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Recenzja pracy doktorskiej oraz dorobku artystycznego mgr Tytusa Szabelskiego

sporzqdzonaw afiqzku z przewodem doktorskim w dziedzinie sztuk plastycznych

w dyscyplinie artystyenei sztuki pigkne, wszczgtym przez

Badg Wydziatu Komunikacji Multimedialnei Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

l. Dane personalne, edukacja

Tytus Szabelski urodzit sig w 1991 roku. Jest absolwentem dziennikarstwa i komunikacji

spotecznej na Uniwersytecie Mikotaja Kopernika w Toruniu oraz fotografii na Uniwersytecie

Artystycznym w Poznaniu (dyplom w 2016 roku). Po obronie dyplomu magisterskiego Tytus

Szabelski rozpocz$ lnterdyscyplinarne Studia Doktoranckie na macierzystej uczelni. W roku 2018

Rada Wydziatu Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wszczgla

przew6d doktorski mgr Tytusa Szabelskiego. Na promotora doktoratu wyznaczono prof. Piotra

Kurkg.

ll. Dorobek artystyczny

Tytus Szabelskijest multimedialnym artystq wizualnym. Jest artystE bardzo aktywnym. Pomimo

mlodego wieku jego dorobek jest imponujqcy. Jest autorem szeSciu wystaw indywidualnych:

- Sznur, Biennale Warszawa, 2021

- AMZN, Galeria Miejska Arsenat, Poznan,2021

- Park 1963-2019, Malta Festival, Poznan (wystawa jako KoleKyw Czyn Spoteczny - Kalarzyna

R6zniak & Tytus Szabelski), 2019

- Propozycja pomnika, ArtBox, Warszawa,2017

- Formy niemozliwe, Galeria Mito56, Torufi, 2016

- Rekonstrukcja, Galeria SztukiWozownia, Toruf , 2015

W lalach 2012-2021 bral udziat w ponad trzydziestu wystawach zbiorowych:

- Mapping Along. Recording Margins of Conflict, wystawa zbiorowa w galerii Kunstraum

Kr euzber glBethanien, Berlin ;

- Powaga sytuacji, wystawa zbiorowa, Miesiqc Fotografiiw Krakowie [wystawa odwolana ze

wzglgdu na cenzurg dokonanq ptzez dyrekcjg Cricoteki: muzeum Tadeusza Kantora];

- Notes on Space, wystawa zbiorowa (kurator), Fotofestiwal,LOd2 (w ramach projekty Parallel:

European Photo-Based Platform);
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- WRO Biennale 2021, Wroclaw (wystawa zaplanowana na listopad/grudzien 2021);

- Nasza bomba jest kwiatem, wystawa zbiorowa, lP Studio, Wroctaw;

- Gospodarstwa bez ziemi, wystawa zbiorowa (kurator), w ramach festiwalu Nowe Cieplo, Nowe

Miasto Lubawskie

- AMZN, wystawa performatywnazudzialem Piotra Bujaka, lrenki Kalickiej iJana Pliatka, Miesiqc

Fotografiiw Krakowie;

- Xl festiwal sztukiw przestrzeni publicznej Open City, Lublin;

- Zycie w wyobra2ni, wystawa zbiorowa, Galeria Sztuki Wozownia, Toruri;

- Teser6wka, wystawa zbiorowa, dom Stanislawa i lreny Teisseyre'6w, Uniwersytet Artystyczny w

Poznaniu;

- Skala przemian, Malta Festival, Poznari;

- Szczurolap, wystawa zbiorowa, Muzeum Wspotczesne Wroclaw ;

- Po koricu fotografii, Paristwowa Galeria Sztuki, Sopot;

- New Visegrad Photography, wystawa zbiorowa, lnstytut Polski w Budapeszcie;

- Cigzka ziemia, wystawa zbiorowa (kurator), w ramach festiwalu Nowe Ciefio, Nowe Miasto

Lubawskie;

- lX Biennale Sztuki Mlodych Rybie Oko, Battycka Galeria SztukiWsp6lczesnej, Ustka/$upsk;

