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Recenzja dorobku artystycznego , dydaktycznego l organ�cyjnego 
R:astislava Biarineca w zwląz.ku z postcpowanłcm o nadanie tytułu 
profesora w dz.ledz.lnlc sz.tuk plilStyanych dyscyplinie sztuki piękne 
wszczętym przez Radt; Wyd2łału R:u:iby Akademii Srtuk Pięknych w 
Krakowie w dniu 21 kwlet:nla 2016 roku. 

Raso-.iłav Blannec urodził sit w Rutomberku na Słowacji w l968 roku. W rol<u 

1986 ukończył Sroon1ą Artvstyczno·PnemvslowąSzkolę Kremmea na kinrunku 

konserwacja 1 <est>�uracja dziel muko. w łatach 1987 - 1993 studiowal w 

WytSleJ Szkole Szruk PIO:knych w Bratyslawoe, gdzoe otrzymał tvtuł magost:ra 

sztuki na klerunku sztuki płqkn� W 2006 roku na Wydziale Pedif9oglcznym 

Unłwersvtc:tu Ki'ICOIICkłe!ąO w RuiOmllOrku u%ySklll tytul C1kaaermcki aoiCtora 

pedagogiki Tytul artystyanO·ilkadamlckl doktora s:tulo w .wkresl� twóruoscl 

plastycznej uzyska! w Wyzszcj S•kole Sztuk Pleknych w Brotystawle równlez w 

2006 roku na klerunku artystyonym sztuki piękne, na podstawie rozprawy 

doktorsklej =•tytulowonej • ,Geologia okolic miasto Rutomberku jako InspiraCja w 

SZllJce· W 2009 roku w Wyzszej Szkole Sztuk Płęknych w Bratyslawie uzyskał 

tytuł artystyczny docenta w zakroslc sztuk pl�knych olastYcznych, który jest 

równowazny z polskim stopntem doktora l1ablhtowanego sztuki w dlle<lzinle sztuk 

DIBsi\'CZnyCh 

w p1erwstych lata<h po skMctcnou $tud1ów Rast•slav Blannec podeJmował prace 

nauczyocia plntykł w prywatnej szkole pod<tawowcj w Ruzomber1<u w latach 

1994-1997 1 sredntc) PrzemysłoweJ Srkole Wyrobaw Włók•enmcrych w 

Rutomberl<u ,.lamch 1995·1998. Od roku l996 rozpoczął prac'< na stanowis!cu 

ilSYSiel'ltll w lnstVtUCIC Pedagogokt s w Andr.tc)a w Ruzombeliw W latach 2000-

2005 pracowal na Wydliale FilozoRanym Katolidoego un .... ersy retu w 

drumin
Podświetlony



Ruzombcrku na stanuwiSku ad1unktll. Od 2005 roku do dnia dliSie)szego oracu)e 

na l'lydzlaie Pedagoglanvm K�tollckiego Unlwersvretu w Rutomberku 

poc:zątkowo na stanow1,ku adiunkta, • od 2009 roku doktora habilitowanego. 

PraaJj�c n a  Wydzlllle FlloJonanym !qjtollddego Uniwersytetu w Rolomberku 

przez tny lata pelnil funkcJ� K1erown1ko Katedry EdukaCJI ArtvstVc:zneJ, taką 

"'""� ftmkąę pełni na Wydziale PC!dagoglanym tegoż Uniwersytetu od roku 

2005. 

