
a d j . dr hab. Piotr Muschalik

Wydziai Projektowy

Akadeinia Sztuk Piekriych

w Katowicach

kad®Eiii Sztuk Pi^knych

Dane osobowe

zakoriczyi obrona pracy dyplornowsj z grafiki prpjektprvej u prof. Rosiawa

Szaybo, W latach 1995-2002 by! ivykladowcq fppografii w S'cudium

Projektowania Graficznego Publishing Institute,, a w latach 2004-2005 w

Pracowni Fotografii na Akadernii Swietokrzyskiej w Kielcach.

Gd 2000 roku prowadzi studip graficzne, w ktorym zajmuje SJ^P. fptpgrafia

i grafika uzytkpwa.

OP 2004 wspdlpracuje z wydawnictwami; MUZA SA, Proszynski i S'-ka, W.A.B,

Przedsiebiprstwp Wydawnicze Rzeczppspplita SA, Bellpna SA, Wydawnictwo

MG, Bauer (Twdj Styl), Axel Springer (Dziennik) twprzac ^kladki do wielu



ksiazek, Projektuje tez plakaty dla Festiwalu Polskich Filmow

Fabularnych, Opery na Zamku w Szczecinie, Gliwickiego Iear.ru Muzycznego,

Teatru Ateneuin, Pomorskiej Fundacji Filmowej,, Nowohuckiego Centrum

Kultury, Urzedu Miejskiego w Elblagu, Urzedu Miasta Stolecznego Warszawy,

Festiwalu Filmow Rosyjskich SPUTNIK, Miedzynarodowego Festiwalu Filmow

Mlodego Widza ,,Ale Kino".

19 rnarca 2014 roku otworzyl przewod doktorski pt, ,,Kto ty jestes?""

Autoportret zbiorowy", pod opieka artystyczna dr hab. Jacka

Staszewskiego.

Ocena dorobku arfeystycsnegcs

znaczny, Tworczosc Pana Mariusza Filipowicza byla mi wczesniej znana.

strony Festiwalu Polskich Filrncw Fabularnych w Gdyni, Mialem takze w reku

kilka ksia_zek, do ktorych zaprojektowal okladki,

Doktorant w

indywidualne oraz grupowe swiadczace o jego duzej aktywnosci

artystyczne1„

Ta aktywnosc miala swoje pierwsze odslony jeszcze podczas studiow na

warszawskiej ASP. a zaowocowala kiikoina nagrodami za projekty plakatow,

W 1999 roku Mariusz Filipowicz zdcbyi l-sza_ nagroae w konkursie

organizowanym przez Europejska^ Fundacne Kultury w Amsterdainie, 1-sza

nagrode w konkursie organizowanym przez ZPAP na plakat Swi^to Muzykif

wyroznienie w konkursie fotograficznym organizowanym przez pisino Maria

Claire oraz uczestniczyi w wystawie pokonkursowej na plakat do Festiwalu



artystyczne. Widzimy rowriiez dwutorowosc :)egc oostawy tworczei, poniewaz

juz podczas studidw na Wydziaie Projektowyra ' wykazywai on zamiiowanie

zarowno do projektowania jak i do fotografii.

Ta postawa, jak mniemam, jest aktualna takze dzis, bowiern Filipowicz

nadal pozostaje bardzo aktywny w obrebie tych dwoch dziedzin,

Zostajac jsszcze przez chwile przv analizie jegc dokonan projektowycii,.

