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Ocena rozprawy doktorskiej mgr Marc'a Tobias'a Winterhagen'a
sporz4dzona w zwi4zku z przewodem doktorskim w dziedzinie
sztuk pfastycznych w dyscyplinie sztuki piqkne wszczqtym przez

Rade Wydzialu RzeZby i Dzialaf Przestrzennych Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu.

Marc Tobias Winterhagen urodzil siq 9 maja L977 roku we Frankfurcie n.

Menem. W latach 2OO4 -2OO7 studiowal na Wydziale Intermedi6w
Akademii Sztuk Piqknych w Lipsku. W roku 2010 uzyskal tytul zawodowy

magistra na Wydziale Komunikacj i  Mult imedialnej Akademii Sztuk

Piqknych w Poznaniu, na kierunku Real izacja obrazu f i lmowego,
telewizyjnego i fotografia z wynikiem celujqcYffi, w oparciu pracQ

dyplomowq przygotowanE pod opiek4 prof. Piotra Kurki i prof. Jaroslawa

Kozlowskiego. W 2011 roku rozpoczrt pracQ na Wydziale Edukacji

Artystycznej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, w II Pracowni

Rysunku prowadzonej przez dr hab. Annq Tyczyfskq prof. UAP,
poczqtkowo jako laborant, a od 2O1-2 roku na stanowisku asystenta. Jego

do5wiadczenie zawodowe jest bardzo rozlegle i zr62nicowane, siqga

korzeniami okresu przed rozpoczqciem studi6w na ASP w Poznaniu. Juz

w 1999 roku pracowal jako montazysta i asystent produkcji w Monachium.

W roku 2}O2jako rezyser, scenograf i operator kamery w Indiach. W

latach 2OO2- 2OO4 jako asystent rezysera w Narodowym Teatrze w

Ofdenburgu, a od 2004 roku r6wniez jako nauczyciel fi lmowy,
prowadzEc m. in. w 2005 roku zajqcia na miqdzynarodowych warsztatach

fi lmowych na Wqgrzech , w Korei,  Sloweni i  ,  Grecj i ,  Rumunii  i  Serbi i .  W

roku 2011 prowadzil warsztaty artystyczne dla dzieci w ramach Biennale

Sztuki Dziecka w CK Zamek w Poznaniu. Pracuje tez jako tlumaczi

nauczyciel jqzyka niemieckiego w firmach i szkolach jqzykowych.

Dzialalno56 artystY czna

W biogramie zalqczonym do dokumentacji artysta zapisal udzialy w

wystawach i innych znaczqcYch dla siebie imprezach od 2010 roku. Sq

w5r6d nich udzialy w fest iwalach f i lmowych m.in. w Niemczech: w Bremie,
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Berl inie, Wiesbaden, w Grecj i  w Pyrgos, w Ir landi i  w Limerick, w
Azerbejd2anie w Baku. Udzialy w wystawach zbiorowych , kt6re byly
prezentowane w miejscach i  galeriach poznafskich w tym : w Galeri i
Kontrapunkt, CK Zamek, Galerii Rekursja oraz w Zielonej G6rze, Gubinie,
Gorzowie Wielkopolskim, Slubicach. Marc Tobias Winterhagen prezentowal

swoje prace na wystawach w Niemczech; w Berl inie, Monachium,
Osnabruck, Ausgsburgu. W okresie od 2010 roku artysta wskazal trzy
wystawy indywidualne: , ,Zero" w 2OL4 roku w ramach Festiwal Poznai
Wzywa, ,,Tamed" w 2013 roku w CSW przy Starym Rynku w Poznaniu oraz

,,Bialy szum" w 2013 roku w Galeri i  Naprzeciw w Poznaniu. Obraz jego

artystycznych aktywnoSci dopelniajq nagrody: dwa wyr62nienia na
konkursie ,,Postwater" w 2Ot4 roku, gdzie zostaly wyr6znione prace jego

autorstwa: wideo instalacja ,,Waterfall 2.O" oraz audio instalacja ,,Everyday
Fountain". W 2011 roku Winterhagen otrzymal nagrodq za naj lepszy f i lm
zagraniczny na Azerbaijani Family Film Festiwal za film ,, Tour de Dream".

