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WPROWADZENIE
Niniejszy autoreferat stanowi prezentację mojego dorobku artystycznego, naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem multimedialnego cyklu MathArt, który
wskazuję jako dzieło habilitacyjne w obszarze sztuki. Podobnie jak większość moich realizacji arty stycznych, instalacje wchodzące w skład cyklu MathArt, czerpią swe inspiracje z obszaru nauki,
w tym wypadku matematyki. Ścisły związek sztuki i nauki, polegający na ich wzajemnym przenikaniu i uzupełnianiu się, stanowi główną charakterystykę mojej aktywności twórczej, zarówno w ob szarze kreacji artystycznej, jak i refleksji teoretycznej, dotyczącej przede wszystkim poznawczej roli
obrazu i poznawczej roli sztuki.
Obraz odgrywa nadrzędną rolę w ludzkim poznaniu, o czym wiedzieli już filozofowie starożytni. Wedle Platona obserwacja świata pozwala wytworzyć abstrakcyjne pojęcia (takie jak liczba
i czas), dzięki nim zaś możliwe jest badanie natury świata, uzyskujące swą koronną postać w filozofii1. Arystoteles uznawał zmysły, w szczególności zaś wzrok, za warunek konieczny wszelkiego poznania, twierdząc, że człowiek „...bez postrzeżeń zmysłowych nie może niczego się nauczyć ani niczego pojąć”2. Filozofowie średniowieczni, rozwijając koncepcje przejęte od Platona, za najbardziej
subtelną władzę poznawczą uznawali tzw. „oko umysłu” 3. W XX w. teza, iż percepcja i wyobraźnia
wzrokowa odgrywają w naszym poznaniu kluczową rolę, znalazła swego głównego orędownika
w osobie Rudolfa Arnheima, niemieckiego psychologa i teoretyka sztuki. W klasycznym już dziele
Myślenie wzrokowe4 dowodził on, że nie tylko nasze potoczne myślenie, ale i cała nauka, w tym również matematyka5, buduje swe abstrakcyjne pojęcia w oparciu o skojarzenia wizualne. Skoro zatem
obraz stanowi tak istotny czynnik poznania, to sztuka będąca naturalną domeną obrazowości, po winna odgrywać w kształtowaniu naszych kompetencji poznawczych wiodącą rolę.
W pełni podzielam to przekonanie, czyniąc zeń jedno z fundamentalnych założeń swojej
pracy twórczej. W swoich realizacjach staram się w sposób kreatywny przetwarzać treści naukowe
tak, by pod postacią obiektów artystycznych nie tylko oddziaływały one na odbiorcę swą estetyczną, audiowizualną formą, ale również by wzbudzały jego zainteresowanie źródłowym zagadnieniem
teoretycznym. Owa synergia poznawcza, zachodząca pomiędzy sztuką i nauką, stanowiła będzie
główną oś prowadzonych tutaj rozważań. W sposób szczególnie wyraźny synergia ta uobecnia się
w cyklu instalacji multimedialnych MathArt.

1
2
3
4
5

Platon, Timajos, 47a-b, [w:] Tenże, Dialogi, przeł. W. Witwicki, Verum, Warszawa, 2007, s. 324.
Arystoteles, O duszy, 432 a, przeł. P. Siwek, PWN, Warszawa, 1988, s. 134.
Zob. Mikołaj z Kuzy, Laik o umyśle, przeł. A. Kijewska, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2008, s. 197.
R. Arnheim, Myślenie wzrokowe, przeł. M. Chojnacki, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.
O roli wyobraźni wzrokowej w matematyce zob. M. Giaquinto, Visual Thinking in Mathematics. An epistemological
study, Oxford University Press, New York 2007.
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I. POMIĘDZY – interdyscyplinarna ścieżka twórcza
Od początku...
Hasłem, za pomocą którego można by najzwięźlej określić moją aktywność twórczą i badawczą jest
interdyscyplinarność. Rys ten zaznaczył się już w trakcie edukacji szkolnej, uczęszczałem bowiem do
liceum ogólnokształcącego oraz do średniej szkoły muzycznej, zdając równolegle dwie matury. Już
wtedy nastąpiło więc to zawieszenie pomiędzy sztuką i nauką, choć nie miało ono jeszcze cech
wzajemnego przenikania (przynajmniej nie w stopniu w pełni uświadomionym); nie była to też ta
dziedzina sztuki, której miałem się w przyszłości poświęcić.
Od najmłodszych lat towarzyszyło mi silne przekonanie, że prędzej czy później, w końcu
muszę znaleźć się na Akademii Sztuk Pięknych, jednak swoją edukację wyższą rozpocząłem od zu pełnie innej dziedziny – matematyki. W trakcie studiów na Uniwersytecie Wrocławskim wciąż zaj mowałem się rysunkiem (zarówno hobbystycznie jak i zawodowo – jako ilustrator w czasopismach).
W połowie studiów odkryłem, że interesuje mnie także filozofia i temu obszarowi zacząłem poświęcać coraz więcej uwagi.
W 2003 roku obroniłem pracę magisterską pt. Dyskretna analiza sygnału elektroencefalograficznego, napisaną pod kierunkiem dr Krzysztofa Tabisza, uzyskując tytuł magistra matematyki (specjalność: matematyka w informatyce). Dopiero wtedy, w pełni już świadomy, czym chcę się zajmo wać, rozpocząłem studia na Wydziale Grafiki wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Podczas pierwszych lat studiów prowadziłem równolegle pracę badawczą na Politechnice Wrocławskiej, współpracując z dr. hab. Mirosławem Łątką w zakresie cyfrowej analizy sygnałów biologicznych. To ciągłe zawieszenie pomiędzy co najmniej dwiema dziedzinami spowodowało, że w pewnym momencie
w naturalny sposób zacząłem poszukiwać sposobu na połączenie różnych obszarów swojej aktywności. W efekcie dość szybko zacząłem orientować swoje działania artystyczne na relację z nauką.
W tym duchu w 2006 r. zrealizowany został mój dyplom licencjacki Między sztuką a nauką (promotorzy: prof. Eugeniusz Smoliński i prof. Wiesław Gołuch). Rok później, jeszcze jako student, zostałem
zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Sztuki Mediów.
Pierwszymi realizacjami artystycznymi, w których relacja sztuki i nauki osiągnęła w moim
odczuciu dojrzałą postać, były dwie prace wchodzące w skład dyplomu magisterskiego pt. Obrazki
z filozofii, który obroniłem w 2008 r. pod kierunkiem prof. Ludwika Żelaźniewicza oraz prof. Ryszarda
Jędrosia. Były to instalacje multimedialne: Włóczna Lukrecjusza oraz Koło wiedzy. To właśnie w nich
po raz pierwszy w pełni uobecnił się fundamentalny dla moich przyszłych działań trójkąt badawczy,
uwzględniający: 1) teoretyczne i logiczne podłoże w naukach ścisłych (głównie w matematyce), 2)
kreatywne przetwarzanie w obszarze sztuk wizualnych oraz 3) spajającą rolę filozofii, która stanowi
pomost pomiędzy dziedzinami ścisłymi i humanistycznymi, pomiędzy nauką i sztuką.
Chociaż wybór filozofii jako naturalnego spoiwa pracy twórczej pojawił się u mnie w sposób
intuicyjny, nie była to w żadnej mierze koncepcja odkrywcza. Ową spajającą moc filozofii tłumaczył
wcześniej między innymi William James, pisząc, iż „poprzez swą poetyckość trafia ona do umysłów
literackich”6 natomiast „dzięki swej logice filozofia przemawia do umysłów naukowych” 7. Równocześnie zapobiega ona „poetyckiemu rozmiękczeniu” umysłów humanistycznych oraz „łagodzi twardość” umysłów ścisłych8.

6
7
8

W. James, Z wybranych problemów filozofii, przeł. M. Filipczuk, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 20016, s. 7.
Tamże.
Por. tamże.
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01. Trójkąt badawczy: sztuka-nauka-filozofia

To wzajemne uzupełnianie się sztuki, nauki i filozofii stanowiło również jeden z głównych
wątków mojej pracy doktorskiej, zatytułowanej Przestrzenie ruchów dyskretnych, którą obroniłem na
Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu w 2013
roku. Moim promotorem był prof. Wiesław Gołuch. W pracy tej w sposób twórczy odnosiłem się do
zagadnień poznawczych (kognitywnych i epistemologicznych), związanych ze strukturą i percepcją
ruchomego obrazu.
Owa badawcza i poznawcza trójjednia matematyki, sztuki i filozofii stanowi również fundament opisywanego w niniejszym autoreferacie cyklu MathArt, wskazanego jako dzieło habilitacyjne.

Między sztuką i nauką... sztuka poznania
Prawdziwą interdyscyplinarność rozumiem nie jako powierzchowne łączenie wielu wątków zaczerpniętych z różnych dziedzin, lecz jako głębokie badania prowadzone w każdym z podejmowanych
obszarów, w efekcie których, z połączenia pozornie odległych zagadnień, zrodzić może się nowa jakość. Kluczowe znaczenie odgrywa w przypadku moich prac element kreacji artystycznej, umożliwiający pojawienie się świeżego – wizualnego – ujęcia klasycznych problemów naukowych. Z jednej
strony pozwala on zaistnieć treściom naukowym na polu sztuki, z drugiej zaś tworzy szansę, że nie standardowe podejście rzuci nowe światło także na obszar dociekań teoretycznych.
Praca na styku sztuki i nauki w naturalny sposób może przywodzić na myśl nurt art&science.
Moje podejście do relacji tych dwóch dziedzin jest jednak wyraźnie odmienne. Artyści, którzy działają np. w obszarze tzw. bio artu czy też sztuki robotycznej, korzystając często z bardzo zaawansowanych technologii, metodologii naukowej i aparatury laboratoryjnej, tworzą na ogół dzieła, w których nacisk położony jest na efekt czysto artystyczny. Przykładowo Stelarc, jeden z czołowych
przedstawicieli nurtu art&science, wyraźnie dystansuje się od prób przypisywania jego twórczości
charakteru naukowego. Jego zdaniem sztuka i nauka stawiają sobie całkiem inne zadania, a tym, co
może je ewentualnie łączyć, jest technologia 9. Szanując w pełni takie podejście, muszę jednocześnie
zaznaczyć, że swojej twórczości stawiam inny cel – obok efektu artystycznego zakładam równolegle
nie mniej istotny efekt poznawczy. Ujmując to słowami Ryszarda Kluszczyńskiego, chodzi mi
„o tworzenie zjawisk artystycznych, w których doświadczenie estetyczne łączy się i zlewa się z poznawczym”10. W tym sensie pozostaję też w opozycji wobec dominujących w sztuce współczesnej
tendencji asemantycznych, w myśl których dzieło sztuki nie powinno niczego przedstawiać czy też
9

