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1.           Dane personalne

Paweł Weinreb urodził się w 1978 roku. „Artyści tacy jak Tino Geib, Thomas Elliott, Sebastian 
Gögel, Itai Vangani i David Ortega Del Campo również urodzili się w 1978 roku.”  Jest to infor-
macja ważna dla Pawła Weinreba. Ukończył  XXIV  Liceum  Ogólnokształcące w Kra-
kowie. Druga ważna informacja. Paweł Weinreb inspirował się głównie latami 90-tymi. 
„W Wielkiej Brytanii grupa artystów znana jako YBAs, czyli Young British Artists, 
zdominowała kulturę artystyczną dekady. Byli grupą luźno powiązaną i_zróżnicowaną, 
zjednoczoną generalnie ze względu na wiek i narodowość. Wielu z nich uczęszczało do Royal 
College of Art and Goldsmiths w Londynie. Najbardziej znanym członkiem YBA jest 
prawdopodobnie Damien Hirst. (...) Grupa dominowała na brytyjskiej scenie artystycznej 
w_latach 90.-tych, a ich zbiorowy pokaz „Sensation” jest obecnie uważany za legendarny.”  
W_1997 Paweł Weinreb rozpoczął jednolite studia magisterskie na Wydziale Form 
Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Od 1999 do 2001 
studiował Historię i Kulturę Żydów, w Katedrze Judaistyki na Wydziale Historycznym 
Uniwersytetu   Jagiellońskiego. W 2001  roku  powrócił  na Akademię  Sztuk  Pięknych  
w_Krakowie. Rozpoczął jednolite studia magisterskie na Wydziale Grafiki. W między-
czasie podróżował po Europie, badając jej dziedzictwo kulturowe. To co jeszcze w tym 
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czasie interesowało Pawła Weinreba, to m.in.: „Estetyka relacyjna, termin ukuty przez 
kuratora Nicholasa Bourriauda na określenie aktu tworzenia sztuki w oparciu o relacje 
międzyludzkie i_ich kontekst społeczny, stał się wiodącą ideą lat 90. Dzieła takich artystów jak 
Douglas Gordon, Gillian Wearing, Philippe Parenno i Liam Gillick zostały opisane jako 
kluczowych artystów, którzy pracowali zgodnie z tym programem.” W roku 2007 uzyskał 
dyplom w Pracowni Litografii prof. Romana Żygulskiego. W roku 2013 rozpoczął studia 
doktoranckie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji 
Narodowej w_Krakowie. W trakcie studiów, zakończonych w 2017 roku, otworzył 
przewod doktorski pt. ARTE(-)FAKTY, którego promotorem jest dr hab. Adam Pana-
siewicz, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego. Autor odwołuje się w swej twórczości m.in 
do wrażliwej, konceptualnej twórczości Felixa Gonzaleza-Torresa i sztuki algorytmu. 
Zajmuje się szeroko rozumianymi sztukami wizualnymi, m.in. grafiką, malarstwem, 
muralem, filmem, videoartem, instalacją, programowaniem, poezją wizualną. Mieszka 
i tworzy w_Krakowie.

2.   Praca dydaktyczna i organizacyjna 

Z dokumentacji wynika, że Paweł Weinreb, brał udział w wystawach doktorantów 
Uniwersytetu Pedagogicznego  w_Krakowie pt ‘Process 1.0‘  i ‘Process 2.0‘  realizowanych 
w różnych mediach: fotografia, obiekt, malarstwo, grafika, multimedia, animacja. 
Wystawy te tworzą potencjał badawczy doktorantów, nie tylko związany z przy-
gotowywaniem doktoratu, ale też są poszerzeniem ich doświadczenia dydaktycznego. 
Mam nadzieję, że Paweł Weinreb jako doktorant współpracował na Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Krakowie z Pracownią Litografii, w której studenci poznają specyfikę 
tej techniki graficznej. Dzięki temu mogą oni rozwijać technikę litograficzną w kon-
tekście swojej twórczości. Dokonania litograficzne Pawła Weinreba i łączenie litografiii 
z innymi technikami (m.in. z serigrafią, drukiem cyfrowym, video artem, obiektem, 
instalacją, kodowaniem, programowaniem), dowodzą jego szerokich umiejętności 
wypowiedzi i tworzenia indywidualnego, opartego na zaskakujących, otwartych 
koncepcjach, indywidualnego język wypowiedzi artystycznej. 

