
Ocena dorobku artystycznego.

Przedstawiona przez panią mgr Monikę Chrabąszcz-Tarkow-
ską dokumentacja dotycząca jej drogi edukacyjnej i zawodowej 
daje obraz aktywnej twórczyni i projektantki z ciągle wzbo-
gacającym się ale i tak już dużym doświadczeniem praktycz-
nym. Jest doktorantka przykładem praktyczki. Nie mamy tu 
do czynienia ze zbieraczką punktów ewaluacyjnych, mozolnie 
powiększającą swój dorobek. 
Zawsze staram się odróżnić dorobek od osiągnięć. Punkty 
punktami, kolejny udział w kolejnej wystawie też są ważne, 
ale ważniejsze, szczególnie w projektowaniu jest to, by projekt 
zadziałała w przestrzeni publicznej, by skutecznie zetknął się  
z odbiorcą – użytkowiniem/bliźnim i przyczynił się do polep-
szenia jego komfortu życia, po prostu zmienił coś na lepsze. 
Postawa pani Moniki Chrabąszcz-Tarkowskiej, wedle mojego 
rozpoznania, prezentuje takie właśnie rozumienie etosu desi-
gnu.
Spis aktywności twórczych – od udziału w wystawach po reali-
zacje projektowe i prace kuratorki wskazuje na ścisłe związki 
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doktorantki z różnymi instytucjami kultury, które kierują 
swoją ofertę do dzieci. Jest to z pewnością istotna wskazówka 
w kontekście obszaru jej zainteresowań. Na uwagę zasługuje 
różnorodność kalibru instytucji oraz ich położenie geograficz-
ne, wymienię tylko niektóre realizacje, np. współpraca (projekt 
wystawienniczy, katalog, projekt edukacyjny) z Centrum Spo-
tkania Kultur w Lublinie – jednym z najważniejszych ośrodków 
kultury na tzw. „ścianie wschodniej”, są realizacje edytorskie 
dla Zamku Królewskiego na Wawelu, branding i komunikacja 
wizualna wystawy dla krakowskiego Bunkra Sztuki czy ca-
łościowe opracowanie graficzne wystawy w Płockiej Galerii 
Sztuki. Zatem trzymając się nomenklatury ewaluacyjnej, są to 
realizacje dla prestiżowych ośrodków kultury w kraju. Tema-
tyka, którą najchętniej podejmuje doktorantka, związana jest 
w przeważającej mierze z dziećmi. Dzieci, że powiem coś od 
siebie, to trudny klient. Zwłaszcza dwie realizacje zasługują na 
wzmiankę: wystawa prac Józefa Wilkonia na Wawelu – dokto-
rantka zaprojektowała aranżację wystawy prezentowanej  
w kilku przestrzeniach, plakat, materiały promocyjne i nawet 
ścieżkę zwiedzania dla, a jakże!, dzieci. Wydaje się, że pokazać 
ilustracje Wilkonia to w zasadzie mieć do czynienia z „samo-
grajem”, ale prawda jest inna – wielkie dzieła i wielcy artyści to 
wielkie wyzwania i jeszcze większe problemy.
Drugą, istotną z mojej perspektywy realizacją jest przygotowa-
nie wystawy książek Bohdana Butenki w Płockiej Galerii Sztu-
ki – podobnie jak w przypadku wawelskiej wystawy Wilkonia, 
także w Płocku doktorantka zaprojektowała aranżację, katalog 
i szereg materiałów. 
Obie realizacje zdokumentowane fotograficznie i zaprezen-
towane z portfolio zasługują na uznanie. Bardzo żałuję, że nie 
widziałem tych ekspozycji osobiście i że nie zobaczyły ich moje 
dzieci.
Podsumowując – opisany w dokumentacji i zaprezentowany 
w portfolio zestaw osiągnięć z zakresu projektowania graficz-
nego, projektowania i realizowania wystaw daje obraz twór-
czyni dojrzałej, o dużym doświadczeniu zawodowym 
i szerokich horyzontach intelektualnych. Nie ma w dorobku 
doktorantki zbyt wielu wystaw, w których uczestniczyłaby 
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jako autorka prac, ale jak już wspominałem, kompulsywne gro-
madzenie punktów poprzez mnożenie udziału w wystawach na 
ogół nie przyczynia się do rozwoju osobowości twórczej.

