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Ocena rozprawy doktorskiej i dorobku artystycznego mgr Anny Syczewskiej 

sporządzona w związku z przewodem doktorskim w dziedzinie sztuki, w 

dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, wszczętym przez Radę 

Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

   



Anna Syczewska urodziła się 8 maja 1979 roku. W latach 1999-2004 studiowała 

na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

Podczas studiów otrzymała stypendium w ramach programu Socrates — 

Erasmus, co umożliwiło pobyt i studia w University of Wolverhampton School 

of Art & Design w latach 2002-2003.Następnie w roku 2009 rozpoczęła studia 

doktoranckie na Wydziale Intermediów w macierzystej Uczelni, które ukończyła 

w 2013 roku. Mgr Anna Syczewska jest artystką interdyscyplinarną, która 

zajmuje się projektowaniem ubioru oraz wirtualną rzeczywistością. Syczewska 

jest twórczynią marki odzieżowej ANNISS, która funkcjonuje na polskim rynku 

od 11 lat, co nie przeszkadza jej w zajmowaniu się działaniami stricte 

artystycznymi a w szczególności performance, poza filmem fotografią i 

budowaniem obiektów, jak i działaniami w wirtualnej rzeczywistości, 3D. 

Anna Syczewska związana jest z Akademią Krakowską od 2008 roku, kiedy to 

zajmowała się post produkcją i montażem materiałów filmowych cyklu 

wydawniczego o sztuce. Od 2008 do 2011roku prowadziła autorska pracownię 

na Wydziale Malarstwa, pełniąc w międzyczasie funkcję asystentki w Pracowni 

Rysunku oraz w Pracowni Kreacji Cyfrowej- dyplomującej na Wydziale 

Intermediów. Od 2020 roku do chwili obecnej mgr Anna Syczewska pełni 

funkcję asystentki w Pracowni Projektowania Tkaniny i Ubioru na Wydziale 

Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

Syczewska jest jednocześnie kierownikiem Fashion StartUP-inicjatywy 

zarządzającej koordynacją projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

„„ Projektowanie Przyszłości” dla macierzystej pracowni. Bierze czynny udział w 

festiwalach , przeglądach jak i prezentuje swój dorobek artystyczny na licznych 

wystawach w kraju i zagranicą. Jako projektant ubioru partycypuje w licznych 

pokazach i prezentacjach również poza granicami kraju. 

Bogata twórczość Anny Syczewskiej dzieli się na twórczość projektowania 

ubioru oraz działania stricte artystyczne. Oba obszary moim zdaniem pozostają 

we wzajemnej relacji dowartościowującej zarówno realizacje, jak i świadomość 

autorki. W rozprawie doktorskiej zatytułowanej Dialektyka sztuki performance 

od nieoznaczoności do (oznaczenia artystka próbuje przeanalizować zjawisko 

jakim jest performance korzystając z dialektyki w rozumieniu Hegla, zasady 
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nieoznaczoności Wernera Heisenberga oraz Teorii Rzeźby Społecznej Josepha 

Beuysa. Odniesienie się do dialektyki jest tu kluczowe bowiem Syczewską 

interesuje koegzystencja sprzeczności, ścierania się w drodze do osiągnięcia 

syntezy , może celu, bardziej lub mniej wyznaczonego. Wzajemne zmaganie się 

wszystkiego co przeciwstawne stanowi proces , który jak sama pisze, może nie 

mieć końca właśnie w formie syntezy czy jakiegoś innego rezultatu. Dialektyka, 

po którą sięga Syczewska w swoich rozważaniach teoretycznych jest również 

cechą jej postawy twórczej, można by rzec wzajemnie sprzecznej. Artystka, 

performerka czy projektantka? Bez wątpienia Syczewska korzysta z tych 

przeciwległych biegunów, a może właśnie swoją postawą uświadamia nam, 

kruchość podziałów i formalnej granicy. Przykłady ze świata sztuki, po które 

sięga w swoich rozważaniach teoretycznych nacechowane są sprzecznością. 

