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Recenzja pracy i rozprawy doktorskiej Geomałia dźwĘku _ obra1owanie pejzaiu
dktrslycznego przygotowanej przez mgr Macieja Zdanowicza pod kierunkiem prof. zw.
dr hab' wiesława Łu czżila. w f.wiązk|' ze wszczęciem przez Radę Wydzialu
Pedagogicznego i Arfystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuk plastycznych.

Pan mgr Maciej Zdanowicz urodził się w 1982 roku. Studiował histońę sftuki w latach
2002-2007 vr' AsP w Łodzi, a ró\łnologle (w latach 2003.2007) na tam1ęjsz}'rn wydfialę
Grafiki i Malarstwa ze specjalnościąPlojektowanie Gmficzne'
od 2012 odb1wał studia doktoBnckie w Insłtucie sztuk Pięknych Uniwers}tetu Jana

Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Sztuki Piękne pod opieką naukową profesora
wiesława Łuczaja. I to z powodzerriem, o czym świadczy stypęndirm dla najlepszych
doktorantów (2014/15) oraz udział w zespołach naukowych prac badawczych statutourych
(,.Relacje formy do tręści dzieła saŃi w obszarze geometrii dyskurs}'wnej', i ,'Malarstwo
jako forma obrazowania stumie a danych,'' Był w tym czasię także kuratolem kilku \łystaw
(m.in. ',Postawy'', ',obraz. Pomiędzy racjonalnościąa ekspresją.,' w 2013 otwożył prfewód
doktolski w Inst}'tucie szfuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie z histońi sŹuki (temat:
Dzieło ,,Linii rytmicznych,, Waclawa Szpatou'slriego)' Akualnie zatrudnionyJest nlt
stanowisku asystenta w Pmcoq,lri Malarstwa i RysuŃu świetnej artystki Pani plof.
Aleksandry Gieragi na Wydziale Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi'

PŹygotowanę w lamach przewodu doktorskiego pracę Macieja Zdanowicza kontynuuj4
jego zainteresowania transmedialnym splotem wizualności i sfery dźwiękowej' Rozwijają
wcześniejsze doświadczenia i dokonania' ale i \'plowadzają nowe aspekty' Ploblematyzuje
on kwestie transfomacji tych dwóch odmiennych polządków rzeczywistości. I dwóch jak
wciąz dotąd . odmiennych dziędzin sauki. Przyjmując za Raynondem schafelem
rozróżnienie uniwersum dźwiękowego na hi fi i low fi' Autor podęjmuje ten drugi w)miar.
czyli zależność naszej wizualności od przygodnych dŹwięków, ale i szumów, momęntów
ciszy lub hałasu. Jego celem niejest wszakże zestrojenie, rozstlojenie czy zamilkniecie, lecz
tnnsfomacją możliwość i wiarygodność wynikających z niej adekwacji. Jednocześnie
rcalizuje on swoiste Pr}'watne alchiwum dźwięków. podobniejak działający obecnie w
'amach nowojorskiego Smithsonian lnstitut dział Folkways Records dokumentujący od
nięmal połowy zeszłego wieku odgłosy osiedli i miast, życia publicznego.

Część praktyczna przęwodu doktorskiego składa się z serii siedmiu wydrukórt
wielkoformatowych, dochodzących nieomal do trzech metrów długości. według założeń
Autora mająone być efektem nię tyle intuicyjnych asocjacji' co ś\,viadomie przetworzonych
zobiektywizowanych algorytmów' Budzić to może niejakie wątpl;wości' dlatego że wybór
miejsca, czasu, długości i sposobu nagrania dżwiękó1vjest tu mimo wszystko zasadniczo
albitlalny. Takim s.un staus posiada fapis fotograficzny uzupełniany materiałem z Intemetu.
Podobnie rzecz ma się z ustanawianie zasad tansformacji zapisu dźwiękowego na stuklury i
aspekty wizualne' Eićkt końcowy. czyli obraz graficzny, nie pozwala na odczytanie reguł'
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. ldóre go ukształtowały. stĄd tęż jędnak infuicja i subiektywne prefelencję mająfu zasadnicze
znaczenie. Nie musi być to zarzutem natury artysĘcznej' ale jednak zauważaln}m
rozdźwiękiem między praktyką a deklarowanymi założeniami' Nadal wszakjest uprarvtiona,
a nawet czasami zyskuje na pżewadfe posta\ir'a skrajnie infuicyjna, odwołująca się właśnie do
gęstu, spontaniczności, odruchu, i w jakimś sęnsię jest ona Iównież ',obiektywna'.. Wierzy
bowiem, że prawidła naszego świala są zintęrioryzowane nŹtszym behawioręm. I wystarczy
ich nie deformowaó konwencjami i próbami logicznych schematyzacji. oczylłiście prawda
leży gdzieś tam pośIodku.

