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Recenzja pracy doktorskiej mgr Artura Bartkiewicza p.t. Przestrzeń transmedialna.
Maldrskie reinterpretacje utraconej obecności. Dokonana w zwiqzku z przewodem
doktorskim w dziedzinie sztuki plastyczne,dyscyp|iniesztuki piękne toczącym się na
WydzialePedagogicznymiArtystycznymUniwersytetuJana Kochanowsklegow Kietcach
Zleceniodawcarecenzji:
WydziatPedagogiczny
i ArtystycznyUniwersytetuJana Kochanowskiego
w Kielcach,
przezDziekanaWydziałudr hab.Sławomira
reprezentowanv
Kozieja,prof.UJK.
W przestanympiśmieotrzymałam
informację,żezgodniez UchwatqRadyWydziatu
Pedagogicznego
iArtystycznego
zostatampowołanana recenzentaw przewodziedoktorskim
mgr Artura Bartkiewiczawdziedziniesztuki plastyczne,dyscyplinieartystycznej:sztuki
piękne.

W załączeniuotrzymałam:
- katalogzawierajqcy
rozprawędoktorskq
- dokumentację
pracmalarskich

- cD.

lnformacje o doktorantcesporzqdziłamna podstawie przestanejdokumentacji,procy
pisemnejoraz CD.

Pan Artur Bartkiewiczjest abso|wentemInstytutu Sztuk Pięknych Wydziatu
Pedagogicznego
i ArtystycznegoAkademii Świętokrzyskiejim' Jana Kochanowskiegow
Kie|cach(obecnieUniwersytetJana Kochanowskiego
w Kie|cach).Ukończytstudia na
kierunkuEdukacjaartystycznaw zakresiesztuk plastycznych.Dyplom magistrasztuki w
dziedziniema|arstwaszta|ugowego,
uzyskał
w roku 2005,w pracowniprof.zw. dr hab. Ewy
Petki.Zrea|izował
równieżaneksdo dyplomuz projektowania
przestrzeniw pracowniprof.
RyszardaŁugowskiego.
W |atach2005-2009pan Artur Bartkiewiczzwiqzanybyt współpracq
dydaktycznqzmacierzystq
ucze|niqasystujqc
w pracowniachrysunkuoraz ma|arstwa.
Od 2007 roku do chwili obecnejpracujew Galerii Biura Wystaw Artystycznychw
ostrowcu Świętokrzyskim,zajmujqc się działaInościq
kuratorskq, edukacyjnq oraz
projektowq.W swoim dorobkuposiadaprojektykuratorskierea|izowane
z CentrumRzeźby
Po|skiej
w orońsku(2015-2016).
Na przestrzeni|at 2005-2018uczestniczył
w ponad osiemdziesięciuwystawach
zbiorowychw kraju i za granicq,m.in.:we Francji,Słowenii,na Ukrainie,we Wtoszech.Z
biografiidowiadujemysię też o aktywnymudzia|ew sympozjachi konferencjach
oraz W
wie|u projektachartystyczno-naukowych,
takich jak:Strukturymiejskiew ujęciusyntezyrekreatywnej,którym kierowałbezpośrednio
czy teŻ Relacjaczosu mechanicznejrejestracji
obrazów do dynamiki procesów zachodzqcych w czosie rzeczywistym w kontekście
poszukiwań twórczych-fotograficznych(filmowych)intermediatnych.Wszystko to wskazuje
na dużezaangażowanie
i pasjępoznawcza
panaBartkiewicza.
W |atach2oL2 i 2oL4 zna|azł
się rankingunaj|epszych
młodychartystóww Polsce_
Kompasie Młodej Sztuki. Jest też zdobywcqwieIu nagród i wyróżnieńm.in.:2006
-Wyróżnieniehonorowe-Nominacjado
,,|XJesiennySalon Sztuki,BWA ostrowiec;2oOs
nagrody- ,,Porównania I7,,, BWA Sandomierz;
2009_NagrodaPrezydentaMiastaostrowca
Świętokrzyskiego
za działa|ność
artystycznq;Zot} _Nominacjado nagrody_,,Z3Festiwa|
Po|skiegoMa|arstwaWspółczesnego
Szczecin;201.0- NagrodaPrezydentaMiasta Kie|cew
- Porównania24, BWA Sandomierz.
33,,_ BWA Kie|ce;2oL5_ ||Nagroda
,,Przedwiośnie
Był także wspótorganizatoremi kuratorem MiędzynarodowegoSympozjum
Ma|arskiego_ Karczówka20IL' od 201.3r. wspó|niez LucynqGozdek wspóttworzyduet
kuratorski,
zajmujqcy
się organizacjq
wystawsztukiwspółczesnej
na Ukrainie'

