Akademia Otwarta
Wystawa końcoworoczna 2022
10–15 czerwca
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
WSTĘP WOLNY

Krakowskie Przedmieście 5
Pałac Czapskich

10–15 czerwca 2022
g. 13.00–19.00

Wystawy:
„Ćwiczenia ze sztuki” (Galeria Muzeum ASP w Warszawie)
„Sztuczki” (Galeria Salon Akademii)
„Horyzont” (do 10 czerwca, Galeria -1)
„Dzisiaj sny pachną żarem” (od 14 czerwca, Galeria -1)
„Podróże” (Biblioteka ASP w Warszawie)

Wydział Grafiki
otwarcie: 10 czerwca 2022, g. 18.00–23.00
otwarte pracownie: 11–15 czerwca 2022, g. 13.00–19.00

Wydział Malarstwa
otwarcie: 10 czerwca 2022, g. 18.00–23.00
otwarte pracownie: 10–15 czerwca 2022, g. 13.00–19.00

Wydział Rzeźby
otwarte pracownie: 10–15 czerwca 2022, g. 13.00–19.00

Sklep Wydawnictwa ASP w Warszawie
10 czerwca 2022, g. 18.00–21.00
11–15 czerwca 2022, g. 13.00–19.00

Myśliwiecka 8
Wydział Architektury Wnętrz
otwarcie: 10 czerwca 2022, g. 16.00–22.00
otwarte pracownie: 11–15 czerwca 2022, g. 13.00–19.00

Wydział Wzornictwa
otwarcie: 10 czerwca 2022, 19.30–22.00
otwarte pracownie: 11–14 czerwca 2022, g. 13.00–19.00

Spokojna 15
Wydział Sztuki Mediów
otwarcie: 10 czerwca 2022, g. 19.30
otwarte pracownie: 11–15 czerwca 2022, g. 13.00–19.00

Wydział Rzeźby
otwarcie: 10 czerwca 2022, g. 19.30
otwarte pracownie: 11–15 czerwca 2022, g. 13.00–19.00

Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39
Wydział Konserwacji i Restauracji
Dzieł Sztuki
otwarcie: 10 czerwca 2022, g. 13.00–20.00
otwarte pracownie: 11–15 czerwca, g. 13.00–19.00

Wydział Scenografii
otwarcie: 10 czerwca 2022, g. 19.00–22.00
otwarte pracownie: 11–15 czerwca 2022, g. 13.00–19.00

Wydział Rzeźby
otwarte pracownie: 10–15 czerwca 2022, g. 13.00–19.00
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10 czerwca 2022
Krakowskie Przedmieście 5
Pałac Czapskich / Dziedziniec ASP w Warszawie

18.00
otwarcie wystawy końcoworocznej
19.00
oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Horyzont”
20.00–22.00
set DJ-ki daisy cutter

Myśliwiecka 8
16.00
otwarcie wystawy końcoworocznej / Wydział Architektury Wnętrz
19.30–22.00
otwarcie wystawy końcoworocznej / Wydział Wzornictwa
20.00
wernisaż w ogrodzie / DJ sety: UBS DJS, DJ KCUR i DJ DOM

Spokojna 15
Wydział Rzeźby i Wydział Sztuki Mediów
19.30–22.00
otwarcie / zwiedzanie wystawy końcoworocznej / pokaz etiud
z Pracowni Podstaw Inscenizacji dr Anny Tomczyńskiej, sala 3
22.00
Święto Wydziałów – afterparty w Cafe Spokojna / koncerty /
karaoke / DJ sety / działania performatywne / sitodruk
na koszulkach
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Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39
19.30
pokaz filmów powstałych w trakcie warsztatów „Jak pracować nad sceną” / studentki
i studenci Wydziału Scenografii ASP w Warszawie i Warszawskiej Szkoły Filmowej / aula

11 czerwca 2022
Krakowskie Przedmieście 5
14.00
oprowadzanie po Wydziale Malarstwa / prodziekan Katarzyna Dyjewska
zbiórka przed wejściem do budynku
16.30
Spotkanie z Filipem Lipińskim, autorem książki pt. „Ameryka. Rewizje wizualnej mitologii
Stanów Zjednoczonych” / prowadzenie dr Jakub Dąbrowski
17.00
oprowadzanie po wystawie „Ćwiczenia ze sztuki” / Joanna Kania

Spokojna 15
13.00
oprowadzanie po Wydziale Sztuki Mediów / dziekan
prof. Sławomir Ratajski

Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39
17.30
oprowadzanie po Wydziale Scenografii / prodziekan dr Julia Skrzynecka
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12 czerwca 2022
Krakowskie Przedmieście 5
11.00–12.00
warsztaty dla dzieci w przestrzeni wystawy „Ćwiczenia ze sztuki” / prowadzi Jackie
Horodyńska / limit miejsc: 10 / zapisy: muzeum@asp.waw.pl
12.00
oprowadzanie po wystawie „Ćwiczenia ze sztuki” / dr Jola Gola
14.00
oprowadzanie po Wydziale Grafiki / dr Arkadiusz Ruchomski, Justyna Czerniakowska,
Karolina Zimna-Stelmaszewska
14.00–16.00
„Wesołe sztuczki” – warsztaty dla dzieci na wystawie „Sztuczki” (Galeria Salon
Akademii) / dla dzieci 6–12 lat / zapisy do 11 czerwca: iga.chmielecka@asp.waw.pl
17.00
oprowadzanie po wystawie „Sztuczki” (Galeria Salon Akademii)

Myśliwiecka 8
Wydział Wzornictwa
13.00
oprowadzanie po wystawie „Strefa pomiędzy” w Galerii
Kaplica / Jakub Marzoch

ul. W. Skoczylasa 8 (pl. J. Hallera)
Wydział Wzornictwa / Pracownia Wschodnia
18.00
wystawa Pracowni Rysunku i Malarstwa 1 prowadzonej przez dr. Mikołaja Chylaka /
wernisaż
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13 czerwca 2022
Krakowskie Przedmieście 5
18.00
wystawa rysunku Natalii Ciak na Wydziale Grafiki / wernisaż
19.00
„Jej nieruchomość – krajobraz”, dr Zuzanna Sadowa /
spotkanie autorskie

Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39
11.00
pokaz filmów powstałych w trakcie warsztatów „Jak pracować nad sceną” /
studentki i studenci Wydziału Scenografii ASP w Warszawie i Warszawskiej Szkoły
Filmowej / aula

Pańska 3
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
18.30
odczyt manifestów studentek i studentów Wydziału Sztuki
Mediów / premiera zina
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14 czerwca 2022
Krakowskie Przedmieście 5
13.00–15.00
pokaz technik graficznych na Wydziale Grafiki / „Przestrzeń kosmiczna na przestrzeni matrycy” / na
przykładach prac z cyklu „Układ Słoneczny” Karoliny Zimnej-Stelmaszewskiej
18.00
wystawa „Dzisiaj sny pachną żarem” Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną / wernisaż / oprowadzanie
dr Marika Kuźmicz i kuratorki / Galeria -1 / sety DJ-skie: czuły i ARTM
Kuratorki – studentki Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną oraz opiekunka zespołu dr Marika Kuźmicz
– opowiedzą o kontakcie z artystami i artystkami, wyborze prac oraz artystycznych reakcjach na trwający
od niemal dekady konflikt między Ukrainą a Rosją.
18.00
oprowadzanie po wystawie Pracowni „56" na Wydziale Malarstwa / Aleksander Ryszka

Myśliwiecka 8
Wydział Architektury Wnętrz
15.00
oprowadzanie po Wydziale Architektury Wnętrz / dr Iwona
Kalenik
17.00
„Dom nieoczywisty” / warsztaty w II Pracowni Projektowania
Architektonicznego / sala 12 / prowadzą dr Iwona Kalenik
i Agnieszka Kacprzak
W poszukiwaniu nowej formuły zamieszkiwania – ćwiczenia
z projektowania.
Jak projektować dom z troską i wrażliwością o planetę?Jak
być uważnym w projektowaniu osobistej przestrzeni do
życia?
Podczas warsztatów będziemy rozważać kwestie związane
z
domem, sprawdzać możliwe konfiguracje przestrzeni,
szukać odpowiedzi na pytanie, jak stworzyć osobiste,
wspierające miejsce do życia.

15 czerwca 2022
Krakowskie Przedmieście 5
17.00
oprowadzanie po wystawie „Ćwiczenia ze sztuki” / Katarzyna Jankowska-Cieślik

Wystawy
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Krakowskie Przedmieście 5

„Ćwiczenia ze sztuki”. Kolekcja Muzeum ASP w Warszawie
To przekrój przez budowaną od lat 80. XX wieku kolekcję prac profesorów_ek,
absolwentów_ek i studentów_ek warszawskiej ASP. Na wystawie prezentowane są m.in.
unikalne prace studenckie Romana Opałki, Zofii Kulik czy Włodzimierza Pawlaka i dzieła
wybitnych artystów z okresu przedwojennego: Władysława Skoczylasa, Edwarda Wittiga,
Menasze Seidenbeutla i innych.
Autorki scenariusza wystawy: dr Jola Gola i Agnieszka Szewczyk

„Sztuczki”. Wystawa w Galerii Salon Akademii
To część cyklu wystawienniczego pt. „Czym się zajmujesz?”. Prezentowane są prace Jakuba Jezierskiego, Jana
Kochańskiego, dr. Mateusza Machalskiego, dr Magdaleny
Małczyńskiej-Umedy, Bartłomieja Mejora i dr Ewy Marii
Śmigielskiej – młodych dydaktyczek i dydaktyków
z Wydziałów: Wzornictwa, Architektury Wnętrz i Grafiki.
Kurator: Text–davinci–002, model GPT–3
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„Horyzont”. Wystawa (do 10 czerwca) w Galerii -1
To wystawa przygotowana przez Samorząd Studencki ASP w Warszawie. Kierując się myślą
badacza José Estebana Muñoza, artystki i artyści stworzyli wizje utopijnej przyszłości,
będące remedium na rozczarowującą teraźniejszość. Wystawa jest próbą zachęcenia, aby
powrócić do myślenia utopistycznego i idealistycznego, zamiast tonąć w pesymizmie.
Osoba kuratorska: Zuzanna Andruszko

„Dzisiaj sny pachną żarem”.
Wystawa (od 14 czerwca) w Galerii -1
Wystawa przedstawia obrazy ukazujące kruchość życia, jednocześnie wyrażające jego wolę oraz oparte na aktywnym
sprzeciwie wobec nieuzasadnionej przemocy. Ramy wojny
zbudowane są na pewnej narracji. Jej dekonstrukcja
polegałaby na propagowaniu kultury ukraińskiej – głównego
komponentu tożsamości narodowej, którą agresor usiłuje
unieważnić. Przedstawienia codziennej rejestracji zdarzeń
i materialności konfliktu służą dewaluacji potrzeby i poczucia
konieczności wojny.
Opieka merytoryczna: dr Marika Kuźmicz
Kuratorki: studentki z Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną
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„Podróże”. Wystawa w Galerii Biblioteki ASP w Warszawie „Per libros
as astra”
„Podróże” to wystawa malarstwa prof. Pawła Marka Jakubowskiego z Wydziału
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Osadzona w konwencji abstrakcji twórczość
malarska artysty w rozwiązaniach formalnych silnie nawiązuje do doświadczenia polskich
kolorystów i postkolorystów. Wciąż powstający cykl inspirowany jest doświadczeniami
z licznych podróży twórcy po świecie.

