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RECENZJA 
Pracy doktorskiej
mgr Kamil Baś

pt.„PLANETARIUM”
promotor prof. dr hab. Jan Bujnowski

           Kamil Baś urodził się w 1985 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego            
w Krakowie, gdzie w latach 2007-2010 rozpoczął swoją edukację na studiach I stopnia na Kierunku
Grafika.
W roku 2010 otrzymał tytuł licencjata za realizację dyplomową pt.”Okno”. W latach 2010-2012
podjął na tej samej uczelni studia II stopnia finalizując je pracą kwalifikacyjną pt.”Sztuka kobiet” 
zdobywając tytuł magistra z wyróżnieniem. W latach 2013-2017 na macierzystej uczelni 
rozpoczyna Studia III stopnia (doktoranckie) z obszaru Sztuki Piękne. Otwarcie przewodu 
doktorskiego miało miejsce 31.01.2017 roku. Promotorem pracy jest prof. Jan Bujnowski.
           Pole zainteresowań Kamila Basia nie zawsze było związane z twórczością, sztuką i grafiką.
Pierwszymi studiami były (rozpoczęte w latach 2004-2009) jednolite studia magisterskie Stosunki 
Międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, zakończone otrzymaniem tytuł 
magistra.
           Od roku 2014 Kamil Baś jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Edukacji 
Artystycznej i Kulturowej, Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu 
Pedagogicznego, od roku 2018 Instytut ten przynależy do Wydziału Sztuki. 

Ocena dorobku artystycznego 

Oceny dorobku artystycznego doktoranta dokonałem na podstawie przesłanej mi prezentacji 
cyfrowej prac z lat 2011-2018.

Portfolio zawiera prezentacje i opisy kilkunastu cykli w tym 2 przed dyplomowych (pt. „Niebieski 
model do składania” 2011 i ”Sztuka kobiet” z 2012 roku). 

       Kamil Baś jest artystą wyrażającym swoje koncepcje w opracowywanych zestawach, cyklach 
prac. Taki sposób daje możliwość pogłębienia wybranych zagadnień oraz wydaje się być zgodny    
z charakterem autora mającym podejście analityczno-badawcze do obranych kwestii. Metoda pracy 
jest  większości przykładów uporządkowana. Autor określa problem i przyjmuje kierunek działania.
Od poszukiwania koncepcji, poprzez projekt wykonawczy i realizację dzieła - pracy artystycznej. 

       Charakterystyczna cechą zaprezentowanego dorobku doktoranta jest stosowanie różnorodnych 
rozwiązań artystycznych. Ich szerokie spektrum rozciąga się pomiędzy grafiką warsztatową – 
głównie stosowaną techniką linorytu, fotografią, działaniami instalacyjnymi, użyciem obiektów 
przestrzennych i elementów performance. 
W swoich rozwiązaniach Kamil Baś podejmuje zagadnienia związane z plastycznym badaniem 
pojęcia przestrzeni. Problematykę tą podejmuje między innymi cykl:„Miazga” z 2013 roku.