Pani Monika Chrabąszcz-Tarkowska jest zatrudniona, od 2015 
roku, jako asystentka w Instytucie Sztuki i Designu UP w Kra-
kowie. Brakuje mi w portfolio prezentacji dorobku dydaktycz-
nego. Tak bogate doświadczenie zawodowe zaowocować po-
winno znakomitymi rezultatami w pracy ze studentami.

Ocena pracy doktorskiej.

Przyznam, że kiedy otrzymałem propozycję sporządzenia re-
cenzji pracy doktorskiej powstałej na moim macierzystym Wy-
dziale Form Przemysłowych – bardzo się ucieszyłem. Z drugiej 
strony, wiedząc, że praca dotyczy książek dla dzieci – radość 
mieszała się z pewnego rodzaju irytacją: znowu książeczki dla 
dzieci. Pisze „znowu” bo wydawnictw dla dzieci jest na naszym 
rynku dużo, nawet bardzo dużo. Od 12 lat jestem ojcem bliźnia-
ków, których dubeltowa biblioteczka wymaga nieustannych 
przetasowań, mniej lub bardziej bolesnych rozstań ze względu 
na liczbę znajdujących się w niej książek. Na dodatek wiele 
z tych publikacji, choć wydrukowana i obrobiona introliga-
torsko na wysokim poziomie, estetycznie i merytorycznie nie 
stanowi większej wartości. „Ładne” obrazki to nie wszystko. 
Na szczęście szybko przekonałem się, że praca pani Moniki nie 
jest po prostu jeszcze jedenym zestawem „ładnych książeczek”. 
Autorka we wstępie stawia sprawę jasno: „Szczególnie obecnie 
istotne wydaje się, niekoniecznie – tworzenie kolejnych, choć-
by bardzo estetycznych wydawnictw dla dzieci, których ilość 
przytłacza i daje poczucie wizualnego przesytu, ale – zapro-
ponowanie rozwiązania funkcjonalnego i przydatnego, które 
odpowiedziałoby na realne potrzeby odbiorców i zarazem 
wypełniło pewną niszę.”

