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Doktorantka Marta Niedbał jest absolwentką Wydziału Grafiki Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Wielokrotnie była stypendystką programu 

Erasmus i Erasmus+ odbywając część studiów i praktyki zagraniczne na LCC, University 

of the Arts, Ecole Supérieure d’Art des Pyrénées, ESAD Matosinhos i Welcometo.us. Brała  

udział w wielu wystawach i międzynarodowych projektach nastawionych na działania 

kolektywne. Na szczególną uwagę zasługuje jej udział w wystawach i wydarzeniach 

organizowanych przez Galerię Widna (Kraków), Galerię Czwartek (Warszawa), Galerię 

Serce Człowieka (Warszawa) oraz Galerię Śmierć Człowieka (Warszawa). Inicjowała 

również wiele projektów artystycznych, angażując w swoje działania inne twórczynie. Na 

szczególną uwagę zasługuje projekt Motion vs Rest, który miał już wiele odsłon: w 

Krakowie, Montrealu, Chonqging, został również opisany w dysertacji doktorskiej.  

Marta Niedbał pracuje w wielu mediach, a właściwie na ich styku. W jej pracach 

rysunek spotyka się z tkaniną i malarstwem tworząc instalację. Obszary styku – granice 

to miejsca szczególne, mające specjalne prawa i właściwości, tak jak na granicy pól 

uprawnych i lasu. W domach takim miejscem jest balkon, ganek, parapet czy próg. Osią 

twórczości Doktorantki są działania kolektywne wpisujące się w dyskurs wokół nowych 

form solidarności, empatii, relacji i szeroko pojętej wspólnoty. Artystka eksploruje i 

dekonstruuje istniejące w codzienności dualizmy – nawiązując do opracowanej przez 

Gillesa Deleuze'a i Félixa Guattari koncepcji kłącza – stosując techniki hybrydowe i 

bazując na własnych doświadczeniach artystycznych, dydaktycznych i edytorskich. 

Stosowane przez Doktorantkę strategie twórcze łączące formy czerpiące z architektury, 

tkaniny, ceramiki, choreografii i fotografii są spójne i konsekwentne – w oryginalny 

sposób dekonstruują i poszerzają możliwości używanych przez Autorkę mediów.  
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W latach 60. i 70. XX wieku w sztukach wizualnych pojawia się tkanina, miękka 

rzeźba. Magdalena Abakanowicz i inne polskie artystki wprowadzają tkaniny na salony 

sztuki, ściągając z nich, przypisane im dotychczas głównie funkcje użytkowe. To, między 

innymi, kurtyna dla teatru Cricot 2 Marii Jaremy, miękkie rzeźby Marii Pinińskiej-Bereś, 

monumentalne Abakany Magdaleny Abakanowicz czy efemeryczne roślinne okrycia 

Teresy Murak. Uwolnione formy, wykonane z nowych, wcześniej nieużywanych 

materiałów, dołączyły do pełnoprawnych form w sztuce, a kobiecość i erotyczność stały 

się ich atutem.  

Richard Serra, Alberto Burri, Jacek Sempoliński dziurawili obrazy, nacinali, targali, 

męczyli materiał, zostawiali ślady agresji i akceptacji, pamięci, poprzez otarcia i zranienia. 

Podobnie jak odwrócona na lewą stronę i przenicowana wanna, czajnik czy samolot 

Romana Stańczaka.  

 

 

OVERLOCK – ZYGAKIEM 

 

Dziury. W żadnym domu, a tym bardziej moim, dziury nie kojarzą się dobrze. 

Wprowadzają niepokój i pytanie jak sobie z nimi poradzić, naprawić, zabezpieczyć przed 

zimą, deszczem, upałem, złodziejem czy wojennym oprawcą. Znamy domy bez ścian, bez 

okien. Te z wojny w Ukrainie to aktualny kontekst prac Marty Niedbał – powrót historii 

bestialstw oprawców. Uciekając niewiele można ze sobą zabrać: torbę, plecak, koc, złoto, 

które można sprzedać, ale nie da się nim okryć. Włóż głowę w okrągłą dziurę z tej i z 

tamtej strony, pomiędzy teraźniejszość, przeszłość, przyszłość. Przed, za, pod, nad, obok 

– dwie strony, do oglądania i wyjścia poza, ale po co? Żeby było więcej? Czego brakuje? 

Dwustronnie, nie tak samo po lewej i po prawej stronie, wewnątrz i na zewnątrz, w 
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pozytywie i negatywie. Podobnie jak w Wilku Stepowym, „wdech i wydech jednocześnie” 

oraz w króliczej norze z Alicji w Krainie Czarów, Autorka zaprasza nas do oglądania dzieła 

z dwóch stron i odwracania się za siebie. Nie boi się i nie uważa tego za błąd, przeciwnie 

do Orfeusza, który się odwraca, przez co Eurydyka wraca do Hadesu. Dzisiejsze czasy nie 

karzą za spojrzenia wstecz, artyści przywołują obrazy, droga powrotna jest możliwa.  