Zob. M. Ożóg, Rozmowa ze Stelarckiem, [w:] Mięso, metal i kod / rozchwiane chimery STELARC, red. R.W. Kluszczyński,
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2014, s. 50-51.
10 R.W. Kluszczyński, art@science. O związkach między sztuką i nauką, [w:] W stronę trzeciej kultury. Koegzystencja sztuki,
nauki i technologii, red. Tenże, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2011, s. 36.
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reprezentować; powinno natomiast stanowić fenomen czysto wizualny, oderwany od wszelkich od niesień i znaczeń11. Moja twórczość wręcz przeciwnie, z założenia nie odcina się od treści zewnętrznych. Chociaż ruchomy obraz ma zwracać uwagę, przyciągać do siebie samą swą formą wizualną,
rzec można „czystą wizualnością”, to ma on również być nośnikiem znaczeń wykraczających poza
obszar sztuki.
Proponowane przeze mnie podejście narażone może być na zarzut, że sztuka pozbawiana
jest tu pełnej autonomii, pozostaje bowiem w ścisłym związku z treścią naukową, czy wręcz służy
nauce. Trzeba jednak podkreślić, że zachodząca tu relacja jest dwustronna – sztuka w takim samym
stopniu służy nauce, w jakim nauka służy sztuce. Służy jej jako punkt wyjścia, jako źródło inspiracji,
a także stanowi pole dla uzasadnienia i weryfikacji poznawczej roli sztuki. Jest to więc raczej związek symbiotyczny, w którym sztuka i nauka mają wzajemnie się przenikać i uzupełniać; związek, w
którym między sztuką i nauką zachodzi synergia poznawcza. W efekcie ani sztuka nie służy tu nauce, ani nauka nie służy sztuce, lecz obie wspólnie służą myśleniu. Połączone razem pozwalają nam
widzieć rozumnie i rozumować wizualnie12.
Dla określenia tego indywidualnego podejścia, w którym element kreatywny przeplata się
wzajemnie i uzupełnia z poznawczym, podejścia które wymyka się klasycznym podziałom na dziedziny oraz dyscypliny, pozwoliłem sobie ukuć termin sztuka poznania (cognition art).

Wybrane realizacje artystyczne (2008 – 2013)
W niniejszej sekcji zaprezentuję wybrane prace artystyczne zrealizowane w okresie pomiędzy dyplomem magisterskim i doktoratem. Skupię się przy tym na pracach, dla których głównym źródłem
inspiracji były zagadnienia teoretyczne (naukowe i filozoficzne) i które miały owe zagadnienia przy bliżać, akcentując tym samym poznawczą rolę obrazu oraz sztuki. Pominę tu zatem szereg realizacji
artystycznych, które nie odnosiły się wprost do problemów nauki (np. FIBRAFON, ZAPIS, czy CONCERTO COCCODÉ), a także realizacje o charakterze komercyjnym (logotypy, projekty graficzne, instalacje multimedialne), chociaż doświadczenia zdobyte przy pracy nad nimi, również miały wyraźny
wpływ na charakter całej mojej twórczości, zarówno pod względem estetycznym, jak i technologicznym. Mam nadzieję, że dokonany przeze mnie wybór pozwoli wyraźnie ukazać konsekwentną ścieżkę twórczą, prowadzącą do powstania multimedialnego cyklu MathArt.
Zacznę od dwóch, wspomnianych już wcześniej realizacji wchodzących w skład dyplomu
magisterskiego: Włóczni Lukrecjusza i Koła wiedzy. Pierwsza z tych prac to instalacja interaktywna
odnosząca się do słynnego rozumowania rzymskiego poety Lukrecjusza (I w. p.n.e.), który na drodze czystej spekulacji dowodził, iż wszechświat jest nieskończony 13. Na ekranie wyświetlany jest
fragment czarnego koła, które w wybranych stanach dopasowuje się do łuków wykreślonych
na ścianie. Dotknięcie krawędzi koła powoduje jego powiększenie, w efekcie czego okazuje się,
że punkt który dotknęliśmy, nie leżał na krawędzi, lecz we wnętrzu koła. Granica koła, symbolizującego tutaj wszechświat, wciąż nam zatem umyka. Włócznia Lukrecjusza zdobyła Nagrodę Prezydenta Szczecina podczas 5. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wizualnej „inSPIRACJE 09” oraz Wyróżnienie Honorowe na Ogólnopolskiej Wystawie Rysunku Studenckiego 2010 w Toruniu.
Druga z wymienionych prac dyplomowych – Koło wiedzy to projekcja cyfrowa, stanowiąca
11 Por. P. Zawojski, Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012, s. 24-31.
12 Podkreślę przy tym raz jeszcze, że w proponowanym przeze mnie podejściu mowa jest o synergii poznawczej sztuki
z nauką. Nie mam tu więc na myśli sztuki odizolowanej od zewnętrznych treści i odniesień. Na temat tego, czy i w ja kim sensie sztuka sama w sobie może pełnić funkcję poznawczą, zob. P. Kozak, Sztuka i myśl, Fundacja na rzecz myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa 2015, s. 160-197.
13 Zob. Lukrecjusz, O naturze wszechrzeczy, I. 963-983, przeł. E. Szymański, PWN, Kraków 1957, s. 36.
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wizualną metaforę procesu ewolucji ludzkiej wiedzy. Źródłem inspiracji dla stworzenia tej pracy
były, odnoszące się do geometrii, rozważania epistemologiczne Willarda Van Ormana Quine'a oraz
Michała Hellera14. Na ekranie widoczna jest figura zbudowana z prostokątnych bloków, zawierających fragmenty ruchomego obrazu telewizyjnego. W wyniku kolejnych podziałów, kształt figury coraz bardziej upodabnia się do koła, choć jasne jest, że nigdy nie będzie on w pełni tożsamy z kołem.
Ne pewnym etapie swej ewolucji figura ta składa się już z milionów ruchomych elementów. Kompozycja tak złożonej struktury możliwa była dzięki autorskiej aplikacji napisanej w języku Processing.
Po latach, w ramach badań dotyczących wizualnych metafor poznawczych, wróciłem do idei zawar tych w tej pracy, rozwijając je w tekście Circle and sphere – geometrical speculations in philosophy 15.

02. Włócznia Lukrecjusza (2008), Koło wiedzy (2008)

03. Lustro Wittgensteina (2010)

Kontynuując wątek realizacji artystycznych odnoszących się do problemów filozofii, w 2010 r. na fe stiwalu inSPIRACJE 2010 GLAMOUR zaprezentowałem instalację interaktywną Lustro Wittgensteina16. Na pierwszy rzut oka zdaje się to być prosty układ lustrzanych kafli na ścianie. Po zbliżeniu
okazuje się jednak, że do części segmentów można zajrzeć, by odkryć różne artefakty, które symbolizują ludzkie grzeszki i słabości. Patrząc w lustro widzimy tylko swoje odbicie; zaglądając do wnę 14 W. V. Quine, Dwa dogmaty empiryzmu, [w:] Tenże, Z punktu widzenia logiki, przeł. B. Stanosz, Aletheia, Warszawa 2000,
s. 71-75 oraz M. Heller, Doświadczenie Granic, [w:] Granice nauki, red. M. Heller, J. Mączka, J. Urbaniec, OBI-Biblos, Kraków-Tarnów 1997, s. 7.
15 J. Jernajczyk, B. Skowron, Circle and sphere – geometrical speculations in philosophy, [w:] Mathematical Transgressions
2015, red. P. Błaszczyk, B. Pieronkiewicz, Universitas, Kraków 2018, s. 373-389.
16 Projekt ten został zrealizowany w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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trza lustra możemy spojrzeć w głąb siebie. Tu właśnie wybrzmiewa transcendentalny charakter etyki
Ludwika Wittgensteina: niewyrażalne jest niewyrażalnie zawarte w wyrażonym 17.
W 2011 r. powstały dwie prace inspirowane zagadnieniami matematycznymi. Portret Pi, jak
sugeruje nazwa, stanowi wizualne przedstawienie liczby Pi. Nie jest to jednak reprezentacja symbo liczna, jaką jest np. grecka litera π, lecz jest to konstrukcja geometryczna, w której faktycznie zawarta została matematyczna istota tej szczególnej liczby niewymiernej 18.

04. 90-60-90 (2011), Portret Pi (2011)

Z kolei instalacja 90-60-90 odnosi się do problemu geometrii nieeuklidesowych, w których w przeciwieństwie do znanej powszechnie geometrii euklidesowej istnieją trójkąty równoboczne o kątach
różnych niż 60 stopni. Nie wchodząc tu w szczegóły teoretyczne, chciałbym zwrócić uwagę na dwuznaczność tytułu tej pracy. Choć zapis „90-60-90” jest w pełni uzasadniony kontekstem matematycznym, przywołuje on na myśl również popkulturowy ideał budowy kobiecego ciała. Takie podejście pozwala nieco rozluźnić poważny ton ścisłych rozważań i wprowadzić odrobinę humoru. Dzięki
temu skomplikowany przekaz może dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Do tego wątku powrócę jeszcze w kolejnym rozdziale, odgrywa on bowiem istotną rolę także w przypadku prac wchodzących w skład cyklu MathArt.
Ostatnie dwie instalacje, które chciałbym tutaj przybliżyć, powstały w ramach pracy doktorskiej pt. Przestrzenie ruchów dyskretnych. W interaktywnej instalacji Hipocykloida (2013) na czarnym
ekranie widoczny jest biały punkt, który porusza się z nawrotami wzdłuż odcinka. Dotknięcie ekranu
ujawnia prawdziwą zasadę tego ruchu. Okazuje się, iż punkt leży na obwodzie koła, które toczy się
wewnątrz koła o dwukrotnie większej średnicy. Zachodzi tu więc bezpośrednie przełożenie ruchu
okrężnego na ruch prostoliniowy, które przeczy naszym potocznym intuicjom. Warto zaznaczyć, że
analiza tego szczególnego przypadku hipocykloidy odegrała bardzo istotną rolę w historii nauki 19.
Instalacja Granice ruchu odnosi się natomiast do ograniczeń naszej percepcji wzrokowej.
Generowana w czasie rzeczywistym aplikacja cyfrowa prezentuje trzy punkty poruszające się wzdłuż
okręgów. W bezpośrednim oglądzie widzimy jednak tylko ruch środkowego punktu. Pozostałe dwa
ruchy okazują się być odpowiednio za wolne i za szybkie dla naszego aparatu wzrokowego.

