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RECENZJA

w dvscvplinie sztuk Pieknvch

dr Tomasza Westrvcha

z Akademii Sztuk Pieknvch w Krakowie

Pan Tomasz Westrych urodziN sig w 1968 roku.

W 1996 roku ukoficzyN studia )rze2by na WydzialeRze2by Akademii Sztuk Piqknych

im. Jana Matejkiw Krakowie, w pracowni prof. J6zefa Sqkowskiego, otrzymujqc
dyplom magistra sztuki.

Do6wiadczenie dydaktyczne dr Tomasz Westrych zdobywal od 1996 roku'

Od 01.11.199G roku zostal przyjqtyjako asystent ( w wyniku konkursu) do l-szej
pracowni Rze2by Wydziatu Architektury Wngtrz w ASP w Krakowie, prowadzonej
pzezprof. Stanislawa Hrynia. Od 2006 roku pracowal jako starszy wykladowca'

Tomasz Westrych uzyskaN stopieri doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych

w dyscyplinie artystycznej - sztuki pigkne, nadany uchwalq Rady Wydziatu Rze2by

Akademii Sztuk Pigknych w Krakowie w 2005 roku na podstawie przedstawionej

rczprary doktorskiej -,,Lapidarium - moia wypowiedL" iwymaganych egzaminow'
promotorem w przewodzie byt prof. Stanislaw Hryn a recenzentami byli prof. J6zef

Marek iprof. Jozel Sgkowski.

Od 2006 roku zostal mianowany na stanowisko adiunkta w l- szej Pracowni Rze2by

na Wydziale Architektury Wnqtrz w ASP im. Jana Matejki w Krakowie

Gdy otrzymalem zestaw dokumentacji przewodowej mojq uwage zwr6cilo jej bardzo

staranne opracowanie edytorskie w formie ksiqzkowej. To warto pochwalic, bo nie
jest to powszechnie stosowana forma udostqpnienia swojego dorobku do oceny

przewodowej. To r6wnie2 Swietny zabieg reklamowy'

Afe m6j zachwyt nie trwal dlugo. sNabl w miarg zaznaiamiania sig z tre6ciq

i dokumentacjq a2 zanikl zupelnie'



Jako pracownik Wydziatu Architektury Wngtrz ASP w Krakowie dr Tomasz Westrych

od roku 2006 do 2016 ( dziesigc lat) nie moZe sig pochwalic wieloma funkcjami.

Jest inicjatorem (od 2013 roku) powstania Kursu dla Kandydatow na studia ASP
-WAW Krak6w, koordynuje zlqcta warsztatowe, na kursie prowadzi przedmiot

Rysunek. WspolorganizowaN i prowadzil plener dla student6w I roku z Rysunku,
Malarstwa i Projektowania bionicznego.

. Opisujqc sw6j udzial w pracy dydaktycznej w pracowni rze2by habilitant glownie
przylacza programy prof. Hrynia prowadzqcego Pracowniq Rze2by na Wydziale
Architektury Wngtrz, gdzie jest asystentem, nie opisujqc swojego wkladu
w prowadzeniu studentow. Ta sama uwaga dotyczy innego zatrudnienia
w Krakowskiej Szkole Wyzszej im. Karola Frycza-Modrzewskiego w Krakowie
w latach 2003-2012, pisze'. ,,'Swojq aktywnoSc zawodowq pelnilem na polu dydaktyki

na zajqciach z przedmiotu Rysunek. Wspolprowadzilem zaiqcia warsztatowe
i studyjne z Prof. Andnejem Zwolakiem, jako asystent.(...) W roku akademickim
2004-2005, wspolpracowalem w pracowni Rysunku dla ll roku z dr hab. Janem

Tutajem i rownieZ pelnilem funkcjq asystenta pana docenta. W latach 2005-2012

z piwrotem wspotpracowalem i asystowalem u Prof. Andrzeia Zwolaka, kontynuuiqc

dydaktykq dla roku lll (dwa semestry)"'
Duzo fepiej dydaktycznie wyglqd a praca Tomasza Westrycha na studiach
niestacjonarnych I stopnia na Wydziale Architektury Wnqtrz ASP w Krakowie,
gdzie Rada WydziaNu w 2008 roku wyrazila zgodq na samodzielne prowadzenie
przez niego przedmiotu Rze2ba - ale opis dydaktyki jest bardzo og6lnikowy.'przebieg 

dotychczasowej pracy dydaktycznej nie daje jednoznacznei odpowiedzi

czy habilitant posiada odpowiednie kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia

zalee.

