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Recenzjo procy doktorskiej Pono Victoro Monuelo Hernóndezo Costillo

zotytułowonej Konsfrukcjo wyobrażenio w propozycji hybrydyzocji

figuroĘwnei w dwóch serioch grafik: Serio linorytów poplecznicy

i podlinożercy: mitogrofie codziennośc|, Serio rycin - okwaforf: Quo

vodis - archetypy ruchome.

lnformocje ogólne o doktoroncie

Victor Monuel Hernóndez Costillo uzyskoł tytuł licencjoto sztuk wizuolnych w l985

roku w Szkole Norodowej Sztuk Plostycznych Norodowego Uniwersytetu

Autonomicznego Meksyku. W lotoch 1987 - 1991 odbył studio mogisterskie no

Wydziole Grofiki Akodemii Sztuk Pięknych w Krokowie.

Nostępnie w lotoch 1991 1992 odbył specjolizocję z techniki miedziorytu

w Norodowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Poryzu oroz w tym somym czosie

studio pomogisterskie w procowni Joniny Kroupe-Świderskiej no Wydziole

Molorstwo Akodemii Sztuk Pięknych w Krokowie. Zorgonizowoł 29 wystow

indywiduolnych w Meksyku, Kono dze, Serbii, Mocedonii i w Polsce. Broł udzioł

w około 200-stu krojowych i międzynorodowych konkursoch groficznych między

innymi w Joponii, Belgii, Hiszponii, Konodzie, Argentynie, lndioch, Serbii, Włoszech,

Chinoch, Niemczech, Polsce iwielu innych krojoch. Uzyskoł 21 nogród iwyróznień

honorowych we włosnym kroju oroz 25 nogród i wyróznień w konkursoch

międzynorodowych w tym lll nogrodę no V Międzynorodowym Triennole Linorytu

w Bietigheim-Bissingen w Niemczech w 2001 roku, nogrodę specjolnq no

lV Biennole Grofiki Współczesnej w Quebec w Konodzie w 2005 roku, specjolnq

nogrodę honorowq no lX Międzynorodowym Triennole Grofiki w Bitoliiw Mocedonii
w 2018 roku orązw 2021 roku specjolnq nogrodę honorowq no X edycji tego

konkursu, o tokże Grond Prix no lV Międzynorodowym Biennole Grofiki Cocok
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w Serbii w 202a roku orlz Nogrodę no Międzynorodowym Konkursie Sztuk

Wizuolnych w lndioch.

Oceno procy doktorskiej

Pon Victor Monuel Hernóndez Costillo procę doktorskq zreolizowoł pod kierunkiem

promotoro prof. Moriuszo Połki z Akodemii Sztuk Pięknych w Kotowicoch.

Wszczęcie pżewodu doktorskiego nostqpiło 29 mojo 20l8 roku. W skłod procy

doktorskiej wchodzq dwo cykle groficzne: Poplecznicy i Padlinożercy: mitogrofie

codzienności, skłodojqcy się z dwunostu proc zreolizowonych w technice linoryiu

oroz cykl dwunostu okwofort zotytułowony Quo vodis - archetypy ruchome.

Do recenzowonio doktoronf pzedstowił rozprowę doktorskq w formie publikocji

oroz pońfolio zowierojqce notę biogroficzno o tokże wykoz osiqgnięć od l99] do

2022 roku. Portfolio zowiero równiez indeks fotogroficzny dokumentujQcy wystowy

indywiduolne outoro. Rozprowo doktorsko zreolizowono w formie wydownictwo

skłodo się z części pisemnej będqcej opisem procy doktorskiej,, rep;odukcji grofik

skłodojqcych się no obo cykle, zdjęć szkiców i frogmentów motryc no eiopie ich

oprocowywonio o tokże fotogrofii ukozujqcych proces reolizocji procy doktorskiej.

W rozprowie doktoront zmieścił równiez fotogroficzne prnykłody trodycyjnej sztuki

meksykońskiej, której niektóre elementy stonowiły w jokiejś części inspirocję dlo

jego włosnej twórczości.

Część ortystyczno procy doktorskiej to dwo cykle wykonone w dwóch róznych

technikoch groficznych. Cykl pierwszy zotytułowony Poplecznicy i podlinożercy -

mitografie codzienności zostoł zreolizowony w technice druku wypukłego o drugi

Quo vodls - orc|etypy ruchome w technice druku wklęsłego. W obu serioch grofik

doktoront przyjqł dwie różne strotegie twórcze. Cykl linorytów oporty jest no

eksplorocli OwOcrl etopów procesu twórczego, od psychosomotycznej czynności

rysowonio wyobrozonej sytuocji w formie szkiców koncepcyjnych zorówno no

popieze jok i bezpośrednio no motrycy, o no etopie rytowonio kończqc.