Eksperymentalny projekt multimedialny, obejmuje działania z tekturowymi formami, instalacjami 
w przestrzeni miejskiej, fotografia, wideo oraz działania bliskie performance 'owi.                  
Kolejnym zestawem trochę ocierający się o studenckie poszukiwani jest tryptyk fotograficzny 
„Podział”z 2014 roku skoncentrowany na zagadnieniu rejestracji zastanej przestrzeni opartej na 
rytmach i podziałach. Interesująco przedstawia się instalacja interaktywna „Loopholes” z 2015 
roku oparta o zjawiska optyczne; cienia i światła przepuszczanego przez metalową, siatkową 
strukturę box'u, prezentowana w krakowskiej Galerii Lamelli.
Intrygujące w swej minimalistycznej konstrukcji są prace z pokazu z roku 2018 „Między mediami” 
w Galeria Fundacji Sztuki Abdank w Warszawie i Galerii Górnej, Biura Wystaw Artystycznych w 
Kielcach. 
Prace te nazywane przez autora kolażami, są dla mnie bardziej reliefami i eksperymentami z 
małymi przestrzeniami geometrycznych kompozycji. Moją uwagę zwróciły obiekty o najprostszych
rozwiązaniach. Środki wyrazu sprowadzone zostały do przestrzennych kształtów, form 
utrzymanych w kolorystyce bieli; Labirynth, Stream, White Random Lines czy  Black Fluid Lines, 
Black Random Lines I, Crossing, White Linesor. Istotnym i kreującym plastyczna formę 
przedstawień jest światło wydobywające i określające poszczególne kompozycje, ujawniając ukryty
zamysł i koncepcję. 
Mocnym kontrastem do tych prosto-wykreślnych form, kształtów są przedstawienia wykorzystujące
czarne miękkie ślady tuszu, linii pozostawione przez „ściekające”, rysujące krople. Tu rysunek 
podlega jakby prawom fizyki. Linie zmieniają naturalny kierunek swojego śladu trafiając na 
reliefowe przeszkody np.; Competition I, Competition II. 
Wymienić warto jeszcze dwa kolaże, prawie zupełnie sprowadzone do płasko rzeźbiarskich efektów
„X1”i „X2”, przypominające geometryczno - architektoniczne konstrukcje. Autor operuje środkami
bliskimi twórcom makiet i modeli. Ich trzeci wymiar sytuuje je zdecydowanie w obszarze obiektów
przestrzennych, a niewątpliwa uroda tkwi w minimalistycznym i trafnym, subtelnym rozwiązaniu. 
Prace te zawierają duży potencjał do interpretacji i prowokują do gry wyobraźni. 
 
     Drugą znaczącą grupę prac tworzą efekty dociekań i eksperymentów związanych z badaniem
zależności  pomiędzy słowem, gestem, a ekwiwalentem plastycznym znaczenia.
Ten obszar jest dość długo obecny w zainteresowaniach doktoranta. Gra, relacja słowa z obrazem 
graficznej formy była tematem dyplomu magisterskiego i zrealizowanego cyklu graficznego.
W okresie od dyplomu do dzisiaj Kamil Baś podejmuje wątek gier słownych w kilku zestawach 
prac. Zainteresowanie zaprojektowaniem i budową specyficznego alfabetu znaków, gestów jest 
żywym i eksploatowanym przez niego zagadnieniem.
Przywołać tu można cykl [fr. ʃaRad] z 2013 roku czy zestaw fotografii pt.„Cztery magiczne słowa”
z 2014 roku. Ideą tego projektu jest próba fotograficznego zarejestrowania fizycznego momentu 
związanego z emocjami towarzyszącymi wymawiania słów, przekleństw. Podjęty temat dotyczący 
aspektu czytelności treści i ekspresji formy. Również do tego obszaru należy cykl pt.„Ikony języka 
Polskiego” projekt oparty na fotograficznych portretach modelki uchwyconych w momencie 
wypowiadania nie cenzuralnych słów, zestawionych z gestami z języka migowego. 

   Następny cykl pt. „PSE” Personal, Social and Health Education. To czarno białe fotografie 
modelki, przedstawiającej gestem i ruchem wybrane pojęcia i relacje międzyludzkie.  
Czarne figury sylwetki modelki tworzą znaki układy, które wraz z rejestracja wideo są żywą 
metamorfozą i animacją formy.
Całości rozważań dopełnia zestaw„Katalog znaków” z 2016 roku, będący projektem kończącym 
realizowany w trakcie studiów doktoranckich eksperyment opracowania indeksu gestów, znaków 
niosących treści i emocje. Realizacja jest wideo rejestracją specyficznego „alfabetu” gestów 
wykonywanych przez kobietę i mężczyznę. Główny wątek badawczy to usystematyzowanie treści i 
ujednolicenie formy tak by przekaz był jednoznaczny i jak najbardziej klarowny. To bardzo trudne 
wyzwanie. Nie zakończyło się ono spektakularnym sukcesem naukowego opracowania, ale pozostał
dokument, rejestracja procesu i zdobyte doświadczenie. 