W roku 2016 zostal laureatem,,Medalu Komisji Edukacji Narodowej"

pan dr Tomasz Westrych prowadzi r6wnocze6nie dziatalno6c artystycznq.
i wstawienniczq. Ale nie jest to imponujqca lista. Co prawda w 2yciorysie
artystycznym jest to zapisane jako ,,wybrane wystawy", av'rykaz dotyczy lat 2006

do 2016 (czyli 10 lat) i obejmuje 13 wystaw z czego 9 jest w Krakowie,
1 w Warszawie, po jednej we Wroclawiu, Katowicach i Rzeszowie. lle z tej wyliczanki
jest vuystaw indywidualnych trudno sig zorientowa6.( jest to informacja z Zyciorysu

artystycznego zamieszczonego w opracowaniu ,,Dydaktyka 2005 '2016")' Natomiast

* iy"iory.ie artystycznym zamieszczonym w opracowaniu ,,Rze2ba" w wybranych

wystawach i konkursach sq nieco inne dane za okres 2006 do 2015 : 10 wystaw
- 6 w Krakowie i po jednej w Warszawie, we Wroclawiu i w Rzeszowie. Jest teZ

wymieniony jeden konkurs z2OOG roku na Pamiqtkq Miasta Krakowa w ktorym

ad Tomasz Westrych bral udzial. W kwestii wybranych realizaqi i komercyjnych
projekt6w zamieszczonych w tym Zyciorysie artystycznym to wymienione sq dwie
pr"t" - projekt i realizacia pfaskorze2by na tympanonie bramy wej6ciowej

do cmentarza i synagogi Remuh na krakowskim Kazimierzu z 2000 r co nie mohe

by6 brane pod uwag q ze wzglqdu na rok realizaqi i realizacja w 2014 rze2by

na temat jubileuszu 650-lecia UJ dla AGH w Krakowie. Reszta to prace przy

renowacji i rewaloryzacii zabytk6w w Krakowie i Nowym sqczu.

Ad Tomasz Westrych zajmuje stg rze2bq i rysunkiem, wsp6lpracuje przy renowacji

i restaura qi rze2by i element6w architektury w kamieniu.



Dolqczona do dokumentacji publikacja o rze2bach ad. Tomasza Westrycha od 2006

do 2015 zawiera w ,,rozdziale 2015" zdjqcie jednej pracy pt' ,,Eratyk 1112014" z roku

2014, co Swiadczy, 2e rok 2015 nie zaszczycila Zadna praca rzeZbiarska. Nie znam

form rze2biarskich ad. Tomasza Westrycha , kt6re byty prezentowane na przewodzie

doktorskim, ale te w dokumentacji z roku 2006 wydajq siq interesujqce. Rozwiniqte
jakby w formie totem6w, z reliefem przechodzEcym niekiedy w rysunek, mogq
intrygowa6, zaciekawiac. W przedziale czasowym 2007 do 2010 pojawiajq siq reliefy

komponowane na formacie kwadratu o wymiarach 50x 50 cm (5 prac) i kwadratu

o wymiara ch 21,5 x21,5 cm (25 prac). Genezq formatu habilitant ,,wyjaSnia" w opisie
prac nad cyklem ,,Rewizja - znaki natury" (cytat) : (...) ,, Zawsze w takiei sytuacii staie

siq dla mnie pomocna my1l o kompozyciiw przyszlei pracy. Od niei zaczynam.
W tym przypadku pomyStalem o formacie pracy, w kt6rym upatrywalem i znalazlem
przyszle rozwiqzanie plastyczne. Kwadrat to bardzo wymierne polqczenie czterech

bok6w, to powierzchnia. iaka dostalem po odrzuceniu mnieiszeao prostokata z

zwanei ..zlotvm prostokatem"". To jakieS zupelnie nowe, absurdalne twierdzenie.
Wedlug mnie ,,pomysl" tak sztywnego ograniczenia formatu do kwadratu 21,5 x21,5

nie byl dobrym pomyslem. Odbieram to jako swoisty,,kaganiec", ,,antytw6rcze"
ograniczenie. WystarczyNo zalo2y6,2e formatem kompozycji bqdzie kwadrat. Kwadrat
jako indywidualny, specyficzny kadr autorski, filmu - opowieSci o swojejwizji Swiata'

