prof. zw. dr hab. sławomil Marzec
UP Lublina; ASP WaNzawa

Lublin30.08.2015

Recenzja pracy i rozprawy doktorskiej Geomałia dźwĘku_ obra1owaniepejzaiu
dktrslycznegoprzygotowanej przez mgr Macieja Zdanowicza pod kierunkiem prof. zw.
dr hab' wiesława Łu czżila.w f.wiązk|' ze wszczęciem przez Radę Wydzialu
Pedagogicznegoi ArfystycznegoUniwersytetuJana Kochanowskiegow Kielcach
przewodudoktorskiegow dziedziniesztuk plastycznych.
Pan mgr Maciej Zdanowicz urodziłsię w 1982roku. Studiowałhistońę sftuki w latach
2002-2007 vr'AsP w Łodzi, a ró\łnologle(w latach 2003.2007)na tam1ęjsz}'rn
wydfialę
Grafiki i Malarstwaze specjalnościąPlojektowanie
Gmficzne'
od 2012 odb1wałstudia doktoBnckie w Insłtucie sztuk Pięknych Uniwers}tetuJana
Kochanowskiegow Kielcach na kierunku Sztuki Piękne pod opiekąnaukowąprofesora
wiesławaŁuczaja. I to z powodzerriem,o czym świadczystypęndirmdla najlepszych
doktorantów(2014/15)oraz udziałw zespołachnaukowychprac badawczychstatutourych
(,.Relacjeformydo tręści
dziełasaŃi w obszarzegeometriidyskurs}'wnej',
i ,'Malarstwo
jako forma obrazowaniastumie a danych,''Był w tym czasię takżekuratolem kilku \łystaw
(m.in.',Postawy'',
ekspresją.,'
w 2013otwożyłprfewód
',obraz.Pomiędzyracjonalnościąa
doktolski w Inst}'tucieszfuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawiez histońi sŹuki (temat:
Dzieło,,Linii rytmicznych,,WaclawaSzpatou'slriego)'
Akualnie zatrudnionyJest
nlt
stanowiskuasystentaw Pmcoq,lriMalarstwa i RysuŃu świetnejartystki Pani plof.
AleksandryGieragina WydzialeSztukWizualnychASP w Łodzi'
PŹygotowanęw lamach przewodudoktorskiegopracęMacieja Zdanowicza kontynuuj4
jego zainteresowania
transmedialnym
splotemwizualności
i sferydźwiękowej'
Rozwijają
wcześniejsze
doświadczenia
i dokonania'ale i \'plowadzająnoweaspekty'Ploblematyzuje
on kwestietransfomacjitychdwóch odmiennychpolządkówrzeczywistości.
I dwóch jak
wciąz dotąd. odmiennychdziędzin sauki. Przyjmując za Raynondem schafelem
rozróżnienie
uniwersumdźwiękowego
na hi fi i low fi' Autor podęjmuje
tendrugiw)miar.
czyli zależność
naszejwizualności
od przygodnychdŹwięków,ale i szumów,momęntów
ciszy lub hałasu.
Jegocelemniejestwszakżezestrojenie,
rozstlojenieczy zamilkniecie,lecz
tnnsfomacją możliwość
i wiarygodność
wynikającychz niej adekwacji.Jednocześnie
rcalizujeon swoistePr}'watne
alchiwumdźwięków.podobniejakdziałający
obecniew
'amachnowojorskiegoSmithsonianlnstitutdziałFolkwaysRecordsdokumentujący
od
nięmalpołowyzeszłegowieku odgłosyosiedlii miast,życiapublicznego.
praktycznaprzęwodudoktorskiegoskładasięz serii siedmiuwydrukórt
Część
wielkoformatowych,
dochodzących
nieomaldo trzechmetrówdługości.
wedługzałożeń
Autoramająonebyć efektemniętyle intuicyjnychasocjacji'co ś\,viadomie
przetworzonych
zobiektywizowanych
algorytmów'Budzićto możeniejakiewątpl;wości'
dlategożewybór
miejsca,czasu,długości
i sposobunagraniadżwiękó1vjest
tu mimo wszystkozasadniczo
albitlalny.Takim s.unstausposiadafapis fotograficznyuzupełniany
materiałem
z Intemetu.
