
Warszawa 20.03.2017

Recenzia dorobku artvsWqzne8o oraz dvdaktvcznef,o d.r Michala Filipiakp przvsotowana w

zwiazku z przewodem habilitacvinvm. Wszczetvm ?.11.2016 na Wvdziale Architekturv i

Wzornigtwa Uniwergvtelu ArtvslvcznFgo lar Poznaniu, rn{, d,ziedli4ie sltuk plastvcznvch w

dvscvplinie sztu ki proiektowe.

Niniejsza recenzja sporzqdzona zostala na podstawie przedstawionych dokument6w:

- Dokumentacja w przewodzie habilitacyjnym zawierajqca autoreferat - opracowanie tekstowe.

- Dorobek artystyczny 2009 - 2Ot6 - opracowanie ilustracyjne.

- Dorobek dydaktyczny 2009 - 2OL6 - opracowanie ilustracyjne.

- Trzy broszury poSwiqcone warsztatom ze studentami - Safetylab edycja 1 i 2, Stal +.

Kr6tka charaktervstvka kandvdat?

Michaf Filipiak jest absolwentem Wydzialu Projektowego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,

kt6rego dyplom magisterski otrzymal w roku 2002 roku. Z pracq dydaktycznq na tej uczelni zwiqzany

od 2002 roku. W 2009 uzyskaf doktorat. Obecnie prowadzi Pracownie Designu lnterdyscyplinarnego

na Wydziale Architektury i Wzornictwa UAP. W swojej dziafalnoSci projektowo-artystycznej zajmuje

siq oSwietleniem, wystawiennictwem i grafikq u2ytkowq.

Ocena dziela wskazaneeo przez kgndydqta, iako ,aspiruiageeo dg qkfeSleni.a "4zielo stangwi?ce

znacznv whlad autora w rozw6i okreSlgnei dyscvplinv nagkowej lub aftystyqznei".

Dzielem wskazanym jest rodzina lamp ozdobnych zrealizowanych w postaci prototyp6w, kt6re

zostaly zaprezentowane na wystawie indywidualnej zatytulowanej "Niejednoznaczne. Miqdzy formq

a medium", kt6ra odbyla siq w Berlinie w dniach 22.07-20.08.2016 roku. W dokumentacji

habilitacyjnej ka2dy z 15 Swiecqcych obiekt6w zaprezentowany zostal w postaci kr6tkiego opisu

dotyczqcego inspiracji projektowych, mo2liwoSci u2ytkowych opraw, lub ich dominujqcych cech

estetycznych, opisu technicznego dotyczqcego u2ytych material6w, irodel Swiatfa, parametr6w

oSwietfeniowych, wielkoSciobiektdw orazzdig( prototyp6w irysunk6w poglqdowych.

W opisie poszczeg6lnych projekt6w nie odnajdujemy specyfikacji zalo2ei dotyczqcych ewentualnego

producenta, planu wdro2enia, kanalu dystrybucji czy sylwetki odbiorcy. Z autoreferatu wynika, 2e

przedsiqwziqcie jest bardziej artystyczno-projektowym dzialaniem o charakterze badawczym, ni2

szczeg6lowo za planowanym przedsiqwziqciem produkcyjno-handlowym.



To podejScie w wiqkszym stopniu rozwija wqtki innowacyjno5ci w zakresie estetyki i funkcji,

pozostawiajqc na boku analizy marketingowe. RzeczywiScie, obecnie w warunkach olbrzymiej

podarzy mebli, o6wietlenia i element6w wykodczefi wnqtrz, du2o wa2niejsza stafa siq estetyczna

postai wyrob6w, wra2enie typu "new look" oraz innowacyjne traktowanie funkcji ni2 szczeg6lowo

opracowany plan rynkowy. Przy takim sposobie poszukiwania nowych produkt6w szczeg6lowe

rozwiqzania techniczne dobierane sq na etapie dolqczania wyrobu do oferty konkretnie

pozycjonujqcego siq na rynku producenta. Sqdzq wiqc, 2e przyiqta przez autora perspektywa

"badawcza" nie jest sprzeczna z podej6ciem rynkowym, choi odmienna od ortodoksyjnego

traktowania projektowania wzorniczego jako harmonijnego scalenia formy, funkcji i technologii

prowadzqcego do szczeg6fowej optymalizacji wyrobu pod ka2dym wzglqdem. Jestem pewien, 2e

prezentowane lampy mogq stai siq otwartq ofertq dla miqdzynarodowego rynku wytw6rc6w

oSwietlenia.

