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Akademii Sztuk Pięknych 

Wydziału Intermediów w Krakowie 

Recenzja na zlecenie Rady Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w 

Krakowie przewód został wszczęty decyzją Rady z dnia 7.lipca 2008 roku. 

Promotorem pracy doktorskiej Pani mgr. Anny Syczewskiej jest prof. Artur 

Tajber. Tytuł rozprawy „Dialektyka sztuki performans- od nieoznaczoności do 

(o) znaczenia”. 

Mgr. Anna Syczewska urodzona 08.05.1979r. Ukończyła studia w Akademii 

Sztuk Pięknych w Krakowie studiowała też w University of Wolverhampton 

Design 8. Media Arts. (Erasmus). 

Przebieg dotychczasowego zatrudnienia: przez kilka lat była asystentką w 

Pracowni Kreacji Cyfrowej oraz Pracowni Rysunku na Wydziale Intermediów 

(daty zatrudnienia od - do w cvi ). Prowadziła Pracownię Nowych Mediów na 

Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2020 roku 

pracuje na Wydziale Architektury Wnętrz w Pracowni Projektowania Tkaniny i 

Ubioru jako asystentka oraz prowadzi projekt Fashion Start Up i Virtual Fashion 

Studio - _ wirtualny warsztat projektanta. Zawodowo zajmuje się 

projektowaniem ubioru, digital design, projektowaniem graficznym, web 

design'em, filmem, fotografią oraz sztuką performance. Obok własnej 

działalności artystycznej, 2009 — 2011 r. jest właścicielką firmy. 2007/2008 r. 

Instruktorka Kursów Fotograficznych. 

 



Dodatkowe uprawnienia: Prawo jazdy kategorii B, angielski poziom B2 

(certyfikat St. Gilles College, Londyn) — zaawansowany. 

Nagrody, wyróżnienia: 

2014 BLACK SHEEP - wyróżnienie Not Just A Label London dla projektantów 

rewolucjonizujących przemysł modowy. 

2011 nagroda Hexe Talent Gryf Fashion Show - wyróżnienie w kategorii Pret-a- 

Porter 

2004 Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

2003 Stypendium Twórcze Miasta Krakowa 

Jest artystką interdyscyplinarną i projektantką, określa się tak: „Jestem 

twórczynią marki odzieżowej ANNISS, istniejącej na rynku polskim od 2011 roku, 

której estetyka sytuuje się na granicy ponadczasowej rockowej klasyki, 

futuryzmu i zreinterpretowanej elegancji”. 

Twórczość doktorantki prezentowana była na wielu festiwalach i przeglądach 

sztuki w Europie i na świecie między innymi w: Chinach, Meksyku, Kanadzie, 

USA, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Holandii, tygodniach mody między innymi 

London Fashion Week oraz wielokrotnie Fashion-philosophy Fashion Week 

Poland. 

W dokumentacji działań artystycznych widać dwa nurty: design'u i 

performance,u artystycznego. Obok performance jest też seria obiektów wśród 

nich kilka fotograficznych oraz inne działania artystyczne. Performance 

artystyczny doktorantki jest bardzo zróżnicowany nie ma rozpoznawalnego 

stylu autorskiego, eksploruje wiele gatunków i „podgatunków”, znajdziemy 

performance „sportowy” pt. „Doping”, społeczny pt. „Zawsze byłam tłem”, 

 



„Kryzys męskości”, ale też akcje w przestrzeni publicznej, jak „Różnice” 

Warszawa 2008r, oraz Neon Street Art 2007. 

Praca teoretyczna doktorantki pt. „DIALEKTYKA SZTUKI PERFORMANCE. OD 

NIEOZNACZONOŚCI DO  (O)ZNACZENIA”. „STUDIUM NAD SZTUKĄ 

PERFORMANCE TZW. SZTUKĄ ŻYWĄ — case study ANALIZA I SYNTEZA JĘZYKA 

SZTUKI PERFORMANCE ORAZ JEJ WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE SIE 

WSPÓŁCZESNYCH ŚRODKÓW WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ”. 

Tekst ma pojemność 14 stron i składa się z 8 rozdziałów. Jeśli tytuł ma 

obszerną pojemność i zawartość merytoryczną w tekście, to deklarowana 

„analiza i synteza języka oraz jej wpływ na kształtowanie się współczesnych 

środków wypowiedzi artystycznej” wydają się byś mniej precyzyjne w opisach. 

