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RęcęnziadorobkuańystYczneEo.
DracYnaŃowo-dYdaktyczl]ęj.
orazpracydoLlorskieimgr Macie-iaZdanowiczoopraco\Ą
ana\\,/wia7ku
wszczętymplzez RadęWydziafuPedaeogiczneeo
z otwarciemprzewodudoktorskięgo.
i ArtystyczneeoUniwersvtetuJanaKochanowskiego
w Kielcach.

dokumentacji.
którąstanowią:
Recenzjaopracowanafostałana podstalłiedostarczonej
pejfażuakustycz1ego''
l' Dyseńacja doktorskazat' ',Geometriadźwięku obrazowanię
licząca76 stron,w tym opis pracydoktorskiejwjęzyku po1skimiangielskim+22
p1ansze
sięna pracędoktorską.
balwne'reprodukcjeobmzów-pejzazyskładających
2. PłytaDvD zawierająca
wer.sję
cyfrowąpracyoraznagraniaw formacieMP3
s1tuacjidŹviękowych,którę stałysię źródłenwizuaiizacjiobrazolłych'
3. Materiałybiograficzne,wtym

dydaktycfnej,naukowodokumentacja
działa]ności

informacjao dotychczasow)łn
badawczej(m.in.wykazprojektówbadawczych),
wystawowej,itp' .
dolobkuartystycznym,
wykaz działalności
ańysty,
4. Podstawąrecenzji byłytakżędokumentyintemetowez.wiązanez działalnością
kandydatado stopniadoktora,jak i materiĄ dotyczącesztukiwspółczesnęj,
podejmowąnym
pŻez autola.
a tematycznie
bliskie zagadnienionr
ntącji'
o cen(ldoku|}xe
Dokumentacja j est opracowanaŹetelnie i j est wystarczająca do napisaniarecenzji '
póŹnymteminie, co fnacznieutrudniło
dostarcfonazostałajednŃw dość
Częśómateriałów
recenzjiw wyznaczonymtermtnle.
opracowanie

Sy]11,
etką k.Lnd,dątą'
Kandydatdo stopniadoktorąMgI Maciej Zdanowicf,jest
aflystąr1ziałającym
w obszarze
mediówcyfrowychoraz pedagogiem
Wydziałusztuk Wizua]nychAkadęmiisztuk Pięknych
wŁodzi. Jesttwórcąmłod1.m
(ur. 1982)'alejużdobĘe fnanymw śIodowisku
atystycznyn

w Polsce.Główniezwi4zany.jesL
ze śr.odowiskiem
łódzkim,gdfię w latach2002_ 2007
odbyłstudiamagisterskie
na WydzialeEdukacjiAltystyczne.jorazna WydzialeGrafiki
i Malarctwa tamtejszejAkademii Sztuk Pięknych (dyplom
z wyrófuieniem 1vzakresie
kierunkuGrafika, 2007).
Mgr Maciej Zdanowiczdziałątakżęw środowiskach
wa$zawskimi kieleckirn'
z któI}mi zwiqzałsię poprzezpodwójnestudiadol(olanckię(InstJ.ut
sztŃi PAN

w Walszawie,Instytutsztuk PięknychWPiA UJK w Kielcacb)'
Przedstawiafu!
placa
doktorska,,Geometria
dźwięku_ obrazowanie
pejzażuakustycznego,,jęst
zwieńczeniem
studiówdoktoranckichrozpoczętych
w Instytuciesztuk PięknychWPiA UJK w roku 2012.
Maciej Zdanolticz - poprzezliczneprojekty,wlstawy kra,jowe
i zagraniczne!
naukowe
i altystycznekontakty,a ta](Ze
plzynależność
do aftystycznychi naukowychsLowarzyszen
stałslętwóIcącenionymtakżew 1vięluśIodowiskach
europejskich,
zwłaszcfatych'które
zv'tązar'esąz działaniamiz fak.esu sztuki nowych mediów,
sftuki dźwięku,szcfęgólnie zaś
zainteresowarrychrelacjądżwiękui obrazu.
Ze względuła geometryczne
elementyformyplastycznejobecnew jego realizacjach
i d1'skursywny
cha.rakter
-jego akt}ał'ność
całejtwórczości
cęnionajęsttakże

