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RECENZJA

Zleceniodawca recenzii

Wydzial Rzeiby i Dzialari Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, pismo z dnia

24.O2.2OL7 roku informujqce o powotaniu przez Centralnq Komisjq do Spraw Stopni i Tytul6w (decyzja

nr BCK-VIl-L-8g7glL6l mojej osoby w sktad komisji habilitacyjnej, w roli recenzenta do oceny osiqgniqi

artystycznych, pedagogicznych, organizacyjnych Pana dr Tomasza Wilma6skiego.

Do zlecenia dolqczono dokumentacjq zlo2onq przez habil i tanta.

1. Dane osobowe.
2. Autoreferat w jqzyku polskim iangielskim.
3. Opis osiqgniqcia artystycznego w jqzyku polskim i angielskim.
4. Dorobek artystyczny, organizacyjny, pedagogiczny w jqzyku polskim i angielskim.

5. Dokumentacja fotograficzna osiqgniqcia artystycznego w jqzyku polskim i angielskim.

6. Dokumentacja fotograficzna dorobku artystycznego, organizacyjnego, edukacyjnego

w okresie 2OL2-2OLG w jqzyku polskim i angielskim.
7. Zapis elektroniczny powy2szych zatqcznik6w, ptyta DVD.

Dane Habilitanta

pan dr Tomasz Wilmafski ukoriczyl studia w 1982 roku w PWSSP w Poznaniu. Studiujqc na trzech

wydzialach uzyskat dyplom magisterski w Pracowni Rze2by prowadzonej przez prof. Olgierda

Truszydskie go. 7 kwietnia }OLL roku uzyskal stopief doktora w dziedzinie sztuk plastycznych,

dyscyplinie artystycznej sztuki piqkne, nadany przez Radq Wydzialu Rzeiby i Dzialari Przestrzennych

Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Tytuf rozprawy doktorskiej: ,,Przestrzefi w kontekscie

personalnego czasu, DOM-OM". Opieka promotorska dr hab. Kazimierz Raba prof. UAP. Recenzenci

prof. Jaroslaw Kozlowski, dr hab. Artur Tajber prof. ASP.

Przebieg dotychczasowego zatrudn ienia

Od 2013 roku zatrudniony na stanowisku
w Katedrze Interdyscyplinarnej na Wydziale
w Poznaniu.

adiunkta, prowadzi Pracowniq Ksia2ki Artystycznej
Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego

Ocena autoreferatu

W autoreferacie podzielonym na trzy rozdzialy,,Ksiq2ka artystyczna",,,Obrazy z piasku/mandale",

,,poezja wizualna", Tomasz Wilmafski dokonuje refleksyjnej autoanalizy wfasnej tW6rczoSci '

Na wstqpie podkre$la istotq znaczenia dyscypliny rzeiby, wyjqtkowo traktowanej od poczqtku swojej



edukacji  artystycznej. Rzeiba rozumiana jako idea otwarta, nakierowana na intelektualne badanie,
poprowadzita autora do osiqgniqcia zdolnoSci wytwarzania przestrzennych sens6w, w kt6rych on sam
najczq6ciej pefni rolq podmiotu performatywnego, inicjatora i  zarazem sprawcy zmian. Niewqtpl iwie
do osiqgniqcia takiego stanu SwiadomoSci autora przyczynila siq zlo2onoSi oraz intensywnoSi
podejmowanych przez niego, wzajemnie dopelniajqcych siq dzialari o charakterze mult imedialnym,
takich jak prezentacje diwiqkowe, rysunkowe, fotograficzne, ksiq2ka artystyczna, poetyckie animacje,
komputerowe animacje l i ternicze, dziatania efemeryczne, prowadzone od okresu studi6w do dzisiaj,
w kt6rych czesto lqczy sferq wizualnq z dZwiqkowq. Dla potwierdzenia powy2szego wywodu wymienia
ki lka wa2nych prezentacj i ,  w kt6rych by rozwiqzai jeden problem wykorzystaf r62ne media skladajqce
siq na czytelnq konstrukcjq artystycznej wypowiedzi, miqdzy innymi: z I99I r. ,,Chrzqszcz brzmi
w trzcinie" prezentowanej w CSW Zamek Ujazdowski, w tym samym miejscu z L994 r. ,,Cl CHO SZA",
z L999 r. ,,Pejza2e" prezentowane w Galerii AT oraz z2OO5 r. ,,EMOH", w Galerii Oko/Ucho.