17 Por. B. Wolniewicz, O traktacie, [w:] L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, przeł. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa, 2000, s. XXXVI.
18 Sens owego przedstawienia wyjaśniony został szczegółowo [w:] J. Jernajczyk, Irrational images – the visualization
of abstract mathematical terms, „MATHEMATICA APPLICANDA” Vol 43, No 2 (2015), s. 269-279.
19 Zob. J. Jernajczyk, Thinking in Images: The Role of Digital Media in Popularizing Science, [w:] Visual Thinking – Visual
Culture – Visual Pedagogy, red. H. Rarot, M. Śniadkowski, Politechnika Lubelska, Lublin 2014, s. 36.
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05. Hipocykloida (2013), Granice ruchu (2013)

Obie opisane wyżej instalacje prezentowane były na wielu wystawach artystycznych. Stanowiły również podłoże tekstów naukowych, wystąpień konferencyjnych oraz wykładów akademickich i popularyzatorskich, które dotyczyły możliwości oraz ograniczeń ludzkiego poznania.
Takie też złożone – artystyczne i poznawcze – funkcje wyznaczam realizacjom wchodzącym
w skład multimedialnego cyklu MathArt.
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II. MATHART – opis dzieła habilitacyjnego
Jako dzieło aspirujące do spełnienia warunków postępowania habilitacyjnego w zakresie sztuki wybrałem cykl instalacji multimedialnych MathArt. Wchodzące w jego skład prace łączy zarówno przestrzeń odniesień, którą stanowi matematyka, jak i podobne rozwiązania formalne – są to zapętlone
ruchome obrazy geometryczne, prezentowane na wielkoformatowych ekranach.
Ową zbitką słów „math” (matematyka) i „art” (sztuka) po raz pierwszy posłużyłem się w tytule swojej wystawy, która towarzyszyła II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TRANSGRESJE
MATEMATYCZNE, odbywającej się na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie w marcu
2015 r. Od tamtego czasu posługuję się hasłem „MathArt” w odniesieniu do tej części swojej twórczości, która, czerpiąc inspiracje z matematyki, wyraża się w postaci kreacji artystycznej o walorach
poznawczych.
Związki sztuki i matematyki stanowią obszerny rozdział w historii naszej kultury 20. Wskazać
można wiele doniosłych momentów, w których dziedziny te wzajemnie na siebie oddziaływały,
w efekcie czego następował rozwój zarówno w obszarze sztuki, jak i królowej nauk. Dzisiaj jednak
zdecydowana większość artystów nawiązujących w swej twórczości do matematyki, podobnie zresztą jak większość reprezentantów nurtu art&science, kładzie nacisk przede wszystkim na efekty czysto artystyczne. Ja natomiast, jak podkreślałem już w poprzednim rozdziale, stawiam swoim pracom
nieco inne zadanie – zakładam sprzężenie zwrotnie między elementem naukowym i artystycznym;
chcę, aby wychodzące od problemów matematycznych prace intrygowały i przyciągały odbiorcę
swą formą estetyczną, ale w następstwie owego zainteresowania umożliwiały również zrozumienie
teoretycznego zagadnienia.
Realizacja takiego zamierzenia ma największą szansę powodzenia w obszarze sztuki mediów, którą charakteryzuje najwyższy stopień elastyczności w doborze środków formalnych, odpo wiednich dla ujęcia podejmowanych tematów. W szczególności istotną rolę odgrywają tu media cyfrowe, które dzięki swe dyskretnej strukturze, a co za tym idzie programowalności21, stanowią dziś
najskuteczniejsze narzędzie przedstawiania i przekazywania złożonych treści. Stwarzają również
szansę ukazywania tego, co niegdyś stanowiło wyłącznie domenę wyobraźni22.
Wchodzące w skład cyklu MathArt instalacje multimedialne to zapętlone ruchome obrazy,
które w przestrzeni wystawienniczej funkcjonują na wzór wiszących na ścianach płócien, intrygując
odbiorcę swym kształtem, kolorem, ruchem, a w niektórych przypadkach również i subtelnym
dźwiękiem. Od strony formalnej, podobnie jak większość moich wcześniejszych realizacji, prace te
cechuje geometryczny minimalizm, w pełni korespondujący z abstrakcyjnym charakterem zagadnień, do których się odnoszą. Niewyczerpywalna w moim odczuciu estetyka kształtów geometrycznych, bazująca na rozpoznanym już w starożytności, ale wciąż nie mniej aktualnym kanonie harmonii, symetrii i proporcji, koresponduje w pełni z przyjętym tutaj nastawieniem poznawczym, które na
pierwszy plan wysuwa wyniesioną z nauki klarowność przekazu, pozwalającą ujmować, opisywać i
ukazywać rzeczy skomplikowane w możliwie prosty sposób.
Instalacje te nie odnoszą się do konkretnych obiektów, lecz do abstrakcyjnych rozumowań
o możliwe obiektywnym i uniwersalnym charakterze. Mają więc charakter wizualnych metafor 23,
20 Zob. L. Gamwell, Mathematics and Art: A Cultural History, Princeton University Press, Princeton, Oxford 2015.
21 L. Manovich, Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2006, s.
92, 124.
22 Por. L. Wiesing, Sztuczna obecność. Studia z filozofii obrazu, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012,
s. 137.
23 Metafora rozumiana jest tu jako ujęcie pewnych aspektów danego pojęcia w terminach właściwych innemu pojęciu
(zob. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł. T. P. Krzeszowski, Aletheia, Warszawa 2010, s. 37.) czy też
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które w sposób twórczy łączą obszary z pozoru nie do pogodzenia 24 i niemal natychmiast unaoczniają to, co w ujęciu językowym wymagałoby rozbudowanego i skomplikowanego opisu. Równocześnie swoją wieloznacznością i otwartością formy przykuwają uwagę odbiorcy 25. Pozostawiając
pewien obszar niedopowiedzenia, otwierają szerokie pole do interpretacji; sprawiają, że odbiorca
pragnie odkryć, co dany obraz może oznaczać, o czym mówi, co przedstawia.
W skład cyklu MathArt wchodzi sześć instalacji multimedialnych, które powstały między rokiem
2014 a 2016. Opisy oraz filmowe i fotograficzne dokumentacje tych prac znaleźć można na stronie:
www.grapik.pl/grapik-pl/prace-artystyczne/

Reszta (2014)
Instalacja Reszta powstała z myślą o wystawie To, co zostało, która odbyła się w Pradze w roku 2014,
w ramach projektu „Halo Wrocław!”. Poproszony przez organizatorów wystawy o podejście do tytułowego problemu od strony naukowej, postanowiłem w sposób twórczy ukazać zagadnienie niewymierności. Odwołałem się przy tym do znanego ze szkoły, starożytnego algorytmu Euklidesa, który
pozwala znaleźć największy wspólny dzielnik dwóch liczb. O ile w przypadku liczb wymiernych al gorytm ten musi się zakończyć, dając poprawny wynik, to w przypadku liczb niewymiernych nie zakończy się nigdy, w kolejnych bowiem krokach zawsze będzie pozostawała jakaś niezerowa reszta
(„to, co zostało”).

06. Reszta (2014), www.grapik.pl/grapik-pl/prace-artystyczne/reszta/

W celu zobrazowania tego procesu posłużyłem się pięciokątem foremnym – znaną od starożytności
figurą, której boki i przekątne pozostają w stosunku niewymiernym 26. Stosunek ten to słynna złota
proporcja, stanowiąca jeden z klasycznych i chyba najczęściej przywoływanych dowodów na związek sztuki z matematyką. Prezentowana na ekranie animacja ukazuje konsekwentne podziały odcinjako przeniesienie znaczeń z jednego obszaru na inny (zob. A. Friedberg, Wirtualne okno. Od Albertiego do Microsoftu,
przeł. A. Rejniak-Majewska, M. Pabiś-Orzeszyna, Oficyna naukowa, Warszawa, 2012, s. 38.).
24 Por. G. Boehm, Powrót obrazów, przeł. M. Łukasiewicz, [w:] Tenże, O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów, UNIVERSITAS, Kraków 2014, s. 280.
25 Por. tamże s. 294.
26 Obecnie przyjmuje się, że liczby niewymierne odkrył w V w. p.n.e. Hippasos z Metaponu, badając właśnie stosunki bo ków i przekątnych pięciokąta foremnego (zob. I.N. Bronsztejn, K.A. Siemiendiajew, G. Musiol, H. Mühlig, Nowoczesne
kompendium matematyki, przeł. A. Szczech, M. Gorzecki, PWN, Warszawa 2012, s. 5, 149).
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ków. W pewnym momencie dochodzimy jednak do stanu wyjściowego. Z przecięcia przekątnych
pięciokąta foremnego tworzy się bowiem kolejny pięciokąt foremny, zachowujący te same niewy mierne stosunki. Proces podziałów zaczyna się więc od początku i nigdy nie będzie miał kresu. Mi nimalistycznej, monochromatycznej animacji dzielących się odcinków towarzyszą odgłosy pękania,
wyróżniające się na tle jednostajnego szumu wiatru. Dzięki takiemu zabiegowi, ta wysoce abstrakcyjna forma, uzyskuje bardziej namacalny charakter, stając się nam bliższa.
W instalacji Reszta udało się w obrazowy sposób uchwycić konieczny związek niewymierności z nieskończonością – rzecz, o której w zasadzie wiedzą wszyscy, ale niewielu w pełni ją rozumie.
Wizualne przedstawienie tego związku pozwala uczynić go znacznie bardziej przystępnym i intuicyjnym. Poznawcze znaczenie tego faktu opisałem w przywoływanym tu już wcześniej artykule Irrational images – the visualization of abstract mathematical terms, opublikowanym w specjalistycznym czasopiśmie MATHEMATICA APPLICANDA.
Praca ta prezentowana była na sześciu wystawach w kraju i na świecie: To, co zbylo / To, co
zostało (galeria Trafacka, Praga, Czechy, 2014), MathArt (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków,
2015), GRANICE 2015 (galeria KINO, Wrocław, 2015), MathArt PSN (Oratorium Marianum, Wrocław,
2016), MATRIX (University of Leeds, Wielka Brytania, 2016), OBRAZ PORUSZONY (DoubleTree by
Hilton, Wrocław, 2017). Często posługuję się nią również podczas wystąpień konferencyjnych oraz
wykładów dydaktycznych i popularyzatorskich.

Granice Koła (2015)
Inspirację do stworzenia tej pracy stanowiła lektura dzieła O oświeconej niewiedzy Mikołaja z Kuzy
(1401-1464) – uczonego schyłku średniowiecza; filozofa, teologa i matematyka. Rozważając naturę
podstawowych kształtów geometrycznych Kuzańczyk zauważył, że łuk powiększającego się koła,
coraz bardziej zbliża się do linii prostej, zatem obwód nieskończonego koła powinien być z prostą
tożsamy: „obwód największego koła, niemogącego już być większym, jest krzywą w stopniu mini malnym, a więc w stopniu największym jest prostą” 27. Choć wniosek ten przeczy naszym podstawowym intuicjom, w rzeczywistości stanowi antycypację znacznie późniejszych odkryć związanych
z geometriami nieeuklidesowymi.

