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dr hab. Zbigniew Dudek Prof. ASP

Wydziat Rze2by i Dziataf Interaktywnych

Akademia Sztuk Piqknych im Wl. Strzemiriskiego w t'odzi

Recenzia dorobku artystycznego, dydaktycznego

oraz wskazanych osiqgniq6 artystycznych

Pana dr Tomasza Westrycha w zwiqzku ze wszczqtym

przez Radq wydzialu Rzefby i Dzialari Przestrzennych

Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

postqpowa niem ha bi I itacyi nym w dzied zin ie sztu k plastycznych

w dyscyplinie sztuki Proiektowe

Zleceniodawca recenzji

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytul6w zlecila mi za poSrednictwem

Rady Wydziatu Rzeiby i Dzialafi Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego

w poznaniu (pismo z dnia 20 kwietnia 2OI7r. l  ocenq dorobku artystycznego

i dydaktycznego pana dr Tomasza Westrycha (Nr BCK-VIl-L-8527/16) w zwiazku

z postqpowaniem habilitacyjnym wszczqtym w dniu 19 grudnia 20t6r'

Zadaniem recenzenta pracy habilitacyjnej jest ocena jej autora pod kqtem jego

aktywno6ci tw6rczej na ptasz czyinie dziafafi dydaktycznych, wnikliwa analiza

dorobku artystycznego okresu - od uzyskania stopnia doktora sztuki - do dnia

zlo2eniawn iosku o wszczqcie postq powa n ia ha bi I ita cyj nego oraz szczeg6l na

anaf iza krytyczna dziefa artystycznego wskazanego przez autora. Dziela, kt6re

wedfug habilitanta stanowi o sile jego postawy tw6rczej pozwalajqcej

szanownej Radzie Wydzialu (w tym wypadku Wydzialowi Rzelby UA

w Poznaniu) po uwzglqdnieniu opini i  recenzent6w na podjqcie w pefni

odpowiedzialnej decyzj i  do nadania najwyzszego stopnia naukowego

w dziedzinie sztuki,  stopnia doktora habi l i towanego.



Dla dokonania oceny dr Tomasz Westrych przekazal dokumentacjq w postaci

czterech wydawnictw:

- Autoreferat

- Tomasz Westrych DYDAKTYKA 2005-2016

- Tomasz Westrych RZEIBA- obszerny katalog tw6rczoSci wlasnei2006-2015

- Tomasz Westrych RZElBA-,,Errare. Na marginesie." - katalog wystawy

w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie, Galeria Centrum - 9 stycze6-

10 luty 201.5r .

prezentowana wystawa i z dokumentowana w katalogu, stanowi dzielo bqdqce

przedmiotem anal izy krytycznej w procesie habi l i tacyjnym.

Zotrzymanych material6w, ale i kilku innych - poprzednich, jakie przyszfo mi

recenzowad wida6, 2e dotacje ministerialne sq spozytkowane w nale2yty

spos6b. Dokumentacja dr Tornasza Westrycha jest tego najlepszym

przyktadem. Dziqki dotacji M i n isterstwa Na u ki i Szkoln ictwa Wy2szego

mogliSmy otrzymai porzqd n ie opracowa ne edytorsko wydawn ictwo, porzqd n ie

zaprojektowane i wydane. Godnym odnotowania jest ten fakt, gdy2 arty6ci

akademicy, z 2yciowego wyboru zajmujqcy siq bez reszty dydaktykq i sztukq,

nie majq ju2 czasu i  mozl iwo6ci dla pogoni za sponsoringiem, dajqcym

mo2liwo5 i zrealizowania rzetelnej dokumentacji swoich dziafafi '

Chwalq dr Tomasza Westrycha za dostarczenie takiego opracowania'

przygotowa na doku mentacja ma jed na k n iewielkie ma n ka menty. Szczeg6l nie

dotyczy to autoreferatu .Uwazam, 2e autoreferat nie posiada podstawowych i

istotnych informacji o autorze. Pan Tomasz Westrych zamieScit co prawda, na

poczqtku autoreferatu rodzaj 2yciorysu w encyklopedycznej skr6conej formie,

ale daleko odbiegajacej od pozqdanego pakietu petnych informacji koniecznych

w przeprowadza nej p roced u r ze. Zapis a ktywno5ci wystawie n n iczej z najd uje my

na ostatniej stronie innej publikacji, poSwiqconej dydaktyce. Tniei uzyskujemy

poszerzonq wiedzq o autorze , ale z wyszczeg6lnieniem wystaw wybranych.