Zaprezentowana rodzina produkt6w jest zr62nicowana pod wszelkimi wzglqdami i nie stanowi

jakiegokolwiek kompletu wyrazowego lub technicznego. Sq to raczej odrqbne eksperymenty

projektowe. OglEdajqc tq grupq wyrob6w, w naturalny spos6b dq2y siq do poklasyfikowania

rozwiqzai iwybrania swoich ulubionych obiekt6w. W mojej  opini i  najbardziejwyr62niajqcq siq grupq

lamp sq te, kt6re oferujq mo2liwoSi zmiennoici funkcjonalnej i adaptacji do r62nych potrzeb.

Szczeg6lnie inspirujqca u2ytkownika i prowokujqca do r62nych zastosowaf wydaje siq byi lampa

Wave. Jest to raczej Swiecqca struktura, kt6rej plaszczyznq mo2na dowolnie ksztaltowad, poprzez

zwijanie i wyginanie. Daje to mo2liwo6i tworzenie dwu i tr6jwymiarowych Swiecqcych ksztaft6w.

Drugim ciekawym rozwiqzaniem jest Light Beans inspirowana ro6l inq i  tak jak roSl ina mogqca siq

rozrastai poprzez dodanie dodatkowych moduf6w. R6wnie2 godny wyr62nienia wydaje mi siq

Snoop - wachlarzowata struktura stosujqca ciekawq kombinacjq listew drewniany i dowolnie

rozpychajqcych je element6w plastikowych. Z innych powod6w, wysoko oceniam kreacjq projektowq

o nazwie 57".  Inspiracja pionierskim eksperymentem kosmicznym z roku 1957, jakim bylo wysfanie

przez ZSRR w kosmos Sputnika, jest widoczna na pierwszy rzut oka. W tej nostalgicznej realizacji

doszukiwai siq mo2na szeregu kulturowych znaczefi dotyczqcych cywilizacji technicznej. Marzenia o

podboju kosmosu z lat 50 i 60-siqtych, rozbudzajqce nadzieje na definitywne rozwiqzanie problem6w

ludzkoSci przy pomocy rozwiniqtej technologii, bole6nie zderzyly siq w obecnych czasach z

ujawnieniem problem6w i zagro2efi,jakie ta technologia niesie. Sytuuje to projekt 57" na obszarze

designu krytycznego i narracyjnego, dajqc r6wnie2 nadziejq na funkcjonowanie produktu, jako

rozpoznawalnej ikony. Dwie lampy sq ciekawe pod wzglqdem technicznym. To Rotate i Twisted,

wykorzystujqce taSmy luminescencyjne ELTAPE, sq bardziej Swiecqcymi obiektami ni2 lampami.

PrzeksztafcalnoS6 Twisted inspiruje do zabawy formq.



Z pewno6ciq projekty lamp wymienione powy2ej wnoszq znaczny wklad autora w rozw6j dyscypliny

sztuk projektowych. pozostafe lampy Black sun, crane, Bubles, star, Emmes, solid sE, w mojej ocenie,

rzetelnymi realizacjami wzorniczymi odwolujqcymi siq czasem do cytat6w z przeszlosci' We

wszystkich obiektach ciekawe jest zastosowanie technologii druku 3D, kt6rq jednak autor traktuje

jako technologiq modelarskq. wobec spadku jej ceny, po rozwagQ poddajq mo2liwoSi potraktowania

tej technologiijako docelowej. Daje to, opr6cz efektu oszczqdnoSci na etapie wdro2enia, nieosiqgalnq

