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prof. dr hab. Sławomir Sobczak 
Wydział Sztuki Mediów 
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu  
 
 

Ocena rozprawy doktorskiej, dorobku artystycznego i dydaktycznego 
Pana mgr Ernesta Ogórka, sporządzona w związku z przewodem doktorskim 

w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne, realizowanym 
na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Krakowie. 
 
 
W związku z powierzona mi funkcją recenzenta przewodu doktorskiego Pana mgr Ernesta 
Ogórka, zanalizowałem jego dotychczasową drogę twórczą, a przede wszystkim kluczowe 
przykłady dorobku artystycznego, które doprowadziły jego do obecnej świadomości twórczej, 
a w konsekwencji do powstania rozprawy doktorskiej noszącej tytuł „Uchoko” oraz 
powstania dzieła artystycznego o tym samym tytule.  
 
*** 
Pan Ernest Ogórek ur. w 1982 roku, odbywał studia  na kierunku Edukacja Artystyczna w 
zakresie sztuk plastycznych  w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w 
Krakowie, które ukończył dyplomem magisterskim w roku 2006. 
Pracę pisemną zatytułowaną „Przełomowa lapidarność czy modne fałszerstwo. Styl pop-
banalizmu i jego recepcja” napisał pod opieką promotorską dr hab. Rafała Solewskiego, a 
dyplom artystyczny (rzeźbiarski) pt. „Recykling” zrealizował pod kierunkiem Stanisława 
Moskały.  
W 2014 roku rozpoczął studia doktoranckie w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie 
artystycznej sztuki piękne na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie, w trakcie których realizował projekt artystyczny pt. 
„Dźwięk jako medium plastyczne”. 
Przedstawioną do oceny pracę doktorską pt. „Uchoko” przygotował pod promotorska opieka 
dr hab. Marii Wasilewskiej. 
 
*** 
Główne obszary  zainteresowań i działań mgr Ernesta Ogórka łączą w sobie twórcze 
poszukiwania w obrębie języka dźwięku z działaniami około wizualnymi.  
Jest autorem obiektów i instalacji dźwiękowych oraz działań performatywnych i koncertów.  
 
Niestety nie było mi dane dotąd zetknąć się z działalnością i twórczością pana Ernesta 
Ogórka, stąd moja ocena dorobku artystycznego doktoranta może wynikać jedynie z tego co 
udało mi się wyczytać z przesłanej, i jak mi się wydaje niepełnej dokumentacji. 
Przedstawiona mi dokumentacja działalności artystycznej doktoranta ograniczona jest 
bowiem do kilku ostatnich lat twórczości. Ślad wcześniejszych aktywności autor umieścił 
jedynie w życiorysie, kiedy to wspomina o działalności rzeźbiarskiej i designerskiej. 
 
Przesłana mi dokumentacja, niestety rozproszona w kilku plikach i linkach do wielu stron, 
wskazuje na publiczną aktywność doktoranta po roku 2015, na którą składają się głównie 
udziały w wystawach zbiorowych i festiwalach. 
 
