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Recenzja 
rozprawy doktorskiej Pana mgr Krzysztofa Ćwiertniewskiego

zatytułowanej E-PROJECT. Obrazy dynamiczne 
wykonanej pod kierunkiem prof. Stanisława Wieczorka

w związku z przewodem doktorskim w dziedzinie sztuk plastycznych, 
w dyscyplinie sztuki piękne wszczętym przez Rade Wydziału Grafiki 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Kilka słów o artyście:

 „Artysta multimedialny. Uprawia rysunek, grafikę, fotografię, film oraz animację 
eksperymentalną. Na co dzień oprócz działań artystycznych zajmuje się grafiką użyt-
kową współpracując z wieloma firmami w kraju jak i za granicą. Uczestnik ponad cz-
terdziestu wystaw zbiorowych. Jest laureatem ponad trzydziestu nagród i wyróżnień 
w konkursach, na festiwalach krajowych i międzynarodowych. W pracy dydaktycznej 
interesuje go twórczy kontakt ze studentami, którym, dzięki swoim wielokierunkowym 
doświadczeniom, jest w stanie przekazać wiedzę z zakresu szeroko pojętych multi-
mediów”. Tylko tyle i aż tyle o artyście mówi nota biograficzna umieszczona na stro-
nie internetowej Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. „Artysta Multimedialny” - 
hasło „wytrych”, hasło klucz, kiedyś mówiło się artysta wszechstronny, uniwersalny, 
człowiek renesansu! Dzisiaj, to nie to samo. Wydawałoby się, że każdy kto posługuje 
się wieloma (multi) mediami: grafika, rysunek, rzeźba jest multimedialny. Nie! Dzisiaj 
termin „Multimedialny” ściśle związany jest z grafiką i mediami wywodzącymi się  z 
pnia grafiki, czyli fotografią, grafiką cyfrową, filmem, animacją. Twórczość Krzysztofa 
Ćwiertniewskiego ma właśnie rodowód czysto graficzny. Studia na Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie (2007-1012), na kierunku Grafika w dwóch specjalnościach: 
fotografia i grafika warsztatowa, ukończył z wynikiem bardzo dobrym i wyróżnieniem 
Dziekańskim. 
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Żeby przestawić pełniejszy obraz doktoranta pozwolę sobie przywołać jeszcze kilka 
podstawowych faktów z jego życiorysu:
Pan Krzysztof Ćwiertniewski urodził się w 1984 roku w Warszawie. Jest absolwentem 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Technologii Drew-
na! jak to się ma do grafiki? chyba tyko tak, że drzeworyt, to jedna z najbardziej kla-
sycznych technik graficznych!). Jak wcześniej wspomniałem w 2017 ukończył Aka-
demię Sztuk Pięknych, Wydział Grafiki. Podczas studiów aktywnie działał w  życiu 
studenckim – przez cztery lata był członkiem Samorządu Studenckiego oraz przed-
stawicielem studentów w Radzie Wydziału. Był współzałożycielem Koła Malarzy 
i Grafików oraz Fotograficznego Koła Naukowego. Jako student brał udział w ponad 
pięćdziesięciu wystawach zbiorowych oraz indywidualnych w kraju i zagranicą. 
W tym czasie otrzymał ponad trzydzieści nagród i wyróżnień, zarówno o randze kra-
jowej, jak i międzynarodowej. Dyplom obronił w maju 2012 r. W międzyczasie rozpo-
czął pracę jako „freelancer” współpracując m.in. z BMW, Fundacją Bęc-Zmiana, Złota 
44, oraz jako etatowy grafik i animator w firmie One House, w której pracuje do dziś.
Po uzyskaniu tytułu magistra sztuki kontynuował edukację na Akademii Sztuk Pięk-
nych na poziomie studiów doktoranckich. Dwukrotnie był stypendysta JM Rektora 
ASP. W październiku 2012 r. zaczął pracować jako wykładowca w Społecznej Aka-
demii Nauk na kierunku Grafika gdzie prowadzi takie zajęcia jak: grafika warsztato-
wa, projektowanie graficzne, film, animację i montaż wideo.

