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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|inie sztuki piękne toczącym się na

Wydziale Pedagogicznym iArtystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowsklego w Kietcach

Zleceniodawca recenzji :

Wydziat Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

reprezentowanv przez Dziekana Wydziału dr hab. Sławomira Kozieja, prof. UJK.

W przestanym piśmie otrzymałam informację, że zgodnie z Uchwatq Rady Wydziatu

Pedagogicznego iArtystycznego zostatam powołana na recenzenta w przewodzie doktorskim

mgr Artura Bartkiewiczaw dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplinie artystycznej: sztuki

piękne.

W załączeniu otrzymałam:

- katalog zawierajqcy rozprawę doktorskq

- dokumentację prac malarskich

- cD.

lnformacje o doktorantce sporzqdziłam na podstawie przestanej dokumentacji, procy

pisemnej oraz CD.



Pan Artur Bartkiewicz jest abso|wentem Instytutu Sztuk Pięknych Wydziatu

Pedagogicznego i Artystycznego Akademii Świętokrzyskiej im' Jana Kochanowskiego w

Kie|cach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kie|cach). Ukończyt studia na

kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Dyplom magistra sztuki w

dziedzinie ma|arstwa szta|ugowego, uzyskał w roku 2005, w pracowni prof. zw. dr hab. Ewy

Petki. Zrea|izował również aneks do dyplomu z projektowania przestrzeni w pracowni prof.

Ryszarda Ługowskiego. W |atach 2005-2009 pan Artur Bartkiewicz zwiqzany byt współpracq

dydaktycznqz macierzystq ucze|niq asystujqc w pracowniach rysunku oraz ma|arstwa.

Od 2007 roku do chwili obecnej pracuje w Galerii Biura Wystaw Artystycznych w

ostrowcu Świętokrzyskim, zajmujqc się działaInościq kuratorskq, edukacyjnq oraz
projektowq. W swoim dorobku posiada projekty kuratorskie rea|izowane z Centrum Rzeźby

Po|skiej w orońsku (2015-2016).

Na przestrzeni |at 2005-2018 uczestniczył w ponad osiemdziesięciu wystawach

zbiorowych w kraju i za granicq, m.in.: we Francji, Słowenii, na Ukrainie, we Wtoszech. Z

biografii dowiadujemy się też o aktywnym udzia|e w sympozjach i konferencjach oraz W

wie|u projektach artystyczno-naukowych, takich jak: Struktury miejskie w ujęciu syntezy re-

kreatywnej, którym kierował bezpośrednio czy teŻ Relacja czosu mechanicznej rejestracji

obrazów do dynamiki procesów zachodzqcych w czosie rzeczywistym w kontekście
poszukiwań twórczych-fotograficznych (filmowych) intermediatnych. Wszystko to wskazuje

na duże zaangażowanie i pasję poznawcza pana Bartkiewicza.

W |atach 2oL2 i 2oL4 zna|azł się rankingu naj|epszych młodych artystów w Polsce _

Kompasie Młodej Sztuki. Jest też zdobywcq wieIu nagród i wyróżnień m.in.:2006
-Wyróżnienie honorowe - ,,|X Jesienny Salon Sztuki, BWA ostrowiec;2oOs -Nominacja do

nagrody - ,,Porówna nia I7,, , BWA Sandomierz; 2009 _Nagroda Prezydenta Miasta ostrowca

Świętokrzyskiego za działa|ność artystycznq; Zot} _Nominacja do nagrody_,,Z3 Festiwa|

Po|skiego Ma|arstwa Współczesnego Szczecin; 201.0 - Nagroda Prezydenta Miasta Kie|ce w

,,Przedwiośnie 33,, _ BWA Kie|ce; 2oL5 _ ||Nagroda - Porównania 24, BWA Sandomierz.

Był także wspótorganizatorem i kuratorem Międzynarodowego Sympozjum

Ma|arskiego _ Karczówka 20IL' od 201.3 r. wspó|nie z Lucynq Gozdek wspóttworzy duet

kuratorski, zajmujqcy się organizacjq wystaw sztuki współczesnej na Ukrainie'



ocena pracy doktorskiej mgr Artura Bartkiewicz - dzielaartystycznego i części

opisowej.

