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Recenzja dorobku artystycznego i dydaktycznego oraz pracy organizacyjnej
Pana dr  Michafa F i l ip iaka w postqpowaniu habi l i tacy jnym w dz iedz in ie  sztuk
plastycznych, w dyscyplinie artystycznej- sztuki projektowe, wszczQtym przez
Radq Wydziafu Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w
Poznaniu

Swojq recenzjq piszq w oparciu o przestane mi nastqpujqce materiaty:

- Teczka ,,Dokumentacja w przewodzie habil i tacyjnym" zawierajqca zyciorys i  przebieg
pracy zawodowej, dorobek artystyczno - dydaktyczny 2OO9-2015, realizacje i projekty, udziat
w procesie naukowo - dydaktycznvm, praca na rzecz uczelni, autoreferat, og6lnq
charakterystykq dziatalno6ci artystycznej i  dydaktycznej, wskazane osiqgniqcia artystyczne

- Zalqczniki:

- katalog Dorobek artystyczny 2OOg-zOtG

- katalog Dydaktyka 2009-20!6

- katalog Projektu SafetyLAB

- katalog Projektu SafetyLAB 2.0

- katalog Projektu STAL+

Pan dr Michaf Fi l ipiak urodzit sig 23 kwietnia t977 roku w Poznaniu. W latach 1gg2-Lgg4
uczyt siq w Liceum Rzemiost Artystycznych Schola Posnaniensis w Poznaniu a nastqpnie w
latach Lgg$-Igg7 w Paristwowym Liceum Sztuk Plastycznych w specjalnoici technik -

wystawiennik. W latach L997 - 2002 studiowat na Wydziale Architektury i  Wzornictwa
Akademii Sztuk Piqknych w Poznaniu uzyskujqc tytui magistra w Pracowni Designu
lnspirujqcego prof. Bogumity Jung. Tematem dyplomowym byt ,,4-5-5 Zestaw zabawowo -

gimnastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym". W 2009 roku obronit pracq doktorskq.
Tematem byf ,,Swiatto i  obraz w kreacji  przestrzeni wystawienniczych". Promotorem byt prof.
Henryk Regimowicz z Akademii Sztuk Piqknych w poznaniu.

v]



W 2002 roku zastat zatrudniony na stanowisku asystenta w Pracowni ldentyfikacj i  Wizualnej
prof. Henryka Regimowicza. Po obronie pracy doktorskiej na stanowisku adiunkta prowadzit

zajqcia z Podstaw Informacji  Wizualnejw Katedrze Komunikacji  Wizualnej. R6wnolegle
prowadzit Laboratorium Designu lnterdyscyplinarnego w Katedrze Designu na Wydziale
Architektury i  Wzornictwa przeksztatconego w 201,4 roku w samodzielnq pracowniq

dydaktycznq. Od tego roku zostaje kierownikiem Pracowni Designu lnterdyscyplinarnego w
Katedrze Designu na Wydziale Architektury i  Wzornictwa UAP w Poznaniu.

Gt6wnymi nurtamizawodowej dziatalnoSci Pana dr Michata Fi l ipiaka sq: komunikacja
wizualna, grafika u2ytkowa, wystawiennictwo, architektura wnqtrz i projektowanie
produktu. Dziedziny te wzajemnie siq przeplatajq i  majq swoje odbicie r6wniez w dziatalnoici
dydaktycznej. Zdobywane doiwiadczenia w pracy zawodowej przektadane sq na
problematykq temat6w prac studenckich. To naturalny ciqg zdarzefr budujqcych Swiadomo5i
projektowq uwzglqd niajqcq wszystkie uwarun kowa n ia zawodu d esignera.

