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Recenzja rozprawy habilitacyjnej doktora Tomasza Wilmarhskiego w

dziedzinie sztuki plastyczne, dyscyplinie artystycznej sztuki pigkne, w

zwi4zku z postgpowaniem habilitacyjnym wszczgtym przez Radg Wydzialu

RzeLby i Dzia|a,fi P rzestrzen nyc h Un iwersytetu A rtystyczn e go w Pozn a n i u

Z ogromn4 radoSci4 prryj7tempropozycjg pisania tecenzji w postqpowaniu

habilitacyjnym Pana doktora Tomasza Wilmariskiego. Jest on attystq

o znaczqcym dorobku artysty cznrym, z olbrzymim doSwiadczeniem i wiedzq na

temat sztuki wsp6lczesnej, a zwlaszcza jej niekt6rych aspekt6w- ksi4zki

artystycznej, poezji konkretnej czy poezjiwizualnej. T4 wiedzg i doSwiadczenie

gromadzil przezponad 25 lat, prowadzqc galerig AT i wcze6niej, spotykaj4c

czolowych tw6rc6w sztuki Swiatowej zwi1zanychzpoezjqwintaln4 i tego typu

dzialaniami w legendarnej galerii AKUMULATORY, kt6r4 prowadzil prof.

Jaroslaw Kozlowski. Wilmariski byl niew4tpliwie pod wplywem atmosfery

i klimatu intelektualnego Srodowiska zwi4zanego ztq galetiq. Tomasz

Wilmariski dyplom magistra sztuki otrzymal w 1982 roku. Promotorem pracy

artystycznej zrze1by byl prof. Olgierd Truszyriski. Tomasz w swojej

tw6rczoSci czgsto powraca do obiektu rzeflbiarskiego. DuLe obiekty

architektoniczne ze spawanej stalowej, pordzewialej blachy to obiekty bardzo

charakterystyczne dla Tomka, to jego znaki firmowe rozpoznawalne na kuhdei

wystawie. Wilmariskiego jednak interesowalaprzestrzeri, obiekt r6wnoznaczny

z otoczeniem, wieloaspektowo5d rozwiqrywanego problemu. Realizttle prace w

kt6rych kluczow4 rolg odgrywa kontekst, wzajemne relacj e migdzy

elementami. Dopiero caloS6 przestrzeni ujawnia znaczenie i treSci dzieN.a

prezentowanego przez Tomasza. Po studiachprzez wiele lat prowadziN. galerig

AT (aktywnoSci tw6rczej). Galeria ta od samego poczqtkubylazwi4zanaprzede

wszystkim ze Srodowiskiem poznariskiej uczelni. Czgsto z r6wieSnikami



T o masza, byla w6wc zas galeri1 p oko I eni o w 4. Zapr aszal te 2 czasami wyb rany ch