Otwarte pracownie

Krakowskie Przedmieście 5
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Wydział Malarstwa
Krakowskie Przedmieście 5

Katedra Malarstwa i Rysunku dla I roku
I Pracownia Malarstwa
prof. Artur Winiarski, Łukasz Jankowicz

II Pracownia Malarstwa
prof. Janusz Knorowski, Maja Kitajewska

To miejsce, gdzie studentki i studenci mają możliwość doskonalenia swojego warsztatu
artystycznego, malując i interpretując zaaranżowaną pozę z modelem. Prowadzący
pracownię są otwarci na dialog ze studentkami i studentami oraz na proponowane przez nich
realizacje.
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I Pracownia Rysunku
prof. Joanna Gołaszewska, Marcin Kozłowski

II Pracowni Rysunku
dr hab. Arkadiusz Karapuda, prof. uczelni, Matylda Tracewska

To miejsce, gdzie studentki i studenci I roku Wydziału Malarstwa rozpoczynają swoją przygodę
ze sztuką. Tu zdobywają podstawy rysunkowego rzemiosła z zakresu studyjnej obserwacji
rzeczywistości i uczą się o walorach, kontrastach, kompozycji i światłocieniu, perspektywie
i anatomii. Realizują także wspólne zadania rysunkowe na określony temat. Naszym podstawowym założeniem jest spotkanie się przy określonym problemie warsztatowym, pikturalnym,
filozoficznym lub społecznym, a następnie, w drodze dyskusji, poprzez proces intelektualny
i warsztatowy, wspólne znajdowanie dla niego rysunkowego i okołorysunkowego ekwiwalentu.
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Katedra Rysunku i Malarstwa dla II–V roku
I Pracownia Malarstwa
prof. Tomasz Milanowski, Katarzyna Dyjewska

To miejsce, gdzie swoboda wyobraźni powołuje do życia nowe formy malarskiej wypowiedzi;
gdzie w pracy istotne jest to, co osobiste i oryginalne, a znaczenia nabiera powód powstania
obrazu. Tu studentki i studenci pogłębiają świadomość operowania warsztatem malarskim
w oparciu o eksperyment formalny.

II Pracownia Malarstwa
prof. Wojciech Zubala, dr hab. Marcin Chomicki

III Pracownia Malarstwa
dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski, dr Michał Szuszkiewicz

To miejsce, w którym dialog jest podstawowym narzędziem pracy. W pracowni zajmujemy się głównie
pojęciem obrazu. Jednocześnie wszystkie działania interdyscyplinarne, jako uzupełniające dla
tradycyjnie pojmowanego malarstwa, są mile widziane. Traktujemy malarstwo jako dziedzinę sztuki
całkowicie współczesną, zdolną mierzyć się z aktualnymi problemami.
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IV Pracownia Malarstwa
prof. Andrzej Rysiński, dr Przemysław Klimek

V Pracownia Malarstwa
prof. Wojciech Cieśniewski, dr Paweł Nocuń

To miejsce, gdzie studentki i studenci pozyskują nowe inspiracje dla swoich studiów artystycznych,
konsultują poszukiwania i osiągnięcia twórcze zarówno indywidualnie z prowadzącymi pracownię,
jak i z koleżankami oraz kolegami podczas przeglądów. Mają również możliwość poznawania
sztuki europejskiej podczas wyjazdów inspiracyjnych, a swoje dokonania prezentują na wystawach.
Pracownia jest ponadto domem koła naukowego discussi_on_asp (IG @discussi_on_asp), którego
opiekunem jest dr Paweł Nocuń. Absolwentkami pracowni są m.in. Agata Słowak, Kaja
Wielowiejska (nagroda Entry 2021) i Julia Krupa (nagroda Entry 2022).
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VI Pracownia Malarstwa „56”
prof. Stanisław Baj, Aleksander Ryszka

To miejsce, gdzie analizujemy język plastyczny, jakim
jest malarstwo. Rozwijamy warsztat w oparciu o studium
natury, podejmujemy również próby malarskich
przedstawień idei, emocji, wrażeń. Zadajemy pytania –
Do czego może mi służyć malarstwo?; W jaki sposób
mogę się przez nie komunikować?; Co mnie w nim
interesuje? – i wspólnie szukamy na nie odpowiedzi.
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I Pracownia Rysunku
dr hab. Piotr Wachowski, prof. uczelni, dr Maciej Czyżewski

To miejsce, gdzie studentki i studenci mają możliwość pracy w oparciu o studium modela.
Taka formuła dedykowana jest głównie dla II roku. Wszystkim proponowane jest zadanie
rysunkowe, nad którym praca trwa cały rok akademicki, a jej efekty można zobaczyć na
wystawie organizowanej pod koniec drugiego semestru. Dialog dydaktyczny prowadzony jest
indywidualnie z poszanowaniem wrażliwości każdej osoby. Studentki i studenci zachęcani są
do szukania indywidualnych i oryginalnych postaw zgodnych z ich zainteresowaniami
i temperamentem twórczym.

II Pracownia Rysunku
dr hab. Rafał Kowalski

III Pracownia Rysunku
dr hab. Igor Przybylski

IV Pracownia Rysunku
dr hab. Paweł Bołtryk, prof. uczelni,
Bartłomiej Kiełbowicz
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V Pracownia Rysunku
dr hab. Mikołaj Dziekański

VI Pracownia Rysunku
dr hab. Michał Borys, Aleksandra Jaxa-Chamiec

To miejsce, gdzie spotykają się różne postawy twórcze, a relacje budowane są w oparciu o dialog
i otwartość. Bardzo ważne jest również indywidualne podejście do każdej studentki i każdego
studenta. Klasycznie pojmowany rysunek przeplata się tu z formami bardziej eksperymentalnymi,
wyrastającymi z odrębnych wrażliwości studentek i studentów. Istotnym elementem procesu
twórczego jest poszukiwanie odpowiednich środków do plastycznego wyrażenia tych osobistych
koncepcji.
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Katedra Problemów Plastycznych
Pracownia Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych
dr hab. Jan Mioduszewski, prof. uczelni, Monika Kopczewska, dr Grzegorz Kozera

To miejsce, gdzie bada się język sztuki. Program „Struktur Wizualnych” daje klucz do analizy
i kształtowania elementów budowy obrazu: rozkładów mas, osi kompozycyjnych, organizacji rytmów,
harmonii koloru, akcentów i dominant. Jednak oddziaływanie pracownianych rozmów nie ogranicza
się do propedeutyki kompozycji – buduje szerszy horyzont. Studentki i studenci, którzy decydują się
przedłużyć kontakt z pracownią i realizować w niej aneks do dyplomu, często tu odnajdują własny
ton wypowiedzi. W zestawie ćwiczeń w pracowni charakterystyczna jest współobecność problemów
obrazowania na płaszczyźnie i budowania układów przestrzennych.
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Pracownia Sztuki w Przestrzeni
dr hab. Maciej Duchowski, Sebastian Winkler

To miejsce, gdzie nacisk położony jest na refleksję nad przestrzenią i jej sensorycznym
doświadczaniem, a studentki i studenci traktują środki plastyczne jako formę namysłu. Proces
dydaktyczny w pracowni opiera się głównie na partnerskiej rozmowie osoby studiującej
i prowadzących.

Pracownia Technologii i Technik Malarstwa Sztalugowego
prof. Grzegorz Mroczkowski, Marcin Kozłowski

Pracownia Technologii i Technik Malarstwa Ściennego
dr hab. Sylwester Piędziejewski, dr hab. Łukasz Majcherowicz, Paweł Pogorzelski

To miejsce, gdzie studentki i studenci realizują malarstwo bezpośrednio na ścianach pracowni.
Na wystawie możemy zobaczyć prace wykonane w technice fresku (buon , secco fresco ),
sgraffita, mozaiki, a także w technice wapiennej i akrylowej.

Pracownia Tkaniny Artystycznej
dr Elwira Sztetner, dr Karolina Lizurej
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Pracownia Tkaniny Eksperymentalnej
prof. Barbara Łuczkowiak, Izabella Bryzek-Tarkowska

To miejsce, gdzie stawiamy na rozwój własnej postawy artystycznej, tworzenie autorskich
projektów i konsekwentne kreowanie swojej osobowości twórczej. Powstają tu tkaniny
rzeźbiarskie, nie tylko pojedyncze obiekty, ale i instalacje z użyciem różnych materiałów: kolaże,
realizacje szyte, naszywane, aplikowane oraz hafty.
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Wydział Grafiki
Krakowskie Przedmieście 5

I Pracownia Malarstwa „Jedenastka”
prof. Paweł Nowak, Sylwia Walczowska-Rojewska

To miejsce, gdzie osoby studiujące mają przestrzeń do samodzielnego eksplorowania obszarów z dziedziny malarstwa
oraz podejmowania niezależnych działań. Rolą prowadzących
jest pomoc w rozwoju procesu twórczego, motywacja do
dalszych poszukiwań. „Jedenastka” jest małą społecznością,
prowadzącą własną galerię i starającą się wychodzić poza
mury Akademii.

II Pracownia Malarstwa dla III–V roku
prof. Henryk Gostyński

To miejsce, gdzie realizujemy ideę malarstwa totalnego. Obecnie malarstwo nie polega na pokazywaniu
określonego wydarzenia rozgrywającego się w ramach wyznaczonego wcześniej obszaru. W dzisiejszym
świecie to, co nazywa się „obiektem” czy „przedmiotem sztuki” nie jest obrazem, rzeźbą, rysunkiem,
filmem. To, do jakiej dyscypliny przynależy, czy da się je w ogóle przyporządkować – nie ma większego
znaczenia. Jest rodzajem instalacji czy – jak to teraz jest modne – jest intermedialne. Jest ciągłym
dialogiem, rozmową z widzem, rodzajem prowokowania, wymuszaniem reakcji. Odbiorca często wchodzi
w przestrzeń „obrazu”, staje się jej istotnym uczestnikiem, jednym ze składowych materii – materią życia.
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III Pracownia Malarstwa dla III–V roku
prof. Sławomir Marzec, Mikołaj Grabowski

To miejsce, gdzie studenci wyposażani są w wyobraźnię,
umiejętności, wiedzę i wrażliwość niezbędne do świadomego
samookreślenia. Poddajemy krytycznej refleksji schematy
przeszłości i aktualności – ich wzorce spełnienia.
Otwieramy tym samym pole do podjęcia ryzyka wolności
i własnego artystycznego idiomu.

Pracownia Rysunku i Malarstwa dla I i II roku
dr hab. Zdzisława Ludwiniak, prof. uczelni, dr Arkadiusz Ruchomski

To miejsce, gdzie celem nadrzędnym jest doskonalenie współdziałania między okiem, ręką i duszą
artysty a wiedzą o znaczeniu światła i cienia. Budowa formy oraz tajniki warsztatu mają nam w tym
pomóc. Tu studentka i student znajdują nie tylko miejsce do pracy, tu prowadzimy rozmowy, wymieniamy
poglądy i spostrzeżenia, obserwujemy twórczość innych artystek i artystów, studentek i studentów. Tu
nawiązują się przyjaźnie. Stanowimy grupę.
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I Pracownia Rysunku dla III–V roku
prof. Jacek Staszewski, dr Aleksander Myjak

To miejsce dyskusji, dialogu i otwartości na różne postawy
i poglądy. Jest prezentacją stanowisk i refleksji, miejscem
wzajemnego podpatrywania, dzielenia się doświadczeniem
– czyli tym wszystkim, czym powinno być studiowanie.