w tradycyjnej wytw6rczo6ci, mo2liwosci zmiennoSci wyrobu lub nawet personalizacji poszczeg6lnych

modeli. wdra2ajqc lampy z serii sac nale2aloby siq zastanowii nad przystawalnosciq poszczeg6lnych

techologii. Z pewnosciq druk 3D, traktowany jako docelowy spos6b pozyskiwania detali, bqdzie lepiej

korelowal z niskoseryjnq technologiq szycia'

warto podkreslii, 2e powy2sze projekty zostaly zebrane razem i pokazane przez autora na

calosciowej wystawie w Berlinie. Przekonuje to do postawienia tezy,ie opr6cz stworzenia wartosci

tw6rczej w postaci wielu zr62nicowanych projekt6w wzorniczych, autor jest zdolny do

skoncentrowanego dziafania skierowanego na organizacje przedsiqwziqcia projektowo-

organizacyjnego, jakim jest przygotowanie wystawy' Projekt wystawy wzorniczej jest' w moim

przekonaniu, trudnym i wieloelementowym dziafaniem projektowym, najpelniej scalajqcym

problematykq aran2acji przestrzeni, 'eksponowania produkt6w i projektowania przekazu graficznego'

Autor w pefni wykorzystal tutaj swoje doSwiadczenia nabyte we wczeSniejszej dzialalno6ci

projektowej.

Najwa2niejs zq czq!;( portfolio dziatalnoSci wlasnej dr Michala Filipiaka stanowi 35 projekt6w stoisk

targowych, kt6re realizowal, jak sam okre6la, "w rodzinnej firmie wnqtrzarsko-wystawienniczej"'

szkoda, 2e spos6b przedstawienia kilku z tych projekt6w utrudnia ich oceng' Poza jednym

przypadkiem, ekspozycji dla Katedy Designu Kierunku Wzornictwa UAP na Arena Design'

dokumentacja nie zawiera zdjqi z realizacji oraz opisu przedmiotu dzialalno6ci wystawc6w'

Przedstawione, profesjonalnie wykonane renderingi sq standardowYfil ' sposobem prezentacji tego

typu projekt6w dla klient6w komercyjnych' Jednak dopiero zdjqcia realizacyjne pokazujq cafy

kontekst przestrzenny rozwiqzania, dokladnq kolorystykq i spos6b, jak u2yte materialy pracujq

wizualnie. Nie poddajqc w wqtpliwoSi zasadnoSci uiycia tanich plyt oSB na wystawie szkoty designu

(oszczqdzajmy pieniqdze i grodowisko), na zdjqciach ekspozycji Katedry Designu widai' 2e

powierzchnie ekspozycyjne, wykonane z tej p|yty, stanowiq zbyt wyraziste t|o d|a eksponowanych

przedmiot6w. Je6li chodzi o inne projekty targowe, to podtrzymujqc zastrze2enie o sposobie

prezentacji, bardzo dobrze oceniam stoisko dla Dobroplastu' Niezbyt interesujqcy przedmiot dziafa

te j f i rmy, jak imjes tprawdopodobn ieprodukc jaok ienp las t ikowych 'zos ta f in te l igen tn ie ia t rakcy jn ie



zilustrowany przy pomocy zabieg6w przestrzennych i kolorystycznych. Stoisko dla dilera

samochodowego Auto Watin jest zaprojektowane z rozmachem, ale r6wnie2 przestrzennym

rygorem, budujqcym wlaiciwe proporcje pomiqdzy eksponowanymi samochodami, olbrzymiq

przestrzeniq hali, zwiefczonym kulistymi formami kontuarem i wydzielonym niebieskim kolorem

podfo2em. Stoisko doskonale uzupelnione jest wielkoformatowq grafikq zwieszanq ze stropu.

