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Ręcęnzia dorobku ańystYczneEo. DracY naŃowo-dYdaktyczl]ęj.

oraz pracy doLlorskiei mgr Macie-ia Zdanowiczo-

opraco\Ą ana \\,/wia7ku

z otwarciem przewodu doktorskięgo. wszczętym plzez Radę Wydziafu Pedaeogiczneeo

i Artystyczneeo Uniwersvtetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Recenzja opracowana fostała na podstalłie dostarczonej dokumentacji. którą stanowią:

l' Dyseńacj a doktorska zat' ',Geometria dźwięku obrazowanię pejfażu akustycz1ego''

licząca 76 stron, w tym opis pracy doktorskiej wjęzyku po1skim iangielskim+22

p1ansze balwne' reprodukcje obmzów-pejzazy składających się na pracę doktorską.

2. Płyta DvD zawierająca wer.sję cyfrową pracy oraz nagrania w formacie MP3

s1tuacji dŹviękowych, którę stały się źródłen wizuaiizacji obrazolłych'

3. Materiały biograficzne, wtym dokumentacja działa]ności dydaktycfnej, naukowo-

badawczej (m.in. wykaz projektów badawczych), informacja o dotychczasow)łn

dolobku artystycznym, wykaz działalności wystawowej, itp' .

4. Podstawą recenzj i były takżę dokumenty intemetowe z.wiązane z działalnością ańysty,

kandydata do stopnia doktora, jak i materiĄ dotyczące sztuki współczesnęj,

a tematycznie bliskie zagadnienionr podejmowąnym pŻez autola.

o c en(l do ku|}xe nt ącj i'

Dokumentacj a j est opracowana Źetelnie i j est wystarczaj ąca do napisania recenzj i '

Częśó materiałów dostarcfona zostałajednŃ w dość póŹnym teminie, co fnacznie utrudniło

opracowanie recenzji w wyznaczonym termtnle.



Sy]11, e t ką k.Lnd,dąt ą'

Kandydat do stopnia doktorą MgI Maciej Zdanowicf, jest aflystą r1ziałającym w obszarze
mediów cyfrowych oraz pedagogiem Wydziału sztuk Wizua]nych Akadęmii sztuk Pięknych
wŁodzi. Jest twórcą młod1.m (ur. 1982)' alejuż dobĘe fnanym w śIodowisku atystycznyn
w Polsce. Głównie zwi4zany.jesL ze śr.odowiskiem łódzkim, gdfię w latach 2002 _ 2007
odbył studia magisterskie na Wydziale Edukacji Altystyczne.j oraz na Wydziale Grafiki
i Malarctwa tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom z wyrófuieniem 1v zakresie
kierunku Grafi ka, 2007).

Mgr Maciej Zdanowicz działą takżę w środowiskach wa$zawskim i kieleckirn'
z któI}mi zwiqzał się poprzez podwójne studia dol(olanckię (InstJ.ut sztŃi PAN
w Walszawie, Instytut sztuk Pięknych WPiA UJK w Kielcacb)' Przedstawiafu! placa
doktorska ,,Geometria dźwięku _ obrazowanie pejzażu akustycznego,,jęst zwieńczeniem
studiów doktoranckich rozpoczętych w Instytucie sztuk Pięknych WPiA UJK w roku 2012.
Maciej Zdanolticz - poprzez liczne projekty, wlstawy kra,jowe i zagraniczne! naukowe
i altystyczne kontakty, a ta](Ze plzynależność do aftystycznych i naukowych sLowarzyszen
stał slę twóIcą cenionym także w 1vięlu śIodowiskach europejskich, zwłaszcfa tych' które
zv'tązar'e sąz działaniami z fak.esu sztuki nowych mediów, sftuki dźwięku, szcfęgólnie zaś
zainteresowarrych relacją dżwięku i obrazu.
Ze względu ła geometryczne elementy formy plastycznej obecne w jego realizacjach
i d1'skursywny cha.rakter całej twórczości -jego akt}ał'ność cęnionajęst także
w środowiskacl! któIym bliskię są działania z obszalu abstrakcjj geometrycznej. wyrazem
tego moŹe być udział Macieja Zdanowicza w Wystawach międzynalodowych i konlbrencjach
poŚwlęconych sztuce geometrycznęj'

obszal Zair]telesowali ańystycz]ych i naukowo-badawczych kandydat do stopnia doktola
okeś]a rv sposób następujący: ,,- icłea korespondencji sztukze szczeEólnym uwzględnieniem
relącji lqczqq,ch sztuki p]c|styczke z fiuzykq i literuturq' zjąwiska muzyki wizuatnej' muz:,,bi
graJicznej, sound-.rrt,u ordz poezj i konkretnej,
- sztuką ):X i sXI w' ze szczególnym uwzglętłnieniem nurtu abstrąkcji ge()melrycznej' tj'
konslruk|Wizfuu, sztuki kon^7ehej, kine|)cznej' op-ąrt,u, crktuąll1ych tendencji okfeśląnych
mia em geometrii relącyjnej i geomettii dyskun1,wnej ',,
Dzięki srłym uzdolnieniom teoretycznym i organizacyjnym Maciej ZdanowiczJest takze

Znan}n i cenionym ani1natorem życia altystycfnego.