chcialein zwrdcic uwage na uniwersainy jezyk plastyczny jakirn posiuguje

si§ Filipowicz. Main wrazenie, ze j ego projekty sa. polem szerokich

eksperymentow formalnych i semiotycznych. Widziray w nich rozbudowany

i roznorodny warsztat projektowy, za ktoryra iazie bagaz doswiadczen

Filipowicz znalazi swoje wyrazne miejsce w tej ,,cywilizacj i obrazow

ktorej jestesrny konsumentaini, a na tie jej ogolnej marnosci,

tworczosc wyraznie odznacza sie odrebnoscia stylistyczna. Projektanr

swobodnie posiuguje sie w swoich pracach kolarzem, fotograf ia., srodkarni

malarskimi i graf icznyrrii, ktore poiaczorie z wywazona i pomyslowa

typografia.? przekazuja. skondensowany komunikat,- o lapidarnej formie

i duzym spektrum srodkdv/ plastycznych, a przede wszystkim, nawia_zaniem do

tradvcji ilustratorskiej i wzorcdw Polskiej Szkoly Plakatu. Pelna znaczen

metaforyka tych pracf obrazowana dynamrczna i smiala forraa,. swiadczy

c duzyiK potencjale tworczyra aurora.

i uznanie

w srodowisku projektantdw; wygrana w konkursie na plakat Fesuiwalu

Polskich Filmow Fabularnych w Gdyni;, udzial w Biennale Plakatu Polskiego

w Katowicach i wspolpraca z wieloma prestizowymi instytucjami

i wydawnictwarni, utwierdzaja. tylko w przekonaniu, ze tworczosc

Filipowicza jest doceniana i cieszy si§ duza atencja,,

Podobna aktywnosc obserwujeiny w dziedzinie fctografii, Mariusz Filipowicz

zaczal kariere od wsporrinianej juz wystawy na ASP w Warszawie. by poznisj

kontynuowac te pasje i wystawic swoje kolarze fotcgraficzne w galerii

JLjLet.(§ Port e r w 2001 roku., a w galerii Aboretum w Muzeum Narodowyrn

w Warszawie prezentuje wspdlnie z Romanein Przylipiakiein projekt pt,

Pociag Relacji, by rok pozniej. w 2004 roku,, pokazac ten sain projekt na

wystawie zbiorowe;] pt. pj.tpt.ra Sztuki. Nastepne wystawy datowane sa juz na

okres obejmujacy jegc studia doktoranckie. «v 2012 roku wvstawia projekt

Dyskomfort w galerii Dwa Zero na ASP w Warszawie oraz klubie



Regeneracja. W 2012 roku prace Filipowicza rnoglismy zobaczyc takze na

Nocy muzeow w warszawskiej ASP i Produkcji Artystycznej oraz na wystawie

koricoworocznej Wydzialu Grafiki, --W 2013 roku wystawia w Trafic Club

Warszawa, w 'galerii Produkcj a Artystyczna w Warszawie, a w galerii S'tyA:

wystawia nowy projekt pt. Kto Ty jestes? W nastepnyifi roku prace

Filipowicza mozna byio zobaczyc w galerii Schocly/ a cykl Kto Ty jestes?

dosuai sie do finalu projektu Kissprint,

Z najswiezszych inforrnacji dowiadujemy sie, ze prace Filipowicza dostaly

sie na wystawe pokonkursowa. Miedzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie

w 2015 oraz, a z ogioszonej kilka minut temu listy finalistow IX

Triennale Grafiki Polskiej, dowiadujemy sie. ze Mariusz Filipowicz (o

czym on sam zapewne w tej chwili jeszcze nie wie) zostal uhonorowany

nagrodat Rektora ASP w Lodzi, Serdecznie mu tego sukcesu gratuluje.

Do listy jego osiaxjniec artystycznych nalezy doia^czyc rowniez prezentacje

swoich prac z cyklu Antyportrety i Dyskomfort na nosnikach reklamowych

Ciciposter w kilku miejscach na terenie Warszawy,

Dziaialnosc dydaktyczna Mariusza Filipowicza zwia^zana jest scisle

z jego studiami doktoranckinii na Wydziaie Grafiki ASP w Warszawie,- gdzie

cd 2012 prowadzil zajecia dydaktyczne ze studentarni I i II roku

w Pracowni Fotografii u dr nab. Krzysztofa Jablonowskiego, W rarnach tych

zajec zrealizowal ze studentami zarowno swoj autorski teinat (Autoportret-

antyportret) jak i projekty bedace wspolnym pomysiem z dr hab „

zajecia fakultatywne w Pracowni Rysunku dr hab, Jacka.

prowadza^c warsztaty maja.ce na celu pola,czenie medio'w, fotografii i

rysunkU; pt, Autoportret. W Pracowni fotografii doktorant przeprowadzri w

tym czasie cykl wykiadow wprowadzaja_cych do poszczegolnych zadan

realizowanych w tej pracov/ni.