Podobnierzeczma sięz ustanawianie
zasadtansformacjizapisudźwiękowego
na stuklury i
aspektywizualne'Eićkt końcowy.czyli obrazgraficzny,nie pozwalana odczytaniereguł'

ny"'

. ldóre go ukształtowały.
stĄdtężjędnak infuicja i subiektywneprefelencjęmająfu zasadnicze
znaczenie.Nie musi być to zarzutemnaturyartysĘcznej' ale jednak zauważaln}m
rozdźwiękiemmiędzy praktyką a deklarowanymizałożeniami'Nadal wszakjest uprarvtiona,
a nawetczasami zyskuje na pżewadfe posta\ir'askrajnie infuicyjna, odwołującasię właśnie
do
gęstu,spontaniczności,
odruchu,i w jakimśsęnsięjest ona Iównież',obiektywna'..Wierzy
bowiem, żeprawidłanaszegoświalasązintęrioryzowanenŹtszymbehawioręm.I wystarczy
ich nie deformowaókonwencjamii próbami logicznych schematyzacji.oczylłiścieprawda
leżygdzieś
tampośIodku.
Pomimotychzastzeżeńuważam,żepowstałypracewizualnieciekawe,nacechowane
skupieniem,czujnym rczpoznaniemi pŹetworzeniem wybranegomate afu' Manifestujące
osobowość
i autobiogmficznęnarracjeAuton. Pierwsza placa sląn buł słuchąniemiasta
swojąkolorystykąszerokimipołaciamizieleni,filigrarrowymiszczegółami,
czy ich silną
r'tmiką przywofuje dośócz}'teJrriestaroperskieminiatury.Podobńe grafika
s}trnetryfującĄ
Stambuł Welki Bazar swoją omamentacjązagęszczonychdetali zderzonychz szeroką
płaszczymąnasyconegokoloru stanowićmożeecho malarstwaońęnfu. sta buł_ Asl to jVż'
Iaczęj wspołczesnaikonografia niewspółmierności,
apo i, dyshamonii, przejawiającasię w
zderzaniu dwóch obrazów _ gwałtownejbalwy danęgomelanżemlóżo-fioletu i graficznego
walorowaniaszalości.Przypomina wszak z kolei klasyczną scenogar|ę do Bąsni tysiąca i
jednejnocy.
Pftca Kopri,shtitsa (...), to pogmniczeomamentacjii fraktalizacji kontemplowanej
przestrzeniwiejskiej ciszy, próbujący w przesycie i rygoryzacji detali odnalęźćekwiwalent
skaj nej redukcji. Morze Czarne (Klaneło) wizualnie prz}pomina nocnąwedutęj akiejś
metropo]ii.Jęj wizualnośó
po prostumyli. cói. zte9o,i.e wyraj.azałożony
algol}tm,skorojei
piony nie kojarząsię nam z horyZontalnością
fal? sprawę Btuję fu nieco błękitnatonacja.
Audycjez miastaŁodzi to najciekawsza
moim fdaniempraca.Takżędziękibieli. która
wplowadza nowy wymiar zagatikowości.
