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Recenzja pracy habilitacyjnej

W dniu 02-09-2015 Centralna fomisla do Spraw Stopni iTytul6w Naukowych powotafa mnie

na recenzenta w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie sztuk projektowych w

postqpowaniu habil i tacyjnym Pana dr Michala Fi l ipiaka.

Postqpowanie habil i tacyjne przeprowadzane jest na wniosek Pana dr Michata Fi l ipiaka z dnia

29-IO-2OLG na Wydziale Architektury iWzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych itytule oraz o stopniach i tytule w

zakres ie sztuk iwg Dz.  lJ .z2Ot4 roku poz.  t8522 p6in ie jszymizmianami (aktual izac jaDz.U.z

Z0t6 r. poz. 882, 1311. z dnia 2OL6-06-2t), rozporzqdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyiszego z dnia 26 wrzeSnia 20L6 r. w sprawie szczeg6fowego trybu i warunk6w

przeprowadzania czynnoiciw przewodzie doktorskim, w postepowaniu habil i tacyjnym oraz

w postqpowaniu o nadanie tytufu profesora.



Przedstawione doku mentY

Wniosek o wszczqcie przewodu habilitacyjn ego z 29-I0-2O1G

Pismo Centralnej Komisj i  ds. Stopni iTytul6w naukowych z dnia O8-02-2OL7

lnformacja o powofaniu mnie na recenzenta z 20-02-2OL7. przez C.K. kt6re otrzymafam z

Wydziafu Architektury i Wzornictwa UAP'

Materialami na kt6rych opieram recenzjq sq: autoreferat, wykaz dorobku osiqgniqi

artystycznych, naukowych i projektowych od uzyskania dyplomu magistra do uzyskania

doktoratu 08-06-2009 roku, katalog tych prac wraz ze wskazanym dzielem, wykaz dorobku

dydaktycznego z katalogami prowadzonych warsztat6w'

Podstawowe dane o habilitancie

2yciorys zawodowy doktora Michata Fi l ipiaka jest zwiqzany z macierzystq Uczelniq' Dyplom w

Pracowni Designu lnspirujqcego prowadzonej przez prof '  Bogumilq Jung obronil  w roku

2002, a zaraz po dyplomie w wyniku konkursu zostal zatrudniony na stanowisku asystenta a

p6lniej adiunkta w Pracowni ldentyfikcj iWizualnej prof '  Henryka Regomowicza' To

niewqtpliwie miato wpfyw na ksztalt jego drogi zawodowej jako projektanta i dydaktyka'

spos6b w jaki opracowat program i prowadzi Laboratorium Designu Interdyscyplinarnego,

kt6re w 2014 roku zostalo przeksztalcone w Pracowniq Designu Interdyscyplinarnego

pokazuje obszar zainteresowari i  kompetencje dr. Fi l ipiaka.

Wykaz dorobku

Dr Michal Fi l ipiak przedstawia w dokumentacj i  szereg realizacj i  z zakresu identyfikacj i

wizualnej, projektowa nia wnqtrz i wystawiennictwa. Zaprojektowa ne produkty, kt6re

wymienia w wykazie to realizacje prototypowe, przedstawione jako zbi6r obiekt6w

Swietlnych, stanowiqcych poszukiwania w zakresie formy i funkcj i  z kt6rych prawie wszystkie

sq wskazane jako osiagniqcie artystyczne aspirujqce do spelnienia warunk6w okreslonych w

art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym .

w zakresie Sztuki.

Autoreferat

Zakres dziatalnosci dydaktycznejjakq powierzyt dr. Michafowi Fi l ipiakowi w Pracowni

ldentyfikacj iwizualnej na wydziale Grafiki i  Komunikacji  wizualnej prof '  Henryk Regimowicz'



a nastqpnie prowadzony od 2011 do 2015 roku przedmiot Podstawy lnformacji  Wizualnej dla

student6w I roku Projektowania Graficznego to wa2ne etapy w budowaniu wlasnej drogi

jako dydaktyka. W tym czasie prowadzil tei zajqcia ze studentami Wzornictwa w ramach

