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WszczĘTYM PRzEz RADĘ WYDZ|AŁU PEDAGoG|CZNEGo
I ARTYSTYCZNEGO UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO

W KIELCACH

1. Prezentacja doktoranta

Krzys^of Ka|inowski jest abso|wentem \A/ydziału |nformatyki Po|sko -
Japońskiej Wyższej szkoły Technik Komputerowych W Warszawie, gdzie po
studiach W |atach 1995-1998 uzyskał tytuł iniyniera informatyka o specja|ności:
programowanie i administracja systemami komputerowymi. W roku 2002
uzyskał tytuł magistra inżyniera informatyka W specjaIności: mu|timedia
i sztuczna inteligencja.

12 grudnia 2013 roku otworzył przewód doktorski W kategorii sztuki piękne
W Instytucie sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego W KieIcach'

Krzysżof Ka|inowski związany jest z macierzystą ucze|nią - od 1995 roku
do dnia dzisiejszego. zdobył W niej ogromne doświadczenie zawodowe
pedagogiczne i organizacyjne' a jego działa|ność zawodowa' dydaktyczna
i badawcza jest imponująca'

ocena dorobku i działa|ności zawodowej, organizacyjnej, pedagogicznej
i artystycznej doktoranta

Krzysztof Ka|inowski W 1999 roku, już podczas studióW magisterskich
W PJWSTK uczestniczył W tworzeniu specjaIizacji mu|timedia grafika 3d' W 2002
rozpoczyna pracę jako asystent W katedrze mu|timediów PJWSTK' W |atach
2002.2007 bNorzy specja|izację: multimedia' programowanie gier.



W roku 2oo5 Ka|inowski został skierowany do pracy W nowo tworzącym się
Wydzia|e sfuki Nowych MedióW PJWSTK. Wydział ten powstawał W oparciu
o kadrę pedagogóW z różnych Wydziałów Akademii sztuk Pięknych
W Warszawie oraz pracowników Katedry Mu|timediów PJWSTK. Jego Wiedza
i doświadczenie z zak|esl grafiki , modelowania 3d i gier komputerowych miała
Znaczący WpłyW na program Wydziału, kształt i zawańośó powstających najpierw
dyp|omóW Iicencjackich, a póŹniej magisterskich.

Był promotorem ponad 100 dyp|omóW inżynierskich z zakresu informatyka -
multimedia w dziedzinie animacja 3d - gry komputerowe. Na Wydziale Sauka
Nowych MedióW był promotorem technicznym ponad 50 dyp|omóW l i Il stopnia
z zakresu grafiki 3d i gier komputerowych Wspomagając swoją Wiedzą część
techniczną dyplomóW a często nadając ostateczny ksfałt prezentacji
dypIomów.
Jest członkiem Komisji Programowej Rady Wydziału sfuka Nowych MedióW

W tatach 2008-2013 pełnił funkcję prodziekana do spraw studióW stacjonarnych
Wydziału sztuka Nowych Mediów PJATK. zakres tej funkcji obejmował też
obowiązki prodziekana do spraw studenckich' Ka|inowski pełnił te funkcje
z zaangaŻowaniem, profesjonalnie' a jego działalność jest zauważa|na
idoceniana zaróWno na Wydziale, jak i poza ucze|nią

Kalinowski WieIokrotnie Wyjeżdżał na uczelnie zagraniczne jako Visiting professor:
Leeds lvletropolitan University i Sheffield Hallam University 2004,2005,2014,
Saitama University 2007, National University of lreland, l\ilaynooth 2013,
Glyndwyr Wrexham University 2014.