Sprzeczność często jest rezultatem koncepcji artystycznej, jak w przypadku 

Fluxus Olympiad zrealizowanej w Tate Gallery w Londynie w 2008 roku według 

scenariusza Georga Maciunasa i może mieć absurdalny, bądź też ironiczny 

charakter. Inny przykład , który możemy znaleźć w rozprawie to pokaz kolekcji 

wiosennej nr.13 Aleksandra McQueen'a z 1999 roku, kiedy to roboty w sposób 

nieprzewidywalny na żywo malowały suknie na modelce. Z jednej strony pokaz 

mody, a z drugiej coś nieprzewidywalnego , coś na żywo coś, co jest cechą 

performance. To wyraźne wskazanie na potwierdzenie między innymi tezy 

MckKenziego o dominacji performance, o wszechobecnej performatyce, 

wspomina autorka. Fenomen performance daje możliwości zapośredniczenia 

tego, chciałoby się powiedzieć, środka artykulacji , a może fenomenu w inne 

obszary nie związane ze sztuką. Syczewska pisze, cytuję; Inspiracje językiem 

performance sięgają coraz głębiej, wchłaniając obszary nie tylko wspomnianych 

technologii, ale polityki „show —biznesu, mediów społecznościowych, ogólnej 

konsumpcji. Bogactwo języka performance wydaje się bardzo atrakcyjne dla 

współczesnej komunikacji i środków przekazu. Elementy performance (min. art 

intervention, happening) wykorzystywane są do wyrażania potrzeb społecznych 

i kulturowych, do poparcia pewnych idei czy postulatów, do nakierowywania na 

odpowiedni światopogląd, do manipulacji jednostki czy pokierowania tłumem. 

Może być to forma nadrzędnej kontroli nad grupą, która ma za zadanie 

sprowokować określone zachowania mogące odnosić różny, często 

niezamierzony skutek. Może być środkiem perswazji, rozładowania konfliktów, 

formą interwencji, manifestacji poglądów, ale również skutecznym narzędziem 

   



terapeutycznym czy edukacyjnym.-koniec cytatu. Autorka sięga po pojęcie 

narzędzia, jednak chciałoby się odróżnić intencje wyłącznie artystyczne od tych, 

w których chce się wykorzystać skutecznie wypracowane środki zamieniając je 

w martwe metody służące osiąganiu celów pozaartystycznych. Autorka ma też 

świadomość, wzajemnego przenikania się obszarów i korzystania ze 

wszystkiego, co wnosi również sztuka, a w tym konkretnym przypadku 

performance, nawet kosztem deformacji w celu utrzymania skuteczności siły 

oddziaływania. Jednocześnie permanentne poszerzanie granic we wszystkich 

obszarach jest koniecznością wynikającą z jednej strony z ludzkich przemyśleń, 

a z drugiej z tego wszystkiego, co jest poza jakimkolwiek naszym zasięgiem. W 

rozdziale Geneza Performance rozpoczynającego się stwierdzeniem Roberta 

Rauschenberga Anna Syczewska wskazuje na pojęcie performatywny czyli 

wywodzący się z performance ale jednocześnie dosłownie nim nie będący. 

Cytuję; Performatywny, nie tylko w kontekście związku z performance, ale 

przede wszystkim taki, który jest sam w sobie performance, który konstruuje 

działanie, będąc komunikacyjnym aktem sprawczym wywołującym określony 

skutek. W taki sposób definiuje artystka promieniowanie performance w inne 

obszary, które mogą przybierać jego cechy nie koniecznie nim będąc, o czym 

później. Uczynienie z performance przedłużenia aktywności życiowej, jak pisze 

Syczewska, dobrze jest poparte przykładem działalności Mariny Abramovici 

Ulay'a z drugiej połowy lat 70-tych ubiegłego wieku. Niejako odwrotnością tej 

pary performerów działających zgodnie z hasłem ,,życie jest sztuką „sztuka jest 

życiem” jest działalność Gilbert'a 84 George'a, którzy w 1971 roku napisali; Bycie 

żyjącymi rzeźbami jest krwią naszego życia, naszym przeznaczeniem, naszym 

romansem, naszym nieszczęściem, naszym światłem i życiem. 

