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Ocenę pracy doktorskiej pana magistra Lisa rozpocznę od przyjrzenia się pracy 

artystycznej doktoranta — string-o-scilomem. Sama rozprawa bowiem — o czym będę pisał w 

dalszej części recenzji — posiada konstrukcję otaczającą dzieło, wprowadzone w niej wątki 

teoretyczne i historyczne pełnią przede wszystkim funkcję komentującą pracę artystyczną, 

budują dla niej podstawowy fundament i niezbędną ramę. 

Dzieło doktoranta — string-o-scilomem — jest pracą o bardzo złożonej strukturze, 

formą nowomedialną, transmedialną oraz transdyscyplinarną zarazem, realizującą najbardziej 

kompletny scenariusz dzieła sztuki nowych mediów. Możemy ją też określić mianem dzieła 

intermedialnego. Wówczas będzie to najbardziej współczesna postać sztuki intermedialnej, w 

której dochodzi do powiązania nie tylko mediów sztuki, ale także włączane są tam różne 

dyscypliny pozaartystyczne, w szczególności naukowe. Autor sięga po różnorodne narzędzia, 

zarówno z pola współczesnych rozwiązań technologicznych, takie na przykład jak 

sensoryczna technologia Kinect, monitor fal mózgowych MindWave czy różne środowiska 

programistyczne, jak też i po narzędzia historyczne, jak oscyloskop czy technologie 

laserowe. Odwołuje się do zjawiska biofeedbacku, wykorzystuje metody przechwytywania



ruchu, sięga do teorii strun. W szczególności jednak wykorzystuje koncepcję algorytmów 

ewolucyjnych, czyniąc ją ośrodkiem czy osią struktury instalacji, płaszczyzną, na której 

dochodzi do koncepcyjnego, strukturalnego i doświadczeniowego zintegrowania 

różnorodnych składników dzieła. 

Dzieło jest kompozycją audiowizualną i partycypacyjną, ujętą w formę instalacji 

interaktywnej, znajduje też dla siebie miejsce w przestrzeni sound artu. W bardzo 

wartościowy artystycznie sposób łączy w sobie aspekty sztuki immersyjnej i 

przedstawieniowej. Partycypacyjność dzieła natomiast uzyskuje bardzo interesującą postać, 

gdyż warunkująca ją sprawczość przypisana odbiorcom przyjmuje dwie komplementarne 

formy. Z jednej strony przybiera postać swoistego ucieleśnienia — neurofizjologiczne procesy 

zachodzące w organizmie odbiorcy stają się składnikami struktury dzieła. Z drugiej strony 

natomiast, są aktywnością świadomie podejmowaną przez odbiorcę, aktywnością, która 

posiada pełną strukturę interaktywności. Algorytmy ewolucyjne zespalają te formy 

aktywności odbiorczej, czyniąc z nich wspomagające się aspekty i składniki zarówno samego 

dzieła, jak i jego doświadczenia. 

W rezultacie wielości zastosowanych technologii, estetyka dzieła jest równie złożona 

i hybrydyczna jak struktura medialna i koncepcyjna, zarówno w warstwie wizualnej, jak i 

dźwiękowej. Do powyższych obserwacji należy koniecznie dodać jeden jeszcze aspekt: autor 

nadał dziełu kompozycję czteroczęściową — Medytacja, Kineza, Hologram i Mem — planując 

dla każdej z części inny rodzaj zaangażowania odbiorczego: różne formy aktywności, różne 

postaci partycypacji i ostatecznie, różne funkcje w całościowej strukturze estetycznej. 

W sumie, mogę powiedzieć, że dzieło pana magistra Artura Lisa, przedstawione w 

postępowaniu doktorskim, jest pracą niezwykle interesującą i wartościową artystycznie, 

progresywnie rozwijającą nowoczesne idee artystyczne oraz w nowatorski sposób 

poszukujące nowych możliwości estetycznych kryjących się w wykorzystywanych już w 

sztuce narzędziach i ideach. 

Rozprawa doktorska przedstawiona przez pana magistra Lisa, licząca 68 stron, składa 

się z licznych (13) dość krótkich części, uzupełnionych bibliografią, netografią, wykazem 

ilustracji oraz zestawieniem dotychczasowych dokonań doktoranta. We wstępie pan mgr Lis 

wyjaśnia strukturę rozprawy i przedstawia jej zawartość, uzasadniając zarazem wybór 

 



omawianych zagadnień, oraz wiążąc rozważania teoretyczne ze stworzonym przez siebie 

dziełem. W kolejnych częściach charakteryzuje poszczególne aspekty swego projektu, 

przywołując koncepcje teoretyczne, które budują jego intelektualny i poznawczy charakter, 

wyjaśnia funkcje i znaczenie wykorzystywanych technologii. przywołuje przykłady artystów. 

którzy przed nim podejmowali działania w rozwijanym przez niego polu twórczym. 

