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Re<;enzja dotyczą"" d�lalalnośel twórczej, artystyc�oj, dydaktyunej 

l organizacyjnej Pana dr hab. RasUslava Bianni>Q opracowana 

w >:Wi�zku z poslqpowuniom o nadanlo tytułu profesor.� sztuk plastycmych 

prowadzonym przez Radq Wydziału Rzeżby Akademii Sztuk Plęknych 

w Krakowie 

RabslaY Boannec uoodłlł Się 25 maru 1968 rol<u w RuzombeJłcu "" 

Słowa q t 

Omnwm1ąc drogo zawod� l<andydala nalezy wyszczególnić następuJąc<> 

etapy 

1982·1986 • ioodnoa artystyczno-przemysiowa szkoła Krnmnlca: koeruoek 

konserwacja t reslauraqa dltel sztuko. 

1987·1993 • Wytna Szkoła SZiuk Plęknych w Bratysjawie - Magtsłer a�JS 

!mgr arL). kierunek: Uluki ptękne-pla&lyka. 

2000 • Unłwersylot Kalollckl w Rutomberku 

• doklor podU90Qikl kicrunek sludlOw nou�clelslwo przedmiotów 

artystyc:lnych, 

2000-2008 ·Wyższa Szkoła Sztuk Plęknych w Bralyslawle, kle1unel< artystyczny. 

sztuki piękno, spocjalizaąa wolna twórczość plasl)'ezna, 

2009 • wyl.SZJl Stliola Szluk Pieknych w Boałyslawie - docent Oo<:.(doktor 

habtlllowany) w kieounku mukl poękne, program studiów rzezba. obtekl, onsłlllaqa_ 

Przebieg dotychczasowego zattudnlenoa Kandydata 

1986-1987 - •ednoa anystyc:ln01><lcmystowa szkoła Kremmea - naUCZ)'CIE!I 

pa.edmlolów zawodowych - pełny elal 

1994-1997 - Poywalna padstawowa szkoła Ruzomber1<u. nauczyael przednuotaw 

zawodowych - pelny e1a1 
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1995-1998 srednla przemysłowa azkoła wyrobów włókiennictych 

w Rutomberku. nauCZYQeł w dxJedZinoe plastyki. 

1996-2000 - lnslytul Pedagogokl łw Andrzeja w Rutomberl<u. później 

KaleciJelyu.n<>-Pedagogic:zny Wydllal Zytońll<oego Unlwersy!elu w Ruzamberl<u. 
nauc:zyciel almdemleld - pełny a1a1 łlanowisko asystent 

200().2f)()3 - Wydzjal Filozoficzny Kaloloclliego Unn"łersylelu w Ruzamberlru, 

nauc:zyciel almdemid<l -pełny etat stanowilka asyslenl 

20113-2005 - Wydzlał F"olozoflc:tny KaloWekoego Unowersylelu w Rummbetlou. 

naucz:yciel abdamldd - pełny elal sltlnowlll<o adiunkt. kierownilc Kaledly 

Edukaqi Anyslycznej, 
200S-2009 - Wydzlal PedagogiCZny Kato�cklego Ulliwenlytelu w Ruzambełlw. 

nauczygal almdemockl - pełny e1a1 stanowosl<o adounkt koerownok Kaledry 

Edlll<acjl Anyslycznej, 
2009-2016 - Wydtial Pedagogoeznv Kaloloduego Unrwelliytetu w Rutomberlou. 

nauc:tydel akademldd - pełny elnl stanowisila doklor hablliiDWany, klerewnok 

Katedry Edukaqo Artystycznej 

O umanou dla dzoalalnośtl anystyczneJ o dydaktycznej Kandydata ;;v,.adcza 

następujące nagrody l wyróznlenla 

• Us1 z PQdzoqkowamcm Prorekiara Unowersytelu Kmohckiego w Rutomilerilu -

2010 

• Nagroda Ozlłlkann Wydzialu Pedagogocznego Umw.ersylelu Katolickiego 

w Rutomberku-2011 

·Nagroda Stowarzystenia Rozeta (Wolno Stow•rtystenle Sztuki)- 2015. 

