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Ocena pracy doktorskiej, pracy artystycznej oraz dorobku artystycznego i dydaktycznego 
pana mgr Artura Lisa sporządzona w związku z przewodem doktorskim przeprowadzonym 
przez Wydział Intermediów w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 
Dyscyplina - sztuki piękne. 

Pan Artur Lis studia magisterskie ukończył na Politechnice Krakowskiej na 
Wydziale Inżynierii Lądowej, specjalność teoria konstrukcji inżynierskich (2000-2005). 

Równolegle rozpoczyna kurs w szkole wnętrz i przestrzeni na Krakowskich Szkołach 
Artystycznych. Po ukończeniu obydwu uczelni wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, gdzie 
zajmuje się głównie studiowaniem programów graficznych do tworzenia animacji i 
postprodukcji filmowej. 

Od 2004 roku przez 5 lat projektuje wnętrza (mieszkań, klubów, barów). W 2009 r. 
wraca do Polski. W 2012 roku wraz ze studentami ASP w Krakowie wykonuje swój 
pierwszy mapping na Sukiennicach. 

Od 2014 r. Zajmie się montażem i postprodukcją teaserów dla Teatru Starego na 
potrzeby premier i nowych spektakli. W 2014 r. Artur Lis debiutuje jako scenograf, przy 
realizacji spektaklu „Diabełek Pawełek”. Od roku 2014 bierze udział w wielu ważnych 
międzynarodowych projektach. Konsekwentnie i profesjonalnie tworzy swoje indywidualne 
realizacje artystyczne. Od czasu pandemii pracuje nad szeregiem idei „sieciowych”': 
ZOOMit Makro Zbliżenia, Wdech Wawel!, Pax Vobiscum, Maria Magda w reż. Doroty 
Androsz itd. 

Artur Lis w swoich artystycznych projektach proponuje oryginalne artystyczne 
rozwiązania. 

„Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych przy tworzeniu interaktywnych obrazów i 
animacji* 

Temat pracy doktorskiej wybrany przez pana Lisa uważam za wyjątkowo aktualny i 
ważny. Na samym początku, we wprowadzeniu pan Artur Lis zaczyna swój wywód od 

słów: podobno najpierw była ciemność. Podnosi w ten sposób temat kompleksowości 
Świata, zarazem kieruje naszą uwagę w stronę dwóch podstawowych, ważnych pojęć i 
zagadnień związanych bezpośrednio z tematem jego pracy doktorskiej a mianowicie z 
pojęciem żywej i sztucznej inteligencji. 

W konsekwencji tych dwóch pojęć, pan Artur Lis porusza w swojej pracy doktorskiej 
kolejny ważny temat, a mianowicie stawia pytanie, czym jest sam algorytm ewolucyjny i 
jak powstaje.



Zasadnym w tym miejscu byłby mój postulat, poświęcenia w pracy doktorskiej 
większej uwagi wspomnianym wyżej pojęciom, ludzkiej i sztucznej inteligencji, tym 

samym byłoby możliwe precyzyjniejsze wskazanie zasadniczych różnic występujących 
pomiędzy dwoma terminami, inteligencją ludzką a inteligencją sztuczną. W określeniu 
ludzkiej inteligencji nieodzownym, niezbędnym jest parametr czasu, jasno i klarownie 

definiujący, że to co żywe-ludzkie określone jest w czasie, od momentu urodzenia do 
momentu śmierci. Natomiast sztuczna inteligencja jest jedynie produktem człowieka. Pan 
Artur Lis w konsekwencji swoich rozważań prowadzonych w pracy doktorskiej sygnalizuje 
nam kolejne dwa ważne pojęcia a mianowicie pojęcie inteligencji i kreatywności. Również 

w pojęciu inteligencji mamy do czynienia z ważnym elementem, elementem czasu. 
Inteligencje zatem należy rozumieć jako proces rozwiązywania danego problemu w 
określonym przedziale czasowym. Przykładem może być test na IQ na którego rozwiązanie 

otrzymujemy określony czas. W innym przypadku, kiedy moglibyśmy zabrać np. test IQ do 
domu i przygotować odpowiedzi dysponując dowolną ilością czasu, posiadając możliwości 
korzystania z różnych pomocy, okazałoby się na koniec, że rezultat testu IQ byłby bardzo 
wysoki. 

