Prof.dr JanuszBatdygaprof.zw.UAP

Poznań20.Lo.2oL7

Artystyczny
w Poznaniu
Uniwersytet
Wydział
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Rzeźby

ocena rozprawydoktorskiejmgr KonradaHajdamowiczapt' ,,Barwnykod kreskowyzdarzeń,,
sporzqdzonaw zwiqzkuz przewodemdoktorskimwszczętymna WydzialeArtystycznymi
PedagogicznymUniwersytetuJana Kochanowskiegow Kielcach.
MagisterKonrad Hajdamowiczjest absolwentemUniwersytetuJana Kochanowskiegow
z dyscyplinyNowe Media otrzymatna WydzialePedagogicznym
Kielcach,dyplomlicencjacki
i
Artystycznymw InstytucieSztukPięknychw roku fotz. Licencjackapraca dyp|omowapt.
o zaawansowaniutechnoIogicznymi nowatorskimpodejściu
,,Napierwszyrzut oka,,świadczy
przezsiebieproblemów.Autor zajmujewobec nich zdecydowane,
do definiowanych
klarownestanowiskopopartewiedzqi mimo młodegowieku,doświadczeniem.
Dyp|om
magisterskiz GrafikiProjektoweji Reklamyobronitna tym samymwydzialew 2OL4roku z
Autor ma za sobq udziałw wystawachzbiorowychi
ocenqbardzodobrqz wyróżnieniem.
poprzezpraktykę,
prezentacjach.
Zwracamuwagęna ciqgtedoświadczanie
indywidua|nych
równieżzawodowqjak i refleksjęteoretycznqktóre statysię podstawqrozprawydoktorskiej.
Pracata wypetniawymogi przewodunaukowego,dotyczybowiem zarówno językasztukijak
przeżyć
autora.W przewodziedoktorskimmamy
i obszaruinspiracjiisubiektywnych
k|arownyprzykładpełnejwspółzaIeżnościtzw.
autoreferatui wystawyprezentujqcejdzieła.
Przedłożona
mi do zrecenzowaniapraca pt. ,,Barwnykod kreskowyzdarzeń,,sktadasię z
jedenastukrótkichrozdziałów,
czasem,jak w przypadkurozdziatu|X,,o inspiracjach
ze sztuki
fiImowej,,i ,,Zakończenia,,
zbyt powierzchownych'Brakujeszerszegoodniesieniado
prob|emowozjawiskw
współczesnegokontekstui zajęciastanowiskawobec zbIiżonych
sztucewspółczesnej.
Potwierdzajq
to częsteodniesienianp. W rozdzialeV. ,,Filmy
wyabstrahowane"
do popularnejpublikacjiA.Kotuli,,Sztuka
abstrakcyjn
a" zl973.Pomimo
jej
tych uwag uważamkonwencjępracyza spójnq z jej prob|ematykqw pełniuzasadniajqcq
pracy,
ulokowaniena pograniczusztukiinauki.Pod względemformalnym,konstrukcji
językai jego poprawności
praca nie budzi zastrzeieńpoza nie majqcymi
komunikatywności
znaczeniabrakamijaknp. brakdatyprzy przypisach16 i 17 na str.23.
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Pracaw sposób nowatorskireaIizujeoryginaInezałożenia
twórczościi procesów badawczych
przezautora.
definiowanych
W pracy,,Barwny
kod kreskowyzdarzeń,,KonradHajdamowiczbudujeoryginalnqprzestrzeń,
w której komunikattrójwymiarowyzostajeskonfrontowanyz rezu|tatemprzebiegajqcego
w
czasiezdarzenia.Czasijego upływstanowiqk|uczowyaspektprocesu,który nazywamz
jednejstronytrans|acjq
informacjiwizua|nych
a z drugiejstronyich kompresowaniem.
Czasi
jego wizua|nyekwiwaIenttraktowanyjako istota pracy artystycznejbytjużpodejmowany
przezartystów częstow sposób kategorycznyoddanychtej problematyce.Warto wspomnieć
Romanaopałkęczy poddajacegoczasromantycznej
mistyfikacjiAndrzeja
DudkaDurera.