ocena pracy doktorskiej mgr Artura Bartkiewicz - dzielaartystycznegoi części
opisowej.
Dysertacja
ArturaBartkiewiczopatrzonaWstępemsktadasię z czterechrozdziatów,w
którychautor precyzyjnie
prowadzinas od załoieni sposoburea|izacji
swegodziełapoprzez
podjęteW pracyprob|emyartystycznei formalne'Uzasadniawyboryśrodkówartystycznych
oraz na koniecpodejmujetemat antropo|ogii
obrazu,teoretyzujei odwołujesię do artystów
bliskichjegotwórczości.
pierwszydysertacjiobjaśnia
Rozdział
sposóbw jaki rea|izowane
bytypracema|arskie
będqce przedmiotemdyp|omu doktorskiego.W opisie poszczegó|nychetapów pracy
dowiadujemy
procesich powstawania,
się jak przebiegat
a|e przedewszystkimwnikamyw
gtqbposzukiwańformaInych,
w mu|timediaIny
warsztatartysty.Autor z inżynieryjnq
precyzjq
opisuje poszczegó|neetapy tworzenia wirtuaInej przestrzeni zbudowanej z często
przywoływanych
w tekściepartikli - jak je nazywa autor, które ostateczniestworzyły
projekcje rzutowanq bezpośredniona jedno z ptócien tworzqcych cyk| dyplomowy.
Synestetyczny
charakterprojekcjiokreś|a
fakt, iże|ementyruchomezostatyWygenerowane
za sprawqdźwięku,
a niejak by się mogłow pierwszymodczuciuwydawaćpoprzezanimację
pokIatkowq.
Rozdziałdrugi opisuje podjętyprzez doktorantaprob|emartystycznyi uzasadnia
decyzjewyboru użytychśrodkówartystycznych
i forma|nych'Tutajdowiadujemysię jakimi
narzędziamicyfrowymizostałaopracowanaczęśćpracy oraz jakie działaniatowarzyszyły
transponowaniu
obrazów digita|nych
na język ma|arski.Da|ejskqd wynika użytagama
barwnaijaka bytaprzyczynapojawieniasię ruchomejprojekcjina jednymz prezentowanych
obrazów.
proweniencję
podjętychprob|emówteoretycznych.
Rozdział
trzeciwyjaśnia
Rozwijai
skupiauwagęna rozważaniach
dotyczqcychmedia|ności
współczesnego
światasztukioraz
poruszaprobIemy
zwiqzane
z antropologiq
obrazu.
W

rozdzia|e czwartym, zamykajqcym dysertację, autor roztacza dyskurs

skoncentrowany
na przestrzeni
transmedialnej,
nowomedialnej
formiezapisuobrazuoraz
próbie zrozumieniajaka jest dziśstrukturai status obrazu? Przytaczarównieżartystów,
zktórymitqczydoktorantaswoistaafiIiacja.
Dysertacja pana Artura Bartkiewicza Przestrzeń tronsmedialna. Mąlorskie
reinterpretocjeutraconejnieobecności
w dużejmierzeskupiauwagęczyte|nikana procesach

powstaWaniacykIu obrazów. objaśniainstrumentarium,
które pozwoIitoswobodnie
poruszaćsię autorowi w ana|ogowymi wirtuaInymświecie,dziataćrówno|eg|etworzac
malarskieobrazyi animacjęzbudowanqz partikli,Zarejestrowane
fotografiePan Bartkiewicz
przechowujew repozytorium,gdzie zdigita|izowane,
zapisanew e|ektronicznejpamięci
czekają na swojq odstonę.Repozytorium,portikle,formocje obrązów czy tez informacje
zapisanew postaciwokselitworzqtechnicznystownikwyrazów obcych,odciqgajqcy
uwagę
od istotysamychobrazów,które stanowiqclue dzieładoktorskiego.Rozumiemjednak,że
twórca tekstu niczym avotar reprezentujqcy
światwirtuaInypragnqtprzyb|iżlyć
odbiorcy
cyfrowq rzeczywistośćdeponowania, digitaIizowania, a