3.  Ocena dorobku artystycznego (wybór)

Wystawy indywidualne (wybór):

 2015
 ‘HQ#05’   — Wystawa grafiki —BETEL —  Kraków
‘HQ#Movie‘   — ekspozycja video —Między słowami  —  Rabka Zdrój 
‘HQ#04‘   — wystawa grafiki — CAFE Wódka —  Kraków 
’S.A.C.R.O.O.M.’  — Galeria 22 —  Kraków 
‘#ERROR-Y’— wystawa grafiki — Pracownia pod Baranami — Kraków 
‘HQ#03‘ — wystawa grafiki— BETEL — Kraków 
‘Spring Print Sale‘ — wystawa grafiki —BETEL — Kraków 
2014
’HQ#ABC ’ —  Między Słowami —  Rabka Zdrój 
’HQ#02’— BETEL — Kraków 
’HQ#02’ —Studio Lotta — Amsterdam — Holandia 
‘HQ#01‘ — wystawa grafiki— BETEL — Kraków
2012
‘Do widzenia! Panie Hockney’ — Wystawa grafiki—BETEL — Kraków
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2010
„Litografie 2005/08” —wystawa grafiki— Galeria Promocyjna CSW SOLVAY — Kraków 
2008
Pokaz animacji ’ERROR–y Moves’ — Klub Kawiarnia Naukowa — Kraków
2007 
’Horyzont Zdarzeń’ — Wystawa malarstwa —Dom Lenia — Kraków
2005
Wystawa ‘Collage’— Cafe Migrena — Kraków 
2004
‘Dziennik z Podróży’ — Zaandam — Holandia 
2002
Galeria Otwarta —Realizacja Billboardu na ul. Królewskiej — Kraków 
2001
Happening ‘Action on Painting’— Klub Pod Ręką — Kraków 

Paweł Weinreb zrealizował kilkanaście projektów, pod wspólnym tytułem Elementarz 
HQ  i Elementarz (H.A.I.K.U.), są to cykle pt.:

A  ISTOTA (druk na płótnie, litografia, druk cyfrowy)
B  F.O.R.M.A. (druk na płótnie, litografia, mural, instalacja)
C  OBECNOŚĆ (druk na płótnie, litografia, ‘ Ciekawość’ druk cyfrowy)
D   PUSTKA (druk na płótnie, litografia) V.O.I.D.
E   NIC(&)COŚ (druk na płótnie, litografia, banner)
F   HO! (druk na płótnie, litografia)
G Mapa Pamięci  (druk na płótnie, litografia)
H Fantom (litografia)
I Noktur (litografia)
J Ogród (druk na płótnie, litografia)
K Lotos (druk na płótnie, litografia)
L Ekstaza (druk na płótnie, litografia)
M Lo-Fi (druk na płótnie, litografia)
N TBC  (druk na płótnie, litografia, obiekt - kamień litograficzny,), jedna z prac dotyczy 
 awangardowego brytyjskiego artysty i filmowca Dereka Jarmana.
 Mamy do czynienia w tym cyklu z poezją wizualną (poezją konkretną). Tekst 
 wizualny brzmi ‘...To be continued...’ Autor odnosi się do tekstu Willarda Bohna: 
 ‘poezja wizualna może być zdefiniowana jako ta poezja którą się ogląda’
O Palindromy (litografia)
P U(-)lotne (malarstwo, akryl na płótnie)
Q Sacrum (litografia)
R Zeszyty w kółka (serigrafia, projekt okładki, projekt strony wewnątrz okładki, 
 pojedyncze strony)
S Zeszyty w siatkę (serigrafia, projekt okładki, projekt strony wewnątrz okładki, 
 pojedyncze strony)
T ABC (czarno-biała fotografia)
U FAUX PAS (kserokopia, technika mieszana) Na podstawie obrazu J. Chełmońskiego 
 ‘Babie lato’. Praca zrealizowana z udziałem uczniów Gimnazjum nr 7 w Krakowie.
W Ciepła materia (VI poetry, interaktywna instalacja video) Na podstawie obrazu J. 
 Chełmońskiego ‘Bociany’
X Sacrum 2.0 (video art, 2 minuty)
Y Ciekawość 2.0 (video art, 3 minuty)
Z Origami:OKO (video art, found footage, 90 sekund)
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Wystawy zbiorowe (wybór):