W publikacj i  , ,Design, l ight, exhibit ions, interiors, graphics" autor zaprezentowat sw6j
dorobek tw6rczy zlat2O09 -201,6. Znajdujemy tu jedynie wybrane prezentacje tego
dorobku gdy2 w zatqczonym CV wymienionych jest znacznie wiqcej. I  tak w kategori i  grafiki
prezentuje l iczne plakaty, znaki identyfikacyjne f irm /Blumex, FizjoReh, OrtopClinic, PFAS,
Ortop, Goonis/. Wszystkie z nich cechuje komunikatywnoSi, znak graficzny odwotujqcy siq do
specyfiki danej firmy, tworzony z du2ym wyczuciem formy i koloru. Opracowania katalog6w,
folder6w, publikacj i  [<siq2kowych, papeteri i  f i rmowych, ulotek okazjonalnych czy gad2et6w.

Logiczne i przejrzyste uktady stron tych wydawnictw, umiejqtnie i trafnie znajdowane
akcenty poligraficzne sugerujqce wa2noSi poszczeg6lnych blok6w tre:iciowych, to
wyr6zniajqce elementy tych opracowa6. Uwagq w tej prezentacji zwraca wydawnictwo

,,f kona w malarstwie wsp6tczesnym". Przez zastosowanie odpowiednich Srodk6w
graficznych, wyczucia przestrzeni w uktadach stron, nadaje temu wydawnictwu odpowiedniq
monumentalno5i i  rangq. To wydawnictwo zaprojektowane z du2E kulturq i  znajomo5ciq
warsztatu poligraficznego. Podobnie jest z opracowanym znakiem i papeteriq f irmowq Profi
Market czy znaczkami okoliczno5ciowymi dla Ortop Polikl iniki.  Wida6 w nich swobodq i
zabawq w tworzeniu formy graficznej tych opracowa6. Sq jednoczeinie atrakcyjne co
dowcipne i  zabawne.

Realizacje wystawiennicze wiq2q w sobie wyczucie przestrzeni z jej funkcjq i  zwracajqcq na
siebie uwagq grafikq identyfikacyjno - reklamowq. Znalezienie odpowiedniej,
uprzestrzennionejformy graficznej, znaku wyr62niajqcego w nattoku innych informacji, to
zadanie wystawiennicze spetnione w realizacjach dr. Michala Fi l ipiaka. Do3wiadczyl tego
takze WydziatArchitektury i  Wzornictwa na Miqdzynarodowych Targach Poznafiskich ,,Arena
design" w 20L3, 2Ot4i 201.5 roku na opracowanej przez dr Michata Fi l ipiaka ekspozycji
wystawienniczej. Uwagq zwraca i lo56 zaprojektowanych i zrealizowanych stoisk targowo -

ekspozycyjnych /36/.



Realizacje wnqtrzarskie cechuje prostota i  racjonalizm. Nie sE moze wyrafinowanymi

rozwiqzaniami architektonicznymi ale na pewno posiadajq wszystkie cechy uzytkowe

zawarte w minimalistycznej formie.

Pan dr Michat Fi l ipiak spelnia siq jako designer w projektowaniu o6wietlenia. W swojej

publikacji prezentuje 2O ro2nych rozwiqzart, kt6re prezentujq poszukiwania oparte na

r62nych irodlach Swiatta i r62nym przeznaczeniu. Obiekty te nie sq jeszcze produktami

handlowymi. Sq prototypami bqdqcymi sprawdzianem zale2noSci lr6dta Swiatta, formy

oprawy i ich przeznaczenia. Oparte sq gl6wnie na noinikach ledowych ale znajdziemy

r6wnie2 rozwiqzania bazujqce na najnowszych propozycjach przemystu - Oledach. Trudno,

bez bezpo6redniego kontaktu z tymi propozycjami, oceni6 ich efekt Swiecenia. Pozostaje

oprzei siq na wtasnej wyobralni i  do6wiadczeniu. Autor, swoje propozycje opiera na