Kandydat ma w swoim dorobku liUne tldzlaly w wystawach zbiorowych 

i indywidualnych, zarówno na Slowaql jak l poza Jej granocami RatosiBv Blarlnac 

bral udZial w wlelu kanku1$8Ch Dowodem aktywności zawodowej Kandydata jest 

Stereg realiZaCji w przesitleni publicznej na tcR!Iloe Stowaqo Dllela Rabsłava 

Biarineca znajdują soę w preslltowycll slowacioch kolekcjach 
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w ramach swoteJ lwótczośa anysi)'CZneJ Raustav B"'"""" koaysta 

z szerokiej palety matenałów l ł•ocJkiiW plastya�h Na zawodowy dOlobek 

Kandydata skladają się p1ace rzeil>liliSklo. obekty, ms1alaqo, p1ace graficzne, 

rysunki. W swoich reallwcjach wykorzystuje on zanl!wno lmdyc:yjne jak 

ł niekonwencjonalne lechnikł tw61cze 

Kandydat koncentruje "" na prowadzeniu szerol<o pojątego d1alogu 

z naiUJll Rastlslav Biarinec czqslo z.asJ<akUje !anna U)ę<>a Iemaiu 1 oposobem 

obfazO\vanliL Odnieśt mozna j!!dnak Wf'a1enle, ze artystyano ewoluq.a jesl. w tym 

pnypadku, wynikiem wewnę1rz� polneby. 
Od 1ol<u 1995 Kandydat tworzy pierwsze pnoce rzeżbtarskllt klórych fonna test 

pokłosiem poszukiwana l odiWarzania ksztanl!w przypadkowo VlilleZJonych 

l<am•om Na przctom•e tyslqolecla powslajq realuacje w dutym •topniu związane 

z tematem pr;�cy doklorsklej (lemat 'P•Oba ••konstrukcji tycia') Oatalme aezby 

z kalegarn 101111 zw•eaęeych powaraly w 2003 1oku. 

Od tego czasu Istotną częłt aktywności rzeźbialSkiej R&!ll&lava Bta11neca 

ZSJ111UJC progromowe poszuk1W11n>e umkatawych Iom> kam11!11nych 

ZtozniCOW<Ime decy<q1 lonnalnych odzwleroedla, ll<omplikowaną 

l poszukuiącą osobawose Kandydata Wyczulerue na silę oddzialywania prostych 

symboli 1dZJe. w tym wypadku, w parze z uwrnzl1W1on•am no obecność silnych 

powiązań interdyscyplinarnych Rastlalav Biarlnec należy do o•ona arlysl6w 

o!Wartycłl na zmiany dolconuJqce s•o w sztuce pod wpływom rOZWIJającyoh się 

tec:hnologil Po roku 2006 Istotnym narzędZiem IWOrczym stal się dla Kandydata 

komputer Do głosu dociiOclZl poti'Zllba rozbiela )ednowym•orawośc wypovnedZJ 

� Rasi!Stav B�a�1nec od lego czasu mocniej zaczyna akcentować 

konceptualne aspekty swateJ sz.tuk1 Kaodydat Siara "" lączyc lemporolurę 

OłObłslel wypowreótl z cechom• Intermedialnego eksperymenlu IWOrczego 

Badania anaUiyczJle porl!wnawae, roZW�azywame naukO\VYch problemow 

w duzyrn stopniu charakto•ytui�. od tego okresu, metodę procy Rastlslava 

Biarineca. S:rukanie powiąza� mląó.Zy pustynią a slowackfm krajobratom gon;k1m. 

w ramach Wirtualnego projektu landartowego • Zagublony krajobraz' (2009). 
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to przyt<lad takich O<!Watnych poszuklwan Natezy takle oonotowac 

wyt<orzystywanle przez Kandydata cywilizacyJnych odpad6w, k16te dzięki Jego 

formalnej Inwencji Z)'Okuj� bogate w zaSilakujące konietesty .drugie tyae•. 

Koncepcja odleWanych plasllkow)'ch odpadów zaprezentowanych w postaa 

betonowych _sbmleniałoło- lo Istotny alemenl ol>ocncf prnklykl artystycznej 

Rasbsłava Blannoca Oowod.n tego takZe mdywidUJI!na wyslawa Kandydata 

pa.edslaYńona w ubiegłym roku w bralyslawsldej GaJeni STATUA. Kandydata 

WPI'IJ10 poruszanie sit pornoędzy rótnyrN warstwami l pcmam;omi SZIIJio. 

od realisly<:ZIIłe wymodelowanych figur do obslmkr:yjnej mo<fologft Raslislav 

&mnec zdal" się uzaleZn<ać '"""' � od al<U...Inie pod!!Jmowanego 

zamiemmia artyalycznego Stosowanie róznorodnych łtodl<6w wyraz» ma na celu 

poszuk....,n.e kolejnych płaszczyzn koniaktu z odblo<ą Eksperymentując 
z instalacją l mediami ełekiiOn•cznyml Kandydat nie opuszero ;ednak s.retclu> 

IOlum.,mego terytorium rzetby 

Mimo bogatego spektrum lnsplmcjl tw6tczośc Kandydata pozostaje spójna. 