- Produkcja zywno6ci, wystawa zbiorowa w ramach festiwalu Nowe Ciepto, Nowe Miasto

Lubawskie;

- XV Przeglqd Sztuki ,,Survival": Rozwarstwienie, audytorium Wydziatu Chemii Uniwersytetu

Wroclawskiego;

- Hygienists, wystawa zbiorowa artyst6w Galerii Mi+oSC naniezale2nych targach sztuki

Supermarket lndependent Art Fair, Sztokholm;

- A Process 2.O, uczestnik wystawy performatywnej kolektywu Der Greif, Miesiqc Fotografii w

Krakowie;

- OFF libris, zbiorowa wystawa publikacjifotograficznych, OFF festival, Bratyslawa;

- PhotoBook Market, zbiorowa wystawa publikacji fotograficznych, Encontros da lmagem, Braga;

- Budowa systemem gospodarczym, wystawa zbiorowa w ramach festiwalu Nowe Cieplo, Nowe

Miasto Lubawskie;

- Obserwatorium Miejskie: Granice, wystawa zbiorowa, Galeria MiloSe, Torufi;

- FestiwalArchitektury i Wzornictwa TORMIAR, Centrum Sztuki Wspofczesnei,lnaki Czasu",

Torufi;

- Przelom/Breakthrough / Architektura w Polsce po 1989, Centrum Sztuki Wspolczesnej ,,Znaki

Czasu", Torufi;

- Zy*y noSnik protestacyjny, performans w ramach wydarzenia Sztuka na gietdzie: Wojna polsko-

polska, Lublin;
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- Plastyka Toruriska. Architektura wngtrz 1945-2000, Centrum Sztuki Wsp6lczesnej ,,Znaki

Czasu", Torurl;

- Migdzynarodowy Festiwal Fotografii Mfrcdych, Jarostaw.

Byl uczestnikiem nastgpujqcych programow artystycznych i rezydencyjnych :

- Rezydencja w ramach Funduszu Wyszehradzkiego, galeria Trafo, Budapeszt, 2021

- Rezydencja w galerii ISSP, Hyga,2O2O

- Uczestnik programu rezydencyjnego Biennale Warszawa, 2O2O

- Uczestnik programu Parallel- European Photo Based Platform, 2020

Dwukrotnie byl laureatem stypendium miasta Torunia w dziedzinie kultury @O12 i 2016), laureatem

stypendium pamigci Konrada Pustoly (2017). Byt finalistq og6lnopolskich i migdzynarodowych

konkurs6w na najlepszy dyplom artystyczny (Najlepsze dyplomy ASP 2016 w Gdarisku, StartPoint

Prize 2016 w Galerii Narodowej w Pradze, 36. konkurs im. Marii Dokowicz w Poznaniu). Byt

redaktorem magevynu o wspotczesnejfotografii Magenta. Publikuje w internetowym wydaniu

magazynow SZUM i BLOK.

Tytus Szabelski bardzo wyrainie zaznaczyl ju2 swoiq obecno66 w6r6d artyst6w swojego

pokolenia. Staftc sig to moim zdaniem nie tylko za sprawq jego du2ej aktywnoSci, alelelze
wzglgdu na oryginalno66 postawy artystycznei. My6lg 2e kluczem pozuralaiqcym zrozumie6

specyfikg tej postawy jest pierwszy etap edukacji akademickiej Tytusa Szabelskiego, czyli studia z

zakresu dziennikarstwa i komunikacii spolecznei na Uniwersytecie Mikotaja Kopernika w Toruniu,

oraz jego p62niejsza dziennikarska praktyka. Te do6wiadczenia pozurolily Tytumwi Szabelskiemu

jako arty6cie, na unikalne i bardzo efektywne wykorzystanie narzgdzi istrategiidziennikarskich w

praktyce afistycznej. Wspomniana oryginalno66 artystycznej postawy Tytusa Szabelskiego

charakteryzuje sig dociekliwosciq iwnikliwo6ciq w docieraniu do fakt6w, ujmowaniem swoich

artystycznych wypowiedziw rzetelnie nakreSlone konteksty kulturowe, spoleczne, historyczne,

polityczne czy ekonomiczne (czgsto splatajqce sig ze sobq). Formalny minimalizm realizacji

