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Doktorant	 Grzegorz	 Siembida	 jest	 absolwentem	 Akademii	 Sztuk	 Pięknych	 w	

Krakowie	na	kierunku	malarstwo.	Dyplom	obronił	na	Wydziale	Malarstwa	w	pracowni	

prof.	Andrzeja	Bednarczyka.	W	 latach	2017-2022	był	doktorantem	na	Wydziale	Sztuki	

Uniwersytetu	 Pedagogicznego	 im.	 KEN	 w	 Krakowie.	 Jego	 działalność	 artystyczna	

udokumentowana	 została	 dwiema	 wystawami	 indywidualnymi	 i	 licznymi	 wystawami	

zbiorowymi	 w	 takich	 instytucjach	 jak	 Galeria	 F.A.I.T.	 w	 Krakowie,	 Galeria	 AS	 w	

Krakowie,	Muzeum	 Sztuki	Współczesnej	MOCAK,	 oraz	 Instytucie	 Polskim	we	Wiedniu	

czy	 CSW	Zamek	Ujazdowski	w	Warszawie.	 Oprócz	 działalności	 artystycznej	 na	 uwagę	

zasługuje	działalność	organizacyjna	Doktoranta.	Jest	znanym	w	środowisku	krakowskim	

animatorem	kultury	oraz	koordynatorem	projektów	artystycznych.	W	2020	roku	został	

laureatem	 stypendium	 Miasta	 Krakowa	 w	 dziedzinie	 sztuki	 wizualne,	 w	 tym	 samym	

roku	został	wybrany	osobowością	roku	2020	III	Salonu	Krakowskiego.	

	

Twórczość	doktoranta	Grzegorza	Siembidy	obejmuje	malarstwo,	rysunek,	rzeźbę,	

obiekt	oraz	film,	które	płynnie	się	przenikają	i	wzajemnie	dopełniają.	Autor	uzyskuje	w	

ten	 sposób	 synestezyjny	 wielogłos	 oddziałujący	 na	 nasze	 zmysły.	 Bazując	 na	 kolekcji	

wprowadza	do	swojej	sztuki	użytkowe	obiekty	o	lokalnym	charakterze	ustawiając	je	w	

nowych	 znaczeniach	 i	 poddając	 artystycznym	 zabiegom.	 Na	 uwagę	 zasługuje	 również	

społeczny	i	antropologiczny	wymiar	prowadzonych	działań	zachęcający	do	dyskusji	na	

temat	 rzeczywistych	 problemów	 związanych	 z	 obecnością	 rzemiosła	 w	 sztuce	

współczesnej.	
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TERESA	Z	OLKUSZA	

O	obrotach	rzeczy	

A	one	krążą	
	
I	krążą.	
	
Przebijają	nas	mgławicami.	
	
Spróbuj	schwycić	
ciało	niebieskie	
któreś	z	tych	
zwanych	„pod	ręką”...	
	
A	czyj	język	
najadł	się	całym	smakiem	
Mlecznej	Kropli	przedmiotu?	
	
A	kto	wymyślił,	
że	gwiazdy	głupsze	
krążą	dokoła	mądrzejszych?	
	
A	kto	wymyślił	
gwiazdy	głupsze?	
	
Miron	Białoszewski	
	

Waza	 jest	 jak	 książka,	 zapisana	 historia,	 przejęta	 historia,	 namalowana	 na	 naczyniu.	

Grecja,	Chiny,	Japonia	zapisywały	tak	swoje	codzienne	życie,	tym	razem	mamy	historie	

malarskie	 i	 malarskie	 materie.	 Warsztatowe	 formy,	 dwudziestowieczny	 dizajn	 w	

centrum	 średniowiecznego	 miasta,	 gdzie	 dziś	 deweloperzy	 i	 drogowcy	 przy	

przebudowie	odkrywają	dawne	naczynia,	monety.	Może	autor	przeczuwa	te	nieodkryte	

jeszcze	 skarby,	 skorupy,	 które	 zostały	 ukryte	 w	 najgłębszych	 warstwach	 miasta.	 W	

wielkiej	 głowie	 starego	 miasta	 otoczonego	 obronnymi	 murami.	 Bakterie,	 mikroby,	

zarazy,	 brzydkie	 zapachy,	 pajęczyny,	 kurz	 i	 silne	 wiatry,	 nie	 był	 to	 dla	 tych	 naczyń	

łaskawy	czas.	W	jednej	z	waz	znaleziono	przepowiednię	mówiącą	o	mającym	pojawić	się	
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ceramicznym	 warsztacie,	 w	 czasie,	 kiedy	 na	 niebie	 latać	 będą	 metalowe	 ptaki.	 Tyle	

legendy,	a	przed	nami	spadkobierca	Nachta	Samborskiego	i	Oskara	Schlemmera.		

	 Nie	służą	ani	do	przechowywania	wody,	ani	wina,	ani	oliwek,	zostały	odwrócone	

do	 góry	nogami.	 Satelitarne	 talerze	wiszące	 nad	 ziemią	 i	 obrotowa	projekcja	 filmowa.	