Laboratorium Designu lnterdyscyplinarnego i jak pisze dr Fi l ipiak to pozwolifo mu na

za proponowanie program6w naucza nia odpowiadajqcych na aktualne za potrzebowa n ie na

wsp6fczesnego projektanta. To stwierdzenie niewqtpl iwie pomogto mu zbudowai w 2015

roku program nowo powstalej Pracowni Designu lnterdyscyplinarnego na Wydziale

Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, oparty na synergii

komunikacji  wizualnej z projektowaniem wzorniczym.Talo|ona wsp6fpraca z jednostkami

spoza Wydziatu Architektury i  Wzornictwa sprawdzifa siq w realizacj i  miqdzy innymi szeregu

warsztat6w i cykl icznych projekt6w. Peiniq one istotnq rolq w realizowanym przez Michala

Fil ipiaka programie. Realizowane sa przy wsp6lpracy podmiot6w zewnqtrznych. Opisywany

w autoreferacie zakres wiedzy, kompetencji  i  umiejqtno5ci przekazywany studentorn oraz

zalqczony materiat ilustrujqcy 5wiadczy o wysokim poziomie realizacji zato|eri

programowych. Sq one tak skrojone aby mtodzi adepci projektowania nauczyli  siq w

efektywny spos6b rozwiqzywai problemy projektowe indywidualnie i  w grupach. Forma

warsztat6w zaktada pracQ zespolowq, podziat zadai i  kompetencji  oraz wsp6tdzialanie

pomiqdzy grupami. Organizacja pracy gwarantuje dobrq efektywnoSi i  optymalnq kontrolq

nad calym procesem.

Michat Fi l ipiak - projektant - rozpoczqt dzialno5i profesjonalnq projektujqc w latach 2002 -

2011 ki lkadziesiqt komercyjnych ekspozycji  targowych, grafiki uiytkowej, wnqtrz lokali

gastronomicznych oraz mieszkai prywatnych. Jednak jego fascynacja istotq ekspozycji  i tym

na i le mo2na zastqpid sam przedmiot jego wirtualnE transpozycje przeto2yta siq na temat

pracy doktorskiej, gdzie Swiatto jest gl6wnym medium kreujacym przestrzeli

wystawienniczq. Fi l ipiak pisze o idei modernizmu w projektowaniu, kt6rej koncepcja

tworzenia i  organizowania materialnego 6wiata jest mu bl iska i co uksztaftowafo jego wfasne

poszukiwania. Przyznaje jednak, 2e zaloienia Ramsa nie wytrzymujq dzisiejszego

konsumpcyjnego rynku produkt6w.

Poszukiwania i  eksperymentowanie oraz podejmowanie ryzyka, pomimo niepewno6ci

ostatecznego efektu, stafo siq jak stwierdza Fil ipiak jego credo, tak w poszukiwaniach

projektowych, jak i w dydaktyce.

Fascynacja Swiatfem i mo2liwo6i wciqgniecia u2ytkownika w interakcjq zaowocowafa



tworzeniem obiekt6w iform oiwietleniowych. To pozwala zrozumiei dlaczego dzietem

wskazanym w habil i tacj i jest szereg eksperymentalnych form oiwietleniowych.

Wskazane dzielo

Jest to seria prototyp6w obiekt6w Swietlnych, zaprezentowanych na wystawie indywidualnej

w UP Gallery w Berl inie, pod wsp6lnym tytutem,,Ambiguous. Between form and medium /

Niejednoznaczne. Miqdzy formq a medium", kt6re powstaly w latach 20t2 - 2076.

Obiekty i struktury Swietlne - to jest wla6ciwe okre6lenie i dobry czas, 2eby je tworzyi.

Mo2na oczywi6cie projektowai kolejne lampy i oprawy oSwietleniowe, ale te bgdq tylko

kolejnym produktem rynkowym. Tradycyjne pojmowanie sztucznego oSwietlenia mo2na

powoli odktadai do lamusa, poniewai w miqdzy czasie technologie zwiqzane z

wytwarzaniem $wiatla rozwinqly sie tak bardzo, 2e nale2alo by przeorientowai spos6b

myilenia o oiwietleniu, jego projektowaniu i  u2ywaniu. To trudny i powolny proces, bo

nawet w sferze semiotycznej gdy my5limy o o6wietleniu widzimy w wyobraini lampq-znak w

postacitrapezu (klosza) na n62ce, a irodlo Swiatta jako bafikq 2ar6wki.