W pracach z roku 2012w cyklu ,,Maski", gdzie autor rezygnuje z,,porzqdkujqcego"
elementu kompozycyjnego jakim byN kwadrat, otrzymujemy rozwiqzania na poziomie

bardzo amatorskim ( 24 maski). Tego roku w ,,tw6rczo6ci" ad Tomasza Westrycha
nie ratuje powstanie pracy w terakocie pt. ,,Balans", o banalnym, wrecz nieciekawym
pomySle na formq. Jedynym plusem jest to, ze jest to pr6ba odniesienia siq do
przestrzeni, ale bardzo nieudolna. bo rozwiniqta glownie w dw6ch kierunkach
( kojarzy mi siq z rogalem z ciasta francuskiego ).

W opracowaniu ,,Rze2ba" pojawia siq tez inna, niezrozumiaNa mySl: ,,WczeSniei
w notatniku ,,obrysowalem" koncepciq nadaiqc pomyslom formq szkic6w".

Analizujqc nastqpny format kompozycji - okrqg i powstale ziego zastosowaniem
reliefy, odnoszq wrazenie, 2e autor wybierajqc go nie mial SwiadomoSci z jakimi

trudnoSciami siq spotka. I to w rozwiqzaniach da siq zauwa2y6. Materia wewnqtrz

okrqgu wydaje siq zawsze szczegolnie skondensowana, zagQszczona. (patrz ksiqzka

Rudolfa Arnheima ,,Sztuka i percepcja wzrokowa") iz uwagi na brak osi odniesien
w ukNadzie prostopadloSciennym jest formatem trudnym do zagospodarowania.
Wymaga duzej SwiadomoSci i odpowiedzialnoSci tworczej komponowanie w tym
formacie ( tu autor m6glby chocby zanalizowa6 kompozycje medaliAdolfa Ryszki,
bo jest znacznie wiqcej dobrych przykNadow w tym obszarze )'

Opisujqc genezQ i inspiracje swoich projektow rze2biarskich ,,...od roku dwa tysiqce

osmego do dwa tysiqce dziewiqtego.." Tomasz Westrych przywoluje tw6rczo56
Adolfa Ryszki w dziedzinie medalierstwa ( choc szkoda, ze tylko z tego obszaru
tworczoSc go zainteresowala). Zdale siq nie rozumiec w pelnijego tw6rczoSci i tak
charakterystycznego dla Ryszki lqczenia w jednej kompozycji element6w realizmu
z abstrakcjq surrealistycznq, dramaturgii form z elementami groteski przy
jednoczesnym stosowaniu kanonicznych wartoSci rze2biarskich, perfekcyjnych

wafor6w studium natury, tego niezbywalnego 2r6dNa inspiracji dla form rze2biarskich.
Moim zdaniem u habilitanta ,,lekcja z Ryszki" nie zostala wykonana rzetelnie.
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A szkoda. W jego realizacjach brak odniesienia do wnioskow formalnych, kt6re
powinien wyciqgnq6 i albo przyswoi6 i rozwinqf albo znale26 wNasny iqzyk
wypowiedzi.

Oceniajqc dorobek artystyczny po uzyskaniu doktoratu, naleZy zauwa2y6,
ze w ogromnejwiqkszoSci przewa2ajqprace reliefowe, kt6rych rozwiqzania formalne

i kompozycyjne nie wnoszq nowych wartoSciw ksztaftowaniu formy rzeZbiarskiej.
Malo tu poszukiwari, eksperymentowania. Jednq z pzyczyn takiego stanu mo2e by6
to, 2e autor pracuje zbyt dNugimi cyklami, Tworzy szereg kolejnych prac, kt6re
specjalnie nic nowego nie wnoszq. SE,,powielaniem" dotychczasowych rozwiqzafi,
schematu kompozycyjnego i roztiqzan formy.

Tomasz Westrych chce by6 niewqtpliwie rze2biarzem, ze wszystkimi rozterkami
i fascynacjami, kt6re towarzyszq tej pracy. Daje temu wyraz w autoreferacie,
ktory w stosunku do przedstawionej dokumentacjijest raczei zbiorem pragnieh tego
co powinien doszuka6 sig oglqdajEcy w jego pracach, niZ rzetelnqanalizq swojej
wykladni artystycznej, rozumienia szerokiej problematyki rze2biarskiejjako
przyszNego samodzielnego artysty i pedagoga, otwartego na ro2ne problemy

i meandry wsp6lczesnej sztuki. (mimo tego, ze jest to pracownia rze2by dla
przyszty ch p roje kta nt6w a rch ite ktu ry wn gtrz ) .