Jak widac jego zaangazowanie i surnienncsc w wykonywaniu obowis;zkow

doktoranta zostala zauwazona. i doceniona,, bowiein w pazdzierniku 2014 roku

wygral konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Fotografii, gdzie

pracuje w tej chwili w pelnym wymiarze godzin.

Nalezy rowniez wsponmiec o znaczacej dzialalnosci organizacyjnej

Filipowicza, Zaangazowai sie on w realizacje alburau fotograficznego

Jestesmy, ktory firrauje Pracownia Fotografii dr hab. Krzysztofa

Jablonowskiego. Obejmuje on prace studentow Wydzialu Grafiki v/arszawskiej



ASP i Wydzialu Dzierinikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Filipowicz jest

autorem opracowania graficznego tego wydawnictwa.

Ponadto doktorant aktywnie dziala na rzecz inicjatyw wydawniczych swojego

wydzialu, a takze wspolorganizuje prezentacje studentow w ramach wystaw

koncoworocznych i innych inicjatyw wystawienniczych.

Reasuruuj g.c powyzsze dokonania Mariusza Fiiipowicza, jestem zdania, ze

jego zaangazowanie w swoj rozwoj artystyczny oraz potericjal dydaktyczny,

jaki wykazal podczas studiow doktoranckich daja. obraz osoby

odpowiedzialnej i peinej pasji, zywo zainteresowanej kreowaniem postaw

tworczych zarowno swojej osoby jak i studentow.

3 „ Anallza i ocena pracy dokt-orsfei© j

Prace doktorska, Mariusza Fiiipowicza stanowi duzy zestaw fotografii pod

tytuiern Kto Ty jestes? Autoportret zbiorowy, Prace sa wynikiem

i nastepstwem zainteresowan artysty fotografia. portretowa., ktora. zajmuje

si§ nieprzerwanie od kilku lat, Cykl ten jest kontynuacja. ogolnych

zalozen, ktore autor przyjal w trakcie realizacji swoich poprzednich

dokonan. Byly to projekty opierajace sie na podobnych intencjach

warsztatowych i formalnych jak i podobnej tematyce, .. ktore jednak

ewoluowaly w czasie caiego procesu poszukiwan tworczych autora.

Cykle poprzedzajace prezentacje doktorska. to: Dyskomfort, Antyportrety

i Kto Ty jestes?, Wszystkie te realizacje (nie liczacc drukow na

porcelanowych plytkach) maja. forrae wielkoformatowych wydrukow uzyskanych

z • zeskanowanych klisz fotograficznych naswietlanych aparatem na lawie

optycznej. PozostawiajaiC na chwile aspekt techniczny i warsztatowy tych

realizacji, chciaiem skupic sif na ogolnym rozeznaniu jakie raiejsce

w fotografii ma autoportret, ktory stanowi niejako jeden .z toposow

w calej jej ikonosferze. Niczym rodzaj teatralizacji, mimikry czy

samoidealizacj i wpisuje sie w strategie postmodernistycznych postal-./

tworczych, jest przejawem samodekonstrukcj i podrniotu. Autor jest zarowno

podmiotem jak i przedraiotera dziela, cllatego cytat zapozyczony z tekstu

Paula Hilla, ze ,,fotograf' musi zrozumiec,. ze jest zarowno mysliwym jak

i ofiara.'"' przewrotnie wpisuje sie w te retoryke. Juz pierwszy autoportret

wykonany w 1840 roku przez jednego z pionierow fotografii Hyppolitesa



Bayarda, gdzie ukazuje siebie jako topielca - protestujac w ten sposob

przeciw niedocenieniu jego odkryc zwiazanych z zapisein fotograf icznyrn -

byi pewnego rodzaju sprzezeniem zwrotnym i hiperbola, a cc za tym idzie

pierwsza. autorska. kreacja, artvstyczna. wykorzy.stuja.ca. autoportret

w fotografii.

