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doktoranta
1. Prezentacja
Krzys^ofKa|inowskijest abso|wentem \A/ydziału
|nformatykiPo|sko W Warszawie,gdzie po
JapońskiejWyższejszkołyTechnikKomputerowych
W |atach1995-1998
uzyskał
tytułiniynierainformatyka
o specja|ności:
studiach
programowanie
W roku 2002
i administracja
systemamikomputerowymi.
W specjaIności:
mu|timedia
uzyskałtytułmagistrainżynierainformatyka
i sztucznainteligencja.
przewóddoktorski
W kategorii
12 grudnia2013rokuotworzył
sztukipiękne
W KieIcach'
W Instytucie
sztukPięknychUniwersytetu
JanaKochanowskiego
związanyjest z macierzystą
ucze|nią- od 1995roku
KrzysżofKa|inowski
zawodowe
do dnia dzisiejszego.zdobyłW niej ogromnedoświadczenie
pedagogicznei organizacyjne'a jego działa|ność
zawodowa' dydaktyczna
i badawczajest imponująca'

zawodowej,organizacyjnej,pedagogicznej
ocena dorobku i działa|ności
i artystycznejdoktoranta
Krzysztof Ka|inowskiW 1999 roku, już podczas studióWmagisterskich
grafika3d' W 2002
Wtworzeniu
specjaIizacji
mu|timedia
W PJWSTKuczestniczył
PJWSTK' W |atach
rozpoczynapracęjako asystentW katedrzemu|timediów
programowanie
gier.
multimedia'
2002.2007bNorzyspecja|izację:

W roku 2oo5 Ka|inowskizostałskierowanydo pracy W nowo tworzącymsię
W oparciu
Wydzia|esfuki NowychMedióWPJWSTK. Wydziałten powstawał
o kadrę pedagogóWz różnych WydziałówAkademii sztuk Pięknych
W Warszawieoraz pracownikówKatedryMu|timediówPJWSTK. Jego Wiedza
miała
3d i gier komputerowych
z zak|esl grafiki, modelowania
i doświadczenie
najpierw
kształti zawańośópowstających
na programWydziału,
ZnaczącyWpłyW
a póŹniejmagisterskich.
Iicencjackich,
dyp|omóW
z zakresuinformatyka
ponad100 dyp|omóW
inżynierskich
Byłpromotorem
Na WydzialeSauka
animacja3d - gry komputerowe.
w dziedzinie
multimedia
ponad50 dyp|omóW
l i Il stopnia
technicznym
NowychMedióWbyłpromotorem
Wiedzą
część
swoją
Wspomagając
z zakresugrafiki3d i gier komputerowych
techniczną dyplomóW a często nadając ostateczny ksfałt prezentacji
dypIomów.
sfuka NowychMedióW
RadyWydziału
KomisjiProgramowej
Jest członkiem
pełnił
do sprawstudióWstacjonarnych
funkcjęprodziekana
W tatach2008-2013
też
zakres
tej funkcjiobejmował
Wydziałusztuka Nowych Mediów PJATK.
obowiązkiprodziekanado spraw studenckich'Ka|inowskipełniłte funkcje
jest zauważa|na
z zaangaŻowaniem,profesjonalnie'a jego działalność
jak i pozaucze|nią
idocenianazaróWnona Wydziale,
jakoVisiting
professor:
na uczelniezagraniczne
Wyjeżdżał
WieIokrotnie
Kalinowski
2004,2005,2014,
University
i SheffieldHallamUniversity
Leeds lvletropolitan
l\ilaynooth
2013,
lreland,
of
Saitama University2007, NationalUniversity
2014.
WrexhamUniversity
Glyndwyr
naukową (odnosząc
Ka|inowskiustawicznieprowadzi własnądziałalność
sukcesy). Jest autorem podręczników:Wprowadzeniedo modelowania3d
IVIENTALw programie
rendering
MAYA, 2013;Zaawansowany
w programie
RAY UczestniczyłW badaniach naukowych: Avatar i grafika czasu
rzeczywistego- System obrazowania w czasie rzeczywistym i modu
synchronizacjiz generowanąmową syntetyczną'Generacja rea|istycznego
system rehabilitacji
obrazuskÓry' MetodygeneracjiruchupostaciWirtua|nej,
Wzbogaconej
połączenie
Rzeczywistości
technik
medycznejwykorzystujący
(AR)oraztechnikgierkomputerowych.
swoichprac' PrezentujeJe na
od roku2005 KalinowskirozpoczynaWizua|izację
sympozjach, wystawach zbiorowych. i indywidualnych.Pokazuje grafiki
wykonanew technikachcyfrowychjakosamodzielneobrazy
FraktalePJWSTK 2013;
Wystawyprac:GrafikaCyfrowaPJWSTK 2007/2013;
Frakta|e3d Ga|eriaDziałańsmb |mie|in2013; zmysłysztuki. 18 Pałac
Stadion
NaukiKopernik
pracw ramachFestiwalu
2013;ekspozycja
w Wilanowie
2013.
w Warszawie
Narodowy
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na tematsztukimu|timedia|nej.
Krzysztof
Ka|inowski
zabieragłosw dyskusjach
często konfrontuje
swojedokonania'UczestniczyW sympozjach'przygotowuje
Wkłady'
W swoichdziałaniach
Ka|inowskijest ambitnyi Wyrazisty'poszukujący
iWynikającego
swo,iego
miejscana stykunaukiisztuki.Unikataniegopok|asku
z niegosplendoru.
swoichdokonańańystycznych'Jak
JegoWykłady
dająmu szansęna prezentację
pisze w koncepcji pracy doktorskiej- kreacja obiektu plastycznegojest
doskonałym
sposobemna WypowiedŹosobom,Kóre przeszłyinformatyczną
i mu|timedialną
drogęrozwoju.
zaangaŻowanje
We WłasnąpracętwÓrczą musi
systematyczność,
rzete|nośÓ'
mieó przełożenie
W pracypedagogicznej'
Nic bowiembardziejnie uwiarygodnia
jako
nas
dydaktykóW niż możliwoŚćprzenoszenianaszych dośWiadczeń
go jako pedagogao Własnych
i osiągnięćW jej obszar To Wszystkokonstytuuje
- |ubianego.
przekonaniach'
cenionego'
a ze Wzg|ędU
na swojąosobowośó