Pracownia Rysunku i Malarstwa dla II i III roku studiów niestacjonarnych
dr hab. Dorota Optułowicz-McQuaid, prof. uczelni

To miejsce, gdzie ćwiczenia okupione są wieloma potknięciami, zmaganiem się
z własną niemocą, nikt bowiem za nas nie popełni błędów, które tak naprawdę są
tylko szukaniem rozwiązania i zbieraniem doświadczeń.
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II Pracownia Rysunku
dr hab. Rafał Kochański, prof. uczelni, Le Mai Nguyen-Zaniewska

To miejsce, gdzie powstają dzieła wyjątkowe i na świetnym poziomie, co z pewnością buduje dobry
wizerunek pracowni, ale też określa możliwości jej dalszego rozwoju, akcentując potrzebę stałego
uwspółcześniania warsztatu rysunkowego i wpisywania go w mapę bieżących wyzwań działań artystycznych. Nic zresztą tak bardzo jak właśnie rysunek nie wychodzi naprzeciw temu wszystkiemu,
definiując ciągle na nowo spektrum odniesień przez ideę notowania, ale i w równym stopniu koncepcję
pełnej już autonomii rysunku w zakresie klasyki gatunku, jak i dla odmiany jego interdyscyplinarności,
a zatem eksperymentalnej ścieżki rozwoju.

III Pracownia Rysunku
prof. Ryszard Ługowski, Aleksander Czekaj

To miejsce, gdzie rysunek to nie tylko ślad narzędzia na
papierze, ale także ślad świecy, farby w aerozolu, kroków
na śniegu, drogi w akcji performera, cienia na ścianie, ażuru
przestrzennej pracy, linii, jaką wskazuje laser w nieskończoności przestrzeni. Wreszcie – to dźwięk, jego rytm, koloryt
tonu, częstotliwość, wibracje i interferencje.
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Pracownia Fotografii
dr Mariusz Filipowicz

To miejsce, gdzie uczymy świadomego komponowania obrazu. W naszej pracowni jest to obraz
fotograficzny lub jemu pokrewny. Studentki i studenci poznają m.in. pracę w ciemni i w studio
fotograficznym, edycję obrazu cyfrowego oraz analogowego.

II Pracownia Klasycznych Technik Graficznych dla I i II roku
dr hab. Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz, prof. uczelni

To miejsce, gdzie studentki i studenci poznają grafikę
warsztatową oraz możliwości i zasady funkcjonowania
warsztatu graficznego na przykładzie techniki druku
wypukłego i wklęsłego. Nadrzędnym celem pracowni jest
zainteresowanie studentek i studentów grafiką i rozbudzenie
ich chęci do pogłębiania tej wiedzy w późniejszych latach.
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II Pracownia Typografii
dr Aleksandra Kot

To miejsce, gdzie analizujemy możliwości formułowania komunikatu wizualnego przy użyciu
rozmaitych środków typograficznych. Tworzymy zestawienia i konteksty oraz badamy potencjał
typografii jako autonomicznego nośnika komunikatu emocjonalnego i treściowego.

Pracownia Liternictwa dla I i II roku
dr Agnieszka Cieślikowska, dr Paweł Osial

To miejsce, gdzie pomagamy zrozumieć litery, dostrzec
podstawowe różnice między znakami, krojami pisma.
Zapoznajemy z terminologią, historią i zasadami rządzącymi
tym na pozór hermetycznym światem. Zaczynamy od
praktycznego kursu kaligrafii, kończymy na próbie stworzenia
własnego, oryginalnego kroju pisma.
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Pracownia Animacji
dr hab. Przemysław Adamski

To miejsce nauki myślenia projektowego w oparciu o strukturę narracyjną, operowania montażem
filmowym, budowania postaci i sytuacji skutecznie komunikujących treść. Pracownia prowokuje
także do obserwacji rzeczywistości i traktowania ruchu jako czynnika stylistycznego.

Pracownia Grafiki Edytorskiej
dr Marek Knap

To miejsce, gdzie co roku odkrywamy, że naprawdę dobry design wymaga prawdziwych emocji i szczerej empatii. Tworzymy projekty całościowo: rozmawiamy z bohaterami i piszemy
teksty, realizujemy sesje fotograficzne i fotoreportaże, ilustrujemy. Zagłębiamy się w symbiozie między drukiem a technologią cyfrową, oferując bardziej dynamiczne i przekrojowe
doświadczenia.
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Pracownia Grafiki Koncepcyjnej i Intermedialnej
prof. Andrzej Węcławski, Kamil Zaleski

To miejsce, gdzie realizujemy program przygotowany dla nowego typu pracowni grafiki artystycznej,
oparty na nowych mediach i tradycyjnym warsztacie graficznym, a wykorzystywane środki kreacji
graficznej służą najlepszej formie przedstawienia koncepcji dzieła.

Pracownia Interdyscyplinarna Technik Klasycznych
dla III–V roku
prof. Agnieszka Cieślińska-Kawecka, Karolina Zimna-Stelmaszewska

To miejsce, gdzie badanie i studiowanie starych metod
skupia się na idei łączenia tradycji z nowoczesnością.
Odwołując się do potencjału warsztatu graficznego,
rozwijamy innowacyjne działania takie jak transfer grafiki
na ceramikę i w ten sposób budujemy interdyscyplinarny
charakter pracowni.
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Pracownia Litografii dla I–II roku
dr Magdalena Boffito, Nastazja Ciupa, Robert Kurzaj

To miejsce, gdzie są realizowane zadania wprowadzające w obszar technik druku płaskiego.
Pierwsze dwa lata pozwalają na poznanie klasycznego warsztatu litograficznego, a także
podstaw risografii. Jest to czas na zapoznanie się z naturą kamienia, opanowanie technik typu
kredka, tusz, ossa sepia.

Pracownia Litografii dla III–V roku
prof. Błażej Ostoja Lniski, Nastazja Ciupa, Robert Kurzaj

To miejsce, gdzie studentki i studenci realizują projekty
z dziedziny grafiki artystycznej, łącząc tradycyjną technikę
litografii i nowe media, poszukując kreatywnych rozwiązań
w obszarach daleko wykraczających poza tradycyjne rozumienie grafiki druku płaskiego.
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Pracownia Multimediów
dr hab. Piotr Welk, prof. uczelni, dr Mateusz Machalski,
Antoni Domański

Pracownia Podstaw Projektowania Graficznego dla studiów
niestacjonarnych I stopnia
Ania Wieluńska

To miejsce, gdzie większość studentek i studentów po raz
pierwszy spotyka się z projektowaniem graficznym.
Począwszy od pierwszych prób związanych z kreśleniem
znaków, a skończywszy na rozbudowanych identyfikacjach
wizualnych celem zajęć jest budowanie świadomości,
wrażliwości i syntetycznego myślenia.
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Pracownia Projektowania Graficznego dla I roku
dr hab. Ryszard Kajzer, prof. uczelni

To miejsce, gdzie skupiamy się na procesie syntezy formy graficznej od etapu pogłębionej
obserwacji, przez ćwiczenia stopniowo redukujące formę z udziałem różnych technik, po czystą
formę znaku. Zadania oparte są na antonimach z obiektami o przeciwstawnym znaczeniu.

Pracownia Projektowania Graficznego dla II roku
dr hab. Ryszard Kajzer, prof. uczelni

To miejsce, gdzie stawiamy akcent na syntezę formy przy
zachowaniu zakodowanego w niej komunikatu, rozumienie
powiązań między sekwencjami znaków i umiejętność
budowania podstawowego języka wizualnego dla serii
projektów oraz umiejętność opisu projektu graficznego
i opisowej analizy jego cech.
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Pracownia Projektowania Krojów Pism „Typowa Pracownia”
Ania Wieluńska

To miejsce, gdzie rządzi litera. Celem zajęć w pracowni jest uwrażliwienie podopiecznych na zagadnienia
związane z estetyką krojów pism i historią typografii. Uczestniczki i uczestnicy trenując rękę i oko,
dowiadują się m.in., dlaczego wielka litera to nie kapitałka. Pracownia przygotowała wystawę
specimenów prezentujących kroje zaprojektowane przez studentki i studentów.

Pracownia Projektowania Książki i Ilustracji dla studiów
niestacjonarnych
dr Paulina Buźniak

To miejsce, gdzie podkreślamy, że ilustrator to ktoś więcej
niż tylko „rysownik” – jest przewodnikiem zamieniającym
słowa w obraz. W celu maksymalnego uproszczenia myśli
dążmy do tego, by rysunek był czymś naturalnym
i bezwarunkowym – wynikającym z natychmiastowej reakcji
na świat.

Pracownia Projektowania Książki i Publikacji Cyfrowych
prof. Maciej Buszewicz, Paulina Derecka-Sitnik

To miejsce, gdzie studentki i studenci uczą się anatomii i morfologii książki. Realizowane zadania
poruszają zagadnienia typografii, a także zachęcają do analizy tekstu, budowania narracji oraz autorskiej
interpretacji graficznej. Celem dydaktycznym naszej pracowni jest wypracowanie umiejętności
świadomego i kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych i przeprowadzenia pogłębionego
researchu.
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Pracownia Projektowania Plakatu dla niestacjonarnych
studiów wieczorowych II stopnia
dr hab. Ryszard Kajzer, prof. uczelni

To miejsce, gdzie rozwijamy świadomość grafika projektanta
za pomocą języka wizualnego. Projektowanie komunikacji
wizualnej jest pogłębione o umiejętności wyboru właściwej
techniki przekazu oraz doskonalenie doboru środków artystycznych adekwatnych do wyrażanej treści.

Pracownia Wklęsłodrukowych Technik Graficznych dla I i II roku
dr hab. Dorota Optułowicz-McQuaid, prof. uczelni

To miejsce, gdzie odkrywamy specyfikę warsztatu graficznego, którym jest „Wielkie Opóźnienie”. Myślenie
o grafice zaczyna się od rysunku, pracy z matrycą, zawiłości technologicznych. Na koniec następuje zabawa z odbitką. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, aby zobaczyć efekt końcowy.
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Pracownia Struktur Wizualnych
prof. Krzysztof Trusz, Michalina Szydełko

To miejsce, gdzie studentki i studenci mogą realizować
własne pomysły, dowolnie w formie interpretować pojęcia
zadań. W pracowni siedzimy na poduszkach wykonanych
w ramach jednego z zadań. Rozmawiamy, dyskutujemy,
rozkładamy na czynniki pierwsze pojęcia i składamy je na
nowo. Pracownia Struktur Wizualnych to również przestrzeń
na rozmowę z absolwentkami i absolwentami; w ciągu roku
organizujemy cykle spotkań i rozmów.