Kreatywność, jak trafnie sugeruje pan Lis jest przede wszystkim działaniem (nie 
automatycznym), procesem podczas którego świadomie korzystamy z zasobów naszej 
wiedzy-doświadczonej praktycznie, czyli z tzw. wiedzy explicite (eksplicytnej). Termin 

wiedzy explicite implikuje świadomą i możliwą do zwerbalizowania wiedzę. 

W pracy doktorskiej, pan Artur Lis w interesujący i wyczerpujący sposób 
przedstawia nam szereg zagadnień, które przyczyniły się do skonstruowania jego 
artystycznego projektu intermedialnego. W interesujący i wyczerpujący sposób zwraca 
naszą uwagę na proces ewolucji oprogramowania oraz procesów interaktywnych 
audiowizualnych. 

Prezentacja wideo, załącznik do teoretycznej pracy doktorskiej. 

Artur Lis w komentarzu do pracy artystycznej pisze: „Przedstawiony film jest 
zapisem projektu w wersji wirtualnej i realnej. Fragmenty nagranych filmów są 
zsynchronizowane montażowo z głównym filmem, który jest zapisem performensu, 
pokazującego chronologiczne cztery części utworu string-oscilomem zrealizowanego 
według strategii gry. Różne wersje zapisu realnego wynikają z technicznych możliwości 
sprzętowych. Ujęcia oddają charakterystyczne elementy każdej z części... 

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) austriacki filozof, jeden z najważniejszych 
myślicieli dwudziestego wieku, autor Tractatus logico-philosophicus (1921) pisał między 
innymi (w wolnym tłumaczeniu, cytuje z pamięci): najlepszym wyrazem tego co myślimy i 

jak myślimy i jak czujemy, jest nasze ciało. Wittgenstein z pewnością zadałby dzisiaj 
zasadne pytanie, kto tu kogo czyta? My czytamy komputery czy komputery czytają nas, 
czytają nasze intencje? 

Odbiorca steruje interaktywnie wybranymi parametrami dźwięku i projekcji 
laserowej. 

Czym jest Biofeedback, który znalazł interesujące zastosowanie w pracy artystycznej 

pana Artura Lisa? Otóż biofeedback należy rozumieć jako techniki, dzięki którym stany 
fizjologiczne ludzkiego ciała, które nie są nam do końca świadome lub niezauważalne 
przez nas samych lub w ogóle nie są one przez nas odczuwalne. Natomiast przy użyciu 
odpowiednich technologii i odpowiednich urządzeń stają się nagle wyczuwalne za pomocą 
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przetworników sygnałów. Przykładem może być nasze tętno. Zwracamy na nie uwagę 
najczęściej dopiero wtedy, kiedy pod dużym obciążeniem ciała lub w przypadku np. arytmii 

serca stany anomalii nagle budzą nasz lęk, zaniepokojenie. Jeśli jednak zaczniemy mierzyć 

aktywność serca za pomocą odpowiednich instrumentów, a sam sygnał serca 
przetransferowany zostanie na przykład na dźwięk lub obraz, to ten proces może stać się 

przez nasze zmysły zauważalny, może zostać przez nas zaakceptowany, zrozumiany etc. 
Inaczej mówiąc sygnał biologiczny-fizjologiczny na powrót przesyłany zostaje do nas z 
powrotem i odebrany za pomocą zmysłów, stąd określenie „biofeedback”. Tak więc 
informacja zwrotna może być z powodzeniem wykorzystana w działaniach terapeutycznych 

w medycynie w celu dokładniejszego uświadomienia sobie procesów fizjopatologicznych, 
co w rezultacie pacjentowi może przywrócić świadomą, mentalną kontrolę np. nad 
zaburzeniami zdrowotnymi. 