Fascynacja niewyczerpywalną codziennością i pospolitością ujawniła tkwiącą w 

nich metafizykę codziennych życiowych praktyk, a zawarta w nich energia stała 

się siłą napędową performance. Znamy oczywiście przykłady ze sztuki, kiedy 

fascynacja czasem, czy aktualnym stanem ideologicznym albo otoczeniem 

pojawiała się w dziełach określanych jako realizm z różnymi dopiskami. Jednak 

codzienność z punktu widzenia sztuki była kompletnie inaczej rozumiana i na 

inny sposób pociągała artystów. Zbigniew Warpechowski w swoim tekście 

Performance wyraźnie wskazuje na wektor skierowany do performera podczas 

konkretnego jego działania. Performance staje się przeżyciem dla 

wykonującego, jak i dla otoczenia, ale na inny sposób. Cytuję; O ile happening 

   



był rodzajem ekspansji na zewnątrz, anektującej konkretny czas i konkretne 

miejsce(zdarzenie), to performance skierowany jest do wnętrza osoby 

wykonującej. Sztafaż zewnętrzny-kostium, rekwizyty, czynności, zachowanie, 

ma naprowadźzić i skupiać naszą uwagę na tym, co dzieje się we wnętrzu 

artysty. Filozoficznie jest to wyraźny nurt personalistyczny w odróżnieniu do 

poprzednich socjologizujących. Oczywiście jak uczy nas doświadczenie wszystko 

co personalne może stać się własnością wszystkich, tak samo, jak pojęcie 

performatywności może funkcjonować poza performance. Co ciekawe zarówno 

wątek personalny, jak i socjologizujący uzupełniają się w twórczości Anny 

Syczewskiej. Na przykład w pracy „United colors of beretton” z 2007 roku 

prezentowanej na wystawie „„Asteizm”- dowcip i władza sądzenia” 

organizowanej przez Kazimierza Piotrowskiego w Zamku Ujazdowskim w 

Warszawie, mamy przykład takiego socjologizującego kontekstu, gdzie praca 

jest również reakcją na określone zjawiska społeczne. 

Cała praca teoretyczna jest ciekawie pomyślana bowiem stanowi próbę 

zbadania zjawiska jakim jest performance na podstawie ciekawie dobranych 

przykładów przyjętą metodą badawczą nazwaną „Dialektyczne studium 

przypadku”. W metodzie tej Syczewska zaczyna od precyzyjnych wyjaśnień 

pojęć potrzebnych do przeprowadzenia logicznej ścieżki myślowej bazując na 

ich kontekstach historycznych przywołując Hegla, Plotyna, Schopenhauera czy 

wcześniej wspomnianego Heisenberga, i Josepha Beuys'a. Traktuje dialektykę 

jako proces, co doprowadza do dialektycznego studium przypadku, którym 

bada wybrane i ważne z jej punktu widzenia przykłady ze sztuki performance. 

Tym samym precyzyjnie objaśniona metoda staje się kluczem do postrzegania 

realizacji artystycznej będącej przedmiotem tego postępowania, jak i daje 

możliwość poznania ciekawego sposobu myślenia i rozumienia wcześniejszych 

realizacji. Od genezy performance poprzez kolejne wybrane z historii sztuki 

uporządkowane przykłady, przechodzi do body art'u lat 70-tych i kluczowych 

postaci tego nurtu, jak Vito Acconci, Stelarc z body suspension i wykorzystaną 

przez niego nauką i robotyką oraz biotechnologią w realizacjach z użyciem 

własnego ciała. Autorka również wspomina w rozprawie teoretycznej o 

kontrowersyjnym ale jakże ważnym artyście kanadyjskim węgierskiego 

pochodzenia Istvanie Kantorze, który jest twórcą i inicjatorem ekstremalnie 

otwartego ruchu kulturowego jakim był „Neoizm”. W kontekście przekraczania 

granic performance albo ich permanentnego poszerzania prezentuje nam 

   