07. Granice Koła (2015), www.grapik.pl/grapik-pl/prace-artystyczne/granice-kola/

27 Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, przeł. I. Kania, Aletheia, Warszawa, 2014, s. 43.
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To, co w piętnastym wieku Kuzańczyk mógł sobie tylko wyobrazić, dzisiaj możemy ukazać posługu jąc się ruchomym obrazem. Zapętlona animacja prezentuje niekończący się wzrost kolejnych kół,
których łuki coraz wyraźniej dążą do prostego odcinka. Opadające żółte koła, przywodzić mogą na
myśl obraz zachodzącego słońca, które odbija się w tafli wody. Nie jest to skojarzenie przypadkowe,
wiele bowiem abstrakcyjnych pojęć i intuicji geometrycznych ma swoje pierwotne źródło w obser wacjach przyrody28. Pojawianiu się kolejnych kół towarzyszy przenikliwy dźwięk trójkąta.
Instalację Granice Koła prezentowałem dotychczas na siedmiu wystawach: Michał Jędrzejewski i preteksty przestrzeni (Galeria Test, Warszawa, 2015), GRANICE 2015 (Galeria KINO, Wrocław,
2015), MathArt PSN (Oratorium Marianum, Wrocław, 2016), MathArt koło Vinci (Vinci Fit Art, Wrocław, 2016); MATRIX (University of Leeds, Wielka Brytania, 2016), Młodzi w Muzeum. POZIOM NAJWYŻSZY (Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2016), OBRAZ PORUSZONY (DoubleTree by Hilton,
Wrocław, 2017). Praca ta stanowi również ilustrację rozważań prowadzonych w przywoływanym
wcześniej tekście Circle and sphere – geometrical speculations in philosophy.

Ciałka oznaczone (2015)
Instalacja Ciałka oznaczone powstała z myślą o indywidualnej wystawie GRANICE 2015, na
której prezentowałem także dwie wcześniej opisywane prace: Reszta oraz Granice koła.
Na ekranie prezentowany jest zarys poruszającego się kobiecego ciała. Kształt ten staje się precy zyjny w momentach statycznych, w ruchu zaś traci swoją dokładność. W warstwie dźwiękowej obrazowi towarzyszy delikatny oddech.

08. Ciałka oznaczone (2015), www.grapik.pl/grapik-pl/prace-artystyczne/cialka-oznaczone/

Źródłem inspiracji do powstania tej pracy było pojęcie całki oznaczonej, która w interpretacji geometrycznej odpowiada polu pod krzywą (pod wykresem funkcji) na wyznaczonym odcinku. W teorii
pole to przybliża się za pomocą prostokątnych „słupków”, których liczba dąży do nieskończoności
(na skończonym przedziale), szerokość zaś każdego z nich dąży do zera 29. W praktyce obliczeniowej
trzeba jednak zawsze zdecydować się na jakąś z góry ustaloną dokładność. Np. na ekranie komputera pojedynczy słupek nigdy nie będzie cieńszy niż szerokość piksela.

28 Por. P.J. Davis, R. Hersh, Świat matematyki, przeł. R. Duda, PWN, Warszawa, 1994, s. 114, 141.
29 Por. I.N. Bronsztejn, K.A. Siemiendiajew, G. Musiol, H. Mühlig, Nowoczesne kompendium matematyki, przeł. A. Szczech,
M. Gorzecki, PWN, Warszawa 2012, s. 481.
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09. schemat całki oznaczonej

Pojawiająca się w przypadku tej instalacji gra słów pomiędzy wyrazami „całka” oraz „ciałka”, pozwala wpuścić w hermetyczny obszar ścisłych rozważań trochę powietrza, odnieść się do tych zagadnień z odrobiną dystansu i humoru. Równocześnie naturalny dla sztuki element cielesności staje się
tu niespodziewanie nośnikiem treści przynależnych zupełnie innej dziedzinie.
Instalacja Ciałka oznaczone prezentowana była dotąd na dwóch wystawach: GRANICE 2015,
(Galeria KINO, Dolnośląskie Centrum Filmowe, Wrocław, 2015) oraz Math Art PSN (Oratorium Marianum, Wrocław, 2016). Opisana została również w monografii Szybkość w kulturze30.

Zenon2 (2015)
Ta bardzo prosta w swej formie praca, stanowiła domknięcie zestawu instalacji prezentowanych w ramach wystawy GRANICE 2015. Punktem odniesienia był tu słynny paradoks ruchu Zenona
z Elei, zwany dychotomią. W matematyce starożytnej Grecji dychotomia oznaczała symetryczny podział odcinka31. Zenon, przekonany, iż świat jest w swej naturze niezmienny, posłużył się ową konstrukcją by dowieść, że ruch jest niemożliwy i stanowi tylko złudzenie zmysłów. Rozumowanie Zenona przekazane nam w szczątkowej postaci przez Arystotelesa 32, najczęściej odtwarzane jest w następującej formie: aby dotrzeć do celu, trzeba najpierw przebyć połowę drogi, następnie połowę drogi
pozostałej, połowę pozostałej... i tak dalej w nieskończoność; tego zaś w skończonym czasie dokonać
nie można, zatem ruch jest niemożliwy.

10. Zenon2 (2015), www.grapik.pl/grapik-pl/prace-artystyczne/zenon/

W instalacji Zenon2, zgodnie z sugestią zawartą w wykładniku tytułu, dychotomiczne podziały jednowymiarowego odcinka przeniosłem w drugi wymiar, konsekwentnie dzieląc płaszczyznę ekranu.
30 J. Jernajczyk, Myśl i ruch – poznawcze znaczenie dynamicznych obrazów (wideoesej), [w:] Szybkość w kulturze, red. K.
Zadros, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 17-20.
31 Zob. Euklides, The first six books of the Elements of Euclid, W. Pickering, Londyn 1847, s. 10.
32 Arystoteles, Fizyka, 239 b, przeł. K. Leśniak, PWN, Warszawa 2010, s. 238.
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Na pewnych etapach tej ewolucji, kiedy kolejne podziały wyznaczą dostatecznie małe pola, obraz
ulega powiększeniu a seria dwuwymiarowych dychotomicznych podziałów rozpoczyna się od nowa.
Następującym po sobie sekwencjom towarzyszy zmiana zabarwienia ekranu, która stanowi dodat kowy bodziec i pozwala dłużej utrzymać uwagę odbiorcy, wciągając go w kontemplację nieskończonych podziałów płaszczyzny obrazu.

Obraz wyczerpujący (2016)
Realizacja ta powstała z myślą o indywidualnej wystawie MathArt koło Vinci, która zarówno w swej
treści jak i formie nawiązywać miała do naukowo-artystycznych poszukiwań Leonarda da Vinci. Źró dłem inspiracji była w tym wypadku znana matematykom starożytnej Grecji tzw. metoda wyczerpywania, za pomocą której potrafili oni przybliżać pola skomplikowanych figur, w tym także koła 33.
Metoda ta polegała na wpisywaniu w koło i opisywaniu na nim kolejnych wielokątów foremnych,
które wraz ze wzrostem liczby kątów coraz dokładniej przybliżały kształt koła; nigdy jednak nie mo gły się z nim zrównać.

11. Schemat metody wyczerpywania

Na ekranie, którego tło wypełnione zostało teksturą starego papieru, obserwujemy ewolucję poruszającej się swobodnie figury. Jej pierwszym stanem jest kwadrat, który następnie przeobraża się
w ośmiokąt, 16-kąt i 32-kąt foremny. W pewnym momencie nie potrafimy już odróżnić tej figury od
koła. Ponieważ jednak w prawdziwe geometryczne koło w sposób konieczny wpisana jest niewymierność (związania z niewymierną liczbą π), figura ta po chwili znika z ekranu niczym bańka mydlana. Tego, co niewymierne, nie sposób bowiem utrwalić w materii.

12. Obraz wyczerpujący (2016), www.grapik.pl/grapik-pl/prace-artystyczne/obraz-wyczerpujacy/

33 V.J. Katz, A History of Mathematics. An Introduction, Pearson Education, Boston 2009, s. 84.
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W sensie poznawczym instalacja Obraz wyczerpujący wykracza poza obszar samej matematyki i odnosi się również do zagadnień epistemologicznych. Podobnie jak opisywana w poprzednim rozdziale praca Koło wiedzy (2008), stanowić ona może wizualną metaforę rozwoju ludzkiej wiedzy.
Z taką koncepcją spotykamy się już u Mikołaja z Kuzy, który pełnię prawdy przyrównał do idealnego koła, ludzkie zaś dążenie do prawdy do wielokątów wpisanych w to koło: „Intelekt przeto, który
nie jest prawdą, nigdy tak dokładnie prawdy nie uchwyci, iżby nie dało się w nieskończoność
uchwytywać jej coraz dokładniej. Albowiem ma się on do prawdy tak jak wielokąty do koła: choćby
się wpisywały w koło coraz większą liczbą kątów i coraz bardziej do niego upodabniały, przecież ni gdy z nim się nie pokryją: nawet gdyby w nieskończoność mnożyć liczbę kątów, nigdy nie wyjdzie
z tego ich tożsamość z kołem” 34. Więcej na temat filozoficznych metafor, mających swe źródło
w geometrii piszę w przywoływanej tu już wcześniej pracy Circle and sphere – geometrical speculations in philosophy. Instalację Obraz wyczerpujący prezentowałem na dwóch wystawach artystycznych: MathArt koło Vinci (Vinci Fit Art, Wrocław, 2016) oraz OBRAZ PORUSZONY (DoubleTree by
Hilton, Wrocław, 2017). Odwoływałem się do niej również podczas licznych wykładów i wystąpień
konferencyjnych.

Przegięcia i ekstrema (2016)
Ostatnią pracą należącą do prezentowanego cyklu MathArt jest instalacja Przegięcia i ekstrema, która powstała z myślą o odbywającej się w 2016 r. w Budapeszcie wystawie Przesilenie – kolejnej odsłonie cyklu „Halo Wrocław!”. Ponownie poproszony zostałem przez organizatorów o to, by swoje
artystyczne odniesienie do tytułowego hasła wystawy zanurzyć w naukach ścisłych. Błyskawicznie
na myśl przyszły mi charakterystyczne miejsca wykresu funkcji matematycznej: ekstrema (minima
i maksima) oraz punkty przegięcia.

13. Ekstrema (minima i maksima) oraz punkty przegięcia funkcji

Chcąc jednak zaprezentować obraz dynamiczny, postanowiłem, że modelowe krzywe będą
odpowiadały zmianom prędkości toczącego się koła. Aby całości nadać intrygujący charakter, ruch
ten przedstawiłem nie z perspektywy zewnętrznego obserwatora, lecz z perspektywy poruszającego się obiektu. W finalnym obrazie widzimy więc centralnie umieszczone koło, wokół którego, ze
zmienną prędkością, wiruje otoczenie.

