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Recenzja pracy doktorskiej pt. “Peryferie” wykonanej przez mgr 

Piotra Żaczka. Promotor dr. hab Andrzej Kalina 

Recenzja powstała w związku z postępowaniem na Wydziale Grafiki ASP w 

Warszawie ws. wniosku o nadanie stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w 

dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.  

 

Podstawowe dane o doktorancie 

Piotr Żaczek urodził się w roku 1966 w Warszawie. Dyplom magistra sztuki otrzymał  

w roku 1991 w pracowni Romana Artymowskiego na Wydziale Grafiki ASP w 

Warszawie. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem i przede wszystkim grafiką 

artystyczną. Jest autorem 14 wystaw indywidualnych. Brał udział w około 200 

wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Laureat udokumentowanych kilkunastu 

nagród i wyróżnień. Wóspółtwrca i założyciel grupy artystycznej Kwartet 

Artystyczny P.A.K.T . Obecnie pracuje jako asystent w pracowni Grafiki 

Artystycznej  prowadzonej przez prof. nadzw Andrzeja Kalinę w Polsko Japońskiej 

Akademii Technik Komputerowych 

 

Ocena pracy doktorskiej- dzieła artystycznego oraz dysertacji  

pisemnej 

Przedmiotem recenzji jest cykl pt “Peryferie” na który składa się wybór grafik, 14 

wielobarwnych wypukłodruków w formacie 100 na 70 cm.  Każda z grafik opatrzona 

została wspólnym tytułem Area i łacińską liczbą porządkową. Pracy tej towarzyszy 

opis, który przybliża genezę i metody wykonania dzieła oraz mierzy się z próbą 

przedstawienia koncepcji doktoratu. Szczególnie na tym tle wyróżnia się skrócony 

opis,  który jak w soczewce skupia uwagę na tym co ważne i podsumowuje 

kilkuletnią pracę Piotra Żaczka w aspekcie indywidualnych i oryginalnych rozwiązań  
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w niełatwej szuce grafiki i ręcznie wykonywanych odbitek. Można też dodać że 

autorowi właśnie w skróconym opisie udało się w sposób czytelny nakreślić coś w 

rodzaju artystycznej mapy i wpisać w nią własne terytorium istotnych skojarzen i 

aspiracji.  

Po zapoznaniu się z dziełem, jego dokumentcją oraz opisem jak wyżej, stwierdzić 

można, że mamy do czynienia bez wątpienia  z twórczością dojrzałą i bardzo 

konsekwentną choć wymagająca i niełatwą w bezpośrednim już odbiorze.  Fakt, że 

autor wykluczył z prezentacji szkice malarskie oraz małe formy graficzne, które jak 

sam stwierdził, torowały drogę do realizacji wielkoformatowych, nie pomaga w mojej 

ocenie sprawie. Tym bardziej, że jak niejednokrotnie zdaje się podkreślać Piotr 

Żaczek, czuje się grafikiem osadzonym w myśleniu i warsztacie malarskim autorsko 

zaprzęgniętym do obszaru grafiki. Myślę, że właśnie konfrontacja między 

istniejącymi prototypami malarskimi, szkicami a matrycą i wreszcie z grafikami w 

finalnym ich stadium byłyaby tu bardzo na miejscu oraz znacząco wzbogaciła by 

obecne postrzeganie zgłoszonego doktoratu, nie bez przyczyny przecież 

zatytułowanym “Peryferia”. Wpisuje się to zresztą we współczesną praktykę 

wystawienniczą podania dzieła ale również sprawdzoną metodę porównawczą . 

Podobnie pewne moje zastrzeżenie budzi też fakt że zgłoszony doktorat stanowi 

wybór z większej ilości prac (autor nie określił ile powstało wszystkich prac w cyklu) 

i teraz możemy jedynie polegać na dokonanej selekcji i ocenie jak rozumiem zestawu 

prac. Na marginesie dodam, że pojawia się w związku tym pewna nieścisłość w 

zastosowaniu pojęć, jak zestaw, cykl czy seria. Tak czy owak teraz można się jedynie 

domyślać co kryje się na zapleczu cyklu, a ciekawość rośnie tym bardziej że jako 

istotny wskazany został  przez autora element tzw “błędu”  i jak rozumiem 

niestandardowych rozwiązań, które doprowadziły do specyficznych i ważnych 

osiągnięć, o czym jeszcze w dalszej części tej recenzji. 

Piotr Żaczek z wielkim wyczuciem porusza się w świecie geometrycznej abstrakcji. 