Sztuka jest aktem społecznym trudno pominąć zatem ocenę performance'u 

jako artefaktu artystycznego nominowanego do dzieła sztuki. Kandydatka 

skupia się głównie na performance jako zjawisku artystycznym sztuk 

wizualnych, ale zauważa i podkreśla rozprzestrzenianie się tego gatunku na 

wiele innych aspektów życia. Deklarowana analiza case study, wymaga 

porównania między jednostkowymi przypadkami by wskazać na różnice ale też 

dialektykę oglądu, a zarazem przybliżyć charakterystykę gatunku w myśl 

deklaracji „DIALEKTYCZNE STUDIUM PRZYPADKU JAKO METODA BADAWCZA”. 

Dużą część tekstu autorka poświęca wyjaśnieniu czym jest dialektyka 

rozumiana na bazie wypowiedzi postaci historycznych: Platona, Kanta, Hegla, 

Heisenberga. Natomiast rozumienie performance'u następuje z powołaniem się 

na Josepha Beuysa, Fluxus, McKenziego, oraz na rodzimych artystów jak 

Świdziński czy Kaźmierczak. Kandydatka pisze, „Celem niniejszego opracowania 

jest próba podjęcia dyskursu na gruncie sztuki performance, jej ewolucji, 

przemian, przenikania i oddziaływania na rzeczywistość w ogóle”. 

 



Mimo że nie znajdujemy opisu wprost jak ewaluował performance jako 

gatunek, wątki te są obecne w rozproszeniu. Doktorantka wskazuje czym jest 

performance „Zasadnicze znaczenie ma tu związek z nowoczesnymi 

technologiami i naukami ścisłymi”. Ten wątek jest ważny w kontekście jej pracy 

artystycznej co wyjaśnia częściowo o jaki związek z nowoczesnymi 

technologiami może chodzić. 

Doktorantka uważa też, że „performance jest sztuką opartą wyłącznie na 

rzeczywistości” chodzi chyba o rzeczywistość realną bo istnieje przecież też 

rzeczywistość wirtualna, w której to doktorantka buduje swoje dzieło 

artystyczne. Nie wiele dowiadujemy się z tekstu rozprawy o percepcji 

performance'u a nie tylko jego: wykonaniu, przebiegu, strukturze i artyście, a 

przecież znaczenie i wartość nie zależą tylko od artysty, sens i znaczenie są 

dziełu przydawane w oglądzie społecznym. 

Powiązanie performance z modą jest uzasadnione nie tylko przez praktykę 

doktorantki, ale też dlatego że często przekracza on pokaz ubioru, jest 

wykonywanym  proscenicznym spektaklem dla oddzielonej od wybiegu 

publiczności. 

Cytuję kandydatkę „Opracowanie to ma na celu przybliżenie i 

scharakteryzowanie na wybranych przykładach najistotniejszych cech sztuki 

performance w ujęciu dialektycznym”. Opis nie jest jeszcze analizą jako 

narzędzie poznania, i nie chodzi też o jakąś osobistą definicję zjawiska, raczej o 

wyłonienie jego cech w porównaniu z cechami innego rodzaju dzieła, bądź 

tylko innego performance'u. Rozprawa teoretyczna mgr. Anny Syczewskiej jest 

konsekwentnie skoncentrowana na dialektycznym spojrzeniu na performance 

jako możliwość sprzecznych sobie lub przeciwstawnych jedynie ujęć zjawiska. 

Każda analiza jest w jakimś stopniu dialektyczna kiedy wskazuje różne ujęcia 

 



problemu. Ważnym elementem oceny rozprawy jest osobiste doświadczenie 

performerskie doktorantki oraz wieloletnie projektowanie mody. Na ile 

performance modowy jest: prezentacją dla znawców a na ile spektaklem dla 

publiczności, stanowić może refleksję teoretyczną a w praktyce jest głównie 

pokazem nowych form ubioru. Natomiast celem performance artystycznego 

jest przekształcanie przez artystę stanu zastanego środowiska w przestrzeni 

wspólnej dzielonej z publicznością? Głównym celem jest autorskie 

przekształcanie czegokolwiek w czasie realnym obserwującej publiczności nie 

powiązane z innym celem np. reklamą czy kampanią społeczną. 

