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ocena rozprawy doktorskiej mgr Konrada Hajdamowicza pt' ,,Barwny kod kreskowy zdarzeń,,

sporzqdzona w zwiqzku z przewodem doktorskim wszczętym na Wydziale Artystycznym i

Pedagogicznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Magister Konrad Hajdamowicz jest absolwentem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w

Kielcach, dyplom l icencjacki z dyscypliny Nowe Media otrzymat na Wydziale Pedagogicznym i

Artystycznym w Instytucie Sztuk Pięknych w roku fotz. Licencjacka praca dyp|omowa pt.

,,Na pierwszy rzut oka,, świadczy o zaawansowaniu technoIogicznym i nowatorskim podejściu

do definiowanych przez siebie problemów. Autor zajmuje wobec nich zdecydowane,

klarowne stanowisko poparte wiedzq i mimo młodego wieku, doświadczeniem. Dyp|om

magisterski z Grafiki Projektowej i Reklamy obronit na tym samym wydziale w 2OL4 roku z

ocenq bardzo dobrq z wyróżnieniem. Autor ma za sobq udział w wystawach zbiorowych i

indywidua|nych prezentacjach. Zwracam uwagę na ciqgte doświadczanie poprzez praktykę,

również zawodowq jak i refleksję teoretycznq które staty się podstawq rozprawy doktorskiej.

Praca ta wypetnia wymogi przewodu naukowego, dotyczy bowiem zarówno języka sztukijak

i obszaru inspiracji isubiektywnych przeżyć autora. W przewodzie doktorskim mamy

k|arowny przykład pełnej współzaIeżnościtzw. autoreferatu i wystawy prezentujqcej dzieła.

Przedłożona mi do zrecenzowania praca pt. ,,Barwny kod kreskowy zdarzeń,, sktada się z

jedenastu krótkich rozdziałów, czasem, jak w przypadku rozdziatu |X,,o inspiracjach ze sztuki

fiImowej,, i ,,Zakończenia,, zbyt powierzchownych' Brakuje szerszego odniesienia do

współczesnego kontekstu i zajęcia stanowiska wobec zbIiżonych prob|emowo zjawisk w

sztuce współczesnej. Potwierdzajq to częste odniesienia np. W rozdziale V. ,,Fi lmy

wyabstrahowane" do popularnej publikacjiA. Kotul i,,Sztuka abstrakcyjn a" zl973.Pomimo

tych uwag uważam konwencję pracy za spójnq z jej prob|ematykq w pełni uzasadniajqcq jej

ulokowanie na pograniczu sztuki i nauki. Pod względem formalnym, konstrukcji pracy,

komunikatywności języka i jego poprawności praca nie budzi zastrzeień poza nie majqcymi

znaczenia brakamijak np. brak daty przy przypisach 16 i 17 na str. 23.
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Praca w sposób nowatorski reaIizuje oryginaIne założenia twórczości i procesów badawczych

definiowanych przez autora.

W pracy,,Barwny kod kreskowy zdarzeń,, Konrad Hajdamowicz buduje oryginalnq przestrzeń,

w której komunikat trójwymiarowy zostaje skonfrontowany z rezu|tatem przebiegajqcego w

czasie zdarzenia. Czas i jego upływ stanowiq k|uczowy aspekt procesu, który nazywam z

jednej strony trans|acjq informacji wizua|nych a z drugiej strony ich kompresowaniem. Czas i

jego wizua|ny ekwiwaIent traktowany jako istota pracy artystycznej byt już podejmowany

przez artystów często w sposób kategoryczny oddanych tej problematyce. Warto wspomnieć

Romana opałkę czy poddajacego czas romantycznej mistyfikacjiAndrzeja Dudka Durera.

Hajdamowicz nie wchodzi W Wytyczone wcześniej koleiny, wykreśla nowe, intermedialne

przestrzenie w których kluczowy jest precyzyjny, ścisty w swych założeniach instrument

kompresowania anaIizowanego zdarzenia. Cenne jest to, że bezdyskusyjna kompetencja

doktoranta pozwala na stworzenie oryginaInego zbioru. Próbuję go opisać takimi pojęciami

jak właśnie archiwum, kompresja, ekwiwa|ent, transmisja czy czwarty wymiar majqc

świadomość że stanowiq jedynie próbę identyfikacji zjawiska nieidentyfikowaInego. Nie

znaczY to że praca doktoranta jest zjawiskiem oderwanym od tradycji, niewqtpIiwie stanowi

zjawisko osobne a|e pojęcie to traktuję jako potwierdzenie wartości. Chciałbym odwołać się

do doświadczeń artystów Warsztatu Formy FiImowej a szczegó|nie Wojciecha Bruszewskiego

i Ryszarda Waśko. Na dojrzatość tej propozycji artystycznej wpływa również profesjonaIne

przygotowanie i wszechstronna praktyka potwierdzajqca oprócz gotowości artystycznej

kreacji również zawodowq skuteczność. Translacja pewnego aspektu rzeczywistości w inny

wymiar ma pewne cechy romantycznej utopii i marzeń wykraczajqcych poza naukowq

przewidywaIność.