Szabelskiego poprzedzony jest zazttyczaldogilgbnym badaniem tematu. Fizyczne artefakty niosq

wigc w aranzacjach Szabelskiego znacz4c,o vtylszy od pzecigtnego ftadunek informacji. Czasem

wrgcz sq ujgtq w adekwatnq formg dokumentaciq. Tematem realizacjiTytusa Szabelskiego jest

czesto szeroko rozumiana to2samo56 miejsca. Czasem jest to pojedynczy budynek, czasem

wigksze zala2enie architektoniczne lub urbanistyczne. Architektura jest oczpvi6cie postrzegana

pruez Szabelskiego jako lizyczna emanacja idei. A poniewa2 na og6t sq to idee modernizacyjne, to

artystyczna analiza Szabelskiego polega na refleksji miqzaneiz mo2no6ciqb4di niemo2noSciq

materializowania (b4d2 trwania iu?zmalerializowanych) utopii w konkretnym Srodowiskowym

kontek6cie. lnnym tematem pojawiajqcym sig w obszarze zainteresowafi Szabelskiego sq
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polityczno-ekonomiczno-spoteczne procesy. Tu znowu, narzgdzia i warsztat dziennikarski

pomagajq mu w rzetelnym zg,tgbieniu tematu, a specyfika praktyki artystycznej pozwala na

rozwinigcie spekulatywnej refleksji, zaczynalqcej sig czgsto od pytania ,,A co by byto gdyby...?" W

tej unikalnej postawie Szabelskiego jest gleboki sens, zwtaszcza w kontekScie wyzwari

wspolczesnoSci, w ktorej dziejqce sig bezprecedensowe makro procesy konfrontujq nas

wszystkich z pytaniami o przyszto66, na ktore nikt nie zna odpowiedzi. Artystyczne realizacje

Szabelskiego sq w tym sensie 6wiczeniami w my6leniu o wspolczesnych i przyszlych

uwarunkowaniach. Jest szansa, ze odbiorca, ktory wczyla sig w prace Szabelskiego i podejmie

uwypuklone pzez niego wqtki, bgdzie trochg mniej zaskoczony tym co nadejdzie. O oryginalnoSci i

dojrzato6ci postawy artystycznejTytusa Szabelskiego Swiadczy traktowanie przez niego sztuki jako

narzgdzia fiednego z wielu), kt6re moze wspomaga6 przemiany spoleczne. Szabelski nie jest ani

naiwny, nie jest te2 artystq-megalomanem - zdaje sobie spraw?, ze tego rodzaju uzytecznoS6

sztukijest mozliwa pod warunkiem, ze odslania ona mechanizmy proces6w okre6lajqcych kszta{t

wspolczesnego Swiata.

Bardzo istotnym elementem tw6rczo6ci Szabelskiego, obecnym w niemal kazdej realizacji, jest

refleksja zwiqzana z medium. Jest to szczeg6lnie zrozumiate w sytuacji artysty, kt6ry bardziej

zainleresowany jest demitologizowaniem rzeczywistoSci niz jej kreowaniem. Nawet w pracach

odnoszqcych sig do narodowejtozsamo6ci czy spofecznego niezadowolenia, kt6rego medium jest

uliczna manifestacja, Szabelski zwraca uwage na ,,interfejs" protestu , czyli transparenl. lnaczej ni2

w akcjach sprzed lat Leszka Przyjemskiego, transparenty Szabelskiego sq pustym polem. Nie sq

tez one jak u Przyiemskiego desperackE walkq o autonomig jednostki w formie ironicznej gry z

systemem. Transparenty Szabelskiego stajq sig katalizatorem spolecznych pragnie6, przekonafi i

frustracji. Sama ironia tez nie jest Szabelskiemu obca, czego potwierdzeniem jest praca Sto lat,

propozycja nowej flagi Polski, gdzie flaga, czylijeden z ,,interfejs6w" narodowej to2samoSci

przedstawiona jest jako nieskalany, bialy prostok4t pt6tna.

