nadracjonalizm Gastona Bachelarda, magia sympatyczna, 
magia homeopatyczna Jamesa George'a Frazera czy niezliczona ilość przykładów ojca 
chrzestnego surrealizmu: André Bretona.  
 Doktorantka w każdym rozdziale dokonuje intrygujących wiwisekcji przypadku 
obiektywnego i wskazuje na najważniejszy dla niego atut: „Artyści zwrócili się w stronę 
przypadku, gdy dostrzegli jego potencjał kreacyjny, urok tkwiący w nieznanym i pozwolili 
sobie na eksperymenty”. Czujność i otwartość na przypadek odkryta została przez 
surrealistów i absurdalistów jako frywolna praktyka wdychania oparów absurdów, 
nieprzewidywalnych, nieistniejących dotąd koncepcji. W kontekście społecznym absurd łączy 
się z problemem komunikacji: (nie)porozumienia. W retoryce absurd jest często rozumiany 
potocznie, jako coś niedorzecznego. Zgadzam się w tym miejscu z doktorantką, że myślenie 
absurdem, otwartym na koincydencje, jest kreatywną formą poznawczą i twórczą. To nie 
wygłup, to nie nonsens czy tylko ironia. A dzięki wyzwolonej kreatywności ten tryb myślenia 
może doprowadzić do odkrycia czegoś, co wcześniej nie istniało, i tym samym stać się 
przyczółkiem dla rewolucyjnej myśli. 
 Moją uwagę szczególnie zwróciły fragmenty poświęcone przedmiotowi, w których 
znalazłem wiele ciekawych interpretacji efemerycznej koegzystencji obiektu ezoterycznego, 
metafizycznej relacji pomiędzy przypadkiem, dziełem, odbiorcą i twórcą. Przedmiot, 
rekwizyt, rzeźba – tu wszystko zaczyna się pomiędzy materią, artystą a przypadkiem.  
Meret Oppenheim stworzyła swój przedmiot w momencie, w którym rzeźby i instalacje 
stawały się znakiem rozpoznawczym surrealistów („Obiekt filiżanka”, 1936). Były to wciąż 
„przedmioty o symbolicznym znaczeniu” (Herbert Read, 1937), ale wnosiły już coś nowego 
w postrzeganiu ich w sztuce. Kusiły, prowokowały do interakcji, fetyszystycznie wabiły  
i kontestowały dotychczasową muzealną bezużyteczność eksponatów zamkniętych  
w gablotach. Jak głosi anegdota, pomysł na pracę wpadł jej do głowy w kawiarni, gdzie 
siedziała wraz z Picassem i Dorą Maar. Mereth miała na ręce bransoletkę pokrytą futrem,  
co sprowokowało artystów do żartów na temat zastosowania sierści w codzienności. Artystka 
zainspirowana spotkaniem zakupiła białą filiżankę ze spodkiem i pokryła ją skórą chińskiej 
gazeli. Tak przypadek obiektywny stał się wytrychem do surrealistycznego wizjonerstwa. 
Podobnych przykładów anegdot znajdziemy w rozprawie więcej, co czyni ją niemal 
powieścią naukową. 
 W całości rozprawy znalazłem jedynie trzy miejsca, z którymi bym polemizował  
i włożył łyżkę dziegciu. W rozdziale piątym „Inspiracje i postawy artystyczne” doktorantka 
przywołuje nazwiska artystów, kuratorów oraz tytuły wystaw, które według niej  
są przykładami współczesnych kontynuatorów myśli surrealistycznej (między innymi 
Katarzyna Mirczak, Agnieszka Kurant, Simon Weckert, wystawa „Peer-to-Peer” Agnieszki 
Pindery, „Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem” – kuratorzy: Marianna Dobkowska  
i Krzysztof Łukomski, „Abstract Speaking – Sharing Uncertaitny and Collective Acts”–  