Ka|inowski ustawicznie prowadzi własną działalność naukową (odnosząc
sukcesy). Jest autorem podręczników: Wprowadzenie do modelowania 3d
w programie MAYA, 2013; Zaawansowany rendering w programie IVIENTAL-
RAY Uczestniczył W badaniach naukowych: Avatar i grafika czasu
rzeczywistego - System obrazowania w czasie rzeczywistym i modu
synchronizacji z generowaną mową syntetyczną' Generacja rea|istycznego
obrazu skÓry' Metody generacji ruchu postaci Wirtua|nej, system rehabilitacji
medycznej wykorzystujący połączenie technik Rzeczywistości Wzbogaconej
(AR) oraz technik gier komputerowych.
od roku 2005 Kalinowski rozpoczyna Wizua|izację swoich prac' Prezentuje Je na
sympozjach, wystawach zbiorowych. i indywidualnych. Pokazuje grafiki
wykonane w technikach cyfrowych jako samodzielne obrazy

Wystawy prac: Grafika Cyfrowa PJWSTK 2007/2013; Fraktale PJWSTK 2013;
Frakta|e 3d Ga|eria Działań smb |mie|in 2013; zmysły sztuki . 18 Pałac
w Wilanowie 2013; ekspozycja prac w ramach Festiwalu Nauki Kopernik Stadion
Narodowy w Warszawie 2013.
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Krzysztof Ka|inowski zabiera głos w dyskusjach na temat sztuki mu|timedia|nej.
często konfrontuje swoje dokonania' Uczestniczy W sympozjach' przygotowuje
Wkłady' W swoich działaniach Ka|inowski jest ambitny i Wyrazisty' poszukujący
swo,iego miejsca na styku nauki isztuki. Unika taniego pok|asku iWynikającego
z niego splendoru.

Jego Wykłady dają mu szansę na prezentację swoich dokonań ańystycznych' Jak
pisze w koncepcji pracy doktorskiej - kreacja obiektu plastycznego jest
doskonałym sposobem na WypowiedŹ osobom, Kóre przeszły informatyczną
i mu|timedialną drogę rozwoju.
systematyczność, rzete|nośÓ' zaangaŻowanje We Własną pracę twÓrczą musi
mieó przełożenie W pracy pedagogicznej' Nic bowiem bardziej nie uwiarygodnia
nas jako dydaktykóW niż możliwoŚć przenoszenia naszych dośWiadczeń
i osiągnięć W jej obszar To Wszystko konstytuuje go jako pedagoga o Własnych
przekonaniach' cenionego' a ze Wzg|ędU na swoją osobowośó - |ubianego.

3. Ocena pracy doktorskiej

W koncepcji pracy doktorskiej autor definiuje prob|em ańystyczny iteoretyczny
nazywając podmiot Wińua|nym emigrantem' Jest to emigrant ze świata
WińuaInego do otaczającej nas rzeczywistoŚci. Emigrant, czyli fraktaI hybrydowy'
podejmuje próbę podróiy ze środowiska matematycznego do śWiata sżuki
i stworzenia przekazu ańystycznego' który oceniany jest przez nas Wizua|nie.
Podróż ta odbywa się za pomocą narzędzi informatyczno - mu|timedia|nych.
odnoszę Wrażenie, że podczas pracy nad doktoratem Wraz z frakta|em -
emigrantem sam autor odbywa transformację z jednego środowiska do
drugrego.
Praca doktorska stawia p}tanie o Wystarcza|ność i niewystarcza|ność języka
p|astycznego. samo bowiem użycie środków do budowy - stworzenia dzieła nie
jest niezmienne. Współcześnie nie musimy rozumieó środkóW wy?zu, naŻędzi
obrazowania tak' jak były one rozumiane iWykorzystywane W swojej epoce np'
renesansu czy baroku. Nie musimy rozumieć mód, symbo|iki iideo|ogii danego
czasu' Posługujemy się kodem oceny tu i teraz. Możemy w naszych wrażeniach
co najwyżej odwoływać się do przeszłości |ub polóWnań' Możemy okreś|ić, co
Widzimy i W jaki sposób Widzimy. Kalinowski swoją pracą daje nam tą moż|iwość.
Przecz\ltałem pracę Doktoranta Z niewątp|iwą satysfakcją i zainteresowaniem,
Nieczęsto bowiem zdarza się praca, gdzie część opisowa (teoretyczna) jest tak
integralna z częścią fina|ną (Wizua|izacjd' opisane są tu Wszystkie aspekty
przyczynowo - skutkowe. Wyczuwam tu duże dośWiadczenie autora wynikające
zapewne z pisania przez niego Wcześniej podręcznikóW i przygotowywania
WykładóW. Praca napisana jest czyte|nie, przejrzyście' z podziałem na fozdziały,
W których auto| przyb|iŻa nam pojęcie frakta|a' historię badań nad nim' znajduje
i okreś|a jego miejsce W sztuce Współczesnej'
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opisuje swój indywidua|ny proces twórczy, dobór izmaganie się z pa|etą
barwną' kolorem' porusza prob|emy Wynikające podczas pracy'
Z przewidywaInością i nieprzew|dywalnoŚcią, koniecznością korekt i zmian, aby
uzyskać efekt końcowy - kreację Wińua|nych emigrantóW tak' aby efeK ten
spełniał jego oczekiwania jako twórcy.