Jesli krotko podsumujemy wplyw artystow operujacych autoportretein jako

podstawowym srodkiem wyrazu artystycznego,, takich jak: Cindi Scherraan;.

Martin Paar, Samuel Fosso, Chuck Close, Roberr Mapplethorpe, Josef Saudek

czy w koncu Nan Goldin, mamy zawsze do czynienia z wyrazistym komunikatern

odnosza^cym sie do tak uniwersalriych problemow jak: tozsamosc,

seksualnosc, rasizm; 'konsumpcjonizm itp. Zatem nest to pelnoprawna

plaszczyzna dyskursu artystycznego, pewnego rodzaju tworczy rytual. Totez

prace Mariusza Filipowicza wpisuja sie w t§ tradycje i ss, jakby jej

nastepna. odsion^. Autor personifikuje v,7 swoich pracach potencjalne typv

psychologiczne wspolczesnego spoieczenstwa. Za sprawa. metody

zaczerpnietej z tworczosci Witkacego, ktory stosowai nen rodzaj ujec,

powtarzaja^c je niernal wszystkim fotografowanym osoborn, a ktory wynikal z

psychike fotografowanego rnodela, Witkacy zaczal stosowac koncepcje

poglebionego portretu psychologicznego,,, ktora rozwina! poteni w technice

pastelowej.~

Filipowicz, dla ktorego Witkacy zdaje si§ bye rodzajem artystycznego

postaci;. hipotetyczne charaktery, ktdrych ^bliskosc" niernal czujemy na

swojej skorze. Te sensualnosc zawdzieczamy niebywalej bieglosci

technicznej w operowaniu warsztatem fotograficznyra, Artysta swiadomie

wykorzystuje wszelkie atuty jakie daie tradycyjna technika analogowa,

Siega po ortochromatyczne materialy negatywowe o czulosci 25 ISO.

stosowane do reprodukcji. zdjec rentgenov/skicli, fotografii astralnej

i innych zastosowari graficznych. Umiejetnie pos!uguja_c sie tymi

materialami, dochodzi do bardzo oryginalnej, plastycznej r atrakcyjnej

graficznre struktury, ktora staje sie jego rozpoznawalnym medium,

Wszelkre kaprysy techniczne tego procesu sa. zarazem wartoscia. dodana,

jej sygnatura.. Ich styl zbliza te obrazy do poetyki r istoty grafiki.

Uzywajac tradycyjnego warsztatu fotograf icznego z jego wszystkirnr

mozliwosciami i ograniczaja_c sie do wiasciwie archaicznych me tod



jest ona jedynie dokumentem.

Mimo, ze trudno jednoznacznie wskazac,, gdzie "przebiega granica, to moirn

zdaniern tym wyznacznikiern jest intencja fotografa,. a ta u Filipowicza

zdaje sie bye kreatywna i wyczerpuja_ca znairiiona artystycznych procedur,

Jaki rodzaj deklaracji widzirny w fotografiach Filipowicza, czy jego

postawa wnosi ncwa wartosc w obszar szeroko rozumiane j kultury obrazcw?

Sam autor ria wstepie swojej dysertacji, wskazuje na potrzeoe dystansu

i autoironii, jako antyteza potocznie rozumianego piekna epatuja.cego

,,ladnoscia." , a ktorego sarri? iak przyznaje/ byi kiedys zwolennikiem,

Przelainuje w sobie Dyskomfort bycia giownyrn obiektern swoich dziei,

Przeprowadza na sobie cos w rodzaju wiwisekcji, wychodza_c z zalozeniaf

ze cy t . „ ... to, co chce sie pokazac fotografuja.c innego czlowiska, rownie

dobrze mozna pokazac na sobie", by potera dodac; ..,. , ,. . istotne w zdjeciach

puszczenia wodzy fantazji niezaleznie od tego. czy na zdjeciach jestern

ja, czy ktos inny" . Ta cdwazna deklaracja towarzyszy mu w calyni cyklu

fotografii przygotowanych na prezentacje.

