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Recenzja dorobku artystycznego, projektowego
oraz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych dr. Grzegorza Protasiuka
przygotowana do przewodu habilitacyjnego
wszczętego przez Radę Wydziału Grafiki, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Propozycję recenzowania dokonań projektowo-artystycznych i ocenę pracy dydaktycznej i organizacyjnej dr. Grzegorza Protasiuka przyjęłam z prawdziwą przyjemnością. Grzegorz Protasiuk jest znanym projektantem na rynku graficznym. W trwającej ponad trzydzieści lat działalności projektowej
zajmuje się kreatywną identyfikacją firm i wydawnictw. Jest autorem wielu atrakcyjnych realizacji.
Charakteryzują się one logiczną gradacją elementów biorących udział w projekcie. Głęboka znajomość
typografii, znaków i ornamentyki literniczej oraz biegłość w posługiwaniu się technologiami druku,
fotografii i papieru, pozwala Protasiukowi na realizację oryginalnych form edytorskich: książek, książek artystycznych, katalogów, kalendarzy i form akcydensowych. Współtworzył wydawnictwa propagandowe i współpracował z organizacjami biznesowymi i kulturalnymi, jak: Alte Lepipziger Hestia
i Hestia Insurance, GE Capital Bank, STBU Brokerzy, Bank Gdański, Agencja Koncertowa Colosseum, Piano quintet Orana, Magazyn 100. Współpracował z agendami PAGART i PSJ w Warszawie,
BART w Sopocie, Rafineria Gdańska S.A., Stocznia Gdańska, Urząd Marszałkowski Wojewówdztwa
Pomorskiego, Gdynia Summers Jazz Days, Polish Open by Prokom, Teatr Muzyczny w Gdyni, Festiwal „Dwa Teatry” w Sopocie.
Obecnie pracuje w teamach na rynku reklamy Niemiec i Austrii.
Doktor Grzegorz Protasiuk zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku, ma wybitne wyniki dydaktyczne i organizatorskie. Jest wieloletnim członkiem
Senatu gdańskiej uczelni. Kieruje ważną pracownią Grafiki Edytorskiej dla studentów ostatniego roku
licencjatu graficznego i studentów studiów magisterskich. Od roku 2008 do 2014 był promotorem
blisko 80. dyplomów magisterskich i licencjackich ze średnią ocen: 5,1. Dyplomanci z Pracowni Protasiuka z sukcesami startują w życie zawodowe i artystyczne Wybrzeża.
Habilitant Grzegorz Protaciuk uprawia fotografię.
— W rej recenzji to jest istotne.
Pod imponującym dossier z dizajnu, typografii oraz pod szyldem pracowni Grafiki Edytorskiej
w gdańskiej ASP ukrywa się fotograf.
Nie znany Grzegorz Protasiuk.
Bezbłędnie opracowana szata graficzna katalogu „Grzegorz Protasiuk – portfolio” odsuwa na marginesy osiągnięcia w grafice edytorskiej, w projektach znaków, krojach pism i detalach typograficznych.
Na drugim planie pojawiają się fotografie na zamówienie.
O produkcjach G.P. w fotografii komercyjnej wiem od lat. Statyczna, cechuje się syntezą i dotyczy
przedmiotów, obiektów architektury i sztuki materialnej. Gaszona przezroczystym filtrem bieli,
pozwala wysunąć do przodu tekst informacyjny.

—1—

Pamiętam, że Grzegorz zawsze rysował poprzez szkiełka. Tak przeleciał przez szkołę. Student-okularnik dużo opowiadał i miał zawsze przy sobie jakąś lajkę, zorkę. Pędzle (płaskie) zostawiał do malowania ulubionych liter.
Można było się spodziewać – w przerwach roboty nad projektami, otoczony sprzętem fotograficznym
i rekwizytami – Protasiuk dokumentuje ciemne, ponure z a ś c i a n k i , ustawia je w pierwszym planie
i z absurdalnym humorem zadaje pytania na które… nie ma odpowiedzi. Rysuje kamerą pospolite owoce, warzywa (wiem, że Grzegorz lubi „włoszczyznę”, jakkolwiek to brzmi). Serię tych peryferyjnych
zdjęć nazywa „Prowincją” i przenosi nas „tam, gdzie diabeł mówi dobranoc”.