działalność estońskiej grupy Non Grata. żywiołowe, kontrowersyjne, 

spektakularne akcje z udziałem publiczności, interesujące w kontekście totalnej 

nieprzewidywalności, oraz ustawicznym drażnieniu się z wytyczonymi 

normami i granicami społecznymi. Poszerzanie granic staje się koniecznością a 

tworzenie jakichkolwiek ram ma sens tylko wtedy, kiedy się je przekracza albo 

neguje. Łączenie sztuki z nie-sztukę oraz z życiem, o którym pisze Syczewska, 

jest koniecznością i wolnością. Zacieranie granic i przenikanie się, jaki 

nieokreśloność , oraz wzajemne wykluczenia wykazują dialektyczny charakter 

performance, który udało się interesująco przedstawić autorce. Kolejny ważny 

problem, który porusza artystka w teoretycznych rozważaniach dotyczy 

kontekstu i sztuki kontekstualnej sformułowanej przez Jana świdzińskiego 

jeszcze w latach 70-tych ubiegłego stulecia. Syczewska pisze ;Kontekst wyrósł z 

potrzeby intermedialnej rewolucji, stał się niezbędnym elementem i podłożem 

do formułowania i ukonstytuowania sztuki żywej, sztuki jako procesu, jako 

warunku koniecznego dla zaistnienia określonych form rzeczywistości. 

Syczewska w rozprawie wskazuje także na działalność Borysa Nieslon'ego, 

który powołał najpierw w 1981 roku Art Service Association w roku 1995 

European Performance Institut, a kolejnym etapem działalności było powołanie 

International Association of Performance Art Organizers. Wszystko to w imię 

wolności i dialektyki, jak i możliwości poznawania nowych innych definicji 

performance, opartych o praktykę artystyczną każdego artysty. 

Anna Syczewska dość dużo uwagi poświęca Joseph'owi Beuys'owi, który jak 

sama zauważa wychodził od pojęcia rzeźby, ale na tyle je zuniwersalizował, że 

przestała mieć wyłącznie materialny charakter, a pojęcie kształtowania stało 

się powszechnie obecne. Kształtowanie charakteru, kształtowanie społeczne. 

Beuys jest szczególnie ważny, ze względu na postawę artystyczną , która w 

porównaniu do Andy Warhola plasowała go na przeciwnym biegunie. 

Uniwersalizowanie własnych doświadczeń życiowych, a w szczególności do 

końca nie potwierdzony fakt uratowania mu życia po zestrzeleniu na Krymie w 

1943 roku, oraz wszystkie substancje i materie biorące udział w tym zdarzeniu 

stały się obecne w jego twórczości. To na co zwraca uwagę Syczewska 

wspominając prace Beuysa, to ich niedokończony charakter powodujący 

nieokreśloność, swoistą tajemniczość i otwarcie. Czasami proces był otwarty i 

nie do zatrzymania, jak pękające, ogromne kostki tłuszczu, które dyrekcja 

muzeum w Monchengladbach opinata stalowymi klamrami. Nieuchwytność, 

   



proces, dzianie się bez względu na to czy mamy do czynienia z performance czy 

z materią nietrwałą została między innymi dzięki twórczości Beuysa 

zaakceptowana. Beuys miał poczucie misji. Stworzenie pojęcia Rzeźby 

Społecznej, czy wreszcie inicjatywa FIU-Free International University miały na 

celu uchronić jednostkę, dać jej wolność a zarazem ustrzec ją przed 

samotnością. Kreacja zaś, która według niemieckiego artysty jest elementem 

człowieczeństwa pomimo, iż jej przejawy istnieją chociażby w świecie zwierząt, 

ptaków czy pszczół, dotyczy każdego homo sapiens. Sam twierdził, że sztuka 

musi odzyskać funkcje antropologiczną, a wszystko ulega nieustannej 

przemianie. Przemiana jest w końcu jak pisze Syczewska kwintesencją Teorii 

rzeźby Beuysa. Jaromir Jedliński tak pisze w swoim tekście przygotowanym na 

sympozjum Tadeusz Kantor a Niemcy i Szwajcaria w 2005 roku, który stał się 

pretekstem do stworzenia wystawy Beuys I Kantor Remembering 

przygotowanej i zrealizowanej przez niego w The Israel Museum w Jerozolimie 

w 2012 roku. Cytuję; Beuys natomiast nie stronił od zawierzania argumentom 

dyskursu ideologicznego, ba-od ucieczki w jego meandry; skłaniał się do 

formułowania diagnoz w formie haseł, idei i programów przekształcania 

rzeczywistości społecznej-stąd rzeźba społeczna. Uprawiał raczej anatomię 

symboliki i ducha czasu-(Zeitgeist) -stąd jego rozszerzone pojmowanie sztuki. 