2018
– LITO_ASP_KRK , Galerii  Akademia w Bronowicach, Kraków
2016
– ‘PASOŻYTNICTWO’ , Galeria Messier42, Kraków;
2015
– ‘ZESZYTY’, NOTO ART 2,  Interakcja 2016 , Galeria Intymna,  Dom Oświatowy Biblioteki 
Śląskiej, Katowice (w ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie);
– 9. Triennale Grafiki Polskiej 2015, Muzeum Śląskie,  Katowice;
– ‘ZESZYTY’,  NOTO ART 2, Wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Triennale 
Grafiki w Krakowie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna,  ARTETEKA, Kraków;
– Międzynarodowe biennale grafiki, VII Splitgraphic 2015 
„Grafika jako współczesny język wizualny”, Chorwacja;
– Wydział Grafiki ASP  Kraków 2015, Udział gościnny w wystawie prezentującej prace 
powstałe w roku akademickim 2014/2015 na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie;      
– Prezentacja video ‘HQ#Movie2’ w ramach finisażu Projektu  ‘Wydziału Sztuki  
w Mieście’, BETEL, Kraków;
–‘Systemy’, wystawa doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 
w ramach Projektu ‘Wydział Sztuki  w Mieście’, Galeria Lamelli, Kraków;
‘Grafika z ASP w Krakowie’, Galeria na Poziomie, Gdańsk;
2014
– ‘W procesie 2.0’, wystawa doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Galeria Ferment, Kraków;
– ‘W procesie 1.0’, wystawa doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie, Pracownia modny drobiazg, Kraków; 
– Przegląd współczesnej Litografii Polskiej, Galeria KOBRO, Akademia Sztuk Pięknych 
w Łodzi;
– Przegląd Współczesnej Litografii Polskiej, BWA w Sieradzu;
– Przegląd Współczesnej Litografii Polskiej, Galeria EFKA, Zielona Góra;
– Ogólnopolski Przegląd Litografii, Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie;
2013
– Ogólnopolski Przegląd Współczesnej Litografii  Polskiej# Kielce 2013;
– Pokaz filmu ‘ECTO–PLAZMA’, festiwal FATiF 2007, Teatr Rabcio, Rabka Zdrój;
2006
– Grafika roku 2006, Galeria Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie;
– Międzynarodowy konkurs AUTOPORTRET,  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli;
2005
– Wystawa poplenerowa, w ramach wspólnego projektu: Wydziału Grafiki Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie , Orońsko 2005: 
Język Sztuki,  PWST, Kraków;
– Targi sztuki: Available Art 2,  Camelot, Kraków;
2004
– Udział w projekcie „Własne Wyobrażenie; Prawda czy Fikcja”, wspólne Warsztaty 
graficzne  Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie , London College of Communication, 
London UK , University of Connecticut USA;
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4.  Ocena pracy doktorskiej 

ART
E(-‐)F
AKT

/          ARTE(-‐)FAKTY  
                               Weinreb  Paweł

  Instrukcje dotyczące tego       Instrukcje dotyczące tego
  utworu  znajdują  się  na       utworu  znajdują  się  na
  drugiej    stronie   tego       drugiej    stronie   tego 
  arkusza.                        arkusza.

  
Henry Flynt, styczeń 1961. [Dwie strony instrukcji.]
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William Anastasi  „Nie chcę tego na mojej ścianie”, 19981

Paweł Weinreb,  TBC, druk na płótnie E/A, 50 x 60 cm,  20132
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Paweł Weinreb,  TBC / obiekt (kamień litograficzny), 30 x 40 cm,  20133

Paweł Weinreb,  TBC / (Hommage à Derek Jarman), litografia E/A, 50 x 70 cm,  20134

Nasze współczesne Nic jest inne niż Nic w przeszłości. Struktura naszego Nic jest 
przeciwieństwem nicości. Nasze Nic istnieje i jest agresywne. Nasze Nic nie jest 
przeciwstawne w stosunku do świata realnego, do „rzeczywistości”. Takie jest nasze Nic. 
Nic ludzi drugiej połowy XX wieku. Jest to Nic konstruktywne i afirmujące. Nic 
dynamiczne i działające. Zupełnie obce nihilizmowi, aktywnie przeciwstawiające się 
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„nicości”. [...] Moje Nic nie ma nic wspólnego z acedią mnicha, nie ma kształtu czaszki. 
Ma kształt metropolii, ma kształt współczesnej cywilizacji. Moje Nic nie stoi nad dołem 
i nie załamuje rąk, razem ze mną zdziera kartki z kalendarza. Ono jest samym życiem . 
[...] Moje Nic walczy z pesymizmem i optymizmem jako oddzielnymi zjawiskami. 
Optymizm i pesymizm łączą się w jedno.