Działąlność akademićką' Prącą nąukoy,o- bac]awcza'



.MaciejZdanowiczjestobecnieasystentemwKatedrzeMalarstwaiRysuŃu'wydziałuSztuk

Wizualrrych w Akademia Sftuk Pięknych im' Władysława Strzemińskiego w Łodzi' Prort'adzi

zajęcia dydaktycznę na kienrnl':u EdŃacj a artystycfną w zakręsię sztuk plastycznych z

zakresu podslaw malalstwa' malarstwa i rysunl<u oraz dzia]łań intęrmedialnych w Pracowni

Malamtwa i Rysunliu dr hab. Aleksandry Gieragi, prof. ASP i podjej kienu*iem. W latach

2011 2015 prowadził takżę samodzie1nie zajęcia dla studentów I i II stopnia studiów

stacjonamych wydziału sfuk Wizualnych z zakesu pruedmiotów: ',Upowsze ch anie i

plezentacja sztuki,,, ,,Animacja spo'Ięczno-kulturalna,'' ,, Marketing i public relations w

ku]tuIze \łizualnęj.', a także dla studióv' niestacjonarnych - ''Promocja kultury wizualnej',

omz ', stategie kulatorskie''. od roku akademickiego 2014 2015 p|owadzi zaięcia

dydaktyczne na Doktoranckich Studiach Środowiskowych ASP w Łodzi z przedmiotu

',Metodyka i metodologia dydŃtyki''.

W latach 2009 2013 współpracował z inst}tucj ą Policealne Szkoły VIP w Łodzi prowadząc

zajęcia na kieruŃach: ''TecIrrrik organizacji reklamy', i ',Technik infomatyk,'

Różnolodną i bogatą działalnośó dydaktyczrrą i nauko\ł'o-artystycaą Mgr Macieja

Zdanowicza uzupełniają dodatkowo wykłady gościnne na wydziale Sztuk Pięknych,

Uniwem1tetu Śl'. Cyryla i Metodego w veliko Tarnovo (2013, 2o15) olaz na wydfiale Sztuk

Sloso\łanych, Narodowej Akadeu-tii Szfuki w Sofii (2015) \ł'Bułgarii. gdzie realizował cyk1

\łlkładó\ł' i lvarsztatów zwiqzarrych z problematyką zlvi4zku rr-riędzy obrazowarriem

akustycznym i wizualnym.

Nięzwykle istotnym e1ementem działalności kandydata do stopnia dolftolajest akt}.wność

naukowo-badawcza ręalizowana .w mmach badan własnych (pĄekty badawcze realizowane

W 1atach 2008 _ 2010: ,,obrazowauię muzyki badarrie nowyc1r mozliwości rt'izualnej

tanskypcji dŹwięków. PoszŃiwanie wspólnej płaszczyzny ideowej i forma1nej w sztukach

plastycznych i muzycę', olaz: ,'soundscape', (2013).

Mgr Maciej Zdanowicz w ramach odbywanych studiów doktolanckich brał udział takze w

projektach badawczycl,t w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Pedagogicznego i

Afiystycrnego UJK w Kielcach (projekt badawczy realizowany pod kierunkiem prof. drhab.

Wiesława Łuczaja (2015)| ''Relacje fomy do treści dzieła sztuki w obszaże geometrii

dyskursywrrej'.' a wcześniej (2014) projekt ''Malarstwo jako foma obmzowania strumienia

danych,,' kierownik projektu: mgr Joanna Łuczaj).

Mgr Maciej Zdarrowiczjest aktywnym uczęstnikięm życia naukowego popŹez pfezentację

s$ych dokonań teolet"vcznych w formie wykładów i prezentacji na kajowych i

rrriędzynarodortych konferencjaclr i sympozjach. Dokurrentacja zawiela wykaf kiIkunastu



konferencji, ogólnopolsldch i międzyDarodowych, w których brał czynny udzlał (Wyk]acly
bądź prczęntacje)'