3. Ocena pracy doktorskiej
W koncepcjipracydoktorskiej
autordefiniujeprob|emańystycznyiteoretyczny
nazywającpodmiotWińua|nymemigrantem'Jest to emigrantze świata
Emigrant,czylifraktaIhybrydowy'
WińuaInego
do otaczającejnas rzeczywistoŚci.
podejmujepróbę podróiy ze środowiska
matematycznego
do śWiatasżuki
jest
przez nas Wizua|nie.
i stworzeniaprzekazuańystycznego'który oceniany
- mu|timedia|nych.
Podróżta odbywasię za pomocąnarzędziinformatyczno
odnoszę Wrażenie,że podczas pracy nad doktoratemWraz z frakta|ememigrantemsam autor odbywa transformacjęz jednego środowiskado
drugrego.
języka
Praca doktorskastawia p}tanieo Wystarcza|ność
i niewystarcza|ność
p|astycznego.
samo bowiemużycieśrodków
do budowy stworzeniadziełanie
jest niezmienne.
Współcześnie
nie musimyrozumieóśrodkóW
wy?zu, naŻędzi
iWykorzystywane
W swojejepocenp'
obrazowania
tak'jak byłyone rozumiane
renesansu
czy baroku.Nie musimyrozumieć
mód,symbo|iki
iideo|ogiidanego
czasu'Posługujemy
się kodemocenytu i teraz.Możemy
w naszychwrażeniach
|ub polóWnań'Możemyokreś|ić,
co najwyżejodwoływać
się do przeszłości
co
Widzimyi Wjaki sposóbWidzimy.
Kalinowskiswojąpracądajenamtą moż|iwość.
pracęDoktorantaZ niewątp|iwą
satysfakcjąi zainteresowaniem,
Przecz\ltałem
jest tak
Nieczęstobowiemzdarzasię praca,gdzie częśćopisowa(teoretyczna)
integralnaz częściąfina|ną(Wizua|izacjd'opisane są tu Wszystkieaspekty
- skutkowe.Wyczuwamtu dużedośWiadczenie
przyczynowo
autorawynikające
podręcznikóWi przygotowywania
zapewne z pisania przez niego Wcześniej
z podziałem
na fozdziały,
WykładóW.
Praca napisanajest czyte|nie,przejrzyście'
W którychauto|przyb|iŻa
nam pojęciefrakta|a'historiębadańnad nim' znajduje
jego
i okreś|a miejsceW sztuceWspółczesnej'
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procestwórczy,dobór izmaganie się z pa|etą
opisujeswój indywidua|ny
porusza
prob|emy Wynikające podczas pracy'
barwną' kolorem'
korekti zmian,aby
i nieprzew|dywalnoŚcią,
koniecznością
Z przewidywaInością
emigrantóW
tak' aby efeK ten
uzyskaćefektkońcowy kreacjęWińua|nych
jego
jako
spełniał oczekiwania twórcy.
czytałemtą pracę jak powieśćbiograficznąo fraktalach'ze Znakomicie
porównaniami
przykładami,
i Wnioskami'
Przywołuje
i sugestywnie
dobranymi
Benoit
fraktali
dwuwymiarowych:
ona W części historyczne]twórców
piasku
sierpińskiego.
DWaprzykłady:
cantora,Kocha'Wacława
Mande|brot.a,
jako
po|iczalnego
iWańości
1/3,
zapisuIicfby
na pustynijako
zbioruteoretycznie
nieskończonej
Vvydaje
mi się nadertrafnedo da|szychrcvNaŻań.Rodziłosię We
czy twórczość
mnie pytanie,czy natura może generowaónieskończoność?
z
fraktalami?
Podczas
czytania
może
mieć
cechy
Wspó|ne
malarska
pracyWyzwo|iły
się We mnieścieżki
skojarzeń.Ka|inowskipisze
i ana|izowania
jako
posiada
('' ' )
nie
takiejcechy,jak barwa.Jest to
twór matematyczny'
,'frakta|
raczej definicjaksżałtu''Na takie stwierdzenieposzukujęskojarzeń:Roman
Po podjęciudecyzji
opałka' który ze swej twórczościuczyniłodwrotność'
jeszcze
żałowałem
koloru.Były
ma|owaniaobrazóW|iczonychmówił:,' Długo
próby malowaniaobrazóW czerwonych:czarny na czerwonym(poznańskie
Muzeum Narodowe), czerwony na czerwonym (kolekcja prywatna