Dorobek artystyczny:

W swoim dorobku artystycznym pan Krzysztof Ćwiertniewski ma 10 wystaw indywi-
dualnych w tym trzy po ukończeniu studiów, udział w 51 wystawach zbiorowych, 
w tym 16 po roku 2012 r. Gdyby wymienić najważniejsze: 
• Wystawa pokonkursowa - III Warszawskie Biennale Sztuki Mediów 2010, Galeria 

Spokojna, ASP w Warszawie, Warszawa, 2010 r. 
• IV Ogólnopolska Wystawa Rysunku, Galerii Wydziału Matematyki i Informatyki 

UMK, Toruń, 2011 r. 
• XXX-ty Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film, Wystawa Debiuty 

Roku, Koszalin, 2011 r.
• Wystawa Pokonkursowa — II Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. 

Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie „IMPRINT 2011” , Arkady Kubickiego, War-
szawa, 2011 r. 

• XXXI-y Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film — Wystawa Debiuty 
Roku, Koszalin 2012 r. 

• Artimplant Społeczny, Galeria A3 (Społeczna Akademia Nauk), Łódź, 2012 r. 
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• Wystawa „Grafika Warszawska 2006-2011”, BWA Skierniewice, Skierniewice, 
2013 r. 

• Grafika Warszawska 2012, Galeria Test, Warszawa, 2013 r. 
• Wystawa Instant Curiosities, 8 Biennale Fotografii w Poznaniu, Galeria Miejska Ar-

senał, Poznań 2013 r. 
• Szczere Kłamstwa, Rondo Sztuki, Katowice, 2014 r. 
• Małe Formy Grafiki, 15 Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki, Miejska Ga-

leria Sztuki, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź, 2014 r. 
• Grafika Warszawska 2013 oraz wybrane prace z 20 lat Konkursu, Galeria Test, 

Warszawa, 2014 r. 
• Grafika Warszawska 2014 oraz wybrane prace z 20 lat Konkursu, Galeria Test, 

Warszawa, 2015 r. 
• Wystawa „Czerwień w dialogu”, Pałac Sztuki, Lwów, Ukraina, 2015 r. 
• ISPB Lublin 2015 - Wystawa pokonkursowa, Galeria Labirynt (UMCS), Lublin, 

2015 r. 
• PrintOn 2016, Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS, Lublin, 2016 r. 
• PrintOn 2016, University of Art & Design, Shandong, Chiny, 2016 r. 
• Ukraina/Polska. Tkanina Współczesna — Zagadnienia Malarskie Kompozycja Ko-

lorystyczna 2016 Galeria LUFCIK, Warszawa, 2016 r. 
• Eksploracje E 23 Galeria Elektor / MIK /, Warszawa, 2016 r. 
• Świat Odbity, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa, 2017 r. 
• Różnorodność, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa, 2017 r.

Wystawy indywidualne: 

• Wystawa fotografii podczas Fotograficznych Targów Fotopolis Expo, Koneser, Wa-
szawa, 2010 r. 

• Wystawa Fotografii „Polaroid’s” SDK, Galeria Wyjście Awaryjne, Warszawa, 2011 r. 
• Pokaz Filmów (aneks do wystawy Polaroid’s) SDK, Piwnica Largactil, Warszawa 

2011 r. 
• Wystawa „Z tytułem”, Galeria Turbo, ASP ul. Krakowskie Przedmieście 5, Warsza-

wa 2011 r. 
• Projekt w przestrzeni — „Piony”, Noc Muzeów, Dziedziniec Akademii Sztuk Piękny-

ch w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, maj 2011 r. 
• „Auto Portret”, Eksperymentalne Laboratorium Naukowo Badawcze, Dom Plenero-

wy ASP w Dłużewie, 2011 r. 
• Wystawa „Między Czernią a Bielą”, Galeria Klatka, Fabryka Wódek Koneser, War-

szawa, 2011 r. 
• Wystawa „E–project”— Galeria TA3, ul. Tarczyńska 3, Warszawa, 2015 r. 
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• Pokaz Animacji Eksperymentalnej „E-project” — ISP WA UMCS Lublin, Zakład Me-
diów Cyfrowych, 2015 r. 

• Multimedialny Spektakl Muzyczny z okazji rocznicy 100-lecia Ludobójstwa Ormian 
(zespół Klezmafour, Orkiestra Podlaska, dyrygent Nikola Kołodziejczyk) — Autor 
8_miu wizualizacji, Opera i Filharmonia Podlaska — Europejskie Centrum Sztuki 
w Białymstoku, Białystok, 2015 r

Nagrody i Wyróżnienia: 

Wymieniłbym te najbardziej prestiżowe: 
• Nagroda Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza, II Międzynarodowe Triennale Sztuk 

Graficznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie „IMPRINT 2011”, 
• I miejsce, nagroda Canon’a  i wyróżnienie Muzeum Powstania Warszawskiego, 

V Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2009 r. 
• Wyróżnienie, VI Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej 2010 r.