Rozdziat ,,Ksiq2ka artystyczna" stanowi kredo artystyczne autora, w kt6rym z pelnq 6wiadomo6ciq
okre6la najbardziej interesujqce Go, osobiste pole w sztuce. Cytujqc poglqdy ki lku wa2nych w tej
przestrzeni autor6w precyzyjnie okre6la obszar oraz znaczenie ,,ksiq2ki dziela", r6wnie2 ,,obiektu
ksiq2kowego". \M tej dzialalno6ci wymienia realizacjqz2OOg r. nazwanE,,Pokuta" oraz ksiq2kqz2OLL r.

,,DOM-OM".
W rozdziale ,,Obrazy z piasku/mandale" dotyczqcym ostatniego okresu swojej dzialalno6ci Tomasz

Wilmafiski przedstawia czytelnikowi historyczne t lo znaczenia i  powstawania idei mandali,  oraz opis

2mudnego procesu jej budowania. Ujawnia wlasne zaanga2owanie oraz intencje budowania ulotnego
obrazu o medytacyjnie uduchowionym charakterze.

Ostatniq odslonq autoreferatu jest rozdziat zatytutowany ,,Poezja wizualna", dotyczqcy tw6rczoSci
z pogranicza literatury i sztuk plastycznych. Tanurzony w poezji konkretnej siqgajqcej lat 50. XX w.

autor ponownie odkrywa zwerbalizowanq, wokalnq i wizualnq istotq stowa Maxa Bense pojqtq
jako ,,tr6jwymiarowe ciafo jqzyka" w posludze ,,estetycznego przeslania".

Autoreferat napisany profesjonalnym jqzykiem daje czytelnq i zwiqzlq wyktadniq najwa2niejszych
wqtk6w podejmowanych w wfasnej tw6rczoSci i  stanowi zasadne, wrqcz konieczne wprowadzenie

do opisu dzieta, osiqgniqcia artystycznego.

Ocena dziela artystycznego

Do oceny w postepowaniu habil i tacyjnym dr Tomasz Wilmafski wskazat dwie realizacje. Pierwsza

zaprezentowana w Niemczech we wrzeSniu 2OL4 r. zatytulowana ,,Ordnung", druga nazwana

,,P(o)rzo(n)dek", pokazana w Galeri i  Rotunda w Poznaniu, w maju 2O16 r. Wykorzystanie w tytutach

dwujqzycznego znaczenia tego samego slowa w jqzyku niemieckim i polskim sugeruje zaistnienie
glqbszych zwiqzk6w interakcyjnych pomiqdzy dziefami. Na wnikl iwego widza czyha niespodzianka. JeSli

bazq pofskiego slowa nie jest porzqdek a ,,przodek", to poprzez celowe wpisanie w wyraz dw6ch l i ter

,,o" i  , ,n" autor tworzy fatszywq formq. l i terowq porzqdku, bedaca w opozycji  do nienaruszalnej

konstrukcji niemieckojqzycznego odpowiednika. Wyraz,,Ordnung" oznaczaiqcy porzqdek, lad, mo2e teZ

oznacza(, wszystko to, co do niedawna kojarzone byfo z niemiecka potqgE, solidnoSciq ale te2

nacjonalistycznq fobiq, wrqcz obsesjq porzqdku i segregacji, co otworzylo jednq z najbardziej

tragicznych dr6g w histori i  ludzko6ci, drogq prowadzqcq wprost na tory holokaustu. Wnikajqc w teksty

opisowe prac, ich wqtki osadzone w rodzinnej histori i  dziejacej siq na granicy geopolitycznych zmian,

stopniowo zaczynamy rozumiei zastosowane zabiegi formalne gry slowno-wizualnej '  Teatr 2ycia

rodzinnego przodk6w autora rozpiqty w obszarze niemiecko i polskojqzycznym, przez dziesiqtki lat