Jak wiemy. pozostałon jednak
W Niemczech)'Ko|orto radośóma|arza'''
ma|arskiego
do
stającsię niejakoemigrantemze śWiata
W gamieczarno-białej
czasoprzestrzeni.
matematycznej
czytamyo łączeniu
barllyz Wańościami
W rozdzia|e
''o barwiepracsłóWkilka..'',
ob|iczeńfraktaInych
związanychgeneracjąkształtu
matematycznymiWynikami
naukowychprof.Tomasza
og|adałem
Wizua|izację
badań
frakta|a'Kilka |attemu
mechanicznej
W dziedzinie
inżynierii
dynamikii chaosu
Kapitaniaka,
specja|isty
profesor
Kapitaniak
PolitechnikiŁódzkiej'Grafikite
z KatedryDynamiki|\ilaszyn
W ańyku|e
traktujenaukowo- jako Zobrazowaniedziałańmatematycznych'
jak Wahadło',
Kapitaniakstawiapytanie,,czy możlnaprzewidywaó
''NiestabiIne
zachowaniesię układóWewoluujących?Niekiedy może to być proste' jak
w przypadkuzwykłego'|ekkoodchy|onegoWahadła'są jednak układy,d|a
których praktycznlenie sposób okreś|ićstanu końcowego'. W ańykule
jak
Znajdujemywizua|izaąeruchu Wahadłajako układuprzewidywa|nego
Wszystkie zamieszczoneW ańyku|e barwne
i układunieprzewidywanego.
zamiast
tytułóW zapisami matematycznymi.
i|ustracje Ópatrzone są'
i Kalinowskiego)
bez
Wydawałoby
się, że są to dziedziny(Kapitaniaka
je
poddaó
się Wrażeniu'
żełączy nie
mianownika,
a|enie mogęnie
Wspó|nego
ale i pewnafi|ozoficznakoncepcjastruKury
ty|koUżyciecyfrowejtechno|ogii'
i mechanizmóWnim rządzących(|ub ich braku).To co
otaczającegośWiata
tego
i Kalinowskigo'
to próbazwizua|izowania
róWnież
WspóIne
d|aKapitaniaka
języka nauki (matematyki,
przełożenie
i nieprzewidywa|ne,
co przewidy\rvalne
dynamiki)
na obraz.
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zmianę postawyautora. Nabiera ona
W rozdzia|eo bavie zauwaŻyłem
Właściwych
ańyŚcie - twórcy. zmienia się
zdecydowaniecech kreacyjnych'
ro|ęuŹytego
język, staje się bardziejopisowy.Ka|inowskiswobodnieokreś|a
obrazu,
Wartości
składowych
|śnienia,
opisujezmienność
barwy'śWiatła'
ko|oru,
jasno przedstawianam swoje decyzje dotyczącedoborutła' ko|orupustych
- frakta|ami.
przestrzeni
pomiędzyobiektami
Autorznajdujesię tu w punkcie
sfukom plastycznym'Nad barwąfraktalnychemigrantóWpracuje
najbliższym
różnychefektóWnp. zamg|enia'zmiany
)ak ma|arzZmieniającko|ory'używając
śWiatła,
|śnienienia'
koIory
jako Ważny
To też moment,W którym ujawniająsię emocje' niepewności'
składnik powstawania obrazu. Najbardziej zaskakujące, że W tym
moznateższukaó pomocyW metodachprostych,
środowisku
skomp|ikowanym
powszechnieużylvanych.
Takimjest użyciefunkcjiMatch co|or z ap|ikacji
grafiki
Adobe Photoshop,popularniestosowanejdo tworzeniadwuwymiarowei
jakby
ręczne Wprowadzanie
cyfrowej'W tej zaawansowanejtechno|ogii,to
jak
ko|ejnych
warstw
ma|arza
nakładanie
u
do
obrazu
emigrantóW
koloru,barwy
przedstawia
użyciaformyi ko|oru
farbyna płótno'JeszczeWiększąśWiadomość
pracy doktorskiej.
p|astycznych
są to
poszczegó|nych
części
autorW opisach
opisy Zatożeńi wnioski dotyczące zmagania się z procesem twÓrczym'
po sobieetapóWpracy'
inastępujących
niepewności
efektóWposzczególnych
Wańościujących'
typowychd|atwórcy ekspresyjnych,
Nie braktu Wypowiedzi
założzeń
z efektemkońcowym.
Ze zgodności
Nie brakteżzadowo|enia