„Pełne, ostateczne scharakteryzowanie sztuki performance jest dość trudne 

(pisze doktorantka), ponieważ postęp technologii i globalny rozwój uświadamia 

nam, że nie jesteśmy w stanie ująć w jedną całość i zapanować nad lawing 

nowych działań, które wnoszą w jej ramy coraz nowsze środki wyrazu”... Ale czy 

naprawdę chodzi o ujęcie w jedną całość? Czy całość jest nadal paradygmatem 

sztuki? W tekście rozprawy znajdujemy liczne próby dookreślania sztuki 

performance np.: „Termin „performance” zaczął określać dzieło sztuki, które 

zawierało element życia, działania na żywo w obecności publiczności.”, lub 

„Prowokowany przy tym wysiłek fizyczny polega na pokonywaniu własnych 

ograniczeń, przesuwaniu granic wytrzymałości”, oraz „Performance jest totalny, 

więc prowadzi do zatracenia osoby performera w działaniu, doprowadzając do 

takiego natężenia, w którym działanie zyskuje dominację nad artystą, a wręcz 

przejmuje nad nim kontrolę, ukazując nieprzewidziane, nieokreślone wcześniej 

skutki”. 

Ważny jest KOMENTARZ DO PRACY ARTYSTYCZNEJ „Coyote, 2022”, określonej 

przez doktorantkę jako: „Instalacja wirtualnej rzeczywistości” * interaktywna 

aplikacja, gra, przestrzeń współdzielona, zaproszenie do metaversu”, ponieważ 

 



bez opisu dostarczone w dokumentacji wideo wygląda jedynie na animację, 

mam nadzieję, że podczas obrony komisja będzie mogła zapoznać się z dziełem 

interaktywnym, odpowiadającym opisowi. 

Ciekawa jest sama koncepcja dzieła artystycznego oparta na historycznej akcji 

Josepha Beuysa pt. „I Like America 8. America Likes Me” zrekonstruowana 

cyfrowo w przestrzeni wirtualnej wzorowanej na przestrzeni realnej akcji 

Beuysa. Czy dzieło doktorantki jest performance'm? Na ogół performance jest 

sztuką prosceniczną gdzie publiczność nie bierze udziału w przekształcaniu 

formy dzieła autorskiego. 

Dzieło Syczewskiej „Coyote, 2022” realizowane w przestrzeni wirtualnej w 

interaktywnej użytkowniczo formie wyłącza percypującemu podmiotowi 

rzeczywistość realną, choć odwołuje się do rzeczywistości realnej cudzego 

działania artystycznego. Transpozycja dzieła Josepha Beuysa w VR nie jest tylko 

zamiarem wzmocnienia immersji, ponieważ czytanie książki też może być 

immersyjne ale nie wyłącza całkowicie percepcji rzeczywistości realnej. 

„Coyote, 2022” lokuje się w paradygmacie sztuki nowych mediów co objawia 

się głównie innym od tradycyjnego dyspozytywem percepcyjnym pozwalającym 

interaktorowi przekształcać formę autorskiego dzieła, choć w tej instalacji 

ingeruje zaprogramowany algorytm komputera. Jeśli praca teoretyczna jest 

raczej akademicka, dzieło artystyczne lokuje się dobrze w nowym paradygmacie 

interaktywnej sztuki mediów w przestrzeni VR. „Coyote, 2022” ma dyspozytyw 

percepcyjny charakterystyczny dla instalacji interaktywnych, gdzie percypujący 

podmiot zmienia zastany stan formy autorskiego artefaktu wg. własnej woli. 

Jeśli w sztuce dotychczasowej autorski artefakt jest niedotykalny i odbiorca 

może tylko interpretować percypowaną formę, to w tym dyspozytywie 

interaktor zmienia strukturę dzieła autorskiego. 

 



O pewnej zachowawczości 'Coyot 22” świadczyć może dopuszczenie 

publiczności do podglądania interaktora (oczywiście bez interakcji). Takie 

rozumienie sztuki interaktywnej zdarza się również teoretykom tej dyscypliny, 

taka (mylna moim zdaniem) kwalifikacja aktywności interaktora, jako 

performance'u dla publiczności jest częsta. Podglądanie zapoczątkowały jak się 

wydaje instalacje typu Cave, gdzie interaktor nie jest izolowany od 

rzeczywistości realnej i jest widoczny w naturalny sposób nie robi jednak 

performance'u dla obserwującej go publiczności, bo autorskim celem dzieła nie 

jest performatywne działanie dla widzów tylko interakcja z urządzeniami 

technicznymi, jako akcja indywidualna użytkownika. 