34 Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, przeł. I. Kania, Aletheia, Warszawa 2014, s. 20.
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14. Przegięcia i ekstrema (2016), www.grapik.pl/grapik-pl/prace-artystyczne/ekstrema/

Podsumowanie
Charakterystyczna dla mojej twórczości synergia poznawcza zachodząca pomiędzy sztuką i nauką,
w pełni uobecnia się w opisywanym tutaj cyklu MathArt. Wszystkie wchodzące w jego skład instalacje multimedialne odwołują się do problemów matematyki i, zgodnie z przyjętym założeniem, mają
owe treści przybliżać i wyjaśniać za pośrednictwem obrazu.
Może przy tym pojawić się wątpliwość, czy przypadkiem odbiór danej realizacji nie jest
w większym stopniu uzależniony od analizy jej teoretycznego opisu, niż od kontemplacji samej pracy. Moja odpowiedź brzmi: i tak, i nie. Instalacje te w swej czysto wizualnej postaci stanowią autonomiczne obiekty artystyczne, które oddziałują na odbiorcę na poziomie estetycznym. Jeśli jednak
dana realizacja przykuje uwagę odbiorcy na tyle, by zechciał zerknąć na towarzyszący jej opis, jego
lektura pozwoli ukierunkować pole możliwych odniesień i interpretacji. Może się to odbywać na kilku poziomach. Pierwszy poziom stanowi sam tytuł pracy, który w mniej lub bardziej dosłowny sposób odnosi się do treści naukowych, uruchamiając u odbiorcy proces skojarzeń. Wstępnego i
uproszczonego wyjaśnienia tych odniesień dostarcza wyróżniona część opisu. Natomiast dla bar dziej dociekliwych odbiorców przewidziane są szczegółowe wyjaśnienia, stanowiące rozwinięcie
opisów prac. Ani jednak przebrnięcie przez opisy, ani ich pełne zrozumienie nie jest warunkiem koniecznym odbioru tych prac. Może ono tylko ów odbiór ukierunkować i ewentualnie pogłębić.
Kończąc ten rozdział poruszę jeszcze jeden wątek, który, co prawda, pojawiał się już w odniesieniu do niektórych opisywanych tutaj realizacji, ale, jak sądzę, domaga się pełnego omówienia
w kontekście całego cyklu MathArt, czy nawet szerzej, w kontekście mojego podejścia do tworzenia
prac artystycznych odnoszących się do zagadnień naukowych. Chodzi tu o nabranie pewnego dy stansu, o możliwe rozszczelnienie ścisłych rozumowań, a nawet wprowadzenie gdzieniegdzie elementów humorystycznych. Nauka zazwyczaj nie może sobie pozwolić na takie swobodne podejście,
natomiast w obszarze sztuki jest ono jak najbardziej dozwolone, a wręcz naturalne. Aby to osiągnąć, najczęściej posługuję się wieloznacznością oraz grą słów. W cyklu MathArt można to dostrzec
w przypadku instalacji Ciałka oznaczone, Obraz wyczerpujący, Zenon2 oraz Przegięcia i ekstrema. Jaki
jest sens i cel stosowania takich zabiegów? Mają one dodatkowo zaskoczyć odbiorcę i przykuć jego
uwagę, by na dłużej dał się wciągnąć w otchłań wizualnych refleksji. Środków tych staram się jednak
nie nadużywać. Nie mogą one np. zniekształcać sensu treści, do których prace się odnoszą, stano wiłoby to bowiem podważenie fundamentalnych założeń mojej twórczości. Niezbędne jest więc zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy czynnikiem estetycznym, poznawczym oraz odrobiną
humoru.
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III. POZNAWCZA ROLA OBRAZU – praca badawcza
Z działalnością artystyczną w ścisłym związku pozostaje moja aktywność naukowa, której naturalne
podłoże stanowi synergia poznawcza zachodząca pomiędzy nauką i sztuką. Spośród wielu moich
teoretycznych zainteresowań dotyczących obrazu czy też szeroko pojętej obrazowości, na pierwszy
plan wysuwają się dwa obszary tematyczne: 1) poznawcza rola obrazu, percepcji i wyobraźni wzro kowej oraz 2) dyskretna struktura ruchomego obrazu. Zacznę od omówienia obszaru pierwszego,
ponieważ to właśnie z nim bezpośrednio związany jest cykl MathArt, który stanowi główny przedmiot niniejszego autoreferatu.

Wizualizacja zagadnień naukowych
Za jedno ze swych najważniejszych osiągnięć naukowych uznaję realizację interdyscyplinarnego
projektu badawczego Wizualizacja zagadnień naukowych – przykłady klasyczne w ujęciu nowych
mediów cyfrowych. Projekt ten realizowałem w latach 2014-2016, w ramach grantu badawczego
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stanowiącego nagrodę w ogólnopolskim konkursie INTER (program SKILLS). Warto zaznaczyć, że byłem jedynym reprezentantem nauk humanistycznych nagrodzonym w roku 2014 i jednocześnie jedynym zakwalifikowanym i nagrodzonym reprezentantem
obszaru sztuki w całej pięcioletniej historii tego prestiżowego konkursu.
Istotę projektu Wizualizacja zagadnień naukowych – przykłady klasyczne w ujęciu nowych
mediów cyfrowych stanowiło badanie poznawczych własności obrazu, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w przybliżaniu zagadnień naukowych odgrywa ruchomy i programowalny obraz cyfrowy. Analizie poddane zostały tu wybrane zagadnienia z historii nauki i filozofii, w których odkry ciu bądź wyjaśnieniu obraz odgrywał szczególnie istotną rolę. Wiele z tych zagadnień zakładało
w swoim plastycznym opisie również czynnik dynamiczny – zmianę, czy też transformację, które
mogły zostać w pełni uwzględnione dopiero w dobie obrazu ruchomego.
Projekt zrealizowany został na dwóch wzajemnie przenikających się i uzupełniających płaszczyznach: naukowej i artystycznej. Czynnikiem spajającym te dwa obszary było tzw. myślenie wzrokowe. Wedle niemieckiego psychologa i teoretyka sztuki Rudolfa Arnheima, „…twórcze myślenie w
każdej dziedzinie poznania to myślenie percepcyjne” 35. W ćwiczeniu tych kompetencji znaczącą rolę
odgrywa sztuka, jest ona bowiem „…potężnym narzędziem wzmacniania zdolności postrzegania,
bez której twórcze myślenie nie jest możliwe w żadnej dziedzinie” 36. Tym samym sztuka wykracza
poza własny obszar i staje się istotnym czynnikiem poznawczym, również w obszarze nauki.
Za realizację projektu odpowiadał interdyscyplinarny zespół badawczy, w skład którego
wchodzili poza mną: dr Marcin Czub – psycholog z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Justyna Głowala – filozof, również z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Bartłomiej Skowron – filozof z Politechniki
Warszawskiej oraz Dermot Wilson – artysta wizualny z Kanady.
Podczas realizacji projektu Wizualizacja zagadnień naukowych... przygotowałem i wygłosiłem pięć referatów na konferencjach i seminariach naukowych oraz siedem wykładów popularyza torskich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wraz z dr. M. Czubem opracowaliśmy metodę porównywania recepcji oraz poziomu zrozumienia treści naukowych prezentowanych przy pomocy
obrazów statycznych oraz ruchomych. Przeprowadziliśmy w tym zakresie także badania pilotażowe.
W ramach projektu zrealizowałem również trzy spośród sześciu instalacji wchodzących w skład ha35 R. Arnheim, Myślenie wzrokowe, przeł. M. Chojnacki, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, s. 347.
36 Tamże, s. 11.
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bilitacyjnego cyklu MathArt: Granice Koła, Ciałka oznaczone i Zenon2 oraz zorganizowałem pięć wystaw artystycznych. Dwie wystawy Dermota Wilsona: Iterate: Notches and Spirals Derived from the
Pseudo-circle (Wrocław, 2015) i Emanate: Videos and Drawings (Wrocław, 2015) oraz trzy wystawy
własne: MathArt (Kraków, 2015), Granice 2015 (Wrocław) i MathArt PSN (Wrocław, 2016). Ważnym
efektem realizacji projektu Wizualizacja zagadnień naukowych... są publikacje naukowe:
• J. Jernajczyk, Irrational images – the visualization of abstract mathematical terms, „MATHEMATICA APPLICANDA” Vol 43, No 2 (2015);
• J. Jernajczyk, B. Skowron, Circle and sphere – geometrical speculations in philosophy,
[w:] Mathematical Transgressions 2015, red. P. Błaszczyk, B. Pieronkiewicz, Kraków, 2018.
W pierwszym z tych tekstów, skupionym na możliwościach prezentacji liczb niewymiernych, opisuję
między innymi poznawcze znaczenie instalacji Reszta (2015), wchodzącej w skład cyklu MathArt.
Drugi tekst, napisany wspólnie dr. Bartłomiejem Skowronem, dotyczy wizualnych metafor filozoficz nych (ontologicznych i epistemologicznych), bazujących na geometrycznych własnościach koła oraz
kuli. Podłoże dla prowadzonych w artykule rozważań teoretycznych stanowią między innymi realizacje artystyczne Koło wiedzy (2008) oraz Granice koła (2015). Analizowany związek geometrycznej
metody wyczerpywania i wizualnej metafory ludzkiego dążenia do wiedzy, opisanej przez Mikołaja
z Kuzy, stanowił bezpośredni impuls do stworzenia instalacji Obraz wyczerpujący (2016).
Poznawcza rola obrazu stanowi również przedmiot trzech innych tekstów naukowych, powstałych
niezależnie od wyżej opisywanego projektu:
• J. Jernajczyk, Portrety przypadku, „Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki” nr 3 2013;
• J. Jernajczyk, Thinking in Images: The Role of Digital Media in Popularizing Science, [w:] Visual Thinking – Visual Culture – Visual Pedagogy, red. H. Rarot, M. Śniadkowski, Politechnika
Lubelska, Lublin 2014;
• J. Jernajczyk, Myśl i ruch – poznawcze znaczenie dynamicznych obrazów (wideoesej), [w:]
Szybkość w kulturze, red. K. Zadros, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016.

Przestrzenie ruchów dyskretnych
Drugi obszar moich naukowych zainteresowań dotyczy struktury ruchomego obrazu, jego własności oraz percepcji. Wokół tego zagadnienia skupiona była teoretyczna część mojej pracy doktorskiej
zatytułowanej Przestrzenie ruchów dyskretnych. Powstawanie i własności dyskretnej iluzji ruchu. Prowadzone przeze mnie w tym zakresie badania dotykają szerokiego spektrum zagadnień, między innymi: analizy pojęć ciągłości i dyskretności w ujęciu filozofii, fizyki i matematyki; filozoficznej i fizycznej refleksji nad ruchem, począwszy od starożytnych paradoksów Zenona z Elei, aż po naukę nowożytną; koncepcji dyskretnej budowy świata – atomizmu starożytnego i nowożytnego oraz współczesnych teorii grawitacji kwantowej; historii powstania ruchomego obrazu oraz badania jego własno ści w ujęciu teorii sygnałów; badania nieciągłych aspektów percepcji ruchu oraz poznania pojęciowego; analizy dyskretnych systemów kodowania informacji. Do zagadnień tych odnoszę się w kilku
publikacjach naukowych, w których, dla podkreślenia nieciągłego podłoża wszelkich form ruchomego obrazu, posługuję się autorskim terminem dyskretna iluzja ruchu:
• J. Jernajczyk, Archeologia dyskretnej iluzji ruchu, „Tekstoteka filozoficzna” nr 2 2013;
• J. Jernajczyk, Stratne reprezentacje nadmiarowej rzeczywistości, [w:] Nadmiar i Brak / Excess
& Lack, red. Ł. Huculak, B. Skowron, J. Jernajczyk, K. Dąbrowska, M. Zakrzewska, R. Zarzycki,
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu oraz Miasto Wrocław, 2013;
• J. Jernajczyk, Ruch z bezruchu – rozważania o mechanizmie powstawania ruchomego obrazu,
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[w:] Obraz poruszony / A picture set in motion, red. W. Gołuch, J. Jernajczyk, Akademia Sztuk
Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Wrocław 2016;
• J. Jernajczyk, Ziarna myśli – o własnościach dyskretnych form reprezentacji informacji, [w:]
Problemy filozofii matematyki i informatyki, red. R. Murawski, J. Woleński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018 (tekst przyjęty do druku).
Przedostatni z wymienionych tekstów opublikowany został w dwujęzycznej monografii Katedry
Sztuki Mediów Obraz poruszony / A picture set in motion, którą w 2016 r. współredagowałem wraz
z prof. Wiesławem Gołuchem.