Tadeusz Różewicz, Nic, czyli wszystko5

 Dzieło doktorskie Pawła Weinreba pt. ARTE(-)FAKTY umiejscowione jest w 4 przestrzeniach Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie.

1 przestrzeń –  wielkoformatowa, intermedialna instalacja video ‘Odyseja Od(-)Do’

 W tym pomieszczeniu widzimy dwa oddzielne, przeplatające się monochromatyczne obrazy video, łączy 
je dźwięk – szum fal / szum transmisji. Pierwsze video jest rejestracją horyzontu nabrzeża ukazującą fale 
rozbijające się o_szczątkowo zarysowany fragment lądu. Druga video jest rejestracją przechwyconego obrazu 
końca  transmisji telewizyjnego kanału video, tzw. white noise.
 Video ‘Odyseja: Od’ jest rejestracją początku, odwołuje się do natury. ‘Odyseja: Do’ gdzie ‘Do’ odnosi się do 
pojęcia końca, wskazuje na cyfrowość widzenia świata. W_pierwszym modelu obraz jest rzutowany na jedną 
wspólną powierzchnię naprzemiennie, z uwzględnieniem przesunięcia na osi czasu zapisu ścieżki dźwiękowej 
(szum fal lub sygnał transmisji będą nachodzić na dwa różne obrazy video jako kontrapunkt). W drugim modelu 
wystąpi podwójna niezależna projekcja z dwóch różnych źródeł sygnału, w której zostanie podmieniona 
odpowiednio ścieżka dźwiękowa (white noise będzie zespolony z_szumem fal i analogicznie rejestracja fal z szu-
mem transmisyjnym). 
 Istotne dla autora jest to co jest pomiędzy, w kontekście myślenia Jana Berdyszaka, to co jest  ‘Od(-)Do’ . To 
pomiędzy nie jest przerwą, ale w rozumieniu autora jest dialogiem, dla tych dwóch pozornie odległych przestrzeni 
natury i cyfrowości. Dialog tworzą kamienie litograficzne, które ‘wyłaniają się niejako z wody’. Woda w procesie 
litograficznym spełnia kilka funkcji, podczas przygotowania kamienia, należy kamień zwilżyć wodą, aby można go 
wyszlifować do dalszych działań twórczych. Drugi ważny moment związany z wodą, dotyczy nałożenia farby na 
zwilżony wodą kamień. Miejsca nie zarysowane chętnie chłoną wodę. W rozumieniu intermedialnym, oprócz 
obrazowania, o którym jeszcze powiem, mamy tu do czynienia z warstwą dźwiękową. Szum wody przenika się z sy-
gnałem transmsji. Szum jest czymś innym niż sygnał. Przesyłaniu sygnałów towarzyszą szumy. Tak rozumiany 
szum negatywnie wpływa na odbiór sygnału. Czymś innym jest szum wody, szum fal, szum morza. Odnosi się on 
do pejzażu dźwiękowego. Powstała zatem muzyka na przecięciu różnych zjawisk dźwiękowych. Akustyki, w której 
specyficzne efekty dźwiękowe towarzyszą rozchodzeniu się fal dźwiękowych. Związane są one między innymi 
z_drganiami ciał, fluktuacjami ciśnienia i gęstości ośrodka ciekłego. W telekomunikacji szum określa przede 
wszystkim niepożądane czynniki występujące przypadkowo w sygnale, które zakłócając działanie układu 
urządzenia elektrycznego, zniekształcają przebieg transmisji i przetwarzania sygnałów. Każdy szum ma cechy 
sygnału losowego, podlega zatem opisowi stosowanemu przy analizie procesów stochastycznych. 
 Dwa obrazy graficzne ‘Od(-)Do’, prezentowane w dwóch modelach w formie video, odnoszą się do 
humanizmu i_posthumanizmu. Autor odwołuje się do fragmentu tekstu Ihaba Hassana, w którym posthumanizm 
nie jest traktowany jako kres człowieczeństwa, ani nie jest antyhumanizmem. To pojęcie raczej odnosi się do 
kwestii ‘wirtualizowania się ciała w relacjach z_inteligentnymi maszynami’, a także ‘bycia’ nie bezpośrednio. 
Widzenia siebie i świata poprzez ekrany, monitory i_wyświetlacze.6
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instalacja .‘Odyseja Od(-)Do’

instalacja video.‘Odyseja Od(-)Do’

