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Uniwersytetu Artysty cznego w poznaniu



Zleceniodawca recenzi i:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydziat Rze1by i DziaNafi Przestrzennych

pismem z dnia2l.04.2017 roku, zgodnie z otrrymanq decyzjq Centralnej Komisji ds.

Stopni i Tytul6w (BCK-VII-L-8527116) poinformowal o powolaniu mojej osoby

w sklad komisji habilitacyjnej z funkcj4 recenzenta w postgpowaniu habilitacyjnym

w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznq - sztuki pigkne Pana

dra Tomasza Westrvcha.

Dane habilitanta

Pan dr Tomasz Westrych urodzit sig w 1968 roku. W roku 1996 uzyskal dyplom na

Wydziale Rze1by krakowskiej Akademii Sztuk Pigknych, w Pracowni prof. J6zefa

Sgkowskiego. W latach 1996 - 2000 byl asystentem i wykladowcq, a od 2006 roku

zostal niianowany na stanowisko adiunkta w I Pracowni Rze1by na Wydziale

Architektury Wngtrz w ASP w Krakowie.

W 2005 roku obronil doktorat z dyscypliny rzef,ba na Wydziale Rze1by

krakowskiej ASP. Temat pracy ne1biarskiej i pisemnej brzmial: ,,Lapidarium - moja

wypowiedZ".

Obecnie Pan dr Tomasz Westrych prowadzi zqgcia dla student6w I i II roku

(wczeSniej jednolite studia magisterskie, a obecnie studia I stopnia).

Wsp6lorganizowal i prowadzil plener dla student6w I roku z rysunku, malarstwa

i projektowania bionicznego. Od 2008 roku na wniosek Rady Wydzialu Architektury

Wngtrz samodzielnie prowadzi zqgcia z przedmiotu rzeilba dla studi6w

niestacjonarnych I stopnia, nie przestaj4c wsp6lpracowa6 na studiach stacjonarnych

I stopnia zprof. Stanistrawem Hryniem. Od 2013 roku prowadzi kursy dla kandydat6w

na studia w ASP - WAW w Krakowie, koordynuje wszystkie zajgcia warsztatoweo

a na kursie prowadzi przedmiot rysunek. Od 2014 roku wspoltworzy i prowadzi

zajgcia z przedmiotu rzeAba dla student6w II stopnia / studi6w magisterskich.

W 2016 roku zostal odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za dzialalno$C

dydaktyczn4.
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Zajmuje sig rzeAby, rysunkiem i medalierstwem, wsp6lpracuje lub pracuje

indywidualnie przy renowacji obiekt6w rzeZbiarskich i elementach architektury

z kamienia i drewna.

Ocena dorobku artystvcznego

Na dorobek artystyczny Pana dra Tomasza Westrycha skladaj4 sig wystawy:

- Krak6w 2016, Galeria ASP, ,,Inspiracje architektur4", Interdyscyplinarna wystawa

pedagog6w ASP w Krakowie;

- Krak6w 2016, Malopolski Ogr6d Sztuki -Pauza In Garden , spotkanie tw6rcze pt.

,,Koledzy Balbiny", wystawa zbiorowa;

- Krak6w 2016, IV Biennale Architektury Wngtrz, akcja teatralno-filmowa

w przestrzeni miejskiej pt. ,,IN-CIDENT";

- Krak6w 2015, Galeria ASP, ,,Otwarte" - szkice artyst6w z krggu ASP Krak6w;

- Krak6ri 20l5,,,Galeria Centrum" - NCK Krak6w, wystawa rzeLby;

- Krak6w 20l3,,,Galeria 4 Sciany" WKiRDS, wystawa neLby;

- Rzesz6w 2012, Milenium Hall, wystawazbiorowa,,Bli1niemu swemu";

- Katowice2}l2, BWA, wystawa zbiorowa ,,Bli2niemu swemu";

- Wroclaw 2011, Muzeum Miejskie, wystawa zbiorowa,,BliZniemu swemu";

- Warszawa 2011, Zachgta, Narodowa Galeria Sztuki, wystawa zbiorowa ,,BliZniemu

swemu";

- Krak6w 201I, Galeria Rgkawka, wystawa rue1by.

Tak wigc, jak wida6 z powyZszego zestawienia, Pan Tomasz Westrych po doktoracie

braludzial w 10 wystawach, z czego 2 prawdopodobnie - nie mogg tego ustali6 na

podstawie spisu zJego dokumentacji - to wystawy indywidualne.

Ocena Autoreferatu

Autoreferat dra Tomasza Westrycha jest zbiorem przemySleri i opis6w o dziele

plastycznym, i sklada sig ze ,,Wstgpu" - str. 5 oraztozdziaL6w: ,,ERRARE" str. 6-11,

,,PAPIER" - str. 12-22, ,NA MARGINESIE" str. 23-40 oraz ,,OM6WIENIE

pozosTALYCH O SL4GNIEC NAUKOWO-BADAWCZYCH" str. 4l -48.