Zupefnie odmiennq przestrzef kreuje autor w projekcie stoiska dla firmy Ledecco. Jest to intymna,

liniowo zarysowana przestrzefi osfoniqta przed zewnqtrznym Swiatfem bramowymi, nieregularnymi

formami. Jestem pewien, 2e mogla bardzo dobrze spelniai funkcje ekspozycji Swiecqcych obiekt6w

(moduty ledowe), wydzielajqc r6wnie2 skutecznie czqSi recepcyjnq od targowego zamieszania.

przedstawione projekty stoisk dowodzq umiejqtnoSci podotania zr62nicowanym wyzwaniom, jakie

stawiala przed autorem przestrzeri targowa oraz unikalne potrzeby marketingowe firm.

poza stoiskami w porfolio dr Michala Filipiaka znajdujemy r6wnie2 projekt wnqtrza domu' Nie jestem

pewien, czy nale2y oceniai w tym wypadku catoSi, czy te2 czq6i tej realizacji. Faktem jednak jest, 2e

przedstawione na kilkunastu zdjqciach wnQtrze jest potraktowane catoSciowo i integralne pod

wzglqdem plastycznym. Widai konsekwentnie stosowane materiafy i kolory tworzqce jednolity

nastr6j. Ciekawe rozwiqzanie architektoniczne polegajqce na przebiciu podlogi najwy2szej

kondygnacji Swietlikami jest umiejqtnie wykorzystane do wngtrzarskiego rozwiqzania korytarza z

przedfu2ajqcym go lustrem.

Ostatniq czqSciq portfolio sq realizacje graficzne. Znajdujemy tu profesjonalnie zrealizowane

elementy identyfikacji firm. Autor potrafif przedstawii nad wyraz z162nicowane rozwiqzania graficzne

dla kilku firm medycznych zwiqzanych z rehabilitacjq . Poza znakiem dla PFAS oceniam je bardzo

dobrze. podobnie ma siq rzecz z plakatami realizowanymi dla Galerii Aula. Blqdem bylo natomiast

umieszczenie w osobistym portfolio graficznym broszur ilustrujqcych wyniki wsp6lpracy ze

studentami. Odnoszqc siq z wielkim szacunkiem do samych dzialafi i ich efekt6w (o czym za chwilq)

sqdzq, 2e dobra broszura wymaga wiqkszego scalenia graficznego i typograficznego prezentowanych

material6w. Rozumiem powody dlaczego, w tym przypadku, sprawy poszly nienajlepiej'

prawdopodobnie winq za to ponosi niski bud2et (albo brak), pofqczony z niekompatybilno6ciq

graficznq i technicznq podania projekt6w studenckich.

Recenzia dorobku dvdaktvcznego

Aby zlagodzii tq krytyke, pragnq od razu wyrazii gratulacje dotyczqce przedstawionych osiqgniqi

dydaktycznych. Motywem przewodnim czqfci autoprezentacji dotyczqcej dydaktyki jest

wiefowqtkowoii i interdyscyplinarnoSi budowanej przez lata koncepcji nauczania grafiki u2ytkowej.

Dr Michal Filipiak slusznie identyfikuje potrzebq scalenia w nauczaniu trzech obszar6w podstawowej

dzialalnoSci projektowej, jakimi sq produkt, przestrzed iprzekaz. Potrzebq takq dyktuje nie'tylko



rynek okre6lajqcy obecne wyzwania dla absolwent6w wydziaf6w projektowych, lecz r6wnie2

prognozy dalszego rozwoju zawodu projektanta. Zmieniajqce siq szybko elementy i niejednoznaczna,

trudna do uchwycenia natura przyszlych zmian powoduje, 2e wla6nie wszelkie pogranicza, bqdq

koniecznym miejscem eksploracji projektowych i artystycznych. KoniecznoSi rozumienia wielu

sqsiadujqcych dziedzin projektowania, albo ujmujqc to szerzej, konieczno6i rozumienia wielu dziedzin

2ycia bqdzie niezbqdnq cechq dobrze wyksztalconego absolwenta naszej specjalno5ci. Program

Pracowni Designu Interdyscypl inarnego prowadzonej przez dr Michafa Fi l ip iaka, jakkolwiek

skierowany do student6w lat mfodszych i posiadajqcy charakter propedeutyczny na obszarze

podstaw grafiki, odzwierciedla holistyczne podejScie do projektowania przekazu. tqczenie klasycznej

grafiki u2ytkowej z designem interaktywnym, 5ciSle powiqzanym z produktem tr6jwymiarowym

uwidacznia siq w proponowanych zadaniach projektowych. Wa2nym elementem ksztafcenia jest

nauka praktyki zawodowej dotyczqca calego cyklu projektowego, od zdefiniowania problemu,

poprzez metody analityczne, dob6r narzqdzi na formie zapisu skoticzywszy.