Grzegorz Protasiuk zapisuje zamrożone sytuacje. Rejestruje obiektywem realne centra, jednak nie tyle
obiektywem je analizuje. Ekranizowane zjawiska wyjaśnia adnotacją nadając obrazowi konceptualnego akcentu. Trochę jak wywód matematyczny ilustrowany geometrią. W kilku fotografiach zdarza się,
że autor znajduje punkt odniesienia, w e j ś c i e do mentalnej przestrzeni:
— Co tak n a p r a w d ę widzą moje oczy?
W tych fotografiach obraz wybornie broni się sam. Słowna wskazówka dekoncentruje uwagę, zawęża wizję i jest bezceremonialnie niepotrzebna. Tytuł kieruje wyobraźnią widza. Fotografie te wśród
innych, które zapamiętałam to: „Tylda”, „W listach”, „Odnajdź mnie”, „Kaligrafia II”, „Dzień” i np.
lewitujące w rejony Łodzi Kaliskiej dwie, pokazane w albumie, młode marzycielki.
Przedstawię doraźną hipotezę opisującą działanie Grzegorza:
Koncepcja projektu jest wielopłaszczyznowa: minimalizm odrzucający cechy portretowanych rekwizytów i klatki filmowe z rustykalnym teatrem będące synonimem pytań. W i z u a l n y m synonimem
pytań. Sesje fotograficzne są długie, eksperymenty nie zbliżają się do celu. Jest nie dobrze.
Nasuwa się podstawowe pytanie:
— Czy to jest w s z y s t k o, czy n i c?
I pytanie:
— Co tak n a p r a w d ę jest na tej filmowej rolce?
Rozumiem, że jestem zwolniona z odpowiedzi na te hipotetyczne pytania.
Za to – opowiem o walorach rozprawy habilitacyjnej, estetyce, nastroju i moich skojarzeniach podczas
analizy zdjęć Grzegorza.
Protasiuk ryzykuje, naraża się Wysokiej Komisji Habilitacyjnej. Te zdjęcia nie funkcjonują na rynku
sztuki. Z dokumentacji, którą otrzymałam wynika, że są to ograniczone działania, wcześniej niedostępne, nie wystawiane i przez nikogo nie recenzowane.
— Dlaczego powstały? Myślę, że było tak (hipoteza!).
W kolorowych katalogach handlowych mebli jest dużo pustych krzeseł ale nikt, oczywiście, nie dopatruje się w tych pustych krzesłach metafizyki.
Odreagowaniem dizajnera na zlecenia i kaprysy klientów jest praca „do szuflady”. Znając aż nadto
nużące kanony reklamy przekracza on natychmiast obowiązującą granicę poprawności. Nie ma innych
odbiorców komunikatu. Kompozycja może tryskać ksenofobią. Tylko on, autor w pełni rozumie komunikat i bawi się jego materializacją. Myślę, że podobne, chwilowe zaburzenia przechodzą wszyscy
uprawiający sztukę komercyjną. Poprawność walczy z bezczelnością sztuki.
Znane jest powiedzenie Man Ray’a: Unikajmy wszelkich stylów a przede wszystkim własnego. Okej.
Ale to jest dobre wejście w świat współczesnego dagerotypu. Z prezentacji fotografii Grzegorza przebija dążenie do profesjonalizmu i wyraźna fascynacja odbitkami w wielkich albumach fotografii.
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Prace z „Prowincji” są najbliższe Wojciechowi Prażmowskiemu tworzącemu foto-obiekty, które są jednocześnie autonomicznymi instalacjami. Ujawniają dwoistość fotografii i zarejestrowanego spektaklu.