w środowiskacl!
któIym bliskięsądziałania
z obszaluabstrakcjjgeometrycznej.
wyrazem
tegomoŹebyćudziałMaciejaZdanowiczaw Wystawach
międzynalodowych
i konlbrencjach
poŚwlęconychsztucegeometrycznęj'
obszal Zair]telesowali
ańystycz]ychi naukowo-badawczych
kandydatdo stopniadoktola
okeś]arv sposóbnastępujący:
,,-icłeakorespondencji
sztukzeszczeEólnymuwzględnieniem
relącji lqczqq,ch sztukip]c|styczkez fiuzykq i literuturq' zjąwiska
muzykiwizuatnej'muz:,,bi
graJicznej,sound-.rrt,uordz poezji konkretnej,
- sztuką):X i sXI w' ze szczególnymuwzglętłnieniem
nurtu abstrąkcjige()melrycznej'tj'
konslruk|Wizfuu,sztuki kon^7ehej,kine|)cznej'op-ąrt,u,
crktuąll1ych
tendencjiokfeśląnych
mia emgeometriirelącyjneji geomettiidyskun1,wnej
',,
Dzięki srłymuzdolnieniomteoretycznym
i organizacyjnym
Maciej ZdanowiczJesttakze
Znan}n i cenionym ani1natoremżyciaaltystycfnego.
Działąlność
akademićką'Prącą nąukoy,o-bac]awcza'

.MaciejZdanowiczjestobecnieasystentemwKatedrzeMalarstwaiRysuŃu'wydziałuSztuk
Wizualrrychw AkademiaSftuk Pięknychim' Władysława
Strzemińskiego
w Łodzi' Prort'adzi
zajęciadydaktycznęna kienrnl':uEdŃacj a artystycfnąw zakręsięsztuk plastycznych z
zakresupodslaw malalstwa' malarstwai rysunl<uoraz dzia]łańintęrmedialnychw Pracowni
Malamtwai Rysunliudr hab.AleksandryGieragi,prof.ASP i podjej kienu*iem.W latach
2011 2015prowadziłtakżęsamodzie1nie
zajęciadla studentówI i II stopniastudiów
stacjonamych
wydziałusfuk Wizualnychz zakesu pruedmiotów:
',Upowszech aniei
plezentacja
sztuki,,,,,Animacjaspo'Ięczno-kulturalna,''
,, Marketingi public relationsw
- ''Promocjakulturywizualnej',
ku]tuIze\łizualnęj.',
a takżedla studióv'niestacjonarnych
omz ', stategiekulatorskie''.od roku akademickiego
2014 2015p|owadzizaięcia
dydaktyczne
na DoktoranckichStudiachŚrodowiskowychASP w Łodzi z przedmiotu
',Metodykai metodologiadydŃtyki''.
W latach2009 2013współpracował
z inst}tucją PolicealneSzkołyVIP w Łodzi prowadząc
zajęciana kieruŃach: ''TecIrrrik
organizacjireklamy',i ',Technikinfomatyk,'
Różnolodnąi bogatądziałalnośó
dydaktyczrrą
i nauko\ł'o-artystycaą
Mgr Macieja
Zdanowiczauzupełniają
dodatkowowykładygościnne
na wydziale SztukPięknych,
Uniwem1tetu
Śl'. Cyryla i Metodegow veliko Tarnovo(2013,2o15)olaz na wydfiale Sztuk
Sloso\łanych,
NarodowejAkadeu-tiiSzfukiw Sofii (2015)\ł'Bułgarii.gdzierealizował
cyk1
\łlkładó\ł'i lvarsztatów zwiqzarrychz problematykązlvi4zku rr-riędzyobrazowarriem
akustycznymi wizualnym.
Nięzwykleistotnyme1ementem
działalności
kandydatado stopniadolftolajestakt}.wność
naukowo-badawczaręalizowana.wmmach badanwłasnych(pĄekty badawczerealizowane
W 1atach2008_ 2010:,,obrazowauię
muzyki badarrienowyc1rmozliwości
rt'izualnej
tanskypcji dŹwięków.PoszŃiwanie wspólnejpłaszczyznyideoweji forma1nej
w sztukach
plastycznychi muzycę',olaz: ,'soundscape',
(2013).
Mgr MaciejZdanowiczw ramachodbywanychstudiówdoktolanckichbrałudziałtakzew
projektachbadawczycl,t
w InstytucieSztukPięknychWydziałuPedagogicznego
i
AfiystycrnegoUJK w Kielcach (projektbadawczyrealizowanypod kierunkiemprof.drhab.
Wiesława
Łuczaja(2015)|''Relacjefomy do treści
dziełasztukiw obszażegeometrii
(2014) projekt''Malarstwojako foma obmzowaniastrumienia
dyskursywrrej'.'
a wcześniej
danych,,'kierownikprojektu:mgr JoannaŁuczaj).
Mgr Maciej Zdarrowiczjestaktywnymuczęstnikięm
życianaukowegopopŹez pfezentację
s$ych dokonańteolet"vcznych
w formiewykładówi prezentacjina kajowych i
rrriędzynarodortych
konferencjaclr
i sympozjach.Dokurrentacja
zawielawykaf kiIkunastu

