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Uniwers},tet
Śląski w Katowicach
WydziałArtystyczny
lnst}tutsŹuki w cięsz}nie

ocena
rozprawy
doldorskiej, dorobku
ańystycznego i
dydaktycznego
mgr.
przewodem
Pana
Krzysztofa Kalinowskiegośporządzona
doktorskimw zaklesie
w związku z
sztuk Plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki Piękne' wszczętym przez Radę wydziału
Pedagogicznego
i ArtystyczregoUniwersytetuJana Kochanowskiegow Kielcach.

W latach1995-1998Pan Krzysfof Kalinowskistudiował
w Polsko-Japońskiej
WyższejSzkole
Technik Komputerowychw Warszawie' uzyskujqct1tuł inżyniela informatykau' specjalności
Prognmowaniei AdministracjaSystemamiKomputerowymi.
W latachl998-2002konĘnuował
studia
w macierzystejucze|ni'uzyskująct}tułmagistrainż)'nierana kierunkuInfomatykaw specjalności
Multimediai sŹuczna Inteligencja.
12 gludnia2013 otworzyłprzewóddoktorskiW kategoriisztuki
Pięknęw lnsqtucie sŹuk Pięknychna Uniwęrs}tecieJana Kochanowskiego
w Kielcach.obecnie
Krzysztof Kalinowski jest wykładowcąw Poisko-Japońskiejwyższej szkole Technik Komputelowych
w Warszawię.W latach2012-2013był Menadżerem
ds. produktuAptęchArena Animation_ Syntea
s.A. od 2008do 2013roku sprawował
funkcjęprodziekana
PJWSTK
do sprawstudiówstacjonarnych
SNM. w latach2002-13byłasystentem
w katedrzeMultimedióww Polsko-Japońskiej
WyższejSzkole
TechnikKomputerowych.
W latach2006-2007pracowałw zespoleopracowującym
koncepcjęparku
rozrywki w ZjednoczonychEmiratachArabskich(BESCC Lead Team Member,UniverseProject.),
a w 1atach
2000-2001byłspecjalistą
w centalnej Tabeliofelt S.A' lv ZespoleTeleinfomaryki'
Pan Kalinowskijestakt}vny na po]umultimediówi programowaniu
giel komputerowych.
Jest
równieżautoremiwspółautorem
podręczników
z dziedzinygrafikiianimacji 3D' m.in,,Zaawansowany
jak równjeż,'Wplowadzenie
rendering
w programieMental.Ray,,(syntea/Aptech)'
do modelowania
3D
w programieMaya 2013',.Miał szeregwystawind1rvidualnych
i brałudziałw wystawachzbiorowych'
m.in.: ,,Fmldale''w budynek główn}'rnPJWSTK, ,'Zmysły sfuki I8,, łraz z Wojciechem
Błażejczykiem(muzyka) w pałacuw Wilanowie' ,,Fraktale 3D,, z prcfentacją prac dyplomowych
studentów(pracedyplomowewspólniez P' Nowińskim),GaleriaDfiałanSMB Imielin,',Pinselstrich
vs.
Megapixę| Medien-/Kunst aus Warschau',, ekspozycja zarówno w części klasycznej jak
i multimedialnej,
ekspozycjaprac w ramachFestiwaluNauki Kopemik na StadionieNa.odowym
w Warszawie.
Krzysztof Kalinowski brał udział w badaniach naukowych' m'in. Avatar i grafika czasu
_ systęmobrazowaniaw czasie żeczywistymimodu,łsynchronizacjiz generowaną
rzeczy.vvistego
mowq syntetycznq
pod kierunkiemprof. K.Maraska.Generacjarealistycznego
obrazuskóry. Metody

generacjiruchupostaciwifiualnej.Systemrehabilitacjimedycznejwykorzystujący
połqczenie
technik
Rfecfywistości
(AR) oraztechnikgierkomputerowych.
Wzbogaconej
Frakta]e,
czas,kosmos'sen- to światy'
któresąpowodemzach\Ą)tuczłowieka
nadczymś,
czego
jest
jego
nie
w staniepojąćw całości.