• Wyróżnienie pisma artystycznego Media Art na VII Warszawskim Festiwalu 
Fotografii Artystycznej 2011 r

• 3 miejsce  w III Warszawskie Biennale Sztuki Mediów w 2010 r.
• również 3 miejsce na XXX Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film, 

Koszalin 2011 — Wystawa — Debiuty Roku, 2011 r.
• W latach 2-11 -2014 otrzymał 18 nagród i wyróżnień w miesięcznych edycjach 

Konkursu Grafika Warszawska

Wszystkie dokładne dane, dotyczące dorobku artystycznego, daty, nazwy imprez, 
nagród i wyróżnień są w dokumentacji.

Rozprawa doktorska:

 Rozprawa doktorska pana mgr. Krzysztofa Ćwiertniewskiego zatytułowana jest 
„E-PROJECT. Obrazy dynamiczne”. Na pracę składa się zestaw dziewięciu impresji - 
grafik (57x102 cm) wykonanych techniką soczewkową. Dla uzyskania odpowiednie-
go efektu, dynamiki obrazu, trójwymiarowości, jako podłoża drukowego autor zasto-
sował  folię lentikularna zwana też folią soczewkową. Jest to materiał  wykonany z 
przezroczystego tworzywa sztucznego w postaci folii z jednej strony gładkiej, z dru-
giej z wytłoczonymi soczewkami lub pryzmatami liniowymi. Ten typ druku umożliwia 
oglądanie różnych obrazów w zależności od kąta patrzenia, a także uzyskanie roz-
maitych efektów związanych z ich przenikaniem się i transformacją. W tym momen-
cie pozwolę sobie na małą dygresję odnośnie tej techniki. Pierwszy raz z drukiem  
lentikularnym spotkałem się będąc dzieckiem, w latach sześćdziesiątych. Oczywi-
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ście, wtedy nie tylko nie wiedziałem co to jest druk soczewkowy, w ogóle nie wiedzia-
łem co to jest grafika! Kolega przyniósł do klasy linijkę z nadrukiem jadącego na ko-
niu kowboja. Jak poruszało się linijką, kowboj galopował. Robiło to na nas, siedmio- 
może ośmioletnich dzieciach, duże wrażenie! Oglądaliśmy to cudo i usiłowaliśmy 
dojść co wprawia w ruch konia, dlaczego obrazek ma głębie i wydaje się przestrzen-
ny, trójwymiarowy. Wystarczyło lekko poruszyć linijką, zmienić kąt patrzenia i zmie-
niał się obraz. Gwałtowniejszy ruch powodował szybszy galop rumaka. Po dwudzie-
stu latach, będąc juz absolwentem Akademii Sztuk Pięknych i mając jako takie poję-
cie o grafice, zobaczyłem coś co wprawiło mnie w osłupienie! Przechodząc koło wi-
tryny sklepu z dewocjonaliami w Rzymie, kątem oka zobaczyłem mrugającego Chry-
stusa! Oczywiście! była to pocztówka wykonana techniką druku soczewkowego! Gdy 
robiłem krok do przodu Chrystus otwierał oczy, krok do tyłu zamykał i opuszczał gło-
wę. Ale żeby nie pozostało wrażenie, że druk soczewkowy to tylko kicz i komercja 
przytoczę przykład zastosowania w grafice artystycznej i to, moim skromny zdaniem, 
na bardzo wysokim poziomie. Mam na myśli twórczość graficzną pani Elżbiety Gaw-
likowskiej-Łabęckiej prof. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W tym 
przypadku zachodzi nawet pewne pokrewieństwo abstrakcyjnego myślenia o obra-
zie. Wróćmy do rozprawy doktorskiej Pana Krzysztofa Ćwiertniewskiego.  Jak autor 
pisze w opisie: „E-project. Obrazy dynamiczne” to efekt kilkuletnich eksperymentów 
z pogranicza fizyki, grafiki i multimediów”. Materiałem wyjściowym do tych grafik są 
kadry video. W opisie pracy doktorskiej każda grafika opatrzona jest tekstem który 
opisuje zjawisko, będące genezą danej pracy,  „swoisty leksykon światła” jak nazywa 
go Autor. Prace te można rozpatrywać w kilku warstwach. Jak każde dzieło maja 
swoją formę  i teść. W tej pierwszej, postrzegamy te grafiki jako „czystą” forma pla-
styczną. „Obrazy dynamiczne, impresje”, dziewięć horyzontalnych grafik, obiektów - 
to minimalistyczne kompozycje abstrakcyjne, utrzymane w ciemnej tonacji, w których 