Wstgp okresla drogg tworcz1 habilitanta oraz punkt wyjScia do omawianych prac

z konstatacj6, Ze autor niezmiennie genezq natchnienia w swojej tw6rczoSci wyr6znia



czlowieka i jego Srodowisko. W rodzi ale ,,ERRARE" habilitant omawia genezg

i czyni odniesienia do powstalych prac - cyklu rzeLb pod wsp6lnym tytulem:

,,ERRARE. NA MARGINESIE", kt6re prezentowat w 2015 roku w Nowohuckim

Centrum Kultury w Krakowie, jako dzielo aspiruj4ce do spetrnienia warunk6w

okreSlonych w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Pan Tomasz Westrych

w kolejnym rozdziale ,,O PAPIERZE" pisze, 2e synteza pracy w szkicownikach -

brulionach slu?y mu do bezpoSredniego przetohenia na formg pracy rze1biarskiej za

pomoc4 materii - pulpy papierowej . Ftozdzial,,NA MARGINESIE" opisuje prace

autora, takie jak plakiety czy maski oraz portrety. Rozdzial ten zawiera r6wniez

informacje zwiqzane z aranhacj4 wystawy habilitacyjnej w przestrzeni Nowohuckiego

Centrum Kultury w Krakowie. W drodze Zycia i dziaLafi habilitanta ta wystawa jest

szczeg6lna, gdy?jest pr6b4 zreasumowania Jego dotychczasowej dzialalnoflci na polu

rzeAby. Ta wystawa zawiera r6wniez celowy aspekt edukacyjny w postaci baner6w

z fotografiami ilustruj4cymi .kulisy powstawania dzieta. Te kadry ujawniaj4ce

fragmenty prac habilitanta skupiaj4 sig na detalu rze1b i pracy samych r4k i na pewno

pomogly calej organizacji przestrzeni wystawienniczej. Autor w tych okolicznoSciach

Galerii prezentuje wszystkie powylsze cykle prac, kieruj4c sig sluszn4 zasadq

,,...prostoty i znaczeniu niedopowiedzefi oraz wyrafinej sugestii kilku detali, kt6re

pozwalajq idei przemawia6 samodzielnie". Moim zdaniem te sfuszne zaLohenia Pana

Tomasza Westrycha s4 pr6b4 definiowania Swiata w jego najbardziej og6lnym sensie.

S4 dowodem na Jego wiarg w zmyslow4 - bardziej czy mniej - sferg przekazv. Tak

r6znorodny bowiem zestaw prac, gdzie glina, papier - pulpa sfuZq przekazowi

abstraktu wygenerowanego z rysunku - szkicu habilitanta, staje sig frapuj4cy. Ale teL

te przeksztalcenia wynikaj4ce z wielu r62nych doSwiadczeri ukazuj4 jednak takhe

pewn4 powierzchownoSd tych ftZnych temat6w. Brakuje mi dlatego poglgbionego,

bardziej rozbudowanego cyklu prac i bardziej opisowo - glgbiej ukazanego wywodu

w ,,Autoreferacie'0. W ,oAutoreferacie" tekst - przy takiej r6znorodnofici dzialah

zajmuje jednak malo miejsca. OczywiScie, autor moZe pisa6 wedlug swojej potrzeby

w kwestii ,oniedopowiedzeh", ale dla mnie nie ma w nim ,porywu" i nasycenia -

dopelnienia do - w sumie skromnych, studyjnych wrgcz prac i poszukiwaf autora.
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Ocena dolaczonego dziela artvstvcznego

Od czasu doktoratu w 2005 roku Pan Tomasz Westrych poszukuje w rze1bie

o,naleznych proporcji pomigdzy tre5ci4 i rwiEztq form4 wypowiedzi, a zakres

inspiracji, mimo zmieniaj4cej sig tw6rczej wypowiedzi jest ten sam''. ,,Errare. Na

marginesie" dobrze wigc moim zdaniem oddaje zamysl autora tworzenia kameralnych

cykli. Takie postgpowanie tw6rcze, tzn. poszukiwanie ,,...po to, by odnale26 dobre

rcrwi4zanie dla wartoSci wlasnej rzeLby" na pewno widzg w postawie habilitanta.

W tw6rczym znaczeniu jest ona szczera i koncentruje sig na ujawnieniu wlasnego

charakteru pracy. Zabiegi technologiczne oraz prace powstale z inspiracji materii

papierowej cenig sobie i s4 mi one bliskie. S4 to male etiudy - 24 kwadratowe

z papieru, pt. ,Na marginesi e - 365" z lat 2008-2010 i sktadaj4 sig w sumie na format

177 x 100 cm. Nastgpne to 5 plakiet - odciski papieru w negatywie gipsowym azy

ksztattami modelowanymi w glinie i prace w koricowym efekcie oprawione

w glgbokie biale ramy. oo...Pomigdzy szklem a praaE stworzyl sig ciekawy dystans

i gtgbia, kt6ra zbudowala dodatkow4 treS6 estetyczn4". Jak pisze jeszcze autor dalej:

,,...oprawa biatych ram nadala pracom krucho5ci i delikatnoSci". Te wszystkie

powylsze stwierdzenia habilitanta dotycz4ce ramek mnie jednak nie przekonujq, s4 dla

mnie niepotrzebnym dodatkiem do ,,estetyzuj4cych treSci". Inne prace zlat2013-2014

pt. ,Na marginesie -365" skladaj4 sig r6wniez na format 177 x 100 cm w iloSci 18

okr4gtych papierowych form, jak i kolejny zbi6r ,,papierowyo' pt. o,Maski'o z 2012

roku, o wym. r6wniez 177 x 100 cm, stanowi4 razem w pewnym sensie poprawnq

wypowiedZ, ale w swojej poprawnoSci powszechn4. Taki rozrzut temat6w

i kameralnych zapis6w ujawnia mozliwoSci autorao ale nie ujawnia wedlug mnie

potencjafu godnego jeszcze do. nadania stopnia doktora habilitowanego. CzujE

niedosyt w calym dorobku autora dla nadania habilitacji. Tomasz Westrych - mam

wrazenie - w swojej tw6rczoSci, posiadaj4c szerokie spektrum doSwiadczenia r6znych

dziatafi technologicznych nie ujawnil jeszcze wystarczaj4co i przekonuj4co

wyksztalconego tw6rczo dorobku. Nie mogg powiedziefi, Le Jego prace stanowi4

znaczqce osi4gnigcie artystyczne czy wnoszQ istotny wklad w sam4 dyscypling.

Ocena osi4gnig6 artystycznych w aspekcie aktywnoSci mlodego wciq? artysty,

ubiegaj4cego sig o habilitacjg nie mohe by6 wigc dla mnie pozytywna. IloSd wystaw



autora na przestrzeni ostatnich 12lat jest bardzo skromna. O jakiej rozpoznawalnoSci

autora mohna m6wi6 przy Jego uczestnictwie w kilku wystawach zbiorowych, nie

m6wi4c juZ o iloSci wystaw indywidualnych. Ten brak precyzji przy spisie ,,treSci"

wystaw zbiorowych - do indywidualnych r6wnie2 nie pomaga habilitantowi. Jakby

sam czul, 2e moZe by6 ich za malo. Dostrzegam jednak szansg dalszego, pelniejszego

i ciekawego rozrvoju, ale w tej chwili uwaham,Ze potencj al tw6rczy Pana Tomasza

Westrycha nie pozwala na stwierdzenie, 2e mohna przyznal mu stopieri doktora

habilitowanego. Jestem teL przekonany, 2e Jego dziatralnoild dydaktyczna na Wydziale

Architektury Wngtrz jest bardzo pozytywna. Wida6 to po bardzo duaej iloSci prac

studenckich, prezentowanych w dolqczonym do dokumentacji wydawnictwie. Ten

warsztatowy potencjal habilitanta tutaj, tzn. w pracy ze studentami, znajduje bardzo

dobre ujScie. Takie efekty na tym kierunku, gdzie wrazliwoSl na materig jest bardzo

potrzebnu we wngtrzu architektonicznym i wok6l niego, w tym obszarze uwaaam

dorobek Pana Westrycha,2e jestbez zarzutu.

Pan Tomasz Westrych w swoim ,,Autoreferacie'o pisze o przyszlych realizacjach

neflbiarskich, o rzefibach, koncepcjach pracy w pulpie papierowej - celulozie i innych

pomyslach. ZyczE Mu stworzenia pracy bardziej rwartej, rozbudowanej w glgbszy,

pelniejszy pokaz i caloSciowEtematycznie - ideowo prezentacjg dziela.

PrzypomnQ, 2e Rada Wydzialu Rzelby ASP w Krakowie wskazana przez Pana

dr Tomasza Westrycha dla przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego nie

zdecydowala sig na jego otwarcie i zvvr6cila dokumentacjg do Centralnej Komisji,

kt6ra z kolei przekazaha j4 na Wydziat Rzelby i Dziatafi Przestrzennych UAP.

Krakowska Rada miaLa wigc takZe w4tpliwoSci co do potencjalu artystycznego

habilitacji.

Konkluzia

Pan dr Tomasz Westrych jest wyksztalconym rze1biarzem i zajmrrje sig wieloma

obszarami poszukiwari. Posiada pasjg badawczq, kt6ra szczeg6lnie dobrze wygl4da

w osi4gnigciach pedagogicznych. AIe dziaNalnoS6 dydaktyczna jest istotnym, ale tylko

dopelnieniem do caloSci habilitacji. Tymczasem dzielo habilitacyjne w tym obecnym

wydaniu - propozycji nie prezentuje jeszcze moim zdaniem przekonuj4cej jaftoSci
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i sE ptzekaztt. Dlatego nie wnoszg o przyznanie Panu Tomaszowi Westrychowi
stopnia doktora habilitowanego i wniosek ten uwazam zaprzedwczesny.

Z powa2aniem

iBanachowicz