Towarzyszqmu od początku
istnienia.Kalinowskizająłsię tym
światem,
któryjak myś]ę'
posiadanieodgadnioną
strukturę
zachowańegzystencjalnych
natury'Stawiane
diagnozyi definicjewciąf nie u'|atwiają
analiz}fraktali.Kolejne badaniawydająsię koczyć wokół
jak ślepiec
tajemnicynieskończoności
powiększasię wciążo idenq/czne
wokół stołu'Model świata
jak przezdziurkęod k]ucza'a jego dalekie
struktury.Mamy do czynieniaz życiem,którepodglądamy
od doskonałości
flagmentypoznajemyi.ozumiemyna poziomiemikokosmosu'
Całkiemniedawnofraktaiamizainteresowali
się aĄści. Nietrudnoto zlozu.tnieć,
bo urok tej
natury jest niewyobrażalny,
a i fabawa przednia.Fraktale możnaobserwować,wykorzystywać
w twórczości,
zagłębiać
się w ich strukturach
i przestrzeniach
i zatracaćdo woli. Jeślijednakprzyjdzie
artystomdo głowy,żechwycili PanaBoga za palec.to właśnię
w tym momęncięodetnąsię od sŹuki
i twó.czości.
NaturalizmteŹma swojeprawa.A świat
fraktaiido nichz pewnościq
naleł'
Człowiękjest destruktorem
chwa]ąc;'rn
harmonię'Zachowujesięjak słońw składzieporcelany.
Dopóki nie nauczysię najpierwrozumieó,a potemdziałać,
dopótybędzieIikcyjnympanemtegoświata.
jak
Zarównonaukowcy i atyścifajmującysię flaktalamisą cichymiadoratorami
natury.Z pewnością
to światdekoracji,o nieograniczonej
i nieprzewidywalnej
urodziekonstrukcjii zarazemnieskończenie
Wymagający,
Zł,łłaszcza
d|a matematyków'Mogq oni poznaćpodstawę,badaćjej źródłoi obliczyć
ksztah'aie czy na pewno?Penetrujqc
przestrfenię
nieskończoności
muszqgodzićsię na niepowodzenia'
Najmniejszanieuwąga,pŹeoczenie kosztują wiele. Jak pisze Kalinowski obiekty tego typu'
nietntktowane b1ty przez matemaryów z ale4tq wagq' Był:y ciekr,wostkamiposiadajqcymi
i trygującewtasności'lnaczej jest w sŹuce. ona nie tylko penetrujete światy'ale je wzbogaca'czyni
jego umysł'Los sprawił,że
ciekawszymi,pory\ła.PorwałateżKalinowskiego'Świat fraktaiipochłoną
poznał
wcześniej
naturękomputera,
który stałsię dla niegopodstawowymnarzędziem
pracy.Ambitny
plan tworzęniaobrazów ianimacji fraktalnychwszedłw fazę realizacji.stałsię faktem.Najwyższej
k]asyprogamy, skomp]ikowany
systempracy i ogromneoddaniesię jej bez resztyto atuty ludzi
urodzonychdla tej bajki.Dla odbiorców- fiaktaleŹyjqdfięki artystom.To oni urodęi tajemnicetego
zjawiskawprowadzilido śwjata
sztuki.
Z ciekawością
godnądziecka oglądałem
animacjeKalinowskiego'Myspace A, Myspace B
- statycznej
i MyspaceC' w dwóch odsłonach
i ruchomej.Pierwszawprowadzi,la
mniew zakłopotanie,
dłrrga- w podziw.Zak,łopotanie
wzięłosię z analizyobrazu.W swojejstatycznejfomie są onejakby
\q'.wanez kontekstu.stanowiąfragmentcatości'a więc są nieczytelneichaotyczne.Najbardziej
przekon}'.wujące
d]a odbiorcy są te z Myspace C, gdyż forma architektonicznych
fraktali,wręcz
sunealistyczna'
robi wrażęnie.
Jednakkiedy zatrzymanykadr ujawrrianam kolor, to możnaodnieść
\M.ażenie
surowości
i brakuwysmakowania
tegomedium'Z pewnościq
obruy są dalekimtylko echem
doskonałości
animacji'Fraktalemuszążyć,więc ruchjest ich naturą- równieżartystyczną.
o tyrnpan
Kalinowskiwie, bo widzęto w obrazachruchomych.