Po ... �tęp nym zapozoon•u się z dokumentac:�ą prac Rast<slava Blanneca 

przygotowaną przy okarjl I>O$tępowanla o nadanie tytułu proresora po:o=l mi 
ob<c2 lntensywnych kolorow, at�kcyjnydl kam•enl. Bogactwa 1 nadm•aru. Ale to 

ty!l<o powlenchowne wrazenle. Kolejne "ertowarua stron katalogów 

ob<c2u}ącyeh Jego dt>al�lno� powiedllaly juz meco w•ęce1 zaczęłam dostnegat 
artystę zarascynowanego bogact .. cm Mtury. sycącego się dzJedt>ctwern 
geologicznym ),..,Ofch rodz�nnych stron. h1ston� opow1adaną przez k:am1enu!. 
Zasadniczą Inspiracją artystyanych dtlalari Rastisll!va Blanneca jest miejsce w 

lttórym zyje. DuChowy ale pnede wszystkim tttyc:zny kontakt z otaczaJącą go 

naturą. Świadczą o tym reall:owanr prtł!Z niego prtedsięwzlęcll! artystyane, 

�tóre wyrastaJą z leJ bezpo�rcdnlosco. Dotyku, zapachu, dh"ęku 1 samej 

obecności. To one wyzWlllaj'l "'órao dtlulanlo erty$1y Z pozoru zwyczajne 

wejkfe z grupą przyjaciół artystów no slowuckł Krywań staJe się 1nsporaąą do 
powstania prac do ortystycznego katalogu pod tozsamym tytułem. Nil> wspomnę 

ju: o przywoly..anyth w autorcrcr•cfo zbieranych l przynoszonych do procowno 

kamienl•ch. Gromodzono odłamki natury są dla artysty początkl�m działań. 

Rastlslav Bfaunec o swoich pasjocli pisze:• twórczośł rzeib1orska połączona z 

pewnego rodmju .,kolekcjonerstwem• W�druje po okoJIClllych kamlenlolomach, 

po masywach sk alonych Haliny, Krkawa skala, Dogerskic skaly, Hucz1akł ••. 

brod'ę rzecznymi aluwlnml. WyStukuję kernlenie lub skaly o niezwykłym 

wyglądzie, cenoę śl•dy denudacji l cnozjl w poszczególnydl okazaCh, c•estę so� z 

Ich wspanlalych kszi:Ditów, kolorów l powfenehnl." Artysta gromadzi jak piSZ<!; 

.rez...,y, poaątkowo noo wiedząc dokładnie, c:zy do czegoś m• s1ę pnydadzą. z 

biegiem czasu znajdujQ odwagę . • l wówaas powstają kolejne prace. 

Podobny rodowad ma praa doklorsk a RaStlslava Boanneca pr. .Mistcnum 

kraJobrazu•, w l<tórej artysa wiedzę na temat struktury l uwat\111kowan 

geolog>emych nem• • krajObrazu regionu, w ktorym zvJe POiąc:zyl z tCtl 



twórczym wykorzystaniem w• własnej artyStycznej pral<tyce. Ten :wiązek z 

mtejstem Wtdoanv Jest tez w dzla1amach artystycznych Rasbslava Biarineca • 

�tó..., miały miejsce przy okazji dzlesfędu wejśł na najbard�loj popularne 

słowackoe szayty, koedy to dokonywa! wymoany 2uątych kamoeno na szlakach 

turystycznych. 

Artysta czuJe zew notuty, jej siłę ałe równiez jak mówi sparafrazowany tytul 

publlltllcjl, której jest wspólautorl!m .krajobraz jest w nim". Natura jest bodi<:em 

solnoc na Niego oddzinfywuJącym o dapelnoającyrn jego artystyczne dzialanla. 

Stanowi naturalne tlo prac artysty w dokumentacji fotografic�ej • Zasadniem 

część prac rzeiblarskcch jest zdakomentowana na tle krajobrazu. Ctasem praCC! 

u!t>m�ją się z nlcl>em , czasem wyrastają z padloia, a niekle.dy pofałdowana 

rnatcna rzoib wyboja Slę na tle pofalowanych o5nlezonych traw. CtęU pruc 

pow<taje bezpo5rednlo w pejzażu lu b jest dokumentacją destrukcji pejla.lu; 

rotografia mr, które wchodzą w skład złazonych realizacji z ostDtnlch lat. 