następnie odtwarzania

przedstawień.
mu|timediaInych
Wspomniane repozytorium,czy|i archiwum przechowujqcecyfrowe wizerunki
przywołuje
z pamięci|ekturęZygmuntaBaumana,gdziemowajest o techno|ogii
tożsamości
pa|impsestowej,w której zdolność
zopominania jest otutem nie mniejszym,a być może
większym, niż talent zapamiętywanioL,a łatwość funkcji kopiuj-wklej powoduje
przeżyćzgota innych niżte budowanena starym porzqdkuposzukujqcym
doświadczanie
przeznas obrazówjest niemoż|iwa
trwałejtożsamości.
||ość
rejestrowanych
do po|iczenia,
a
je na nośnikach
przechowujqc
cyfrowychpowodujemy,ie obrazYte przeglqdojqsięszme,
jak trafnieokreś|it
to Baumanw jednymze swychwykładów.
W rozdzia|edrugim autor pisze:obiektem mojego dziataniastato się zrealizowanie
transferu, wykorzystujqcego pĘnność obrazów, dokonujqcego się miedzy obrazami
pierwotnie zapisanymi w cyfrowejpostaci na przeskalowonei zmonumentalizowoneobrazy
analogowe',Da|ej
w tekścieautor podkreś|a,
iż najważniejszq
cechq wynikajqcqz jego
działaniabyłotranskodowaniei trans|acjadanych. Do stworzonychw ten sposób prac
malarskichodnoszęsię nie w jednostkowysposob, lecz _ ujmujqcich kolektywnychorakter_
do formocjiobrazów',Transkodowanie
to proceskonwersjipIikówwideo nieobsługiwanych
przezodtwarzaczmultimediaIny
na kompatybiIny
format4,a trans|acja
najprościej
mówiqcto
proces ttumaczenia'Inaczejrzecz ujmujqc- technologiecyfrowe sprowadzajqmateriały
wizualne, dźwiękoweczy tekstowe do tych samych operacji na poziomie produkcji,

1zygmUntBauman,Ponowoczesność
joko źródłocierpień,Wydawnictwo Sic, Warszawa 2000, s'50.
, Artur Bartkiewicz,Przestrzeńtransmediolna' Malarskie reinterpretacjeutraconejobecnościUniwersytet Jana
Kochanowskiego
w Kielcach,WydziatPedagogiczny
i Artystyczny,Kielce201-7,s.10.
3Tamże.
o http://www.benchmark.p|/testy-i-recenzje/synoIogy.ds.214.play-test/strona/21859.htmI
dostępon-|inedn. 4 |V 2018.

natomiastróżnicete powracajqna etapie prezentacji_ dziełomożebyć zoprezentowaneW
galerii,zapisane na płycielub umieszczoneW lnternecie'5
Formacja_ posługujqc
się nomenk|aturqautora cykl obrazóW pana Bartkiewicza
zdecydowanie
należy
do rea|izacji
mu|timedia|nej.
Majqcdo dyspozycji
różnemedia- starei
nowe,artystabieg|edokonujetransferuobrazówz jednegomediumw inne.Eksperymenty
i
zapożyczenia
media|neistniaływ sztuceod dawna, a pojawianiesię nowego medium
powodowałoszok i poruszeniebez wzg|ęduna to czy byto ono obszaremtechnicznej
innowacjiczy technofobii.Platon uwożałpismo za niebezpiecznywynolazek,który zniszczy
ludzkq pamięć i dialektyczne możliwościrozmowy tworzq w twarz' Baudelaire sqdzit, że
wynalezienie fotografii zniszczy malgrstwo' Prasę drukarskq winiono zą rewolucję, q
odpowiedzialnościq
zo przemoc wśródmtodychobąrczano wszystkiemedia od gier video po
jest staryjak świat,i należygo
komiksyi telewizję.Jeślizatem chodzi o media, ,,szoknowości,,
jest więc syntezqsztuk po|egajqcqna
rozumiećw tej perspektywie.6Ta
mu|timediaIność
łqczeniuróznych e|ementóww jednym dzie|e,tak jak to czyniIiartyściwraz z rozwojem
językasztuki.
panaBartkiewicza
Reprezentacje
w odbiorzebezpośrednim
skupiajqsię na pewnego
(jakokreś|a
rodzajupustce,spowitew ciemnych,zimnych,zdehumanizowanych
autorgamę
barwnq)ko|orach,ukazujqopuszczone,tajemniczeprzestrzeniearchitektoniczne,
które
przechowujqpamięćmiejsca,moie zdarzenia.Te, które og|qdamy,jak się dowiadujęto
jedne z wielu zarejestrowanych
miejsc-|okacji,
które autor przywotujepoprzeztranspozycję
obrazu. Tenebryzm, z którego wyłaniajq się budynki, opuszczone baseny, ciqgi
architektoniczne
i pejzażemorskie przenoszqodbiorcęw przestrzeńzastanqtu i teraz,
przestrzeńodczytywanqprzez pryzmatrozmigotanychzimno-biatychpunktów. og|qdane
miejscato obrazy zarejestrowane
We Wtoszech,a sposób ich ma|owaniaprzypomina
ma|arstwoXV| i XV|| wiecznych malarzy, Caravaggia,Rembrandtai innych mistrzów
wydobywaniasy|wetekz ciemności.
Czyto przypadkowy
efekt?
Kwestięwspomnianej
w dysertacji
utraconej(nie)obecności
wzmacnianie ty|koko|or,
forma architektonicznychobiektów, aIe również pojawiajqcysię system modułów
naniesionych
na obrazynamalowanych
nie kolorami,.
5 GrzegorzDziamski,sztuko
po końcusztuki,GaleriaMiejskaArsenał2009,s.203.
"WifliamJohn ThomasMitchell,Czegochcqobrazy,NarodoweCentrumKultury Warszawa2O15,s.242.
7ArturBartkiewicz,Przestrzeńtransmedialna.Malarskie reinterpretacjeutraconejobecnościUniwersytet Jana
Kochanowskiego
w Kielcach,WydziatPedagogicznyi Artystyczny,Kielce2017,s.10