Mam problem jeśli chodzi o zastosowanie w tej instalacji kamieni litograficznych. W jaki sposób one lewitują? Czy 
zostaną one podwieszone? A może autor pragnie skorzystać z dowiadczeń Jana Berdyszaka, który do tego typu 
działaniań stosował przeźroczyste szyby. Mamy wiele przykładów, kiedy łączył on szyby z kamieniem, czy dre-
wnem.

2 przestrzeń –  40 litografii barwnych o wymiarach 40 x 50 cm,  w bloku 8 x 5 sztuk, albo 5 x 4 sztuk

 Czy 40 różnych litografii barwnych odnosi się do układu wielu elementów światłoczułych wykonany w te-
chnologii CMOS7  tego nie wiem? Czy ma tautologiczny charakter? Jest to już bardziej dla mnie zrozumiałe. Dla 
mnie są to algorytmiczne litografiie, gdzie kolor pełni funkcję badawczą. Autor szuka analogii między matrycą 
litograficzną, a matrycą ciekłokrystaliczną. Tą analogię znajduje w subpikselach.
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40 litografii barwnych o wymiarach 40 x 50 cm,  w bloku 8 x 5 sztuk, format 200 x 400 cm

3 przestrzeń – instalacja ‚π’

Dwuelementowy video art .Synchroniczna, zapętloną prezentacja obu materiałów video w formie dialogu (π 3.14).
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π, stosunek obwodu do średnicy. 350390 cyfr w tle, 440 cyfr na pierwszym planie8.

4 przestrzeń – projekt  ‚Artefakty’

 Chociaż autor nic w swoich rozważaniach nie pisze o Elementach Euklidesa, to w moim odczuciu 
szczególnie ta przestrzeń ‚Artefakty’,  jak i cały projekt mocno nawiązuje do tego pochodzącego z IV wieku p.n.e. 
matematycznego traktatu, składającego się z 13 ksiąg. Traktat ten, który ma budowę dedukcyjną, jest zbiorem 
definicji tworzących podstawy geometrii, udawadnia instrumentalny rozwój logiki i nowoczesnej nauki, wpływa 
na sztukę wszystkich epok.
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Projekt Artefakty – kod, transkrypt zastosowanych funkcji i metodyka pozyskiwania obrazu.

Instalacja video ‚Artefakty’ z jednej strony podsumowuje prowadzenie badań nad obrazowaniem, z drugiej 
otwiera wiele znaczeń udowadniając, że sztuka może mieć znaczenie instrumentalne, stąd tak częste odniesienia 
autor do tautologii. Cieszę się, że autor tak wiele do tych działań przemycił swoich fascynacji, przemyśleń 
i_inspiracji. Szczególnie cała praca poruszyła mnie w kontekście tworzenia algorytmu, dlatego przytoczyłem tutaj 
Elementy Euklidesa, a szczególnie zwróciłem uwagę nie na kontekst ogólny, ale na znajdujący się w księgach 7 oraz 
9 Algorytm Euklidesa, który jest jednym z najstarszych, do tej pory używanych algorytmów numerycznych. Ma on 
bardzo szerokie zastosowanie.9  Prawie sto lat przed tym, jak Mondrian stworzył słynne geometryczne czerwone, 
żółte i niebieskie linie, XIX-wieczny matematyk Oliver Byrne zastosował schemat kolorów w swoim wydaniu z 1847 
roku matematyczno-geometrycznego traktatu Elementy Euklidesa. Pomysł Byrne'a polegał na użyciu kolorów, aby 
ułatwić naukę i „rozpowszechniać trwałą wiedzę”. Faksymile barwnej publikacji Byrne'a są dostępna jako część serii 
TASCHEN Bibliotheca Universalis. Arcydzieło sztuki i nauki, jest dzisiaj równie piękne w śmiałości czerwonych, 
żółtych i niebieskich figur i diagramów, jak w matematycznej precyzji swoich teorii. W prostocie form i kolorów Six 
Books of Euclid Olivera Byrne'a, zapowiada pojawienie się m.in. De Stijl i Bauhausu.10