W katalogu RZEZgA znajdujemy zyciorys artystyczny autora - w nieco wiqkszym

rozszerzeniu. Dowiadujemy siq, 2e opr6cz rzeiby zajmuje siq rysunkiem i



medalierstwem, i  chodZ sporadycznie to jednak podejmuje prace przy

renowacjach architektury w drewnie i  kamieniu, czego dowodem sq real izacje:

ptaskorzelby na tympanonie bramy wejSciowej do cmentarza i synagogi na

krakowskim Kazimierzu, liczne rea lizacje przy rewaloryzacji architektury

sakralnej w Krakowie, Kielcach, Bodzentynie, Zatorze i Chocholowie. Autor

wspomina o tej aktywno5ci artystycznej z pewna skromno6ciq, jako obocznej i

komercyjnej. Jednak w autoreferacie wychodzqc od stwierdzenia antycznego

fi lozofa Seneki , ,Errare humanum est" (  blqdzenie jest rzeczq ludzkq),

wyprowadza podstawq wlasnej fi lozofii tw6rczej i odwoluje siq do niejako

wczeSniej wstydliwie wspomnianych do5wiadcze6, kt6re teraz stanowiq istotny

element budujqcy postawq artystycznq tw6rcy - cytujq: ,,Majqc na uwadze moje

wieloletnie doSwiadczenie w renowacj i  zabytk6w, nauczytem siq szacunku i

cierpf iwoSci do kamienia. Poznalem w tym tworzywie rozwa2ania na temat

ukrytych symboli, z jakimi kojarzona jest uparta materia skaly. Pracujqc,

przekonafem siq o wartoSciach tkwiqcych w systematyczno6ci w pracy i

umiejqtnym el iminowaniu pomytek, po to by odnaleZi dobre rozwiqzanie dla

wartoSci wlasnej rzetbY" .

I rytujqca jest,,a rcheologia" osiqgn iqd a rtystycznych To masza Westrycha

w przesfanych wydawnictwach. Na kofcu autoreferatu znajdujemy rozdzial

,,Wystawy i publik acie" ,jest to jednak dokumentacja fotograficzna bez

chronologicznego zapisu wydarze6. Dlatego posluzq siq - za autorem

autoreferatu - lapidarnym wprowadzeniem:

Pan Tomasz Westrych jest pracownikiem Akademii Sztuk Piqknych

im. J. Matejki  w Krakowie. Dyplom magistra sztuki uzyskat w tejze uczelni na

Wydziale Rzelby w 1996 roku. Stopief doktora otrzymal w 2005 roku, po

obronie pracy doktorskiej  pt:  , ,Lapidarium - wypowied2 wtasna" na Wydziale

Rzelby Akademii Sztuk piqknych im. J. Matejki  w Krakowie. Zatrudniony zostal

01.11.L996 jako asystent, od 2OO4 - jako starszy wyktadowca, a od 2006 -

mianowany na stanowisko adiunkta w l-ej  Pracowni Rzelby na Wydziale

Architektury Wnqtrz, ASP im. J. Matejki w Krakowie. Od 2008 roku

samodzielnie prow adzi zaiqcia z rzeiby dla student6w studi6w

niestacjonarnych I stopnia. Jest tak2e nauczycielem rysunku na kursie dla

kandydat6w na studia ASP Wydzialu Architektury Wnqtrz. W latach 2OO3 -2012

byl asystentem pracowni rysunku u prof. Andrzeja Zwolaka w Akademii

Kra kowskiej im. Frycza-Mod rzewskiego.