55 Biennale Sztuki w Wenecji, kuratorka Mika Kuraya, twórczość Rafała Milacha. W moim 
odczuciu jednak wszystkie wymienione przykłady wychodzą poniekąd poza czystą formę 
przypadku obiektywnego, bliżej im do sztuki konceptualnej – kierunku opartego na 
zaplanowanej strategii, metodzie kontekstualizacji każdego elementu dzieła, gdzie przypadek 
nie pełni już tak nadrzędnej roli. Wyłapaną przeze mnie w wymienionych przykładach 
tendencją jest np. wykorzystywane medium Internetu, a ściślej – próba przechytrzenia 
systemów kontroli, sztucznej inteligencji czy aplikacji korporacyjno – społecznościowych 
typu Uber, Airbnb, BlaBlaCar. To, co również łączy wszystkie wymienione przykłady to 
wirtualna działalność kolektywna czy kolektywizm społeczny w realu. Nieświadoma 
kolektywizacja, która spaja na przykład komercyjny mainstream z rynkiem sztuki i demaskuje 
jego mechanizmy.  
 W rozdziale „Medium i język (artystyczny)” doktorantka wysuwa interesującą tezę, 
będącą metaforą hipotezy Sapira-Whorfa – która głosi że język wpływa na sposób 
postrzegania rzeczywistości, dowodzi, że nasz ogląd rzeczywistości jest zależny od struktury 
języka (myślenie, doświadczanie porządkuje doznania zmysłowe i wytwarza obraz świata) – 
„u artysty naturalnym językiem, a więc filtrem postrzegania rzeczywistości, staje się 
wyuczone czy też ulubione medium. To ono staje się jego artystycznym językiem, który 
wpływa na sposób postrzegania rzeczywistości”. I tak u artysty o wykształcaniu graficznym 
naturalną konsekwencją jest postrzeganie rzeczywistości w wielu wersjach, pewne 
schizofreniczne podejście pozwalające na tworzenie równoległych paralelnych wizji świata 
poprzez funkcję copy – paste. Rozszerzyłbym tę tezę o truizm: każde doświadczenie 
kształtuje nasz język, de- i koduje je, a przede wszystkim indywidualnie różnicuje. 
 Ostatni zarzut dotyczy niezrozumiałego dla mnie zabiegu zmiany w narracji – raz 
autorka pisze w pierwszej osobie, ujawniając fakty z życia osobistego, które miały wpływ na 
powstanie poszczególnych prac, a raz w tym samym rozdziale przechodzi do opisu w trzeciej 
osobie (vide strona 9). Być może jest to celowy zabieg stylistyczny, dla mnie osobiście 
wprowadza to rodzaj niepotrzebnej schizofrenii w tekście.  
 Te drobne mankamenty nie są w stanie jednak nadszarpnąć ogólnego, bardzo dobrego 
wrażenia i tym samym przejść do konkluzji. Omawiając tekst od strony semantycznej, układu 
treści, wzajemnych relacji poruszonych wątków, kompozycji rozprawy, oprawy 
fotograficznej, dochodzę do wniosku, że całość została uargumentowana racjonalnie  
i merytorycznie. Dostrzegam w konstrukcji całości tekstu bardzo ciekawy pomysł na strukturę 
i logiczny konspekt rozprawy. Podejmowane tematy są niezwykle pełne i inspirujące. Język 
pracy i piśmiennictwo są poprawne, ujęte w bibliografii (literatura naukowa, czasopisma  
i wywiady, audycje radiowe i podkasty, literatura piękna, filmy, netografia) pozycje to 
sumarycznie imponująca lista stu sześciu elementów. Są to pozycje aktualne, większość 
opracowana w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Wykorzystana w pracy doktorantki literatura 
sprawia, że wątki rozprawy przedstawiane są nietuzinkowo i niezwykle ciekawie. I tak 
oceniam całość – na bardzo dobry.  
 
 

 

 