nawarstwiaf szereg kulturowo wieloznacznych zachowa6, kt6re w zderzeniu z historycznq plynnoSciq

r6wnie2 granic stawaly siq groteskowo-karykaturalne, a niekt6re z nich wrecz odczytywane sq dzisiaj
jako grzechy przodk6w. Gl6wnym wqtkiem konstruujqcym oba wydarzenia jest spersonalizowana

pamiqi wlasna oraz zmitologizowana pamiqi zbiorowa, dotyczqca odleglych w czasie, rodzinnych

histori i .  W tekicie opisu osiqgniqcia artystycznego trafiam na fragment, w kt6rym autor wyraZnie



okreSla sw6j stosunek do korzystania z emocjonalnie zabarwionego obszaru wlasnej pamiqci, cytat: , ,Ja

w swojej sztuce nie uto2samiam siq bezpoSrednio z historiq, unikam sentymentalnych odczu6, staram

siq patrzei na przeszlosd chlodnym, krytycznym okiem. wykorzystujq w sztuce tylko to, co pomaga mi

m6wi6 o czasie terainiejszym". Swiadomie zdystansowana postawa korzystania z zasob6w wfasnej

pamiqci, w kt6rych latwo mo2na wpa56 na miel izny sentymentalnych aberracj i  gwarantuje autorowi

zachowanie obiektywizmu i warunkuje uniwersalno5i komunikatu. By nawiqza(, glqbsze relacje

z tera2niejszoSciq prowokacyjnie zadaje najpierw sobie, potem partycypujqcym w pokazie uczestnikom

szereg kluczowych pytaf natury ontologicznej. Niewygodne pytania o to2samo6i stawiajq widza przed

wewnqtrznym dylematem trudnych wybor6w, bardziej dotyczqcych sztuki 2ycia, rozumienia wfasnego

miejsca w otaczajqcej, najczqSciej niejasnej, zagmatwanej rzeczywisto6ci, budowania wzajemnego

poczucia zrozumienia, tolerancji  niejako poza oczekiwaniami estetycznymi miejsca wystawowego'

pokaz zatytufowany ,,Ordnun g" zlo2ony zostal z kilku element6w: ksiqiki artystycznej, fotografii,

poezji  wizualnej oraz usypanej in situ mandali.  Przeskalowana KSIIGA w formacie 100x70cm zawiera

wydrukowane na kartonie w technice offsetowej, miqdzy innymi sepiowe fotografie twarzy dzieci'

celowo rozmyte sugerujq nieustannie odbywajqcy siq powolny proces wymazywania siq z pamiqci '

Ksiqga zawiera tak2e wydrukowane cyfrowo na przeiroczystych foliach teksty w jqzyku polskim

i niemieckim, opisujqce zasfyszane rodzinne historie. Autor umie6cif w ksiqdze grafi towe rysunki

portretu przodka. wykonane technikq frota2u przywodzq na mySl odbite patriarchalne piqtno

w postaci czuwajqcej nad cafo6ciq dziela pieczqci z wizerunkiem apodyktycznego dziadka. W ksiqdze

autor zamyka istotq domu, opatrzonq znamieniem jego nadgorl iwego opiekuna. Posta6 przodka

widnieje na wielkiej fotografi i-banerze 120x200cm zawieszonej na jednej ze Scian galeri i .  Dzisiaj,

po wiekowym odstqpie czasu widoczne na fotografii dziwne pozy kobiety i starszego mq2czyzny

wprawiajq widza w zaktopotanie wieloznacznego odczytu. Widoczny na eksponowanej fotografi i  gest

zwyklego szacunku do ojca, okazywany niegdyS calowaniem dloni, dzisiaj wybrzmiewa slu2alczo wrecz

podda6czo, a lewa dtori patr iarchy dzier2qca jakiS nieokreSlony przedmiot, zdaje siq skrywai

podSwiadome intencje agresj i .  Elementem ulotnym wystawy byla usytuowana na Srodku sali ,

wykonana na drewnianym postumencie z piasku i rdzy mandala. W samym jej centralnym punkcie axis