Drogowskazem w rozpoznawaniu rozprawy doktorskiej Marca Tobiasa
Winterhagen'a jest jego tw6rczo56 poprzedzajqca dzialania w ramach
doktoratu. Zestaw prac zaprezentowany w dokumentacji, uzupelniajqcy
realizacjq doktorsk4 to w sensie formy zr62nicowana grupa. Sq. w5r6d
nich obiekty, instalacje, wideo instalacje, performance. Pr6bujqc znale2i
lqczqce je elementy dostrzegam kilka . ZasadniczYm tqcznikiem jest

pow6d powstania, zawsze bqdqcy pierwszym. To nie jak dla wielu artyst6w
fascynacja materialem, ale np. inspirujqca sila miejsca i odczytanie jego

historii, temat wystawy, inspiracja wydarzeniem mogE by6 powodem, w
zwiqzku, z kt6rym Winterhagen rozpoczyna pracQ. Pracq, kt6ra jest

poprzedzona rozwiq.zywaniem problemu, szukaniem najwla6ciwszej
odpowiedzi.  Z jednej strony jest intuicyjna ,  empiryczna, ale z drugiej
poukladana i uzasadniona. Bodziec wyzwalajqcy my6lenie , kt6ry jest

poczqtkiem, uwalnia ciqg zdarzeh prowadzqcy do rozwiqzania
postawionego zagadnienia. W przedmowie czqSci teoretycznej
Winterhagen napisal za Konfucjuszemt 2e: ,,Droga jest celem", a ,,Dzielo
artystyczne jest przecie2 przybranym w formq wynikiem pracy

teoretycznej jak i praktycznej." Dla zilustrowania takiego zalo2enia artysta
posluzyl siq doskonalym przykladem. Ju2 w pierwszych linijkach czq6ci

teortycznej pracy doktorskiej Winterhagen przywolal jednq ze swoich
realizacji, kt6ra doskonale ilustruje urzeczywistnienie procesu , kt6re
przybiera realnq formq. Materializuje siq. Performance z 2OI2 roku

,, Looking for a form" ujmuje swojq prostotq i doskonale ilustruje zapisane

w tek6cie rozwa2ania. Mamy tu dramaturgiq tworzenia, rze2bienie -

formowanie -cyklicznE ocenq efekt6w pracY, ale nie powstaje rze2ba-

Efekt ko6cowy w sensie bezpoSrednim znajdujemy w innym miejscu, .na
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podlodze . Odpady tworzq formq. Formq nioczekiwanq. Urzeczywistnienie
procesu.

Poszukiwanie jest kolejnym, charakteryzujqcym dzialania artysty
wyznacznikiem. Elementem lqczqcym prace Winterhagen'a jest r6wniez
materiaf no66 i sensoryczno6i, zar6wno tych powstajqcych np. z kawalk6w
drewna jak i stworzonych cyfrowo szum6w. Odczuwalna i namacalna jest

nie tylko warstwa drewnianych wi6r6w rozsypanych na podlodze z pracY ,,
Looking for a form", ale odczuwalny i widoczny jest spadajqcy wodospad
szum6w z pracy,,Waterfall 2.0". Aby je rozpozna6 chqtnie posluzylabym
siq dotykiem zanurzajqc dlonie w spadajQcym wodospadzie czy
rozgrzebujqc stertq wi6r6w.

NieskoriczonoS6 , zapqtlenie i powt6rzenie to wskazane przez Marc'a
Tobias'a Winterhagen'a tematy, z kt6rymi zmaga siq od poczqtk6w
dzialalno6ci artystycznej. Dla zobrazowania posluzenia siq powt6rzeniem
czyli u2yciem tego samego elementu celem uzyskania rytmizacji,
podkre6fenia znaczenia, zwiqkszenia ekspresji Winterhagen przywolal w
portfolio prace: ,,The musical chairs" z 2OO2 roku, w kt6rej posluzyl siq
powt6rzeniami sekwencji, nastqpnie performance ,,Mocsha" z 2OO9 roku,
w kt6rym jak mantrq powtarza tytulowe slowo oraz pracq ,,Halle-lujah" z
2O0B roku, w kt6rej powtarzajqcy siq dwusekundowy przerywnik

d2wiqkowy wyostrza odbi6r tego co pomiqdzy powtarzajqcym siq
d2wiqkiem.

Niesko6czonofii, kolejny istotny dla artysty temat w rozumieniu
cykficznym i duchowym zostaje podjqty przez Winterhagen'a w rze2bie

,,Phenix" z 2OI2 roku odzwierciedlajqcej cyklicznq koncepcjq 2ycia'
Podobnie ,,Game ower" z 2OLO roku podejmuje temat nieskoriczonoSci
poprzez mozliwoS6 nieustannego odradzania siq w grze komputerowej.
Fakt, ze jesteSmy ,,martwi" nie przekre6la dalszego naszego udzialu w
grze po zresetowaniu komputera. I tak bez korica. Powstaje tu swoista
pqtla. Zapqtlenie w f i lmie pt.  , ,The cleaning" z 2008 roku to nigdy

niekoiczqca siq praca. Tkwienie w zamkniqtym obiegu.