Fotografawanie neżb l oblektów w odniesieniu do pojza.tu doskonale kontynuują 

prace będące cyfrowymi pncksztalcenlaml krajobrazu np • •  �laly plaster" 2006 r • 

• W tym miejscu jest czas na refleksjo;: jak waznym medium dla wspólctesnego 

artystY jest fotografia. Rast!slav Blańnec ulega jej magli bo przy ('Vorzenlu 

dokumenracji maże tworzyć pny jej udziale swoiste mikro światy, t>�dź 

pnes�alowanla. To doprowadtUo go do lg-eowanla światów nie do znr.>llzowanlu 

w rzcczywlstośó ( np� prace powstające w romac:h projektu .. Zagubiony 

krajobraz" z 2009 roku, projektu .Knywao)• z 2006 roku). 

Mając przed sobą dokumen tacj� dorobku Rastlslava 131arlneca obscowuję drogę 

jaką przeszedł w cfągu 25 lal. Inspirowanie się pnez rzeib larza róznyml 

aspektami l"ti!lUry, od zachwytu nad rnaterialnośdą obrabJanego drewna l 

Kamoenoa w początkow ych etapach twórcrości, popnet noeśmia łą ongcrcncję w 

2nalezlone artefakty, podejmowanie próby swa1stego .l<lamstwa naukowego· 

k•edy tworty wyobrnz011ia p1crwszych żywych organizmów na zle:ml. Dzisiaj Jego 

ldobyczamJ stają się wyśllzgane poddnne swoistej sensorycznej obróbce 

karnoenoc ze s�lakl', k tóra z woalką dbnlośdą wymienia na bardziej funlccjanalnc, 

a sam tworzy tc.olekcje Innego rodzaju od tych o charaktona geologicznym 

sprzed dzoeso�cou łat - kolekcjonuje zapis obecności człowieka l Jego Ingerencjo 

w naturę. W naturze znajduje juz nie tYlko twory geoJogfczne ale również 

smoL'Coe cywilizacyjno. W autorororacic napisał: .ldyłliana krain a �ie jest juz w 

stanie zaoferował mi więcej Inspiracji nit zmanipulowane spoleneństwo 

l 



ogarruęte .,wolnośdą• 1 ,,$prawiedlowośoą• o�>e<:n�J dernokrncji rynkoweJ•. Ta 

nowa droga wydaje mi s lq programowo borozleJ 1ntnresując.1. l cl1oć )llst z grupy 

matydl gestów, to wnosi znaczący wkład ,., kulturę n�rodową l reReks)� nad 

nasza ob«nośdą na mml. Za sprawą tvdl ostatniCh dzlillao\ zmieniła się równ·� 

forma obeenośc1 prnc artySty w pnrstnonl , •tala ��� obecnoŚCią, w orzesvzen1 

spolecnej . Wspomniane praco < ostatnich lat sam artysta wskazuje jako swojo 

MJWl'Zl"CJ�e 05łągnlęda Od uzys!Qn1a stopnlo> doktora hobifnowanego. Z 

doklaracjl artysty dowiaduJ<: SIQ, o dwóch znDa'lcv<h w jego zydot)'51e 

wydarzeniach. Udziale w wystawle-..Dvo Krajiny. Obraz Slovenska 19. sto�e 

X 5Ueasnost" ( Owa krajoiii1Jzy. ODraz SłowaCJI 19 W1ek X wspclll::zesnośC'"}, w 

SlowackiCJ GaJeni Narodowoj w Brntyslawle w 2014 roku, gdZie Rasnslav 

Blilnnec prezentowal kompute rowe man�pulacje graficzne pow•tale w ramach 

proJektu .Zagubiony lc<ajobraz• z 2009 roku or;u wvstaw1e mdywlduaJne) 