Pracownia Znaku i Kompleksowego Projektowania Graficznego
prof. Piotr Garlicki, Mateusz Kowalski

To miejsce, gdzie podstawą dydaktyki jest nauczanie kreatywnego myślenia w tworzeniu spójnych
systemów komunikacji wizualnej. Fundamentem tej pracowni są dwa równoległe uzupełniające się
wymiary – twórczy i praktyczny. Głównym profilem tej pracowni jest nauka kreowania wizerunku marki
w szerokim tego słowa znaczeniu (znak graficzny, identyfikacja wizualna, oprawa festiwali czy
spektakli teatralnych, kampanie społeczne).
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Pracownia Sitodruku
dr hab. Mateusz Dąbrowski, Łukasz Zembaty, Michał Żabko-Potopowicz

W Pracowni Sitodruku odbywają się zajęcia z podstaw techniki dla I i II roku. Jest
to też miejsce, z którego mogą korzystać wszystkie osoby studiujące na Wydziale
Grafiki, a w szczególności – z pracowni specjalizacyjnych o kierunku grafiki
artystycznej. Tak więc pracownia pełni funkcję warsztatu, w którym są realizowane
samodzielnie zadania bądź prace dyplomowe pod okiem fachowców technicznych.
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Pracownia Plakatu i Grafiki Wydawniczej
prof. Lech Majewski, Justyna Czerniakowska
doktoranci: Tomasz Stelmaski, Anna Wieluńska, Rafał Piekarski, Zofia Klajs, Stanisław Gajewski, Piotr Pietrzak, Maja Żurawiecka,
Beata Świerczyńska, Karolina Sosnowska, Filip Tofil

To miejsce poszukiwania i tworzenia własnego języka wizualnego w szeroko pojętej grafice użytkowej
i sztuce. Swoboda poszukiwań, eksperymentów, udział w konkursach, warsztatach czy międzynarodowych
podróżach naukowych, wzbogacających nas o umiejętność współpracy, służą do budowania własnego
„JA” – zabójczego dla konkurencji. Przy pracowni działają trzy koła naukowe, grupy AVANTI, AHOY
POSTER i TURBO POSTER, działające w zasięgu międzynarodowym i będące ważnym ogniwem organizacyjnym Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie.
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Wydział Rzeźby
Krakowskie Przedmieście 5

Pracownia Rzeźby dla II–V roku
prof. Adam Myjak, Kinga Smaczna-Łagowska, Albert Kozak

To miejsce, gdzie studentki i studenci rozwijają i pogłębiają umiejętności obserwacji
natury, interpretacji różnorodnych zjawisk oraz poszukiwań wyrazowych i kreacyjnych.
Prowadzone zajęcia mają na celu, oprócz doskonalenia kompetencji warsztatowych
studentki i studenta w oparciu o tradycyjne techniki rzeźbiarskie, także poszukiwanie
nowych możliwości i rozwiązań twórczych. W dalszej perspektywie celem nauczania
w Pracowni Rzeźby jest kształtowanie i pomoc w osiąganiu samodzielności przez
studentki i studentów w podejmowaniu wyzwań rzeźbiarskich, budowaniu własnego
języka plastycznego oraz przygotowanie ich do samodzielnej pracy i ciągłego rozwoju
w zawodzie artysty rzeźbiarza.

Myśliwiecka 8

47

48

Podstawy Projektowania Graficznego
dr Maciej Małecki, Jacek Gburczyk

To miejsce, gdzie budujemy fundamenty świadomego konstruowania przekazu;
poznajemy podstawowe narzędzia i język projektowania graficznego. Badamy związki
między formą typograficzną a treścią komunikatu, poznajemy język znaku, kompozycji,
relacji między tekstem i formami niewerbalnymi w zastosowaniach użytkowych.

Perspektywa Odręczna i Geometria
Monika Bartczak

Fotografia
dr hab. Anna Plewka, Klaudia Majewska

49

Projektowanie Wnętrz i Architektury
dr Konrad Styka, prof. uczelni, Kamil Krasuski

I Pracownia Projektowania Wnętrz
dr hab. Radosław Skalski, Zuzanna Trzcińska

To miejsce, gdzie zajmujemy się przestrzenią najbliższą człowiekowi – wnętrzami
zarówno publicznym, jak i mieszkalnymi. Przeprowadzamy studentki i studentów
przez cały proces projektowania, łącząc przeróżne niezbędne do tego dyscypliny.
Przekształcamy treść na formę, która wynika nie tylko z funkcji, ale też z materiału czy
technologii tworzenia. Realizujemy z naszymi studentkami i studentami ich projektowe
marzenia. A kiedy projektowanie zaczyna wykraczać poza typowe problemy
budowlane, możemy nazywać je sztuką.

II Pracownia Projektowania Wnętrz
dr hab. Beata Dobryjanowicz, Marta Czeczko

To miejsce, gdzie z jednej strony uczymy się wykorzystywać
środki plastyczne do tworzenia, modyfikowania i porządkowania
przestrzeni, a z drugiej – odkrywamy wielowątkowość
i interdyscyplinarność zagadnień składających się na warsztat
architekta wnętrz. Przy okazji tej nauki powstają projekty lokali
mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w pełnym spektrum
tematów.
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I Pracownia Projektowania Mebla
dr Michał Kapczyński, Jan Kochański

To miejsce, gdzie studenci od III roku studiów po dyplom poznają arkana projektowania
mebli. Przez poszukiwania funkcji, formy, samodzielne modelowanie, opracowywanie
techniczne, uwzględniające technologie wytwórcze, doprowadzają do realizacji gotowych
mebli z docelowych materiałów.

II Pracownia Projektowania Mebla
dr Tomasz Gałązka, Maciej Jelski

Pracownia Wystawiennictwa i Komunikacji Wizualnej
dr Adam Orlewicz, Kamil Kowalski
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I Pracownia Komunikacji Wizualnej
dr hab. Bazyli Krasulak, prof. uczelni, dr Maciej Małecki

To miejsce, gdzie studentki i studenci zdobywają wiedzę i doświadczenie na polu kreowania
komunikatu wizualnego w szerokim rozumieniu tego pojęcia. Zagadnienia podejmowane
w pracowni to m.in. znak graficzny, kreacja wizerunku, typograficzna interpretacja tekstu,
ilustracja, plakat, projektowanie kampanii informacyjnych i systemów informacji wizualnej.

II Pracownia Komunikacji Wizualnej
prof. Piotr Jaworowski, dr Julia Karłowska

I Pracownia Wystawiennictwa
dr hab. Barbara Kowalewska, prof. uczelni, dr Anna Skołożyńska-Cieciera

To miejsce, gdzie wprowadzamy studentki i studentów w niezwykle kreatywny i wszechstronny
świat projektowania wnętrz wystawowych. W pracowni realizujemy projekty wystaw
czasowych, ekspozycji targowych, pawilonów handlowych, a nawet artystycznych instalacji
przestrzennych. Wystawiennictwo jest niezwykłą sztuką integracji wielu dziedzin twórczych.
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II Pracownia Wystawiennictwa
dr hab. Monika Rzepiejewska-Mroczek, Konrad Matuszewski

To miejsce, gdzie merytoryczne informacje staramy się przekazać za pomocą form w przestrzeni.
Poszukujemy abstrakcyjnych rozwiązań, które najlepiej oddadzą charakter prezentowanych treści.
Kluczowym elementem procesu projektowego jest autorska kreacja. Rozwiązania plastyczne
analizowane są również pod kątem technicznym.

I Pracownia Projektowania Architektonicznego
dr Iwona Kalenik, Agnieszka Kacprzak

II Pracownia Projektowania Architektonicznego
dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska, prof. uczelni, Volodymyr Melymuka

To miejsce, gdzie studenci poznają zależności pomiędzy projektowaniem
architektonicznym a projektowaniem wnętrz, a także przygotowują się do przyszłej
współpracy z architektami – absolwentami uczelni technicznych. Obszarem działań
projektowych pracowni jest szeroko rozumiana przestrzeń symboliczna i kulturowa
w mieście i krajobrazie otwartym.

Pracownia Detal Miasta
prof. Jerzy Bogusławski, Jan Gronkiewicz
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Pracownia Architektury Krajobrazu
dr Elżbieta Myjak-Sokołowska, Jakub Botwina

Projektowanie Partycypacyjne
Dariusz Śmiechowski, Marta Zimińska

I Pracownia Malarstwa i Rysunku
prof. Andrzej Zwierzchowski, dr Tomasz Knorowski

II Pracownia Malarstwa i Rysunku
dr hab. Jarosław Radel, dr Anna Krzemińska

To miejsce, gdzie studentki i studenci mają możliwość rozwijania wrażliwości plastycznej
oraz wszechstronnego kształtowania swojej osobowości twórczej. Czerpanie z natury
poprzez wnikliwą i pogłębioną jej obserwację, studiowanie zarówno malarskie, jak
i rysunkowe zaproponowanych ustawień (martwe natury, człowiek we wnętrzu…) mają
ułatwić studentce i studentowi zrozumienie problemu konstrukcji obrazu. W dłuższej
perspektywie celem każdej studentki i każdego studenta jest dojście w procesie twórczym
do syntezy i własnej interpretacji otaczającej rzeczywistości, odkrycie indywidualnego języka
plastycznego, a także dysponowanie umiejętnościami potrzebnymi do wyrażenia własnej
koncepcji artystycznej.
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Pracownia Rzeźby i Rysunku
dr hab. Antoni Grabowski, prof. uczelni,
dr hab. Krzysztof Franaszek

Pracownia Tkaniny w Architekturze
prof. Stanisław Andrzejewski, dr Eliza Proszczuk-Chmiel

Pracownia Intermediów
dr Zuzanna Sadowa, Marta Jarnuszkiewicz
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Wydział Wzornictwa
Myśliwiecka 8

Parter:

Galeria Kaplica, wystawa „Strefa pomiędzy”
0.1
prof. Ksawery Piwocki, Jakub Marzoch

To miejsce, w którym zobaczymy odpowiedzi studentek i studentów na zadane tematy
realizowane w dowolnym medium. Są to próby znalezienia własnego rozumienia problemów
nieoczywistych, autorskiej analizy, poszukiwania indywidualnej i nieszablonowej
odpowiedzi.
0.3
To miejsce, w którym zobaczymy najświeższe dyplomy obronione na Wydziale Wzornictwa. Wyobraźnia i różnorodność
podejmowanych przez dyplomantki i dyplomantów tematów
jest ogromna. Od postmodernistycznej książki, przez zestaw
wspomagający owady zapylające, po tratwę pływającą po
Dunaju. Łączy je świadome projektowanie napędzane
potrzebą naprawiania i ulepszania świata.

Pracownia Kompozycji Brył i Płaszczyzn
0.4
dr Ewa Maria Śmigielska, Antonina Konopelska

To miejsce, w którym zobaczymy prace studentek i studentów I roku, których proces
kształcenia zaczyna się od podstaw budowania formy wizualnej. Zadania
realizowane w pracowni czerpią z tradycji dydaktyki Jerzego Jarnuszkiewicza
i Oskara Hansena, rozwijają indywidualną ekspresję studentki i studenta oraz ich
umiejętności tworzenia we współdziałaniu.
Pracownia Rzeźby i Multimediów
0.5
prof. Wiktor Gutt, dr Cezary Koczwarski

To miejsce, w którym studentki i studenci II i III roku rozwijają
samodzielną twórczą aktywność. Zadania realizowane są na
poziomie działań rzeźbiarskich lub performatywnych oraz
równolegle prowadzonej notacji filmowej i fotograficznej jako
autonomicznej konstrukcji artystycznej.
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I piętro:

Pracownia Podstaw Projektowania I
Jan Buczek, Tomasz Januszewski, Jerzy Wojtasik

Pracownia Technik Prezentacyjnych
Jerzy Junosza-Szaniawski, Zuzanna Łąpieś

To miejsce prezentacji kursu podstaw projektowania produktu i komunikacji
wizualnej dla I roku studiów licencjackich. Zobaczymy tu wyniki zadań, które
trenują podstawowe umiejętności w zakresie kształtowania formy, funkcji,
a także wykonywania makiet i prototypów obiektów lub przekazów wizualnych.