Trzy odsłony,
trzy światy'
trzy obrazy'MyspaceA
jest szkicowo-malarskim
- zdajesię ręcznien.unalowanego.
opisemświata
Mijamy plamy i Jiniejak
chmuryna niebie w łagodnejodsłonieaku podróżowania.Autot zaczepianas niekonto]owanym
Zwlotemakcji' a muzykapozwalanan bezpiecznieprzemieszczać
się' sugerując'że znajdujemysię
w nieodgadnionym,
lekko sfatygowanym
wehiku]e'Tym pojazdemKalinowski przerzucaodbiorców
w róźnemiejsca'To gra na emocjach.Jesteśmy
w obcym miejscu'ale befpiecznym.stery trzyma
wyobraźnia.
Naturaczłowiekajest
bezlitosnawobecpoznania.Im dłużej
pźebywamyw przestrzenidla
nasobcej.tym szybciejmija ciekawość,
a złudzenia
powtarzalne
b]edną.
wręcz normalnieją'
Trochęjak
w fotoplastykonie,
tyleżekosmicznym.

MyspaceB jest już inne' Pozomiepodobnestrukturypojawiająsię na ekranie,lecz charal1el
jęst'odmienny'
tegoświata
Tujest miejscena oddech'Więcejnieba.Chciałobysięfatrz}łnać
fragmenty
je choćbyz malarstwemtaszystówlub niektórychatstrakcjonistów.oinoszę
animĄi i porórr'rrać
wńżenie,żeruchwe wszystkichobrazach
jest podobnyi wynikaz niemalbliźniaczego
przemieszczanii
sięform'takjakwędrujqwolneelektrony.
Myspace C jest bardzo efektownymi dojrzaĘm przedsięwzięciem
montażowo-filmo\ł}m.
Porywa temat i uroda światakosmicznychfraktali' Nie wiemy czy pĘniemy, czy też ]ecimy.
w.powietżu czuje się kiczowatqwidokówkęz Hawany,ale aie ptześzkaóza
to kosmicznejodysei,
w L1órejuczestniczyfiyz uwagqi powagą.odnoszęwrażenie,
że fraktalejeszczenie raz bęią miĄ
swojewzloty i upadki'a jedyneco zawszebędzieje łączyóto wszechobecna
dekoracyjność''
Hybrydy
mogązmienićten stanrzeczyjale czy ich autoromwystalczyodwagii chęci.mozętez i świadómóśii
w budolvaniudziełasztuki?Myślę,żęto długadrogai poważne
wyzwanie'Pan KrzysztofKa|inowski
jęstmłodymi twórcz}mczłowiekiem'
przednim'
więc rvszystko
''FraktaleHybrydowejako
Pracadokorskapod t}4ułem
Emigranci.,cykl obrazówcyfiowych
.
jest napisanaz dużymznawstwemtematu'Pan Kalinowskiwyczerpująco
opisałzjawiskazwiązaneze
światem
fraktali.Posłużył
się wielomaprzykładami,
zarór'uloze świata
naukijak i ze światasauki.
P1zekon}.\ł't]jąco
opisałswojefascynacjei możnaodczuć,żejest swegorodzajuentuzjastą
tej materii'
Ka]inowskiczarujeodbiorcęi skuteczniepobudzajego wyobraznię'Chciałoiy się, aby te animacje
trafiłypod dachywysokiejkultury,ale czy pozwolina to ryneksftuki i charakteikonsumenta?
Chciwe
ręcepopkulturypopychajqten światdo dyskoteki festiwaii,nadającmu charaktertrzeciegoplanu'tła.
Mam nadzieję,żedroga'którąobrałpan Kalinowski,bęclziew przyszłości
walkąo najwyiszówartości
w sŹucei ku]furze.
-. .. R91.u.ują", po zapoznaniusię z dorobkiemaitysq/cznymi naukowymPana Krzysztofa
Kalinowskiego,przychylamsię do nadaniamu stopnia doktoraw zakesie sztuk Plasrycznych
w dyscyplinieańystychejsŹtlki Piękne.
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