Swieceniu punktowym, liniowym i plaszczyznowym. Wpisuje je w formy odwotujqce siq

czasami do skojarzeri bionicznych /pajeczaki, gtowonogi, trawy, kokony czy drzewa/ takie lak
typ SNOP, Light Beans, Solid 2, EMMET ale tak2e uktady l iniowe wiqzane w struktury

plaszczyznowe, kt6re nastqpnie poddaje deformacjom, uzyskujqc ciekawe efekty Swiecenia i

formy przestrzennejjak WAVE, SAC 1,2,3. Twisted. lnnym nurtem projektowania sq obiekty o

zamkniqtej formie, pojedyncze /Black San/ lub mult ipl ikowane /gubbles, Star, Twisted/,

wiszqce lub stojqce. Sam autor wskazuje lrodlo inspiracj i jednej z tych form jakim byt sputnik

/57"/. Mniej przekonywujqcq propozycjqwydaje siq obiekt nazwany ,,Cigar". Osobi5cie nie

lubiq o6wietlenia dajqcego bogaty rysunek Swiattocieniowy na Scianach pomieszcze6, w

kt6rych jest zamontowany. Taki wta5nie efekt daje to opracowanie.

Wszystkie prezentowa ne propozycje, cho6 prototypowe, cech uje solid noii wykon a n ia,

znajomo6ci technologii, podstaw materiatowych i kreatywno56.

Ocena pracy dydaktycznej

Jako recenzent dorobku dydaktycznego Pana dr Michata Fi l ipiaka jestem w tej szczq6liwej

sytuacji  2e na co dzier'r obserwujq jego pracq, postawq pedagoga i osiqgniqcia. Znam go jego

studenta, asystenta, i  samodzielnego pracownika naukowego. Nale2y do bardzo aktywnych,

odpowiedzialnych i kreatywnych mfodych pracownik6w, na kt6rych wydziat i katedra buduje

sw6j potencjat naukowy. Oprocz kierowania wtasnq pracowniq, dla kt6rej stworzyi autorski

program ksztatcenia, anga2uje siq w l iczne akcje uczelni, prowadzi wyktady, organizuje

warsztaty tw6rcze dla student6w o charakterze miqdzynarodowym, organizuje prezentacje i

wystawy. W swoim CV wylicza 12 tego typu zdarze6, a wir6d nich: warsztaty,,Future City

Game" organizowane przez Brit ish Conncil  pod hasfem ,,Re-Wita Ostr6wek, Miasto

PrzysztoSci'/2009/, wyktad pt. ,,Przestrzenie wirtualne /ASP: Sztuka - Nauka - Projektowanie
- Bisiness, konferencja w ramach Poznariskich Dni PrzedsiqbiorczoSci Akademickiej, Poznari

20LA/, wyktad ,,Grafika w przestrzeniach publicznych" dla student6w I roku /2O1.L/,
warsztaty architektoniczne,,Architektour 2Ot2w Malborku, warsztaty zwiqzane z technikami

aplikacj i  grafiki na Srodkach komunikacjidla f irmy Lambda, Poznaf 20L2, EURO 20L2.

wystawa prac studenckich w Starym Browarze /2012/, organizacja i  wsp6tprowadzenie



projektu LET THEM SEE w ramach iwiczenia semestralnego miqdzy studentami wzornictwa

UAP w Poznaniu oraz Visual Communication Northern l l l inois University lL. USA, Poznaf

2013 i TASTY TASK. Polish - American Mobile & Temporary Cuisine w 2OL6, projekt oraz

realizacja systemu komunikacjiwizualnej wrazz no6nikami "Tradycje turystyczne Przecznicy.

Scie2ka dydaktyczna" we wsp6tpracy z Pracowniq Grafiki lnformacyjnej oraz Fundacjq

Propagandy Sztuki i  Gminq Mirsk /2Ot4/, udziat w projekcie organ,izowanym przez UAP w

Poznaniu i  Instytut Surikowa w Moskwie pt. , ,Obraz sqsiada w kulturze. Polacy - Rosjanie -

wzajemna percepcja" , organizacja i prowadzenie cyklicznego projektu /2 edycje/ z zakresu

bezpieczeristwa w ruchu drogowym we wsp6fpracy f irmq Skoda Auto oraz Komendq Miejskq

Policj i  w Poznaniu, organizacja wystawy indywidualnej,,Ambiguous. Between and medium"

w Ber l in  Up Gal lery  w 2016 roku.