Linoryty:

      W twórczości Kamila Basia osobny rodzaj wypowiedzi stanowią prace związane z warsztatem 
wypukło drukowym. Techniką, w której najczęściej pracuje jest linoryt. Środki graficzne wybrane 
przez autora podporządkowane są koncepcji i zamysłowi. Przeważnie przedstawienia są 
syntetyczne i minimalistyczne. Często kompozycje to układ obrazu i tekstu tworzący wzajemne  
konteksty i nowe relacje (np. zestaw ”Sztuka kobiet” z 2012 roku). Materia linorytów jest 
zbudowana z uporządkowanych cięć, które sprzyjają powściągnięciu emocji i ekspresji na rzecz 
konsekwencji idei. Wymienić tu warto serię 40 linorytów inspirowanych własnymi fotografiami pt.
„Dziennik” z 2014 roku. Zbiór niewielkich odbitek, których urodę stanowią skromne, proste 
walorowe rozwiązania zaczerpnięte z motywów dnia codziennego. Całość została pokazana 
eksponowana  na ogólnopolskiej wystawie NOTO - Dni Notatnika.
 
    Kontrastowymi pracami są cykle z 2015 roku operujące rygorystycznym uporządkowanym 
modułem, strukturą grafiki. Warsztat został tu całkowicie podporządkowany koncepcji działania. 
Cykl„Bad pixel” jest realizacją opartą na sześciennym wzorze użytym do tworzenia kolejnych 
kompozycji „rozpikselowanego” obrazu. (zestaw powstał z okazji 100-lecia upublicznienia 
"Czarnego kwadratu" Kazimierza Malewicza). Oraz zestaw „Moduły” dyptyk graficzny 
wykorzystujący zasadę sześciennego modułu, łączący geometryczność kształtu z biologicznością 
koloru sugerowanej formy. Te obrane założenia dały jednak banalne rozwiązania formalne. 

   Cykl „Snakeballla fever” 2016 to projekt łączący techniki grafiki warsztatowej (druk wypukły) 
oraz video. Wedle mojej obserwacji autor użył w nim nie konwencjonalnych matryc strukturalnych:
folia bąbelkowa, tektura falista, siatki drucianej. Kompozycje odbitek inspirowane są grą Snake.  
Do najbardziej udanych prac tego zestawu zaliczyłbym odbitki z matryc drucianych i czarno białe 
kadry, zrzuty ekranowe zapisu video. 

     Działania Kamila Basia z pogranicza grafiki warsztatowej i obiektu uwidaczniają się w zestawie 
„Bezużyteczne ubrania”z 2013 roku. To seria obiektów, przedmiotów (klapki japonki, krawat, 
mucha) wykonanych tektury z nadrukiem wzorów dekoracyjnych z matryc wypukło drukowych. 
Obiekty mają charakter atrap, substytutów przedmiotów. W śród nich są prace zdecydowanie 
lepsze, bardziej trafione jak klapki japonki, i słabsze zbyt schematyczne, powierzchowne - krawat.

     Doktorant w swojej działalności twórczej otwarty jest na doświadczanie i praktyczne  
wykorzystywanie różnych możliwości, rodzajów artystycznej wypowiedzi. Nie jest związany 
doktrynalnie z jednym obszarem twórczości opartym na rozwijaniu jednostronnym własnej 
osobowości czy pogłębianiu biegłości warsztatowej ograniczonej do wybranej techniki. 
Stara się znaleźć własny język, szuka środków, sposobów do wyrażania interesujących go 
zagadnień leżących na pograniczu nauki: (optyki, mechaniki, fizyki) i sztuki. 
Skłonność do poznawania i adaptowania różnorodnych obszarów wiedzy, technik wypowiedzi 
artystycznych, daje szerokie pole do prowadzenia doświadczeń praktycznych w działalności 
twórczej. Zalazło to odbicie i urzeczywistnienie w prezentowanych formach: obrazach - grafikach, 
fotografiach oraz obiektach i instalacjach. Istotnym elementem realizacji artystycznych Kamila 
Basia jest opracowanie idei koncepcji i projektu dzieła. Etap ten jest dla autora bardzo istotny i 
ważny. 