Gdy og|qdamy
fiImRyszardaWaśkoProstoKrzywowidzimyspecyficznq
grę pomiędzy
iIuzjqprzestrzenijakq
dajqnam media.Waśko
wykorzystat
do tego działania
różnegorodzaju
płaskiefigury geometrycznei zestawitz fiImowqrejestracjqobrazów rzeczywistych'
Tym
prostym zabiegiemukazałutudętrójwymiarowości
jest
fiImowej,która w rzeczywistości
zbiorem zdjęć zapisanych na ptaskiej taśmie. W

przypadku obrazów Przestrzeń

trąnsmedialna.Malarskie reinterpretacjeutraconej nieobecnościmamy do czynienia z
wykorzystaniem
innego rodzajugry mediaInej,a|e jakżebIiskiejwspomnianejrea|izacji
RyszardaWaśki.
Nieobojętned|a odbiorcysq tytutyposzczegó|nych
obrazów takie jak np': Habitat,
Widmo, Niemoc, Nietrwanie, Nieobecnośćczy Petryfikacja, które podkreś|ajqtytutowq
(nie)obecność.
przenoszqwidza w niewidziaIny
Jednocześnie
światprzestrzeni,które
składajq
się z widziaInych
reprezentacji.
Te z ko|eimogqnie byćrzeczywiste.
Na jednymz dyptykówbędqcymczęściq
ana|izowanego
dzietao wymiarach1.60x200
jest projekcja,
cm transmitowana
którq autorWygenerował
w odpowiednimd|atego zadania
programiekomputerowym'Zbudowatdodatkowo makiety 3D,tak by zna|eźć
wtaściwe
proporcjei ska|ę.Mamy zatem złozonyprocesprzenikaniasię jednychmediów z drugimi,i
jak trafnie okreś|a
sztukę post-mediaInq
GrzegorzDziamski:Nie chodzi takżeo to, żeby
zastqpić,co proponuje Lev Monowich, estetykęfizycznych mediów, mediów oddziołujqcych
no nasze zmysły,estetykq softworetu, czyli programów organizujqcych dane (wizualne,
dźwiękowe,tekstowe).o co zatem chodzi? o to, że artysta postuguje się różnymimediami,
ale to nie media decydujq o ocenie jego pracy- stosunek medium, wykorzystoniemedium,
rozpoznaniemedium itd.8
Ptynność
ruchomegoobrazu w przywołanejreaIizacjima|arskiejwprawia w ruch
Warstwęana|ogowq
i sprawia,żeten wirtuaIny
świat
wnika-przenika
nama|owanq
k|asycznie
powierzchnięptótna' Pan Artur Bartkiewiczświadomieltqczy rozne media w swoich
jedynienarzędzie
reaIizacjach
wiedzqc,żewszystkie
osiqgnięcia
nowychtechnoIogii
stanowiq
do stworzeniamu|timediaInego
charakterusztuki.Dzisiajcota sztukajest sztukq mediów
wzajemnie ną siebie wpĘwajqcych i oddziatujqcych,cata sztuka ma charakter inter. i
multimedialnya to prowadzi nas, powiodo Weibel, do epoki post-medialnej,w której każde
mediumkorzystai żywisięinnymimediami;(...)'.
8GrzegorzDziamski,Sztukopo końcusztuki,Ga|eriaMiejskaArsenat2009,s.205.
, Tamże.s. 205.