konferencji,ogólnopolsldchi międzyDarodowych,
w którychbrałczynnyudzlał(Wyk]acly
bądź
prczęntacje)'
Jakopedagogsprawował
opiekędydaktycznq
nadplenęIamistudenckimi,pełniló\łnież
częstofrmkcjęrecenzentą
plac dyplomowychzarównoiicencjackich,
jak i magisterskich'
Ponadtood 2009Ioku wykonujew macierzystejrrczelnifuŃcję
opiekunaKołaNaukowego
studęl1tó*wydziałusztuk Wizualnyclr.od początkuswejdziałalności
pedagoglczne1
rt.
łódzkiej ASP włączonybyłw działalność
programowąi organizacyjną jęst cztonkiem
UczelnianegoZespołuds. JŃościKszta.łcenia
(Koordynatolds KrajowychRam
Kwalifikac.ji),
a takżęUczelnianymKoordynatoręm
ds. ECTS. wchodzi w sktad
Wydzia.łowego
Zespołuds' ProgramówKszta.lcenia.
w latach2011 _ 2013byłWydfiałowym
koordlnatofem ds. parametryzacji
osiqgnięciadydaktycale,pracanaukowai organizacyjna
kandydatado stopniadokto.asą
ocentanew nracierzystejuczelni baldzo $ysoko' o cz}tt śrt,iaclczą
otżymywane nagrody
rektorskie
osiqg ięcia |wórcze' chffąkefystyką t'|l1ófczości.
SztukaMaciejaZdanowicza- zarównojegomalarstwo'grafika.jak
1 działariaz pogranrcza
dysc1plin- il.których to działaniachjego
clorobekjestchybauajbaldfiejnowatorski- posiada

swojąvryrazisrość
i indywidualnąrozpoznawalność'
Łączyją wjednącałość
zamlelesolvanle
prob]emami
obrazudŹwiękowego,
akustycznego
ijego wizualnejinterpretacji'