7. Ocena części artystycznej doktoratu w kontekście rozprawy i artystycznych realiów 
                    Dorobek magistry Izabeli Łęskiej jest imponujący, złożony i wielowątkowy.  
To konglomerat wielu intermedialnych dyscyplin: fotografii, grafiki, instalacji, sztuki 
performance, obiektów, dźwięków. Pani Łęska nie osiada na laurach wypracowanego stylu 
czy warsztatu. Z lekkością dobiera medium potrzebne jej w danej chwili do zrealizowania 
konkretnej koncepcji. Każdy przykład twórczości łączy klucz zakodowany w przypadku 
obiektywnym. Przypadek, natręctwa, koincydencja zdarzeń powołują prawie każdą pracę 
doktorantki. Atutem tej metody jest nieograniczony wręcz dostęp do tematów, inspiracji, 
niepohamowanej kreacji. Uważam jednak, że niektóre prace trudno jest zdekodować i bez 
stosownego autorskiego komentarza są nieczytelne. Doktorantka jednak doskonale o tym wie, 
włączając w wystawę  artystycznej części doktoratu (prezentowanej w przestrzeni galerii 
ArtZona w 2021 roku, w krakowskiej Nowej Hucie) audio oprowadzacz po wszystkich 
dziewięciu obiektywnych przypadkach.  
 Przypadek z założenia nie jest uniwersalny. Osobiste, czasem bardzo intymne, 
doświadczenia, zaklęte zostały w enigmatycznych formach („Leminiskata Iwony”, obiekt-
dywan zrobiony przez mamę autorki, muszla ślimaka wykonana z makaronów basenowych), 
efemerycznych interwencjach w przestrzeni publicznej, działaniach obsesyjnie ważnych 
jedynie dla samej autorki. Osobiście doceniam otwartość na zbieg okoliczności, utrwalanie 
magii przypadku w kruchych pomnikach, maniakalne wręcz zamykanie liczb, gestów, 
losowych wydarzeń w sztuce. Dostrzegam jednak pewne niebezpieczeństwo  
w egocentrycznym introwertyzmie tej metody, a momentami widzę w niej pójście na skróty. 
 Przypadek obiektywny przytrafia się każdemu z nas prawie codziennie: każdego dnia 
ktoś się urodził, każdego dnia wydarzyło się coś wyjątkowego. Ale czy każdy przypadek 
wymaga uwiecznienia go w koncepcji dzieła? Czy koincydencja daty trzydziestych 
pierwszych urodzin i wprowadzenia w tym dniu pierwszych zarządzeń związanych  
z pandemią jest wystarczającym powodem do nadania kalendarzowi statusu dzieła sztuki? 
Czy kamizelka ratunkowa znaleziona – przepraszam: skradziona – z pokładu samolotu 
zmienia swój status z przedmiotu wyposażenia na obiekt artystyczny poprzez zwykłe 
przewektorowanie znaczeń? Osobiście podszedłbym do wybory wątków bardziej selektywnie 
a niektóre szerzej rozwinął, tak jak w przypadku powracającego motywu ślimaka. Ślimak w 
twórczości doktorantki (kelner Kamil Ślimak prześladuje już nawet mnie) obok banana, 
liczby 13, struktury kryształu i linii to lejtmotywy twórczości Łęskiej. Wystawa „Zakręt 
zawiłych linii już zrealizowanego planu” to instalacja złożona z fotografii, obiektów i przede 
wszystkim żywych ślimaków, które opanowały przestrzeń Galerii im. Jana Tarasina  
w Kaliszu podczas indywidualnej wystawy artystki. Zamknięte w białej przestrzeni galerii 
ślimaki meandrowały po całej jej powierzchni, zostawiając charakterystyczny śluzowy ślad 
na ścianach. Przez wieki artyści próbowali ujarzmić linię-kreskę w architekturze, rysunku, 
malarstwie, a nawet w muzyce, jeśli szerzej pomyślimy o fali dźwiękowej. Oddanie tej 
odpowiedzialności armii żywych ślimaków zabawnie niweczy tę historyczną obsesję 
okiełznania linii do perfekcji. Linia również pojawia się w innych pracach doktorantki.  
 „Kolory idą równolegle ze słowami” uważam za najciekawszą realizację, chociaż 
niekoniecznie nowatorską. Zainspirowana legendą diamentu Koh-i-noor oraz umieszczonym 
na grobie André Bretona symbolem kryształu – „metaforą zagmatwania sztuki” artystka 
wykonuje spacer po warszawskiej dzielnicy Ochota. Pozostawia po sobie ślad, wielokolorową 