Hajdamowicznie wchodzi W Wytyczonewcześniej
koleiny,wykreśla
nowe, intermedialne
przestrzeniew których kluczowyjest precyzyjny,ścisty
w swych założeniach
instrument
kompresowania
anaIizowanego
zdarzenia.Cennejest to, żebezdyskusyjna
kompetencja
doktorantapozwalana stworzenieoryginaInego
zbioru.Próbujęgo opisaćtakimipojęciami
jak właśnie
archiwum,kompresja,ekwiwa|ent,
transmisjaczy czwartywymiarmajqc
świadomość
żestanowiqjedyniepróbę identyfikacji
zjawiskanieidentyfikowaInego.
Nie
znaczYto żepraca doktorantajest zjawiskiemoderwanymod tradycji,niewqtpIiwiestanowi
zjawiskoosobne a|e pojęcieto traktujęjako potwierdzeniewartości.
Chciałbymodwołaćsię
do doświadczeń
artystów WarsztatuFormy FiImoweja szczegó|nieWojciechaBruszewskiego
i RyszardaWaśko.Na dojrzatość
tej propozycjiartystycznejwpływarównieżprofesjonaIne
przygotowaniei wszechstronnapraktykapotwierdzajqcaoprócz gotowości
artystycznej
kreacjirównieżzawodowqskuteczność.
Translacjapewnegoaspekturzeczywistości
w inny
wymiar ma pewne cechy romantycznejutopii i marzeńwykraczajqcych
poza naukowq
przewidywaIność.
Rzeczywistość
kodu kreskowegojest rzeczywistościq
o niezwyk|eatrakcyjnychwaIorach
wizuaInych'PrecyzjatechnoIogicznego
logarytmuzostajezestawionaz pięknymobrazem
przywotujqcym
skojarzeniaz mikroświatem
do którego dostępdajqnajwyższejjakości
instrumentyoptyczne.KonradHajdamowicz
dajenam wtaśnie
urzqdzenie,
które pozwata
jednej rzeczywistości
zobaczyćrezu|tatprzełożenia
na innq.
Rozprawadoktorskaijej artystycznaczęść
spetniajqpostu|atoryginalnegopostawieniai
problemuusytuowanego
rozwiqzania
na pograniczunaukii sztuki,stanowiwięcoryginaIne
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procesdochodzeniado rezultatu
dokonanieartystyczne.
Precyzyjnieprzedstawiony
końcowego,którym w wymiarzeartystycznymsa obrazycyklu ,,Barwnykod kreskowy
jej praktycznego
zdarzeń,,potwierdzawysoki poziom wiedzyteoretyczneji umiejętność
zastosowania.Jest to ten rodzajtwórczości,który z uwagi na transparentność
procesu
artystycznegoma niezwykleperspektywicznepredyspozycjedydaktyczne.Artysta
uprawiajqcy
ten rodzajsztukiniemalorganicznie,
w kontakciez innymi|udźmi,
uczniami,
studentami,obserwatorami,poszerzago o aspektedukacyjny.Stawiato wobec artysty
wymóg koniecznejsamoedukacjizwiqzanejrównieżz presjqdynamikitechno|ogicznych
przemian stawiajqcychużytkown
i kom podobny wymóg.
obrazy KonradaHajdamowicza,, Barwnykod kreskowyzdarzeń,,traktowane
sa przez autora
jako dzietaotwarte,stawiajqceodbiorcęw aktywnejroli a więc oczekujqceod niego
stanowiskapercepcyjnegobędqcegowarunkiemkontaktuz dziełem.obraz odwołujqcysię
do czasufiImowegostajesię rezu|tatembadawczyma nie skutkiemzabiegów
jak montażczy korektabarwy.KonradHajdamowicztraktujeczas w jego
postprodukcyjnych
Iiniowym,zachowujqcymciqgłość
zdarzenporzqdkumimo przeniesieniace|ubadawczego
pozajego obszar.
