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O tym, że pan Andrzej Artymowicz jest cenionym twórcą dźwiękowym, świadczą także 

uzyskane przez niego wyróżnienia - Grand Prix na międzynarodowym konkursie Polskiego 

Towarzystwa Muzyki Współczesnej, za projekt multimedialny Clouds, czy nominacja do 

nagrody Orły za najlepszy dźwięk w filmie Janusza Zaorskiego Haker. 

Pan Andrzej Artymowicz od wielu lat zajmuje się również działalnością dydaktyczną.  

W latach 2003-2008  prowadził wykłady z zakresu montażu dźwięku w Akademii Filmu i 

Telewizji w Warszawie, a od roku 2007 prowadzi wykłady na wydziałach Grafiki i Sztuki 

Mediów, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od roku 2014 jest asystentem na Wydziale 

Reżyserii Dźwięku, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.  

 

 

OCENA PRACY DOKTORSKIEJ 

 

Praca doktorska Pana Andrzeja Artymowicza pod tytułem Techniki nieliniowego dźwięku 

w rękach współczesnego reżysera liniowych form dźwiękowych w audiowizualnej instalacji 

interaktywnej „Żywioły” składa się z dzieła artystycznego – instalacji interaktywnej 

„Żywioły”, zarejestrowanej jako dokumentacja na nośniku elektronicznym oraz opisu, stano-

wiących łącznie pracę pod wspomnianym tytułem.  

DZIEŁO ARTYSTYCZNE 

Z instalacją interaktywną „Żywioły” autorstwa p. Andrzeja Artymowicza miałem 

możliwość zapoznać się podczas publicznego pokazu na UMFC. Pozwoliło mi to bezpośrednio 

do niej dotknąć i spróbować ją ocenić.  

Czym w ogóle  jest instalacja? Jest pewnego rodzaju manifestem artystycznym o charak-

terze estetycznym, często także filozoficznym, a czasem nawet społecznym,  czy politycznym. 

Zwykle odbiorca jest wobec niej biernym obserwatorem. Może ją, co najwyżej interpretować, 

czy komentować. Wprowadzenie do instalacji interaktywności, czy to w postaci bezpośred-

niego współuczestnictwa, czy też ingerencji w jej formę, zwykle za pośrednictwem gestu 

pozwala odbiorcy stać się współtwórcą, czy też współwykonawcą ostatecznej kreacji.  

To w przypadku, kiedy odbiorca chce się takiej roli kreatora podjąć. Często ta interaktywność 

instalacji jest po prostu zaproszeniem do eksperymentu, zachęcającym do wypróbowania 

swoich zdolności i reakcji wobec czegoś nowego, nieznanego. 

W instalacji „Żywioły” Autor sięga do starogreckiej filozofii Empedoklesa, według 

którego cztery niezmienne żywioły ziemia, woda, powietrze i ogień, zmieszane ze sobą przez 
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miłość i nienawiść tworzą nasz byt. Tym żywiołom przypisuje Autor wstępnie różnorodne 

struktury dźwiękowe i wizualne, którymi może rządzić uczestnik instalacji, tzw. nawigator, 

przywołując je i przetwarzając ich brzmienie, czy koloryt, za pośrednictwem gestów.  

A więc instalacja jest interaktywna, reagująca na zachowania człowieka, który z kolei 

odpowiada na jej reakcje. Przypisanie gestów reakcjom dźwiękowym, specjalnie ograniczo-

nych tu do ruchów ręki, jest w „Żywiołach” intuicyjne. I tak np., ruchy ręki z prawa na lewo 

powodują obniżanie wysokości dźwięku, ruchy z dołu do góry - zmiany barwy, ruchy w głąb – 

„otwieranie” dźwięku Ta redukcja, potencjalnie istniejących w systemie wielu sposobów 

reakcji na gest, do trzech ułatwia „nawigatorowi” rozpoznanie zachowania się systemu i prób 

świadomego jego kontrolowania. Z tym, że ta kontrola jest ograniczona, bo momenty 

pojawiania się kolejnych „żywiołów” są przypadkowe. Myślę, że byłoby jednak interesujące 

wykorzystanie dodatkowo, w reagującym na gest interfejsie Leap Motion, istniejącej możli-

wości reagowania na ruchy palców. Pozwoliłoby to na finezyjne modulowanie zmian charak-

teru dźwięku. Ciekawym pomysłem jest zastosowanie w instalacji wibracji fotela, na którym 

siedzi „nawigator”, wibracji, które pojawiają się przy sprowadzeniu gestem  wysokości 

dźwięku do obszaru infradźwięków. Daje to poczucie namacalności i potęgi ”żywiołu Ziemi”. 