Michaf Fi l ipiak prowadzi dialog ze Swiatlem eksperymentujqc i  wykorzystujac mo2liwoici

r62nych materiaf6w i technologii .  W przedstawionych formach SOLID 1 i  SOLID 2 u|yl

tradycyjne ir6dla Swiatta i interesujqco dobrany material jako rodzaj klosza czy dyfuzora -

przemysfowq siatkq z tworzywa HDPE, kt6rq u2ywa w zupefnie nowym kontek6cie' Formy

EMMET- proste trzy obiekty,zapraszajace do interakcji u2ytkownika, "obstawiajq" go ze

wszystkich stron jak pomocnicy, powiqzanie ich ze sobq jednym kablem daje poczucie

dzialania w grupie. Z kolei CRANE jest w pewnym sensie karykaturq formy lamp do pracy,

zmienione proporcje elemet6w lampy - zbyt dfugie ramiona i za mafy klosz majq jednak w

sobie zdecydowany charakter i  subtelno5i. LIGHT BEANS to struktura, kt6ra mo2e rosnqi - tu

autor pr6buje u2ytkownika oderwai od statykitradycyjnej lampy stojqcej, dajqc mu

moil iwo$i budowania Swietlnego drzewa. Z kolei formy STAR czy CIGAR - subtelne i

delikatne, zaznaczajqjwietfem swojq obecno(i we wnqtrzu budujqc jego nastr6j. W obiekcie

BLACK SUN gdzie si lne lr6dto Swiatta wymaga chtodzenia, forma obudowy daje takq

mo2liwoSi dziqki zastosowanym otworom, kt6re jednocze6nie nadajq jej futurystycznego

charakteru. Formy 57" i  BUBBLES inspirowane wydarzeniami pierwszej potowy XX wieku sq

wyrazem fascynacji  autora wydarzeniami zwiqzanymi z podbojem kosmosu, nostalgiczne.i



futurystyczne zarazem. Zastosowanie elektroluminescencyjnych 2r6det Swiatta w obiektach

ROTAE czy TWISTED otwiera nowe mo2liwo6ci formalne w ksztaltowaniu formy. Zatraca siq

granica pomiqdzy ir6dlem 6wiatfa a samym obiektem 6wietlnym. To ciekawe poszukiwania

wymagajqce znajomo5ci technologii  i  mo2liwo6cijej zastosowania. Kolejne dwa obiekty

WAVE i RGB lR control to interesujaca pr6ba potraktowania Swiatla jako czego6 co mo2na

uksztaltowai- czy to jego wielko5i i  ptaszczyznq w WAVE czy formq i kolor w RGB lR, i

wreszcie SNOP jako dowcipne nawiqzanie do snopka zboia to przyklad na to, 2e majqc do

dyspozycji  technologie o6wietleniowe nie ograniczajqce formy projektowanego obiektu oraz

druk 3D mo2na zmienii  podej6cie do tradycyjnego pojqcia lampy.

Niejednoznaczno6i - okre6lenie, kt6rego u2yl Fi l ipiak w tytule prezentacj i  swoich obiekt6w

Swietlnych, poza relacjq Swiatfa i  cienia, kt6rq jest grq miqdzy formq a Swiatlem i wprowadza

poetykq w odbiorze jego obiekt6w Swietlnych, ale tei oddaje sytuacjq w jakiej znajduje siq

przemysf o5wietleniowy, kt6ry mierzy siq z nowymi technologiami. Jest to rodzaj ekscytacj i  w

oczekiwaniu na nowe rozwiqzania.

Konkluzja

Po zapoznaniu s iq  z  dorobkiem Pana doktora Michala F i l ip iaka,  jego real izac jami

projektowymi, pracami naukowo-badawczymi, dydaktycznymi, dziafalnoSciq organizacyjnq i

zaanga2owaniem w 2ycie uczelni, oraz po dokonaniu oceny tych prac, stwierdzam, 2e praca

habil i tacyjna i przedstawiony do oceny material odpowiadajq warunkom stawianym w

Ustawie o Stopniach i Tytule Naukowym. Dorobek doktora Michala Fi l ipiaka wnosi

warto6ciowy wktad w dziedzinq sztuk projektowych.

Z przekonianiem popieram wniosek o przeprowadzenie postepowania habil i tacyjnego Panu

dr Michalowi Fi l ipiakowi o nadanie stopnia doktora habil i towanego w dziedzinie sztuk

plastycznych, w dyscypli  nie sztu ki Frojektowe.

dr  hab.  Agata Danie lak-Kujda