Jako pedagog sprawował opiekę dydaktycznq nad plenęIami studenckimi, pełni ló\łnież
często frmkcję recenzentą plac dyplomowych zarówno iicencjackich, jak i magisterskich'
Ponadto od 2009 Ioku wykonuje w macierzystej rrczelni fuŃcję opiekuna Koła Naukowego
studęl1tó* wydziału sztuk Wizualnyclr. od początku swej działalności pedagoglczne1 rt.
łódzkiej ASP włączony był w działalność programową i organizacyjną jęst cztonkiem
Uczelnianego Zespołu ds. JŃości Kszta.łcenia (Koordynatol ds Krajowych Ram
Kwalifikac.ji), a takżę Uczelnianym Koordynatoręm ds. ECTS. wchodzi w sktad
Wydzia.łowego Zespołu ds' Programów Kszta.lcenia. w latach 201 1 _ 2013 był Wydfiałowym
koordlnatofem ds. parametryzacj i
osiqgnięcia dydaktycale, praca naukowa i organizacyjna kandydata do stopnia dokto.a są
ocentane w nracierzystej uczelni baldzo $ysoko' o cz}tt śrt,iaclczą otżymywane nagrody
rektorskie

osiqg ięcia |wórcze' chffąkefystyką t'|l1ófczości.
Sztuka Macieja Zdanowicza - zarównojego malarstwo' grafika.jak 1 działaria z pogranrcza
dysc1plin - il.których to działaniachjego clorobekjest chyba uajbaldfiej nowatorski - posiada
swoją vryrazisrość i indywidualną rozpoznawalność' Łączyją wjedną całość zamlelesolvanle
prob]emami obrazu dŹwiękowego, akustycznego ijego wizualnej interpretacji'
PolisensolyczDość percepcji, któIajest ce]em a/tysty' do któIej dochodzi poprzez analityczne
studia tmnsklypcji d^vięku na formę obrazu stwarza pojawianie się lóżnorodnoŚcl lealizacji i
odmienności zawartych w nich przekazów. Mimo, że ta lóżnolodDość j est zaskakujqca.
symptomatyczne Jęst działanie cyklami prac. co pozwala odkryć metocly realizar'.1r
poszczególnych dzieł. Milrro zastosowania \łclsztatu wysokch teclrnologii zarówno do
rejestracji rjawisk akustycznych, ich transkypcji,jak i do rejestracji ostatecznych wersji
wizualrrych dzieł . dostzec można zachowanle pżez autora nlefwykłęj u7rażliwoscl na
każdyn etapie tęgo skomplikowanego procęsu LwoLczego.
Zainteresowanie Macieja Zdanowicza zagadnieniami związków muzyki i sztuk wtzualnych
trwa nteprzerwanie od czasu realizacji pracy d}plomowej, L1órą stanowił cykl plakatów do
koncertów KTzysztofa Pendereckiego'

od prac ,, monofonicznych',i ',polifonicznych'' artysta pĘeszędł stopniowo clo wzualizacji
pejzazy akustycznych (Soundscape), realirowanych w od roku 2013. Cyki tego Lypu prac
stanorvi pracę dokto/ską plfygotowanĘ do aktualnego przęwodu.



W swej drodze altystycznych poszukiwań Maciej Zdalowicz opierał się na doświadczer,iach

zaróWno k]asyków (m'in' Kandinsky, Kupka, Mondrian. Klee), w Polsce wacław Szpakowski

,,Linie lybniczne', (1923 _ 1931), iak i altystów lvspółczesnych' np. Wojciech Klzywobłocki

,'Instalacja dźwięku'' (1995), czy na realizacjach z obszaru najnowszych mediów cyfrortych.

AĘsta ma za sobą także lealizacje W przestrzeni publicznej: w Łodzi, ,,Soundscape I,''

Piohko\\.ska 54; insta]acja intęBktywna w Museum ofopen Space, Vęliko Tarnowo

(wspólnie z Ewelinq Kurkowską), 2014.

Maciej Zdanowicz prezentował indyviclualnie swoje rea1izacje w Znanych ga1eriach w Polsce

i Birłgarii' wykaz udziałóB w \r'ystawacl] $uportych.jest, jak na rł'iek ańyst} wyjątko1vo

obszerny' Uzupełnieniem wykazu działalności twórcy są takżę liczne wljazdy afiystyczne,

rezydencje, stypendia, glanty związane z plojektami' współpraca z galeriami, itp' .