czytałem tą pracę jak powieść biograficzną o fraktalach' ze Znakomicie
i sugestywnie dobranymi przykładami, porównaniami i Wnioskami' Przywołuje
ona W części historyczne] twórców fraktali dwuwymiarowych: Benoit
Mande|brot.a, cantora, Kocha' Wacława sierpińskiego. DWa przykłady: piasku
na pustynijako zbioru teoretycznie po|iczalnego iWańości 1/3, jako zapisu Iicfby
nieskończonej Vvydaje mi się nader trafne do da|szych rcvNaŻań. Rodziło się We
mnie pytanie, czy natura może generowaó nieskończoność? czy twórczość
malarska może mieć cechy Wspó|ne z fraktalami? Podczas czytania
i ana|izowania pracy Wyzwo|iły się We mnie ścieżki skojarzeń. Ka|inowski pisze
,'frakta| (' ' ' ) jako twór matematyczny' nie posiada takiej cechy, jak barwa. Jest to
raczej definicja ksżałtu'' Na takie stwierdzenie poszukuję skojarzeń: Roman
opałka' który ze swej twórczości uczynił odwrotność' Po podjęciu decyzji
ma|owania obrazóW |iczonych mówił: ,' Długo jeszcze żałowałem koloru. Były
próby malowania obrazóW czerwonych: czarny na czerwonym (poznańskie
Muzeum Narodowe), czerwony na czerwonym (kolekcja prywatna
W Niemczech)' Ko|or to radośó ma|arza''' Jak wiemy . pozostał on jednak
W gamie czarno-białej stając się niejako emigrantem ze śWiata ma|arskiego do
matematycznej czasoprzestrzeni.