Dysertacja Artura Bartkiewicz opatrzona Wstępem sktada się z czterech rozdziatów, w

których autor precyzyjnie prowadzi nas od załoien i sposobu rea|izacji swego dzieła poprzez

podjęte W pracy prob|emy artystyczne i formalne' Uzasadnia wybory środków artystycznych

oraz na koniec podejmuje temat antropo|ogii obrazu, teoretyzuje i odwołuje się do artystów

bliskich jego twórczości.

Rozdział pierwszy dysertacji objaśnia sposób w jaki rea|izowane byty prace ma|arskie

będqce przedmiotem dyp|omu doktorskiego. W opisie poszczegó|nych etapów pracy

dowiadujemy się jak przebiegat proces ich powstawania, a|e przede wszystkim wnikamy w

gtqb poszukiwań formaInych, w mu|timediaIny warsztat artysty. Autor z inżynieryjnq precyzjq

opisuje poszczegó|ne etapy tworzenia wirtuaInej przestrzeni zbudowanej z często

przywoływanych w tekście partikli - jak je nazywa autor, które ostatecznie stworzyły

projekcje rzutowanq bezpośrednio na jedno z ptócien tworzqcych cyk| dyplomowy.

Synestetyczny charakter projekcji okreś|a fakt, iż e|ementy ruchome zostaty Wygenerowane

za sprawq dźwięku, a nie jak by się mogło w pierwszym odczuciu wydawać poprzez animację

pokIatkowq.

Rozdział drugi opisuje podjęty przez doktoranta prob|em artystyczny i uzasadnia

decyzje wyboru użytych środków artystycznych i forma|nych' Tutaj dowiadujemy się jakimi

narzędziami cyfrowymi została opracowana część pracy oraz jakie działania towarzyszyły

transponowaniu obrazów digita|nych na język ma|arski. Da|ej skqd wynika użyta gama

barwna ijaka byta przyczyna pojawienia się ruchomej projekcji na jednym z prezentowanych

obrazów.

Rozdział trzeci wyjaśnia proweniencję podjętych prob|emów teoretycznych. Rozwija i

skupia uwagę na rozważaniach dotyczqcych media|ności współczesnego świata sztuki oraz

porusza probIemy zwiqzane z antropologiq obrazu.

W rozdzia|e czwartym, zamykajqcym dysertację, autor roztacza dyskurs

skoncentrowany na przestrzeni transmedialnej, nowomedialnej formie zapisu obrazu oraz

próbie zrozumienia jaka jest dziś struktura i status obrazu? Przytacza również artystów,

zktórymi tqczy doktoranta swoista afiIiacja.

Dysertacja pana Artura Bartkiewicza Przestrzeń tronsmedialna. Mąlorskie

reinterpretocje utraconej nieobecności w dużej mierze skupia uwagę czyte|nika na procesach



powstaWania cykIu obrazów. objaśnia instrumentarium, które pozwoIito swobodnie

poruszać się autorowi w ana|ogowym i wirtuaInym świecie, dziatać równo|eg|e tworzac

malarskie obrazy i animację zbudowanq z partikli, Zarejestrowane fotografie Pan Bartkiewicz

przechowuje w repozytorium, gdzie zdigita|izowane, zapisane w e|ektronicznej pamięci

czekają na swojq odstonę. Repozytorium, portikle, formocje obrązów czy tez informacje

zapisane w postaci wokselitworzq techniczny stownik wyrazów obcych, odciqgajqcy uwagę

od istoty samych obrazów, które stanowiq clue dzieła doktorskiego. Rozumiem jednak, że

twórca tekstu niczym avotar reprezentujqcy świat wirtuaIny pragnqt przyb|iżlyć odbiorcy

cyfrowq rzeczywistość deponowania, digitaIizowania, a następnie odtwarzania

m u|timediaInych przedstawień.