Dek|aracjazwiqzkówze strategiamisubwersywnymiokreś|ajqcymi
montażjako
i rekontekstuaIizację
materiału
dekontekstualizację
fiImowegowydajesię zasadnai
uprawniona.Użyciepojęcia,,badania,,
i przyjęcied|aswojejtwórczości
imperatywu
badawczegouważamza bardzoistotnqcechępostawyartystycznejszczegó|niew kontekście
aktywnego uczestnictwa w p rocesiedydaktycznym.
jako wydarzenie
Wydarzeniesubwersywnetraktowanejest w pracyKonradaHajdamowicza
po|egajqcena fizycznej,wymiernejw skutkachoperacjina materia|egotowym,niejako
zastanymaIbozawłaszczonym,
możeto prowadzićdo jego wywrócenia,transformacjia
nawet destrukcji.Stanowiteżfakt potwierdzajqcykrytycznystosunekdo rzeczywistości
media|nejprowadzqcydo islotnejselekcjiszumów i informacjinie ksztattujacvch
zasadniczego
sensu.Doktorantprzedstawia
swojqspójnq,inte|ektua|nie
i estetycznie
atrakcyjnq koncepcjęczystegozakodowanego sensu'
Współczesnarzeczywistość
nasyconaobrazamiw aktywnych,dynamicznychkonsteIacjach
przestrzenimedialnejwymaganiapostawyaktywneji
stawia przed użytkownikiem
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krytycznej.
obrazy KonradaHajdamowicza
sq utworamiwybitnieautonomicznymi,
|okowanymiw odrębnej,autorskiejprzestrzenimedialnej.lch autonomiawynikaz
zastosowania
oryginaInych,
autorskichnarzędziprzenoszqcych
realnyobrazfi|mowyw
obszarabstrakcyjnego
minimaIizmu.
Zarównojęzykjak i ikonicznyrezu|tatprocesu
badawczegoprzesuwajqgranicepostrzeganiaotaczajqcegonas światanie stanowiqcjego
opisu.Nie ma w tej twórczości
jako odbiorcymusimy
re|acjonowania
procesuponieważ
zna|eźć
się w jego dynamicznymstrumieniu,odbiór zewnętrznyzostajeniejakozastqpiony
jego wewnętrznymwymiarem ze wszystkimi konsekwencj
am i uczestnictwa.
Mamy do czynieniaze swoistymprocesemkompresowania
czy tota|negozagęszczania
informacjiwizualnychi lokowaniaich w abstrakcyjnym,precyzyjnymkodzie nazwanymprzez
doktoranta,,barwnymkodem kreskowymzdarzeń,,
.
jest film a|etotaInadominacjakoloru w precyzyjnymporzqdku
Materiatemwyjściowym
forma|nymodsytanas W obszar ma|arstwa,którego formutazostaław autorskisposób
rozszerzona.Do prob|ematykima|arstwazostajewtqczonyczas uwo|nionyod rygorów
narracjinie ty|ko|iterackiej.
Mamy więc do czynieniaz egzemplifikacjq
supremacjiko|oru,
tworem czystymspozasfery literackiejczy stużebnej
wobec jakiejkolwiekideo|ogii.
W reaIizacjachHajdamowiczazwracauwagęniezwyktastaranność
wobec formy, która
poddanadyscypIinie
wizuaInejprecyzujeznaczenia.Myślęo takichrozwiqzaniach
jak
pozbawienieobrazówram a pozostawienie
szczegó|nego,
transparentnego
passepartout.
obrazy stanowiqwięcczęść
powiększonego
o nie świata
a nie sq e]ementemopisu
rzeczywistości
zastanej.