lll. Praca doktorska

W pracy doktorskiejTytusa Szabelskiego nie istnieje hierarchia wa2noSci migdzy czg6ciq

teoretycznq i praktycznq, tworzq one komplementarnE calo56, cho6 ka2da z nich moze by6

r6wnieZ bez szkody czytana osobno. Znakomita praca pisemna, daje bardzo szeroki kontekst dla

studium pojedynczego przypadku, kt6rego tematem jest cze56 praktyczna. O swej rozprawie

doktorant pisze:

,, (...) praca dohorska Krajobraz postcyfrowy: migdzy materiq a metafor7 skupia sig na

pzedstawieniu paradygmatu 
"postcyfrowego" 

w kontek6cie zvri4zkbw wsp6lczesnych technologii

cyfrowego przetwarzania danych (na kt6rych opiera sig dziafranie urzqdzefi elektronicznych) z

materialnym krajobrazem planety oraz krajobrazem rozumianym w spos6b metaforyczny."
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We wstgpnej czg6ci pracy Tytus Szabelski bardzo zetelnie referuje skomplikowanq historig

definiowania postryfrowo$ci i postinternetu, przy czym dla niego najistotniejsza jest funkcjonalnoS6

postcyfrowo6cijako punktu wyjScia do dalszej, istotniejszej refleksji. Jak sam pisze:

,,(...) Odwotujqc sig do,,geologii medi6w" fifiskiego reoretyka Jussi Parikki przedstawiam

,,postcyfrowoS6" jako narzgdzie umo2liwiajqce dostrzezenie istotnych zwiagklw migdzy maleri4czy

zasobami kopalnymiwydobywanymi z ziemi a technologiq cyfrowq."

W kolejnych rozdzialach swej dysertacji Szabelski opisuje bardzo Sciste korelacje migdzy cyfrowq

rzeczywistoSciq a materialnym ksztahem rzeczywisto6ci w kt6rej2yjemy, wlqczajqc w to r6wniez

relacje i zaleznoSci ekonomiczne, spoleczne, czy polityczne. Przedstawiate2przyklady artyst6w,

klorzy poruszali te kwestie w swejtw6rczoSci. Bardzo ciekawe sq analogie migdzy infrastrukturq

przemyslowo-energetycznq funkcjonujqcq od dekad, a tq kt6ra zapewnia funkcjonowanie cyfrowej

rzeczywistoSci. Analogie te znajdujEte2 swe odbicie w refleksji afistycznej sztuki lat 60-tych i 7G-

tych w relacji do sztuki artyst6w wsp6tczesnych wybranych przez Szabelskiego. Wnioski nie sq

optymistyczne - pomimo ogromnej skali wphTwu na realno56, niematerialno66 rzeczywistoSci

cyfrowej pozostaje bardzo silnym mitem. Wzmocniony aurE nowoczesno6ci, mit ten powoduje

zalarcie prawdziwego obrazu, w kt6rym nowoczesne technologie powtarzajq i wzmacniajq stare

linie podziatow ekonomicznych, politycznych i kulturowych. Jednocze6nie generujq nowe

zagro2enia, zar6wno ekologiczne jak i spoleczne, zwiqzane z niespotykanq wczeSniej skalq

inwigilacji i kontroli.

Swietnie opracowana i napisana teoretyczna praca Tytusa Szabelskiego ze wzglgdu na aktualnoSc

i wagg tematu zasluguje naszczegolne uznanie.