Nie pr6buje r6znych stylistyk w wypowiedziach artystycznych, chocby po to,
Zeby Swiadomie je odrzucic i obronic wlasnq koncepcjq rze2by.

Adiunkt Tomasz Westrych jakp gl6wne osiqgnigcie artystyczne, do uzyskania
habilitacji. zgodnie z wymogiem formalnym (jak sam twierdzi w autoreferacie)
wskazuje osiqgniqcie artystyczne w postaci autorskiej prezentacji cyklu rze2b,
pod wsp6lnym tytuNem:,,Errare. Na marginesie.", kt6re odbylo siq w roku 2015
w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie, jako aspirujqcy do spelnienia warunkow
okreSlonych w art. 16 ust. 2 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Ten zestaw prac pomySlany zostal pzez autora jako pewne podsumowanie swojej
tw6rczo6ci, refleksja nad przeszlo6ciq tera2n iejszo5ciq i przyszloSciq.
Nad odwiecznymi pytaniami o czNowieka ijego Srodowisko, jego kondycjq
w otaczajqcym go Swiecie.

BlEdzie (errare)jest rzeczq ludzkq, ale w tym blqdzeniu trzeba sprobowac znale2e
jaki5 sens, kierunek. Probowac siq okre6la6 jako artysta Swiadomy (habilitacja)

Wystawa ( jakzaznacza habilitant - autorski projekt ) skNada siq banerow, kt6re
( a wlaSciwie fotografia na nich ) majq by6 jakby wprowadzeniem ilustrujqcym
(wg Autoreferatu autora ) kulisy powstawania dzieNa i majqcych na celu

,,propagowanie wsrod publicznoSci osqdu na temat znaczenia warsztatu w sztuce".
Moim zdaniem te duze zdjgcia nie spelniajqzalohefi autora, sq,,technologicznie"
niezrozumiale i stanowiq zbyt silny akcent wzglqdem pokazywanych prac. Sq raczej
elementami demolujqcymi przestrzefi wystawy. Lepszym rozwiqzaniem bylby pokaz

slajd6w, dokumentacja fotograficzna Iub film.
Jednym z element6w wystawy jest zestaw prac wykonanych w terakocie ( z cyklu
Eratyk ( od nr 1 do 7 )) majqcych obrazowa6 stan ,,rozbicia osobowo5ci". Westrych
tak je tlumaczy: ,,. ..Pragnqlem ksztaltowac niechciane stany lqkowe, obawy i
poslu2y1 sig w tym celu figurq stytistycznE mogEcq ud2wignqc ten temat. ,,Poiemnq"

atunq,



formq dla mnie okazal siq ksztalt qlowv na podobiehstwo naczvnia ceramiczneao,

tecz iie bqdqcy nim doslownie. Skoro to wizerunek glowy, musial odwolywa1 siq

nie tylko do archetypu portretu psychotogicznego, ale r6wnieZ materialu, iakim iest
brakota powstajqca z wypalonei ziemi". (koniec cytatu), Komentarz wydaje mi siq

zbqdny. Choc jeszczejedna uwaga wydaje mi siq waZna. Dotyczy eksponowania

rze2b ceramiCznych na drewnianych, aZurowyCh w barwie ,,Szarej" postUmentaCh

(jak pisze autor : ,,zgodnie z moiq koncepciq wystawienniczq'). Sq one zbyt

ionkurencyjne do form ceramicznych, przeszkadzaiqw ich odbiorze, pr6bujqc siq

z nimi niepotrzebnie lqczyc formalnie, cho6by ze wzglgdu na szerokoSc elementu

zbli2onEdo szerokoSciform uzytych w budowie formy ceramicznej. Dla prawidlowej

ekspozycji rze2by z terakoty nalezaloby je skontrastowa6 z formq, wyciszy6 i znale26,

inny spos6b na umieszczeniejej na stosownejwysokoSci. Lepsze bylyby nie

aZurowe podesty a pelne, cho6by biale. No i ta ich szaro66 zestawiona z czamq

angobq jest kontrowersyjna, przyczynia sig do niepotrzebnego ,,zwiqzania si9"
podestu z rze2bq.
Oglqdajqc trzy cykle prac . .."Na marglnesie-365,2013-14/2008-2017 lepsze byNoby

ograniczenie ich iloSci (wyb6r najlepszych) i lepsza ekspozycja (lepiej wyglqdatyby
piezentowane obok siebie, z wiqkszym dystansem migdzy nimi, by mo2na byNo si9

skupi6 na kazdej. Natomiast pokazanie ich w formie trzech plansz zawierajqcych
po 18, 24 i 18 sztuk zatraca ich czytelno5c i oddzialywanie.
Znacznie fepsza jest ekspozyqa trzech prac poNprzestrzennych - Eratyk 8, Eratyk 9,