Notomiost W cyklu Quo Vodis - orchetypy ruchome, outor pwjqł innq metodę

polegojqcq no pominięciu etopu twozenio koncepcji w formie szkiców, na żecz
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bezpośredniego dziołonio w motrycy, które mozno określić rodzojem swobodnej,

niczym nieogroniczonej improwizocji. Drugi cykl dwunostu okwofort, podobnie jok

popzedni, tokże jest zwiqzony ze społecznymi zochowoniomi człowieko, jednok

w tym pzypodku outor kłodzie większy nocisk no problem dehumonizocji

człowieko we współczesnym świecie pzesyconym technikq, technologiq i żqdzq

dominocji. Ten ospekt wyobrozonej ludzkiej egzystencji <rutor pzedstowio przez

groteskowe, zdeformowone, pzekonstruowone figury ludzi-moszyn i hybryd ludzko-

zwiezęcych, w których możno doszukoć się inspirocji kulturq wizuolnq

meksykońskiej sztuki ludowej jok moski czy populorne figurki o/ebrijes. Zespolenie

miękkiego ludzkiego cioło z twordq moteriq moszyny budzi niepokój i tok, jok

zopewne doktoront oczekiwoł pobudzo do stowionio pytoń o kierunek w jokim

zmierza ludzkość odzucojqc jednq z jej cech jokq jest duchowość.

Anolizujqc obie serie grofik, które wchodzq w skłod procy doktorskiej odnoszę

wrozenie, ze outor z większq swobodq i pewnościq siebie posługuje się cołym

orsenołem środków włościwych dlo techniki druku wypukłego. Linoryty sq bordziej

zdecydowone, ostro cięte, dropiezne i dynomiczne. Doktoront umiejętnie

wykorzystuje pełnq skolę środków, od czystej bieli niezodrukowonego popieru,

przez cołe bogoctwo szorości, różnorodność linii qż do pełnej czerni

zodrukowonych obszorów. W prococh z tego cyklu nie wyczuwo się wohonio,

o podjęte w trokcie reolizocji procy decyzje wydojq się celowe i pzemyślone.

Obo cykle, pomimo różnic estetycznych wynikojqcych z odmiennych procesów

technicznych i technologicznych uworunkowoń, twozq spójny ijednorodny obroz,

którego głównym bohoterem jest człowiek i jego społeczne zochowonio. Wizjo

joko wyłonio się z proc doktoronto to świot ciqgłego zogrozenio, niepokoju, ogresji

i zniszczenio. Doktoront w swoich linorytoch ukozuje dromot roanrorsfwienio między

niekwestionowonym wpływem człowieko no postęp technologiczny będqcy
efektem jego rozwoju intelektuolnego z jednej strony, o odejściem od sfery

duchowej z drugiej. Pzedstowiojqc to zogodnienie doktoront w swoich

figurotywnych, ekspresyjnych inocechowonych groteskq kompozycjoch storo się

pobudzić widzo do refleksji nod społecznymi zochowoniomi współczesnego

człowieko i konsekwencjomi jokie sq tych dziołoń efektem. W procy doktorskiej

Victor Monuel Hernóndez Costillo świodomie i umiejętnie posługuje się worsztotem
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druku wypukłego i wklęsłego, twozqc indywiduolny i rozpoznowolny styl groficzny

o jego wielozncczne i wieloworstwowe reolizocje pobudzojq odbiorcę do refleksji

nod islotq ludzkich zochowoń iwłośnie w tym szerszym, wielowqtkowym spojrzeniu

no kondycję człowieko upotruję głównq wortość jego procy doktorskiej.

Oceno części opisowej

Część teoretyczno procy doktorskiej, oprocowono w formie wydownictwo

ksiqżkowego zowiero wprowodzenie oroz dwo rozdziały poświęcone

poszczególnym cyklom groficznym skłodojqcych się no procę doktorskq.