Konstrukcje liniowe, nitki światła, rysunek i rzeźby z wczesnych zdjęć inscenizowanych Grzegorza
Przyborka i Zygmunta Rytki zamieniły się w odniesienia do typografii.
W syntetycznych drukach („Zero”, „Dzień”, „Kaligrafia”) korzeń-litera unieruchomiony konstrukcją jest komentarzem do layoutu z projektów graficznych. W architektonicznych zdjęciach roślin
(„Samotność”, „Mity”, „Diabeł”) pobrzmiewa awangardowa twórczość rzeźbiarza i fotografa, Karla
Blossfeldta. Wiszące oczy (w „Odnajdź mnie”) to szkic do odkrywczych zdjęć pani Zosi Redet.
Album zdjęć „Prowincja” to hołd dla autorytetów! Jednym słowem, twórczość Grzegorza to ciągłe
poszukiwania i próby znalezienia własnego odbicia w cyfrowej kuwecie. I problemy jak z Kantora.
Dalsza ocena cyklu „Prowincja”.
Brak krytyki wywołuje tendencję do nieumiarkowanego podkreślania artystycznego charakteru pracy.
Zdjęcia obciążone są balastem: mają być są wyjątkowe, epickie, a priori niepospolite. Tak prowadzony
obraz ma prawo wpaść w tarapaty. P r o w i n c j o n a l n a i n i e p o s p o l i t a . Autor zaniepokojony tym konfliktem ratuje się dodając anegdotę w formie zgrabnej prozy poetyckiej. Znając Grzegorza
i jego żywy dar słowa (patrz: profesjonalne wypowiedzi w portfolio G.P.) nie chciał uniknąć tego błędu. Rzeczywiście, istnieje ryzyko, że przypadkowy widz oglądając kreację, nie zatrzyma się, nie złapie
ukrytej puenty. Odbierze tylko zarys przedmiotu, żart, najwyżej… warsztat, użyte obiektywy i oświetlenie. Potrzeba wyjaśnień wydaje się tym większa, że każdy posiadacz iPhone’a jest teraz fotografem.
Integralne wskazówki nawiązujące do obrazów (co autor miał na myśli?) stają się często protezami.
Twórca mógł wprowadzić korektę samej kompozycji albo mając, jak w przypadku „Prowincji”, wystarczającą ilość fotogramów – dokonać selekcji prezentacji.
Większość kompozycji w „Prowincji” ma charakter projektowany. Prezentacja rekwizytów, relacje
światła, zbliżenia i passe-partout wokół aktorów, burzenie romantycznego układu zaścianka. Ilustracje
czekają na plakatowe uderzenie tekstem (doceniam dyscyplinę!). Protasiuk zatrzymuje pracę w fazie
solidnego szkicu przenosząc projekt w miejsca artystycznego niedomówienia. Urodzony projektant
nie jest w stanie zostawić dziewiczego obrazu, jawnego dowodu fotografa na czystość warsztatu. Postprodukcja jest najważniejszą fazą dopracowania założeń. Zmienia zdjęcie: prostuje symbole, koryguje
światło, barwy i w końcu kadruje obraz uwypuklając cel. Grzegorz przerzuca zasady projektowania
do konstruowania dzieła naruszając klasyczny kanon. Zmienia zastany opis rzeczywistości, pogłębia
subiektywność widzenia i porządkuje impulsywną kreacyjność. To nie są mankamenty.
10-letnia pauza poza szkołą, poświęcona twórczej pracy na rynku reklamy wizualnej jest wyłącznym
czynnikiem opóźnienia dr. Grzegorza Protasiuka w hierarchii społeczności akademickiej. Uznanie
dla dokonań artystycznych, projektowych i dydaktycznych, w pełni spełniają wymagania art. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki. Wysokie kwalifikacje moralne i etyczne upoważniają mnie do przedłożenia pozytywnej opinii i pełnej akceptacji wniosku Rady Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku o nadanie
adiunktowi Grzegorzowi Protasiukowi stopnia doktora habilitowanego sztuki.
Wnoszę o dalsze procedowanie w postępowaniu habilitacyjnym.
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