PolisensolyczDość
percepcji,któIajestce]ema/tysty'do któIejdochodzipoprzez
analityczne

studiatmnsklypcjid^viękuna formęobrazustwarzapojawianie
sięlóżnorodnoŚcllealizacjii
odmienności
zawartychw nich przekazów.Mimo, żeta lóżnolodDość
j estzaskakujqca.
symptomatyczne
Jęstdziałaniecyklamiprac.co pozwalaodkryćmetoclyrealizar'.1r
poszczególnychdzieł.Milrro zastosowania
\łclsztatuwysokch teclrnologiizarównodo
rejestracjirjawisk akustycznych,
ich transkypcji,jaki do rejestracjiostatecznych
wersji
wizualrrychdzieł. dostzec możnazachowanlepżez autora
nlefwykłęju7rażliwosclna
każdynetapietęgoskomplikowanego
procęsuLwoLczego.
Zainteresowanie
MaciejaZdanowiczazagadnieniami
związkówmuzyki i sztukwtzualnych
trwanteprzerwanie
od czasurealizacjipracyd}plomowej,L1órąstanowiłcykl plakatów
do
koncertówKTzysztofaPendereckiego'
od prac,, monofonicznych',i
',polifonicznych''
artystapĘeszędłstopniowoclowzualizacji
pejzazyakustycznych(Soundscape),
realirowanychw od roku 2013.Cyki tegoLypuprac
stanorvipracędokto/skąplfygotowanĘdo aktualnego
przęwodu.

W swejdrodzealtystycznychposzukiwańMaciej Zdalowicz opierałsię na doświadczer,iach
zaróWnok]asyków(m'in' Kandinsky,Kupka,Mondrian.Klee),w PolscewacławSzpakowski
np. WojciechKlzywobłocki
,,Linielybniczne',(1923_ 1931),iak i altystówlvspółczesnych'
dźwięku''(1995),czy na realizacjachz obszarunajnowszychmediów cyfrortych.
,'Instalacja
AĘsta ma za sobątakżelealizacjeW przestrzenipublicznej:w Łodzi, ,,Soundscape
I,''
Piohko\\.ska
54; insta]acja
intęBktywnaw Museumofopen Space,Vęliko Tarnowo
(wspólniez EwelinqKurkowską),2014.
Maciej Zdanowiczprezentował
indyviclualnieswojerea1izacje
w Znanychga1eriach
w Polsce
jak na rł'iekańyst}wyjątko1vo
i Birłgarii'wykaz udziałóBw \r'ystawacl]
$uportych.jest,
obszerny'Uzupełnieniem
wykazudziałalności
twórcy sątakżęlicznewljazdy afiystyczne,
rezydencje,
stypendia,glantyzwiązanez plojektami'współpraca
z galeriami,itp' .
Maciej Zdanowiczjestprzykładem
ańystyi pedagoganiezrłykleskoncentrowanego
na
sprawachsztuki'bęz lęsfy oddanegoswejpracyi zgłębianiu
problemówtwó|czości'
Analiza i ocenapracy doktatŚkiej'
Pracadoktorskamgr MaciejaZdanowicza,,Geometńadźwięku oblazowaniepejzażu
akustycznego,'
składasię z siedmiurealizacjiwizualnychopafiychna wcześniejszych
Iejestlacjach
dŹWiękowych
typu.,soundscape''
dokonanychw stambule,Koprivshititsa,
Kmnevienad MorzęmCzarnynrorazw Łodzi' Są to wielkofolmatowe(200x 280 cm)
realizacjenralarskiewykonanetechnikąakryIort'ą
na baziewydrukucyfrowegona płótnie.
plac możebyćtakżeprezento.wana
cZęść
w fbrmiesegmentówcatościowych
kompozycji.
opis pracydoktorskiej(dysertacja
teorętyczna)
liczy 25 strontekstuz przypisamioraz
starannje
opracowaną
bib1iografię.
o ile wczęśnięjszę
ręalizacjeafiysty,zwłaszcza,'obrazymonofoDiczne',miałycharakter
glaficzny,to cyk1pejzażyalostycznychjestniezwyklebogatypod względemwizualnym,a
rodzajgęomętrycznych
ci4gów fonnjest przęsyconynastojembarwnym'rytmizacj4grup
przypominających
muzyczneakordy,li,ibr.acj4
i znienrrością
kontrastów.odnoszęwrażenie,
jakby
ie mamydo cfynieniaz malatskąpolifoniąwykonanąwedług',dźwiękov'ej
part1.tury'',
z odwrotnością
,'obrazkówz wystawy''ModestaMussorgskiego.
Takie5ąwszystkieplace składające
sięna całycykl. Autol podkleślajeszcze
dodatkowo
e]enentnastrojudźwiękowego
i obrazowegowzbogacajqc
t}tułyposzczególnychprac'
- Wjęlki Baza|i Bazat
np.',Stambułsłuchanie
miasta spacerdŹwiękowy'',,,Stambuł
Egipski''','Stambuł Asr (nod]itwapopołudniowa),,'
się u
',Koprivshtitsa wsłuchując
ciszę'''