.Premeny• (.Konworsje' ) w Galnnt STATUA również w 6ratyslawle gdzie 

zaprezentował Instalację skladajaą <i� z 11 obiektów- potęznycn betonowych 

skamlenleiJn, prac m. In. z cy�ll: .Ampuhruty , .Humanogtyry• powstałych w 

lati!ch 2013·2015 , prace tn dopełn iają Wielkoformatowe lotogratle Tym razern 

pun�tem wyjśda były znaleZione na lą,ce wypełniające reklamówkę butelkJ 

plasokowo, plastikowe wytloczl<l itd. luz nie lalmlenie. Artysta ooaąza now4 

drogą, kliki\ jak wspomniałom wczcsnieJ wyooko OCJ:niam , Nie porzucając 

rzezby próbuJe przcwartOŚClować wlasn11 tw6=ośt w stn>nę kancepru Bogaty w 

bagaz dołwladczcń otwiera nowy rozdxlol To cenne deldaracje wskalu)ą"" no 

nie ustawanie w wyslllalch Wlod'lcych w klerunku k.ontai<IU x widzem l odbiorcą 

5tWananych lcomundcatów wizuafnycn 

Działalność dydakryczna 

.Umiejętno5c zwerbalizowania zdobytej w1edzy l doświadaenia l dt1alalnoSd 

ortystycznej uwatam za bardzo watnll, a dla nauavcleła akademiCkiego 

wręcz niezbędną.· Te słowa Rasllslava Blannec:a chaalabym uczynić mou.em 

częSci dor:vcząceJ Jego dzliiłaln..SCI dydaklyaneJ. Za je�go doświadczeniem 1 

do)rzalośeią stoi cala droga Lwon:za l zwror:v na nieJ, świadCZliCe o duzych 

wvmag:anłkh scawtanycn samemu sobłe. Rze!blarz. autor rysun.ków, graffic. 

fotogrnl, , performcr, nutor Instalacji l k511\ZCk 1td. To dośw.ndczenle 1 



um1ejętnośc1, któro w tiOlOnym 1 wtclowqrkowym ksztalcen•u pn;y"'!IVCh 

nauczytleli plastyki są J�o �llą 

Btartnec od tat jest pracownik iem Katedry Edukacji Artystycznej Wydziału 

Pedagoglcznt!90 w Rutomberku, gdtle prowadzi ujęoa na koen.mku stucll<lw: 

Nauczanie przedmiotów artysty�no-wycnowawaych 1 wyehowawczyc:tl w ramach 

spec:Jaln� Eduk<lc:Ja artyStyano w zakresie snuk plastyanyeh. Na przestrzeni 

!lit od 1996 roku �st.slav Blarln« prowadtli w Katedrze zajc:cJa pralctyane l 

wyklady z rysunku, ru.iby, tccnnOIOCJ•I rzeżblilrskldl, grafiki, zajt;aa w pleneru 

w tym: autorski przedmiot • Pracownię przyrodn1a:ą l Wa!Ytat w Plenerze. Wraz 

z Innymi dydaktykami Katedry stara się zapewnił studentom szeroki zakres 

przedmiotów specjalistycznycn z zakresu edukacji artvstycztiC!j • Stawia na 

kreatyWność oraz uwradlwlan•e na snukc: za pomocą wyc:tlowan•a 

artystycznego tnsplrowa,.ego m.In. krajOOrazem regiOnu w nawi ązaniu do 

kultury reg1onu oraJ J�o tradvc� rzemieślniczych Onałalnośt dydaktyczna 

została opisana przez Rasustave Biarlncca w roztcglycn fragmentach autoreferatu 

1 zilustrowana v. części dokumentaCji zatyu.lowanej .Dztałałnośc pedagoglcrna' 

W oparciU o zawarty w nieJ material wizua lny rysuje się artysta-pedagog 

wyczulający przyszłych nauczyceli no najblltste otoaente, w tym naturę. 