Jednym z elementów oceny pracy doktorskiej jest jej oryginalność. Czy więc instalacja 

„Żywioły” jest dziełem oryginalnym. Odpowiadam na to pytanie twierdząco. Na czym polega 

ta oryginalność? Nie na stronie technologicznej, bo tego rodzaju interaktywne instalacje,  

w których występuje reakcja na gest są często spotykane, nawet w wykonaniu studentów 

specjalności multimedialnej na naszej uczelni. Oryginalność polega tu na koncepcji; pomyśle 

postawienia uczestnika instalacji, nawigatora w roli demiurga władającego żywiołami, uciele-

śnionymi tu przede wszystkim przez materię dźwiękową. Jednocześnie wartość dźwiękowej 

części instalacji tkwi w doborze materiału dźwiękowego, tkanki dźwiękowej, z której ucze-

stnik, „nawigator” może tworzyć własne wizje gry żywiołów. 

Nie wspomniałem jeszcze o wizualnej stronie projektu. Jest ona w instalacji „Żywioły” 

tym elementem, który ma reprezentować żywioły poprzez kolor, czy też koloryt i proste formy 

graficzne w postaci wirujących pierścieni, kół i promieniście rozchodzących się linii. Pan 

Artymowicz, nie roszcząc ambicji do rozwiązań plastycznych poprzestał na dosyć prostej, 

nierozbudowanej formie, bardzo umownie i nie emocjonalnie odnoszącej się do czterech 

żywiołów. Oceniając instalację jako całość uważam, że jest to jej słabsza część, którą być 

może w przyszłości Autor rozwinie zapraszając do współpracy profesjonalnego artystę 

plastyka. Jednak nie wpływa to na moją ocenę koncepcyjnej i dźwiękowej strony instalacji, 

która jest zasadniczym obszarem profesjonalnej działalności pana Artymowicza.  
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Trzeba podkreślić, że zarówno w koncepcji i konstrukcji instalacji „Żywioły”, jak i w jej 

oprogramowaniu pan Andrzej Artymowicz wykorzystał soje bogate doświadczenia z projekto-

wania systemów symulatorów  lotniczych, w których występują podobne problemy interakcji  

i wysokie wymagania dotyczące wrażenia realności dźwięku. 

CZĘŚĆ OPISOWA PRACY  

Praca zajmuje 95 stron, zawiera 22 pozycje bibliografii, plus 33 źródła internetowe oraz 

44 ilustracje. Składa się z 9 rozdziałów (w tym wstęp). W rozdziałach 2 i 3 przedstawia Autor  

krótki przegląd rozwoju dźwięku filmowego oraz historii interaktywności. Rozdziały 4 do 6 

poświęcone są nieliniowym architekturom dźwiękowym. Zasadniczy opis instalacji „Żywioły” 

znajduje się w rozdziale 7. W rozdziałach 8 i 9 omawia Autor ograniczenia jakości narzędzi do 

operowania i tworzenia nieliniowego dźwięku oraz techniki udźwiękawiania filmów w wirtu-

alnej rzeczywistości.  

Swoja ocenę zacznę od punktów dyskusyjnych. Muszę stwierdzić, że od początku 

określenie dźwięk nieliniowy, użyte już w tytule pracy budziło moje wątpliwości. Bo na czym 

ta nieliniowość ma polegać? O ile rozumiem Autora, ma to być dźwięk, który nie buduje 

linearnego przebiegu w czasie i jest podstawą organizacji systemów interaktywnych. Jednak, 

jeśli przyjrzymy się tradycyjnym formom przekazu, takim jak film, to tam dźwięk na etapie 

wstępnym można traktować również jako nieliniowy; nie jest on zwykle ułożony sukcesywnie, 

pochodzi z wielu niezwiązanych ze sobą źródeł. Dopiero proces montażu, zgrania czyni ten 

dźwięk linearnym, tworzącym jakąś formę czasową. Czy w systemach interaktywnych, nawet 

z przypadkowym wyborem i rozrzutem jest inaczej?  

