
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktorant :    mgr Marcin Kaliński 

Wynik oceny śródokresowej : pozytywny 

Komisja oceniła pozytywnie wszystkie wyszczególnione składniki oceny śródokresowej. 

Szczegółowe uzasadnienie wyniku oceny śródokresowej : 

 

Opinia I 

Jakość wyników przedstawionych na spotkaniu Komisji oceny śródokresowej 

doktoranta oceniam bardzo pozytywnie w zakresie przygotowania od strony teoretycznej. 

Pan Marcin Kaliński bardzo szeroko i gruntownie rozeznał przestrzeń rozważań teoretycznych 

– od tytułowej „Teorii Widzenia Wł. Strzemińskiego, poprzez innych artystów i teoretyków 

sztuki – po własne możliwości i tendencje czekających go teraz prac badawczych dotyczących 

generowania obrazów, przez sieć neutronową. Dotychczasowa działalność w tym zakresie, 

która doktorant zaprezentował na spotkaniu z komisją tzn. 8 obrazów olejnych o wymiarze ok. 

100x100 cm oraz nowy – bardzo istotny dla dalszych poszukiwać – wydruk prac z motywami 

kwiatów stanowi – istotny właśnie punkt odniesienia dla końcowej jakości pola badawczego. 

Uświadomił on doktorantowi jak ważne jest teraz skupienie się nad wizualną stroną „Post-

widzenia”. Doktorant musi podjąć decyzje dotyczące wielkości formatów przyszłych  

„obrazów”, gdyż będzie też to miało wpływ na końcowy efekt pokazu, wygenerowanych, 

przetworzonych zgodnie z zamysłem prac w relacji do szeroko pojętej sieci neutronowej. Kadr 

obrazu w tym prezentowanym „liniowym” cykli kwiatów – jedyny inny – staje się najbardziej 

istotnym i dającym spora nadzieję powstania oryginalnego dorobku – osiągnięcia doktorskiego.  

 

Tak więc na bazie bardzo mocnego podłoża teoretycznego – prace malarskie, które są właśnie 

teraz w planie badań – mogą przynieść bardzo dobre efekty końcowe eksperymentów autora. 

Wierze, że doktorant ze swoją pasją poznawczą równie dużo czasu i energii poświęci teraz 

wygenerowaniu wartości – nowych „struktur malarskich” – godnych Jego relacji oko-nic. 

Owego „tajemniczego” kadru, obszaru doznań porównywalnych – z równie tajemniczym 

zjawiskiem czarnych dziur. Tak powstała – ta niesamowita relacja – małego oka – do 

niezmierzonej dziury kosmicznej – dobrze oddaje teraz myślę  - oczekiwania komisji – 

nadających rzeczywiste i nowatorskie cechy tym przestrzeniom na płótnach autora. 

Oczekiwanie na powstanie zestawu prac, gdzie te „generowane przez sztuczną inteligencję” 

obrazy będą zawierały te liczne nowe osiągnięcia badawczego pola doktoranta…i to  

w przewidzianym terminie. 



 

 

Opinia II 

Doktorant mgr Marcin Kaliński realizuje IPB zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Ustalony i realizowany jest plan pracy w zakresie badań teoretycznych, gdzie zajmuje się 

zagadnieniem realizmu ( w rozumieniu Wł. Strzemińskiego i jego „Teorii widzenia”). Prace te 

są w znacznym stopniu zaawansowane i na wysokim poziomie.  W zakresie badań 

artystycznych wprowadza realizację obrazu w oparciu o sieć neuronową. Łatwość generowania 

i eksplorowania różnej tematyki obrazów może być pułapką dla własnej twórczości malarskiej.  

Zakładany dialog pomiędzy artystą a siecią neuronową , prowadzony w pętli, wymaga 

jeszcze odpowiedzi:  czym wyróżnić te obrazy, jakie wniosą znaczenia, jaki będzie ich 

kontekst. 
 

Opinia III 

Do oceny postępów w działaniach prowadzących do doktoratu przesłankami są dla mnie  

3 czynniki: 

1) stan prac nad rozprawą doktorską opisany w wystąpieniu ustnym Doktoranta przed 

członkami komisji (oraz  prezentacja elektroniczna ); 

2)  aktywność naukowo-badawcza i artystyczna Doktoranta; 

3)  aktywność organizacyjno-naukowa Doktoranta i spójność z planem badawczym. 

Na podstawie przedłożonej do oceny dokumentacji dotyczącej działalności kształcenia  

w Szkole Doktorskiej ASP Gdańsk pozytywnie oceniam postępy w pracy Doktoranta. Analiza 

dokumentacji, w tym w szczególności porównanie założeń Indywidualnego Planu Badawczego 

Doktoranta  

z treścią Raportu z Realizacji Indywidualnego Planu Badawczego pozwala dobrze ocenić jego 

dotychczasową pracę. W szczególności stwierdzam, że: zaplanowane zadania realizowane są 

zgodnie z harmonogramem, a przeprowadzone dotychczas prace badawcze oraz uzyskane 

wyniki są istotne dla zrealizowania rozprawy doktorskiej. Nie stwierdzam opóźnienia  

w realizacji Indywidualnego planu badawczego.  

Praca zdaje się być prowadzona bez przeszkód: dodatkowe niezbędne do napisania dysertacji 

wyniki są możliwe do uzyskania w okresie kolejnego roku. 

Należy zatem uznać, że zaplanowany w Indywidualnym Planie Badawczym termin złożenia 

dysertacji  jest w pełni realny a jakość intelektualna, merytoryczna nie budzi wątpliwości, co 

potwierdziła rozmowa z Doktorantem na egzaminie śródokresowym. Widać już zalążki 

środków plastycznych, chciałoby się jednak zobaczyć ich więcej: w rozwoju, progresie 

narzędzi malarskich, móc już obserwować drogę formy, która uniezależnia się od pracy 

teoretycznej, mieć nadzieję na fascynujące zakończenie, którego będę wyglądać. 
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