mundi umieszczony zostal wizerunek dziadka. Gest uSwiqcenia patryjarchy oczyszczajqcym, misternym

procesem medytacj i  podczas budowania geometrycznej struktury, czy mo2e gest zamkniqcia raz na

zawsze osoby i histori i  w symbolicznym domu pafacu, a mo2e jedno i drugie, kiedy co6 lub kogoS

uswiqcamy jednoczeSnie zamykamy tq historiq. Budowie mandali moga przySwiecai r62ne intencje

iqcznie z oczyszczajacymi. u2ycie w mandali geometrycznych krqg6w Swiadczy o procesie inicjacji

i  wtajemniczania w nauki duchowe. WejScie do wnqtrza krqgu to przejScie ze Swiata profanum do

przestrzeni sacrum. osiqgniqcie nowego wymiaru Swiadomo6ci symbolizuje ki lka krqg6w jako kolejne

etapy inicjacj i .  Buddyjska ontologia wskazuje na moil iwoS6 realizacj i  doskonalego o6wiecenia

wszystkich ,,czujqcych istot". Jogaczara naucza o aspekcie zale2nym jako dynamicznym procesie

porzucania i luzj i .  Jeszcze dalej idzie Siunjata prowadzqc do pustki wszystkich przejawieri (brak

to2samosci ,,ja" i ziawisk). Poprzez uzmysfowienie, 2e obiekty sq wyobraione' subiektywny proces

naturalnie ustaje. w material istycznej kulturze europejskiej przedmiot ciagle stanowi "corpus delict i"

sztuki i  nie chce wypuScii artysty ze szpon6w estetycznego trwania w f iksowanym widzeniu obiekt6w,

warunkujqc na kolejne wieki materialnq stagnacjq sztuki '  Na mySl przychodzi mi programowa gra

w szachy Marcela Duchampa jako antidotum wymierzone w nadmiernq wytw6rczo6i, .akcja

artystyczna Josepha Beuys'a z L965 r., w kt6rej artysta martwemu zajqcowi tlumaczy dzieto sztuki

oraz duchowy rozw6j Yves'a Kleina, kt6ry w 1951 r '  na rok przed przedwczesnq, wfasnq Smierciq

ofiarowal wspaniaty Jar wotywny 5w. Ricie z cascii .  Dwie przegrody wotywnego pudefka z plexiglasu

wypetnione zostaly r62owym i blqkitnym pigmentem IKB a trzecia przegroda pfatkami zlota' Pozioma

wnqka pod nimi zawierafa zwiniqty kartusz, w kt6rym artysta oSwiadcza, 2e calq swojE tw6rczoSi

powierza opiece Swigtej. Klein do poznania tego, co niematerialne dochodzi poprzez kolor zwlaszcza

niebieski. , ,Terazpr"gng przekroczyi granice sztuki, wra2liwoSci,2ycia, chcq osiqgnqi pustkq", co brzmi

tak, jakby uprawial wschodnie praktyki Siunjaty. Przywotujq artystQ wla6nie z tego szczeg6lnego

powodu, wielu pr6b ,,Skoku w pustkq" r6wnie2 tego znanego z fotografii wykonanej w 1950 r'



na przedmieSciach Pary2a. W sklad pokazu ,,Ordnung" wszedl jeszcze jeden element, osiem gesto
i t lusto, bez spacji  zadrukowanych plansz sfowami w jqzyku polskim i niemieckim, slowami kluczami
warunkujqcymi wsp6tczesne wypaczenia cywil izacyjne, spoleczne. Ukryte, zaczajone w gaszczu
znak6w, nabrzmiale od tre6ci i formalnego ksztaltu litery i ich Swiatla zostaly zamro2one,
spetryf ikowane. Pokoleniowe ztoia nakfadajqcej siq pamiqci idoSwiadczef tworzq rodzaj palimpsestu.