Opuszczone domy z dawną świetnością, ruiny, resztki. Złamana gałąź, ranna 

roślina. Dom, na miarę, trzcina i dąb na wietrze. Mój dom, do którego nie wrócę. Ścieg, 

szycie, fastryga, rytm tkaczki, szwaczki, kołowrotki, przędza, nitki, tkaniny, ubrania, 

otwarte możliwości, niestałe kształty, przenośne domy, współczesny nomadyzm. Zapis w 

pracach Marty Niedbał jest miękki i ciepły jak okrycia – wynalazek ludzkości – rzeźba 

testująca otoczenie. Zmienna, otwarta, mobilna, zastępująca dom jak przenośny namiot, 

lekka konstrukcja, wbrew pozorom wytrzymała i odporna na wstrząsy. Tkanie – szycie, 

tkanina – ubranie. Przędza, wątek i osnowa. Skóra. Otulisko. Oddzielenie. Na sobie, przy 

skórze, zaraz przy, blisko.  

 Dziura, dziura w całym, cerowanie, ocieplanie, naprawianie, zaszywanie, szycie, 

haftowanie, tkanie, cerowanie to dziś częste formy wypowiedzi w sztuce. Fastrygi, 

przeszycia, łaty, fałdy, zmarszczenia, plisowania, kroje, wykroje, przeszycia, zaszewki, 

przymiarki to zastosowane w pracach Autorki techniki, które odsłaniają i wzbogacają 

język jej artystycznej wypowiedzi.  

Marta Niedbał uważnie wsłuchuje się w obecny czas, wyławia idee i nastroje zmian 

zachodzących w post-patriarchalnym świecie. Codzienne czynności: szycie, cerowanie, 

haftowanie, gotowanie, sprzątanie zwracają uwagę na niewidzialne dotąd życie domowe, 

które przedostaje się do sztuki, galerii i niejednokrotnie staje się manifestem, protestem 

i deklaracją. Odsłaniając chowane za zamkniętymi drzwiami czynności, nadaje im wagę, 

której dotąd nie miały – sakralizuje i miesza porządki, rozszerza motywy i tematy swoich 
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prac, wyrównuje codzienność z odświętnością i powagą. Jej działania poluźniają gorset 

stereotypów obecnych w świecie sztuki, dodając nowe pola, które przesuwają zastane 

granice i postawy. Proces tworzenia i kontekst miejsca są dla tych działań ważne. Jak pory 

roku, użyte przez Martę Niechciał media podkreślają klimat domowości. 

Obecne w dysertacji Doktorantki filozoficzne i feministyczne teorie harmonizują 

się z poetyckim charakterem. Nie jest to jednak sztuka krytyczna do jakiej przyzwyczaili 

nas artyści i artystki z poprzednich dekad po 1989 roku. Dominuje w niej osobisty, ciepły 

i kruchy przekaz. Ważna w jej działaniach i formach plastycznych jest sensualna 

performatywność, dzięki której słyszymy głos kobiety-artystki, który brzmi mocno i 

głośno, paradoksalnie do użytych form. 

Poszukiwania Doktorantki są wielowarstwowe, zarówno artystycznie jak i 

naukowo. Praca teoretyczna ma wysoki poziom merytoryczny, edytorski i graficzny. 

Autorka odnosi się w niej zarówno do historii sztuki, filozofii i literatury, jak i do 

autorskich refleksji. Dzięki tak szerokiemu spektrum użytych źródeł Doktorantka 

zaprezentowała oryginalne dokonanie artystyczne i wykazała ogólną wiedzę teoretyczną, 

jak również udowodniła, że ma umiejętności prowadzenia pracy artystycznej i 

organizacyjnej, które uzasadniają nadanie jej stopnia doktora w dziedzinie sztuki, w 

dyscyplinie: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Na podstawie dorobku 

artystycznego i przedłożonej rozprawy doktorskiej wnoszę do Rady Dyscypliny – Sztuki 

Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki o dopuszczenie mgr Marty Niedbał do dalszych 

etapów przewodu doktorskiego. Chciałbym podkreślić wysoką jakość zaprezentowanego 

dzieła oraz złożonej rozprawy doktorskiej, dlatego wnioskuję do Rady Dyscypliny o 

przyznanie mgr Marcie Niedbał wyróżnienia. 

 

dr hab. Bogusław Bachorczyk, prof. ASP 