Wprowodzenie jest opisem powodów wykozystywonia przez outoro techniki druku

wypukłego, wolorów estetycznych techniki oroz roli, jokq w jego procesie

twórczym odgrywo wyobroźnio, intuicjo oroz intelektuolno podbudowo. Wstęp

zowiero również refleksje nod procesem twórczym w odniesieniu do osobistych

doświodczeń ideowych itechnologicznych outoro. od roli szkiców koncepcyjnych

i wstępnych pomysłów kompozycyjnych rozpaczynojqc, o no ,row,tożonioch nq

temot zogodnień zwiqzonych z oprocowoniem motrycy kończqc. W części

teoretycznej doktoront bordzo szczegółowo pzedstowio swoje pzemyślenio

dotyczqce stosowonych w trokcie reolizocji procy doktorskiej środków

ortystycznych i przyjętych metod worsztotowych, o zoworte w tekście osobiste

refleksje świodczq o dobrej wiedzy doktoronta z zakresu zorówno techniki druku

wypukłego jok i druku wklęsłego. Pod względem edytorskim wydownictwo jest

przygotowone poprownie. Mom jednok ki|ko uwog dotyczqcych oprocowonio tej

części procy doktorskiej. Pierwszo dotyczy zopisu tytułów cykli. Serio linorytów roz

nosi tytuł; Poplecznicy i padlinożercy. Mitogrofie codzienności o innym rozem, jok

no stronie szóstej, drugi człon tytułu uzyskuje bzmienie grofeskowość codzienności.

W jeszcze innym pzypodku, jok mo to miejsce no stronie 72, drugi człon tytułu

w ogóle nie zostoł zopisony. Podobnie tytuł cyklu Quo yodls - orchetypy ruchorne,

w różnych miejscoch rozprowy doktorskiej jest przez outoro roznie zopisywony

(str.88 istr. l l3). Drugo mojo wqtpliwość odnosi się do wielkości czcionki uĄtej do
zopisu tytułów obu serii grofik {str. ó, 72,88 i l13). Wydoje mi się, ze zostosowonie

nieco mniejszej czcionki byłoby zobiegiem wystorczojqcym i bordziej elegcnckim.
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Znolozłem tokze błqd w pisowni słowo podlinożercy (brok kropki nod literq ,,z"

w tytule no str. 72) oroz niepoprownie zopisonq noz\Ą/ę popieru Hohnemtjhle,

(oryginolno pisownio w tekście rozprowy: honnemuller) o tokże niewłościwe

miejsce jego wytwozonio (str. 28). Według mojej wiedzy Hohnemuhle FineArt

GmbH jest firmq niemieckq, z siedzibq w Dossel w Dolnej Soxonii, o nie wytwórniq

belg'ljskq jok podoje outor. W procy pisemnej brokuje równiez opisów przy

fotogrofioch pzedstowiojqcych przykłody meksykońskiej sztuki ludowej {str. 54

i 55), brokuje też bibliogrofii. Pod względem językowym tekst jest miejscomi nieco

trudny w odbioze, co jok sodzę wynikoło olbo z pewnych trudności

z przełożeniem no język polski zwrotów hiszpońskich olbo z potzeby outoro

nodoniu części pisemnej rozprowy doktorskiej znomion procy noukowej, no co
mogq wskozywoć stosowonie w duzej ilości skomplikowone zwroty i określenio.

Jednok pomimo tych wqtpliwości dotyczqcych niektórych elementów strony

edytorskiej i worstwy językowej, proco doktorsko jest moim zdoniem dziełem

oryginolnym, świodczqcym o umiejętności prowodzenio przez doktoronto

somo,dzielnej procy ortystycznej. w moim pzekononiLl, ze względu no ogólnq

wiedzę z zokresu sztuki i kultury, o tokże z uwogi no dotychczosowe osiqgnięcio

i dorobek ortystyczny, Pon Victor Hernóndez Costillo zosługuje no przyznonie mu

stopnio doktoro.

Konkluzjo

Ze względu no oryginolne dzieło ortystyczne skłodojqce się no procę doktorskq,

stwierdzom, że mgr Victor Monuel Hernóndez Costillo spełnio wymogi określone

w oń. 13 Ustowy o stopnioch noukovvych itytule noukowym oroz o stopnioch

itytule wzokresie sztuki z dnio 14 morco 2003 r. (Dz. U.z2003 r., nr ó5, poz.595

z poźn. zm) i popierom wniosek o nodonie mgr Victorowi Monuelowi

HernóndeŻowi Costillo stopnio. doktoro w dziedzinie sztuki w dyscyplinie

ortystycznej sztuki plostyczne i konsenłocjo dzieł sztuki.

Prof. Bogdon Migo
t
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