Historia wystawy,,P(o)rzo(n)dek" rozpoczyna sig jak dobry scenariusz f i lmowy. Syn po Smierci ojca
dziedziczy skromne pudelko, w kt6rym odnajduje kilka pozornie bezwartoSciowych przedmiot6w,
w6r6d nich znajduje zeszyt w kratkq z L949 r. skrupulatnie zapelniony codziennie prowadzonymi
zapiskami miesiqcznych wydatk6w. Przedmiot ten stanowi gt6wny wqtek wystawy. Poddany jest
przez syna paradoksalnemu dzialaniu porzqdkowania ojcowskiego porzqdku, tym samym przodek
przyczynia siq do stworzenia nowego porzqdku. Ascetyczny pokaz obejmuje dwanaScie skan6w stron
zeszytu, odpowiednik dwunastu miesiqcy, kaida w rozmiarze 42x60cm. W pomieszczeniu
wystawowym autor rozdziel i i  je na dwie grupy po szeSi sztuk. W Srodku, pomiqdzy ramionami notatek
umie6cif skan niezapisanych stron zeszytu, wymowna tabula rasa gdzie wszelka wiedza pochodzi
z do6wiadczenia, Alfa i  Omega symbolizujqca ukfad ostatniej wieczerzy. Powiqkszona konstrukcja kratki
umieszczona w centrum zdaje siq narzuca(, sw6j porzqdek idyktowai swoje zasady najbl i2szym bytom.
Jednym z nich jest zbudowany z metalowych prqt6w obiekt przestrzenny imitujqcy st6l i  krzeslo. ldea
linearnej geometri i  przedmiot6w zdaje siq brad poczqtek z logiki drugiego wymiaru regularnie
zakratkowanej kartki.  Prawie transparentna idea krzesfa oparta o podobnq ideq stolu jest jedynym
elementem uko6nym zakf6cajqcym spetryfikowanE przestrze6.

Dwie przedstawione wystawy ujawniajq konsekwentne, rozto2one we wfaSciwym dla autora czasie
i rytmie realizowanie zafo2onych cel6w. Wta6ciwie dobrane przestrzenie ekspozycyjne, skrupulatnie
przemySlane wsp6lne zale2no6ci interakcj i  obiekt6w z kubaturq miejsca ujawniajq czyste idee
instalacyjne utrzymane w duchu konce.ptualnym. Autor posluguje siq szerokq gamq medi6w, potrafi
je odpowiednio wykorzystai i  zastosowa6 w stosunku do budowanego komunikatu uzyskujqc czytelnq
konstrukcjq wypowiedzi. Chronologia wskazanych prac i jako6i ich efekt6w wykazujq, 2e tw6rczodi
habil i tanta jest progresywna i niepodatna na tatwe kompromisy. Konsekwentne decyzje ideowo -

wizualne nawet w minimalistycznym, konceptualnym wydaniu ujawniajq zlo2onq historiq i  dajq
widzowi sporE dawkq duchowego prze|ycia.

Dorobek artystyczny, organizacyjny i pedagogiczny.

Dr Tomasz Wilmariski aktywnie uczestniczy w 2yciu artystycznym w kraju i  poza jego granicami.
Mult imedialne pokazy artystyczne w dyscyplinie sztuki piqkne dotyczq rysunku, instalacj i ,  ksiq2ki
artystycznej, poezji  wizualnej w tym l i terniczej animacji  komputerowej, dziafaf typu performance.
Swoje prace prezentowat w ki lkudziesiqciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce,
Niemczech, Francji ,  Wloszech, Holandii ,  Kanadzie, Estonii ,  Austri i ,  japonii .  Pelny wykaz znajduje siq
w dokumentacji przewodowej oraz na stronie internetowej www.tomaszwilmanski.siteor.pl
Od 2OL2 r. zrealizowat w znaczqcych galeriach cztery wystawy indywidualne oraz wziqf udzial
w dwunastu wystawach zbiorowych. Dostqpna jest spora bibl iografia na temat tw6rczoSci autora.