1.5 (boksy)

Pracownia Projektowania Ceramiki
Bartek Mejor

Eksperymentalna Pracownia Drewna
dr Paweł Jasiewicz

Pracownia Projektowania Społecznego
prof. Michał Stefanowski

Pracownia Projektowania Przestrzeni Publicznej
dr Paweł Grobelny

Pracownia Projektowania Strategii Ekologicznych
prof. Grzegorz Niwiński
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Pracownia Projektowania dla Nowego Przemysłu
dr hab. Bartosz Piotrowski, prof. uczelni

Pracownia Projektowania Krytycznego
dr hab. Daniel Zieliński

Pracownia Projektowania Kontekstualnego
prof. Jerzy Porębski

Pracownia Projektowania Opakowań i Marek
prof. Maciej Konopka

Interdyscyplinarna Pracownia Projektowa
dr hab. Jarosław Kozakiewicz, prof. uczelni

Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej i Typografii
prof. Artur Frankowski

Pracownia Projektowania Holistycznego
dr Tomek Rygalik

To miejsce, gdzie znajdziemy projekty realizowane w pracowniach Katedry Projektowania przez
studentki i studentów wyższych lat.
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II piętro:
2.3

Pracownia Podstaw Projektowania 2
prof. Wojciech Małolepszy, dr Robert Pludra

Pracownia Podstaw Komunikacji Wizualnej
dr Magdalena Małczyńska-Umeda, Jakub Jezierski

Pracownia Podstaw Projektowania Produktu Przemysłowego
Jacek Surawski, dr Dominik Głąb

To miejsce prezentacji kursu podstaw projektowania produktu i komunikacji wizualnej
dla II roku. Studentki i studenci kontynuują naukę projektowania, poznając kolejne
jego aspekty, które wymagają harmonijnego zespolenia w formie przedmiotu znaczeń
wynikających z kultury, techniki, użytkowania i rynku.
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2.5

Studia magisterskie
Kierownik Studiów Magisterskich dr Tomek Rygalik

To miejsce, w którym zobaczymy efekty prac
badawczych prowadzonych na studiach magisterskich
w ramach trzech platform:

Społeczeństwo
Dziecko, zabawa i przestrzeń publiczna.
Praktyki badawczo-projektowe.
dr Maja Brzozowska, dr Paweł Grobelny

Cywilizacja
10 tysięcy lat po nas. Komunikat o zagrożeniu dla przyszłości.
Katarzyna Roj, prof. Artur Frankowski

Planeta
Nowy model życia. Dobrostan ludzi i środowiska.
dr Sara Vicari, Katarzyna Kalinowska, prof. Grzegorz Niwiński
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2.6–2.7
Katedra Mody
To przestrzeń poświęcona prezentacji projektów studentek i studentów Katedry Mody,
którzy uczą się szycia i konstrukcji ubioru, autorskiego projektowania tkanin, poznają
proces projektowania zarówno poszczególnych form ubraniowych, jak i całej kolekcji
mody, a także budowania profesjonalnego portfolio z użyciem rysunków, grafiki,
typografii, filmów i fotografii.

III piętro:
Pracownia Malarstwa i Rysunku 2
3.1
prof. Łukasz Korolkiewicz

To miejsce, w którym na co dzień studentki i studenci budują
świadomość „użytkowego” znaczenia swoich prac – obrazów
i rysunków jako obiektów, które nie służą zaliczeniu,
a istnieniu w konkretnej przestrzeni i określonemu
oddziaływaniu na ludzi w niej przebywających.

Spokojna 15
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Wydział Rzeźby
Spokojna 15

Pracownia dla I roku
dr hab. Rafał Rychter, prof. uczelni, Mateusz Wójcik

To miejsce, którego program składa się z dogłębnego studium natury w oparciu
o obserwację modela. Studia te pozwalają zrozumieć logikę zjawisk kształtujących świat
oraz form i kształtów w nim obecnych. Są również podstawą badania relacji
czasoprzestrzennych między człowiekiem a rzeczywistością. Istotnym aspektem
prowadzonych zajęć jest eksperyment twórczy pozwalający wykształcić studentce
i studentowi indywidualny warsztat artystyczny i wzbogacić osobowość. Program
obejmuje również zaznajomienie studentek i studentów z podstawami technologicznymi
utrwalania ich prac w różnych materiałach z wykorzystaniem podstawowych tworzyw
rzeźbiarskich.
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Pracownia dla I roku
dr hab. Grzegorz Witek, prof. uczelni, Bartosz Sandecki

To miejsce, gdzie studentkom i studentom proponuje się
wnikliwą obserwację natury będącej skarbnicą wszechwiedzy.
Zadania oparte są o pogłębione studium człowieka / modela /
akt, często usytuowanego w zaaranżowanej przestrzeni.
Celem tych ćwiczeń jest próba zrozumienia zależności,
czasu i przestrzeni. Zajęcia dążą do zbudowania solidnego
fundamentu będącego podstawą do dalszego kształtowania
osobowości twórczej studentki i studenta. Ich świadomego
kontaktu ze światem natury, który umożliwia im na nowo
odkrywanie form i znaczeń. Ponadto program zajęć zakłada
zapoznanie studentek i studentów z technologią, metodami
i możliwościami utrwalania wykonywanych ćwiczeń
w różnorodnych materiałach.
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Pracownia Medalierstwa
prof. Hanna Jelonek, dr Aleksandra Mazurkiewicz

To miejsce, gdzie przedmiotem nauczania jest medal, rzeźba, relief małej skali.

Pracownia Rzeźby
dr hab. Romuald Woźniak, prof. uczelni, dr Agnieszka Wach

To miejsce, gdzie do zagadnień rzeźby podchodzimy
w sposób otwarty, poszerzony o doświadczenia sztuki
w drugiej połowie XX wieku i początku XXI.
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Pracownia Rzeźby w Architekturze
dr Paweł Mysera, prof. uczelni

To miejsce, gdzie punktem wyjścia dla ram programowych jest rzeźba oraz jej znaczenie
w przestrzeni życiowej człowieka. Rzeźba posiada olbrzymi potencjał emanacji wrażeń,
wyrażania emocji, sensualnych odczuć, intelektualnych doznań. W przestrzeni społecznej
staje się ona istotnym nośnikiem wiedzy historycznej, przejawem zbiorowej i jednostkowej
pamięci, a w wypaczonej wersji – wyrazem dominacji i zawłaszczania wspólnej przestrzeni.

Pracownia Podstaw Projektowania Przestrzennego
dr hab. Maciej Aleksandrowicz, prof. uczelni, dr Katarzyna Szarek

To miejsce, którego celem jest kształtowanie własnego,
indywidualnego języka wypowiedzi plastycznej, którego
forma będzie w pełni odpowiadała podejmowanym tematom
i treściom w dalszym procesie kształcenia oraz w praktyce
artystycznej. Celem zajęć jest pobudzenie i rozwijanie
u studentek i studentów świadomej percepcji dzieł
sztuki i innych zjawisk plastycznych.
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Pracownia Rysunku i Malarstwa dla I–V roku
dr hab. Małgorzata Gurowska, prof. uczelni, Anna Siekierska

To miejsce, gdzie rysunek jest pojmowany szeroko jako narzędzie do obserwacji i zapisu
rzeczywistości. Ma wspierać indywidualną pracę studentek i studentów, pomagać w twórczych
wyborach oraz stanowić drogę do odkrycia własnych, autorskich form wypowiedzi. Możliwe jest
to nie tylko dzięki nauce klasycznego warsztatu rysunkowego, ale też poprzez otwarcie na
eksperymentowanie i przekraczanie granic tej dyscypliny. Ważnym aspektem zajęć w pracowni
jest zrozumienie rysunku zarówno jako medium twórczego, jak i narzędzia myślowego. W pracy
ze studentkami i studentami kładziony jest nacisk nie tylko na końcowy efekt pracy, ale przede
wszystkim na proces twórczy. Proponowane zadania i towarzyszące im niekiedy lektury uwrażliwiają
na problemy współczesności, w szczególności związane z relacjami ludzko-nieludzkimi. Rysunek jest
bardzo istotnym narzędziem indywidualnego rozwoju twórczego, jednocześnie uzupełnia całościowy
dorobek i daje przygotowanie do pracy z rzeźbą i mediami interdyscyplinarnymi.
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Pracownia Graficznych Form Przestrzennych
dr hab. Małgorzata Dmitruk, prof. uczelni

To miejsce, gdzie celem kształcenia jest przygotowanie
i zapoznanie teoretyczne i praktyczne na polu grafiki
warsztatowej (przede wszystkim w zakresie podstawowych
technik graficznych takich jak linoryt, drzeworyt, gipsoryt,
suchoryt, akwaforta, akwatinta, miękki werniks, kolografia,
monotypia, szablon) w połączeniu m.in. z rysunkiem, tkaniną,
„rzeźbą miękką”, warsztatem rzeźbiarskim, książką autorską,
przestrzenną (pop-up), obrazkową, powieścią graficzną
(komiks). Są także podejmowane następujące zagadnienia:
kolor w rysunku/grafice, cykle rysunkowe/graficzne, historie
animowane na papierze/tkaninie itp.

Pracownia Anatomii
Urszula Święcicka

To miejsce, gdzie studentki i studenci zdobywają wiedzę na temat anatomii, która
pozwala na swobodne odwzorowywanie rzeczywistości oraz na jej przetwarzanie.
Umożliwia definiowanie takich zjawisk w sztuce jak bryła głowy w sposób rzeźbiarski,
rysunkowy czy też w wirtualnym świecie komputerowym. Umiejętność dokonania analizy,
obserwacji i weryfikacja wniosków daje przekaz artystyczny zrozumiały dla odbiorcy
o bardzo szerokim zasięgu.
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Warsztat Technik Ceramicznych
dr hab. Stanisław Brach, prof. uczelni, dr Zbigniew Piotr Lorek

To miejsce, gdzie w obrębie programu zwraca się szczególną
uwagę na wartości kreatywne tworzywa ceramicznego
w rzeźbie. Zajęcia w pracowni stopniowo przybliżają
studentce i studentowi wiedzę o różnych materiałach
ceramicznych jako medium rzeźbiarskim.
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Warsztat Technik Drewna
dr Marek Kowalski, Albert Kozak

To miejsce, gdzie ćwiczenia praktyczne, oprócz podstawowych umiejętności pracy
w tym niezwykłym materiale, mają za zadanie kształtować wrażliwość studentki
i studenta na rodzaj oraz charakter drewna wybranego przez nich do realizacji
wypowiedzi twórczej. Jednak podstawową nauką, jaką studentka i student wynoszą
z tej pracowni, jest umiejętność wyrzeźbienia, opracowania swojego projektu
w materiale, jak również wiedza o jego właściwościach i specyfice.