artyst6w krajowych i prezentowat w galerii wielu wybitnych artyst5w

zachodnich czgsto z Niemiec, z Berlina. Te wyiazdy i osobiste kontakty

poszerzaly rozumienie i SwiadomoS6 sztuki na poziomie uniwersalnym,

ponadlokalnym i ponadkulturowym. S4dzg 2e te wczeSniejsze doSwiadczenie

afistyczne, kontakty iprzyju2nie z wieloma wybitnymi artystami

zdeterminowaly charakter tw6rczoSci Tomasza. Z czasem program galerii jak

i obszar wlasnych zainteresowaf artystycznychposzerzal sig, ewoluowal, ale

generalnie wyrasta z klimatu intelektualnego i duchowego sztuki pojgciowej,

minimalizmu czy poezji wizualnej. W swoich projektach artystycznych

Wilmariski realizowal prace typu perforrnance, wideo, instalacje dZwigkowe,

obiekty ruefibiarskie, rysunki, malarstwo, grafikg i oczywi6cie ksi4zkg

artystyczn4, kt6rej jest nielicznymmiloSnikiem i znawcQ w kraju. Taki charakter

mialy realizacje kt6re powstaly w latach 2012-2016 cryIi po nadaniu tytutu

doktora sztuki kt6ry zostal nadany w UA w Poznaniu w roku 2}ll.Udzialw

zbiorowych wystawach w ZachEcie, MOCAK-u, Bibliotece Raczyriskich , w

galeriach w Poznaniu i w Niemczech obfitowal w szereg nowych i nowatorskich

realizacji. Coraz czgsciej Wilmariski sigga po nowy dla niego Srodek .uqYrazu

jakim jest rysunek inspirowany mandal4 buddyjsk4. Mandala u Wilmariskiego

pojawila sig w drugiej dekadzie XXI wieku. Zafascynowala go symbolika jak4

za sobqniesie ten syntetyczny prosty rysunek z piasku, jego geometryczna

logika. Wilmariski niejednokrotnie m6wil, 2e nie identyfikuje sig z religiq

buddyjsk4, nie jest buddYst4, interesuje go uniwersalizm itery filozofii

buddyjskiej. Jest ni4 refleksja nad przemijaniem, iluzorycznosciqmniemania o

sobie, niepewnoSi naszej wiedzy o Swiecie. Jest zachgtqdo pokonywania

wlasnych slaboSci, gloryfikuje bezinteresownoS6 w dzialaniu. Stwierdzenie 2e

ka1dy ma naturg Buddy mobilizuje do pracy nad sob4. Wszystko zaleLy tylko od

nas i jestterazw nas, trzebato tylko ujawni6. W mandali wystgpuj4 odniesienia

do nieskoriczonoSci, kosmosu, zewng trznoSci, transcendencj i niesione w



symbolu kola. W polqczeniu z symbolik4 kwadratu czyli ziemiq, czlowiekiem,

we wn gtrzno S c i 4, czter ema stro nami S wi ata c ala mandala ukantje harmo ni g

mikro i makrokosmosu. Ogromne znaczenie ma czas i proces sypania mandali.

Akcentowanie symboliki nietrwalo6ci i ulotnoSci materii Swiata, iluzoryczno6ci

naszej rzeczywistoSci podkreSlone jest procesem zniszczenia i rozsypywaniem

piasku, pozostalo6ci po ceremonii. Autor we wstgpie do autoreferatu, w kt6rym

prezentuje opis osi4gnigcia artystycznego z duLym znawstwem i ciekawie

przedstawiawiedzg o symbolice i rytualach sypania mandali . Obiekt z

rysunkiem autorskiej mandali majdziemy w dziel e prezentowanym jako

rozprawahabilitacyjna,, Ordnung" prezentowanej w Stallmuseum i Galerii AT

w roku 2014. Ciekawym zjawiskiem w ostatnichrealizacjach Wilmariskiego

jest siggnigcie po dokumenty z historii rodzinnej, historii personalnej. Zdlgcia,

dokumenty nalehqce do ojca artysty znajdziemy w obydwu pracach

prezentowanych jako osi4gnigcie czyli wystawy,,Ordnung" i ,,P(o)rzo(n)dek" z

roku 2016, pokazanej w Poznaniu. Ten motyw- inspiracja wlasn4 histori4-

pokazal sig juz wczeSniej w roku 2010 w przytoczonej i opisanej w

Autoreferacie pracy,, Creme Mouson". Ciekawe znalezisko w domu rodzinnym

byto punktem wyjScia do narracji stworzonej w tym dziele. Fotografig zwi4zanq

z konkretn4rodzin4, z konkretn4 postaci4 Tomaszu?yl w wystawie,, I1 Pleut"

dedykowanej Apollinaire'owi. Na tej wystawie autor te?usypal mandalg , w

niej znalazly sig zdjgcia kochanek, i w centrum mandali zdjEcie matki

Apollinaire' a, Angeliki Kostrowickiej . Pami4tki rodzinne, fotografi e,

dokumenty Wilmafski traktuje bezprzesadnego namaszczenia, stara sig nawet

zasugerowal 2e chodzi o osobg trzeciq. Jest to materiaL zktorym autor chce

pracowad z dystans em,bardziej jako komentator lub obiektywny obserwator.

Stosuj4c tak4 postawg uniwersalizuje przekaz, pozbywa sig zbgdnej ckliwoSci,

kt6ra mohe wyst4pi6 w sytuacjinawiqzywania do historii wlasnej rodziny.

We wstgpie do Autoreferatu Wilmariski wymienia i analizujete? swoje prace

zwiqzane zpoezj4wizualnq, czy poezj1 dZwigkow4. To jest wazne, gdyL w



pracy,, Ordnung" w ahnym elementem j e st ksi4zka arty sty czna przy gotowana

przezautora, wypelniona starymi sepiowymi fotografiami rodzinnymi i

tekstami.