Konstruował utopie i obstawał przy wierze w ich realność. Mówił o tym w 

sposób zawiły, ezopowy, przewrotny. Spełniał się w potoczystej przemowie. 

Uprawiał dialektykę pamięci i tworzył scenariusze na niej oparte.;- koniec 

cytatu. Ten cytat tylko potwierdza słuszność uwzględnienia Beuysa w 

kontekście dialektyki , nieokreśloności , utopii i innych podjętych przez 

Syczewską w rozprawie teoretycznej pojęć związanych z próbą definiowania 

performance. Beuys uprawiał coś w rodzaju archeologii pamięci. Właśnie 

archeologia własnej pamięci w połączeniu z wiedzą i praktyką artystyczną 

czyniła ją uniwersalną i do końca niejasną, przez to ciekawą i tajemniczą. 

Praca artystyczna inspirowana jest akcją Josepha Beuys'a / like America & 

America Likes Me, która odbyła się w 1974 roku w Galerii Rene Blocka w 

Stanach Zjednoczonych. Syczewska wprowadza technikę VR do akcji kojot 

Beuys'a dzieląc niejako, albo scalając dwie rzeczywistości w jedną całość. 

Wirtualny kojot w odwzorowanej przestrzeni galerii z 1974 roku należy do 

jednego świata, czy też jednej rzeczywistości. Drugą stanowi uczestnik 

nakładający gogle posiadający kontrolery. Wiemy, że reakcje i zachowanie    
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kojota związane jest z takim a nie innym oprogramowaniem, algorytmami, 

które dzięki określonym zabiegom cyfrowym jest nieprzewidywalne w stosunku 

do uczestnika. Całość dość wiernie oddaje prawdziwą akcję, łącznie ze słomą i 

wirtualnymi gazetami na podłodze. Uczestnik jest sam na sam z 

nieprzewidywalnym kojotem, natomiast na zewnętrznym monitorze 

publiczność może w sposób nieingerujący obserwować obraz z gogli. 

Oryginalna, nazwijmy ją organiczna akcja Beuys'a z kojotem zawierała 

nieprawdopodobnie wiele elementów, również na swój sposób 

nieprzewidywalnych, może bardziej ze strony kojota niż Beuys,a. Wzajemne 

oswajanie się nie tylko z obecnością ale i miejscem oraz słomą i filcem, 

wszystkimi przedmiotami , które przyniósł Biały Człowiek, bo akcja miała 

kontekst symboliczny. Dla Indian zamieszkujących Amerykę kojot był bóstwem, 

był czczony przez Czerwonego Człowieka, w przeciwieństwie do Człowieka 

Białego, który nim gardził, tępił i prześladował, prezentując mu swoją 

dominację. Kojot był uosobieniem przemiany ,tak jak zając w mitach 

euroazjatyckich. W charakterystycznym milczeniu Beuys przedstawił po kolei 

zwierzęciu przedmioty, które przyniósł; filc , laskę , rękawice, latarkę i Wall 

Street Jurnal. Kojot wszystko obsiusiał. Beuys wykonywał szereg ważnych 

powtarzalnych gestów , ruchów nie spuszczając nigdy wzroku z kojota, uderzał 

w trójkąt i czasami włączany był z magnetofonu ryk turbin, w określonych 

przedziałach czasowych. Kojot przemieszczał się wybierając czasem za 

legowisko filc zamiast słomy, zwłaszcza wtedy, kiedy Beuys pił szklankę 

Hawaiian Punch po wcześniejszym ułożeniu rozrzuconych gazet w stertę. Po 

chwili Beuys znowu owijał się w filc i trzymając laskę pochyloną do przodu 

powtarzał wszystkie ruchy od początku przez godzinę. Pozwoliłem sobie na to 

chaotyczne przypomnienie całej akcji kojot, bowiem uważam ,że jest to istotne 

w kontekście Instalacji wirtualnej rzeczywistości Syczewskiej, kiedy tak 

naprawdę powtarzalność działań Beuys'a jest biegunem przeciwnym do 

cyfrowego kojota. Kojot Syczewskiej ma określone cyfrowo zachowania , które 

losowo wybiera algorytm, lecz są one nawet w swej olbrzymiej wielości 

powtarzalne, a jednocześnie nieprzewidywalne dla uczestnika z goglami. 