Warsztat Technik Kamienia / Pracownia Technik
Rzeźbiarskich w Kamieniu oraz Liternictwa
Stanisław Gruszka

To miejsce, gdzie studentki i studenci podczas wykładów
zapoznają się z zasadami kompozycji przy opracowywaniu
projektu płaskorzeźby/rzeźby pod kątem realizacji w kamieniu
(uwzględniając trzy podstawowe pojęcia: kontekst, forma,
treść). Nabywają umiejętność operowania narzędziami oraz
ich doboru z uwzględnieniem rodzaju kamienia oraz realizacji
własnych projektów.
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Warsztat Technik Odlewnictwa Artystycznego
dr Mieczysław Kozłowski, dr Andrzej Łopiński, Tomasz Krzpiet

To miejsce, gdzie studentki i studenci wypracowują samodzielne spojrzenie na
realizację formy rzeźbiarskiej, korzystając z technik odlewnictwa artystycznego,
a w szczególności metody traconego wosku, zwracając uwagę na możliwości
materiału budowanego modelu realizacyjnego – rzeźby.
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Warsztat Sztukatorski
Jacek Kowalski

To miejsce, gdzie studentki i studenci otrzymują
instruktaż utrwalania prac rzeźbiarskich (modeli
glinianych) w materiałach trwałych.
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Otwarta Pracownia Rzeźby
dr hab. Jakub Łęcki, prof. uczelni, dr Piotr Szulkowski

To miejsce, gdzie odbywają się zajęcia oparte na analizie natury, obserwacji anatomicznej,
jak również obserwacji cech charakterystycznych związanych z obiektem studiów. Główny
nacisk w programie pracowni położony jest na trójwymiarowość formy, zagadnienia
fakturalne, napięciowe, związane z kontrastami, kompozycją. W trakcie zajęć studentki
i studenci poznają podstawy technologiczne związane z procesem rzeźbienia (konstrukcja
rzeźbiarska, nakładanie gliny, przygotowanie i poznawanie podstawowego stanowiska pracy
rzeźbiarza oraz wykonanie formy i odlewu pozytywowego w gipsie).
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Wydział Sztuki Mediów
Spokojna 15

Pracownia Brył i Płaszczyzn
dr Łukasz Kosela

To miejsce, gdzie osoby studiujące mają możliwość nauczenia się podstaw kompozycji czasoprzestrzennej, procesu
przekształceń, operowania językiem form wizualnych. Tematy
realizowanych zadań wprowadzają problematykę zagadnień
czasoprzestrzennych oraz performatywnych o rosnącym
stopniu trudności.
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Pracownia Podstaw Inscenizacji
dr Paulina Czernek-Banecka, Mateusz Kowalczyk

To miejsce, gdzie osoby studiujące mają możliwość doskonalenia podstawowych umiejętności
posługiwania się przestrzenią sceny, elementami scenografii i rekwizytami oraz budowania
relacji pomiędzy nimi.

Podstawy Języka Wizualnego
Piotr Piwocki

To miejsce, gdzie osoby studiujące badają język wizualny
w kontekście przestrzeni współczesnej sztuki, praktyk
artystycznych i komunikacji. Projekty i ćwiczenia kierują na
myślenie symboliczne, skondensowane, metaforyczne,
a także na poszukiwania twórcze.
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Pracownia Światła i Koloru
prof. Apoloniusz Węgłowski, dr Anna Hlebowicz

To miejsce, gdzie różnorodne realizowane tematy mają na celu rozwinięcie widzenia twórczego,
przełożenie obserwacji rzeczywistości i jej analizy na płaszczyznę obrazu. Praca warsztatowa
rozwija umiejętności manualne i technologiczne, które umożliwią urzeczywistnienie
poszukiwań twórczych.

Kreacja Fotograficzna I
dr Izabela Maciusowicz

To miejsce, gdzie definiujemy, czym jest kreacja w fotografii.
Rozwijamy umiejętności wykorzystania możliwości aparatu
fotograficznego i innych narzędzi w kreacji fotograficznej.
Łączymy fotografię z innymi mediami. Realizujemy prace od
koncepcji do efektu końcowego. Omawiamy strategię prezentacji projektów fotograficznych.
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Pracownia Fotografii Społecznej
dr hab. Witold Krassowski, prof. uczelni

To miejsce, gdzie prowadzona działalność zawsze odnosi się do zjawisk oraz wydarzeń
społecznych. Celem jest stworzenie dokumentacji tych zjawisk, zgodnie z zasadami
dokumentu foto bądź wideo, z uwzględnieniem indywidualnego podejścia autora.

Dokument Wideo
dr hab. Tomáš Rafa

To miejsce, gdzie osoby studiujące uczą się, jak poprawnie
zbierać materiały dźwiękowe oraz wideo. Jak stosować je
w komunikacji społecznej oraz jak buduje się świadomość
procesów społecznych. Pracownia pomaga w formułowaniu
własnego podejścia do spraw społecznych.

Pracownia Obrazowania dla Mediów
dr Katarzyna Stanny

To miejsce, gdzie istotą jest odnajdywanie metod oraz poszukiwanie środków
artystycznych w ramach łączenia dostępnych mediów przekazu artystycznego;
przenikanie się technik analogowych z metodami obróbki cyfrowej oraz pogłębianie
świadomości twórczej i kreacji w obrębie obrazowania intermedialnego.
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Pracownia Koncepcji Obrazu
dr hab. Paweł Susid, prof. uczelni, Dorota Kozieradzka

To miejsce, gdzie osoby studiujące przygotowywane są do
samodzielnej wypowiedzi artystycznej za pomocą środków
plastycznych takich jak kolor, kształt, gęstość, kompozycja
czy rytm, a także do dostrzegania obrazu w zastanej
przestrzeni.
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Pracownia Komunikacji Intermedialnej
prof. Krzysztof Olszewski, Anita Kwiatkowska

To miejsce, gdzie program zakłada intuicyjne działanie, improwizacje, które prowadzą
w kierunku świadomej kreacji. Studentki i studenci odnajdują i zbierają odpowiednie
narzędzia (manualne i cyfrowe), z którymi czują się dobrze i którymi chcą się
posługiwać.

Podstawy Fotografii
dr Izabela Maciusowicz, Izabella Niemira

To miejsce, gdzie zajęcia mają na celu naukę podstaw samodzielnego posługiwania się fotografią tradycyjną oraz
cyfrową w zapisie obrazu. Rozwijają zmysł obserwacji fotografowanej sceny i sprawność jej zapisu z wykorzystaniem
naturalnego lub wykreowanego światła.
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Pracownia Koncepcji Artystycznych
prof. Sławomir Ratajski, Maciej Szczęśniak

To miejsce, gdzie treści programowe dotyczą zarówno zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych,
gdzie program skupia się na rozpoznawaniu własnych predylekcji artystycznych i umiejętności
adekwatnego posługiwania się medium artystycznym i spójnym z przekazem.

Pracownia Zastosowań Fotografii
prof. Mariusz Wideryński

To miejsce, gdzie głównym założeniem realizowanego programu jest nowatorskie myślenie o fotograficznych obrazach
powstających w wyniku świadomego dostosowania środków
wyrazu tego medium oraz uwzględniające interdyscyplinarność współczesnej sztuki.
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Pracownia Kreacji Fotograficznej II
prof. Tomasz Myjak

To miejsce, gdzie obszarem działania jest przede wszystkim forma i poszukiwanie
plastyki – wręcz manualności w obrazie fotograficznym. Zadania łączą ćwiczenia
warsztatowe realizowane w pracowni z modelem i tematy, które wymagają czasu,
lektury, przeżycia i rozmowy.

Domena Publiczna
dr Krzysztof Wodiczko, dr Ewa Bobrowska

To miejsce, gdzie celem działań jest artystyczne kształtowanie
publicznej domeny świadomości zbiorowej i rozumu publicznego poprzez zwrócenie uwagi na obecne w jej obrębie
problemy społeczne i egzystencjalne dylematy etyczne.

Pracownia Alternatywnego Obrazowania
prof. Włodzimierz Szymański, Dorota Kozieradzka

To miejsce, gdzie prace reprezentują różne postawy twórcze: działania performatywne,
wideo, instalacje, fotografie, sztukę odnoszącą się do przestrzeni publicznej, przez co
odzwierciedlają one złożoność i różnorodność aktywności artystycznych w zgodzie
z indywidualną kreacją autorów.
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Pracownia Przestrzeni Malarskiej
prof. Leon Tarasewicz, Sebastian Krok

To miejsce, gdzie wspólnie poszukujemy przestrzeni dla
medium malarskiego w kreacjach artystycznych. Osoby
studiujące przygotowywane są do odnalezienia
indywidualnego języka artystycznego oraz do
świadomej pracy nad pozbywaniem się stereotypów.

Pracownia Przestrzeni Działania Dźwięku
dr hab. Katarzyna Krakowiak

To miejsce, gdzie kształtujemy indywidualne rozumienie tego, czym jest dźwięk oraz
poznajemy przyczyny, dla których nie może on istnieć poza przestrzenią.
Poszukujemy także nowych parametrów dla dźwięku i przestrzeni w nowych czasach.

Obraz w Przestrzeni Wirtualnej
Andrei Isakou

To miejsce, gdzie studentki i studenci uczą się założeń
kompozycji form i kolorów w świecie 3D, metod stylizacji
i efektów specjalnych (VFX) oraz rozwijają myślenie
przestrzenne i wzbogacają swoją wiedzę technologiczną.

82

Pracownia Relacji Wizualnych
prof. Prot Jarnuszkiewicz, Agata Witczak

To miejsce, gdzie zarówno forma wideo, jak i fotografia – przez swoją analityczność i konieczność
unikania tautologii, grożącej w wypadku zbyt dosłownego odwzorowywania świata czy zbyt
czytelnego przekazu – ćwiczą wrażliwość postrzegania, emocjonalność odbioru i umysł
w formułowaniu refleksji.
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Pracownia Działań Przestrzennych
prof. Mirosław Bałka, Julia Dorobińska

To miejsce, gdzie podejmowane są próby rozpoznania
i twórczego kształtowania przestrzeni, w których się poruszamy i działamy. PDP w swoich działaniach wykracza
poza teren Akademii, zwracając uwagę na problemy
społeczne i polityczne.

Pracownia Tekstu
dr Maryna Tomaszewska

To miejsce, gdzie tekst jest w centrum uwagi jako autonomiczne medium wypowiedzi
i praktyki artystycznej. Ważnym aspektem procesu edukacyjnego jest refleksja nad
językiem, jego relacją ze światem, jego możliwościami nazywania, a nawet redefiniowania
rzeczywistości.
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Pracownia Obiektu
dr hab. Paula Jaszczyk

To miejsce, gdzie założeniem jest tworzenie reliefu
abstrakcyjnego jako obiektu stanowiącego formę wyjściową
dla działań fotograficznych, animacji i mappingu. Powstaje
trójwymiarowy ekran, gdzie zderzenie wyświetlanego obrazu
z przestrzennością płaskorzeźby powoduje złudzenia,
a także mieszanie się kolorów i faktur.

Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych I
dr hab. Piotr Kopik

To miejsce, gdzie działania realizowane w ramach pracowni dotyczą trzech obszarów:
immersji w formie wirtualnej rzeczywistości, przenikania wirtualnego świata
z realnym, refleksji na temat postępującej obecności cyfrowych mediów i wirtualnych
systemów.
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Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych II
dr hab. Jakub Wróblewski, Andrei Isakou

To miejsce, gdzie eksploatowane są obszary percepcji
odbiorcy doświadczenia wirtualnego oraz analizowane są
składowe konstytuujące doświadczenie, w tym rodzaje iluzji
takie jak ucieleśnienie, propriocepcja, poczucie sprawstwa
i afordancji. Kluczowe jest badanie zagadnienia immersji
i jej poziomu.

Poszerzona Rzeczywistość
dr Wojciech Bąkowski

To miejsce, gdzie zajmujemy się poetyką dzieła wizualnego, audiowizualnego oraz
innych form pojawiających się w polu sztuki współczesnej. Na zajęciach omawiane
są też muzyczne i literackie utwory studentek i studentów.
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Manipulacje Czasoprzestrzenne
dr Adam Dudek

To miejsce, gdzie realizowane są ćwiczenia mające na celu
docieranie do istoty interesujących zjawisk i problemów
współczesności w kontekście mitologicznym. Odbywa się to
przez rozwijanie świadomości ciała człowieka w działaniach
intermedialnych, multimedialnych i performatywnych.