najczęściej występującym elementym jest koło, aż w siedmiu grafikach! w jednej są 
to wąskie wycinki koła - praca „Impresja 5 - Błyskanie” i zniekształcony prostokąt 
w grafice „Przedświty”. We wszyskich pracach z mroku, czerni, wyłaniają się, pulsują, 
drgają, migocą, wchodzą we wzajemne relacje proste, abstrakcyjne formy geome-
tryczne. Grafiki te są bardzo atrakcyjne wizualnie, efektowne w dobrym tego słowa 
znaczeniu, czarują, uwodzą widza. Zmuszają do wejścia w interakcję.  Jak ktoś na 
moment zwróci na nie uwagę zostaje zmuszony do podjęcia zabawy, ruchu, do 
współdziałania w oglądaniu pod różnymi kątami. Nie bez powodu są podtytuły: Od-
działywanie, Pulsowanie, Mieszanie, Żarzenie, Błyskanie, Migotanie, Narastanie, 
Prześwity, Nakładanie.. To wszystko jest w tych pracach! Żeby to zobaczyć widz musi 
wykonać przed nimi swojego rodzaju taniec „godowy”! Autorowi udało się osiągnąć 
efekt, cel artystyczny jaki sobie postawił tj. stworzenie obrazu dynamicznego – „ilu-
stracji dynamicznej” jak sam napisał, chodziło o „przeniesienie wybranej sceny z rze-
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czywistości na obraz i nadanie jej wymiaru nieskończoności – chciałem, żeby trwała 
tak długo, jak odbiorca będzie na nią patrzył….. Chciałem poszerzyć pole doświad-
czeń pomiędzy przedstawianym obrazem a odbiorcą. Moim celem było włączenie 
widza w swoistego rodzaju dialog z obrazem, jego barwami i światłem”.
Praca Pana Ćwiertniewskiego dobrze realizuje wymogi rozprawy doktorskiej jeśli 
chodzi o oryginalność dzieła! Potwierdza również zasadę, że każda nowa metoda, 
technika graficzna najpierw pełni funkcję użytkowe, komercyjne (mrugające pocztów-
ki) dopiero potem jest wykorzystywana, anektowana przez artystów do tworzenia au-
tonomicznych dzieł sztuki.
Warstwa treściowa, symboliczna jest trudna do doczytania, Może tylko zarezerwo-
wana dla autora? Widzowi pozostaje intuicja. Można się w tych pracach doszukiwać 
jakiś kosmicznych impresji lub relacji między ludzkich, sensualnych podtekstów, co 
by sugerowały niektóre podtytuły: Oddziaływanie, Pulsowanie.. 
Myślę, że autorowi udało się, przynajmniej u niektórych odbiorców wywołać metafi-
zyczne uczucie wyjątkowości własnego istnienia i kontaktu z tajemnicą! To właśnie 
uczucie metafizyczne, które wywołuje sztuka, według koncepcji Czystej Formy Wit-
kacego nadaje sens ludzkiemu życiu i stanowi jedno z najważniejszych przeżyć. To 
zestawienie kiczowatej pocztówki i linijki z kowbojem jako wytworów tzw. kultury ma-
sowej z  pracami graficznymi Krzysztofa Ćwiertniewskiego przeczą pesymistycznej 
wizji Witkiewicza, że szuka zniknie z powodu braku wyższych uczuć u ludzi.

Konkluzja:

Po zapoznaniu się z dokumentacją, dorobkiem, pracą doktorską, uważam, że 
zaprezentowana praca artystyczna pana mgr Krzysztofa Ćwiertniewskiego spełnia 
wymogi stawiane pracy doktorskiej, określone w art. 12 i 13 ustawy z dnia 14 marca 
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65 poz.595) tj. stanowi oryginalne dokonanie artystyczne. Bio-
rąc pod uwagę kwalifikacje doktoranta, jego wiedzę teoretyczną, poziom artystyczny 
prezentowanych prac stwierdzam, że kandydat wykazał się umiejętnością do samo-
dzielnego prowadzenia pracy artystycznej i wnioskuję do Rady Wydziału Grafiki Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie o przyznanie mgr Krzysztofowi Ćwiertniewskie-
mu stopnia doktora sztuki, w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne.

                                                                                  
Grzegorz Mazurek
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