Rzeczywistość kodu kreskowego jest rzeczywistościq o niezwyk|e atrakcyjnych waIorach

wizuaInych' Precyzja technoIogicznego logarytmu zostaje zestawiona z pięknym obrazem

przywotujqcym skojarzenia z mikroświatem do którego dostęp dajq najwyższejjakości

instrumenty optyczne. Konrad Hajdamowicz daje nam wtaśnie urzqdzenie, które pozwata

zobaczyć rezu|tat przełożenia jednej rzeczywistości na innq.

Rozprawa doktorska ijej artystyczna część spetniajq postu|at oryginalnego postawienia i

rozwiqzania problemu usytuowanego na pograniczu nauki i sztuki, stanowiwięc oryginaIne
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dokonanie artystyczne. Precyzyjnie przedstawiony proces dochodzenia do rezultatu

końcowego, którym w wymiarze artystycznym sa obrazy cyklu ,,Barwny kod kreskowy

zdarzeń,, potwierdza wysoki poziom wiedzy teoretycznej i umiejętność jej praktycznego

zastosowania. Jest to ten rodzaj twórczości, który z uwagi na transparentność procesu

artystycznego ma niezwykle perspektywiczne predyspozycje dydaktyczne. Artysta

uprawiajqcy ten rodzaj sztuki niemal organicznie, w kontakcie z innymi |udźmi, uczniami,

studentami, obserwatorami, poszerza go o aspekt edukacyjny. Stawia to wobec artysty

wymóg koniecznej samoed u kacji zwiqzanej równ ież z presjq dyna miki techno|ogicznych

p rzem ia n stawiajqcych użytkown i ko m podob ny wymóg.

obrazy Konrada Hajdamowicza ,, Barwny kod kreskowy zdarzeń,,traktowane sa przez autora

jako dzieta otwarte, stawiajqce odbiorcę w aktywnej roli a więc oczekujqce od niego

stanowiska percepcyjnego będqcego warunkiem kontaktu z dziełem. obraz odwołujqcy się

do czasu fiImowego staje się rezu|tatem badawczym a nie skutkiem zabiegów

postprodukcyjnych jak montaż czy korekta barwy. Konrad Hajdamowicz traktuje czas w jego

Iiniowym, zachowujqcym ciqgłość zdarzen porzqdku mimo przeniesienia ce|u badawczego

poza jego obszar.

Dek|aracja zwiqzków ze strategiami subwersywnymi okreś|ajqcymi montaż jako

dekontekstualizację i rekontekstuaIizację materiału fiImowego wydaje się zasadna i

uprawniona. Użycie pojęcia ,,badania,, i  przyjęcie d|a swojejtwórczości imperatywu

badawczego uważam za bardzo istotnq cechę postawy artystycznej szczegó|nie w kontekście

a ktywn ego uczestn ictwa w p rocesie dyd a ktycznym.

Wydarzenie subwersywne traktowane jest w pracy Konrada Hajdamowicza jako wydarzenie

po|egajqce na fizycznej, wymiernej w skutkach operacji na materia|e gotowym, niejako

zastanym aIbo zawłaszczonym, może to prowadzić do jego wywrócenia, transformacji a

nawet destrukcji. Stanowi też fakt potwierdzajqcy krytyczny stosunek do rzeczywistości

media|nej prowadzqcy do islotnej selekcji szumów i informacji nie ksztattujacvch

zasadniczego sensu. Doktorant przedstawia swojq spójnq, inte|ektua|nie i estetycznie

atra kcyj n q koncepcję czystego zakodowa nego sensu'

Współczesna rzeczywistość nasycona obrazami w aktywnych, dynamicznych konsteIacjach

stawia przed użytkownikiem przestrzeni medialnej wymagania postawy aktywnej i
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krytycznej. obrazy Konrada Hajdamowicza sq utworamiwybitnie autonomicznymi,

|okowanymi w odrębnej, autorskiej przestrzeni medialnej. lch autonomia wynika z

zastosowania oryginaInych, autorskich narzędzi przenoszqcych realny obraz f i|mowy w

obszar abstrakcyjnego minimaIizmu. Zarówno język jak i ikoniczny rezu|tat procesu

badawczego przesuwajq granice postrzegania otaczajqcego nas świata nie stanowiqc jego

opisu. Nie ma w tej twórczości re|acjonowania procesu ponieważ jako odbiorcy musimy

zna|eźć się w jego dynamicznym strumieniu, odbiór zewnętrzny zostaje niejako zastqpiony

jego wewn ętrznym wym iarem ze wszystki m i konsekwencj a m i uczestn ictwa.