reall�uJący zalozcnto progra mowe Katedry łączące otoczenie z kreaCją 

altystyczną • Jego własna praklVka twórcza znajduje odbl�le w doświadczeniach 

studentów. Moze chwlloml jest zbvt bilska altyŚCie. Choc wprowadzone do 

programu warsztaty przyrodnicze wydaJ�! sl� być dekawą metodą. która 

pośrednio moic stot się m1�tOdl\ do znstosowunto w braktyce przez przyszłych 

nauczycieli plastyki. O wn<Ntatach przyrodnlaych, które przyznam 

zainteresowały mnie jako metoda pracy Rasusuw Siarince pisze: ... W lrnkde 

tych zaJę( swdend reagują na bezpośrednie bodźce pochodzące t krajobrazu, 

wykorzystuj� przypadkowo znalez.tone materiały przyrodnicze , notują lnspltujace 

momenty , zastanawiają soę nad kwestiami ochrony środowiska/ekologii • Moją 

uwagę zwrócił równlet realizowany w ramach zajęt przez studentów temat 

kraj0b1'37 - el1n11ent przyrody, tiliTlat blł,kl iCh nauczyCielowi .zaprzyJaintonemu 

1 krajobrnlem· . •  K rajobraz we mnie" Ale lebv go podjąt studend na zajęciacn 

prov.adzonycn pner Blanneca muRa przejść drogę od prac study]nyc:tl, prac 

modełowanyc:tl w gllnta poprz0)2 rotpoznawanie tajników tec:hnolog•anych aby z 

c:asem doJU do twórczego ckspctrymentu 1 swobodnego wyl<orzystywanoa 
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mi'lterlnłów. Wyró?.nlklam pracy ze studcnrnml są również reilllzacJC! studcnckfe 

podejmuJące temaly�ę religiJnot co wynika zapewne z �tollckiego charakteru 

uczelni. 

Oośw•adcten•c dydaktyczne R.a!itiSlovo BoannCCil jest dlugoc rotlegle 

odzwlerdodla się również w llośd promolorstw • byi promotorem 27 prac 

magosterskich ' 12 prac hccnC)ock•ch • Recenzował s•edm•okrotn•c prato 

magisterskie. 

Dlialalnośc dydaktyczna Rastlslava Blańnec:a przeplata s!� z dzlalalnośeli( 

organiwcyjną. W 1991> roku wraz z pror. J.lnern Kudlićką nn Katolickim 

Uniwersytecie w Ruzombnt�u tworzy Karedrę Sztu� PlęJ<nycn. Opracowują 

wówczas programy nauczania dla nauczycieli wychowania plastycznego, które n� 

przestrzeni lat są udoskonalane i reformoWCJne. Korzystając z dośwladczeri z 

podobnych wydzlalów re Słowacji l Czech nieustanie dopracowuje programy 

macenysteJ Katedry, Ooracowuje otwartą strukturę kuuunku pozwalającą na 

łączenie studiów na klerunku wychowanie plastyczne ze studiami na innych 

kierunkach � SLwarzn studentom mozliwosd. Jak juz wspomniałam powyzej 

Rastislav B1ańnec przez 16 lat pelnil funkcj� Kierownika Katedry Snuk Pięk nych 

co �aświadcza o jego odpovm!dllalnosci l potrzebie ozlalania. Juz sam fil�t 

współtworzenia katedry w L996 roku Jest ZQbrazowanlem jego slly do kreowania 

nowego1 a trwanie w n.ieusrannej gotowoSa do poprawfanla. pl'lł!ł<Sltalcania 

tylko ją potwierdza. Współtworzony prz= Blańncca progr.1rn kształcenia został 

w 2015 raku oez zastnezcn przyjęty przez Komis)� AkredytacyJna. • Pozystuje 

sradkl na badania wlarno l katedralne z runduszy rnlnisteńalnyc� l europejskich. 

W miruonych latach pozys�l S grantów. 

Od 201 O roku )"51: czlonklem 1\ady Wydziału Pedagoglanego UK w Ruzomberku, 

od 2005 Przewodniczącym KomiSJI Egzam inacyjnej w katedrze Edukacji 

Artystycznej. Jego aktywne>Sć organitacyjna wychodzi pola struktury uaelni jest 

czlonkiem komisji w la�alnycn 1 ogólnaslowacklch komisjach oceniających, w tym 

jest Członkiem Komisji Oceniającej w Centrum informacji naukowych l 

techniCZnych l•llniSterstwa Nauki l Szkolnictwa Wyiszega Republiki Słowackiej. 