Podobnie jest z pracq praktycznq. Artystyczna czg56 pracy doktorskiejTytusa Szabelskiego, to

element rozbudowanego proiektu AMZN, nad kt6rym pracp rozpocza$ on w 2018 roku. Firma

Amazon, jako obiekt anaLzy, w kontek6cie przedstawionych w dysertaciizagadniefi, wydaje sig

bardzo trafnym wyborem. Globalna korporacja, z nienasyconym apetytem na wzrost, slynie ze

swej beanzglgdno6ci w dq2eniu do celu. Beznzglgdno66 iest tym bardziej niepokoiqca, poniewa2

nikt nie wie co tak naprawdg jest tym celem. Konflih migdzy wy6rubowanymi normami a ludzkq

wydajno6ciq jest tak stary jak kapitalizm, ale wydaie sig 2e dopiero dzi6, kiedy zaawansowane

algofimy sq w stanie w oparciu o konketne parametry opracowa6logistykg matematycznie

idealnq, czynnik ludzki staje sie w oczywisty spos6b naislabszym ogniwem ukliadanki, ijako taki

poddawany jest najwigkszej presji. Cytowany przez Szabelskiego szel Amazona, Jeff Bezos,

zachwyca sig faktem, 2e kliencijego firmy sq wiecznie niezadowoleni, bo ich niezadowolenie jest

paliwem wzrostu Amazona. Jednak pz:Eawy niezadowolenia pracownik6w Amazona, nie sq ju2
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akceptowane. Szabelski, kt6rego interesuje relacja pozornej niematerialno6citechnologii

cyfrowych do realnego Swiata, slusznie znajduje w Amazonie przyktad giganta, kt6ry bardzo dba o

wizerunek hiper-nowoczesnej firmy, a jednocze6nie zd{e sig skrywa6 swq materialno6c. Zdjgcia

Szabelskiego, przedstawiajqce centra logistyczne Amazona rozlokowane w Polsce, pokazujq

gigantyczne obiekty, ktore w proporcjach sq ekstremalnie rozciqgnigte w poziomie. Dodatkowo,

efekt ten wzmocniony jest optycznie, przeciqgnigtymi pzez calE szeroko66 fasady poziomymi

liniami. Gigantyczne centra przeladunkowe przestajq by6 horyzontalne, one po prostu stajq sig

horyzontem, czyliznikajq. Trudniejjest w tej sytuacji uwierzye w realnoSc dotkliwych warunkow

pracy wewnqtrz tych widmowych obiektow. Wizerunkowo akcent zdale sig byc przesunigty przez

Jeffa Bezosa na spektakl o tym tazem maksymalnie pionowym ukierunkowaniu, czyli na podb6j

kosmosu. To jest spektakl, ktory ma byd widoczny i skupiac uwagg medi6w. Znamienne jest, 2e

podb6j kosmosu, kt6ry jako spektakl byt niegdyS zarezerwowany dla Swiatowych politycznych

mocarstw, jest dzi6 medialnie zdominowany przez trzech pan6w, szef6w gigantycznych korporacji.

Falliczne kszta{ty ich rakiet stajq sig freudowsko-groteskowe. A jednak blednie przy nich nawet

konkurencja amerykafiskich i chiriskich iazik6w wiercqcych kolejne dziurki w marsjafiskim gruncie.

Formalnie praca artystyczna Tytusa Szabelskiego to Kindle, oryginalny czytnik e-bookow

Amazona. W kontekScie ,,geologii medi6w", lakl2e jest to kupiony z drugiej rgki, uzywany czylnik,

jest Swietnq decyzj4 autora. lstotq zamystu i silq artystycznego gestu Tytusa Szabelskiego jest

wgranie na firmowy czytnik, krytycznego wobec tej firmy materialu, przy czym krytyka nie ma tu

wymiaru opinii, lecz wynika wprost ze zgromadzonych i zredagowanych pzez autora fakt6w.