Słabszą stroną niektórych realizacji jest powierzchowność, banalność warstwy plastycznej. 
Zatrzymanie się na płytkim, wstępnym poziomie dociekań warsztatowych, co skutkuje 
rozwiązaniami, gdzie idea i koncepcja nie do końca znajduje odpowiednią plastyczną formę 
artystycznego spełnienia. 



Aktywność wystawiennicza

Z dołączonej dokumentacji związanej z aktywnością wystawiennicza wynika że Kamil Baś 
w latach 2011 do 2018 prezentował swoje prace na kilku wystawach indywidualnych oraz około 30 
zbiorowych ekspozycjach. W większości mają one charakter lokalny (Kraków, Kielce, Busko-
Zdrój, Olsztyn, Jelenia Góra, Toruń, Warszawa,) i tu aktywność doktoranta mogłaby być znacznie 
większa, szczególnie w aspekcie zagranicznych, międzynarodowych prezentacji oraz wystaw 
pokonkursowych. Lista i opis charakteru ekspozycji dostępny jest w dokumentacji.

Działalność naukowa i organizacyjna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.
       
       Aktywniej przedstawia się działalność mgr Kamila Basia w sferze naukowo - organizacyjnej, 
dydaktycznej oraz szeroko rozumianej edukacji. Działalność naukowa doktoranta obejmuje udział 
w grantach związanych z realizacją projektów edukacyjnych: „Artyści w świecie pedagogiki. 
Spotkania na polu sztuki, sztuka jako przestrzeń kształtowania kompetencji kulturowych i 
artystycznych dzieci i młodzieży”(2017-2018). Projekt obejmował współprowadzenie warsztatów 
artystycznych dla studentów Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP i współorganizacja
III Międzynarodową Konferencję Naukową „Dziecko. Kultura - Sztuka – Edukacja.
Drugi grant, Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza-ciekawość-pasja (2020). 
Realizacja obejmowała prowadzenie konsultacji nad projektami artystycznymi z uczniami 
krakowskich szkół. 
Kamil Baś był współorganizatorem 5 międzynarodowych konferencji naukowych na Uniwersytecie
Pedagogicznym im. KEN w Krakowie poświęconych tematyce pedagogicznej Dziecko. Kultura - 
Sztuka – Edukacja w latach 2017-2019. Wygłaszając referaty; Trening umiejętności plastycznych 
studenta pedagogiki w kontekście struktury formalnej obrazu. Synteza kształtu – synteza myśli. 
Praca ze studentami pedagogiki w kontekście dzieł wybranych artystów. Twórczość wybranych 
malarzy jako źródło wiedzy i inspiracji dla studentów pedagogiki przedszkolnej i szkolnej. 
O korzyściach płynących z rozwoju plastycznego studentów pedagogiki. Wnioski po zrealizowaniu 
warsztatów plastycznych. 
Oraz biorąc czynny udział w konferencjach w innych ośrodkach naukowych: Narodowy 
Pedagogiczny Uniwersytet im. M. P. Dragomanowa w Kijowie 2015 roku temat wystąpienia: Point 
and line to education, Uniwersytet Gdański wygłoszony referat Twórczość wybranych malarzy jako
źródło wiedzy i inspiracji dla studentów pedagogiki przedszkolnej i szkolnej, Uniwersytet Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 2018 -  wystąpienie: Inspirować! Nauczyciel i dzieło sztuki w obszarze 
edukacji plastycznej dziecka.
Jest autorem tekstów naukowych oraz artykułów publikowanych w Wydawnictwie Naukowym 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Lista publikacji dostępna w dokumentacji