linię wykonaną za pomocą własnoręcznie przygotowanego narzędzia, złożonego z kolorowej 
kredy, pantografu i gumki recepturki. Trasę spaceru determinuje forma diamentu oraz 
urbanistyczne ograniczenia. Mapowanie terenu, zamknięcie go w zaklęte znaczenia 
przywołuje mi w pamięci performances takich artystów jak: Andrzej Dudek Dürer („Mental 
steps”), Artur Tajber, Francis Alÿs, Kinga Araya, Richard Long („Throwing Stones Into  
a Circle” 1979) czy ostatnio modne wykorzystanie zapisu GPS aplikacji Strava, do 
wykonywania wielkoformatowych, wirtualnych rysunków i komunikatów. To, co odróżnia 
doktorantkę od wymienionych przykładów, to punktowana wcześniej wrażliwość na 
współrzędność losowych przypadków. A to, co dorzuciłbym do atutów strategii twórczej 
doktorantki, to czujna i nienachalna interwencja w przestrzeń publiczną. „Sztuka mono 
banana” to z jednej strony tricksterowanie tej przestrzeni – artystka wykonała metalowy 
stempel „jestem klonem”, którym piętnowała banany w marketach handlowych, z drugiej: 
wpisanie się w kontekst wydarzeń związanych z ocenzurowaniem prac Natalii LL i duetu 
Sędzia Główny w Muzeum Narodowym w 2019 roku. Ten element strategii doceniam 
szczególnie, ponieważ otwiera kontekst z natury osobistych prac na szerszy publiczny,  
a nawet polityczny dyskurs.  
 Niestety nie dane było mi zapoznanie się z wystawą artystycznej części doktoratu, 
prezentowaną w przestrzeni galerii ArtZona w 2021 roku w krakowskiej Nowej Hucie. Swoją 
subiektywną ocenę opieram więc jedynie na wyobrażeniu ostatecznej ekspozycji wszystkich 
artefaktów pracy badawczo – twórczej. Na wystawę składały się dowody na zaistnienie 
wszystkich dziewięciu przypadków obiektywnych: ledowy napis „Entrer”, instalacja 
dźwiękowa „Słuchowisko 9 opowieści o przypadku obiektywnym”, wspomniana wcześniej 
forma ślimaka – będąca swoistym portalem, przez który widzowie dostają się do 
surrealistycznego świata artystki. Grupa obiektów, artefaktów dokumentacyjnych, zdjęć  
z wystawy w Kaliszu, sformatowane opakowanie na kanapki firmy Ślimak Food Service, 
okolicznościowe monety ze ślimakiem, zdjęcia numeru 13 prześladującego autorkę, 
zwielokrotniony odlew ucha, nagranie autorstwa taty z 1993 roku, na którym mama 
doktorantki je ślimaki, muszelka ślimaka prezentowana pod szklanym kloszem ocalała  
z tamtych wydarzeń. Wieloelementowa instalacja, na którą składały się zielone świetlówki 
LED, wykonany na drutach przez mamę obiekt złożony z włóczkowatych kwiatków 
utwardzonych krochmalem, weneckie lustro o ażurowej strukturze, oprawione zdjęcie mamy 
ze szpitala oraz fragmenty artykułu o niej. Dywan z powtórzonym motywem kwiatowym, 
dokumentacja gumek recepturek układających się samoistnie w symbol nieskończoności. 
Wspomniana kamizelka ratunkowa, bilety lotnicze, potykacz, taśma ostrzegawcza, woskowe 
odlewy struktury kalafiora, lampa lava własnej produkcji, dokumentacja spotkania dwóch 
Janów Frączaków (Jan Frączak członek Rady Wydziału Sztuki w Krakowie i Jan Frączak 
twórca internetowego kanału „Na Pełnej”). Dokumentacja użycia nakładki ślimaka na zdjęcie 
twarzy (możliwej do zastosowania przez użytkowników mediów społecznościowych), 
dokumentacja performance parafrazującego „Popielniczki Kopciuszka” André Bretona, 
wspomniane wcześniej banany, „kryształowy spacer”, serie rysunków oraz zdjęcia.  
 Ten masyw kolekcjonerski, archiwum pamiątek po przepracowanym wnikliwie 
zbiorze przypadków obiektywnych, wyobrażeniowo brzmi imponująco i niewątpliwie 
poświadcza o bardzo rzetelnym, wieloletnim i przekonującym researchu tematu. Opis 
wystawy pobudza zmysły, skłania do refleksji i bez wątpienia świadczy o niewyczerpalnym 



potencjale kreatywności doktorantki. Wielowątkowość historii, stawianie sentymentalnych 
pomników w postaci instalacji w piękny sposób uwiecznia magię przypadków, bez których 
życie byłoby nudne. 
 
8. Konkluzja recenzji 
                    Konfrontując raz jeszcze dorobek kandydatki z własnymi interpretacjami  
i próbami analizy jej twórczości, dokonując zestawienia wynikających z tego uogólnień  
i wniosków z osobistym doświadczeniem oraz kierując się ustawą z dnia 14 marca 2003 roku 
(z późniejszymi zmianami) o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach  
i tytule w zakresie sztuki, wnioskuję o przyznanie Pani Izabeli Łęskiej tytułu doktory  
w dziedzinie sztuki, dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.  
 Materiały, które otrzymałem, a więc rozprawa doktorska i dokumentacja dorobku 
artystycznego, spełniają wymogi stawiane przez ustawę. Praca teoretyczna, jak i artystyczna –  
wsparta materiałem ilustracyjnym, dokumentacją i bibliografią – są bez wątpienia oryginalną 
propozycją poznawczą, twórczą, potwierdzającą w pełni wysokie kompetencje kandydatki, jej 
znajomość tematu i problematyki.  
 W związku z powyższym wnioskuję wobec Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i 
Konserwacja Dzieł Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w 
Krakowie o nadanie Pani Izabeli Łęskiej stopnia naukowego doktory sztuki.  
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