Czy ma sensposzukiwanie
zwiqzkówz ma|arstwem
abstrakcyjnym
i czy takijestzamiar
Hajdamowicza.Poddaniesię skutkomprecyzyjnego,
jednotitegoprocesu zb|izajegoobrazy
do ma|arstwaminimalistycznego
z jego całymmistycznymodniesieniem.Ale stanowito
raczejrezu|tatpoboczny,nieuniknionqsyntezęobrazu poza głównqintencjqartysty.To co
jest istotątej pracyi na co bezwzg|ędniena|eżyzwrócićuwagęto silniezwiqzanaz czasem
syntezazdarzeń.obrazowanieHajdamowiczawchodziw dyskursz pojęciemperformatyki,
lokujqcsięw intermedia|nej
strefiepomiędzyobrazemfilmowym,zdarzeniemijego
ikonicznymzapisem.Możemywięc mówić o aktywnejprzestrzeni,,pomiędzy,,
przygotowanej
przez doktorantadla poszukujqcego
z nim kontaktuwidza.obserwatorposzukujqcy,to W
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kontekście.tej
sztukiten, który szukaoptymaInegomiejscawobec zdarzenia,mimo że
odbieraje w formiezatrzymanej
w procesieikony.
obrazy w procesie,obrazyczasowe,obrazyzdarzenia_ myślężewarto zwróclćuwagęna
aspektfuturologicznyzwiqzanyz kompresowaniemnaszejikonosferywobec
przewidywanegoprzekroczeniapercepcyjnychmoż|iwości
człowiekai stworzonychprzez
niego przestrzenimagazynowych.
Nawiqzujqcdo tradycji,chciatbymodwotaćsię do sfery woInościwmuzycznychprocesach
Kompresjaobrazu przywołujeskojarzenietonów muzycznych
operacjina dźwiękach.
porzqdkowanychrwmem zapisanychz niezwykłqdyscyplinawizualnq.To specyficzny,
wizuaInyzapisdzietamuzycznegoktóry możemyodna|eźć
choćbyw dziełachprzywotanego
przezdoktorantaFrantiskaKupki,myślę
głównieo muzycznościz
|at t91'L-L2.
odwotujqcsię do bogatejtradycjisztukiabstrakcyjnejiSuprematyzmuKazimierzaMalewicza
warto szukaćdialogui kontaktuze wspótczesnymipostawamiartystycznymi.
Chciałbymtutaj
przywołać
cyk|,,M- jak ma|arstwo,,KamilaKuskowskiego,postużęsię cytatemJarosława
Lubiaka,,WporzqdkuIogicznymmonochromyKuskowskiego
byłybyuprzedniewobec
przedstawienia,
ukazujqcbarwy,z jakichzostałoono wykonane,,.
Możnaby to zdanie
parafrazujqcodnieść
do twórczościHajdamowicza,, W porzqdkulogicznymbarwne kody
kreskowezdarzeńbyłybywobec nich uprzednieukazujqcbarwy i elementarneporzqdkiw
których zostałyone wykonane,,.
7za|ozeniaHajdamowiczużywanarzędziaobiektywnego,bezstronnegoczyjak sam je
nazywabezstratnego.Używaformatów T|FFlub PNG oddajqcychnajwierniejszyprzekaz
koIoruźródłowego.
PotwierdzamdyscypIinętechno|ogicznq
w przeprowadzonymprzezdoktorantaprocesie,
pozwa|aona na maksymaInie
obiektywnyodbiór zachodzqcych
w czasieprzemianbadanego
jako kategorię
przekazu.P'ozpcznajqc
proponowanqprzezdoktoranta-prob!emat.'lkę
performatywnq,możemymówić o obraziejako wydarzeniu.obrazy kwadratowe,
abstrahujqceod próby orientowaniaich w kategoriachgóra - dót czy prawa strona- |ewa,
eliminujqpunkt startowypercepcji,czyniqcje eIementembytu otwartego,nieskończonego.
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Chciatbym.zwrócić
uwagęna jeszczejeden eIementpotwierdzajqcyoryginaIność
propozycji
Hajdamowiczarównieżw aspekciedydaktycznym,myślęo autorskiejap|ikacji,traktowanej
jako pomocdydaktyczna.
Udostępnienie
zasadprocesukompresowania
obrazówfiImowych
zapisujqcychzdarzeniei w efekcietworzeniebarwnegokodu kreskowegozdarzeń,nie jest
zasadniczym
celem projektubadawczegoKonradaHajdamowicza,
stanowijedynieprojekt
pobocznya|ezwracam na niego uwagęze wzg|ęduna kontekstinstytucjidydaktycznejjakq
jest unlwersytetz jego edukacyjnqmisjq.