Pr6ba oceny aktywnoSci tw6rczej postrzeganej przez pryzmat prezentacji

wystawienniczych jest niezmiernie trudna. Nie otrzymafem jasnego

skatalogowania wystaw autora z podzialem na prezentacje indywidualne

i udzial w wystawach zbiorowych. Nie odnotowalem r6wnie2 uczestnictwa

w sympozjach czy konferencjach po6wiqconych sztuce.Ze zwyczajowo

podawanych informacji katalogowych CV wynika,i2Pan Tomasz Westrych od

uzyskania doktoratu (okres 12-stu lat) uczestniczyf w piqciu wystawach

zbiorowych, a trzykrotnie eksponowal swojq sztukq w indywidualnych

prezentacjach. Niewielki  to dorobek prezentacyjny, biorqc pod uwagq obranq

przez artystq technikq i format realizowanych dziel. Nie bardzo tez wiemy, jakE

pojemno5i ekspozycyjnE miaty prezentacje indywidualne - wta6nie zw/w

powodu.

po prostu - dyskomfort w pracy recenzowania spowodowany jest brakiem

podstawowego dokumentu. Na stronie CK we Wzorach Dokumentacj i  Wniosku

Habilitacyjnego zamieszczony jest Wz6r wykazu dorobku sztuki i wypelnienie

poszczeg6lnych punkt6w tam zawartych, pozwolifoby na jasny i pefny oglqd

postawy habi l i tanta. lnnq sprawE jest brak osobnej dokumentacj i

potwie rd zajqcej w naj m n iejszym stop n i u a ute ntycz no56 za m ieszczonych

w 2yciorysie artystycznym wydarze6. Tak wiqc dostarczone wydawnictwa,

za kt6re jeszcze raz chwalq habi l i tanta sq wspaniafq dokumentacjq prac

artystycznych i chodi powstaly z my6lq o wszczqtej procedurze, same jednak

nie wypelniajq zaloiefi formalnych w calo5ci.

Wracajqc do a utoreferatu.

pan Tomasz Westrych opisuje swojq tw6rczo6i w kilku rozdzialach. Pierwszy to

ERRARE.
Ta czq$i autoreferatu po6wiqcona jest opisowi idei powstania siedmiu

terakotowych rzelb pod wsp6lnym tytufem ,,Eratyk", cytujqc autora:

,,Pragnqfem ksztattowa6 niechciane stany lqkowe, obawy i postu2yi siq w tym

celu f igurq styl istycznE mogacq udlwignqi ten temat. , ,Pojemnq" formq dla

mnie okazat siq ksztaft gfowy na podobiefstwo naczynia ceramicznego, lecz

niebqdqcy nim doslownie. Skoro to wizerunek glowy, musiat siq odwotywa6 nie

tylko do archetypu portretu psychologicznego, ale r6wniez materialu, jakim jest

terakota powstajqca z wypalonej ziemi. Powstalo siedem obiekt6w

rzelbiarskich, w kt6rych zachowalem konsekwencjq, nie nadajqc



im tytul6w, jedynie numeru jqc rzelby. Stqd kr6tki tytul dla wszystkich form:

Eratyk od nr 1do 7 (rok 2011)".
Kontynuacjq tego cyklu rzeib znajdujemy w pracach pod tym samym tytulem

w 2Ot4 roku. Trzy Eratyki z numeracjq 8,9,L0, autor wykonal w postaci

p6tpelnych jajowatych ksztalt6w z na n iesionym i e ks presyj nym i e le me nta m i,

sugestywnie zblizajqcymi uzyskane obiekty do portretu ludzkiej glowy.

W przeciwiefistwie do form poprzednich, dramaturgia wyrazu oparta zostala na

oszczqdnym i wybi6rczym rozrzelbieniu. Na kontra6cie miqdzy gladkim

ksztaltem oblo6ci, a nafo2onymi rzeibiarsko wypukto6ciami.
Eratyki z2Ot4 roku odr62nia od siedmiu poprzednich, przede wszystkim spos6b

ich realizacji. Poprzednie Eratyki, wykonane zostaty z terakoty z angobowq
patyna, podkreSlajqcq ekspresjq ksztaltowanych form. f e z 2OI4 roku,

wytopowane zostaly z masy papierowej. I o ile, siedem pierwszych Eratyk

ceramicznych przenosi zafozonv przez autora ciqzar prze2yC, to te papierowe
' mimo zidentyfikowanych rzeZbiarskich zabieg6w, kojarzqmi siq raczej

- z klaunowskim make up-em. Sq bardziej zabawowe ni2 dramatyczne. I  mimo

zabieg6w ekspozycyjnych, na szarej plaszczyinie drewna nie emanujq powagE

dla koniecznoSci skupienia.