Wspomniane repozytorium, czy|i archiwum przechowujqce cyfrowe wizerunki

przywołuje z pamięci |ekturę Zygmunta Baumana, gdzie mowa jest 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

doświadczanie przeżyć zgota innych niż te budowane na starym porzqdku poszukujqcym

trwałej tożsamości. ||ość rejestrowanych przez nas obrazów jest niemoż|iwa do po|iczenia, a

przechowujqc je na nośnikach cyfrowych powodujemy, ie obrazY te przeglqdojq się szme,

jak trafnie okreś|it to Bauman w jednym ze swych wykładów.

W rozdzia|e drugim autor pisze: obiektem mojego dziatania stato się zrealizowanie

transferu, wykorzystujqcego pĘnność obrazów, dokonujqcego się miedzy obrazami

pierwotnie zapisanymi w cyfrowej postaci na przeskalowone i zmonumentalizowone obrazy

analogowe',Da|ej w tekście autor podkreś|a, iż najważniejszq cechq wynikajqcq z jego

działania było transkodowanie i trans|acja danych. Do stworzonych w ten sposób prac

malarskich odnoszę się nie w jednostkowy sposob, lecz _ ujmujqc ich kolektywny chorakter _

do formocji obrazów',Transkodowanie to proces konwersji pIików wideo nieobsługiwanych

przez odtwarzacz multimediaIny na kompatybiIny format4, a trans|acja najprościej mówiqc to

proces ttumaczenia' Inaczej rzecz ujmujqc - technologie cyfrowe sprowadzajq materiały

wizualne, dźwiękowe czy tekstowe do tych samych operacji na poziomie produkcji,

1zygmUnt Bauman,Ponowoczesność joko źródło cierpień ,Wydawnictwo Sic, Warszawa 2000, s'50.
, Artur Bartkiewicz,Przestrzeń transmediolna' Malarskie reinterpretacje utraconej obecności Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach, Wydziat Pedagogiczny i Artystyczny, Kielce 201-7, s.10.
3 Tamże.
o http://www.benchmark.p|/testy-i-recenzje/synoIogy.ds.214.play-test/strona/21859.htmI dostęp on-|ine dn. 4 |V 2018.



natomiast różnice te powracajq na etapie prezentacji _ dzieło może być zoprezentowane W

galerii, zapisane na płycie lub umieszczone W lnternecie' 5

Formacja _ posługujqc się nomenk|aturq autora cykl obrazóW pana Bartkiewicza

zdecydowanie należy do rea|izacji mu|timedia|nej. Majqc do dyspozycji różne media - stare i

nowe, artysta bieg|e dokonuje transferu obrazów z jednego medium w inne. Eksperymenty i

zapożyczenia media|ne istniały w sztuce od dawna, a pojawianie się nowego medium

powodowało szok i poruszenie bez wzg|ędu na to czy byto ono obszarem technicznej

innowacji czy technofobii. Platon uwożał pismo za niebezpieczny wynolazek, który zniszczy

ludzkq pamięć i dialektyczne możliwości rozmowy tworzq w twarz' Baudelaire sqdzit, że

wynalezienie fotografii zniszczy malgrstwo' Prasę drukarskq winiono zą rewolucję, q

odpowiedzialnościq zo przemoc wśród mtodych obąrczano wszystkie media od gier video po

komiksy i telewizję. Jeśli zatem chodzi o media, ,,szok nowości,, jest stary jak świat, i należy go

rozumieć w tej perspektywie.6Ta mu|timediaIność jest więc syntezq sztuk po|egajqcq na

łqczeniu róznych e|ementów w jednym dzie|e, tak jak to czyniIi artyści wraz z rozwojem

języka sztuki.