Za najważniejsze dla popularyzacji twórczości doktoranta zostały w niej wskazane: 
- wystawa zrealizowana w duecie (z Krzysztofem Kamilem Kamińskim) pt. „Epikryza” 
prezentowana w galerii Artzona w Krakowie w 2015 roku, na która składały się 3 instalacje 
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dźwiękowe nawiązujące do osobistych doświadczeń związanych ze stanami chorobowymi: 
„Konfesjonał”, „Przekroje poprzeczne” i „Obrazy alarmowe”; 
udziały w wystawach: 
- „Doktorspiele” prezentowaną także Artzonie w 2015 roku, na której zaprezentował obiekt 
dźwiękowy „Transpozycja odwracalna”; 
- „Tak to to tak”, która odbyła się w galerii Skład Solny w 2015, gdzie zaprezentował obiekt 
dźwiękowy „Pochłaniacz”, będący wg opisu autora „postmodernistycznym pasożytem 
istniejącym tylko w towarzystwie innych prac dźwiękowych”; 
- „Opór”, prezentowana w galerii Winda w Krakowie w 2016, na której przedstawił obiekt 
dźwiękowy „OM”, w warstwie dźwiękowej zawierający słynne amerykańskie przemówienie 
Lecha Wałęsy z 1989 roku. 
- „Chodźmy w deszcz” upubliczniona w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym 
Sączu w 2016 roku, na której zaprezentował obiekt pt. „Deszczowa piosenka”, wyposażony 
w pozytywkę; 
- „Apogeum HC.”, prezentowaną w krakowskiej galerii M w 2016, podczas której wykonał 
performance (wieloautorski) i zaprezentował instalację dźwiękową pt. „Pisuary nie do pary”; 
- wystawę (bez określonego tytułu) prezentowaną w Leuchtenfabrik, Atelier Wolfram Spyra, 
w Berlinie w 2016, na którą przygotował obiekt dźwiękowy zadający pytanie o  sens utopii 
pt. „Kwiat paproci”. 
- oraz udział  w Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Intuitywnych Fortalicje 2019, w 
Zamościu, gdzie w ramach 3 dniowej rezydencji artystycznej (na zaproszenie festiwalu) 
zrealizował m.in. cykl intuitywnych realizacji artystycznych. 
 
Ernest Ogórek spełnia się także jako muzyk eksperymentujący. Swoją działalność w tym 
zakresie realizuje m.in. jako kontrabasista i basista formacji muzycznych: Krakow 
Improvisers Orchestra oraz Moon2. Czynnie koncertuje w kraju i zagranicą. 
Poza aktywnością z w/w grupami, i/lub w ramach tych aktywności, współpracował także z 
wieloma uznanymi na gruncie międzynarodowym artystami, takimi jak: Joele Leandre, 
Satoko Fuji, Charlotte Hug, czynnie uczestnicząc w festiwalach:  
- Międzynarodowym Festiwalu Krakowska Jesień Jazzowa 2017, odbywającym się w 
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie, gdzie doktorant zrealizował 
projekt performatywny „Satoko Fujii Com-Impro For Large Ensemble” prezentujący 
wykonawstwo partytur graficznych japońskiej kompozytorki muzyki współczesnej Satoko 
Fuji; 
- 13. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Improwizowanej Ad Libitum 2018, odbywającym 
się w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, podczas którego wraz z grupą 
współwykonawców zaprezentował projekt artystyczny „KIO & Charlotte Hug”, prezentujący 
powstawanie na żywo partytur graficznych z performatywnymi metodami wykonawstwa. 
 
W/w aktywność stanowi niewątpliwie dowód na determinację w budowaniu własnej 
oryginalnej drogi rozwoju  opartej na poszukiwaniach na styku aktywnej współegzystencji 
sfery audialnej i wizualnej. Jego badania łączą kształtowanie kompozycji algorytmicznych 
oraz poszukiwanie wartości matematycznych w muzyce, ze szukaniem adekwatnych 
rozwiązań formalnych przynależnym językowi sztuk wizualnych, co cenne - niemal zawsze - 
w odniesieniu do świata istotnych pojęć. 
 
Dopełnieniem działalności stricte artystycznej doktoranta jest działalność kuratorska, na którą 
składają się wystawy indywidualne i zbiorowe prezentowane głównie w przestrzeni Artzony 
w Krakowie, oraz działalność instruktorska i pedagogiczna, do której wrócę w części 
poświęconej ocenie dorobku dydaktycznego. 
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Mimo że działalność kuratorską cenie sobie wysoko, to w tym przypadku pozwolę sobie w 
recenzji ją pominąć, iż odbiega ona charakterem od przedmiotu rozprawy doktorskiej. 
 
Oceniając całokształt dotychczasowego dorobku pana mgr Ernesta Ogórka  stwierdzam iż jest 
on wystarczający zarówno ilościowo jak i jakościowo do uznania go jako spełniającym 
kryteria artystyczno-badawcze na poziomie realizowanego doktoratu i zasługuje na uznanie. 
Cechuje go progresywnie rozwijająca się świadomość twórcza i multidyscyplinarność 
użytych środków artystycznego wyrazu. 
 