Pomimo tych zastzeżeń uważam, że powstały prace wizualnie ciekawe, nacechowane
skupieniem, czujnym rczpoznaniem i pŹetworzeniem wybranego mate afu' Manifestujące
osobowość i autobiogmficznę narracje Auton. Pierwsza placa sląn buł słuchąnie miasta
swojąkolorystyką szerokimi połaciami zieleni, filigrarrowymi szczegółami, czy ich silną
s}trnetryfującĄ r'tmiką przywofuje dośó cz}'teJrrie staroperskie miniatury. Podobńe grafika
Stambuł Welki Bazar swoją omamentacją zagęszczonych detali zderzonych z szeroką
płaszczymą nasyconego koloru stanowić może echo malarstwa ońęnfu. sta buł _ Asl to jVż'
Iaczęj wspołczesna ikonografia niewspółmierności, apo i, dyshamonii, przejawiająca się w
zderzaniu dwóch obrazów _ gwałtownej balwy danęgo melanżem lóżo-fioletu i graficznego
walorowania szalości. Przypomina wszak z kolei klasyczną sceno gar|ę do Bąsni tysiąca i
jednej nocy.

Pftca Kopri,shtitsa (...), to pogmnicze omamentacji i fraktalizacji kontemplowanej
przestrzeni wiejskiej ciszy, próbujący w przesycie i rygoryzacji detali odnalęźć ekwiwalent
skaj nej redukcj i. Mo rze Czarne (Klaneło) wizualnie prz}pomina nocną wedutę j akiej ś
metropo]ii. Jęj wizualnośó po prostu myli. cói. zte9o, i.e wyraj.a założony algol}tm, skorojei
piony nie kojarzą się nam z horyZontalnością fal? sprawę Btuję fu nieco błękitna tonacja.
Audycje z miasta Łodzi to najciekawsza moim fdaniem praca. Takżę dzięki bieli. która
wplowadza nowy wymiar zagatikowości. iu pionowe l)'tmy i ich cie/iormacje czyamy jako
aluzje do miasta w stanie radykalnych transformacji' Trafnie uż}.tyjest tu monochrumatyzm
jako,,s1nonim nieokeśloności szumów miasta,''

Następna Audycja z miastą Łodzi nr 7 jest dla mnie najmniej Zoftlmiała, ale doceniam
twórczą inwencję autora, czyli w1'rafinowaną kompozycję i konftontowanie alchitekturalnej
konkrętności z flenetycznym błękitem'

Autokomentaż. Jak twierdzi Maciej Zdanowicz w swym autokomentażu, tematem jego
pracy jest pejzM dŹ\łiękowy transponowany na realizacje wizualne \ł7 postaci grafiki
komputerowej' Taka postawa ańystyczna majuż dość dfugą tradycję' by wspomnieć
dokonania tzw. muzyki lvizualnej, tzw' sztuki dŹwięku etc.. które zaczęły pojawiać sięjuz na
pocfątku zęszłęgo stulecia' Nowego impulsu, a chyba można mówić także o swoistym
renesansie takięj formuły sznrki' przyniosło upowszecIrnienie zapisu cyfrowego, który
niesłychanie ułatv/ił wszelkiego rodzaju transformacje - zarówno form, mediów, realności;
krótko mó\-viąc wszystko zaczęło zamieniać się we \łszystko' Powstała realność pĘnna,
immersyjną multisensoryczna' 8dzie podstalvową kwestią s4klucze i zasady przechodzeńa. I
przede wszystkim właśnie w ich czyelności zawańa jest .acjo[alność danego artefaktu'

Taka łatwość zniany w pe.nnym momencie nasycenia \łprowadzać zaczęła odczucie
zamętu i utmty stabilności, czy szerzej puŃtu odniesienia. Pojawiły się koncepcje
Źecznvistości jako czystej transformacyjności' i bodaj najsławniejsza z nich, czyli koncepl
hiper realnych symulacji Jea.na Baudrillarda. Nadal stanowi to wielki probJem dla kultury
współczesnej, która utratę więzi z rzeczlvistością zamieniła na siłę i sugestyłnośc
pert.omatywności' na sprawność manipulowania innymi' Nadal wyzwanięm dla nas pozostaje
hasło,,powlotu realnego,'(Hall l.oster), czy inaczej mówiąc wyrwanic się z szumr1
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. prfedizajnowanie go, zamiana w j akiś rodzaj pŻyjunego śtodowiska wedfug zasad ekologii
akustycznej. Macięj Zdanowiczjest w pełni świadomy tych zagrożeń.