Mamy do czynienia ze swoistym procesem kompresowania czy tota|nego zagęszczania

informacji wizualnych i lokowania ich w abstrakcyjnym, precyzyjnym kodzie nazwanym przez

doktoranta,,barwnym kodem kreskowym zdarzeń,, .

Materiatem wyjściowym jest film a|e totaIna dominacja koloru w precyzyjnym porzqdku

forma|nym odsyta nas W obszar ma|arstwa, którego formuta została w autorski sposób

rozszerzona. Do prob|ematyki ma|arstwa zostaje wtqczony czas uwo|niony od rygorów

narracji nie ty|ko |iterackiej. Mamy więc do czynienia z egzemplif ikacjq supremacji ko|oru,

tworem czystym spoza sfery literackiej czy stużebnej wobec jakiejkolwiek ideo|ogii.

W reaIizacjach Hajdamowicza zwraca uwagę niezwykta staranność wobec formy, która

poddana dyscypIinie wizuaInej precyzuje znaczenia. Myślę o takich rozwiqzaniach jak

pozbawienie obrazów ram a pozostawienie szczegó|nego, transparentnego passe partout.

obrazy stanowiq więc część powiększonego o nie świata a nie sq e]ementem opisu

rzeczywistości zastanej.

Czy ma sens poszukiwanie zwiqzków z ma|arstwem abstrakcyjnym i czy takijest zamiar

Hajdamowicza. Poddanie się skutkom precyzyjnego, jednotitego procesu zb|izajego obrazy

do ma|arstwa minimalistycznego z jego całym mistycznym odniesieniem. Ale stanowi to

raczej rezu|tat poboczny, nieuniknionq syntezę obrazu poza głównq intencjq artysty. To co

jest istotą tej pracy i na co bezwzg|ędnie na|eży zwrócić uwagę to silnie zwiqzana z czasem

synteza zdarzeń. obrazowanie Hajdamowicza wchodziw dyskurs z pojęciem performatyki,

lokujqc się w intermedia|nej strefie pomiędzy obrazem fi lmowym, zdarzeniem ijego

ikonicznym zapisem. Możemy więc mówić o aktywnej przestrzeni,,pomiędzy,, przygotowanej

przez doktoranta dla poszukujqcego z nim kontaktu widza. obserwator poszukujqcy, to W
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kontekście.tej sztukiten, który szuka optymaInego miejsca wobec zdarzenia, mimo że

odbiera je w formie zatrzymanej w procesie ikony.

obrazy w procesie, obrazy czasowe, obrazy zdarzenia _ myślę że warto zwróclć uwagę na

aspekt futurologiczny zwiqzany z kompresowaniem naszej ikonosfery wobec

przewidywanego przekroczenia percepcyjnych moż|iwości człowieka i stworzonych przez

n iego przestrzeni magazynowych.

Nawiqzujqc do tradycji, chciatbym odwotać się do sfery woInościw muzycznych procesach

operacji na dźwiękach. Kompresja obrazu przywołuje skojarzenie tonów muzycznych

porzqdkowanych rwmem zapisanych z niezwykłq dyscyplina wizualnq. To specyficzny,

wizuaIny zapis dzieta muzycznego który możemy odna|eźć choćby w dziełach przywotanego

przez doktoranta Frantiska Kupki, myślę głównie o muzycznościz |at t91'L-L2.

odwotujqc się do bogatej tradycji sztuki abstrakcyjnej iSuprematyzmu Kazimierza Malewicza

warto szukać dialogu i kontaktu ze wspótczesnymi postawami artystycznymi. Chciałbym tutaj

przywołać cyk|,,M - jak ma|arstwo,, Kamila Kuskowskiego, postużę się cytatem Jarosława

Lubiaka,,W porzqdku Iogicznym monochromy Kuskowskiego byłyby uprzednie wobec

przedstawienia, ukazujqc barwy, z jakich zostało ono wykonane,,. Można by to zdanie

parafrazujqc odnieść do twórczości Hajdamowicza ,, W porzqdku logicznym barwne kody

kreskowe zdarzeń byłyby wobec nich uprzednie ukazujqc barwy i elementarne porzqdki w

których zostały one wykonane,,.

7za|ozenia Hajdamowicz używa narzędzia obiektywnego, bezstronnego czy jak sam je

nazywa bezstratnego. Używa formatów T|FF lub PNG oddajqcych najwierniejszy przekaz

koIoru źródłowego.