Praca na Uczelni

Pan Kamil Baś pracą zawodową związany jest z Instytutem Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej.
Prowadził przedmioty związane z edukacją dziecka, metodyką edukacji plastycznej oraz w okresie 
studiów doktoranckich na Wydziale Sztuki przedmioty dla I roku Podstawy grafiki warsztatowej  
pracownia linorytu oraz Struktury wizualne.
Jest autorem program nauczania dla przedmiotu  Art in Children’s Cultural and Art Education 
obejmującego studentów Erasmus+, przedmiot prowadzony przez 3 semestry w języku angielskim. 
Obecnie pracuje w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP prowadząc dwa przedmioty:
Plastykę w edukacji dziecka (II rok studiów jednolitych magisterskich, stacjonarnych) i Strategie 
edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III (II rok studiów uzupełniających magisterskich - 
stacjonarnych i niestacjonarnych). 
Zainteresowania doktoranta obszarem pedagogiki i kształcenia dzieci w kontekście sztuki i działań 
plastycznych są autentyczne i szerokie. Wzbogacone o własne artystyczne doświadczenia dają 



sylwetkę kompetentnego i wartościowego nauczyciela akademickiego.
W podsumowaniu.
Aktywność dyplomanta na polu naukowo-edukacyjnym, dydaktycznym oraz organizacyjnym jest 
znaczna. Pozytywnie służy środowisku naukowemu oraz odbiorcom, którym jest dedykowana         
i zasługuje na pozytywną ocenę.

Ocena pracy doktorskiej.

Praca pisemna

      Kamil Baś przedstawił obszerny, stu stronicowy autokomentarz dotyczący realizacji doktorskiej
pt. Planetarium. Zawarł w nim opis poszczególnych realizacji artystycznych wraz z dokumentacją 
fototelegraficzną prezentowanych obiektów oraz własne refleksje na temat autobiograficznych 
motywacji dotyczących wyboru form niektórych artefaktów. Wskazał inspiracje bliskimi dla niego 
obszarami sztuki od konceptualizmu, sztuki kinetycznej, obiektów ready made po graficzne prace 
linorytnicze obecne w realizacjach. Istotnym elementem wiążącym tak rożne idee jest przewodni 
temat wszystkich działań. Jest nim światło i cień jako czynnik kreujący przedstawienia. 
Autor analizuje własne koncepcje sytuując je w kontekście sztuki XX wieku. Przywołuje liczne 
przykłady oraz opisuje mocną fascynację międzynarodową grupą artystyczną Zero. Oglądana          
wystawa dzieł artystów skupionych w tej formacji wywarła jak sam przyznaje; przełomowy wpływ 
na zmianę pierwotnej koncepcji pracy doktorskiej. To emocjonalne doświadczenie uruchomiło 
reakcję. Od 2017 po 2019 rok większość realizacji związana była z powstawaniem obecnego 
projektu. 
      Tekst napisany jest klarownie. Kamil Baś jasno formuje główne tezy projektu. Porządkuje je    
w rozdziałach, dzieląc główny opis projektu na aspekt fizyczny, warstwę zewnętrzną i wewnętrzną. 
Jedną z przyjętych tez towarzyszących zestawowi prac jest postawione założenie i zamiar 
wciągnięcia w artystyczną relacje/grę  - widza. Sprowokowany charakterem dzieł ma aktywnie 
współtworzyć instalację, kreować, bawić się sztuką. Wątkowi gry, na poziomie; artefakt - widz 
poświecił sporo miejsca w opisie technicznym, ideowym wystawy. Zamysł ten ma być dopiero 
spełniony podczas prezentacji publicznej interaktywnej wystawy.

    Zestaw prac doktorskich został zaprezentowany publicznie w formie wystawy indywidualnej     
w Galerii Kotłownia w Krakowie pod koniec września 2020.

    Koncepcja pracy doktorskiej pt. Planetarium przyjęta przez Kamila Basia oparta jest na 
działaniach multimedialnych ukazanych w wielu wątkach i rozwiązaniach działań artystycznych.
Głównym tematem podjętym w realizacji jest światło jako zjawisko kształtujące obraz, wizerunek 
dzieła lub jego immanentną strukturę. Kompozycje oparte zostały na osobistych wątkach 
wspomnień i pamięci. Tytuł dzieła doktorskiego Planetarium potraktowany jest symbolicznie jako 
sformowanie pewnej intrygi. To nazwa odwołująca się do miejsca obserwacji zjawisk i obiektów, 
ale również laboratorium badawcze dające możliwość interakcji widza z zgromadzonym i 
zaproponowanym zestawem dzieł.