Szczególną uwagę poświęca też, obok wskazanych wcześniej zagadnień, koncepcji 

performansu technologicznego. Ta forma wypowiedzi artystycznej i kryjące się w niej idee 

pełnią również bardzo istotną rolę w projekcie doktoranta. 

Porządek rozprawy, wszystkie rozważane kwestie i przywoływane wydarzenia z 

historii współczesnej sztuki uporządkowane są w rozprawie zgodnie ze strukturą kompozycji 

dzieła, której poszczególne części są wpisane w wywód dysertacji i są omawiane w 

odniesieniu do teoretycznej matrycy projektu. 

Gdybym chciał oceniać przedstawioną dysertację, odrywając ją od przedstawionego 

dzieła artystycznego, jako odrębną wypowiedź, to musiałbym powiedzieć, że jest ona bardzo 

minimalistyczna. Doktorant podejmuje w niej zasadnicze kwestie teoretyczne dotyczące jego 

rozprawy i przedstawionego dzieła sztuki, ważne dla jego dyskursu, jednak odnosząc się do 

tych kwestii na ogół w tym zakresie jedynie. jaki został wykorzystany w jego dziele 

artystycznym i jaki jest niezbędny dla ich eksplikacji. Wprowadzane konteksty i rozszerzenia 

są bardzo skromne. Na przykład, z rozważań doktoranta nie dowiadujemy się zbyt wiele o 

wcześniejszych wykorzystaniach w sztuce oscyloskopu (ich historię możemy kreślić co 

najmniej od 1950 roku), jednego z mediów istotnych dla estetyki jego pracy. Odnosząc się z 

kolei do sztuki laserowej czy holograficznej, kolejnego ważnego dla niego zagadnienia, pan 

mgr Lis stwierdza ubóstwo dotychczasowych teoretycznych rozważań nad tym zjawiskiem 

artystycznym, z czym trudno jest się zgodzić, biorąc pod uwagę sporą liczbę publikacji na ten 

temat (na przykład monograficzne numery czasopism „Leonardo” i „Arts”, poświęcone 

właśnie sztuce tego rodzaju) i szeroki zakres podejmowanych w nich zagadnień. Teoria strun 

także jest w rozprawie jedynie zasygnalizowana. Nie znajdujemy również w rozprawie 

pogłębionych rozważań dotyczących sztuki wykorzystującej algorytmy ewolucyjne; ani 

refleksji odnoszących się do twórczości takich choćby artystów, jak Karl Sims, Stephen Todd 

czy William Latham, ani do kryjących się za nimi wyzwań teoretycznych i estetycznych. Są 

w rozprawie oczywiście odniesienia do twórczości innych artystów funkcjonujących w tym



polu, ale trudno w takiej sytuacji mówić o kompletności prezentacji. Najwyraźniej nie była 

ona zamiarem doktoranta. 

Rzeczywiście, rozprawa może być czytana — i w tym wypadku powinna — w inny 

sposób. który w tym wypadku wydaje się bardziej zasadny. Rozprawa teoretyczna jest 

wówczas integralnie związana z dziełem artystycznym. Oba składniki wspólnie tworzą 

projekt o charakterze artistic research. Walory poznawcze są obecne wówczas zarówno w 

teoretycznej rozprawie, jak i w samym dziele. Ono też jest wówczas środkiem służącym 

działaniu poznawczemu, nie tylko pełni tradycyjną funkcję estetyczną. Powiązanie ich obu na 

płaszczyźnie teoretycznych rozważań jest w takiej sytuacji konieczne, gdyż wspólnie 

realizują one zadania podjęte przez doktoranta. I wówczas rozprawa pana magistra Lisa — 

postrzegana całościowo jako projekt artistic research — jawi się jako twór udany. właściwie 

realizujący wpisane w niego intencje. 

Także i w tym wypadku zalecana byłaby jednak większa staranność w redagowaniu 

pracy, na przykład przypisów. 

Stwierdzam więc finalnie, że dorobek artystyczny pana magistra Artura Lisa, przede 

wszystkim przedstawione w ramach przewodu doktorskiego interaktywne, immersyjne. 

audiowizualne dzieło string-o-scilomem oraz rozprawa teoretyczna Zastosowanie 

algorytmów ewolucyjnych przy tworzeniu interaktywnych obrazów i animacji, spełniają 

wymagania stawiane rozprawom doktorskim i uzasadniają nadanie mu stopnia doktora w 

dziedzinie sztuki. 

Pod te nayyl. 

Prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński 

 