Dorobek licznych zdarzen wtasnych, pracownianych, warsztatowych prezentuje w wielu

publikacjach, pisze artykuty, recenzje, wydaje katalogi. Sq w5r6d nich: artykut,,Design

narzqdziem komunikacji  niewerbalnej dla Visual Communication, ,,Dom ascety" dla

wydawnictwa Swiat Rezydencji ,  wnQtrz iogrod6w, recenzja ksiq2ki,,Wiedziei/Widziei"

Przemka Dqbowskiego iJacka Mrowczyka dla wydawnictwa Karakter 201L, projekt katalogu

,,Stal+" i ,,Safetylab 2.O"wyd. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, opracowanie

graficzne monografi i  , ,Novum nie jest grzeszne. Rzecz o Rajmundzie T. Hatasie".

Pan dr Michat Fi l ipiak bierze udziat w komisjach dyplomowych, pisze recenzje /2O/, prowadzi

samodzielnie dyplomy l icencjackie i  magisterskie oraz jest promotorem pomocniczym w

przewodzie doktorskim Pani mgr Joanny Koztowskiej pt. , ,Muzeum XXI wieku. ldea wystawy

w dobie nowych technologii  mult imedialnych i wirtualnej rzeczywistoSci"

W ramach prac uczelni pelni rolnefunkcje. Byt sekretarzem Komisj i  Rekrutacyjnej /2007-
2Ot6/, jest Koordynatorem Merytorycznym Studi6w w Jqzyku Angielskim UAP, cztonkiem

kolegium ds. Dyscyplinarnych student6wod 2008, bytsenatorem UAP /2012-2016/.

Za swojq aktywnq dziatalnoii  na rzecz uczelni otrzymat wiele nagr6d min. dwukrotnie

Nagrodq I stopnia za dziatalnoS6 organizacyjnq i aktywno56 na rzecz funkcjonowania uczelni

w roku 2OO9/zOtO oraz ZOLO/IOLL, Nagrodq Zespotowq Rektora za dziatalno5i organizacyjnq

za rok 20t2/2OL3, Nagrodq Rektora za rok20t5/20L6.

Ocena dorobku dydaktycznego

Pan dr Michal Fi l ipiak jest absolwentem kierunku wzornictwa. Studia w naszej uczelni,

Uniwersytecie Artystycznym a poprzednio Akademii Sztuk Piqknych, pozwalajq wybra6 drogq

, ksztatcenia odpowiadajqcq zainteresowaniom i predyspozycjom w spos6b indywidualny.

Budujqc Scie2kq ksztafcenia dobrego designera powinno siq rozwija6 umiejqtno5ci na

kierunkach pokrewnych takich jak: architektura, architektura wnqtrz, mebel,

wystawiennictwo, grafika u2ytkowa. Wszystkie te kierunki majq wsp6lnq cechq, uczq

logicznego i odpowiedzialnego my6lenia. Pan dr Michat Fi l ipiak taki zakres wiedzy posiadt. Ta