Reprezentacje pana Bartkiewicza w odbiorze bezpośrednim skupiajq się na pewnego

rodzaju pustce, spowite w ciemnych, zimnych, zdehumanizowanych (jak okreś|a autor gamę

barwnq) ko|orach, ukazujq opuszczone, tajemnicze przestrzenie architektoniczne, które

przechowujq pamięć miejsca, moie zdarzenia. Te, które og|qdamy, jak się dowiaduję to

jedne z wielu zarejestrowanych miejsc-|okacji, które autor przywotuje poprzez transpozycję

obrazu. Tenebryzm, z którego wyłaniajq się budynki, opuszczone baseny, ciqgi

architektoniczne i pejzaże morskie przenoszq odbiorcę w przestrzeń zastanq tu i teraz,

przestrzeń odczytywanq przez pryzmat rozmigotanych zimno-biatych punktów. og|qdane

miejsca to obrazy zarejestrowane We Wtoszech, a sposób ich ma|owania przypomina

ma|arstwo XV| i XV|| wiecznych malarzy, Caravaggia, Rembrandta i innych mistrzów

wydobywania sy|wetek z ciemności. Czy to przypadkowy efekt?

Kwestię wspomnianej w dysertacji utraconej(nie)obecności wzmacnia nie ty|ko ko|or,

forma architektonicznych obiektów, aIe również pojawiajqcy się system modułów

naniesionych na obrazy namalowanych nie kolorami,.

5 GrzegorzDziamski,sztuko po końcu sztuki,Galeria Miejska Arsenał 2009,s.203.
"Wif liam John Thomas Mitchell,Czego chcq obrazy, Narodowe Centrum Kultury Warszawa 2O15,s.242.
7Artur Bartkiewicz,Przestrzeń transmedialna. Malarskie reinterpretacje utraconej obecności Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach, Wydziat Pedagogiczny i Artystyczny, Kielce 2017, s.10



Gdy og|qdamy fiIm Ryszarda Waśko Prosto Krzywo widzimy specyficznq grę pomiędzy

iIuzjq przestrzenijakq dajq nam media. Waśko wykorzystat do tego działania różnego rodzaju

płaskie figury geometryczne i zestawit z fiImowq rejestracjq obrazów rzeczywistych' Tym

prostym zabiegiem ukazał utudę trójwymiarowości fiImowej, która w rzeczywistości jest

zbiorem zdjęć zapisanych na ptaskiej taśmie. W przypadku obrazów Przestrzeń

trąnsmedialna. Malarskie reinterpretacje utraconej nieobecności mamy do czynienia z

wykorzystaniem innego rodzaju gry mediaInej, a|e jakże bIiskiej wspomnianej rea|izacji

Ryszarda Waśki.

Nieobojętne d|a odbiorcy sq tytuty poszczegó|nych obrazów takie jak np': Habitat,

Widmo, Niemoc, Nietrwanie, Nieobecność czy Petryfikacja, które podkreś|ajq tytutowq

(nie)obecność. Jednocześnie przenoszq widza w niewidziaIny świat przestrzeni, które

składajq się z widziaInych reprezentacji. Te z ko|ei mogq nie być rzeczywiste.

Na jednym z dyptyków będqcym częściq ana|izowanego dzieta o wymiarach 1.60x200

cm transmitowana jest projekcja, którq autor Wygenerował w odpowiednim d|a tego zadania

programie komputerowym' Zbudowat dodatkowo makiety 3D,tak by zna|eźć wtaściwe

proporcje i ska|ę. Mamy zatem złozony proces przenikania się jednych mediów z drugimi, i

jak trafnie okreś|a sztukę post-mediaInq Grzegorz Dziamski: Nie chodzi także o to, żeby

zastqpić, co proponuje Lev Monowich, estetykę fizycznych 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 różnymi mediami,

ale to nie media decydujq o ocenie jego pracy- stosunek medium, wykorzystonie medium,

rozpoznanie medium itd.8

Ptynność ruchomego obrazu w przywołanej reaIizacji ma|arskiej wprawia w ruch

Warstwę ana|ogowq i sprawia, że ten wirtuaIny świat wnika-przenika nama|owanq k|asycznie

powierzchnię ptótna' Pan Artur Bartkiewicz świadomie ltqczy rozne media w swoich

reaIizacjach wiedzqc, że wszystkie osiqgnięcia nowych technoIogii stanowiq jedynie narzędzie

do stworzenia mu|timediaInego charakteru sztuki. Dzisiaj cota sztuka jest sztukq mediów

wzajemnie ną siebie wpĘwajqcych i oddziatujqcych, cata sztuka ma charakter inter. i

multimedialny a to prowadzi nas, powiodo Weibel, do epoki post-medialnej, w której każde

medium korzysta i żywi się innymi mediami;(...)'.