Pracownia Gościnna, Animacja
Sofya Nabok, Julia Mirny

Scenariusz i Montaż Wideo
dr Ewa Łuczak

To miejsce, gdzie osoby studiujące poznają podstawowe
kategorie z zakresu teorii scenariopisarstwa takie jak pomysł,
bohater, struktura, scena, dialogi, format, punkty zwrotne,
prowadzenie narracji oraz podstawowe pojęcia z zakresu
montażu filmowego jak ujęcie, scena, sekwencja, ruch.
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Język Wizualny w Komunikacji
dr Magdalena Małczyńska-Umeda

To miejsce, gdzie badane są takie pojęcia jak percepcja obrazu, alfabetyzm wizualny,
skrót wizualny, piktogram, znak, symbol, typografia, struktura przekazu, hierarchia,
chronologia, mapa, dopasowanie formy do treści, różnorodność rozwiązań formalnych,
praca z danymi.

Podstawy Inscenizacji
dr Anna Tomczyńska

To miejsce, gdzie wykorzystujemy twórcze eksperymenty
i prowadzimy poszukiwania w dziedzinie kreowania
przestrzeni performatywnej. Podczas zajęć warsztatowych
studentki i studenci poznają podstawowe narzędzia i środki
inscenizacyjne oraz budują za ich pomocą własne
wypowiedzi artystyczne.

Be a 36° Creative
Karolina Bukowiecka

It is a place, where the students learn how to create an award-winning campaign. They
choose their own client or organization to create an advertising campaign for them.
From strategy insights, storytelling to presentation skills everything is discussed and
mentored.

Art Branding
Marta Dąbrowska

To miejsce, gdzie osoby studiujące poznają zagadnienia
z obszaru reklamy, sztuki, historii reklamy i mass mediów
oraz ich wpływu na zachowania i postawy społeczne oraz
artystyczne.

Oświetlenie Planu i Postprodukcja Obrazu Cyfrowego
Karol Jaworowski

To miejsce, gdzie ćwiczenia warsztatowe wpływają na doskonalenie umiejętności osób
studiujących w praktycznym zastosowaniu lamp filmowych, aparatów cyfrowych i kamer
wideo do przekazania własnych treści poprzez wykreowany obraz statyczny i ruchomy.
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Scenariusz i Montaż Wideo – Podstawy
Kobas Laksa

Kreacja Artystyczna
Anna Wolska

To miejsce, gdzie studentki i studenci – dzięki wykorzystaniu różnorodnych mediów
jak instalacja, land art, wideo art, obraz malarski, kolaż, fotografia, obraz
w przestrzeni wirtualnej, światło, dźwięk, gest, performans, flash mob – uczą się
swobodnego i interdyscyplinarnego budowania komunikatów dopasowanych do
określonego celu.

Warsztaty z Programów 2D
Bożydar Grozdew

To miejsce, gdzie proces edukacji polega na wprowadzeniu
w ogólne zagadnienia animacji dwuwymiarowej, poznawaniu
możliwości kształtowania obrazu ruchomego oraz funkcji
programów do obróbki cyfrowej.

Podstawy 3D i Interakcje w Środowisku Wirtualnym
Igor Żukowicz

To miejsce, gdzie proces edukacji polega na wprowadzeniu w ogólne zagadnienia
animacji dwuwymiarowej, poznawaniu możliwości kształtowania obrazu ruchomego
oraz funkcji programów do obróbki cyfrowej.
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Przestrzeń Malarska
Beata Konarska

To miejsce, gdzie zaczynamy od kontaktu z własnym
ciałem, aby móc uzyskać płynny przepływ informacji na
drodze umysł/emocje – ręka/gest, którego efektem jest
zapis plastyczny. Kolejną fazą jest uwolnienie działania
spontanicznego, dynamicznego, bez poddawania go
analizie. Następnie włączamy pracę intelektualną,
analityczną. Poszukujemy balansu między tymi obszarami.

Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39
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Wydział Rzeźby
Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

Pracownia Podstaw Dokumentacji i Kreacji Cyfrowej w Rzeźbie
Ewa Łuczak

To miejsce, gdzie studentki i studenci uczą się technik cyfrowych mających zastosowanie
w pracy rzeźbiarza. Zapoznają się m.in. z takimi zagadnieniami jak podstawy edycji obrazu
cyfrowego, podstawy fotografii, praca z oświetleniem studyjnym i zastanym, studyjna
dokumentacja prac, zasady dokumentacji procesu twórczego, fotografia jako narzędzie
projektowe/notatka, podstawy tworzenia prezentacji cyfrowych, wstęp do fotogrametrii.
Studentki i studenci powinni posiąść umiejętność dokumentacji cyfrowej dzieł sztuki,
w szczególności własnych prac rzeźbiarskich, umiejętność tworzenia prezentacji projektów
rzeźbiarskich (warstwa wizualna wraz z odpowiednim opisem merytorycznym) oraz
umiejętność realizacji autorskich prac przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych.
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Pracownia Rzeźby dla II–V roku
dr hab. Roman Pietrzak, prof. uczelni, Artem Dmytrenko

To miejsce, gdzie podstawowym celem jest wprowadzenie studentek i studentów
w dyscyplinę rzeźby oraz poznanie narzędzi rzeźbiarskich, których użycie umożliwi
realizację indywidualnych propozycji. Wspólna analiza dzieła odbywa się w sytuacji
praktyki rzeźbienia, umożliwia realizację i dojrzewanie pomysłu. Kultywujemy ten rodzaj
twórczego wysiłku, którego efektem jest powstanie obiektu lub ingerencja w przestrzeń,
pozostawiająca w niej „ślad”. W zalewie obrazów i płytkiej percepcji staramy się rozwijać
poczucie głębi, dostrzegać relacje przestrzenne. W studium natury (akt) uczymy się
o abstrakcyjnie złożonej i bogatej formie będącej źródłem estetyki organicznej.

Pracownia Rzeźby dla II–V roku
dr hab. Andrzej Sołyga, prof. uczelni, dr Andrzej Kokosza

To miejsce, które tworzą studentki, studenci i dydaktycy;
przestrzeń spotkań, dzielenia się wiedzą i wzajemnym
doświadczeniem, rozmów o sztuce i świecie, miejsce pracy
dla materialnych realizacji rzeźbiarskich. Celem pracowni
jest kształcenie przyszłych artystów współtworzących
współczesną kulturę.
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Pracownia Rysunku i Malarstwa I–V roku
prof. Mariusz Woszczyński, Marcin Bogusławski

To miejsce, gdzie studiuje się naturę z modela, realizuje zasadę poznania i rozwinięcia
formy plastycznej, myślenia abstrakcyjnego, kompozycji malarskiej, rysunkowej
związanej z własną wrażliwością, intuicją, wyobraźnią i przy zastosowaniu różnych
środków ekspresji artystycznej. W trakcie zajęć w pracowni następuje pogłębienie
różnorodnego języka plastycznego, który oparty jest na obserwacji i interpretacji natury.
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Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych
dr hab. Joanna Czernichowska, prof. uczelni, dr hab. Monika Jadzińska, prof. uczelni,
Diana Kułakowska, Łukasz Wojtowicz

To miejsce, gdzie studentki i studenci II i III roku realizują swoje pierwsze prawdziwe prace
konserwatorskie przy obrazach na podłożu płóciennym. Obiekty, z którymi się mierzą, pochodzą
z różnych epok – od baroku po wiek XX. Prace trwają dwa lata, a ich efektem jest pełne
zabezpieczenie materii obrazów i przywrócenie części walorów artystycznych.

Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych I
dr hab. Anna Potocka, prof. uczelni, dr Katarzyna Górecka, Łucja Nowak-Wróblewska

To miejsce, gdzie studentki i studenci kierunku konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby
polichromowanej po raz pierwszy spotykają się z oryginalną materią zabytkową. To tu poznają teorię,
a także praktykują konserwację pod okiem wykwalifikowanej kadry. Dla naszych studentek i studentów
wyszukujemy ze zbiorów muzealnych i obiektów sakralnych w całej Polce obrazy sztalugowe
przedstawiające ciekawe problemy konserwatorskie.
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Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowego
i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej
prof. Krzysztof Chmielewski, dr Julia Burdajewicz, Diana Kułakowska,
Jan Morzycki-Markowski, Jan Andrzejewski

To miejsce, gdzie ze studentkami i studentami IV oraz V roku
prowadzone są zajęcia na oryginalnych dziełach sztuki
wykonanych na podłożu drewnianym. Często są to elementy
większego założenia ołtarzowego lub ikonostasu. Studentki
i studenci samodzielnie analizują wybrany obiekt pod kątem
jego problematyki technologicznej i konserwatorskiej oraz
wykonują zabiegi konserwatorskie i restauratorskie według
przyjętego programu prac.

Pracownia Konserwacji i Restauracji Fotografii i Sztuki Dekoracyjnej
dr hab. Izabela Zając, prof. uczelni, Monika Supruniuk

To miejsce, gdzie prowadzone są prace badawcze i zajęcia dydaktyczne w zakresie technologii
i historii technik fotograficznych oraz metodyki konserwacji i restauracji fotografii, taśmy
filmowej, a także obiektów sztuki dekoracyjnej na papierze, skórze i pergaminie.
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Pracownia Konserwacji i Restauracji Grafiki i Rysunku
dr hab. Weronika Liszewska, prof. uczelni, Grażyna Macander-Majkowska,
dr Magdalena Grenda-Kurmanow

To miejsce, gdzie studentki i studenci zdobywają wiedzę
w zakresie konserwacji i restauracji zabytkowej grafiki,
rysunku, akwareli i gwaszu wykonanych na różnych
podłożach. Z zakresu specjalizacji prowadzone są zarówno
ćwiczenia praktyczne, jak i wykłady teoretyczne. W trakcie
zajęć przeprowadzane są ćwiczenia wprowadzające do prac
konserwatorskich oraz praktyczne prace nad grafikami wraz
z pełną ich dokumentacją, uzupełnione o wiedzę teoretyczną.

Pracownia Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Rękopisów
prof. Marzena Ciechańska, Sylwia Popławska, dr hab. Izabela Zając, prof. uczelni, Zofia Koss,
Monika Korsak-Truszczyńska, Bogdan Zerek

To miejsce, gdzie studentki i studenci zostają zapoznani z zagadnieniami etyki konserwatorskiej,
profilaktyki i ochrony zbiorów oraz konserwacji i restauracji, a także z zagadnieniami konserwacji
i restauracji skóry i pergaminu. Prowadzone są prace badawcze w zakresie konserwacji i restauracji
rękopisów na podłożu pergaminowym i papierowym, starych druków oraz opraw zabytkowych. Zajęcia
odbywają się w formie wykładów oraz zajęć praktycznych. Każdy student indywidualnie wykonuje
konserwację przynajmniej dwóch obiektów zabytkowych wraz z pełną dokumentacją fotograficzną
i opisową.
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Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego
prof. Paweł Jakubowski, Maciej Baran, Katarzyna Pisarska

To miejsce, gdzie studenci uczą się właściwego postępowania
konserwatorskiego przy polichromiach ściennych. Wiedzę
zdobytą na wykładach wykorzystują w trakcie prac przy obiektach kursowych. Zajęcia przygotowują studentki i studentów do
praktyk zawodowych, w trakcie których prace konserwatorskie
prowadzone są przy XVIII-wiecznych malowidłach.