interdyscyplinarnoS6 wyuczona pozwala mu poruszai siq w z 2yciu zawodowym i
pedagogicznym z du2q swobodq i wta6nie odpowiedzialnie. Z tatwosciq przychodzi mu
wygrai konkurs na asystenta w Pracowni ldentyfikacji Wizualnej prof. Henryka Regimowicza
na Wydziale Grafiki a p6lniej samodzielnie prowadzii  Podstawy Informacji  Wizualnej w
Katedrze Komunikacji  Wizualnej na Wydziate Grafiki i  Komunikacji  Wizualnej UAp w
Poznaniu. Katedra Designu, dostrzegajqc braki programowe na wtasnym kierunku,
zaproponowata Panu dr Michalowi Fi l ipiakowi prowadzenie zajqi z grafiki i  komunikacji
wizualnej w strukturze tej katedry. Powstaje wiqc poczqtkowo Laboratorium Designu
Interdyscyplinarnego, przeksztafcone p6lniej w Pracowniq Designu lnterdysyplinarnego.
Pracownia lqczy w swoim programie ksztafcenie graficzne z designem. W autoreferacie
autora czytamy: ,,Kreacja - czytelno56 produktu i komunikatywnoSi przekazu,,to zadanie
przekazania propedeutycznej wiedzy z zakresu poznania i  opanowania podstawowych zasad
projektowania graficznego oraz komunikatu wizualnego". Ksztatcenie student6w w tej
pracowni odbywa siq w 162norodny i atrakcyjny spos6b. Sq to wyktady, dwiczenia, warsztaty,
ale gt6wnie dziatania oparte na konkretnych wsp6tpracach z instytucjami czy ojrodkami
oczekujqcych takich dzialan i rozwiEzywania konkretnych problem6w. W zatqczonym
zeszycie do przewodu ,,Didactics, Tasks, Projects, Workshops" znajdujemy ticzne rezultaty
tego rodzaju dziafari. Przykladem mogE byi: Projekt i realizacja przestrzennego,
interaktywnego systemu informacyjnego w Przecznicy w G6rach lzerskich, SafertylAB , czyli
wsp6tpraca zfirmqSKODA i Komendq Miejskq Policj i  w Poznaniu przy szeroko pojqtym
p rojektowa n i u ele m ent5w wspomagajqcych bez pieczeristwo n a d rogach.

lnnym nurtem dziatari tej pracownijest dzialalno66 czysto wzornicza. I tutaj znajdujemy
liczne przyklady projektowania opartego na kontaktach z producentami, konkretnymi
materiatami i  technologiami. Rezultaty tych dziatafi  mo2emy zobaczyiw specjalnie wydanym
zeszycie zatytutowanym ,,srAL+".To wsp6tpraca ze sp6tkq ppHU spAWsrAL sp. z o.o. w
projektowaniu linii lamp wytwarzanych ze stali konstrukcyjnej i stali nierdzewnej przy u2yciu
najnowszych technologii dostqpnych w tym przedsiqbiorstwie. powstato 37 projekt6w
student6w, z kt6rych 6 zostalo prototypowanych. Problematyka 6wiczeri projektowych jest
otwarta na szerokq game 162norodnych zapotrzebowar{ potencjalnych konsument6w.
Wynikajq czesto z indywidualnych kontakt6w i doiwiadczeri student6w czy pedagog6w.
Realizacje dyplomowe, pod kierunkie.m Pana dr Michala Fi l ipiaka, sq tego przyktadem.
Studentka pracujqca jako stewardesa zaprojektowata dla LoT-u zestaw naczvndo podawania
positk6w w samolocie a studentka grajqca na trqbce, torbq ochronno - transportowa na taki
wtainie instrument' oba rozwiqzania prezentujq ogromna dbatoi i  o formq, detal, 

"rgono11iqi u2ytkowoii. oba projekty zostaty r6wnie2 perfekcyjnie prototypowane.

Pan dr Michaf Fi l ipiak cieszy siq w5r6d student6w du2ym autorytetem i sympatiq. Swiadczq o
tym l iczne zapisy do jego pracowni



Konkluzja

Oceniajqc bardzo wysoko wszystkie elementy podlegajqce ocenie tj. dorobek tw6rczy,

dorobek naukowo - badawczy, pedagogiczny, pracq na rzecz uczelni, wysokq kulturq

osobistq, wiedzq i odpowiedzialnoSi oraz spetnienie wszystkich wymog6w okre6lonych w art.

L6i t7 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku, z petnym przekonaniem wnioskujq do Rady

Wydzialu Architektury iWzornictwa o nadanie Panu dr Michatowi Fi l ipiakowi stopnia

doktora habilitowanego w zakresie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki

Prof. Tomasz Matusz