Nastqpny rozdzialw autoreferacie nosi tytuf PAPIER.

Ze szczeg6lnym zainteresowaniem oddalem siq lekturze tej czq6ci wypowiedzi

autora, oczekujqc odpowiedzi na intrygujqce mnie pytanie - dlaczego papier!

Juz w pierwszym, pobie2nym oglqdzie dokumentacji fotograficznej tw6rczo5ci

widai, 2e Pan Tomasz Westrych doskonale radzi sobie w obranym przez siebie

formacie plakiety. Z wielkq umiejqtno6ciq rozpisuje poszczeg6lne elementy

kompozycj i ,  uzyskujqc i luzjq przestrzeni iglqbi.  Doskonale operuje planem

pierwszym i ptaszczyznq tlowq. Spos6b opracowania modelu podstawowego

w ka2dej oglqdanej odsfonie plakietowego zapisu, Swiadczy o wyjqtkowej

wra2liwo ilci i zarazem potwierdza wysokie umiejqtnoSci manualne.

Tomasz Westrych wie jak to robii!
pan Tomasz Westrych jest zapewne doskonatym medalierem. Zapewne? - bo

niestety w dokumentacj i  nie przedstawil  ani jednej real izacj i  w trwafym

materiale - brqzie. Nawet format wiqkszo6ci prezentowanych plakiet jest

zbiezny do wielko6ci model i  oddawanych do mennicy. Pamiqtam czasy'

w kt6rych (niestety ze wzglqd6w ekonomicznych) mata forma rzeibiarska,

medal i plakieta dawala mo2liwo56 pelnej ekspozycji dzieta - przede wszystkim

przezodlew w brqzie. Przez poler i patynq, pozwalafa na wydobycia tych

szlachetnoSci materialu i kunsztu rzelbiarskiej profesji autora, kt6rych

pozbawione zostawaty wiqksze formatowo rzeib kameralne, realizowane

w wiqkszo$ci przypadk6w w gipsie (nawet patynowanym) i  spotykane na wielu



wystawach. Na szczqScie zamierzchle to czasy. Dzisiaj miejsce realizacji odlewu

jest o96lnie dostqpne i  obciq2enie f inansowe niezbyt dokuczl iwe.

Tak wiqc dlaczego nie gips? - tego jestem got6w siq domySlai!  Gipsowe

pozytywy wnosify by skojarzenia z modelem, stanem przej$ciowym,

materiatem n ieszlachetnYm.
- Dlaczego papier?

Jako materiaf w sztukach piqknych, papier jest przedmiotem niekof czqcych siq

doSwiadczer{ i eksperyment6w: w rzeibie, w sztuce wl6kna - tkaninie

unikatowej, ksiqzce artystycznej, grafice, designie a nawet ubiorze.

Na to pytanie nie uzyskalem odpowiedzi.

Wynoszq z tego, 2e papier jako materia nie interesuje autora w obszarze sztuki

haptycznej,  jest jedynie innym materialem real izacyjnym.Jest celulozowE pulpa

do uzyskania pozytywowych wycisk6w. My5lq, 2e do6wiadczenia z sama

materiq papieru (poza eksperymentem barwienia na szaro, kt6ry to

eksperyment autor ma juz za sobq) mogloby wiele wnie6i dla poszerzenia

wachfarza mo2liwoSci,  nie tylko w rozrze2bieniach gl inianych tabl ic ale przede

wszystkim, uzyskania r62norodno6ci pozytywowych wycisk6w.

Ostatnim rozdziatem autoreferatu jest czqsi zatytulowana NA MARGINESIE.

w tej czqSci autor porzqdkuje spos6b poruszania siq po wielo6ci powstalych

papierowych plakiet. Systematyzuje je w zbiory, grupujqc w cykle nadaje im

nazwy: Znaknatury, cykl Dedykacje, cykl Maski, cykl Portrety, cykl Siedlisko czy

tryptyk Zdjqcie zkrzy2a. obwodzije osobnq, zewnqtrznE rama pod nazwq:

NA MARGINESTE -365 (prawdopodobnie jest to sugestia i loSci dni w roku).