Przywolane, a wskazane przez doktoranta wqtki znajduj4 kontynuacjQ w

rozprawie doktorskiej .  Chod nie sq w niej nadrzqdne, dominujq.ce. SA w

niej, bo sq naturalnym obszarem rozwa2ah artystycznych Marc'a Tobias'a

Winterhagen'a.

Rozprawa doktorska

Temat pracy doktorskiej Marc'a Tobias'a Winterhagen'a wyr6sl z jego

osobistych doSwiad cze6. Ojciec artysty jest osobq niepelnosprawnq i to.
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jemu Winterhagen zawdziqcza spojrzenie na niepelnosprawnoS6 bez litoSci
i arogancji. To za sprawE ojca poczul potrzebq zajmowania siq tq
tematykq oraz pokazania innym ludziom normalnego obrazu
niepelnosprawno5ci.

Praca doktorska Marc'a Tobias'a Winterhagen'a ,,W poszukiwaniu
ukrytego Piqkna . Ograniczenia ciala jako wYznacznik nowej definicji
normalno6ci -  reinterpretacja kanonu." znajduje swoje uzasadnienie i
osadzenie w czq6ci teoretycznej. W niej czytamy,2e punktem wyj6cia
jego rozprawy doktorskiej byly obserwacj e przypadkowo spotkanych os6b
dotkniqtych spastycznoSciq, kt6rych ruchy po dlu2szej chwili obserwacji
nie sq juz tylko zbiorem niezgrabnych ruch6w lecz rytmicznymi
powt6rzeniami, przywodzqcymi na my6l taniec. Artysta juz we wstqpie
pracy podkre6la , 2e jego intencjq nie jest estetyzacja
niepelnosprawno6ci,  ani tez zestawienie na r6wni piqkna i
niepelnosprawno5ci lecz wykazanie, 2e estetyka (bqdqca synonimem
piqkna) i niepelnosprawnoSd nie wykluczajq. sie wzajemnie. Zwraca naszE
uwagQ na fakt, ze w sztuce naszych czas6w, kt6ra czqsto odnosi siq do
niepelnosprawno6ci, niepelnosprawno56 nie wyra2a braku , defektu ,, lecz
du2o bardziej poszerza nasze wyobrazenie o ludzkiej r62norodno6ci i
zmienno5ci.".  Takie poslu2enle siq niepelnosprawnoSciq wydaje sie byd
uprawnione.

Juz w konspekcie rozprawy doktorskiej Marc Tobias Winterhagen okre5lil
obszar zar6wno poszukiwaf teoretycznych jak i artystycznych i napisal,
2ei ,,W mojej pracy doktorskiej chcialbym analizowai czym jest

niepelnosprawno6d, jakim jest czlowiek nie pelno sprawnY, czym jest

niedoskon alo6t,, a jakim jest czlowiek nie doskonaly." W zwiqzku z
powy|szym zalo2eniem powstala czqst, teoretyczna pracy , w kt6rej
Wi nterhagen podjql nastqpujqce wEtki wypu nktowa ne tytula m i rozdzial6w :

, ,Niepelnosprawno66 i  normalno56" oraz,,NiepelnosprawnoSd i  mechanika".
Praca teoretyczna Marc'a Tobias'a Winterhagena jest utworem
skonstruowanym z wielk4 prpcyzjq i pieczolowito5ciq. Czytajqc jqz ka2dq

stronq i kazdq czqSciq upewnialam siq, 2e jei napisanie jest

p rze pracowywa n iem przez a uto ra tematu niepelnosp raw no5ci, slu2qcym
p62niejszym decyzjom artystycznym. W pracy czytamy jak Marc Tobias