*** 
Ocenę części pisemnej rozprawy doktorskiej pt. „Uchoko”, rozpocznę od kilku zdań 
odnoszącego się do aspektów formalnych. 
Praca pisemna składa się  ze wstępu  i 4 rozdziałów w  tym 3 podzielonych na krótkie 
podrozdziały oraz konkluzji. 
Dopełnienie pracy stanowi Streszczenie w wersji polsko i angielskojęzycznej, obszerna 
bibliografia i sugestywna dokumentacja fotograficzna części artystycznej pracy doktorskiej 
zarejestrowana w Składzie Solnym w Krakowie w 2019 roku. 
 
Całość treści rozprawy wraz z ilustracjami/fotografiami zajmuje 51 znormalizowanych stron,  
Towarzyszący rozprawie materiał ilustracyjny to zaledwie 5 pozycji (nie licząc dokumentacji 
dzieła doktorskiego). Są to zdjęcia mające swoje źródło sieci internet. 
 
Jeśli chodzi o formalny aspekt pracy, chciałbym zwrócić uwagę na język, jakim została ona 
napisana. Jest on bogaty pojęciowo, choć niekiedy zbyt opisowy.  
Strona edytorska pracy jest poprawna.  
Cytaty są odpowiednio wyodrębnione w tekście i poprawnie opisane pod względem 
bibliograficznym. 
 
*** 
W pracy teoretycznej pt. „Uchoko”, która stanowi zgłębienie etymologii znaczenia tytułu i 
refleksji jej towarzyszącej, Ernest Ogórek  próbuje odnaleźć i opisać interesujące go 
zagadnienia zarówno ze świata kultury i sztuki jak i innych np. lingwistyki.  
 
We Wstępie autor odnosi się do językowego znaczenia samego tytułu pracy. Wskazuje że 
powstały na skutek połączenia nazw organów percepcji neologizm, po przeprowadzonych 
wnikliwych badaniach językowych, okazał się mieć drugie zaskakujące znaczenie nadające 
pogłębiony sens pracy, tj. określenie „trąd”. W założeniu autora praca miała się odnosić do 
pojęć związanych z szeroko pojętym wykluczeniem i to określenie w doskonały sposób 
nadało jej pełni wieloznacznego i wyrazistego kontekstu.  
 
Rozdział pierwszy rozprawy stanowi etymologiczną analizę tytułowego pojęcia/słowa.  
Autor pisze o przypadku, który stał się punktem wyjścia do określenia konceptu pracy. 
Przypadek ten był związany z odnalezieniem znaczenia słowa „uchoko” w języku zulu. 
Dalsze badania językowe doprowadziły do zaskakujących wyników znacznie rozszerzających 
pola interpretacyjne, takie jak choćby symbolika wynikająca z treści biblijnych. Jak pisze 
autor „językowa dwuznaczność spaja formę dzieła – wizualną instalację  dźwiękową z jego 
treścią” Traktuje podejmowany temat jako współczesny synonim wykluczenia i 
dyskryminacji. 
 