Dr Michal Filipiak byf promotorem 8 licencjackich prac dyplomowych, recenzentem okolo 20

licencjacki prac dyplomowych, oraz promotorem pomocniczym w 1 doktoracie.

W moim przekonaniu, najwa2niejszym elementem dzialalnoSci dydaktycznej dr Michafa Fi l ip iaka jest

jego zaanga2owanie w cykliczne projekty realizowane z podmiotami zewngtrznymi. W materiafach

znajdujemy informacje o stalej wsp6lpracy Pracowni Designu Interdyscyplinarnego ze Design &

Media Arts Faculty z Northern lll inois University, kt6rej celem jest komunikacja pomiqdzy grupami

student6w o r62nym zapleczu kulturowym. W programie nazwanym LET THEM SEE zespoty

przygotowujq dla siebie nawzajem briefy projektowe oraz analizy, rozszerzaiqc tradycyjny zakres

dziatania projektanta. Inspiracjq do projektownia jest w tym przypadku gl6wnie 2ycie spoleczne i

odmienna kultura, kt6re biorq g6rq nad aspektem komercyjnym. Jestem pewien, 2e program

doskonale sluiy rozwojowi profesjonalnemu student6w, ale r6wnie2 wpfywa na poszerzenie wiedzy

o96lnej. Innym przedsiqwziqciem wsp6lorganizowanym przez dr Michala Filipiaka jest SAFETY LAB,

program dotyczqcy szeroko pojgtej mobilnoSci realizowany we wsp6fpracy z Interaktywnym Centrum

Bezpieczefistwa SKODA AUTOLAB i Policjq. ostatnia edycja tej wsp6lpracy przyniosfa uczestniczqcym

studentom 3 sponsoringi dyplomowe z ewentualnoSciq wdro2enia. Niezwykle sympatycznym

przedsiqwziqciem zewnqtrznym pracowni jest projekt dotyczqcy przestrzeni lokalnej miejscowo5ci

uzdrowiskowej Przecznica. Stworzony przez student6w System Informacji oparty zostaf na

przypadkowo odnalezionym w jednym z dom6w artefakcie. To ciekawe podejScie, uczqce,2e nie tylko

rzeczy znane czy oczywiste mogE byd inspiracjq do rozwijania kreacji projektowych' Cwiczenie

projektowania kontekstualnego, opartego na eksploracji lokalnej historii i przestrzeni, mo2e byi

niezwykle przydatnym doSwiadczeniem dla dalszej kariery startujqcych projektant6w' Wqtek



projektowania system6w informacji kontynuowany byl w pracowni w czasie warsztat6w "Orientacja

w przestrzeni".

Opis szczeg6lowo wymySlonych, wielowqtkowych program6w i warsztat6w prowadzonych w

pracowni, oraz widoczne w autoreferacie zaangaiowanie osobiste dr Michala Filipiaka, pozwalajq mi

sqdzii, 2e jest on wytrawnym i lubiqcym to zajqcie wykladowcq akademickim. Jestem pewien, 2e

nale2y umo2liwi6 mu dalszy rozw6j naukowy.

(onkluzia

Z uwagi na odpowiedni poziom dorobku projektowo-artystyczneEo orazwysoki poziom osiqgniqd

dydaktycznych, z przekonaniem wystqpujq do Rady Wydziafu Architektury i Wzornictwa

Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z wnioskiem o przyznanie dr Michalowi Filipiakowi

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki projektowe.

Doktor ha bilitowany Grze i Niwiriski, profesor ASP w Warszawie
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