Wystąpienia naukowe
Po obronie pracy doktorskiej (grudzień 2013) wygłosiłem 12 referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz 6 wykładów na zaproszenie uczelni i towarzystw naukowych, wśród których z najważniejsze uznaję:
• wystąpienie Myśląc obrazem – rola sztuki w edukacji i popularyzowaniu nauki, na III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna – wyzwa nia, odbywającej się w marcu 2014 r. na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu;
• wykład Rola sztuki w popularyzacji matematyki, na zaproszenie Oddziału Wrocławskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego, w kwietniu 2014 r. w Instytucie Matematycznym
Uniwersytetu Wrocławskiego;
• wystąpienie Koło – matematyczne inspiracje w filozofii i sztuce, na II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TRANSGRESJE MATEMATYCZNE, odbywającej się w marcu 2015 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
• wystąpienie Reprezentacje dyskretne – ontologiczne i epistemologiczne aspekty nieciągłej
struktury statycznych i dynamicznych obrazów cyfrowych, na II Ogólnopolskiej Konferencji
Interdyscyplinarnej z cyklu: Co i jak poznajemy przez obrazy? „Rzeczywistość i jej reprezentacje – od mimetyzmu do konstruktywizmu”, we wrześniu 2015 r. w Kazimierzu Dolnym;
• wykład Matematyka wizualna – poznawcza rola obrazu w nauce, sztuce i edukacji, na zaproszenie prof. Piotra Błaszczyka, prowadzącego Seminarium z Dydaktyki, Filozofii i Podstaw
Matematyki, w grudniu 2015 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie;
• wystąpienie Geometric cognitive metaphors – the coexistence of mathematics, philosophy and
art, w ramach The MATRIX Conference, we wrześniu 2016 r. na Uniwersytecie w Leeds,
w Wielkiej Brytanii;
• wystąpienie Geometryczne modele ewolucji wiedzy naukowej – na styku matematyki, filozofii
i sztuki, podczas V Konferencji „Filozofia Matematyki i Informatyki”, w grudniu 2016 r. na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
• wykład Dyskretność a ciągłość. Filozoficzne aspekty cyfrowej reprezentacji ruchu, na zaproszenie prof. Witolda Marciszewskiego i dr. Pawła Stacewicza, prowadzących seminarium
naukowe z FILOZOFII NAUKI, w lutym 2017 r. na Politechnice Warszawskiej;
• wykład Zaobserwowane i wyobrażone – o wizualnych korzeniach naszego poznania, w październiku 2017 r. w Muzeum Współczesnym Wrocław.
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Nagrody i członkostwa
Ważnym momentem w moim naukowo-artystycznym rozwoju było przyjęcie do Akademii
Młodych Uczonych i Artystów, pierwszej tego typu instytucji w Polsce (http://akademia.wroc.pl).
Miałem zaszczyt znaleźć się w gronie pierwszych dwunastu członków AMUiA, których w 2010 r. wy brała Honorowa Kapituła, w składzie: prof. Andrzej Białas – Prezes Polskiej Akademii Umiejętności,
prof. Marek Bojarski – ówczesny Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia, prof. Michał Kleiber – ówczesny Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Tadeusz Luty
– Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Maciej Żylicz
– Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecność w Akademii umożliwiła mi swobodną wymianę
myśli z wybitnymi specjalistami reprezentującymi różne dziedziny nauki i sztuki, co znacząco poszerzyło moje horyzonty poznawcze. W ramach działalności w AMUiA współtworzyłem i uczestniczyłem w kilku nowatorskich interdyscyplinarnych projektach badawczych oraz edukacyjnych, takich
jak: Nadmiar i Brak, Filomates, Język Maszyn czy Matma nie gryzie.
Istotnym dla mnie wydarzeniem było otrzymanie w 2012 r. trzyletniego stypendium Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Znalezienie się w gronie wyróż nionych na tle całego kraju, 150 młodych uczonych, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki,
oznaczało przede wszystkim potwierdzenie trafności wybranej ścieżki twórczej o naukowo-artystycznym charakterze. Dzięki temu wsparciu mogłem zaangażować się w innowacyjne i ekspery mentalne projekty badawcze, obarczone często sporym ryzykiem wykonywalności. Nade wszystko
zaś mogłem pozostać wierny przyjętej interdyscyplinarnej postawie badawczej, nie podporządkowując się dominującym w sztuce oraz nauce trendom.
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IV. MYŚLĄC OBRAZEM – dydaktyka i edukacja
Tworzone przeze mnie realizacje artystyczne nie tylko inspirowane są zagadnieniami naukowymi,
ale, jak wspominałem, mają również owe zagadnienia przybliżać i wyjaśniać. Moje zainteresowania
badawcze koncentrują się z kolei wokół poznawczych własności obrazu oraz posługującej się obrazem sztuki. Nic więc dziwnego, że moja twórczość artystyczna oraz praca naukowa w naturalny
sposób przekładają się na działalność edukacyjną i dydaktyczną, która stanowi trzeci, nie mniej
istotny, filar mojej aktywności zawodowej.
Pracy tej towarzyszy przekonanie, że za pomocą obrazu można wyjaśnić wiele zagadnień,
które w powszechnej opinii uchodzą za skomplikowane. Doskonałym przykładem jest tu pojęcie
matematycznej całki oznaczonej, stanowiące główny problem wykładu Czy każdą figurę da się zbudować z trójkątów?, przygotowanego dla studentów Uniwersytetu Dzieci w wieku 8-9 lat. Liczne pytania i komentarze młodych słuchaczy, jednoznacznie wskazywały na wysoki poziom zrozumienia
zaawansowanych treści, które prezentowane im były w sposób czysto wizualny. Z kolei dowodem
na to, że taka forma przekazu okazała się dla dzieci atrakcyjna, było przyznane mi przez nie wyróż nienie w konkursie Wykładowca Roku Uniwersytetu Dzieci.
Moje pozytywne nastawienie do edukacji wizualnej nie jest przy tym bezkrytyczne. Świadomy jestem, że nie wszystkie zagadnienia naukowe da się sensownie i skutecznie zobrazować. Próby
wizualizowania „na siłę” zbyt zaawansowanych i złożonych problemów prowadzić muszą do nieuprawnionych uproszczeń i mogą dać rezultat odwrotny do zamierzonego – miast wyjaśnić, wpro wadzą w błąd. Posługujący się narzędziami wizualnymi nauczyciel lub popularyzator nauki musi
więc pamiętać, że za pomocą obrazu można przekazać tyle, ile można i nic ponadto.

Projekty edukacyjne i popularyzujące naukę
Zanim przejdę do opisu swojej pracy dydaktycznej w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we
Wrocławiu, przedstawię kilka projektów edukacyjnych i popularyzatorskich, skierowanych do dzieci,
młodzieży oraz dorosłych. Czynię tak, ponieważ treści wypracowane w ramach tych projektów, podobnie jak treści wypracowane w ramach pracy artystycznej i naukowej, w dużej mierze przekładają
się na program i formułę moich zajęć dydaktycznych.
W latach 2014-2016, w ramach grantu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, będącego nagrodą
w ogólnopolskim konkursie eNgage (program SKILLS), rozpocząłem realizację naukowo-artystycznego projektu popularyzatorskiego Filozoficzne Zoo. Istotą tego projektu jest popularyzacja filozofii,
natomiast klucz do wyboru prezentowanych zagadnień stanowią zwierzęta, pojawiające się w pismach słynnych filozofów. Przystępnym, popularnonaukowym opisom poszczególnych zagadnień
towarzyszy autorski komentarz graficzny w postaci ilustracji, które mają na ogół charakter satyryczny. W trakcie realizacji programu grantowego opracowałem pod względem merytorycznym oraz
plastycznym 26 zagadnień (zwierząt filozoficznych), przygotowałem też 9 publicznych wystąpień,
zaprojektowałem logotyp i uruchomiłem stronę internetową www.filozoficznezoo.pl. Projekt ten
spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno w środowisku szkolnym (wśród uczniów i nauczycieli), jak i akademickim. Do przykładów filozoficznych zwierzaków odwołują się nauczyciele
i popularyzatorzy filozofii, podczas zajęć szkolnych oraz imprez edukacyjnych. Projekt Filozoficzne
Zoo jest wciąż rozwijany, a artykuły prezentujące kolejne zagadnienia ukazują się regularnie w ogólnopolskim czasopiśmie „Filozofuj!”. Na przełomie października i listopada 2017 r. wybrane grafiki
prezentowane były na wystawie „Filozoficzne Zoo” w ulicznej galerii Szewska Pasja we Wrocławiu.
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Projektem o jeszcze szerszym zakresie oddziaływania jest Język Maszyn, wprowadzający naukę programowania już od pierwszych klas szkoły podstawowej. Począwszy od roku 2013 projekt ten reali zowany jest corocznie w ponad 50 wrocławskich szkołach, a liczba uczestniczących w nim uczniów
przekroczyła już 3000. Program nauczania Języka Maszyn powstał z mojej inicjatywy w Akademii
Młodych Uczonych i Artystów (jego współtwórcami są dr J. Drapała i dr B. Skowron), wdrażaniem
zaś projektu zajmują się jednostki miejskie: Departament Edukacji, Biuro Współpracy z Uczelniami
Wyższymi oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Pierwsza części Języka Maszyn skupia się na nauce podstawowych pojęć i wyrobieniu nawyków programistycznych w oparciu o intuicje wizualne, bez odwoływania się do abstrakcyjnego kodu. Służy temu opracowany przeze mnie
Graficzny Język Programowania, pozwalający przekazywać treści dotyczące fundamentalnych zasad
logiki za pomocą wizualnego kodu, który ma źródło w sztuce. Naukę Języka Maszyn wspierają opracowane przeze mnie aplikacje komputerowe KoLo i KoLes. Po czterech latach funkcjonowania jako
przedmiot dodatkowy (do wyboru), od 2017 r. Język Maszyn będzie służył do realizacji nowej podstawy programowej na etapie edukacji wczesnoszkolnej oraz w zakresie edukacji informatycznej.
Nieprzerwanie uczestniczę w pracach związanych z dalszym rozwojem i promocją tego projektu.
Oprócz powyższych dwóch projektów zaangażowany jestem także w inne inicjatywy o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim, między innymi: Dolnośląski Festiwal Nauki (2016), Filomates (2016), Uniwersytet Dzieci (2016), Tydzień Matematyki w VII L.O. we Wrocławiu (2015-2017),
Matma nie gryzie (2014-2015), Wrocławska Wszechnica Filozoficzna (2014-2015). Łącznie w latach
2013-2017 wygłosiłem ponad 25 wykładów edukacyjnych i popularyzatorskich, skierowanych głównie do dzieci i młodzieży szkolnej.