W rozdzia|e ''o barwie prac słóW kilka..'', czytamy o łączeniu barlly z Wańościami
matematycznymi - Wynikami ob|iczeń fraktaInych związanych generacją kształtu
frakta|a' Kilka |at temu og|adałem Wizua|izację badań naukowych prof. Tomasza
Kapitaniaka, specja|isty W dziedzinie inżynierii mechanicznej dynamiki i chaosu
z Katedry Dynamiki |\ilaszyn Politechniki Łódzkiej' Grafiki te profesor Kapitaniak
traktuje naukowo - jako Zobrazowanie działań matematycznych' W ańyku|e
''NiestabiIne jak Wahadło', Kapitaniak stawia pytanie ,,czy możlna przewidywaó
zachowanie się układóW ewoluujących? Niekiedy może to być proste' jak
w przypadku zwykłego' |ekko odchy|onego Wahadła' są jednak układy, d|a
których praktycznle nie sposób okreś|ić stanu końcowego'. W ańykule
Znajdujemy wizua|izaąe ruchu Wahadła jako układu przewidywa|nego jak
i układu nieprzewidywanego. Wszystkie zamieszczone W ańyku|e barwne
i|ustracje Ópatrzone są' zamiast tytułóW zapisami matematycznymi.
Wydawałoby się, że są to dziedziny (Kapitaniaka i Kalinowskiego) bez
Wspó|nego mianownika, a|e nie mogę nie poddaó się Wrażeniu' że łączy je nie
ty|ko Użycie cyfrowej techno|ogii' ale i pewna fi|ozoficzna koncepcja struKury
otaczającego śWiata i mechanizmóW nim rządzących (|ub ich braku). To co
róWnież WspóIne d|a Kapitaniaka i Kalinowskigo' to próba zwizua|izowania tego
co przewidy\rvalne i nieprzewidywa|ne, przełożenie języka nauki (matematyki,
dynamiki) na obraz.
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W rozdzia|e o bavie zauwaŻyłem zmianę postawy autora. Nabiera ona
zdecydowanie cech kreacyjnych' Właściwych ańyŚcie - twórcy. zmienia się
język, staje się bardziej opisowy. Ka|inowski swobodnie okreś|a ro|ę uŹytego
ko|oru, barwy' śWiatła' |śnienia, opisuje zmienność Wartości składowych obrazu,
jasno przedstawia nam swoje decyzje dotyczące doboru tła' ko|oru pustych
przestrzeni pomiędzy obiektami - frakta|ami. Autor znajduje się tu w punkcie
najbliższym sfukom plastycznym' Nad barwą fraktalnych emigrantóW pracuje
)ak ma|arz Zmieniając ko|ory' używając różnych efektóW np. zamg|enia' zmiany
koIory śWiatła, |śnienienia'
To też moment, W którym ujawniają się emocje' niepewności' jako Ważny
składnik powstawania obrazu. Najbardziej zaskakujące, że W tym
skomp|ikowanym środowisku mozna też szukaó pomocy W metodach prostych,
powszechnie użylvanych. Takim jest użycie funkcji Match co|or z ap|ikacji
Adobe Photoshop, popularnie stosowanej do tworzenia dwuwymiarowei grafiki
cyfrowej' W tej zaawansowanej techno|ogii, to jakby ręczne Wprowadzanie
koloru, barwy do obrazu emigrantóW jak u ma|arza nakładanie ko|ejnych warstw
farby na płótno' Jeszcze Większą śWiadomość użycia formy i ko|oru przedstawia
autor W opisach poszczegó|nych części p|astycznych pracy doktorskiej. są to
opisy Zatożeń i wnioski dotyczące zmagania się z procesem twÓrczym'
niepewności efektóW poszczególnych inastępujących po sobie etapóW pracy'
Nie brak tu Wypowiedzi typowych d|a twórcy - ekspresyjnych, Wańościujących'
Nie brak też zadowo|enia Ze zgodności założzeń z efektem końcowym.

4. Myspace A

Z oceny autora Wnioskuję, że |Vlyspace A jest najbardziej Wierny jego
załoizeniom. Ka|inowski osiągnął W tym frakta|u pełnię panowania nad pa|etami
baMnymi i zastosowaniem ich w punKach kontrolnych. Operuje zmianami palet
baMnych podczas animacji, zmianaml detali, formy, faktury, materii. Fraktal ten
jest najbardziej pełny i oferuje największe spektrum moż|iwości animacyjnych
i graficznych. Jest on też najbardziej organiczny, jakby zaczerpnięty z natury
przywołujący jej pierwotność, Dużo W nim skrajnoŚci' od u|otności,
transparentnego' akware|owego efektu W paletach barw jasnych' do gęsiego'
niczym maIarstwo materii W pa|etach ciemnych zieleni i fioletóW

5. Myspace C

To fraktal, który nazwałem architeKonicznym Nasuwa mi on skojarzenie
z ,,zatopionąkatedĘ'. Tu proces twórczy prfyniósł autorowi Wie|e zaskoczeń
i nieoczekiwanych zestawień ko|orystycznych' np' jednolite' intensywne tło'
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Mimo to efekt końcowy jest tu niezwyk|e spójny i zgodny z pierwotnym
załoŻeniem trzymania się jedne] pa|ety barw. Frakta| ten jest monumenta|ny' To
monumenta|izacja surreaIistycznej architektury' składającej się z poMarzaInych'
generujących się wzajemnie ornamentÓW.