Interesu.jącyjest
samprocestranskypcji,L1óry,1vmojejocenie,jestniezwykle
1stotny.
Z teksfudysetacji wynika,żeautolposługilva.ł
się pocfątkowometodądość
ścisłą.
generowanymi
komputerowowykresamiwidmaakustycznęgo,
zwracającszczegonąuwagę
na geometryczność
takch wykresówi ich przestrzemość.
gdy dotyczyłybardzie]złożonych
stuktul dźwiękowych.
w pżedstawionym
cyk]umonumentalnych
realizacjimetodajest

znacznie swobodniejsza i opafia takżena plzętworzeniachIej
estracji fotogaficznych pęjzaŹy'
wsponagaj4cych
budowar'fenastĄu rlźwiękowego
i wizuainego.

Tekstdysefiacji,jaki zebranabibliografiadotyczącaprzedmiotu
zainteresowań
autora
zwtęa.'ych z relacj4zja\"r'iskakristycznychi wizualnych dowodzą,
żeautol ma pęlny
przeglqd,,polaproblemów,,,któr}ni sięfajmuje'w
części
historycznęj,
obokKandinskiego,
K]eę,czy Mondrianąbrakujetrochętakichpostaci,jak Mikołaj
Ciurlionis,czy rruguste
Llerbin.TakŹew fakresierlziałalinajnowszychmożnabyło
zwrócić uwagę'np' na działania
dr PiotraWelka,z warszawskiejASP (WyclziałGrafiki).
keującegowłasneskypLy
progBmo\łedo transiacjidŹwiękowo_ obnzowej,cz1,
na dział.inia
artystówZajmujących
się
ekologiądźwięku,
zwi4zanychz CSW ZamekUjazdo*śkiw warszawie.Moje
uwagtw
niczymnię ujmująteorętycznej
Waltości
samej dyse.tacji.
Konkluzją
Po zapoz[aniusięz placądoktolskąmgl MaciejaZdanowicza
stwierdzam,żepraca
dźwięku
,.Geometria
obrazowaniepejzażuakustycznęgo',,
złożona
z siedmiurealizacji
alQstycznoobrazowychwraz z opisem(dyseńacjątęoletyczną)
spełniawszystkiew),mogi
przewodudoktorskiego.
PIacęoceniampozyty\ł?nie
j ako oryginahąi wnoszącąnowe
wańoŚcido dziedzinySztuk Plastycznych.
'Mającna urł'adze
oryginalnyi aaczący dolobękaltystycznymgr

MaciejaZdanowicza
w zakesie działańinterdyscyplinamych.
jego r1otychczasowe
osiągnięciateoletycznę,
kwaliftkacjedydaktyczneoraz ważnedokonanie,
jakimjest pracadoktorska',Geometna
dźwięku ob.azo\ł''anie
pęjzażuakustycznego.' wnioskujębez zastrzeżeń
o nadaniemu
stopniadoldorasztukiw dziedziłieSŹuki Plastyczne'w dysc1plinie
SztukiPiękne.
-.,-F
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Prof' JaDPamuła
KrŃów, 14.09'2015
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