Cechą chamklerystyczną Oklywnośq plaatyczne1 Rat.slava Branneca Jest 

polożcnlo nacisku na $lale poszukiwane środkÓW pow.ęł<smJ<Icych zakres 

aiiYStvcznot swobody Słowo 1\ndre Mairou• o twórcy współczesnym klory test 

,żeglarzem puszczonym na pełne morze. zmuszonym sprawdzać religie. filozofie, 

kodeł<sy etyczne· zdaJ� stQ dobrzo korespondować z postawą zawodową 

RasUslava Blarlneca Kandydat ezczęśliwle polran porządkować tradycje 

1 msptrocJe. nie potlDdOJQC przy tym w eklektyzm Kazde nowe wyzwan1e twórcze 

Rasllslav Biarlnee traktuje z podobnym oddaniem l zn>ngatowaniem 

w autorefemcle l<andydotszczególowo odnrósl się do relacjizachodzących 

między stron� lormoln-oraz lrescoow� swoich prac. Duto mieJSCa posw�ecil także 

swojej aktywności Ofganlzólr:yjnej l dydaktycznej 

RasiJslav Brannee owoje obowlątkl dydaklyelne wypeł01a wwrowo To 

doświadczony pedagog z blisko dwudziestoletnrm sta.telll. Kandydat pracuje na 

Katolidum Unrwer5yll!aQ w RuzombOII<u od slerpn.a 1996 roku Od zalozema 
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Katedry WydJowimla Plastycznego b!eae czynny udnał w twoneniC aldualme 

obOWląZU)ącego procesu kntalcema 

Sukcesy dydaktyczne KondydniD są ściśle związane z Jego bogatym 

dośwmdczeniem artystycznym Od somego początku Roaualov Boannec ongożowol 

się w paygotowanl" progmmów nauczania, precyzyjnic okrdlając ramy 

poszczegotnych kui$Ów UtY$konoe w 2003 roku stanOWisko koerownilla l<a!lldry 

1m0tywow.Jlo Kandydata do jeszcze Intensywniejszego wys;l!cu, mającego na oełu 

udoskonnieme naukowo-pedl>IIOIJICVllll edukacjo POIWlerdzenoem sukcesu 

dydal<lyc:znego stało sio. utwierdzenoe zarówno llcenqacklego Jak 

o megiSieiSiuego ptogramu studoow Kandydill w SWOJej pracy pedagogocznej 

wykazuje dużo lnwenql Przyllladem jest wprowadzenie do oferty za1ęt 
obhgotołYJnych, opcJI zojąc plenerowych, nazywanych Pracowniami 

Pr.eyrodnlczyml Warto takte zwrócić uwagę na nowatorską tochnl)(ę ocenianra 

proc magJSterskoch 1 hcencjackoc:h oddziele111e ooeny za wykonanie częsci 
artySiy�nterpremcyjnej od oceny za c:zęsć naukowo-pedagogiczną w zakresie 

team Rasuslav Boannec: pozostaWia studentom, w ramach poszczególnydJ 

twrc:ze<l. I'IICitliwość .-nego wyboru t=matu pracy Polozente akcentu na 

WIZUBtll.llqe unrwersalnych zagadn.,ń. mobilizuje studentów do poszukt.vania 

v.4asnego głosu. Istotną rotą w proceSIE dydaktycznym odgrywają warsztaty 

kmJolve l międzynarodowe, a tnl<żo kursy J stale pozauczotnlane. Celem 

pedagogicznej aktywnoki Kandydata jest kultywowanie tworaego pojrnowama 

świata. prowadzenia pr.eyszlych nauczycleU l artystów w atron� kreatywnego 

postr.eegahia r.eeezywrstokl 

Potwletdzeniem slusznołd obranego klerunku dydaktyc::tnego stało się 

zeszłoroczne zal\..,.,rdztlnlo zarówno locenqaduego tak o magostQf'Siuego p<ogtanW 