W tej czgsci recenzji staralem sig pokaza6 drogi dojScia do obydwu prac

prezentowanych jako osi4gnigcie czyliwystaw,,Ordnung" i ',P(o)rzo(n)dek"'

Wielow4tkowoS6 sztuki Tomasza, atak2e bogactwo Srodk6w formalnych jakie

stosuje w swoich realizacjach. Wystawy te czqsto wynikaj4 z siebie jedna z

drugiej s4 kontynuacjami pewnych w4tk6w. W przypadku tw6rczo(ci Tomasz

Wilmariskiego trzebazobaczyt kilka jego wystaw, kt6re ukladaj4 sig w pewne

ci4gi znaczeniowe, a1eby w pelni dottzet do ich przeslania.

Jako osi4gnigcie artystyczne Tomasz Wilmariski prezentuje dwie wystawy,

kt6re s4, jak juZ wspomnialem, zestawieniem i dialogiem kilku wystaw

,, Ordnung " i,,P (o)rzo(n)dek". Autor przygotow aL batdzo dobrze opracowana

dokumentacjg fotografrczn4 ) oraz autoreferat czytelnie i jasno omawiaj4cy we

wstgpie okres w jego tw6rczoSci po uzyskaniu stopnia doktora orazw czq1ci

zasadniczej opis dw6ch w/w wystaw.

Pokazpracy ,,Ordnung"(porzqdek) odbytr sig w Niemczech w miejscowoSci

kolo Berlina, to ma istotne znaczenie, gdyL slowo to jest r62nie odbierane w

Niemczech i w Polsce. Wilmariski analizuj e te r62nice kulturowe w odbiorze

tego pojgcia w brzmieniu niemieckim i polskim oraz analizuie naktradanie sig

ro1nych znaczen, rozwa4a m.in. na czym polega tozsamoSi mySleni a i jqzyka,

co znacry porzqdek Slepe posluszefstwo, fanatyczne oddanie.Praca sklada sig z

kilku powiqzanych elementow. Z ksi4zki aftystycznej, o kt6rej byta juz mowa,

mandali wykonanej z kolorowego piasku. W kolorze czemi,Zolci i czerwieni -

calogd w kolorze wyblaktej flagi niemieckiej. Czerwonawy kolor usypany byL z

rdzry,iest to nastgpne odniesienie do czasu ale i do niszczenia. Wewn4trz byl

usypany heksagram, symbol wystgpuj4cy w wielu kulturach, otwiera on nowe

pole do interpretacji. Na Scianie zdjgcie na kt6rym kobieta caluje dlori starszego



mg4czyzny, prawdopodobnie ciotka (siostra ojca) caluje rgkg swojego ojca

(dziadkaautora wystawy). Sam fakt powinowactwa Wilmariski redukuje

znaczeniowo uwypuklaj 4c m. in. takie poj gcia j ak dyscyp lina, potz4dek,

podporzqdkowanie, patriarchalno 56, nietoleran cia czy dominacj a. To byl

nastgpny element wystawy. Osiem plansz ztymi pojgciami ulozone w rzgdach w

jEzykupolskim i niemieckim. I nagle tebardzo aktualne pojgcia, problemy z

ktorymi boryka sig nie tylko sztuka ale i wsp6Lczesny czlowiek, ustawiaj4

rozumienie i znaczenie calej wystawy. Wilmariski w spos6b intymny,bazui4c na

wlasnej narracji zw\qzanej zrodzinqm6wi o zagroheniach, o idei wolnoSci, o

wychowaniu i ideolo gii z tym zwiqzanej. Zdjgcia umieszczone w j ego ksi4zce

afistycznej poprzez swoj4 staroS6 jeszcze to wrazenie potgguj4. SzeS6

epizod6w z Zyciakrewnych i przodk6w, spisanych w osobie ttzeciej,

bezosobowej dla autora, opisuje zdaruen\aod czas6w sprzed I Wojny Swiatowej

do czas6w powojenny ch - czas6w komuny w Polsce. Pochylaj4c sig nad ksi1zkq

jeszczebardziej wnikamy w intencje autora. Ta wieloelementowar6lnotodna w

formie jednak perfekcyjnie zakomponowana wystawa stawia przed nami pytania

doty cz4ce probl em6w z meto dami wychowyw ania, przej mowaniem zwy czai 6w,

z fundam entalizmem religijnym, antys emityzmem itp.

D*gQ czEi;ciqdziela jest wystawa ,,P(o)rzo(n)dek". Tytut molna czytaljako

porzqdek zblgdemlub przodek. JuZ czytaj1c tytul domySlamy sig 2e taptaca

jest kontynuacj4 poprzedniej wystawy ,,Ordnung". Ta instalacia r6wniez

nawi4zuje do przeszloSci Tomasza , konkretnie dedykowana jest jego ojcu.