Do ka2dego z cykli autor umieszcza opis odnoszEcy siq do ir6dta inspiracji

stanowiqcych przyczynq powstania plakiety. Przedstawia r6wnie2 argumentacjq

dla zabieg6w kompozycyjnych, kt6re pozwalajq nam odr62ni6 poszczeg6lne

cykle, jeden od drugiego. Kieruje naszE percepcjq na elementy stanowiqce si tq

wyrazu poszczeg6lnYch Pla kiet.

Autoreferat wprowadza nas w prawidlowoSd odczytywa n ia ha bi I ita cyj nego

dziefa eksponowanego na wystawie w Nowohuckim centrum Kultury w

Krakowie.
W przypadku Tomasza Westrycha nie mamy oceni i  wybranego fragmentu

z cafo6ci artystycznych dokonaf autora. JakiejS charakterystycznej czqSci

z po5r6d eksPonowanYch dzief.

Autor Tomasz westrych zaproponowal nam pochylenie siq nad wszystkim

czego dokonaf od 2005 roku, i co zaprezentowal na wystawie

pt; ,, Errare. Na marginesie".



Autor z jakiego6 powodu nie wyr6znit prac, kt6re w sztandarowy spos6b

charakteryzuja jego obecna postawq tw6rczq. Prac rzeZbiarskich zajmujqcych

pozycjq wyjqtkowq. Zestawu dziel, powstatych w ciqgu wieloletnich

do$wiadczefi. Pan Tomasz uznatl,2e wszystko co zrobil i zaprezentowal na

wystawie stanowi jedno sp6jne dziefo.
I  tak jest w istocie.
Cykle real izowane przez lata zazqbiajq siq w czasie powstawania. Wynika z tego

2e poszczeg6lne prace powstajq nieomal2e r6wnolegle na podstawie

zeszytowych szkic6w. R62niqc siq sposobem narracj i :  -  czy to elementem

figuratywoyffi, czy elementem biologicznego ksztattu, czy pejzazowym wyrazem

zajmujq miejsce w poszczeg6lnych cyklach wg. charakterystycznej formy

przekazu. Dlatego te2 w oglqdzie caloici przedstawionych dziel, trudno mi

znaleii elementy wyr6zniajqce siq od pozostalych.

Trudna to decyzja r6wniez dla samego autora.

Pan Tomasz Westrych we wstqpie autoreferatu pisze, cytujq: ,, Niezmiennie

jako genezq natchnienia w mojej dziatalno3ci tw6rczej, wyr6znit bym cztowieka

i jego Srodowisko." Pozwolq sobie skomentowai to w ten spos6b: -stojqc przed

lustrem, codziennie - nie zauwa2amy istotnych zmian w stosunku do naszego

wizerunku z dnia poprzedniego, a przecie2 po uptywie wielu lat -  zmieni l iSmy

siq calkowicie. Szanowny autorze Panie dr Tomaszu Westrychu, nie moze Pan

tego nie zauwa zVtl (- nieskromnie - dla potwierdzenia tego faktu, poslu2q siq

przykladem tw6rczoSci bliskiego Panu (moim zdaniem) tw6rcy. Artysty

stojqcego po drugiej stronie lustra, Pana imiennika Thomasa Houseago)'

Zapraszam Pana do refleksji: - czy zalohona w dziataniu konsekwencja, kt6rej

nie mo2na Panu odm6wi6 i  kt6ra jest warto6ciq niebywale cennA w tym

przypadku nie stanqla w poprzek eksperymentowi w sztuce?

czy kreacja daleko bardziej ekspresyjna, a co za tym idzie pojemniejsza w

Srodki wyrazu, w budowaniu artystycznej wypowiedzi, zgodniej odpowiadad

bqdzie do czasu i  miejsca obserwowanych lub prze2ytych zdarzeri?!

Poddajq autorowi to Pod rozwagq.