Technika biofeedbacku znajduje zastosowanie w różnych dyscyplinach, z różnym 
powodzeniem i różnymi rezultatami. Od ezoteryki po interesujące, ciekawe i innowacyjne 

zastosowanie w projektach artystycznych. Biofeedback ogromnie zainspirował artystów 

mediów, a twórczość wielu z nich stała się inspiracją do kolejnych eksperymentów. Trudno 
się więc dziwić, że jedną z ważniejszych książek poświęconych problematyce 
biofeedbacku w 1975 roku napisał muzyk, David Rosenboom „Biofeedback a sztuka: 
wyniki wczesnych eksperymentów”. 

Instalacja laserowa 

Jakie możliwości daje nam technika laserowa? Technika laserowa przede wszystkim 

daje artystom nieomal nieograniczone możliwości agitowania w zaskakujących miejscach i 

niespotykanych dotąd skalach. Przekazywane treści, dzięki zastosowanej technice mogą być 
nagle kierowane np. do masowej publiczności. Sztuka z zastosowaniem lasera oferuje 
miastom i gminom specjalną zarazem specyficzna platformę do inscenizacji i prezentowania 
np. własnej historii, z możliwością multiplikowania jej przez dłuższy czas. Instalacja 
świetlna, dzięki artystycznym ideom może podkreślać walory pejzażu, może zafascynować 

niezliczoną ilość osób, poruszyć wyobraźnie itd. Zastosowanie efektu spektakularności w 
rezultacie budzić może ciekawość widza, prowokując go do wzięcia udziału np. w 
działaniach artystycznych. 

Właśnie projekty artystyczne czysto eksploracją możliwości medium laserowego. 
Kompozycje promieni oraz zabawa kształtami i kolorami stają są komponentami wielu 
świetlnych projektów artystycznych. Eksperymentowanie ze Światłem otwiera nowa 
przestrzeń dla innowacyjnych idei i nowych technologii. 

Podobnie Oscyloskopowa Muzyka, jej celem jest osiągnięcie jak najściślejszego 
połączenia obrazu i dźwięku. Misternie generowane dźwięki są podawane do dwóch 
głośników i wejść X/Y oscyloskopu. Identyczny sygnał jest prezentowany jednocześnie 
jako dźwiękowy i wizualny. Proces tworzenia dobrze wygłądających tonów wyklucza 

większość konwencjonalnych metod tworzenia i przetwarzania dźwięku, otwierając nowe 

możliwości, zaproszenie do wielowymiarowego wszechświata.



Reasumując: 

zarówno praca artystyczna, na którą składa się cztero częściowy utwór String-0-sciłomem 

(prezentacja wideo zastosowano najnowsze techniki) będąca załącznikiem do teoretycznej 

pracy doktorskiej jak i sama praca doktorska nosząca tytuł: Zastosowanie algorytmów 
ewolucyjnych przy tworzeniu interaktywnych obrazów i animacji posiadają cechy 

indywidualnej oryginalności oraz artystycznego nowatorstwa. Dokumentują wkład pana 

Artura Lisa w rozwój dyscypliny, sztuki piękne. Pan Lis posiada umiejętności do 
prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej i dydaktycznej. 

Dopuszczenie pana Artura Lisa do przewodu doktorskiego uważam za zasadne a 
przedstawiona dokumentacja potwierdza kompetencje pana Artura Lisa do uzyskania 
stopnia doktora. 

Moja ocena dorobku twórczego i artystycznego oraz pracy doktorskiej jest 
pozytywna. Wnioskuję o zatwierdzenie uchwały nadającej panu Arturowi Lisowi stopień 
doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne. 
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