Realizacje artystyczne tworzące pokaz doktorski powstały według wcześniej obranych założeń, 
projektów i podjętych praktycznych prób nad opracowaniem formy dla zobrazowania koncepcji      
i idei. Bezpośrednią inspirację Kamil Baś odnalazł jak już wspomniałem działaniach artystów grupy
ZERO z lat sześćdziesiątych, której dokonania zobaczył/doświadczył na eksponowanej 
retrospektywnej wystawie w 2015. Prezentacja operowała obiektami i instalacjami, w których 
światło i ruch, materia i przestrzeń miały pierwszoplanowe znaczenie. Dzieła te uruchomiły zamysł,
plan twórczo – badawczy wychodzący poza oswojone i dotychczas praktykowane sposoby 
wypowiedzi.



Doktorant prowadził poszukiwania adoptując do własnych potrzeb różnorodne obszary rozwiązań  
artystycznych. Pisze w komentarzu doktorskim o stosowaniu również „domowych technologi”oraz  
rozwiązań. Od działań najbardziej mu znanych związanych bezpośrednio z warsztatem graficznym  
i techniką linorytu tworząc zbiór  Znak  i Opis, instalację graficzno obiektową Światło + cień, serię 
kolaży fotograficznych Prędkość światła rejestrujących światło i ruch, przedmioty interaktywne 
Dynamo, Strumień światła, Kule,oraz trzy obiekty interaktywne Planetarium w postaci urządzeń 
emitujących świetliste, obrazy, impresje.

    Wystawie towarzyszy instrukcja obsługi, będąca dla uczestnika/widza wskazówką podsuwającą 
możliwość interaktywnego uczestnictwa we współkreacji zaproponowanych dzieł.
Ta  koncepcja pracy, założenie, mające skłaniać widza do aktywności, w kontekście niektórych 
dzieł wydaje się że nie do końca przystaje i wynika z ich prowokującego charakteru tylko z 
poczynionych a priori założeń twórcy. Na przykład autorska sugestia wypływająca z przygotowania
narzędzi rysunkowych do „zostawiania własnego śladu”, rysowania po pracach, ścianach galerii 
wydaje się chybioną koncepcją. Perfekcyjnie przygotowane kolażowe kompozycje fotograficzne 
cyklu Prędkość światła nie prowokują do ingerencji z zewnątrz w zaproponowane obrazy/grafiki. 
Zestaw prac wydaje się skończony, ujawniający profesjonalnie opanowany warsztat fotograficzny 
sprzyjający podjętej próbie rejestracji, rysowania światłem. Również eksponowany na podłodze 
układ świecących kul nie prowokuje specjalnie do jakieś ingerencji/akcji widzów wystawy.
     O wiele mocniej działają te prezentowane prace, które naturalnie zapraszają i oferują 
oglądającemu bezpośredni kontakt i podjęcie relacji. Obiekt Dynamo - kręcenie pedałami wzbudza 
działanie rowerowego dynama uruchamiającego świecenie napisu Light, manipulacja źródłem 
światła/ lampką i kreowanie cienia, śladu przedmiotu Światło + cień,, czy proste uruchomienie 
obiektów Planetarium 1,2,3  w postaci projekcji animacji świetlnych. Wywołane efekty, zjawiska 
odbić, cieni, światła i ruchu są atrakcyjne i naturalnie wzbudzone. Działają na widza, pobudzając 
jego wyobraźnię. Co prawda malutkie wizjery, a co za tym idzie niewielkich rozmiarów uzyskany 
obraz stoi trochę w śmiesznym kontraście do ogromnej obudowy, pudła maszyny projekcyjnej. 
Gdzieś wstępne założenia projektu, konstrukcji technicznej obiektu nie znalazły proporcjonalnego 
spełnienia i rozwiązania formy. W niektórych idea i koncepcja projektu wykonawczego wzięła górę
nad formą, środkami i wyrazem artefaktów. Dlatego nie wszystkie realizacje mają tę samą jakość 
artystyczną. 
Osobną grupę formalnych rozwiązań stanowi wykonana w tradycyjnej technice linorytu seria Znak 
nawiązująca do piktogramów informacyjnych, ostrzegawczych symboli umieszczanych w 
pomieszczeniach. To ręcznie wycięte, proste świecące jasnymi sylwetami postaci kobiety i 
mężczyzny, oraz kompozycje, strzałki, mające tworzyć specyficzną grę; obraz – informacja. 
Z kolei prace z zestawu Opis zostały ujęte w formie napisów wyciętych linearnie na paskach matryc
linoleum. Oprawione w ramy odbitki graficzne kolażowych układów tekstowych zawierają 
podstawowe informacje o dziele, wizytówkę dla prac prezentowanych w galerii. Zawierają jednak 
chyba nie do końca spełnioną intencję przekroczenia tej warstwy.
 