Natomiast żywy kojot, jest nieprzewidywalny choć w miarę upływu czasu i 

obserwacji, można dopatrzeć się instynktownej konsekwencji w zachowaniu, 

chociażby w stosunku do pojęcia terytorium. W realizacji Syczewskiej 

analogiczną sytuację tworzy obecność uczestnika z goglami, który właśnie w tej 

   



rzeczywistości przez siebie wykreowanej będącej szczytem możliwości 

technologicznych człowieka, stanie naprzeciw swego dzieła jakim jest wirtualny 

kojot. Oboje być może na warunkach kojota, a może nie, spróbują 

koegzystować .Wszystko jest nieprzewidywalne, przypadkowe i jest mieszaniną 

organiczno — cyfrową. Realizacja Syczewskiej jest pytaniem o funkcjonowanie 

performance w kompletnie innym nowym kontekście. Wybranie przez 

Syczewską klasycznego dzieła jakim jest akcja Beuys'a , w którym świat 

człowieka uzbrojonego w humanizm i sztukę, spotyka się ze zwierzęciem, 

wyposażonym przez naturę w określone geny i instynkt, jednak należących do 

tej samej organicznej rodziny był ciekawym pomysłem. Kontekst stanowiący 

nowe „albo inne rodowody dla kojota i człowieka dają inne, nowe 

nieprzewidywalności na pewno nie tylko organiczne, i być może o innym 

podłożu, które jeszcze nie jest nam znane. Te z kolei stanowić mogą o zupełnie 

nowych istotnych dla kolejnego ważnego rozszerzenia pojęcia performance 

wartościach. Tak jak technologia jeszcze dziś jest analogowa i cyfrowa, tak 

rzeczywistość ma charakter organiczny i sztuczny. Wszystko zmierza ku 

cyfrowości i sztuczności, bowiem są one zapowiedzią osiągnięcia dla ludzkości 

celu religii, jaką jest humanizm w rozumieniu Harariego, a mianowicie 

nieśmiertelności i homo deus. 

W świecie totalnej i permanentnej przemiany i rozwoju, którego świadomość 

ma Syczewska, wszystko się ciągle zmienia i jest trudne do oswojenia. Mało 

tego, dzieje się to coraz szybciej. Przemiany, przemiany a my nie nadążamy za 

tym, co ludzie sami wykreowali. Komputery, sztuczna inteligencja, Internet, 

światy wirtualne, to wszystko elementy naszej najbliższej już prawie 

sprecyzowanej codzienności. Oby człowiek w goglach w pracy Syczewskiej 

skonfrontowany z wirtualną rzeczywistością, nie był zapowiedzią nowego 

Kaspara Hausera, który przypomnę, pojawił się w poniedziałek 26 maja 1828 

roku w Norymberdze. Fascynacja Hauserem wynikała z dość powszechnego w 

tym czasie zainteresowania wśród badaczy natury ludzkiej „dzikimi”, albo 

„wilczymi” dziećmi , a więc ludźmi egzystującymi i wychowywanymi poza 

jakąkolwiek kulturą i cywilizacją. Pomimo śladów szczepień, które mogły 

wskazywać na jego arystokratyczne korzenie, nie ustalono jego pochodzenia. 

Pomimo elementarnej edukacji miał kłopoty adaptacyjne i w 1829 roku 

próbowano go po raz pierwszy, zresztą nieskutecznie zamordować. Z jednej 

strony budził powszechne zainteresowanie „a z drugiej, jak pisze Martin Kitchen    
 



, von Feuerbach ,,Jego umyst byt tabula rasa, ponieważ prowadził życie ostrygi 

zamknietej w muszli bez zadnej wiedzy o zewnetrznym swiecie i bez zadnych 

odczuć z wyjątkiem głodu.” Druga próba morderstwa okazała się skuteczna i po 

trzech dniach chłopak zmarł w 1833 roku po ugodzeniu nożem w pierś. 