Kolażowo	składane	szablony,	patchworki,	kwietniki,	stragany	pigmentów	i	egzotycznych	

przypraw.	Budzące	się	wspomnienia	pierwszej	komunii.	Rodziny	waz,	garnków,	talerzy	

ceramicznych,	 zaanektowanych,	 użytkowych	 lub	 tylko	 dekoracyjnych.	 Pokrywki,	

brytfanny,	oszczędne	rysunki,	zdjęcie,	prasowy	wycinek,	intymna	skrytka,	aneks,	tykanie	

zegara,	nocnik,	papier,	płótno,	ceramika,	metal,	obiekt,	obraz,	rysunek,	rzeźba,	akwarela,	

tempera,	 spray,	 olej,	 malowane,	 wypalane,	 ustawiane	 w	 grupy.	 A	 całość	 to	 instalacja	

natury	 po	 godzinach,	 natura	 kobieca,	 kosmiczna,	 planetarna,	 ziemska.	Wytworzona	w	

toku	odwiecznych	erupcji	 lub	niedawnej	uprawy	ogrodów.	Historie	widziane	z	góry,	 z	

perspektywy	 drona.	 Kształt	 naczynia	 nadaje	 granice	 malaturze	 i	 ujarzmia	 obfitość	

materii	 malarskiej.	 Moje-	 nie	 moje,	 wytworzone-	 zaanektowane.	 Przewrotna	 imitacja	

kopii	 staje	się	dziełem?	Co	 tu	właściwie	 jest	początkiem?	Nie	 jest	 to	 istotne.	Chodzi	 tu	

raczej	o	wyczuwalne	miejsca	z	tablicy	Mendelejewa,	układanka	się	poszerza	o	historie,	

hołdy,	obce	motywy.	Trzeba	je	oglądać	z	wielu	stron,	jak	w	lesie	lub	w	ogrodzie.	Być	jak	

pszczoła	albo	dron.	Ziemia	jest	jakby	płaska,	ograniczona	kształtem,	formatem,	materią,	

którą	 na	 siebie	 przyjmuje,	 ale	 kręci	 się	 i	 tyka	 jej	 zegar	 nadając	 puls	 mapy.	 Autor	

przywraca	dzieło,	pozbywając	go	użytkowości.	Znalezione,	kupione,	z	kolekcji.	Liczy	się	

piękno	przedmiotu.	Wie	o	tym	zbieracz,	kolekcjoner.	Stosowana	duchampowska	metoda	

kolekcjonera	przywraca	 inne	oko	w	środku	głowy.	Chodzimy	za	Autorem	po	wystawie	

jego	ścieżkami.	Odkrywamy	lokalność,	małomiasteczkowość,	peryferyjna	aura	unosi	się	

nad	rodziną	waz.	Autor	kłania	się	rzemiosłu,	indywidualnej	produkcji.	Docenia	tkaninę,	

ceramikę,	 haft,	 szycie,	 stolarkę,	 malarstwo	 na	 szkle,	 kowalstwo.	 Wchodzimy	 do	
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warsztatu	 po	 godzinach,	 widzimy	 ślady	 działań	 kolektywnych.	 A	 może	 jest	 to	

niedziałający	już	zakład.	Zostały	puste	suszarki	na	naczynia.	Ktoś	zamalował	talerze	na	

czarno.	Artysta	układa	rzeczy	tworząc	oryginalną	choreografię	wystawy.	Kolekcja	trwa	

od	 3	 lat,	 obejmuje	wytwory	 od	 lat	 60.	 do	 80.,	 najwięcej	 przykładów	 z	 lat	 70.	 Czuć	 tu	

miłość	 do	 ładnych	 przedmiotów.	 To	 zbieranie	 i	 tworzenie	 kolekcji,	 która	 w	

odpowiednim	momencie	ustawia	sens	działań,	 inspiruje	i	staje	się	częścią	dzieła,	które	

autor	dopełnia	i	doinwestowuje	wizualną	kreacją.	Postbudowlanka,	remont,	montażowa	

pianka	 oraz	 inne	 pozaartystyczne	 materiały	 i	 działania	 umożliwiają	 Autorowi	

osiągnięcie	nowej	jakości.	Już	nie	wiemy	jaki	był	początek.	

Poszukiwania	 Doktoranta	 są	 wielowarstwowe,	 zarówno	 badawcze	 jak	 i	

artystyczne.	 Przywraca	 historię	 i	 pamięć	 lokalnej	 fabryki	 naczyń	 emaliowanych	 z	

Olkusza.	Zaciera	granice	pomiędzy	sztuką	a	przedmiotem	użytkowym.	Przeplata	ze	sobą	

wątki	 i	 znaczenia	 tworząc	 własne	 dzieło.	 Doktorant	 zaprezentował	 oryginalne	

dokonanie	 artystyczne	 i	 wykazał	 ogólną	 wiedzę	 teoretyczną,	 jak	 również	 posiada	

umiejętności	 do	 prowadzenia	 pracy	 artystycznej	 i	 organizacyjnej,	 które	 uzasadniają	

nadanie	 mu	 stopnia	 doktora	 w	 dziedzinie	 sztuki,	 w	 dyscyplinie:	 sztuki	 plastyczne	 i	

konserwacja	dzieł	sztuki.	Na	podstawie	dorobku	artystycznego	i	przedłożonej	rozprawy	

doktorskiej	 chciałbym	 wnieść	 do	 Rady	 Dyscypliny	 –	 Sztuki	 Plastyczne	 i	 Konserwacja	

Dzieł	 Sztuki	 o	 dopuszczenie	 pana	 mgr.	 Grzegorza	 Siembidy	 do	 dalszych	 etapów	

przewodu	 doktorskiego.	 Podkreślając	 wysoką	 jakość	 zaprezentowanego	 dzieła	 oraz	

złożonej	 rozprawy	 doktorskiej	 wnioskuję	 do	 Rady	 Dyscypliny	 o	 przyznanie	 mgr.	

Grzegorzowi	Siembidzie	wyróżnienia.	
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