Doszedł bez wątpienia do rezultatów wartych dalszej popularyzacji i upublicznienia 

w kolejnych już mam nadzieję wystawach. Cykl grafik “Peryferie” stanowi o 

interpretacji świata na podstawie szeroko rozumianego motywu pejzażu, filtrowanego 

przez aspekt materii i duchowości. Wpisuje się w rozważania, które w sposób 

oczywisty muszą się odnosić do klasyków gatunku Wasyla Kandyńskiego i Henryka 

Stażewskiego. W opisie dzieła nie znajdziemy natomiast żadnych odniesień do myśli 

i twórczości Ada Reinhardta oraz Bernetta Newmana, co mogłoby znacznie lepiej 
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osadzić historycznie i wzbogacić kontekst formalny osiągnięć Piotra Żaczka, gdyż 

programowo zadeklarował i zaproponował on kompozycje, w których geometryczne 

podziały i dominujący kierunek pionowy zdają się na nowo definiować znaczenie 

podjętego tematu. Nie zmienia to w żaden sposób faktu, że wszystkie  grafiki 

wykonane zostały z wielkim kunsztem i pieczołowitą troską warsztatową, co czuje się 

nawet nie widząc oryginałów, tylko odnosząc się ich do reprodukcji. Zgadza się 

naprawdę wiele spraw, tak ważnych dla odczuwania i rozumienia obrazu graficznego. 

Wiele, no może poza tylko zastosowanym formatem finalnych prac 100 na 70 cm, 

“zastrzeżonym” dla sztuki plakatów, co musi budzić zdziwienie, zwłaszcza jeśli 

odwołujemy się do pojęć: przestrzeń, terytorium i wreszcie peryferia . Rekompensatą 

są za to inne właściwości i specyfika obrazów Piotra Żaczka. Synteza, harmonia i 

wysmakowane faktury, ale też co rzeczywiście wydaję się być najważniejszym 

wątkiem, myślenie o kolorze zaprzęgniętym do ideowej konfrontacji mroku i światła, 

czy też szerzej rzecz ujmując, potencjału istnienia i nieistnienia. Miał trafną intuicję 

Piotr Żaczek, że pole widzenia rozszerzył w tych zmaganiach o paletę szarości 

zabarwiając obraz jej wyrafinowanymi odcieniami i temperaturą, a przez to 

wymykając się tak oczywistemu, w tym kontekście pozycjonowaniu między bielą a 

czernią.  Zaproponowany zestaw prac porządkuje łacinska numeracja. Autor  wskazał 

tym samym na kierunek ewolucji swojego przekazu ale uruchomił też w 

konsekwencji mechanizm rozróżnienia i wartościowania w zastosowanym przez 

siebie zmiennym języku geometrii.  O ile w pierwszych pracach odnajdziemy rygor 

bliższy myśleniu wspomnianego już Henryka Stażewskiego o tyle ostatnia praca z 

numerem XXXVIII niebezpiecznie przenosi nas już w świat rozwiązań Stefana 

Gierowskiego. Mnie osobiście najbardziej zaintrygowały prace opatrzone numerem 

XX i XXII. Znajdziemy w nich efekt, który autor pod nazwą  glitch, czujnie odniósł 

do zjawiska związanego ze wspólczesną grafiką cyfrową. Stworzyło to bez wątpienia 

pole do licznych kolejnych przekształceń i w konsekwencji do nowego sposobu 

patrzenia, ale co ważne, pozwala również rozpatrywać obecnie cały cykl pt. 

“Peryferie” w niezwykle interesującym świetle uwspółcześnienia klasyki .  

Na tym kończąc w odnosieniu do doktoratu Piotra Żaczka zacytuję jeszcze piękne 

słowa pisarki Magdaleny Tuli , która na pytanie po co jest sztuka, a Piotr Żaczek 

tworzy przecież sztukę bezwątpienia, odpowiedziała: 
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“(…) Dlatego, że mamy potrzebę sensu, której ten świat nie może zaspokoić,  i że 

mamy potrzebe piękna, którą mógłby zaspokoić, gdyby nie to , że ciągle się odnawia. 

Z tego powstaje koktajl, naprawdę mocna rzecz, który napędza nas, żeby szukać 

czegoś w przestrzeniach uczuć, myśli, obrazów i dzwięków” 

 

Konkluzja 

Biorąc pod uwagę dorobek artystyczny oraz bardzo wysoki  poziom przedstawionego 

dzieła artystycznego pt. „Peryferia” stwierdzam, że mgr Piotr Zaczek spełnia 

wszystkie wymogi określone w usatwie o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule  w zakresie sztuki. Z pełnym przekonaniem popieram 

wniosek Rady Wydziału ASP w Warszawie o nadanie mgr Piotrowi Żaczkowi  

stopnia dotkora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki 

piękne. 