Strukturę performance doktorantka opisuje tak „Kolejność następujących po 

sobie sekwencji jest jednocześnie synchroniczna i diachroniczna, nie da się 

przewidzieć chronologii zachowań”. O swojej pracy artystycznej podobnie „Nie 

mam kontroli nad procesem. Uczestnik ma kontrolę pośrednią. Decyduje 

algorytm”. Ale jeśli rzeczywiście decyduje algorytm to czy nie przeczy to 

deklarowanej interaktywności dzieła? Cytuję dalej „Nakładając gogle uczestnik 

staje się jedynym aktywnym odbiorcą akcji. Udostępniając na zewnętrznym 

monitorze obraz z gogli, umożliwiam innym obserwatorom „podglądanie” — 

pasywny udział w wydarzeniu”. Pytamy, czy rzeczywiście Odbiorcą jest ktoś 

wyposażony w gogle i kontrolery służące interakcji? Tu chyba zadział stary 

nawyk językowy, jeśli udostępnia się podglądanie innym podmiotom, które nie 

mają ani gogli ani kontrolerów a On ma, to On nie jest odbiorcą, jest On 

jedynym interaktorem mającym możliwość oddziaływania na strukturę 

autorskiej instalacji w VR, a „podglądacze” są właśnie odbiorcami działającymi 

w pradawnym paradygmacie percepcyjnym czyli jedynie obserwują i 

ewentualnie interpretują to, co dzieje się przed ich zmysłami. Aktywny odbiorca 

może znaczyć również uważny odbiorca, lub ruchliwy odbiorca trzeba byłoby 
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więc opisać rodzaj aktywności, ale jest przecież właściwe słowo, interaktor, 

które określa rodzaj aktywności jak też pośrednio dyspozytyw percepcyjny. Tu 

przypomnę, że doktorantka sama napisała, że trzeba użyć nowego języka jeśli 

nie da się wyrazić w starym, w tym przypadku chodzi o niejasność opisu w 

tradycyjnym języku. 

Dzieło artystyczne Syczewskiej jest koncepcją oryginalną o cechach sztuki 

mediów interaktywnych zrealizowane w przestrzeni rzeczywistości wirtualnej. 

Dyskurs słowny wydaje się tradycyjny jakby z braku przyswojenia języka 

mediów ugruntowanego już przecież dobrze w literaturze sztuki mediów, ale 

uwagi poczynione do dyskursu słownego nie mają znaczenia ważnego w ocenie 

rozprawy, są jedynie wskazaniem, że zmiana technologii budowania dzieła 

artystycznego zmienia też język opisu zgodny z paradygmatem gatunku. 

Podsumowanie: 

Dzieło artystyczne podejmuje wyzwanie ważne dla sztuki nowych mediów tj. 

interaktywności medialnej, użytkowniczej, realizowanej w rzeczywistości 

wirtualnej opartej o narzędzia gogli i kontrolery ruchu oraz algorytm 

„dialogujący” z percypującym podmiotem. Instalacje tego typu nie są często 

podejmowane przez doktorantów ze względu na nowy kontekst percepcyjny 

jak też złożone wyposażenie techniczne. Dzieło Syczewskiej ma 

niekonwencjonalne zakotwiczenie w historycznym dziele Josefa Beuysa, 

ukazane w nowej elektronicznej formie VR. Praca teoretyczna wykazuje 

umiejętność: przedstawienia własnej koncepcji sztuki performance'u, 

organizacji materiału historycznego do tworzenia kontekstu dla pracy 

artystycznej. Praktyka artystyczna w dziedzinie projektowania mody, własna 

marka, oraz osiągnięcia w pokazach międzynarodowych dopełniają zakres 

kompetencji i dorobku twórczego kandydatki. 

 



Konkluzja: rozprawa doktorska Pani mgr Anny Syczewskiej pt. „Dialektyka sztuki 

performance od nieoznaczoności do (0) znaczenia”, jest dziełem istotnym dla 

sztuk pięknych, dzieło „Coyot 22”, stanowi oryginalne dokonanie artystyczne, 

wnosi znaczące doświadczenie dla sztuk performatywnych w tym nowych 

mediów, wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydatki w uprawianej 

dyscyplinie artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy 

artystycznej. Rozprawa mg. Anny Syczewskiej spełnia warunki określone w 

art.13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

Podpis recenzenta. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/lmmersyjno%C5%9B%C4%87 

 