6. Myspace B

Jednak moim u|ubionym fraktalem jest Wińua|ny emigrant Myspace B. To mój
faworyt' Z opisu Wynika, Że |rakta| ten sprawił najwięcej trudności' Po
początkowych przewidywa|nych i zadowa|ających efektach pojawiły się
niespodziewane komp|ikacje' które zmusiły autora do da|eko idących zmian np'
zastosowania rotacji dwóch kontrastujących ze sobą pa|et barwnych, modyfikacji
baw, czy Wreszcie usunięcia pewnych niespełniających oczekiwań obrazóW
wzeszkadza]ących całościowemu efektowi' To najbardziej sugestywny opis'
bliski mi, toisamy z procesem powstawania obrazu w tradycyjnym znaczeniu. To
Właśnie Myspace B' jego efekt końcowy jako grafika cyfrowa jest d|a mnie
najbardziej interesujący' budujący mnogość skojarzeń z malarstwem: ekspresji
W]|he|ma de Koeniga' gestu Hańunga, nastrojU Gaspara Davida Fridricha'
Powstały tu grafiki godne pojedynczego dzie,ła ma|arskiego'
W |atach go-tych' spacerując nad Wisłą W Kazimierzu, spotykałem Profesora
Jacka sępo|ińskiego malującego kamieniotomy' Rozłożone na trawie
kilkadziesiąt płócien, tektur' pokryWały się ko|orami, formami - wraz
z n{b|ijlszym otoczeniem' Rozmawia|iŚmy ki|kakrotnie. Profesor móWił, że nie
interesuje go ma|owanie kamieniołomu jako takiego, że ma|uje nieskończonośÓ
jego głębi' jego Wewnętrzne podziały i strukturę ty|ko d|a sfuki Wyobraża|ną
o obrazach móWił' iz nie mają one swojego końca' Że kaŻdy nabiera cech
poprzedniego i ten proces nie może się skończyć' Warunkuje go jedynie czas. W
tej Wie|owątkowej rozmowie nie padło słowo fraKa|' a|e teraz myś|ę' że mimo tak
odrębnych' skrajnych środkóW obrazowania i ,,przepaści'' technologicznej idea
obu tWórcóW jest b|iska.
odczuwam satysfakcję, że d|a ,,|V]yspacóW'' Kalinowskiego odnajduję wie|e
konotacji' ze znany mi śWiat sztuki je do siebie zaprasza'

7. Podsumowanie

Praca doktorska Krzysztofa Ka|inowskiego stanowi doskonały przykład Zmian
zachodzący W śWiecie współczesnego obrazowania multimedia|nego' Jest
zaawansowana technoIogicznie. Autor śWiadomie używa komputera, Jako
narzędzia informatycznego, a przygotowane trzy prezentacje Wizua|ne
reprezentują Wysoki poziom ańystyczny,



Dobór środkóW prezentacji jest trafny i bez specja|nej ',nadbudowy
technologicznej''' część opisowa powstania frakta|i hybrydowych jako
emigrantóW to tekst, z którym powinniśmy zapoznaó się' aby mieó pełny og|ąd
i zrozumienie d|a interaktylvnego inteńejsu' animacji i grafiki cyfrowej.

8. Konkluzja

Mając na uwadze dotychczasowy dorobek naukowy i ańystyczny magistra
Krzys^ofa Kalinowskiego, jego działa|ność pub|icystyczną i Wystawienniczą
Wysoki poziom ańystyczny cyklu prac z zakresu animacji i grafiki cyfrowej
zrea|izowanych jako praca doktorska' wańościowy i Wysoki poziom części
teoretycznej, kompetencje i zaangaŹowanie w pracę dydaktyczną stwierdzam, iż
praca ',Fraktale Hybrydowe jako Emigranci'' - cyk| obrazóW cyfrowych' spełnia
Wymogi pracy doktorskiej i z pełnym przekonaniem wnioskuję do Rady
Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach o nadanie magistrowi Krzysztofowi
Kalinowskiego stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk Plastycznych
w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.

dr hab. Janusz Knorowski. prof. ASP