Winterhagen siq waha, wycofuje z planowanych rozwiqzafr,  znajdujEc

argumenty stojqce za decyziil o niepodjqciu wczeSniej zalo2onych
pomysl6w. Mo/emy obserwowad jak projekt pracuje. Jak dopracowuje i

konkretyzuje siq jego forma. Podejmowane tematy . Jakie decyzje stojq

za nowopowstalym zbiorem element6w tworzEcych zestaw prac

stanowiqcych rozprawq doktorskq. Autor prowadzi nas przez historiq



niepelnosprawno6ci,  opowiada o r62nym, skrajnym jej  traktowaniu: od
boskiego objawienia poprzez dyskryminacjq, odosobnienie, po
transdyscyplinarne spojrzenie na niepelnosprawnoS6, z kt6rego wylania siq
obecnie medyczno-psychologiczny fenomen - niepelnosprawnoS6 jako

obiekt pozqdania. Czlowiek z protezq jako prototyp nowego,
prog resywnego gatu nku ludzkiego w transhumanistycznym rozumieniu.
NiepetnosprawnoS6 stawia czlowieka w pozycji uprzywilejowanej bo
nowoczesne protezy daja mu moc, tylko niepelnosprawne cialo moze by6
kompatybi lne z biomechanicznymi protezami. W drugim rozdziale pojawia

siq juz wqtek niepelnosprawnych maszyn (niespelniajqcych swoich funkcji)
idea, kt6ra w zalo2eniu mialaby siQ przenie56 na prace - skladowe
doktoratu, maszyny odwzorowujqce ruchy osoby z ograniczeniami
mobi lnoSci .

W tym te2 rozdziale pracy teoretycznej Marc Tobias Winterhagen juz

u rea I n ia poszu kiwa n ia fo rmy swojej przyszlej rea I izacj i do ktorskiej.
Opisuje podejmowane decyzje i wqtpliwoSci. Pr6by opisane powy2ej,

stworzenia przy pomocy techniki Motion Captur maszyn imitujqcych ruchy
osoby z og raniczeniami ruchowymi. Redefiniuje pojqcie niepelnosprawnej
maszyny. Bo naSladowanie,ruch6w to jednak pelnosprawnoSi maszyny,
kt6ra musialaby precyzyjnie naSladowai ruchy jej zadane. Tu ju2 nie ma
mowy o niepelnosprawno5ci.

Poglqbiajqc obserwacje i analizujqc materialy rejestrujqce r6zne rodzaje
niepelnosprawnoSci i prace innych artyst6w postugujqcych siq wizerunkami
os6b niepelnosprawnych skorzystal z doSwiadczenia Artura Zmijewskiego -

czytelno5ci przebiegu ruchu przY zwolnionym tempie filmu z pracy,,Oko

za oko" . Winterhagen rozpoczfl analizq ruchu przy u2yciu funkcji ,,3D
Motion Tracking" , kt6ra doprowadzila go do pierwszej formy bqdqcej
zapisem ruchu spastycznego, wyabstrahowanym przedstawieniem ruchu

chodu spastycznego, a konkretnie ruchu glowy osoby spastycznej. Praca

ta nie wytwarza ruchu ale go obrazuje. Wykonana z gipsu, materialu o

medycznych konotacjach stanie siq pierwszym elementem, kt6ry wejdzie

w sklad prac rozprawy doktorskiej. W konsekwencji wielu dzialaf powstaje

gipsowa rze2ba rejestrujqca krzywq ruchu. DlugoSci ok. 200 cm

zainstalowana na podlodze na wysoko6ci wzroku. Korzystajqc z techniki

Motion Capture Marc Tobias Winterhagen prowadzi dalsze badania w

obszarze analizy ruchu. Efektem tego badania jest z kolei film stanowiEcy

kolejnq czqic pracy obrazujqcy ,,abstrakcyjny i rzeczowy proces

artystyczno-naukowej analizy ruchtt". W filmie tym mozna dostrzec

tytulowe ukryte piqkno ruch6w os6b z ograniczeniami ruchowymi, ale czy

na pewno? Sadzq, ze tak, Winterhagen stworzyl fi lm pelen miqkkoSci,



gracji i rytmu. Film przywoluje kolejny wazny element jego prac - motyw

tafca. Ten sam motyw wyrainie jest widocznY w niepelnosprawnych
maszynach czyli w serii pracujqcych autonomicznie malych maszyn' kt6re

r6wniez zostanq zaprezentowane na wystawie. Metalowe urzqdzenia
zlo2one z kol zqbatych, mechanizm6w sprqZynowych , przekladni

5limakowych i temu podobnych poruszaje. sie bez celu, w bezladzie.

Jedynym ich celem wydaje siq by6 wytwarzanie drgai i wibracji. Obrazujq

one jednak podobnie jak poprzednie prace blokowane czqsto piqkno

ruch6w os6b niepelnosprawnych. Tak jak te osoby wykonujq wiele z
pozoru niepotrzebnych ruch6w. Ruch kolejnej niepelnosprawnej maszyny

,,Bialej faski" , protezy widzenia jest rytmiczny i powtarzalny,

manifestowany przez d2wiqk. Anektowad bqdzie przestrzefi naroznika sali

wystawow ei przyszlej eks pozy cji.