Zbieranaprzez Szabelskiego dokumenlacja protest6w polskich pracownikowAmazona, fragmenty

dokument6w patentowych sktadanych przez korporacjg, w kt6rych uderza skala kontroli ,,czynnika

ludzkiego", a takze czq(c perforowanych przez Szabelskiego w studiu zautomatyzowanych

zachowaf pracownika, stanowiq wizualnq mieszankg publikacji. Aby zweryfikowac informacje i

do6wiadczyC rzeczywisto5ci centrum logistycznego Amazona, Szabelski zatrudnil sig w jednym z

magazynow, jednoczeSnie zdajqc sobie sprawg, 2e kr6tkotrwate zatrudnienie daje ograniczony

obraz rzeczywisto6ci. Ponownie, Swietnie opanowany warsztat reportera pozwolil Szabelskiemu na

opracowanie tekstu, kt6ry spelniajEc wszelkie wymogi gatunku staje sig przez to artystycznie

narzgdziem o du2ym potencjale skutecznoSci. Ponownie te2, Szabelski wykazuje sig w swej pracy

duzq Swiadomo6ciq medium, przez co jego e-book, nawet oglqdany i czytany na ekranie laptopa,

odsyta w swej sugestywno6ci do haptycznoSci ekranu Kindla, w ustawieniu kontrastu i nasycenia

obrazu idealnie imituje te2 specyfikg interfejsu e-ink.

Zar6wno material wizualny, jak i tre56 e-booka sq wynikiem i podsumowaniem kilkuletniej pracy

autora. Podobnie jak dysertacja, tak i czg56 artystyczna, ze wzglgdu na aktualnoS6 i wagg tematu

zasluguje na szczegolne uznanie. Mozliwe, 2e determinacja dziataj4cego w pojedynkg artysty ma

paradoksalnie wigkszq sitq niz dzialania wigkszych podmiot6w. Przykladern moze by6 tu ksiq2ka

Jessici Bruder, Nomadland, w kt6rej opisany jest migdzy innymi ,Jenomen" uruchomionego przez
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Amazon programu Campertorce, w ramach kt6rego, zyjqcy w camperach na abrzeZach

amerykafiskiego spoleczeistwa,,nowi nomadzi", sq zatrudniani w szczycie sezonu

przed6wiqtecznego jako dodatkowa sita robocza. Sq to najczg6ciej osoby w wieku 60+. Jessica

Bruder opisujqc warunki pracy w centrach logistycznych Amazona, wspomina o dozownikach z

darmowymi lekami przeciwbolowymi. Bez nich wielu starszych wiekiem pracownikow nie jest w

stanie dotruvad do korica zmiany. W obsypanym oscarami i innymi nagrodamifilmie, ktory powstat

na podstawie ksiq2ki, nie pojawiajq sig tego rodzaju detale. W filmie praca przedstawiona w

Amazonie jest cig2ka. Tak samo cig2kajak jesienny zbior burakow w Minnesocie. Pozornie

niewinne przemilczenia w popularnych przekazach pozwalajq ulrzymae nieprawdziv'ty, czy wrgcz

infantylny obraz rzeczywisto6ci. W tych warunkach mozliwa jest audycja radiowa rozpoczynaj4ca

sig slowami cytowanymi w ksi4zce J. Bruder: ,,Swigty Mikotaj potrzebuje elf6w, Amazon potrzebuje

dodatkowych pracownik6w !"

By6 moze efekt pracy Tytusa Szabelskiego ma matq szansg na szerokq Swiatowq dystrybucjg, ale

iego znaczenie jest ogromne. Wystarczytoby aby Swietnie przygotowana pod wzglgdem formalnym

i merytorycznym publikacja Szabelskiego stala sig czg6ciq fabrycznych ustawieri kazdego czytnika

Kindle, a rzeczywisto6c bez wqtpienia uleglaby zmianie.

lV. Konkluzja

Uwzglgdniajqc dotychczasowy dorobek artystyczny, oraz oryginalny wktad w rozw6j sztuki,

przedstawionej przez mgr Tytusa Szabelskiego pracy doktorskiej, z petnym przekonaniem

popieram nadanie mu stopnia doktora sztuki, w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej: sztuki

plastyczne ikonserwaciadziel sztuki, w przewodziewszczgtymprzez Radg Wydziatu Komunikacji

Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
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