Rastlslav Blarlnec równie aktywny jest w sforze naukowej. Wykładał na 

uczelniach ł w InstytucJach kultury w Polscc, Qc:cłlach, Egipcie, USA, 

Niemczech t Turcji l Włoszech . JC!:St autorom lub wspólautorem kilku ksią.ie:k. 
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Bardzo aktvwny wystawle:nntao Rastislav Bianne< prezentowal swoje prace na 

27 wystawach Indywidualnych w tym 10 zagr.mlcznych l 60 zagr.mlanych. Brai 

udZJal w 7 zagrnn.cznych sympoZJach 1 ll krajowyth. Wiele prac artysty jest w 

kolclccjach krajm•1yc h l wiele znajduje się w slowacldej przestrzQill publiczneJ. 

Na)wlęceJ w Rui om berku. Są wśród autorsk1c r c:allzacjc artvs:ty oraz rz_e:ż.by 

realizowane na zamówlenie : nagrobki , statueUd, pomnik i, popiersia, rzeźba 

sakralna i stanowią.::e wyposazcnu! kościołów To znaczący watek dzla�alnośo 

Siafineca, zap�entowany w dokumentacji dorobku Idący obok nurru opisanego 

wtteśmOJ. Wska>.ujący um leję tnośo me zawsze kreaqę. 

Rastlslav Blarlnoc był promotorem w przewodzie doktorskim dr Kurola Mallnaka 

umkniętYm w 2012 roku na Wydziale Pedagog,cznym Uniwersytetu Katohck1ego 

w Rutomberku w d>ledzlnle prnca socjalna oraz w 2010 roku zastal powolany 

na promotora nozprawy doktors1cfej mgr Vladimira Barana w dziedzinie 

dydaktyka_ Recenzował dwie prace do�lorskle: dr Marty Bosalovej w 2013 roku, 

Lua1 Gaifovl!J w 20 l4roku, dwukrotnie w 2006 roku uczestniczy! w egzaminach 

doktorskich Przyczynlal się tym sposobem do rozw<>ju mlodej kadry watnego 

zobowiązania starszych stopniem �auczyciell a�demltklch. 

Rastislav Biańnec w wyrazisty sposób wpisuje 11ę w .pejzaz" słowackieJ rzeźby. 

Jego twórczoSC na przestrz.c!nl wskazanego ćwieriwiecza numstannie się rozwiJa. 

Za sprawą coraz to nowszych form przedstawia otaczaj�cą nas nawn:� Do 

opowieSó o spuś.ciinie geologicznej f kulrurowi!J najbliższego otoczenia wlą.cza 

wątel< eko logiczny - reneksJę nad tym co nasze pokolenie pozostawi następnym 

w spuśdżnic Jak z naszym .. dzledzicrw.am'" poradzi sobie m:1tura. Ten nowy 

motyw w twóraosol rzeźbiarza wydoje mi się szczególnie lntrrcsujący l wnoszący 

znaczący wkład w kurturę narodową . Narzuca su; pytanic czy powstaJące 

artell!kty są przestrogą czy wskazaniem na �lę natury , oraz J>Ytanlem czy w 

długiej przestrzeni czasoWeJ poradZI soo1e z naszym dziedzictwem 

cywłłlzacyjnym7 To wazna refleksja. Stwierdzam, ze Rastlsiav Biarlnr.c spełnia 

wymnganla art. 26 Ustawy z dnia 14.03.2003 roku o stopniach naukowych l 

tytule oraz o stopniach l tytule w zakresie sztuki. Poplerarn wniosek Rady 

Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pleknych w Krakowie o nadanie Rastlslavowi 

Bi arinecowl tytułu profesora s:ttt.lk plastycznych. 
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