8 Grzegorz Dziamski, Sztuko po końcu sztuki, Ga|eria Miejska Arsenat 2009,s.205.
, Tamże. s. 205.



Wpodjętymwdysertacj izagadnien iuprzestrzeni t ransmedia lnejautorodwotujes ię

doan t ropo |og i i ob ra z ówpr zywo tu jqc teo r i eHansaBe I t i nga ,Wunenbu rge ra ,D id i -

Hubermana.Porównuje,po|emizuje,doc ieka.odnos is iędoteor i imediówstworzonejponad

30 lat temu przez Marsha|la Mcluhana, jak również do odmiennej strategii ukazania mediów

przez Nik|asa Luhmana -klasyka nauk socjologicznych XX wieku, jednego z najważniejszych

przedstawicieli socjo|ogicznej teorii systemów i cybernetyki spoteczn ej, W teorii tej pisze

autor medium jest ,,środkiem, ktory funkcjonuje wtedy, kiedy ono sqmo się

wycofuje('..)Media pokazujq coś, nie pokazujqc siebie,,,o.

Wos ta tn imrozdz i a l epanBar tk i ew i c zpodk reś|aznaczen ie i s t ro teg ięa rch iwumw

rea|izacji pracy doktorskiej, a przede wszystkim odwotuje się do zagadnienia zawłaszczania

fragmentów rzeczywistości wizuaInej. Przywołuje artystów w których twórczości i sposobach

działania odnajduje wtasne poszukiwania, wqtp|iwości, zachwyty i inspiracje' W zwqtpieniu

domed iumjak im jes tma|a r s twoa f i | i u j e zLuck i emTuymansem;zawłaszczan ieob raz ów

fo tog ra f i c znych , f i lmowychp r zyb l iżagodoGerha rdaR i ch te ra ,wcy ta tachz zyc i a

codziennego przywotuje czujnego obserwatora kultury popularnej Andy'ego warhola'

Po l s k i ego twó r cęDomin i kaLe jmanacen i zaodważnew ie |ko fo rma towev ideo . f r e sk i i

poszerzenie granic percepcji dialogowych pomiędzy maIarstwem a video.

Konkluzia

Praca doktorska Przestrzeń transmedialna. Ma!ąrskie reinterpretacje utracone1

obecnościto praca zrea|izowan a z duŻqświadomościq i wiedzą dotyczqcq ontologii obrazu i

socjoIogii wizuaInej, wychodzqca daleko poza ramy klasycznego postrzegania obrazu.

WypowiedŹPanaArturaBartk iewiczdotykarzeczywistościpost-media lnej izagubionegow

nowym świecie cztowieka. Człowieka, który z nadobnym rytuatem fotografuje dalsze i b|iższe

otoczenie, a następnie przechowuje obrazy przeszłości uzurpujqc sobie nad nimi władzę'

Należypamiętać,żewykorzystywaneprzezartystówmediasqwyłqcznienarzędz iami ,coraz

|epszymi środkami do komunikacji ze światem ity|ko ich wtaściwe użycie nadaje dzietu sens'

Po zapoznaniu się z dorobkiem twórczym, naukowym, pracq doktorska _ częściq

teo re tYc znq jak i p rak tYc znq , s tw i e rdzam,żePanAr tu rBa r t k i ew i c zpos i adawpełn i

kwalifikacje artystyczne, naukowe, dydaktyczne do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie

sztukp|astycznych,wdyscyp| in ieartystycznejsztuk ip iękne.ZgodniezArt '13Ust '1-Ustawyz

ffinaobecność.Studiazfi lozoIiiobrazu,oficynaNaukowa,Warszawa2ot2,s.L73.



14 marca 2003r.o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki fDz. U, z 2ot4r.poz.1198)wnloskuję bez zastrzeżeń do Rady Wydziału
Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o nadanie
mgr Arturowi Bartkiewiczowi stopnia doktora.