Praca dydaktyczna
W ramach pracy na stanowisku adiunkta na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięk nych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu prowadzę autorskie zajęcia dydaktyczne, których programy w znacznej mierze czerpią z mojej pracy artystycznej, naukowej i edukacyjnej.
Jako najbardziej oryginalny i unikatowy wyróżniłbym przedmiot Elementy nauk ścisłych
w sztuce, prowadzony przeze mnie od 2008 r. na I roku studiów I stopnia na kierunku Sztuka Mediów. W ramach zajęć studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami z obszaru nauk ścisłych
(matematyki, logiki, informatyki, fizyki) oraz filozofii, których znajomość jest wskazana bądź nie zbędna do świadomego i biegłego posługiwania się mediami cyfrowymi w procesie twórczym.
Z jednej strony akcentowany jest tu wpływ, jaki nauka wywiera na sztukę, z drugiej zaś rola jaką
sztuka może odgrywać w poznaniu naukowym oraz przy prezentacji i popularyzacji wiedzy. Skomplikowane treści przekazywane są tu w sposób możliwie przystępny – za pośrednictwem obrazu,
bez posługiwania się abstrakcyjnymi formułami czy hermetyczną terminologią. W ramach zaliczenia
przedmiotu studenci przygotowują realizacje multimedialne o charakterze artystycznym, w których
odwołują się do wybranych problemów naukowych. Program tego przedmiotu wykorzystuje autorskie prace, wyniki i opracowania, powstałe w ramach realizacji naukowo-artystycznych projektów
badawczych (Przestrzenie Ruchów Dyskretnych, Wizualizacja zagadnień naukowych..., Filozoficzne
Zoo); korzysta też z doświadczeń zdobytych w ramach prowadzenia wykładów edukacyjnych i popularyzatorskich.
Do podobnych obszarów tematycznych odnosi się przedmiot Metodologia prac badawczych,
skierowany do studentów I roku Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich wrocławskiej ASP.
Program tego przedmiotu współtworzyłem z dr. Bartłomiejem Skowronem i od 2013 r. wspólnie
prowadziliśmy zajęcia. Od 2017 r. przedmiot prowadzę samodzielnie, a dr Skowron pojawia się na
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wykładach gościnnych. Na zajęciach, w kontekście pracy twórczej, badawczej i dydaktycznej słuchaczy, akcentowana jest rola intuicji wizualnych w poznaniu potocznym oraz naukowym. Teoretyczna
refleksja nad działalnością twórczą dokonywana jest z perspektywy ogólnej metodologii nauk. Studenci ćwiczą również sztukę autoprezentacji i formułowania optymalnych komunikatów wizualnych.
Program tych zajęć również korzysta z rezultatów moich projektów badawczych (naukowych i artystycznych) oraz działań edukacyjnych i popularyzatorskich.
Inny, nie mniej istotny, obszar mojej pracy dydaktycznej ogniskuje się wokół zagadnień
związanych z programowaniem i projektowaniem instalacji interaktywnych. Głównym przedmiotem,
w ramach którego nieustannie dopracowuję optymalny program dydaktyki w tym zakresie jest Programowanie multimediów, prowadzone na I roku studiów magisterskich na kierunku Sztuka Mediów. Celem przedmiotu jest poszerzenie warsztatu kreacyjnego studenta o umiejętność świadomego projektowania algorytmów, samodzielnego kodowania w wybranym środowisku programistycznym oraz tworzenia aplikacji ekranowych i instalacji interaktywnych. W ramach zajęć studenci
nabywają podstawowe intuicje programistyczne, niezbędne do posługiwania się różnymi językami
programowania. Równolegle pracują w konkretnych środowiskach programistycznych, pozwalających na wydajne oprogramowywanie treści multimedialnych. Realizują również autorskie instalacje
interaktywne, w których zdobytą wiedzę informatyczną wykorzystują do kreacji o charakterze artystycznym. W początkowej fazie zajęć z Programowania Multimediów wykorzystywane są materiały
i narzędzia opracowane na potrzeby projektu edukacyjnego Język Maszyn.
Podobny program, w nieco węższym zakresie, realizuję również na przedmiocie Działania
interaktywne oraz na współprowadzonym z dr hab. Mają Wolińską przedmiocie Wideo interaktywne
(I rok niestacjonarnych studiów II stopnia Fotografia i Multimedia).
Realizacje studenckie, powstałe w ramach przedmiotów Elementy nauk ścisłych w sztuce,
Programowanie multimediów, Działania interaktywne oraz Wideo interaktywne, prezentowane były
na licznych krajowych i zagranicznych wystawach, ukazujących dorobek Katedry Sztuki Mediów
oraz Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów.
Poza opisanymi wyżej przedmiotami, w ramach prowadzonej przez prof. Wiesława Gołucha
Pracowni Perswazji Medialnej, współprowadzę również przedmioty: Perswazja medialna (Sztuka
Mediów), Grafika Intermedialna (Grafika oraz Projektowanie Graficzne), Multimedia (Fotografia
i Multimedia). Prowadzeni i współprowadzeni przeze mnie studenci zdobyli kilka nagród oraz wyróżnień w lokalnych i krajowych konkursach artystycznych i projektowych. Jestem też recenzentem
19 pisemnych prac magisterskich, autorstwa studentów stacjonarnych i niestacjonarnych form na
kierunkach Grafika oraz Sztuka Mediów.
W latach 2006-2012 prowadziłem także zajęcia dydaktyczne w zakresie teorii sygnałów oraz programowania multimediów dla studentów matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
We wrześniu 2017 r. otrzymałem Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za indywidualne osiągnięcia dydaktyczne.