     Autor ma świadomość że dzieło doktorskie nie jest zamkniętą i zakończoną realizacją. To raczej 
podsumowanie etapu badawczo eksperymentalnego. Moment konfrontacji koncepcji, projektów      
z realną sytuacją przestrzeni galerii oraz konfrontacji z widzami i ich aktywnością.
Podążając za charakterem badawczo - doświadczalnym wystawy Kamila Basia istotnym elementem
jest podsumowująca analiza i refleksja. Refleksji powinny towarzyszyć wnioski. 
Tu jest miejsce na parę ogólnych spostrzeżeń  i uwag po bezpośrednim uczestniczeniu w wystawie  
i naocznej możliwości dokonania oceny rzeczywistych artefaktów w kontekście 
założeń przedstawionych w pracy pisemnej.
Prace z zestawu Planetarium są bardzo zróżnicowane pod względem zastosowanych rozwiązań, 
przedstawień, ich struktury, skali oraz oferowanych interaktywności.
O aspekcie prowokacji dzieł do aktywnego współuczestniczenia pisałem powyżej.



Mając na uwadze charakter pracy polegający na eksperymentalno badawczych próbach, 
doświadczeniach, uważam że korzystne było by dłuższe skupienie, czas poświęcony na głębsze 
dociekanie istoty obranych rozwiązań. Spójne dopracowanie funkcji z formą plastyczną, która w 
sztuce decyduje o wyrazie i przekazie treści i idei. Może akceptacja powstających w trakcie pracy 
przypadków, błędów okazała by się inspirująca i wykorzystana. Taki proces doświadczania mógłby 
mocniej odcisnąć swoje piętno na wyraz poszczególnych obiektów niż konsekwentne 
podporządkowanie wykonawczej realizacji wcześniej wypracowanych projektów. 

Konkluzja.

  Mgr Kamil Baś swoją działalność artystyczną związał z różnorodnymi obszarami plastycznej 
wypowiedzi. Ten aspekt stosowania wielu środków widoczny jest również w zestawie doktorskiej 
prezentacji. To wynik mocnego imperatywu znalezienia własnego języka sztuki dla wyrażania 
podjętych idei oraz zamierzeń twórczych. Doktorant dokonuje tych poszukiwań poprzez praktyczne
doświadczanie nowych możliwość w kształtowaniu indywidualnego przekazu.
Przedstawiona do oceny praca doktorska została zrealizowana konsekwentnie wedle obranych 
założeń koncepcji tym samym wypełnione zostały wymogi określone w ustawie Prawo o 
Szkolnictwie Wyższym, ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym. 
Autor zdał wszystkie przewidziane procedurą egzaminy, wykazał się dorobkiem pedagogicznym     
z zakresu kształcenia w obszarze sztuki oraz własną działalnością na polu działań artystycznych.      
Te przedstawione fakty pozwalają mi na złożenie wniosku o nadanie przez Radę Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie mgr Kamilowi Basiowi stopnia doktora sztuki w 
dziedzinie sztuki, dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

                                                                                                                     

                                                                                                           prof. dr hab. Marcin Surzycki