Dorobek organizacyjny przedstawia sie imponujqco. Obok istniejqcych ju| w Srodowisku
poznadskim Akumulator6w 2, Wielkiej 19, ON, Tomasz Wilmafski zalo2yt w 1982 r. Galeriq AT, kt6ra
funkcjonuje do dzisiaj zyskujqc znaczenie miqdzynarodowe. W latach 70-tych powstalo w Polsce szereg
galeri i  autorskich promujqcych sztukq konceptualnq, wszystkie zachowaly niezale2no66 programowq

oraz antyinstytucjonalny model dzialania oparty na koncepcji  Jaroslawa Kozfowskiego i Andrzeja
Kostolowskiego. Galeria AT zatoiona na terenie poznadskiej uczelni artystycznej prezentowafa

tw6rczo56 artyst6w zajmujqcych siq miqdzy innymi: instalacjq, rysunkiem, fotografiq, wideo,
performance, ksiq2kq artystycznq, poezjq wizualnq. Dotychczasowy dorobek Galeri i  to a2 250'wystaw



indywidualnych, miqdzynarodowych, artyst6w z Polski, Niemiec, Austri i ,  Danii ,  Estonii ,  USA, Norwegii,

Angli i ,  Belgi i ,  Biatorusi, Holandii ,  lranu, lzraela,lr landii '

Zato1yciel galerii jest inicjatorem unikatowych wystaw dotyczqcych ksiq2ki artystycznej, liberackiej,

poezji  wizualnej, konkretnej, dZwiqkowej, cybernetycznej. Cwierd wieku poSwiecit cykl icznym

wystawom o wsp6lnym tytule,,Ksiq2ka i co dalej". W osiemnastu edycjach prezentowaf klasyk6w sztuki

Swiatowej takich jak Henri Chopin, Emmett Wil l iams, Stanistaw Dr62d2, Bernard Heidsieck, Jaap Blonk.

Zorganizowai wystawe ksiq2ek artystycznych wydawnictwa Rainer Verlag, Redfoxpress

oraz miqdzynarodowq wystawq poezji  wizualnej i  diwiqkowej,,Alphabet".

Od 2011 r. zorganizowal w Galerii AT trzydzie6ci wystaw indywidualnych gdzie przewija siq plejada

wa2nych w sztuce wsp6tczesnej nazwisk.
Byt inicjatorem i kuratorem wystaw miqdzy innymi: , ,100 lat DADA' Voice performance Jaap Blonk",

Bibf ioteka Raczy6skich , Pozna6, 2OL6, ,,Ksiqzka i co dalej". 25 lat", Biblioteka Raczyiskich , Pozna6,

2OLS/2O16, ,,Book and What Next", UP Gallery, Berlin 2OL5, ,,Przyczyny i skutki", Galeria Miejska

Arsenaf, Pozna6, 2OL3,,,Delikatno56", Galeria BWA, Zielona G6ra, 2Ot2'

Jest autorem tekst6w teoretycznych i redaktorem katalog6w Galerii AT.

W 2014 r. otrzymal z rqk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP honorowq odznakq ,,Zasluiony

dla Kultury Polskiej".

W latach 2oL7i 2012 prowadzil  zajqcia w Pracowni Dzialaf Przestrzennych na Wydziale Edukacji

Artystycznej lecz samodzielnq dzialalnoSi dydaktycznQ rozpoczYna w 2013 r. prowadzqc Pracowniq

Ksiq2kiArtystycznej na Wydziale EdukacjiArtystycznej w Katedrze Interdyscyplinarnej na Uniwersytecie

Artystycznym w poznaniu. Stworzyt autorski program obejmujqcy szeroko rozumiane pole kreacji

wok6t ugruntowanego w sztuce obszaru ksiq2ki artystycznej i  poezji  wizualnej jako autonomicznych

dziel sztuki. opr6cz pracownianych realizacj i  dogtqbnego poznania problematyki ksztaftowania materi i

ksiq2ki, studenci otrzymujq kompendium wiedzy teoretyczno-historycznej nazwanei przez autora

problematykq l ingwistyki w kontek6cie sztuki wsp6tczesnej. Potq2ne, profesjonalne doSwiadczenie

i wiedza autora w tych dziedzinach (zwa2ywszy na ubogoSi l i teratury fachowej na rodzimym rynku)jak

r6wnie2 wrodzony talent pedagogiczny gwarantuje studentom najwy2szy poziom nauczania

oraz wypracowanie kreatywnego stosunku do przedstawionej problematyki. Szczeg6towe informacje

programu zajqi w pracowni Ksiqiki Artystycznej uwzglqdnione zostaty w czqSci opisowej dorobku

pedagogicznego.
W pracowni zorganizowal warsztaty introligatorskie prowadzone przez Grzegorza Lewandowskiego

oraz z zakresu interaktywnej poezji  cybernetycznej i  hipertekstu prowadzone przez dr Romana

Bromboszcza. prezentowal wybrane prace student6w w Galeri i  AT, w wystawach ,,Ksiq2ka i co dalej.