W czesci teoretycznej swojej pracy doktorskiej Filioowicz odnosi si§ do

forma dialogu samego ze soba.., Mariusza z Man ki era, zacheca swoim

alternatywnym szablonem, to bynajmniej nie jest zapisem argum.entujacym

lego wybory tworcze w sposot) odnosza.cy sie do tradycji w sztuce, a w

szczegolnosci w fotografii.

Czytelnik tym samym,- bedzie traktowal ten tekst raczej jako dzielo



propagowanat przez Georga Santayarna, ktory mowi, ze „ ... fotografia

nasladuje pamiec, tak iz jej wytwor, obraz fotograficzny, przyjmuje

funkcje, ktdra. oko duchowe pelni tylko w sposob niedoskonaly", To

wskazanie na funkcje pamieciowa fotografii, staje sie w istocie

klopotliwym problemem dla ludzi rozsa.dn.ie gospodaruja_cymi swoimi

wizerunkami. Bowiem '-w tym kontekscie fotografia odwoiuje sie do

mechanizmu przywoluja^cego we wspomnieniach, obrazy w obrazach, tak jak

to czynia fotografie . z albumow rodzinnych,. beda.ce technicznym medium

pamieci.2 :

Ten rodzaj epifanii, jaki przynosi fotografia, a w szczegolnosci portret,

jest tak obszernym zjawiskiem, ze nie sposob je szerzej opisac w tej

recenzji, ze wzgledu na zwyczajowo przyjetac objetosc.

Powaznym atutern prac Filipowicza jest ich ekspresja. Chociaz powinienem

tutaj przyja^c fenomenoiogiczny punkt odniesienia i wzia_c w na.wias utarte

zalozenia, to jednak nie sposob oprzec sie wrazeniu wspomnianej juz

przeze mnie sensuainosci tych wizerunkow. Prawdopodobnie ich powiekszona

skala i precyzja rysunku oddajaca najdrobnie j sze szczegoiy,, to wrazenie

wyraznie wzmaga,. powodujac przytaczany tu juz' rodzaj Dyskomfortu w

percepcji. To psychiczne odczucie, Dyskomfort, ktory programowo obecny

jest we wszystkich. pracach Filipowicza, jednoczesnie odrzuca i

zaciekawia, jakby przekroczona zostaia strefa intymna przestrzeni

personalnej odbiorcy, ;a pozostajac bez konsekwencji, sklania do dalszego

ogla_du dziela. Ta oscyiacja nadaje pracora bardzo oryginalna ceche

niespotykana w innych realizacjach.

Artysta w swoich fotografiach, beda,c jednoczesnie przedmiotem i podmiotem

przedstawienia, odsiania ,,,prawde" o modelu, stoi na wprcst

wyimaginowanego lustra, ktorym moze bye odbiorca badz on sam, Filipowicz

przedarl sie przez caia^ strefe zachowaii i kompleksow skrywanych swiadomie

badz nieswiadomie? za 'wyuczona poza^, inina, badz ma ska twarzy.3

Te postaci, przywodza. na my si wiele asocjacji, mamy wrazenie, jakby

vryjete zostaly z powiesci Kafki, Gombrowicza czy dramatow Brechta, lecz

przede wszystkim, przypominaja, one kreacje z fotografii Witkacego. Tym

samyin prace Filipowicza skracaja dystans do twdrczosci Witkacego, To

dobrze, ze Filipowicz odkrywa na nowo jego dorobek. Fotografie Witkacego

przetrwaly probe czasu i jako nieliczne, o ile nie jedyne,- zostaly uznane

przez historykow fotografii swiatowej, za znaczacy wklad. w rozwoj tej



dyscypliny w XX w,

Autoreferencja jaka. artysta zastosowal w swoiin dziele jest odwaznym aictem

tworczym, a pytanie jakie zawarl w pierwszym czlonie tytulu tego cyklu,

Kto Ty jestes?, drain! i prowokuje, bowiera skierowane jest zarowno do

autora lak i do widza.

4,