iu pionowe l)'tmy i ich cie/iormacjeczyamy jako
aluzjedo miastaw stanieradykalnychtransformacji'
Trafnieuż}.tyjest
tu monochrumatyzm
jako,,s1nonimnieokeśloności
szumówmiasta,''
NastępnaAudycja z miastą Łodzi nr 7 jest dla mnie najmniejZoftlmiała, ale doceniam
twórczą inwencjęautora,czyli w1'rafinowanąkompozycję i konftontowaniealchitekturalnej
konkrętności
z flenetycznymbłękitem'
Autokomentaż.Jak twierdziMaciej Zdanowiczw swym autokomentażu,
tematemjego
pracyjest pejzM dŹ\łiękowytransponowanyna realizacje wizualne \ł7postaci grafiki
komputerowej'
Takapostawaańystycznamajużdość
dfugątradycję'by wspomnieć
dokonaniatzw. muzykilvizualnej,tzw' sztukidŹwiękuetc..które zaczęłypojawiaćsięjuz na
pocfątkuzęszłęgo
stulecia'Nowegoimpulsu,a chybamożnamówićtakżeo swoistym
renesansietakięj formułysznrki' przyniosłoupowszecIrnieniezapisu cyfrowego,który
niesłychanieułatv/iłwszelkiego rodzaju transformacje- zarówno form, mediów, realności;
krótko mó\-viąc
wszystkozaczęłozamieniaćsięwe \łszystko'Powstała
pĘnna,
realność
immersyjnąmultisensoryczna'
kwestiąs4klucze i zasadyprzechodzeńa.I
8dziepodstalvową
przedewszystkimwłaśnie
w ich czyelnościzawańajest .acjo[alność
danegoartefaktu'
Takałatwość
zniany w pe.nnymmomencienasycenia\łprowadzać
zaczęłaodczucie
zamętui utmtystabilności,
czy szerzej puŃtu odniesienia.Pojawiłysię koncepcje
jako czystejtransformacyjności'
Źecznvistości
i bodajnajsławniejsza
z nich,czyli koncepl
hiperrealnychsymulacjiJea.na
Baudrillarda.Nadal stanowito wielki probJemdla kultury
współczesnej,
która utratęwięzi z rzeczlvistością
zamieniłana siłęi sugestyłnośc
pert.omatywności'
na sprawność
manipulowania
innymi'Nadal wyzwanięmdla naspozostaje
hasło,,powlotu
realnego,'(Halll.oster),czy inaczejmówiącwyrwanicsię z szumr1

tu

. prfedizajnowaniego, zamiana w j akiśrodzaj pŻyjunego śtodowiskawedfugzasad ekologii
akustycznej.Macięj Zdanowiczjest w pełniświadomytych zagrożeń.
Nowe tecbnikiprecyzująchoćjednocześnie
fiagmentaryzująnasze
problęmy'Dotyczy to
takżedŹwiękowegoaspękturzecz}nvistości.
Na wszelkie możliwesposoby
problematyzowanyjęst zatem kajobraz dźwiękorły,audiosferą fonosferaitd. Pan Zdanowicz
wyblał lbrmułępejzażudźwiękowego,któ.a akcentujesubieĘwny i osobisty aspek1.Daie
on zresftą najlviększąswobodęatystyczną Istotnak\łestiąjesttu algor}.tm,zasada
tlansfomacjifapisu dńviękowegona wizualność.
Technikadajetu wiele możliwość,
choć
jatoś
oczywiście
najbardziejnarzucającąsię,
a zatem
,,oczywistd'jestgeometria.Rozumiana
dośćwieloznacznie,i tu Autol pŻy|'vofujerozóż1ienie \'V?rowadzonepfzezBoi.ęnę
Kowalską na geometrięrozumianązarówno jako medium, środękwyrazu jak i ekwiwalent
dźwięku'
Powstawanie
grafik''Zdanowiczapodzielonajestna etapy.Pierwszyto
,'dŹwiękowych
archiwizacja samegodźwięku.Jej zasadyw zasadzie podporz4dkowanesą intuicyjnym
plefęrencjomAutom, jego lbscynacjomi zaintercsowaniom.wybiera takie a nie inne miasta'
klimaty, śrcdo\ł7iska
ętc. Przy cry"mtowarzyszytemujednocześniezapis fotograficzny
(uzupełnianyfotografiami z Intemetu).Również nacechowanysubiektywizmem.To spory
problem,jak uniknĄćkadrowanianiefal€żnego, obiektywnego.Nęoawangardaw tym celu
podrzuca.ła
czasami aparatyw górę z nastawion}tnsamowyzwalaczem(niektóre z nich nalvet
łapano).Zdanowicz po prostu nie podejmujekwestii wyboru kadru, a trochęszkoda.