Modernistyczna idea designu, dzięki któremu można roz-
wiązywać problemy, design pojmowany jako kompozyt róż-
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nych dyscyplin i idei, którego siła, powtarzając za profesorem 
Helmutem Schmitt-Sieglem („Design jako terapia”) może 
„uzdrowić” firmę, instytucje, społeczność – ergo, tak właśnie 
pojmowany design pojawia się w pracy pani Moniki Chrabą-
szcz-Tarkowskiej.
Pierwsza cześć dysertacji jest powtórką z wiedzy o komunika-
cji wizualnej ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań 
semiograficznych podstawowych kształtów, znaczenia kolorów 
i ich zależności oraz wpływu tego wszystkiego na naszą per-
cepcję wizualną, szczególnie zaś na percepcję dzieci.
W zasadzie są to informacje podstawowe, doktorantka nie 
przepisuje (na szczęście) rozwlekle lub nie przeredagowuje 
tekstów z książek naukowych, po prostu przytacza przykłady 
i zarysowuje problematykę. Daje tym samym sygnał, że w te-
matyce orientuje się dobrze. Dzięki owej zwięzłości dysertację 
czyta się płynnie z poczuciem pożytecznie spędzonego czasu.  
O wielu zawartych w dysertacji problemach wiedziałem, ale 
dzięki tekstowi pani Moniki Chrabąszcz-Tarkowskiej upo-
rządkowałem sobie wiedzę. Można zatem śmiało założyć, że 
dysertacja ta jest doskonałym uzupełnieniem i poszerzeniem 
wiedzy, także dla studentów lat początkowych (a nawet, pew-
nie, końcowych…) komunikacji wizualnej czy edukacji arty-
stycznej.
Literatura związana z percepcją wizualną, znakiem i semiolo-
gią mogłaby być tu uzupełniona i poszerzona o istotną, 
a obecnie chyba zapoznaną pozycję z Biblioteki Wzornictwa 
Przemysłowego (seria wydawana przez Instytut Wzornictwa 
Przemysłowego) „Główne choremy w semiografii” Elżbiety 
Kazimierczak, wydanej w 1990 roku. We wstępie do książki 
Roman Tomaszewski zaczyna od stwierdzenia, które doskonale 
pasuje do niniejszej pracy doktorskiej: „Na początku był znak. 
I jest to zdanie prawdziwe (…)”. Otóż to – na początku zawsze 
jest znak, np. twarz matki, potem stopniowo dochodzą inne. 
Brak „Głównych choremów w semiografii” w bibliografii dyser-
tacji nie jest uchybieniem, wspominam o tym chcąc zapropono-
wać doktorantce tę lekturę i to nie tylko ze względu na mocne 
entrée Tomaszewskiego, ale z powodu bogactwa i różnorodno-
ści wiedzy zawartej w tej książce.
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Wracając do samej dysertacji – szczególnie istotny wydał mi się 
fragment o wychowaniu przez sztukę, w którym autorka 
z jednej strony odwołuje się do znanych już prawd (że sztuka, 
a jakże, wychowuje i rozwija, a jej brak w życiu człowieka 
powoduje spustoszenie intelektualne i duchowe), z drugiej 
strony odwołuje się do własnych doświadczeń projektantki 
wystaw. Zwraca uwagę na istotność konwencji w jakiej sztuka 
pojawia się w galerii czy muzeum. Pisze o onieśmielającym 
efekcie „white cube” i tym, że sztuka powinna być odbierana, 
zwłaszcza przez dzieci, możliwie wszystkimi zmysłami. Niby 
to oczywiste, a jednak cała sfera krajowego muzealnictwa zdaje 
się być wymyślona wg okrutnego schematu: nie dotykaj, nie 
rozmawiaj, nie śmiej się, nie zbliżaj się. A najlepiej przemierzaj 
kolejne sale wystawiennicze na kolanach!
Podsumowując – w dysertacji doktorantka udowadnia wysoki 
poziom wiedzy o podstawach percepcji wizualnej, semiografii, 
kwestiach psychofizjologii i percepcji dzieci (także dzieci z nie-
pełnosprawnościami). Wykłada swoje poglądy na temat wycho-
wania dzieci poprzez sztukę czy szerzej – kulturę wizualną. 