W porozumieniu z galeriq, w kt6rej bqdzie realizowal wystawq, planuje

stworzyi prezentacjq, a wlaSciwie zainterweniowad artystycznie w celu

stworzenie warunk6w r6wnoprawnego obcowania z pracami na wystawie.

Bedq. to czasem drobne gesty ale wiele znaczqce takie jak np. platforma

dfa w6zk6w ( co jest oczywiste) przy wejSciu do galerii, zwyczajowo

ustawiona przed projekcjq lawka przepilowana na p6l i tworzqca dla osoby

na w6zku miejsce pomiqdzy, a nie obok. Bedq to tablice informacyjne,

kolejne zepsute maszyny, ustawione na wysokoSci wzroku os6b na

w6zkach , kt6re bqdzie mozna podci4gnq.6 w g6rq. aby inne osoby mogly je

r6wniez odczyta(, przy drobnym wysilku jak to zwykle musza zrobie osoby

niepelnosprawne. Tym razem osoby pozbawione niepelnosprawno5ci
muszE ten wysilek ponie66. Ale przede wszystkim zaprezentowane

zostanq prace powstajqce po drodze, puentujqce rozwaZania teoretyczne

Winterhagen'a.

Taki jest plan wystdwY, kt6ra ma siq ziscic na poczqtku grudnia w

poznafskiej galeri i  Arsenal.  Po zapoznaniu siq z nim jak i  elementami jq

tworz4cymi mam odczucie , ze obcowanie z poszczeg6lnymi pracami

bqdzie odkrywaniem piqkna jak chcialby tego ich autor. W procesie

prowadzqcym do ich powstania rozpoznal wiele, dotknqt wiele. Wzbogacil

sw6j warsztat poznawczy ale r6wniez wykonawczy. Zapoznajqc siq z pracA

doktorskq zar6wno czqSciq praktycznE jak r6wniez teoretycznq czulam siq

uczestnikiem tego procesu. Dzielilam wqtpliwoSci artysty. Jestem pod

wrazeniem odkrywaniem rzeczywisto5ci oczami Marc'a Tobias'a

Winterhagen'a . Zalo2ona wcze5niej przez Winterhagen'a du2a wrazliwo56

w odniesieniu do problematyki niepelnosprawno5ci,  majqca niwelowa c zly

odbi6r spoleczny doprowadza artystq do realizacji wystawy nie tylko o

osobach niepelnosprawnych, ale r6wniez do wystawy dla nich. Po lekturze



czq6ci teoretycznej wystawy i zapoznaniu siq z jej artystycznq czq6ciq
mam pgc;:ucie, 2e uczestniczylam w progesie. Poszukiwalam
najwlaSciwszych rozwi4zafi razem z artyst4' Ale czy je znalazlam nie
wiem. S4dzq ,2e autor prac jest ci4gle w drodze. Tatrzymal siq na chwilq i

ruszy dalej. Powt6rzq za Marc'iem Tobias'em Winterhagen'em -

poszukiwanie mo2e by6 wa2niejsze ni2 odnalezienie. Pozwolq sobie na
zako{czenie przywolai zapisa ne przez Winterhagen'a konfucjuszowskie

,,Sztuka jest celem".

Bior4c pod uwagq rozprawe doktorskq Marc'aTobias'a Winterhagen'a ,,W
poszukiwaniu ukrytego Piqkna . Ograniczenia ciala jako wyznacznik nowej

definicji nclrmalnoSci - reinterpretacja kanonu." oraz plan realiza$i
wystawy prezentuj4cej rozprawQ doktorskq, a tak2e dorobek artystyczny
zebran,g w rjostarczonej dokumentacji prac , stwierdzam' 2e rozprawa
doktors;ka Marc'aTobias'a Winterhagen'a stanowi oryginalne rozwiqzanie
problemu artystycznego, a kandydat wykazal siq rozlegl4 wiedza
teoretycznq w zakresie sztuk piqknych wobec czego posiada niezbqdne
kompetencje do samodzielnego prowadzenia dzialalnc6ci artystycznej.
Wobec powy2szego wnioskujQ do Rady Wydziatu Rzeiby i Dzialari
przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu o nadanie Panu

Marc'Cwi Tobias'Owi Winterhagen'Owi stopnia doktora w zakresie sztuk
plast'/clnych, dyscyplinie sztuki piqkne.

Gdaf isk ,0 : "11.2016 r .
,*lr/