Kolej nym etapemj ego pracy j est zamianatzł ' fie ld recording (zapisu dźwiękowego
miasta)na modułowyobraf.Takietransmedialne
poszukiwanieAutol chceopżec na
zasadzieanalogii,odwołując
się równieżdo neurokogniv/istyki'
Pży czym,dość
nieoczekiwanie,
za podstawęĘch analogiiustanawiasł'oją' ' subiektywność.
Arbitralnie
bowiemustanawiatożsamość
podstawowych
palametrówkololu i dźwięku_ na1ężęnie
z
\Ą'ysokością
kompozycji'częstotliwoŚć
z lvaiorem,barwędźwiękuz konioeinymii<oiorami,
a
czas trwaniaZ d.ługością.
Ui}'te foto$afię sĄ de/fomowane, stająsię modułrrmiprzepływu,a
nie struktu.amiwizualności.Podziałksztahólv na .}4mpionowych prostokątówma
odpo\łiadać
zestawowi,'poszczególnych
chwili,,'Powstajew tensposób słowamiAutoramateliawie1owajstwowa'
potencjalności
o kinestetycznej
przedstawiania.
Elek1końcowy_
po oczyszczeniu,kompilacji'montazuetc.'Maciej Zdanowiczokreślajako
stworzenieiluzji
przechodfenia,
przęnikaniasię atmosferi środowisk
dŹwięku'Jako synęstęzyjny
spektakl.
W pracypisemnejMaciej ZdanowiczanalizujętwóIczość
altystówzajmującychsię
zbliŻonątematykąjak Robert Striibina, AlęksanderKrz}.wobłocki,czy też- iDn}m w}miarze
Luigi Russolo.Deklarujeló\łnieżzaintelesowanie
geometrią
dyskurs1rmączyli
poszukiwaniembliższych i bardziej dynamicznychzwiązków z rzecz}rvistościi unikanie
formalizacji.Trudnomi natomiastzlozumiećjegodeklarowany,.swoistyikonoklazm,,,
który
ma od\łIacać
s}tuację,i nie tyle odrzucaćobrazjakomylne odzwierciedlenie
świata'
co
jako źródłoobrazu.
odrzucaćŹecz}.wistość
po$'tóIzyćza PaoloE. Carapezzaapelo świadome
oczyłiściepowinrriśmy
i
planowaniei rewitalizację
odpowiedzialne
naszejpublicmejprzestrzenidŹwiękowej,
gdyżjej
jest doprawdyznaczący.Wynikająz tegonowedziedzinycak ekologiaakustyczna),
wpł}-w
postulatynowychspecjaliuacjii kompętencje
(np' architektakustyki,alchitektsłuchowyetc').
Zainteresowania
panaZdanowiczalvychodzątym wyzwaniom'naprzeciw.
i al1ywność
jego praceu''izualnestanowiąmoimzdaniemdojrzałą
Reasumując,
i ciekawąańystycznie
propozycję.
Pewnewątpliwości
budzideklarowane
odchodzenię
od intuicyjnychstatęgii
sŹuki na rzeczświadomych
i kry.tycznych
analiz.wsfakżew twóIczości
Zdanorvlcza
właścirvie
nadaldominujearbitralność
załozeńi subiektymość
ich reaiizacji.Z punktu
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' wi<lzęniasztuki nie stanowi to zarzuhŁ alę być możew przyszłości,
jużjako doktor sztuki,
mógłbyodrobinębardziej precyzyjnie obiekt1rvizowaćswoje procedury.
A':ralizujączarówno prace wizuahe, jak i autokomentarz,stwierdzam,żepan magister
Maciej zdanowicza dowiódł,żęw pełnispełniaw}mogi fomalnę, procedura]rręi
mer}.toryczneuprawniającedo ob:z}łnaniadoktoratuw dziedzinie sztuk plastycznych.
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