Najbardziej niezwykłe jest to iż postać Hegla, na którego dialektykę powołuje 

się Syczewska, co prawda nie był bezpośrednio uwikłany w sprawę Kaspara 

Hausera ale jego powinowaci oraz byli uczniowie ,z czasów kiedy był 

dyrektorem gimnazjum właśnie w Norymberdze, tak. Szwagier Hegla był 

miedzy innymi prawnym opiekunem chłopca. Przywołana tu przeze mnie 

postać Hausera jest refleksją dotyczącą tego, co może się z nami stać, kiedy to, 

co zostanie uznane, nawet nie wiem czy przez nas, czy maszyny, komputery, czy 

wirtualny świat za kulturę, normę i cywilizację w przyszłości, będzie poza 

naszym zasięgiem. To oczywiście może być inna nie organiczna śmierć, śmierć 

nieprzewidywalna, czy w ogóle można to rozpatrywać w kategorii śmierci, tego 

nie wiemy. Wasserman w swej książce Dziecię Europy czyli Kacper Hauser pisze 

„że Hausera nie zabił sztylet, lecz bezduszność środowiska, a ci którzy się nim 

interesowali traktowali go jak obiekt do potwierdzania swoich teorii. Oby 

rzeczywistości , które ludzkość zaczyna powoływać i jej przedstawiciele nigdy 

nas tak nie potraktowały. Niemniej jednak realizacja zderzająca dwa światy, 

nawet w tak prosty sposób jaki proponuje Anna Syczewska, generuje 

najrozmaitsze pytania, nie tylko związane z performance ale i naszą własną 

egzystencją, z naszym dzianiem się, które jest źródłem i jak się okazuje może 

też być celem performance. 

Świadomość uniwersalności performance, który najogólniej jest dzianiem się, 

sprawczością, performatyką może egzystować poza sztukami wizualnymi. 

Najlepszy przykład stanowić mogą wersy wiersza Wisławy Szymborskiej Pod 

jedną gwiazdką. Cytuję; Przepraszam drzewo za cztery nogi stołowe, albo 

Darujcie mi, pustynie, że z łyżką wody nie biegnę. Okazuje się, że tę sprawczość 

można czynić słowem no i kontekstem. Ile tu się dzieje, jaka performatyka. 

Podobne działanie ma artystyczna deklaracja przywoływanego przez 

Syczewską w pracy teoretycznej artysty, który urodził się w 1950 roku na 

Taiwanie Tehching Hsieh. Autora takich prac jak Cage pice z 1978-79 roku, czy 

Time piece z 1980-81 jednorocznych performance mających swoje 

uzasadnienie w jego przewodniej idei artystycznej „To help ilustrate time 

process”, „l kept myself alive”. Jego Statement z 1985 roku brzmi; 
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„l, Tehching Hsieh, have a plan to do one year performance, I not do art, not 

talk art, not see art, not read art, not go to art gallery and art museum for one 

year. I just go in life”. 

Kolejny, najbardziej totalny, przewidziany na lata 1986-1999 zatytułowany 

„Earth” brzmi; „I Tehching Hsieh have a 13 years plan. I will make art during 

this time. I will not show it publicly.” 

Okazuje się, że nawet nie musimy być świadkami tego, co się zdarza, albo nie 

ma na to szans. Tak też wygląda nasza incydentalna partycypacja w świecie. 

Dzianie się, które można dowolnie przekierować ze sztuki w życie, i z życia w 

sztukę i dalej w kolejne wirtualne życia i sztukę i dalej. Z tych idei wynika ,że to 

co naprawdę najistotniejsze jest przeznaczone dla samego performera, a reszta 

może to reflektować poza tym doświadczeniem, opierając się tylko na 

wyobrażeniach. Jak inna jest aktywność tego tekstu w kontekście wersów 

Szymborskiej przytoczonych wcześniej, które są dla wszystkich i zawierają 

anonimowość, natomiast statement Tehching Hsieh mówi wszystkim o jego 

działaniu w czasie, tym samym dając nam świadomość jego izolacji i 

samotności , ta zaś podkreśla jego tożsamość nie tylko artystyczną ale i 

egzystencjalną, która staje się jednym. 