 Projekt ‚Artefakty’ Pawła Weinreba podsumowuje prowadzenie badań nad tematem ARTE(-)FAKTY.  
W_centralnej części sali, autor ustawił komputer wyposażony w specjalnie przygotowany na potrzeby projektu 
interfejs – połączony z_projektorem oraz drukarką (ploterem). Ta interaktywna część ekspozycji jest w zamyśle 
odkrywaniem, stworzonego przez Weinreba laboratorium tworzenia sztuki. Autor wykorzystuje specjalnie 
stworzone na potrzeby projektu oprogramowanie, zawierające w pamięci, zdigitalizowane matryce litograficzne 
odpowiadające poszczególnym cyfrom (od 0 do 9), oraz trzy odrębne matryce: Matryca ‘0’, Matryca ‘00’, Matryca 
‘000’, powstałe na kanwie kamienia litograficznego opisanego jako ‘0’. Każda z nich odpowiada określonemu 
użyciu cyfry zero. Stworzone oprogramowanie umożliwia, poprzez użycie klawiatury numerycznej (klawisze od 
0-9), dokonanie zapisu zarejestrowanych komend, które w oparciu o przygotowany przez autora algorytm zostają 
zamienione na obrazy. Proces ten oparty jest o tradycyjny proces druku litograficznego, w tym w szczególności 
sposób mieszania się barw, oraz ich transparentność zależną od kolejności ich nakładania. Obraz generuje się po 
aktywacji pierwszej pojedynczej matrycy poprzez wciśnięcie klawisza od 1-9 odpowiadającego odpowiedniej 
matrycy. Matryce mogą być dowolnie konfigurowane w oparciu o podstawowe działania matematyczne, a następ-
nie o modyfikowanie. W założeniu pozwala to na dowolność konfiguracji, a całość generowana jest proceduralnie. 
W rezultacie to sama końcowa wartość liczbowa rozpatrywana w systemie matematycznym, tutaj niejednokrotnie 
generuje zupełnie różne doznanie wizualne. Ta interaktywna część projektu ‚Artefakty’ umożliwia każdemu  
indywidualne zaangażowanie we własny proces twórczy.
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9 Godfried Toussaint: The Euclidean Algorithm Generates Traditional Musical Rhythms

10 Oliver Byrne. Six Books of Euclid (Bibliotheca Universalis TASCHEN) (Multilingual Edition) (Multilingual) Hardcover , 13 lutego 2017 r. 
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Czy 4 przestrzenie Pawła Weinreba są przestrzeniami probabilistycznymi? 11

 To co interesuje Pawła Weinreba, to losowość. Zbudował i zaprogramował narzędzia do badania 
wizualnego. Dzięki stworzonemu przez niego autorskiemu projektowi ARTE(-)FAKTY, do tworzenia na podsta-
wie jego narzędzi swojego języka wizualnego. Przestrzenie ARTE(-)FAKTÓW to ómowne miejsca w których, każdy 
może na podstawie jego narzędzi sam zacząć badać poprzez jego jązyk wizualny otaczający nas świat. Każdy też 
znajdzie w_tych działaniach swoje odniesienia. Dla mnie projekt ARTE(-)FAKTY jest jak poszukiwanie i anali-
zowanie  1_piksela, blado niebieskiej kropki12, zdjęcia planety Ziemia wykonanej 14 lutego 1990 roku przez sondę 
kosmiczną Voyager 113 z rekordowej odległości około 6 miliardów kilometrów (40,5 AU), jako części serii zdjęć Family 
Portrait dotyczących Układu Słonecznego . Na zdjęciu pozorny rozmiar Ziemi jest mniejszy niż piksel. Planeta 
pojawia się jako maleńka kropka na tle ogromu przestrzeni, pośród pasm światła słonecznego odbitego przez 
kamerę.14. Tak jak w projekcie Weinreba, znajduję kilka odniesień: 1 piksel, jako zakodowana matryca, kolor jako 
pasmo fal, szum transmisji, przestrzeń, odbicie, zapis, informacja. Celowo na wstępie odniosłem się do cyklu prac 
Pawła Weinreba, pt. TBC (..To be continued...). Tam widzę źródło powstania projektu ARTE(-)FAKTY