Na solidnych fundamentach teoretycznych pojawia się wresz-
cie cześć projektowa.
Zestaw książeczek dla dzieci oraz kart wspomagających opra-
cowane zostały z dbałością o szczegóły, co jest zupełnie natu-
ralne – wszak dzieci są odbiorcami spostrzegawczymi a przy 
tym bardzo łatwo jest rozproszyć ich uwagę nieistotnymi  
z punktu widzenia dorosłych –  drobiazgami. Zatem doktorant-
ka przyjęła bardzo restrykcyjne rygory formalne i udało się 
jej utrzymać je w każdej książeczce, ba! W każdej pojedynczej 
ilustracji.
Kompozycja oparta o klasyczne wzorce estetyczne – Złoty Po-
dział, proporcje liczbowe wzięte wprost z ciągu Fibonacciego. 
Tak samo jak jedzenie dla dzieci (nie tylko, z resztą, dla dzieci) 
powinno być sporządzone ze składników najwyższej jakości, 
tak samo projektować należy używając sprawdzonych wzor-
ców i zasad. Non plus ultra.
Nie ma w ilustracjach nadmiaru, nie ma kokieterii ani gra-
ficznych popisów (choć swoistym popisem jest precyzyjna, 
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klasycznie perfekcyjna kompozycja). Jednakże każdy element 
pracy zdaje się zapraszać do wspólnej zabawy i nauki. Nie 
zmusza, nie kusi (na pokusy przyjdzie jeszcze czas, dużo cza-
su…), lecz własnie –  zaprasza. Delikatna kolorystyka, na tyle 
zdywersyfikowana, że pozwala bezbłędnie odróżniać poszcze-
gólne elementy każdej ilustracji, pozbawiona jednak kontrasto-
wych feerii i agresji barwnych. Wyraźne kontury, delikatność 
rysunku przejawiająca się m.in. w konsekwentnym odrzucaniu 
ostrych zakończeń, „szpiczastych” wierzchołków, o które łatwo 
się „skaleczyć”. Subtelna kolorystyka i delikatny rysunek przy 
jednoczesnej wyrazistości i jasności przekazu. Bardzo udane 
połączenie. 
Na uwagę i pochwałę zasługuje też dobór kroju pisma i opraco-
wanie typograficzne zestawu. Najpierw o tym, czego potencjal-
nie można by się spodziewać po książeczkach dla dzieci  
i co często się zdarza. Otóż z nie do końca zrozumiałego powo-
du (choć mam swoje intuicje w tej sprawie) projektantki  
i projektanci książek dla dzieci uwielbiają stosować pismo od-
ręczne. W ich mniemaniu, jak podejrzewam, odręczna pisanina 
zdaje się być koherentna z odręcznie sporządzonymi, „ładny-
mi” ilustracjami. Poza tym, być może, chcą uczynić publikację 
bardziej „dziecięcą” – w końcu każde dziecko „bazgrze jak kura 
pazurem”. 
W konsekwencji na rynku wydawniczym dużo jest publikacji 
z ilustracjami do przyjęcia, z typografią do wyrzucenia. Niski 
stopień czytelności plus zły przykład dla dzieci. 
Krój Chevin Pro ma wszystkie cechy, wokół których zbudo-
wała swój projekt pani Monika Chrabąszcz-Tarkowska: deli-
katność i jednocześnie wyrazistość, subtelność i czytelność. 
Doskonale pasuje do koncepcji ilustracji a jednocześnie pewne 
jego cechym np. duże apretury, dobrze opracowany parametr 
X (różnica wysokości minuskuł i majuskuł) wkazują na krój 
nowoczesny, zaprojektowany przez typograficznych erudytów. 
Dodatkową rekomendacją jest wysoka ocena kroju przez arcy-
mistrza „czarnej sztuki”, Erika Spiekermanna. Znowu – non 
plus ultra.
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Konkluzja.

Ilościowo wystarczający, jakościowo godzien pochwały jest do-
robek organizacyjny i artystyczny doktorantki. Przedstawione 
w portfolio realizacje wskazują dobitnie na talent, rzetelność, 
inteligencję wizualną oraz pracowitość. 
Przedstawiona praca doktorska „Projekt serii książek oraz ma-
teriałów dydaktycznych wspierających społeczny i poznawczy 
rozwój dziecka”, zarówno dystertacja jak i (przede wszystkim) 
część projektowa zasługuje na wysoką ocenę; ocena taka stano-
wi wystarczającą przesłankę do nadania pani Monice Chrabą-
szcz-Tarkowskiej stopnia doktora w dziedzinie sztuki 
w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. 
O to właśnie, w myśl ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce” (tekst jedn. Dz. U. Z 2021 r., 
póz. 478 z późno. zm.) wnioskuję do Wysokiej Rady Wydziału 
Form Przemysłwych Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matej-
ki w Krakowie.

    z wyrazami szacunku