Maciej Zdanowiczjest przykładem ańysty i pedagoga niezrłykle skoncentrowanego na

sprawach sztuki' bęz lęsfy oddanego swej pracy i zgłębianiu problemów twó|czości'

Analiza i ocena pracy doktatŚkiej'

Praca doktorska mgr Macieja Zdanowicza ,,Geometńa dźwięku oblazowanie pejzażu

akustycznego,' składa się z siedmiu realizacji wizualnych opafiych na wcześniejszych

Iejestlacjach dŹWiękowych typu .,soundscape'' dokonanych w stambule, Koprivshititsa,

Kmnevie nad Morzęm Czarnynr oraz w Łodzi' Są to wielkofolmatowe (200 x 280 cm)

realizacje nralarskie wykonane techniką akryIort'ą na bazie wydruku cyfrowego na płótnie.

cZęść plac może być także prezento.wana w fbrmie segmentów catościowych kompozycji.

opis pracy doktorskiej (dysertacja teorętyczna) liczy 25 stron tekstu z przypisami oraz

starannje opracowaną bib1iografię.

o ile wczęśnięjszę ręalizacje afiysty, zwłaszcza ,'obrazy monofoDiczne', miały charakter

glaficzny, to cyk1 pejzaży alostycznychjest niezwykle bogaty pod względem wizualnym, a

rodzaj gęomętrycznych ci4gów fonnjest przęsycony nastojem barwnym' rytmizacj4 grup

przypominających muzyczne akordy, li,ibr.acj4 i znienrrością kontrastów. odnoszę wrażenie,

ie mamy do cfynienia z malatską polifonią wykonaną według ',dźwiękov'ej part1.tury'', jakby

z odwrotnością ,'obrazków z wystawy'' Modesta Mussorgskiego.

Takie 5ą wszystkie place składające się na cały cykl. Autol podkleślajeszcze dodatkowo

e]enent nastroju dźwiękowego i obrazowego wzbogacajqc t}tuły poszczególnych prac'

np.',Stambuł słuchanie miasta spacer dŹwiękowy'', ,,Stambuł - Wjęlki Baza| i Bazat

Egipski''' ,'Stambuł Asr (nod]itwa popołudniowa),,' ',Koprivshtitsa wsłuchując się u

ciszę'''



Interesu.jącyjest sam proces transkypcji, L1óry, 1v mojej ocenie,jest niezwykle 1stotny.
Z teksfu dysetacji wynika, że autol posługilva.ł się pocfątkowo metodą dość ścisłą.
generowanymi komputerowo wykresami widma akustycznęgo, zwracając szczegoną uwagę
na geometryczność takch wykresów i ich przestrzemość. gdy dotyczyły bardzie] złożonych
stuktul dźwiękowych. w pżedstawionym cyk]u monumentalnych realizacji metodajest
znacznie swobodniej s za i opafia także na plzętworzeniach Iej estracj i fotogaficznych pęj zaŹy'
wsponagaj4cych budowar'fe nastĄu rlźwiękowego i wizuainego.
Tekst dysefiacji,jak i zebrana bibliografia dotycząca przedmiotu zainteresowań autora
zwtęa.'ych z relacj4 zja\"r'isk akristycznych i wizualnych dowodzą, że autol ma pęlny
przeglqd ,,pola problemów,,, któr}ni się fajmuje' w części historycznęj, obok Kandinskiego,
K]eę, czy Mondrianą brakuje trochę takich postaci, jak Mikołaj Ciurlionis, czy rruguste
Llerbin. TakŹe w fakresie rlziałali najnowszych można było zwrócić uwagę' np' na działania
dr Piotra Welka, z warszawskiej ASP (Wyclział Grafiki). keującego własne skypLy
progBmo\łe do transiacji dŹwiękowo _ ob nzowej, cz1, na dział.inia artystów Zajmujących się
ekologią dźwięku, zwi4zanych z CSW Zamek Ujazdo*śki w warszawie. Moje uwagt w
niczym nię ujmują teorętycznej Waltości samej dyse.tacji.

Konkluzj ą

Po zapoz[aniu się z placą doktolską mgl Macieja Zdanowicza stwierdzam, że praca
,.Geometria dźwięku - obrazowanie pejzażu akustycznęgo',, złożona z siedmiu realizacji
alQstyczno obrazowych wraz z opisem (dyseńacją tęoletyczną) spełnia wszystkie w),mogi
przewodu doktorskiego. PIacę oceniam pozyty\ł?nie j ako oryginahą i wnoszącą nowe
wańoŚci do dziedziny Sztuk Plastycznych.

'Mając na urł'adze oryginalny i aaczący dolobęk altystyczny mgr Macieja Zdanowicza
w zakesie działań interdyscyplinamych. jego r1otychczasowe osiągnięcia teoletycznę,
kwaliftkacje dydaktyczne oraz ważne dokonanie, jakim jest praca doktorska ',Geometna
dźwięku ob.azo\ł''anie pęjzażu akustycznego.' wnioskuję bez zastrzeżeń o nadanie mu
stopnia doldora sztuki w dziedziłie SŹuki Plastyczne' w dysc1plinie Sztuki Piękne.

-.,-F -^ ---

Jaą rłł,t,,,,,,t^-

Prof' JaD Pamuła

KrŃów, 14.09' 2015 I, ' iejw