Autora zainspiro waL zeszyt z nolatkami dotycz4cymi zakup6w i wydatk6w jakie

w czasach studenckich prowadzil skwapliwie, zdyscyplinowanie, regularnie

ojciec Wilmariskiego. Sama treS6 tych zapisk6w jest interesuj4cym materialem

socjologi cznym i dokumentem tamtych stalinowskich czas6w. Drobiazgowy

zapis codziennych wydatk6w prowadzony przezwiele lat dostarczawiedry o

czlowieku, j"go upodobaniach, fantazji, mo2liwoSciach, sposobie irycia. Kartki

dotyczqcezapisk6w jednego roku Wilmariski zeskanowal i przetworzyl dodaj4c



delikatny rysunek mandali, kt6ry powtarza sig te2 na szklanym stole w centrum

instalacji. Wydruk kartek powigkszyl i oprawil.Trzynast4 ramg centraln4

tworzyla grafika na kt6rej naniesione byly nazry najczgsciej kupowanych

produkt6w i uslug w ci4gu tego roku. Srodek galerii wypelniaLarzelbabiurkaz

opartym o nie krzeslem. Zespawana z prgt6w stalowych surowa, prosta forma

stolika zl<rzeslem i szklanym blatem. Na blacie znaklejon4 mandalq, zostala

plama tuszu po kalamarzu. Bardzo czysta w formie, perfekcyjnie wykonana,

Iogiczna kompozycja. Centrum, tak wahne dla mandali, w obu wystawach

zajmowal obiekt (stol lub stolik, podstawkanaksi1hkg) na ktorych naniesiony

byl rysunek mandali. Taka kompozycja symbolicznie przypomina nam o

cyklicmoici Zycia, powtarzalnoSci pewnych proces6w. Rysunek mandali do

kaidej wystawy wzbogacany jest innymi elementami, mandala nabiera innych

znaczeh. Te dwie wystawy tworzq autorsk4 refleksjg w ktorej Wilmariski zadaje

pytania egzystencjalne dotyczqce naszego bytowania w Swiecie. Ukazuje

zar 6wno e gzy stencj g materi aln4 i duchow4, r ozpatryw anq na wielu poziomach :

wychowania, etyki, religii i patologicznych zachowah spolecznych. O tych

aspektach szczeg6lowo jasno m6wi w przygotowanym Autoreferacie.

Przytacza artyst6w ktorzy go inspirowali, lub rozwi4rywali podobne problemy

artystyczne. W przypisach operuje literatur4 w jgzyku polskim, angielskim i

niemieckim. To opracowania dotyczqce fluksusu lub ksi4Zki artystycznej.

Wilmariski jest jednym z nielicznych artystow kt6ry jest czynnym tw6rcq

ksi4zki artystycznej, jest znakomitymrzeLbiarzem, jest znawc4 i sprawnie oraz

tw 6rczo kreuj e zdarzenia z po gr anicza poezji wizualnej, konkretnej i

dZwigkowe. Naklada sig na to wyksztalcenie i Srodowisko sztuki pojgciowej w

kt6rym dojrzewaL Tych kilka wyj4tkowych cech sprawia 2e dzielapowotywane

przezniego do rycia stanowi4 oryginalne, niepowtarzalne rozwi4zanie

artystyczne.



Konkluzja

Tomasz Wilmariski ma kilkadziesi4t pokaz6w indywidualnych i zbiorowych

swoich praq kt6re prezentowal w prestizowych miejscach - galeriach w kraju i

za granicq. Jest artyst4 dojrzalym o wlasnychprzemySleniach i wlasnej drodze

tworczej. Jego udokumentowany dorobek dydaktyczny cry organizacyjny na

rzecz uczelni trwaj4cy od wielu lat nie podlega dyskusji. Po zapoznaniu sig z

AUTOREFERATEM bardzo dobrze przy gotowan4 dokumentacj4 bogatego

dorobku arty sty cznego oraz dy dakty cznego, ob serwuj 4c j ego ewolucj g

artystyczn4 i pedagogicznq, uwaham ze wymienione osi4gnigcia w pelni

uzasadni aj 4 pozytyw ne r ozpatr zenie p o stgp owani a habi I itacyj ne go. Na tej

podstawie wnioskuj g z glEbokim przekonaniem do Rady Wydzialu Rzelby i

Dzialah P rzestrzennych Uniwersytetu Artys ty cznego w Poznaniu o nadanie

Tomaszowi Wilmariskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki

plastyczne, dyscyplinie artystycznej - sztuki pigkne.
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