4. MyspaceA
Wiernyjego
A jest najbardziej
że |Vlyspace
Z oceny autoraWnioskuję,
panowania
nad pa|etami
W tym frakta|upełnię
Ka|inowskiosiągnął
załoizeniom.
palet
Operujezmianami
ichw punKachkontrolnych.
baMnymii zastosowaniem
materii.
Fraktalten
zmianamldetali,formy,faktury,
baMnychpodczasanimacji,
jest najbardziejpełnyi oferujenajwiększespektrummoż|iwości
animacyjnych
i graficznych.Jest on też najbardziejorganiczny,jakby zaczerpniętyz natury
przywołującyjej pierwotność,Dużo W nim skrajnoŚci' od u|otności,
efektuW paletachbarwjasnych'do gęsiego'
akware|owego
transparentnego'
materiiW pa|etachciemnychzielenii fioletóW
niczymmaIarstwo

5. MyspaceC
To fraktal,który nazwałemarchiteKonicznym Nasuwa mi on skojarzenie
Tu procestwórczyprfyniósłautorowiWie|ezaskoczeń
z
,,zatopionąkatedĘ'.
tło'
np'jednolite'intensywne
zestawieńko|orystycznych'
i nieoczekiwanych
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Mimo to efekt końcowyjest tu niezwyk|espójny i zgodny z pierwotnym
To
załoŻeniem
trzymaniasię jedne]pa|etybarw.Frakta|ten jest monumenta|ny'
się z poMarzaInych'
składającej
architektury'
surreaIistycznej
monumenta|izacja
generujących
się wzajemnieornamentÓW.