„Inny świat zaczyna przenikać do świata danego zmysłom. 
Naturalne piękno to nie dość: musi istnieć piękno ponad-naturalne, 
szczególny rodzaj piękna dostrzegany tylko przez tych artystów, 
którzy obdarzeni są niezwykłą wrażliwością.”15  

Makot0 Ueda
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11 Przestrzeń probabilistyczna (trójka probabilistyczna) Przestrzeń probabilistyczna (trójka probabilistyczna) – nazywamy trójkę (Ω, Ƶ, Ρ), 
gdzie Ω jest dowolnym niepustym zbiorem, Ƶ jest σ-ciałem podzbiorów zbioru Ω, a P miarą unormowaną na Ƶ, czyli funkcją określoną na 
zbiorze Ƶ o wartościach rzeczywistych, nieujemną, przeliczalnie addytywną. Elementy zbioru Ω nazywamy zdarzeniami elementarnymi i 
oznaczamy zwykle przez ω. Można je interpretować jako możliwe wyniki pewnego doświadczenia. Stąd nazwa „przestrzeń stanów” dla Ω. 
Rodziną zdarzeń losowych Ƶ są operacje i działania na zdarzeniach losowych to operacje i działania na zbiorach. Przedmiotem rachunku 
prawdopodobieństwa jest konstruowanie i badanie przestrzeni probabilistycznych.

Adam Płocki, Przestrzeń probalistyczna i jej konstruowanie, [w:] Koło matematyczne, NR 33, Lipiec 2018.

12 Carl Sagan; Ann Druyan (2011). Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space. Random House Publishing Group. pp. 4–5. 
ISBN 978-0-307-80101-2.

13 We wrześniu 1977 roku NASA wystrzeliła Voyager 1, 722-kilogramowy automatyczny statek kosmiczny z misją badania zewnętrznego 
Układu Słonecznego i  przestrzeni kosmicznej. Po spotkaniu z systemem Jowisza w 1979 roku i systemem Saturna w 1980 roku, główna misja 
Voyagera 1 została uznana za zakończona.  Statek kosmiczny Voyager 1, wciąż poruszający się z prędkością 64 000 km / h , jest najbardziej 
oddalonym od Ziemi obiektem stworzonym przez człowieka i pierwszym, który opuścił Układ Słoneczny. Jego misja została rozszerzona 
i trwa do dziś, w celu zbadania granic Układu Słonecznego , w tym pasa Kuipera , heliosfery i przestrzeni kosmicznej . Działający przez 43 
lata, 3 miesiące i 25 dni od dzisiaj (30 grudnia 2020 r.), Otrzymuje rutynowe polecenia i przesyła dane z powrotem do Deep Space Network . 
("Mission Overview". starbrite.jpl.nasa.gov.; Sagan, Carl (September 9, 1990). "The Earth from the frontiers of the Solar system – The Pale, 
Blue Dot"; Butrica, Andrew.J (1994). "Chapter 11". From Engineering Science To Big Science (1st ed.). New York: Random House. p. 251. 
ISBN 0-679-43841-6)

14 "A Pale Blue Dot". The Planetary Society. Archived from the original on December 19, 2014. 

15 Makot0 Ueda, Literary and Art Theories in Japan, Ann Arbor, Michigan 1991, s. 67.
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Podsumowanie

Podsumowaniem jest anagram Pawła Weinreba, jako podtytuł, nawiązujący do poezji konkretnej.

(I  
  M    A       B  
  P             R         I  
  O           E      L  
  N     D     I  
  A).

(Imponderabilia, czyli rzeczy nieuchwytne i nie dające się dokładnie zmierzyć lub obliczyć, mogące 
jednak wywierać wpływ na jakieś sprawy).