Nowe tecbniki precyzują choć jednocześnie fiagmentaryzująnasze problęmy' Dotyczy to
także dŹwiękowego aspęktu rzecz}nvistości. Na wszelkie możliwe sposoby
problematyzowany jęst zatem kajobraz dźwiękorły, audiosferą fonosfera itd. Pan Zdanowicz
wyblał lbrmułę pejzażu dźwiękowego, któ.a akcentuje subieĘwny i osobisty aspek1. Daie
on zresftą najlviększą swobodę atystyczną Istotna k\łestiąjest tu algor}.tm, zasada
tlansfomacji fapisu dńviękowego na wizualność. Technika daje tu wiele możliwość, choć
oczywiście najbardziej narzucającąsię, a zatem jatoś ,,oczywistd'jest geometria. Rozumiana
dość wieloznacznie, i tu Autol pŻy|'vofuje rozóż1ienie \'V?rowadzone pfzezBoi.ęnę
Kowalską na geometrię rozumianą zarówno jako medium, środęk wyrazu jak i ekwiwalent
dźwięku'

Powstawanie ,'dŹwiękowych grafik'' Zdanowicza podzielonajest na etapy. Pierwszy to
archiwizacja samego dźwięku. Jej zasady w zasadzie podporz4dkowane są intuicyjnym
plefęrencjom Autom, jego lbscynacjom i zaintercsowaniom. wybiera takie a nie inne miasta'
klimaty, śrcdo\ł7iska ętc. Przy cry"m towarzyszy temu jednocześnie zapis fotograficzny
(uzupełniany fotografiami z Intemetu). Również nacechowany subiektywizmem. To spory
problem, jak uniknĄć kadrowania niefal€żnego, obiektywnego. Nęoawangarda w tym celu
podrzuca.ła czasami aparaty w górę z nastawion}tn samowyzwalaczem (niektóre z nich nalvet
łapano). Zdanowicz po prostu nie podejmuje kwestii wyboru kadru, a trochę szkoda.

Kolej nym etapem j ego pracy j est zamiana t zł ' fie ld recording (zapisu dźwiękowego
miasta) na modułowy obraf. Takie transmedialne poszukiwanie Autol chce opżec na
zasadzie analogii, odwołując się również do neurokogniv/istyki' Pży czym, dość
nieoczekiwanie, za podstawę Ęch analogii ustanawia sł'oją ' ' subiektywność. Arbitralnie
bowiem ustanawia tożsamość podstawowych palametrów kololu i dźwięku _ na1ężęnie z
\Ą'ysokością kompozycji' częstotliwoŚć z lvaiorem, barwę dźwięku z konioeinymi i<oiorami, a
czas trwania Z d.ługością. Ui}'te foto$afię sĄ de/fomowane, stają się modułrrmi przepływu, a
nie struktu.ami wizualności. Podział ksztahólv na .}4m pionowych prostokątów ma
odpo\łiadać zestawowi ,'poszczególnych chwili,,' Powstaje w ten sposób słowami Autora -
matelia wie1owajstwowa' o kinestetycznej potencjalności przedstawiania. Elek1 końcowy _
po oczyszczeniu, kompilacji' montazu etc.' Maciej Zdanowicz określajako stworzenie iluzji
przechodfenia, przęnikania się atmosfer i środowisk dŹwięku' Jako synęstęzyjny spektakl.

W pracy pisemnej Maciej Zdanowicz analizuję twóIczość altystów zajmujących się
zbliŻoną tematyką jak Robert Striibina, Alęksander Krz}.wobłocki, czy też - iDn}m w}miarze

Luigi Russolo. Deklaruje ló\łnież zaintelesowanie geometrią dyskurs1rmą czyli
poszukiwaniem bliższych i bardziej dynamicznych związków z rzecz}rvistości i unikanie
formalizacji. Trudno mi natomiast zlozumiećjego deklarowany ,.swoisty ikonoklazm,,, który
ma od\łIacać s}tuację, i nie tyle odrzucać obrazjako mylne odzwierciedlenie świata' co
odrzucać Źecz}.wistość jako źródło obrazu.

oczyłiście powinrriśmy po$'tóIzyć za Paolo E. Carapezza apel o świadome i
odpowiedzialne planowanie i rewitalizację naszej publicmej przestrzeni dŹwiękowej, gdyżjej
wpł}-w jest doprawdy znaczący. Wynikają z tego nowe dziedziny cak ekologia akustyczna),
postulaty nowych specjaliuacji i kompętencje (np' architekt akustyki, alchitekt słuchowy etc').
Zainteresowania i al1ywność pana Zdanowicza lvychodzą tym wyzwaniom' naprzeciw.

Reasumując, jego prace u''izualne stanowiąmoim zdaniem dojrzałą i ciekawą ańystycznie
propozycję. Pewne wątpliwości budzi deklarowane odchodzenię od intuicyjnych statęgii
sŹuki na rzecz świadomych i kry.tycznych analiz. wsfakże w twóIczości Zdanorvlcza
właścirvie nadal dominuje arbitralność załozeń i subiektymość ich reaiizacji. Z punktu
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' wi<lzęnia sztuki nie stanowi to zarzuhŁ alę być może w przyszłości, już jako doktor sztuki,
mógłby odrobinę bardziej precyzyjnie obiekt1rvizować swoje procedury.

A':ralizując zarówno prace wizuahe, jak i autokomentarz, stwierdzam, że pan magister
Maciej zdanowicza dowiódł, żę w pełni spełnia w}mogi fomalnę, procedura]rrę i
mer}.toryczne uprawniające do ob:z}łnania doktoratu w dziedzinie sztuk plastycznych.
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