Potwierdzam dyscypIinę techno|ogicznq w przeprowadzonym przez doktoranta procesie,

pozwa|a ona na maksymaInie obiektywny odbiór zachodzqcych w czasie przemian badanego

przekazu. P'ozpcznajqc proponowanq przez doktoranta-prob!emat.' lkę jako kategorię

performatywnq, możemy mówić o obrazie jako wydarzeniu. obrazy kwadratowe,

abstrahujqce od próby orientowania ich w kategoriach góra - dót czy prawa strona - |ewa,

eliminujq punkt startowy percepcji, czyniqc je eIementem bytu otwartego, nieskończonego.

5 r/v
/
I



Chciatbym.zwrócić uwagę na jeszcze jeden eIement potwierdzajqcy oryginaIność propozycji

Hajdamowicza również w aspekcie dydaktycznym, myślę o autorskiej ap|ikacji, traktowanej

jako pomoc dydaktyczna. Udostępnienie zasad procesu kompresowania obrazów fiImowych

zapisujqcych zdarzenie i w efekcie tworzenie barwnego kodu kreskowego zdarzeń, nie jest

zasadniczym celem projektu badawczego Konrada Hajdamowicza, stanowijedynie projekt

poboczny a|e zwracam na niego uwagę ze wzg|ędu na kontekst instytucji dydaktycznej jakq

jest unlwersytet z jego edukacyjnq misjq.

Uważam za niezwykle ważne, również w kontekście uprawianej dydaktyki, kreowanie

przestrzeni intermedialnych, pomiędzy dyscypIinami sztuki które uważamy za rozpoznane.

Hajdamowicz szuka takiej przestrzeni pomiędzy f iImem, obrazem i szeroko pojmowanym

performansem. Percepcja obrazów opiera się na postrzeganiu zmystowym. Doktorant

koncentruje się na świet|e i atrybutach opisu jakimi sq jasność, natężenie i barwa generujqca

psych iczne wrażen ia waru n kowa n e u ptywajacym czasem.

Film uwoIniony od zobowiqzań |iterackich, zwiqzanych z jednej strony z narracjq fabu|arnq, z

drugiej z inspiracjami Iiteraturq pięknq czy nawet poezją, możemy traktować jako

autonomiczne dzieto intermedialne. Pozwa|a to na analizę specyfiki k|atkif iImowej, stosunek

do rzeczywistości czy innych dyscyplin sztukijak ma|arstwo, grafika l rzeźba. W przypadku

twórczości Hajdamowicza należy mówić o f i|mie jako obrazie zmiennym a więc o

zawłaszczaniu czasu przez obraz czy teŻ uwiktaniu obrazu W procesy zwiqzane z upływem

czasu. Fi|m redukowany do klatkif i|mowej będqcej zapisem utamka zdarzenia możemy

traktować jako minimaIistyczny organizm fi|mowy. W zapisie cyfrowym powołujemy się na

autorskq apIikację - asystent pozwalajqcq na pozyskanie k|uczowych k|atek obrazu w

równych interwatach czasowych. Powstajq więc obrazy reprezentatywne d|a zapisu

filmowego zdarzeń. Przykład klatek sktadajqcych się na obraz,,Wszyscy chcqzyć,,(fragment

spektaklu w teatrze im. Zeromskiego w Kielcach) ewoluujqcych poprzez formę przejściowq

do finalnej, wpisanej w kwadrat otwartej struktury kodu kreskowego jest reprezentatywnym

i rzeteinym zapisem procesu ciochocizenia cio istoty kociu kreskowego jako cizieta

autonomicznego.

Dydaktyczny dorobek Konrada Hajdamow icza zwiqzany jest z jego aktywnościq zawodowq w

Instytucie Sztuk Pięknych UJK w Kielcach. Merytorycznie obszar jego zainteresowań okreś|ajq

problemy sygnaIizowane W proponowanych studentom tematach wykładów np. ,,Pomiędzy
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mózgiem irzeczywistościq,, czy ćwiczeń,,WizuaIizacja i jej znaczenia,,. Wspominana

kilkakrotnie intensywność poznawcza, nowatorskie podejście do definiowania i

rozwiqzywania problemów a także zaplecze erudycyjne sprawiajq że mgr Konrad

Hajdamowicz jest zdoIny do samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w wyższym

szkol n ictwie a rtystycznym.

W konkluzji recenzji z catym przekonaniem stwierdzam że działalność artystyczna Konrada

Hajdamowicza oraz rozprawa doktorska potwierdzajq twórczy i oryginaIny dorobek

artystyczny. Zatożenia teoretyczne i praktyka pedagogiczna oraz ogólna wiedza teoretyczna

dajq pewność że może prowadzić samodzie|nq dziatalność artystycznq i pedagogicznq. Zcałq

odpowiedzialnościq wnioskuję do Rady Wydziatu Pedagogicznego i Artystycznego o nadanie

magistrowi Konradowi Hajdamowiczowistopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w

dyscyplinie artystycznej - sztuki piękne.

Prof. dr Janusz Bałdyga prof. zw. UAP
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