 Praca doktorska projekt ARTE(-)FAKTY Pawła Weinreba w sensie całościowym jest nieuchwytna 
(Imponderabilia). Składa się z 4 wątków, które się przenikają, tekst kultury / znak / obraz / teoria. Jak pisze Paweł 
Weinreb: „Powiązanie źródła projektu z techniką litograficzną nie jest przypadkowe. Od strony formalnej zależało 
mi aby praca doktorska wyrastała z dyscypliny, którą zajmuję się przez większość swojego życia artystycznego.”. To 
na czym mu zależy to badanie intertekstualności i stworzenie takiego kodu wizualnego, który jest ‚żywy’, tak aby 
odbiorca mógł być integralnym elementem dzieła, dzięki temu, że został włączony do interaktywnej rozgrywki 
opartej na swobodnym operowaniu matrycami litograficznymi. Autor bada granice pomiędzy pierwotnym sensem 
przypisanym danej cyfrze w zakodowanej matrycy a rozległym polem interpretacji, wynikającym z otwartego 
charakteru projektu. Paweł Weinreb traktuje poszczególne matryce zarówno jako skończonego dzieła, ale też 
przede wszystkim jako elementy otwarte na dowolną konfigurację, łączenie się z pozostałymi matrycami, 
elementami. Matryce mają dla niego charakter otwarty i reprezentują wypracowany system znaków. Tak jak 
w_przypadku poszczególnych cyfr i liter motywy powracają w odmiennych konfiguracjach. Budowanie znaczeń 
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jest niemal nieograniczone, w oparciu o powtarzające się elementy kodu wizualnego, który jest analogiczny do 
powtarzających się cyfr w różnych wartościach liczbowych. Kod wizualny (alfabet) został tak zaprogramowany, że 
można odczytywać kształty i znaczenia na nowo, co nieuchronnie zbliża je do tożsamego traktowania na wzór 
mowy, czy języka. Paweł Weinreb pisze: „Dzięki swobodzie rekonfiguracji tych układów ich charakter zachowuje 
jednocześnie znamiona przynależne do abstrakcji, nie podlegając tak drastycznie formom opisowym języka, jak 
pozostaje to w przypadku wspomnianej litery / słowa. Pozwala to na wyizolowywanie form / brył  z pierwotnego 
kontekstu znaczeniowego, a także z kontekstu rzeczywistości pozajęzykowej, tak aby stawały się samoistnym 
znaczeniem. Takie wzajemne przenikanie się grafiki z literaturą narodziło się tak naprawdę wraz z powstaniem 
samego druku, kończąc na współczesnej poezji konceptualnej, całej antologii tekstu wizualnego, włącznie z po-
przedzającymi to pierwszymi eksperymentami formalnymi poezji Guillaume Apollinaire'go.” 16

konkluzja / konkluzji

Konkluzja mgr Pawła Weinreba:

„Za taką formą opisową, celowo umieszczoną w tym miej-
scu – w postaci prezentacji hasła kryje się określone prze-
słanie. Są również pewne obszary dotyczące samego pro-
jektu ARTE(-)FAKTY, które wymykają się poza ramy 
organizacyjne języka (nie da się ich adekwatnie wytłu-
maczyć przy ich wykorzystaniu). Prowadzi to zarówno do 
opisanej przeze mnie konkluzji wynikającej z_recepcji 
dzieła ‘The Giver of Names’ David'a Rokeby jak i do puen-
ty – cytując Barnett'a Newmann'a: ‘W pewnych kon-
tekstach dla artysty Estetyka jest tym, czym dla ptaków 
ornitologia’. [*]”
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konkluzja

 Wysoko oceniam zarówno temat pracy doktorskiej ARTE(-)FAKTY podjęty przez 
mgr Pawła Weinreba, jak i sposób realizacji składający się z 4 części ekspozycyjnych i 3 
części ideowych. ARTE(-)FAKTY to kod wizualny/sztuki plastyczne (wspólne–obszary) 
język/literatura, albo FAKTY(-)ARTE język/literatura (wspólne–obszary) kod  
wizualny/sztuki plastyczne. Kod wizualny i język są wspólne, na tym samy poziomie, 
mogą więc być traktowane wymiennie. Sposób przeprowadzenia pracy doktorskiej, jej 
zawartość związana z badaniem języka wizualnego w kontekście grafiki (litografii), 
poezji wizualnej, synestezji, hipertekstu, hiperobrazu, hipermediów, formy, kodowania, 
tworzenia algorytmów i programowania, wskazują na rozległe, trudne do ogarnięcia, 
wartości poznawcze i doświadczenie autora. Znane mi są również liczne poszukiwania 
twórcze mgr Pawła Weinreba, szczególnie jego ElementarzHQ i_Elementarz 
(H.A.I.K.U.), który obrazuje jego metody twórcze o znacznej rozpiętości tematycznej 
i_warsztatowej.
 Z pełnym przekonaniem wnioskuję do Rady Wydziału, Wydziału Sztuki Uni-
wersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, o_nadanie Panu 
mgr Pawłowi Weinrebowi stopnia doktora  w_dziedzinie  sztuki,  w dyscyplinie  sztuki  
plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Darek Gajewski
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