6. Myspace B
jest Wińua|ny
emigrantMyspaceB. To mój
fraktalem
Jednakmoimu|ubionym
faworyt' Z opisu Wynika, Że |rakta|ten sprawiłnajwięcejtrudności'Po
początkowychprzewidywa|nychi zadowa|ającychefektach pojawiłysię
którezmusiły
autorado da|ekoidącychzmian np'
komp|ikacje'
niespodziewane
ze sobąpa|etbarwnych,modyfikacji
kontrastujących
zastosowaniarotacjidwóch
oczekiwańobrazóW
baw, czy Wreszcieusunięciapewnychniespełniających
najbardziej
sugestywnyopis'
efektowi'To
wzeszkadza]ącychcałościowemu
znaczeniu.To
obrazuw tradycyjnym
bliskimi,toisamy z procesempowstawania
jest
jako
jego
grafika
d|a mnie
cyfrowa
Myspace B'
efekt końcowy
Właśnie
ekspresji
z
malarstwem:
mnogość
skojarzeń
budujący
najbardziejinteresujący'
de Koeniga'gestu Hańunga,nastrojUGaspara DavidaFridricha'
W]|he|ma
ma|arskiego'
dzie,ła
Powstały
tu grafikigodnepojedynczego
Profesora
W |atachgo-tych'spacerującnad WisłąW Kazimierzu,spotykałem
Jacka sępo|ińskiegomalującegokamieniotomy'Rozłożonena trawie
kilkadziesiąt płócien, tektur' pokryWałysię ko|orami, formami - wraz
ProfesormóWił,że nie
ki|kakrotnie.
z n{b|ijlszymotoczeniem'Rozmawia|iŚmy
jakotakiego,
go ma|owanie
żema|ujenieskończonośÓ
kamieniołomu
interesuje
jego głębi'jego Wewnętrzne
podziałyi strukturęty|kod|a sfuki Wyobraża|ną
o obrazachmóWił'iz nie mają one swojegokońca' Że kaŻdynabieracech
gojedynieczas.W
Warunkuje
poprzedniego
i tenprocesniemożesię skończyć'
żemimotak
rozmowienie padłosłowofraKa|'a|eterazmyś|ę'
tejWie|owątkowej
idea
technologicznej
obrazowaniai ,,przepaści''
odrębnych'skrajnychśrodkóW
jest
obutWórcóW b|iska.
Kalinowskiegoodnajdujęwie|e
odczuwam satysfakcję,że d|a ,,|V]yspacóW''
sztukije do siebiezaprasza'
konotacji'
ze znanymiśWiat
7. Podsumowanie
stanowidoskonałyprzykładZmian
Praca doktorskaKrzysztofaKa|inowskiego
Jest
zachodzącyW śWieciewspółczesnegoobrazowaniamultimedia|nego'
używa komputera,Jako
Autor śWiadomie
technoIogicznie.
zaawansowana
przygotowane
trzy prezentacje Wizua|ne
narzędzia informatycznego,a
Wysokipoziomańystyczny,
reprezentują

Dobór środkóWprezentacjijest trafny i bez specja|nej',nadbudowy
technologicznej'''część opisowa powstania frakta|i hybrydowych jako
zapoznaósię' aby mieópełnyog|ąd
to tekst,z którympowinniśmy
emigrantóW
i grafikicyfrowej.
inteńejsu'
animacji
i zrozumienied|ainteraktylvnego

8. Konkluzja
Mając na uwadze dotychczasowydorobek naukowyi ańystycznymagistra
pub|icystyczną
i Wystawienniczą
Krzys^ofaKalinowskiego,jego działa|ność
Wysokipoziom ańystycznycyklu prac z zakresu animacjii grafiki cyfrowej
jako praca doktorska'wańościowyi Wysoki poziom części
zrea|izowanych
stwierdzam,
iż
w pracędydaktyczną
kompetencje
i zaangaŹowanie
teoretycznej,
jako
praca ',FraktaleHybrydowe
Emigranci'' cyk|obrazóWcyfrowych'spełnia
pełnym
przekonaniem wnioskuję do Rady
pracy
i
z
doktorskiej
Wymogi
Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach o nadanie magistrowi Krzysztofowi
Kalinowskiego stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk Plastycznych
sztukipiękne.
w dyscyplinieartystycznej

dr hab. Janusz Knorowski.prof. ASP