25 lat", Bibl ioteka Raczyf skich , 2O!5/16, w UP Gallery, Berl in, 2015 oraz w ramach

V Miqdzynarodowego Festiwalu Ksiq2ki Arsenat w Kijowie, 2015. W rodzimej uczelni zorganizowal

wyklad artystyJaapa Blonka p. t . , ,Poezja diwiqkowa w kontekScie 100 lat DADA",2OL6,w tym samym

roku w Bibliotece Raczyfiskich panel dyskusyjny zatytulowany ,,Ksiq2ka artystyczna - autonomiczne

dzielo sztuki,, ,  w 2015 w Skokach wyktad dla student6w z Polski i  Niemiec na miqdzynarodowych

warsztatach ,,Crossing Over". Recenzowat dyplomowe prace pisemne na Wydziale Komunikacji

Mult imedialnej oraz Wydziale Grafiki i  Komunikacji  Wizualnej rodzimej uczelni. Byl promotorem

dw6ch dyplom6w l icencjackich w Pracowni Ksiq2ki Artystycznei.

przedstawiona dokumentacja dorobku artystycznego, organizacyjnego i dydaktycznego ujawnia

wrecz heroiczne zaanga2owanie autora w trzy przenikajqce siq sfery dziafalnoSci.

Zdobyte do6wiadczenia artystyczne i organizacyjne o randze miqdzynarodowej bezpo6rednio

warunkujq dzialalno6i dydaktyczn q. Zalqczone koncepcje merytoryczno-programowe Pracowni Ksiq2ki

Artystycznej obrazujq dojrzaly bagai doSwiadczei autora, latami wykuwany na twardym, czesto

niewdziqcznym kowadle sztuki. Cho6 zjawisko ksiq2ki artystycznej w Polsce towarzyszy nam od lat

GO-tych ubiegfego wieku, wtedy, jako nowe terytorium wypowiedzi artysty, to jeszcze do dzisiaj ciqgle

trzeba udowadnia i, 2e ksiqika artystyczna posiada wszystkie cechy autonomicznego dzieia sztuki'



DziatalnoS( galeryjna autora od trzydziestu piqciu lat wnosi nieoceniony wktad w popularyzowanie

sztuki, wymiane doSwiadcze6, swoisty dialog kulturowy nie tylko o zasiqgu krajowym,

ale i  miqdzynarodowym.

Konkluzja

po wnikl iwym zapoznaniu siq z dostarczonq mi dokumentacjq przewodowq z gfqbokim

przekonaniem stwierdzam, 2e dr Tomasz Wilmadski zaprezentowat oryginalnq, warto5ciowq prace

habilitacyjnq. Udokumentowane, bogate doSwiadczenie artystyczne, wysoka pozycja zajmowana

w uprawianej dyscyplinie sztuki na forum miqdzynarodowym, heroiczny dorobek organizatorski,

wysoka jakoSi dorobku dydaktycznego stanowiq powa2ny wkfad w rozw6j reprezentowanej przez

niego dyscypliny artystycznej i  spetniajq wymogi art.16 Ustawy z dnia 14.03.2003r. (z p6Zniejszymi

zmianami) o stopniach naukowych i tytutach w zakresie sztuki, stawiane kandydatom do stopnia

doktora habil i towanego sztuki.

Z satysfakcjq i przekonaniem o wysokiej jako5ci pracy wnioskujq do Szanownej Rady Wydziatu

o nadanie Panu dr Tomaszowi Wilmahskiemu stopnia doktora habil i towanego w dziedzinie sztuk
plastycznych, w dyscypli nie a rtystycznej : sztu ki piq kne'

Zbigniew Salaj
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