Z punktu widzenia, czy słyszenia odbiorcy struktura dźwiękowa, jako sekwencja zdarzeń, 

zawsze jest odbierana sukcesywnie, linearnie. Oczywiście z punktu widzenia twórcy może to 

wyglądać nieco inaczej. Jednak nie mogę zgodzić się z Autorem, który na str. 71 pisze: 

„Nawigator czyni z tych źródeł (dźwięku) nieliniową formę audiowizualną”. A jednak ta 

forma, chcąc nie chcąc staje się ostatecznie liniowa. 

Moim zdaniem bardziej trafne byłoby tu zastosowanie kryterium odwołującego się do 

pojęcia determinizmu, w sensie zdefiniowania. A więc można by mówić o strukturach 

deterministycznych , w których np. przez montaż, czy zgranie, jak to jest w filmie powstaje 

zdefiniowany przebieg zdarzeń oraz o strukturach indeterministycznych. W tym drugim 

przypadku chodzi o struktury albo w pełni aleatoryczne, gdzie nie występuje pojęcie montażu, 

jako świadome zestawianie zdarzeń, albo o struktury aleatoryczne, w których stopień 

przypadkowości jest kontrolowany przez twórcę, wykonawcę, czy w końcu odbiorcę. Tu już 
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można by mówić o pewnej formie montażu, montażu improwizowanym, w czasie rzeczy-

wistym. Nie zmienimy jednak naszej percepcji zdarzeń dźwiękowych, która ma naturę sukce-

sywną, liniową. A więc to pojęcie nieliniowości, to nie tylko kwestia nazewnictwa. 

Jednak to chyba jedyny dyskusyjny punkt tej pracy, która zawiera wiele istotnych 

rozważań, świadczących o dogłębnym podejściu Autora do problemów tworzenia instalacji 

audiowizualnych i roli w nich interakcji, a także wirtualnej rzeczywistości. Omawiając swoją 

główną tezę pracy, dotyczącą sytuacji „tradycyjnego” reżysera dźwięku wobec nowych, 

komputerowych środków tworzenia dźwięku Autor poddaje tu analizie m.in. tzw. nieliniowe 

architektury dźwiękowe i wykorzystywanie ich do budowania światów dźwiękowych. Wska-

zuje przy tym na istnienie dwóch różniących się grup twórców – programistów, potrafiących 

kreować dźwięk za pomocą programów komputerowych, ale często nie do końca świadomych 

anatomii dźwięku i estetycznych konsekwencji jego użycia oraz reżyserów dźwięku, wszech-

stronnie wykształconych, także estetycznie, ale wychowanych na technikach montażu stoso-

wanych w twórczości dźwiękowej w filmie. Autor konkluduje, że na razie, w większości 

przypadków reżyser dźwięku musi korzystać z pomocy programisty, ale ta współpraca jest 

trudna ze względu na brak wspólnego języka. Rozwiązania oczekuje Autor ze strony takiego 

kierunku rozwoju architektur dźwiękowych aby technologia pracy z nimi przybliżyła się do 

technologii stosowanych w tzw. liniowym operowaniu dźwiękiem. Uważa, że jest to możliwe 

jedynie przy twórczej współpracy najbardziej doświadczonych przedstawicieli obu 

wspomnianych grup, reżyserów dźwięku i programistów. Uważam tę analizę i diagnozę za 

cenną. 

 

Ostatecznie moja ocena przedstawionej rozprawy doktorskiej – dzieła i opisu - jest 

pozytywna. Zarówno przedstawiona realizacja instalacji „Żywioły”, a również pisemna 

eksplikacja świadczą, że mamy do czynienia z wysokiej klasy profesjonalistą, świadomym 

artystą potrafiącym twórczo wykorzystać najnowsze zdobycze współczesnego warsztatu 

realizacji dźwięku, świadomym złożoności problematyki estetycznej warsztatu dźwiękowego.  
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Konkluzja 

W podsumowaniu całości recenzji pragnę stwierdzić, że przedstawiona rozprawa doktor-

ska – dzieło artystyczne wraz z opisem - mgr Andrzeja Artymowicza pt. Techniki 

nieliniowego dźwięku w rękach współczesnego reżysera liniowych form dźwiękowych  

w audiowizualnej instalacji interaktywnej „Żywioły” stanowi oryginalne rozwiązanie 

problemu artystycznego oraz wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata, a także 

umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy artystycznej i tym samym w pełni odpowiada 

warunkom jakim w myśl Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym odpowiadać winna 

rozprawa doktorska. Stawiam wniosek o jej przyjęcie i dopuszczenie Autora do dalszych 

etapów przewodu doktorskiego.  
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