Anna Syczewska jest aktywną artystką. Brała udział w licznych, ważnych 

wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą, między innymi; w 

2004 roku w Galerii Kirow w Lipsku, w 2005 roku International festiwal of 

Theatres and Crossover-Noorderzon w Groningen w Holandii, czy Zamek 

wyobraźni-13 Festiwal Sztuki Performance w Krakowie, w 2006 roku, Cara a 

Cara-Dia Della Dona, La Bisbal w Hiszpanii, Indiana International Video Art 8 

Architecture Festival, Indiana University Art Gallery, w 2007 roku Dowcip i 

Władza Sądzenia-Asteizm w Polsce, Zamek Ujazdowski w Warszawie, w 2009 

roku Bebeyond-Performance Art Festival w Belfascie w Irlandii, w 2010 we 

Francji w Sete w Festiwalu Infr'action, w 2011 roku w Międzynarodowym 

festiwalu Performance w Kanadzie w Vancouver, czy w Open Art — 

Międzynarodowym Festiwalu Performance w Acapulco w Meksyku. Oprócz 

tego Anna Syczewska prezentowała swoje kolekcje na licznych pokazach mody 

Tt 

   



w 2013 ,2015 i 2016, między innymi na Fasionphilosophy Fasion Week Poland 

w Łodzi. 

W swojej bogatej twórczości porusza rożne problemy, między innymi 

społeczne a do najciekawszych zaliczam projekt dla Art Station Foundation w 

Poznaniu, czy pracę bez tytułu prezentowaną na wystawie Doping w Poznaniu 

w Galerii Piekary w 2008 roku. Pracę stanowią fotografie artystki w stroju 

sportowym z kółkami olimpijskimi wykonanymi z drutu kolczastego w różnych 

pozach odnoszących się do dyscyplin sportu, jak i pięć drucianych kół 

olimpijskich. Natomiast projekt Oswajanie wykonany dla Poznania o 

charakterze street art' u ma charakter atrakcyjnych neonów przedstawiających 

sceny , których nie chcielibyśmy oglądać w mieście, a tym bardziej w 

eleganckim Starym Browarze w Poznaniu. Atrakcyjna estetyka neonowego 

turkusowego, czy białego światła ma oswajać i dość ironicznie estetyzować 

sytuacje marginalne, chociażby takie jak leżący bezdomny, samobójczy skok w 

przestrzeń czy inne. 

Zdecydowanie performance jest dla artystki szczególnie istotny nie tylko jako 

własna praktyka artystyczna ale i szeroko pojęte zjawisko , które poddaje 

własnej głębokiej refleksji i zastanawia się nad nowymi kontekstami 

artystycznymi i nie tylko, tego zjawiska wynikającego chociażby z 

permanentnego rozwoju i postępu technologicznego w pierwszej połowie XXI 

wieku. Wiedza teoretyczna oraz praktyka artystyczna związana z nowymi 

mediami czynią z Syczewskiej kompetentną i reflektującą artystkę , co 

pozwala jej zadawać pytania , na które jeszcze nie ma odpowiedzi a wyraz temu 

daje chociażby realizacja artystyczna będąca przedmiotem tego postępowania. 

Na koniec wers z tego samego wiersza Wisławy Szymborskiej, który znakomicie 

odnosi się do przypadku w performance; 

„Przepraszam przypadek, że nazywam go koniecznością” 

Sama obecność Anny Syczewskiej w Akademii Krakowskiej jest dowodem na 

respekt i zaufanie dla jej osiągnięć i umiejętności pedagogicznych. Liczne 

funkcje oraz zadania, których się podejmowała daje jej szerokie pole i buduje 
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poczucie wolności i otwartości tak niezbędnej w tworzeniu odpowiednich 

warunków dydaktycznych dla studentów. 

Konkluzja 

Mgr Anna Syczewska spełniła wszystkie ustawowe obowiązki związane z 

procedurami przyznawania stopnia doktora sztuk pięknych. Praca doktorska 

stanowi oryginalne dokonanie artystyczne, oraz wykazuje wiedzę teoretyczną 

kandydatki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki 

piękne i umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy artystycznej. Po 

wnikliwej , merytorycznej analizie rozprawy doktorskiej oraz przedstawionego 

dzieła mgr Anny Syczewskiej stwierdzam, że przedstawione dzieło stanowi 

wkład w dziedzinę sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł 

sztuki, co uzasadnia podjęcie uchwały przez Radę do Spraw Stopni Akademii 

Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, nadając mgr Annie Syczewskiej 

stopień doktora w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki plastyczne i 

konserwacja dzieł sztuki. 

Prof. Marcin Berdyszak 
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