Wpodjętymwdysertacjizagadnieniuprzestrzenitransmedialnejautorodwotujesię
doantropo|ogiiobrazówprzywotujqcteorieHansaBeItinga,Wunenburgera,DidiHubermana.Porównuje,po|emizuje,docieka.odnosisiędoteoriimediówstworzonejponad
strategiiukazaniamediów
Mcluhana,jak równieżdo odmiennej
30 lat temu przezMarsha|la
XX wieku,jednegoz najważniejszych
-klasykanauk socjologicznych
przez Nik|asaLuhmana
tej pisze
i cybernetykispotecznej, W teorii
systemów
teorii
socjo|ogicznej
przedstawicieli
,,środkiem,ktory funkcjonuje wtedy, kiedy ono sqmo się
jest
autor medium
nie pokazujqcsiebie,,,o.
pokazujqcoś,
wycofuje('..)Media
WostatnimrozdzialepanBartkiewiczpodkreś|aznaczenieistrotegięarchiwumw
zawłaszczania
wszystkimodwotujesię do zagadnienia
przede
a
doktorskiej,
pracy
rea|izacji
i sposobach
artystóww którychtwórczości
Przywołuje
wizuaInej.
fragmentówrzeczywistości
zachwytyi inspiracje'W zwqtpieniu
wqtp|iwości,
odnajdujewtasneposzukiwania,
działania
domediumjakimjestma|arstwoafi|iujezLuckiemTuymansem;zawłaszczanieobrazów
fotograficznych,filmowychprzybliżagodoGerhardaRichtera,wcytatachzzycia
warhola'
obserwatorakultury popularnejAndy'ego
codziennegoprzywotujeczujnego
PolskiegotwórcęDominikaLejmanacenizaodważnewie|koformatowevideo.freskii
a video.
granicpercepcjidialogowychpomiędzymaIarstwem
poszerzenie

Konkluzia

Ma!ąrskie reinterpretacjeutracone1
Praca doktorska Przestrzeń transmedialna.
i
i wiedządotyczqcqontologiiobrazu
duŻqświadomościq
z
a
zrea|izowan
praca
obecnościto
postrzeganiaobrazu.
daleko poza ramy klasycznego
wychodzqca
wizuaInej,
socjoIogii
WypowiedŹPanaArturaBartkiewiczdotykarzeczywistościpost-medialnejizagubionegow
dalszei b|iższe
który z nadobnymrytuatemfotografuje
Człowieka,
cztowieka.
nowymświecie
uzurpujqcsobie nad nimi władzę'
obrazy przeszłości
otoczenie,a następnieprzechowuje
Należypamiętać,żewykorzystywaneprzezartystówmediasqwyłqcznienarzędziami,coraz
użycienadajedzietusens'
ity|koich wtaściwe
światem
ze
komunikacji
do
środkami
|epszymi
_
naukowym,pracq doktorska częściq
twórczym,
dorobkiem
z
się
Po zapoznaniu
teoretYcznqjakipraktYcznq,stwierdzam,żePanArturBartkiewiczposiadawpełni
doktoraw dziedzinie
dydaktycznedo uzyskaniastopnia
kwalifikacjeartystyczne,naukowe,
sztukp|astycznych,wdyscyp|inieartystycznejsztukipiękne.ZgodniezArt'13Ust'1-Ustawy
ffinaobecność.StudiazfilozoIiiobrazu,oficynaNaukowa,Warszawa2ot2,s.L73.

14 marca2003r.ostopniachnaukowychi tytule naukowymoraz o stopniachi tytulew
zakresie sztuki fDz. U, z 2ot4r.poz.1198)wnloskuję
bez zastrzeżeńdo Rady Wydziału
Pedagogicznego
i ArtystycznegoUniwersytetuJana Kochanowskiego
w Kielcacho nadanie
mgrArturowiBartkiewiczowi
stopniadoktora.