Dziafalnosi dydaktycznl Pana Tomasza Westrycha oceniam wyjqtkowo

pozytywnie. Konsekwencja i pracowitoSi oraz oddanie pracy dydaktycznej

potwierdzone jest w dokumentacji zawartej w obszernym katalogu pt:

,,Dydaktyka 2005-2 01-6" . Widai, 2e Pan Tomasz Westrych poprzez wieloletniq

wsp6lpracq z prof.  Stanistawem Hryniem, wsp6lnie wypracowali  doskonaly

program nauczania dla przedmiotu Rzeiba dla ksztatcenia student6w Wydzialu

Architektury wnqtrz. I nteresujqce dwiczenia przyniosty w realizacjach



studenckich, szereg zaskakujqcych rozwiqzafi. Na szczeg6lne wyr6znienie i

godne na6ladowania zasluguje iwiczenie prowadzone na I roku studi6w

,,Cwiczenie na brylach". Prace studenckie zreal izowane w materiale, dalece

odbiegajq od standardowych rozwiqzaf akademickich. Efekt powstaty z

prostego podzialu bryfy i ponownego jej skomponowania z otrzymanych czqSci,

przywodzi mi na my6l tw6 rczoi1, wsp6lczesnego amerykaf skiego artysty Mel-a

Kendrick-a.

Konkluzja

Mam wiele szacunku dla Pana dr Tomasza Westrycha. Zapoznajqc siq z

dorobkiem artystycznym odnotowalem wyjqtkowq cechq artysty, a mianowicie

konsekwencjq iwytrwalo6d. llo56 powstalych plakiet budzi podziw. Stoi za tym

przecie2, wykonanie wielu plaskorzelbionych matryc, i tyle2 samo formy

negatywowych, a nastqpnie umiejqtne wykonanie pozytyw6w w masie

papierowej. To dziesiqtki prac nawet je2eli powstaly w formacie plakiety. SA

r6wniez prace wielkoformatowe. Na uwagq zasluguje ten rodzaj dzialalnoSci

Pana Westrycha, kt6ry zupelnie pominiqty zostal przeze mnie w powyzszej

anal izie - a mianowicie rysunek. Szkice z autorskim komentarzem, stanowiqce

rodzaj pamiqtnika, kalend arza z zapisem my5li, spostrze2eri i wydarzeri. To

bardzo osobisty dokument autora i  godny naSladowania. Gratulujq r6wniez

autorskiego pomysfu na formq dokumentacj i  zebranej w obszernych

wydawnictwach.
Odnotowujq jednak, nikfq aktywno6i wystawienniczq w prezentacjach

indywidualnych jak i  udziale w wystawach zbiorowych i jeSl i juz to inicjowanych

przez Akademiq.
Prezentacja tw6rczoSci - to iycie artysty.

Konfront aila z innymi - to zdobywanie nowych do6wiadczefl i progres

w tw6rczo5ci wfasnei.
Ten niedostatek - moim zdaniem - piqtnuje autora w przeprowadzanej

procedurze.
pan Tomasz Westrych wysoko ustalif poziom dla funkcjonowania swojej sztuki.
poziom oparty, przede wszystkim na umiejqtno6ciach manualnych. Na poziomie

narracji, spenetrowanym doglqbnie przez poprzednik6w: Adolfa Ryszki, Jana

Kucza, Adama Myjaka i calej plejady artyst6w lat 70 - tych, szczeg6lnie tych,

dzialajqcych w obszarze malej formy rzelbiarskiej i medalierstwa.

Po wnikl iwej anal izie przedstawionego dzietta, trudno mijest wskazai

nadzwyczajny element tw6rczoSci Pana Tomasza Westrycha wnoszAcy



znaczEcy wkfad w rozw6j dyscypliny w zakresie rzeiby, bY z pelnym

przekonaniem poprzei starania artysty o nadanie stopnia doktora

habilitowanego.
Biorqc pod uwagq powy2szE ocenq stwierdzam, 2e Pan Tomasz Westrych nie

spetnia wymog6w art. 1.6 Ustawy z dnia L4 marca 2003 roku (z p6lniejszymi

zmianami) o stopniach i tytulach w zakresie sztuki do nadania stopnia doktora

habi l i towanego w zakresie sztuk piqknych.

fta%