Eratyk 10 22014 roku i wida6, 2e wiqksza skala pracy oddzialuje pozytywnie na

ksztaltowanie formy przez autora.
Do trzeciego cyklu ,,Maski", prbzentowanego na wystawie, odnioslem sig wczeSniej,

ale w uzupelnieniu teZ zmniejszylbym iloSc pokazywanych prac (wybralbym

najciekawsze (np. 5 z 2$) i eksponowalbym je obok siebie, Chocia2 jako slabe

nie pokazywalbym ich wcale.

Ad Tomasz Westrych mowi o sobie, ze jest artystq badajqcym, poszukujqcym.

Trudno doszukac sig tego w odpowiedniej i lo6ciw dziesigcioletnim okresie tworczej
pracy artystycznej.

W tym przedstawieniu sylwetki dr Tomasza Westrycha widac jego osobq jako tworcq

o niezbyt du2ym dorobku artystycznym, wystawienniczym i organizacyjnym oraz

o slabo rozwi n iqtej SwiadomoSci a rtysty cznei.

Reasumujqc rozwaaania o tw6rczoSci dr Tomasza Westrycha, przedstawia siq on
jako artysta o wrazliwoSci na otaczajqcq go rzeczywistoS6, z kt6rej probuje wybierac

tematy waZne, dla niego, ktore ,,widzi" inaczej, po swojemu'

Do swoich realizacji u2ywa glownie dw6ch materialow: papki celulozowej
kt6rq wypelnia formy gipsowe (zdjqte z modelu z gliny) i odnoSnie do masy
papierowej, stale podkreSta, ze eksperymentuje i bada na nowo mozliwo6ci papieru .
(chod nie wida6 tego w jego praktyce rze2biarskiej, bo stale posluguje siq schematem

wykonawczym).U2ywa tez terakoty, gliny ceramicznej, ale o swoim warsztacie
i budowaniu formy w materiale ceramicznym nie pisze. Choc wspomina o kamieniu,
prac w kamieniu nie widzimy w dokumentacji. To chyba trochq maNo, jak na warsztat
pedagoga, ktory bqdzie mial do czynienia z rohnymi pomyslami studentow. Pracujqc

ze studentami lepiej mie6 szerszq wiedzq materialowq, wiedzq o wlaSciwo6ciach
konstrukcyj nych i wyrazowych r6znych material6w u2ywanych w dziaNan iach
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rze2biarskich. Nie bardzo chyba tez rozumie, 2e materiaN moze nasunq6 jakiS

pomysl, ale jest on zawsze jest wt6rny w stosunku do idei. To idea ,,wybiera"
material.

Warto siq jeszcze odnieS6 do szkic6w rysunkowych zamieszczonych
w dokumentacji. Bo nie sq to rysunkijako osobne dzieNa plastyczne. Sq to zapisy

koncepcji, ktore majq byc pomocne w tworzeniu realizaqi rze2biarskich. Sq one
(szkice rysunkowe) w wiqkszo6ci ciekawsze ni? realizowane w oparciu o nie rze2by'

Daje siq zauwa2y6,, 2e autor ma trudno€ci z ,,przeloZeniem" ich na formg
przestrzennq. Bo to jest pierwszy zapis idei, konkretyzacia mySli w procesie

tw6rczym a kolejnym krokiem jest poszukanie ideiw zapisie przestrzennym czyli
praca nad formq.

Przechodzqc do konkluzji stwierdzam, 2e na podstawie przedstawionego

dorobku artystycznego i pedagogicznego oraz przedstawionego gN6wnego

osiqgnigcia artystycznego - prac tworzqcych wystawq pt. ,,Errare. Na

marginesie", do kt5rych odnioslem sig w powy2szej recenzji stwierdzam,
2e pan dr Tomasz Westrych z Wydzialu Architektury Akademii Sztuk Piqknych

w Krakowie nie spelnia wymog6w by przyzna6 mu stopiefi doktora
habilitowanego

t@
prof. Janusz Kucharski