25 z 30

V. WROCŁAWSKI ŁĄCZNIK – praca organizacyjna i popularyzatorska
Funkcjonując równocześnie w środowisku artystycznym i naukowym mam szczególną możliwość
zabiegania o stosowną pozycję sztuki w świecie zdominowanym przez naukę; o jej pełną akceptację
i uznanie jako samodzielnej i niezastępowalnej dziedziny poznawczej. Sztuka bowiem, jak argumentował Nelson Goodman, „...jest nie mniej doniosłym niż nauka narzędziem odkrycia, twórczości
i pomnażania poznania jako szeroko pojętego rozwoju rozumienia...” 37. Zadanie to jest szczególnie
istotne w obecnej sytuacji, kiedy zostały zrównane naukowe i artystyczne stopnie oraz tytuły,
a działalność artystyczna oceniana jest na zasadach analogicznych do działalności naukowej. Nie
rozstrzygając w tym miejscu o słuszności takiego rozwiązania, przedstawię przykłady swojej aktywności organizacyjnej w kontekście relacji sztuki i nauki.
Głównym polem do realizacji wspomnianych wyżej celów jest moja działalność w Akademii
Młodych Uczonych i Artystów (AMUiA). To między innymi z mojej inicjatywy, realizowany przez
Miasto Wrocław, Studencki Program Stypendialny, przyznający wcześniej stypendia jedynie doktorantom z obszarów matematyki i informatyki, fizyki i chemii oraz biologii i medycyny, poszerzony
został w 2013 r. o dwie nowe kategorie: stypendium im. Wincentego Stysia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych oraz stypendium im. Jerzego Grotowskiego w zakresie sztuki. Od tego
momentu corocznie jestem członkiem komisji rekomendującej kandydatów do stypendiów artystycznych; w wybranych latach wchodziłem również w skład komisji dotyczących stypendiów humanistycznych, matematycznych oraz interdyscyplinarnych.
W lutym 2013 r. reprezentowałem Akademię Młodych Uczonych i Artystów podczas międzynarodowego seminarium „Społeczność uczących się i jej uczelnie”, upowszechniającego wyniki
Przeglądu OECD dotyczącego roli szkolnictwa wyższego w rozwoju Wrocławia. W swoim wystąpie niu skupiłem się na wrocławskich uczelniach artystycznych w kontekście sytuacji ich absolwentów
na lokalnym, krajowym i światowym rynku pracy.
Podczas konferencji 5-lecia Akademii Młodych Uczonych i Artystów, która odbyła się 12
listopada 2015 r. w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia, byłem uczestnikiem debaty „Znaczenie
i przyszłość Akademii Młodych Uczonych”. Mój głos w debacie dotyczył przede wszystkim diagnozy
głębokiego pęknięcia pomiędzy naukami ścisłymi i humanistycznymi oraz poszukiwania sposobów
na niwelowanie tych często nieuzasadnionych podziałów.
Z ramienia AMUiA byłem również współorganizatorem naukowo artystycznego projektu
„Nadmiar i brak”, w ramach którego w 2013 r. we Wrocławiu zorganizowana została wizyta naukowa
ks. prof. Michała Hellera; odbył się szereg wykładów popularnonaukowych członków Akademii; zorganizowana została ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja „Nadmiar i brak” oraz towarzysząca jej wystawa artystyczna o tym samym tytule; opublikowane zostało w końcu dwujęzyczne naukowo-artystyczne wydawnictwo Nadmiar i Brak / Excess & Lack, którego jestem współredaktorem.
We wrześniu 2013 r. wraz z dr. hab. Łukaszem Huculakiem zorganizowałem wystawę członków AMUiA zatytułowaną Pola pod krzywymi, która towarzyszyła międzynarodowej konferencji
Academia Europea “25th Anniversary Conference. European science and scholarship looking ahead
– challenges of the next“. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że od 2016 r. Akademia Młodych Uczonych i Artystów jest afiliowana przy Academia Europea – największym i najbardziej prestiżowym
ogólnoeuropejskim towarzystwie naukowym.
Na macierzystej Uczelni, poza pracą dydaktyczną i twórczą, zajmuję się oczywiście również szeregiem zadań organizacyjnych związanych ze stanowiskiem adiunkta (udział w komisjach dyplomo37 N. Goodman, Jak tworzymy świat, przeł. M. Szczubiałka, Aletheia, Warszawa 1997, s. 121.
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wych i egzaminacyjnych, organizacja wystaw studentów i pracowników uczelni, koordynacja dyplomów, opracowywanie zadań na egzaminy wstępne itp.). Od 2014 r. jestem członkiem Rady Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów. Władze Uczelni oraz Wydziału powierzają mi ponadto wiele odpowiedzialnych funkcji. W 2016 r. zostałem powołany przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gep perta we Wrocławiu do Komisji Senackiej ds. Artystyczno – Badawczych, Naukowych, Wydawniczych i Współpracy z Zagranicą. Od 2016 r. jestem przewodniczącym Odwoławczej Komisji Stypendialnej Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich (w roku 2015 byłem wiceprzewodniczącym tej
komisji). Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów powołał mnie w 2014 r. do Wydziałowej Komisji
ds. dotacji finansowych dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, a w roku
2015 do Wydziałowej Komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się.
Byłem głównym organizatorem Pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji „Koncepcje i praktyki
badań, kreacji i dydaktyki na kierunkach medialnych uczelni artystycznych”, która odbyła się w marcu 2016 r. w Centrum Sztuk Użytkowych – Centrum Innowacyjności ASP we Wrocławiu. Byłem także
członkiem komitetu organizacyjnego drugiej edycji tej konferencji, która odbyła się w maju 2017 r.
pod hasłem „Intermedia a zwrot kinematograficzny”.
Jestem również zaangażowany w organizację i koordynację współpracy swojego Wydziału
z innymi uczelniami oraz instytucjami kultury i nauki. W latach 2009-2014 koordynowałem współ pracę Katedry Sztuki Mediów z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, w ramach której zespół złożony z pracowników ASP zrealizował oprawę projektową i multimedialną kilku organizowanych
przez Ossolineum wystaw, między innymi dwóch odsłon wystawy Historia rękopisu Pana Tadeusza
(2012 i 2014). W 2015 r. nawiązana przeze mnie współpraca z Narodowym Forum Muzyki zaowocowała dwoma konkursami skierowanymi do studentów Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów, które dotyczyły animacji znaku NFM oraz spotu promującego Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans.
W ramach współpracy z Oddziałem Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego
oraz z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2014 i 2017 byłem głównym organizatorem Konkursu na plakat promujący „Konkurs na Najlepszą Pracę Studencką
z Teorii Prawdopodobieństwa i Zastosowań Matematyki”, który był skierowany do studentów ASP.
Od 2007 r. nieprzerwanie pełnię funkcję kuratora Galerii Łącznik, znajdującej się na Wydziale
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Galeria ta, tworząc przestrzeń dla spotkania
sztuki z nauką, pełni ważną rolę integrującą dwa, wydawałoby się, skrajnie odległe środowiska. Na
wernisażach regularnie spotykają się pracownicy i studenci Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetu. Dotychczas w Łączniku odbyło się blisko 50 wystaw artystycznych, których autorami byli
przede wszystkim pedagodzy oraz studenci wrocławskiej ASP.
W marcu 2014 r., na prośbę Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, miałem zaszczyt przemawiać w Auli Leopoldina podczas uroczystej promocji doktorów i doktorów ha bilitowanych w obszarze sztuki. W swoim wystąpieniu przedstawiłem sztukę jako pełnoprawną
dziedzinę badawczą, w szczególności akcentując wagę jej poznawczej roli.
Za swoją pracę na rzecz Uczelni zostałem dwukrotnie uhonorowany Nagrodą Rektora Akademii
Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. W 2012 r. była to nagroda za osiągnięcia organiza cyjne, natomiast w roku 2016 nagroda „za osiągnięcia naukowo-artystyczne i dydaktyczne oraz za
rozległość działań organizacyjnych daleko wykraczających poza ramy Uczelni”.
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ZAKOŃCZENIE
Główne pole mojej aktywności zawodowej stanowią trzy obszary: twórczość artystyczna, praca badawcza oraz dydaktyka i edukacja. W trakcie pisania niniejszego autoreferatu, coraz wyraźniej
uświadamiałem sobie, jak ściśle obszary te są ze sobą związane; jak się wzajemnie inspirują, uzupeł niają, korygują i weryfikują. Punktem wyjścia dla twórczości artystycznej są badania naukowe – na
tym etapie sztuka czerpie z nauki. Kreatywne przetworzenie problemów naukowych z jednej strony
czyni je bardziej przystępnymi i atrakcyjnymi dla odbiorców, z drugiej zaś daje szansę nowego, nie standardowego spojrzenia na źródłowe zagadnienie, co może zaowocować postępem w obszarze
samej nauki. W obydwu wypadkach korzysta tu nauka; w pierwszym wariancie – będąc popularyzowana, w drugim – zdecydowanie rzadszym, ale też i znacznie donioślejszym – poszerzając swój za kres. Przybliżanie treści naukowych za pośrednictwem sztuki w naturalny sposób przekłada się na
edukację oraz dydaktykę. Obszar ten nie jest jednak jedynie beneficjentem dwóch poprzednich, ale
również coś im w zamian oddaje. W odniesieniu do popularyzacji nauki pozwala weryfikować sto sowność i adekwatność wizualnego przekazu, przyczyniając się do jego dalszej optymalizacji, co w
szerszej perspektywie przekłada się na upowszechnianie nauki. W odniesieniu zaś do sztuki, na
płaszczyźnie dydaktyki i edukacji akcentowana jest doniosłość jej poznawczej roli, jako naturalnej
domeny widzenia – niezwykle istotnego czynnika w naszym myśleniu. Nie są to zapewne wszystkie
możliwe związki zachodzące pomiędzy tymi trzema obszarami, ale już one wystarczą,
by uzmysłowić sobie, jak złożona może być struktura ich wzajemnych zależności.
W pierwszym rozdziale autoreferatu naszkicowałem trójkąt badawczy, ukazujący symbiotyczny
związek sztuki, nauki i filozofii. Należałoby go teraz odnieść do trzech obszarów mojej aktywności,
na których realizuje się owa synergia poznawcza. W ten oto sposób powstaje trójkąt działania,
w którym sprzęgają się ze sobą: praca badawcza, kreatywna twórczość oraz dydaktyka i edukacja.

15. Trójkąt działania: badania – twórczość – edukacja

28 z 30

Bibliografia

R. Arnheim, Myślenie wzrokowe, przeł. M. Chojnacki, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.
Arystoteles, Fizyka, przeł. K. Leśniak, PWN, Warszawa 2010.
Arystoteles, O duszy, przeł. P. Siwek, PWN, Warszawa 1988.
G. Boehm, Powrót obrazów, przeł. M. Łukasiewicz, [w:] Tenże, O obrazach i widzeniu. Antologia
tekstów, UNIVERSITAS, Kraków 2014.
I.N. Bronsztejn, K.A. Siemiendiajew, G. Musiol, H. Mühlig, Nowoczesne kompendium matematyki,
przeł. A. Szczech, M. Gorzecki, PWN, Warszawa 2012.
P.J. Davis, R. Hersh, Świat matematyki, przeł. R. Duda, PWN, Warszawa 1994.
Euklides, The first six books of the Elements of Euclid, W. Pickering, Londyn 1847.
A. Friedberg, Wirtualne okno. Od Albertiego do Microsoftu, przeł. A. Rejniak-Majewska,
M. Pabiś-Orzeszyna, Oficyna naukowa, Warszawa 2012.
L. Gamwell, Mathematics and Art: A Cultural History, Pronceton University Press, Princeton-Oxford
2015.
M Giaquinto, Visual Thinking in Mathematics. An epistemological study, Oxford University Press,
New York 2007.
N. Goodman, Jak tworzymy świat, przeł. M. Szczubiałka, Aletheia, Warszawa 1997.
M. Heller, Doświadczenie Granic, [w:] Granice nauki, red. M. Heller, J. Mączka, J. Urbaniec, OBI-Biblos,
Kraków-Tarnów 1997, s. 7-10.
W. James, Z wybranych problemów filozofii, przeł. M. Filipczuk, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków
2016.
J. Jernajczyk, Irrational images – the visualization of abstract mathematical terms, „MATHEMATICA
APPLICANDA” Vol 43, No 2 (2015), s. 269-279.
J. Jernajczyk, B. Skowron, Circle and sphere – geometrical speculations in philosophy, [w:] Mathematical Transgressions 2015, red. P. Błaszczyk, B. Pieronkiewicz, Universitas, Kraków 2018, s. 373-389.
J. Jernajczyk, Portrety przypadku, „Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki” nr 3 2013, s. 5-20.
J. Jernajczyk, Thinking in Images: The Role of Digital Media in Popularizing Science, [w:] Visual Thinking – Visual Culture – Visual Pedagogy, red. H. Rarot, M. Śniadkowski, Politechnika Lubelska, Lublin
2014, s. 31-40.
J. Jernajczyk, Myśl i ruch – poznawcze znaczenie dynamicznych obrazów (wideoesej), [w:] Szybkość
w kulturze, red. K. Zadros, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 17-20.
J. Jernajczyk, Archeologia dyskretnej iluzji ruchu, „Tekstoteka filozoficzna” nr 2 2013, s. 16-21.
J. Jernajczyk, Stratne reprezentacje nadmiarowej rzeczywistości, [w:] Nadmiar i Brak / Excess & Lack,
red. Ł. Huculak, B. Skowron, J. Jernajczyk, K. Dąbrowska, M. Zakrzewska, R. Zarzycki, Akademia Sztuk
Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu oraz Miasto Wrocław, Wrocław 2013, s. 172-176.
29 z 30

J. Jernajczyk, Ruch z bezruchu – rozważania o mechanizmie powstawania ruchomego obrazu,
[w:] Obraz poruszony / A picture set in motion, red. W. Gołuch, J. Jernajczyk, Akademia Sztuk
Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 82-99.
J. Jernajczyk, Ziarna myśli – o własnościach dyskretnych form reprezentacji informacji, [w:] Problemy
filozofii matematyki i informatyki, red. R. Murawski, J. Woleński, Wydawnictwo Naukowe UAM,
Poznań 2018 (tekst przyjęty do druku).
V.J. Katz, A History of Mathematics. An Introduction, Pearson Education, Boston 2009.
R.W. Kluszczyński, art@science. O związkach między sztuką i nauką, [w:] W stronę trzeciej kultury.
Koegzystencja sztuki, nauki i technologii, red. Tenże, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk
2011, s. 32-42.
P. Kozak, Sztuka i myśl, Fundacja na rzecz myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa 2015.
G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł. T. P. Krzeszowski, Aletheia, Warszawa 2010.
Lukrecjusz, O naturze wszechrzeczy, przeł. E. Szymański, PWN, Kraków 1957.
L. Manovich, Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2006.
Mikołaj z Kuzy, Laik o umyśle, przeł. A. Kijewska, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2008.
Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, przeł. I. Kania, Aletheia, Warszawa 2014.
M. Ożóg, Rozmowa ze Stelarckiem, [w:] Mięso, metal i kod / rozchwiane chimery STELARC, red. R.W.
Kluszczyński, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2014, s. 32-51.
Platon, Timajos, 47a-b, [w:] Tenże, Dialogi, przeł. W. Witwicki, Verum, Warszawa 2007, s. 297-366.
W. V. Quine, Dwa dogmaty empiryzmu, [w:] Tenże, Z punktu widzenia logiki, przeł. B. Stanosz, Aletheia, Warszawa 2000, s. 49-75.
L. Wiesing, Sztuczna obecność. Studia z filozofii obrazu, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa,
Warszawa 2012.
L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, przeł. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 2000.
P. Zawojski, Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów, Oficyna Naukowa, Warszawa
2012.

30 z 30