Rozdział „Forma i treść” autor poświęcił w całości zależnościom  w odniesieniu do 
konstrukcji swojej pracy i wielowątkowej refleksji znaczeniowej. 
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Przywołał w nim cytowaną już wystawę „Epikryza” z 2015 roku, w której za temat także 
wziął chorobę (własną). Jednak w dalszej części tekstu rzeczowo uzasadnił różnice i 
niestosowność budowania osobistego kontekstu dzieła. Przekierował raczej uwagę na 
warstwy uniwersalne i symboliczne użytych materiałów  i pojęć. Pisząc o materiale  
uzasadnia użycie kształtu rodzaju i formy drewnianych lasek. Dookreśla gatunki użytego 
drewna przypisując im znaczeń symbolicznych, którymi są tradycyjnie obdarzone. 
W podrozdziale „Multiplikacja” autor uzasadnia znaczenie użycia osiemnastu drewnianych  
lasek przypisując, między innymi, liczne symboliczne odniesienia do liczby 18. Także 
naprowadza na pojęcie „tłumu”. 
W kolejnym podrozdziale pisząc o technologii nawiązuje się do cywilizacyjnych odniesień 
terminologicznych i twórczych metod działania człowieka. Wchodzi w dyskurs z definicjami 
Piotra Krakowskiego  McLuchan’a, Pierre Schaeffer’a i Ryszarda Kluszczyńskiego trafnie 
lokując w nim swoje rozumienie znaczenia (nowych) technologii w sztuce. 
Kończy ten fragment niestety banalnym morałem. 
W podrozdziale „Interakcja” także przywołuje postawy wielu znaczących badaczy twórczej 
„interaktywności”, od Ryszarda Kluszczyńskiego po Gene Youngblood. Lokuje jednak swoją 
pracę nieco obok, w obszarze mechaniki czy kinetyczności samego dzieła oddziałującego na 
uczestnika zdarzenia, powołując się na pogląd Johna Deweya. 
Ostatnia część tego rozdziału odnosi się do pojęcia bardzo bliskiego autorowi, czyli dźwięku 
a dokładniej rzeźby dźwiękowej. Lokuje swoja pracę w obszarze, w którym to ruch implikuje 
dźwięk i jego znaczenia. Odnosi się krytycznie do Cage’osskiego pojęcia wyzwolenia 
dźwięku i skłania się do stanowiska odwrotnego, uznając za Jerzym Lutym że 
„partycypujemy przy pomocy intelektu,… a nie oczu i uszu”. 
 
W rozdziale 3 (wg numeracji 4) poddaje analizie porównawczej narządy słuchu i wzroku i 
psychofizjologicze oddziaływanie zmysłów na człowieka. Ukazuje podobieństwa i różnice 
rysując jednocześnie między nimi swoiste granice. Tu dość ryzykownie kategoryzuje 
dziedziny sztuki, by w dalszej części tekstu scalić je pojęciem instalacja dźwiękowa. 
 
Rozdział 4 (5) to dość skromne zestawienie inspiracji odniesień do własnej twórczości. 
Ogórek przywołuje w nim twórczość i konkretne dzieła (wraz z ilustracjami) następujących 
artystów: Magdaleny Abakanowicz, Nam June Paik’a, Celeste Boursier’a Mougenot’a Jean’a 
Tinguely’a i Zimoun,a. Wskazuje na zróżnicowane powody tych inspiracji. 
W konkluzji swojej pracy pisemnej Ernest Ogórek dzieli się doświadczeniami wynikającymi 
z powstawania dzieła ale i dowodzi wnikliwej analizie jego elementów składowych na 
poszczególnych etapach tworzenia. Opisuje jakie decyzje wpłynęły na ostateczny kształt 
dzieła. Pisze o ważnej roli przypadku.  Wyjaśnia swoje rozumienie roli artysty.  
 
Całość pracy stanowi w pełni wystarczający materiał poglądowy, dobrze oddający zarówno 
technikalia powstającego dzieła, jak również warstwę znaczeniowa użytych części 
składowych, w tym tych o charakterze pojęciowym. 
 
*** 
Zasadniczą częścią doktoratu jest praca artystyczna „Uchoko”, będąca dziełem hybrydowym 
wykorzystującym podstawowe dla człowieka media przekazu i technologie z zakresu elektro-
mechaniki i prostej robotyki. W proces percepowania pracy włącza pojęcie interaktywności i 
uczestnictwa. Przede wszystkim zaś w sposób bardzo prosty i komunikatywny przenosi naszą 
uwagę na wykoncypowaną w akcie tworzenia problematykę.  
Praca wyraźnie i precyzyjnie ukazuje możliwe zależności pomiędzy światem rzeczy a 
światem idei.  
Na etapie pisania recenzji oczywiście nie dane mi było osobiście doświadczyć tego dzieła, 
więc pozwolę sobie zrecenzować ją w trybie przypuszczającym.  



5 
 

Narzędziami do jej analizy jest rozprawa pisemna oraz dokumentacja fotograficzna i filmowa 
ukazująca dzieło.  
 