studiów. Pru!BsJOnalrzm Kandydata, a lllkze Jego umlejętnołc:l komun�owanra soę 

ze studentamo znalazly potwoordzenoe w oczach Rady WydZJolu Podagogocznego 

Unlwersyletu Kalotrekiego w Rtaomberku, oraz w opinii łlodowlska 

Talent argonozatorski omz chęc dziolanoa spmwooJą. zo Kandydat jest osobą 

cenną l przydatną w tyciu Uczelni Ra•tislav Blarinec, w ramuch promocji młodej 
kadry naukowej, sprawowal aptekę nad doktomntaml l<andydal był p!Omotorem 
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1 recenz�nlem �cznych pr.>c dyplomowych o locenqaduch RastoslaV Biannec 

aktywnie uczeslnoc:zy w imprezach PClflulal"fZllląc:ych SZIUkq W ostatnom cl<resie 

były lo na payklad wyklady l poezentaąe w AmDasadzoe Republoki � oraz 

Galeoli Daroub w Kaorze. w Akademii Jana Długosza w Częstochowie. na 

Uniwo,.yteeie Katołid<im w RuZon1bco1<u Kandydot zorganizował szereg wystaw 

l koniBtoncjo w owolon kraju l za gronicą Rasllstav Biarinec: angazuJ6 się lam 

w prace Centratnogo Refestru Dzlalalnoscl Artystycznej na SlowocjL Kandydat jest 

gwMontom dla ewidencji działalności artystycznej na Untworsytecle Katołfcklm 

w Rutomberku Raslislav Biarinec zoslol wybmny no jednego z trzech czlon.k.OW

eksportów komisji oceniającej w ramach Centrum lnlormaąo Noukowo-Technlczni!J 

Rep�bllkl SłowaCkiej w Bratysławie. ktOn1 wspOipracuje z Ministerstwem 

SzkolniCIWa Repubroo Słowackie) AnaliZUJe t porOwoUJe ptOgramy nauczanoa 

z konkurenc)'lnycl\ wydziałów ze Słowacji l Czech 

l$tomym elementem aktywnośo za..odowej Kandydata slalo soę słowo. 

O stopnou zaangazowania Ratislava Bia� w tę fonnę przekazu, świadczy 

opubttkowanoe (tylko w ubiegtym tcl<u) trzech monogmfio 

Zaprezentowana dokumentaqa dowodZI duze1 aktywnosco artystyczneJ, 

dydaktycznej l organizacyjnej Rastislava Biannec:a. 

Tworczoś.o Kandydata to ztaWłsko orygmalne, zarowno w warstwie sama1słn8:J 

formy plastycznej, związanej z artystycznym przesiMJem jak l w storze rozwiązań 

warazlotowych Anys�YCZne zaangazowame Rasilslava Boanneca swtadczy, ze 

mamy do czynlenia z silną l bogatą osobowołcl� zdolną do wykreowania 

wymzlttej, rozpoznawatnaj Wlljo Kandydat. Od montentu uzyskanoa lylulu naukowo 

- pedagogicznego w znaczący sposob powoększył awq anystyczny l dydakl)'c:Zny 
dol--

Kandydat po roku 21109 wyk.miJe dUllll lllrtywnosć realizaCJ!f\i! 

l wysi8Włeflnlc:zą Przykt>dem mozo byt .-a� Rastlstava Biańneca w 

prestlZowym proJekCIE ekspozycyJnym. organiZowanym przez Slowad<ą Galenq 

NarQdow� Ekspozycji! w Polsce l Czechach dCIWOCRą wyjS<:ta twórczośa 

Kandydata poza lokalny obszar S2luko 
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Potrzeba poszukJWan l oporu malenl SWiodczil o 1n1egralnośa poslaW)I 
uwodowej Rastlslava Blarineca� Kand)'(Jal odnalazl osobisty obszar pem!tiluwa" 

w ezluc:e Tworczośt RMiislava 8wmeca w IStotny oposób wzbcga<:a slowiJd<a 

"""'"! plastyczną Ooł<onania Kandydata znajdują uznanoe worod teoretyków o 

luytyków sztuki, o czym świadczy szereg pubhkaql w prallle fachowej 

Ookumcntacfa zawiera zapis przebie1ju dotychczasowej aktywności 

zawodowej, mlojsc l okresów zatrudnienia, zajmowonycll stanowiSk� 

Knndydnt spełnia WSZ)'$Ikle kryteria warunkujące nodanle Mu tytulu 

nnukowego prolosom sztuk plastycznych 
Znacząco oslągnlęcoa artystyczne 1 a<ganoZ<�CY�ne RastJSiava Bla11neca. wysoka 

ocena lei osoby w środowisku sp<aWlły. ta wniosek Rady wy.tzlalu Rzeźby 

Akademo Szluk Plęlcnydl w Ktal<OWH! uznaję za godny pclllilraa 

-
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