Uważamza niezwykleważne,równieżw kontekście
uprawianejdydaktyki,kreowanie
przestrzeniintermedialnych,
pomiędzydyscypIinami
sztukiktóre uważamyza rozpoznane.
Hajdamowicz
szukatakiejprzestrzenipomiędzyfiImem,obrazemi szerokopojmowanym
performansem.Percepcjaobrazów opiera się na postrzeganiuzmystowym.Doktorant
koncentrujesię na świet|e
i atrybutachopisujakimisqjasność,
natężenie
i barwagenerujqca
psychicznewrażenia warun kowane uptywajacymczasem.
Film uwoInionyod zobowiqzań|iterackich,
zwiqzanychz jednejstronyz narracjqfabu|arnq,
z
drugiejz inspiracjamiIiteraturq
pięknqczy nawetpoezją,możemytraktowaćjako
autonomicznedzietointermedialne.
Pozwa|ato na analizęspecyfikik|atkifiImowej,
stosunek
do rzeczywistości
czy innychdyscyplinsztukijakma|arstwo,grafikal rzeźba.
W przypadku
twórczości
Hajdamowicza
należymówićo fi|miejako obraziezmiennyma więc o
zawłaszczaniuczasu przez obraz czy teŻuwiktaniuobrazu W procesy zwiqzanez upływem
czasu.Fi|mredukowanydo klatkifi|mowej
będqcejzapisemutamkazdarzeniamożemy
traktowaćjako minimaIistyczny
organizmfi|mowy.W zapisiecyfrowympowołujemysię na
- asystentpozwalajqcq
autorskqapIikację
na pozyskaniek|uczowych
k|atekobrazuw
równych interwatachczasowych.Powstajqwięc obrazyreprezentatywned|azapisu
filmowegozdarzeń.Przykładklateksktadajqcych
się na obraz,,Wszyscychcqzyć,,(fragment
spektakluw teatrze im. Zeromskiegow Kielcach)ewoluujqcychpoprzezformę przejściowq
do finalnej,wpisanejw kwadratotwartejstrukturykodu kreskowegojest reprezentatywnym
i rzeteinymzapisemprocesuciochocizenia
cio istotykociukreskowegojako cizieta
autonomicznego.
Dydaktycznydorobek KonradaHajdamowicza zwiqzany
jest z jego aktywnościq
zawodowqw
InstytucieSztuk PięknychUJKw Kielcach.Merytorycznieobszarjego zainteresowańokreś|ajq
problemysygnaIizowane
W proponowanych
studentomtematachwykładównp.,,Pomiędzy
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mózgiemirzeczywistościq,,
czy ćwiczeń,,WizuaIizacja
ijej znaczenia,,.
Wspominana
poznawcza,nowatorskiepodejście
kilkakrotnieintensywność
do definiowaniai
rozwiqzywaniaproblemów a takżezapleczeerudycyjnesprawiajqżemgr Konrad
Hajdamowiczjest zdoInydo samodzielnegoprowadzeniazajęćdydaktycznychw wyższym
szkolnictwie artystycznym.
W konkluzjirecenzjiz catymprzekonaniemstwierdzamżedziałalność
artystycznaKonrada
Hajdamowiczaoraz rozprawadoktorskapotwierdzajqtwórczy i oryginaInydorobek
artystyczny.Zatożenia
teoretycznei praktykapedagogicznaoraz ogólna wiedzateoretyczna
dajq pewność
żemożeprowadzićsamodzie|nqdziatalność
artystycznqi pedagogicznq.Zcałq
odpowiedzialnościq
wnioskujędo RadyWydziatuPedagogicznego
i Artystycznegoo nadanie
magistrowiKonradowiHajdamowiczowistopniadoktoraw dziedziniesztuk plastycznych,w
dyscyplinieartystycznej- sztukipiękne.
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