Pan Ernest Ogórek należy do tych artystów, którzy swoje prace kształtują przede wszystkim 
w odniesieniu do warsztatu twórczego. Jednak nie trudno doszukać się istotnej roli namysłu 
estetycznego w rozumieniu filozoficznym.  
Dźwiękowa instalacja interaktywna „Uchoko” w warstwie wizualnej składa się z 18 
surowych elementów drewnianych podwieszonych od sufitu i połączonych z urządzeniem 
robotycznym wprowadzającym elementy w cykliczny ruch. Instalacja na skutek wykrycia 
ruchu widza/uczestnika zdarzenia aktywizuje się. Ruch elementów inicjuje rytmiczny stukot  
Cały system sterowania ruchem drewnianych lasek stanowi strukturę komunikacyjną, o 
charakterze elektro-mechanicznym. 
 
Cechą projektu „Uchoko”, mimo że można go równie dobrze nazwać multidyscyplinarnym,  
intermedialnym czy interaktywnym, jest jego surowość, minimalizm i prostota. W sposób 
dyskursywny łączy materie dzieła  i jego treść przekazu, budując bardzo sugestywny i 
znaczeniowo głęboki komunikat.  
Instalacja wpisuje się w drogę artystycznego rozwoju, którą pan Ernest Ogórek z dużą 
konsekwencją i sukcesami podąża od kilku lat. 
 
*** 
Pozostałą część tj. ocenę dotyczącą doświadczenia pedagogicznego z konieczności streszczę 
do faktów, o których mi wiadomo z przesłanej dokumentacji. 
 
Pan mgr Ernest Ogórek począwszy od roku 2006, tj. ukończenia studiów, zajmuje się 
działalnością edukacyjną. Początkowo jako instruktor w krakowskim Ośrodku Kultury im C. 
K. Norwida. W 2009 roku zaczął pracę w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie jako 
muzykoterapeuta, gdzie zajmował się także  projektowaniem instrumentów i instalacji 
dźwiękowych z myślą o osobach niepełnosprawnych. Od 2012 roku rozpoczął współpracę z 
Uniwersytetem Pedagogicznym jako prowadzący przedmiot „Projektowanie przestrzeni 
społecznej. Ruch oporu.” W ramach tych zajęć studenci projektowali i wykonali instrumenty 
muzyczne dedykowane dla osób niepełnosprawnych.  
W latach 2015-2016 na Wydziale Sztuki UP nauczał przedmiotów: „Metodyka edukacji 
artystycznej w instytucjach kultury”, „Sztuka aktywizacji i animacji społecznej”, „Podstawy 
rejestracji i realizacji dźwięku”. Od 2018 roku jest zatrudniony na ww. wydziale na 
stanowisku asystenta i prowadzi zajęcia z przedmiotów związanych z animacją kultury. 
Jak mniemam to kilkunastoletnie i różnorodne doświadczenie pedagogiczne w pełni 
predysponuje osobę magistra Ernesta Ogórka do roli świadomego nauczyciela 
akademickiego. 
 
Poza obligatoryjnymi godzinami związanymi z odbywaniem zajęć dydaktycznych pracował 
on także na rzecz uczelni pełniąc funkcję kuratora m.in. festiwalu studenckiego Wydział 
Sztuki w Mieście 7.0.  
 
*** 
Konkluzja 
Rozprawa doktorska pt. „Uchoko” a w szczególności jej komponent praktyczny tj. działo o 
tej samej nazwie autorstwa pana mgr Ernesta Ogórka, przygotowane pod opieką promotorską 
dr hab. Marii Wasilewskiej stanowi oryginalne rozwiązanie problemu artystycznego, oraz 
wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata do stopnia doktora w dziedzinie sztuk 
plastycznych, w dyscyplinie sztuki piękne.  
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W połączeniu z dotychczasową aktywnością artystyczna i pedagogiczną doktoranta daje 
wystarczający dowód umiejętności prowadzenia samodzielnej pracy naukowo-twórczej. 
Stwierdzam iż  pan mgr Ernest Ogórek, spełnia warunki określone  w art. 13 Ustawy z dnia 
14 marca 2003 r. o stopniach i tytułach naukowych, a tym samym rekomenduję jego osobę do 
nadania stopnia naukowego doktora. 
 
 
 
 
 
 
Poznań, 2019-11-30                                                              prof. dr hab. Sławomir Sobczak 
 
 