Pracownia Technik i Konserwacji Malarstwa Ściennego
dr hab. Tytus Sawicki, prof. uczelni, dr Kinga Lubarska, Kasia Beck

To miejsce, gdzie studentki i studenci poznają historyczne techniki wykonywania dekoracji
ściennych. W toku studiów wykonują dekoracje w technice klejowej, kazeinowej,
temperowej, wapiennej, sgraffita, kreskówek, bizantyńskiej, marmoryzacji oraz narzutu
wapiennego. Podczas ćwiczeń samodzielnie wykonują wszystkie prace techniczne –
przygotowanie podłoża technologicznego, ucieranie zapraw oraz farb.
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Pracownia Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych
oraz Pracownia Technologii i Technik Tkackich i Hafciarskich
sala 1.11
Agnieszka Krzemińska-Maciejko, Anna Konopko

Pracownia Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych to
miejsce, gdzie prezentowane są różnorodne realizacje konserwatorskie przeprowadzone przez studentów, takie jak kobierce
wschodnie z początku XX wieku, XVIII-wieczne tekstylia
liturgiczne, XIX- i XX-wieczne europejskie i dalekowschodnie
akcesoria mody czy też bluza kamuflażowa z II wojny
światowej. Pracownia Technologii i Technik Tkackich
i Hafciarskich to miejsce, gdzie można obejrzeć prace
hafciarskie z wykorzystaniem historycznych technik oraz kopie
zabytkowych kobierców, tapiserii i haftów wykonane przez
studentki i studentów I i II roku. Eksponowane są także
wielkowymiarowe makiety będące rezultatem analiz technologii
i techniki wykonania średniowiecznych pasmanterii.
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Pracownia Malarstwa I
dr Kacper Ziółkowski

To miejsce, w którym studentki i studenci kontynuują pogłębianie świadomej obserwacji
natury i poznają zasady budowy obrazu. Rozwijają umiejętność komponowania, dostrzegania
relacji form, poszukiwania plastycznego wyrazu przestrzeni z uwzględnieniem kształtu,
proporcji, kontrastów koloru i waloru oraz innych aspektów formy plastycznej.

Pracownia Malarstwa II
sala 0.14
dr Maciej Wojciechowski

To miejsce, gdzie obejrzymy prace malarskie studentek
i studentów II–IV roku, powstałe w czterech ostatnich
semestrach zajęć stacjonarnych i prowadzonych zdalnie.
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Pracownia Kompozycji Projektowej i Rysunku
prof. Artur Krajewski, dr Keiji Matsumoto, Paulina Kruszewska, Jaśmina Wasztan, Aleksandra Wójcik

To miejsce, gdzie dochodzi do prowokujących spotkań z innymi, ze sztuką, z nową
technologią i z sobą samym. Wszystko to ma na celu wywołanie przeżyć, które można
przełożyć na kreację stanowiącą nie tylko komunikat wizualny, ale też wypowiedź osobistą.
Jest to dialog, w którym twórczość jest redefiniowana tak, by zachęcać do poszukiwań.

Pracownia Rysunku i Form Monumentalnych
dr hab. Grzegorz Stachańczyk, prof. uczelni, Martyna Wilkowska

To miejsce rozwijające kreatywność studentek i studentów
i zachęcające do rozszerzania praktyki rysunku studyjnego
o dodatkowe konteksty. W tym roku akademickim studentki
i studenci wykraczali poza doświadczenia rysunkowe,
konfrontując się z zagadnieniami dotyczącymi biografii
przedmiotów, dzieł sztuki i artystów, a także angażując się
w działania scenograficzne w ramach teatralnych realizacji
Sceny 72 i Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej.
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Pracownia Rysunku i Malarstwa dla I roku
dr hab. Zuzanna Tomaś-Krynicka, prof. uczelni, dr Łukasz Zedlewski

To miejsce przeznaczone dla rozpoczynających edukację plastyczną adeptek i adeptów
konserwacji, stwarzające idealne warunki do rozwijania umiejętności technicznych,
konceptualnych w tradycyjnej formule malowania i rysowania opartego na obserwacji natury.

Pracownia Rzeźby
dr Elżbieta Macander

To miejsce, gdzie realizuje się rzeźbiarskie prace artystyczne,
umożliwia rozwój zdolności i pogłębia świadomość artystyczną studentek i studentów poprzez proces obserwacji
natury, poszukiwanie inspiracji oraz korzystanie z kunsztu
uznanych mistrzów. To także miejsce, gdzie nabywa się
i doskonali umiejętności twórczo-warsztatowe, służące
wykonywaniu zawodu lub tworzeniu własnych kreacji
rzeźbiarskich.
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Pracownia Technik i Technologii Opraw
dr Dorota Dzik-Kruszelnicka, Sylwia Popławska, Grażyna Macander-Majkowska, Zofia Koss, Michał Kożurno

To miejsce, gdzie studentki i studenci poznają zagadnienia dotyczące typologii i rozwiązań
technicznych oprawy książki w przekroju historycznym, m.in. sposobów szycia bloku książki,
konstrukcji wyklejek, kapitałek, technik zawieszania okładek, materiałoznawstwa,
a także zdobienia opraw, m.in. barwienia papierów introligatorskich, technik zdobienia
brzegów kart książki, dekoracji okładek z uwzględnieniem tłoczenia ślepego i złotem,
marmoryzacji skóry, mozaiki oraz intarsji. Istotnym elementem procesu dydaktycznego jest
praktyczne przygotowanie do samodzielnego i świadomego rozwiązywania złożonych
problemów towarzyszących konserwacji książki i jej oprawy, które czekają studentkę
i studenta na wyższych latach.
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Pracownia Technologii i Kopii Malarstwa Średniowiecznego
Marcin Petrus, Anna Rottau

To miejsce, gdzie studentki i studenci zapoznają się
z fenomenem średniowiecznego malarstwa temperowego
zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Nabyta
wiedza i umiejętności owocują wykonaniem kopii malarstwa
gotyckiego w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Pracownia Technologii i Kopii Malarstwa XVII–XX w.
dr Mateusz Jasiński, Piotr Stefanow

To miejsce, gdzie studentki i studenci zapoznają się z techniką i technologią malarstwa
holenderskiego, flamandzkiego i włoskiego z XVII wieku i malarstwa polskiego oraz malarstwa
akwarelowego. Kopię wykonują bezpośrednio w Muzeum Narodowym w Warszawie i w Bibliotece
Uniwersyteckiej.
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Pracownia Technik i Technologii Pozłotnictwa oraz Kopii
Miniatury na Pergaminie
Anna Zalewska-Falińska, dr Rafał Nijak

To miejsce, gdzie studentki i studenci zapoznają się
z warsztatem i narzędziami pozłotniczymi, specyfiką
stosowania metali i materiałów. Poznają podstawy rzemiosła
pozłotniczego, które potem wykorzystują w trakcie
konserwacji i wykonywania kopii.

Pracownia Technologii i Kopii Ikony
dr hab. Danuta Stępień, prof. uczelni, Marlena Koczorowska

To miejsce, gdzie odbywają się zajęcia odtwarzające proces powstania ikony na
różnych podobraziach, przy zastosowaniu odpowiednich materiałów, zgodnie
z duchem i estetyką okresu powstania oryginału.
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Katedra Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej
i Elementów Architektury
To miejsce, gdzie w formie ekspozycji przygotowaliśmy pokaz i komentarz naukowy dotyczący
wybranych metod artystycznej odnowy i przywracania tożsamości arcydziełom sztuki
rzeźbiarskiej, detalom architektonicznej dekoracji budowli, sztukatorskiego wystroju wnętrz,
kompozycjom figuralnym z założeń parkowych czy też dziełom ceramicznym codziennego
użytku. Oprócz zagadnień z zakresu ochrony dóbr kultury zaprezentowane zostaną także
najciekawsze przykłady z procesu kształcenia artystycznego w zakresie rzeźbiarskiego
studium z natury oraz zadań z kopii rzeźbiarskiej i rekonstrukcji, nieodzownych elementów
drogi twórczej, ilustrujących rozwój wrodzonych umiejętności plastycznych poprzez praktyczną
stronę kształcenia artystycznego w ramach zadań realizowanych w:

Pracowni Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej
i Elementów Architektury
dr hab. Wiesław Procyk, prof. uczelni, Agnieszka Zambrzycka,
Anna Duda-Maczuga, Anna Kudzia, Andrzej Kazberuk

Pracownia przygotowała ekspozycję z zakresu praktyki konserwatorskiej na polu ochrony zabytków rzeźby i architektury.
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Pracowni Konserwacji i Restauracji Ceramiki
prof. Jacek Martusewicz, Katarzyna Kowalska

Pracownia proponuje ekspozycję wybranych dzieł prezentujących specyfikę zagadnień
związanych z konserwacją zabytków ceramiki, rekonstrukcją ubytków warstwy
malarskiej w technikach konserwatorskich oraz z wykorzystaniem najnowocześniejszych
technik szkliwienia, z wyłączeniem wysokich temperatur.

Pracowni Konserwacji i Restauracji Rzeźby Gipsowej
i Sztukaterii
prof. Janusza Smaza, Piotr Owczarek

Pracownia prezentuje wybrane zagadnienia z zakresu
konserwacji i restauracji gipsowych sztukaterii na przykładzie
kilku wybranych eksponatów muzealnych oraz fragmentów
sztukatorskiego wystroju wnętrz.
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Pracowni Technik, Technologii Rzeźbiarskiej, Kopii i Rekonstrukcji
dr hab. Wiesław Procyk, prof. uczelni, Antoni Ciężkowski

Pracownia przedstawia kilka prac studenckich z zakresu studium formy i stylu,
wykonanych w ramach kopii rzeźbiarskiej. Oprócz tego prezentowane są wybrane
przykłady najlepszych efektów kształcenia artystycznego jako konstruktywnej podstawy
w procesie kształcenia umiejętności rekonstrukcji całkowicie zniszczonych zabytków.

Pracowni Rzeźbiarskiej
dr Elżbieta Macander

Pracownia prezentuje najciekawsze przykłady kompozycji
rzeźbiarskich z minionego roku akademickiego,
przybliżając przy tym tajniki warsztatowe sztuki
rzeźbiarskiej od modelowania w glinie do wykuwania
z kamienia. W tle, na planszach, pokazane są wybrane
fotogramy z życia pracowni.
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Wydział Scenografii
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Kierunki Kreacji w Obrazie Filmowym
dr Katarzyna Sobańska

To miejsce, gdzie przygotowuje się studentki i studentów
do pracy twórczej w interdyscyplinarnym zespole w filmie
fabularnym, telewizji i reklamie, czyli wszędzie tam, gdzie
przestrzeń scenografii obserwowana jest okiem kamery.

Projektowanie Przestrzeni Filmowej
dr Marcel Sławiński

To miejsce, gdzie wyobraźnia spotyka się z rzeczywistością planu filmowego.
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Pracownia Rysunku i Koloru
prof. Elżbieta Banecka, dr Anna Jędrzejec

To miejsce, gdzie program pracowni wyraża bardzo indywidualne podejście do studentek i studentów. Pomaga w jednostkowym przetwarzaniu otaczającej rzeczywistości na gruncie
rysunku i poprzez kolor. Ułatwia rozwiązywanie problemów
plastycznych, uczy myślenia i widzenia abstrakcyjnego,
a ostatecznie pomaga w definiowaniu i rozwijaniu własnej
drogi artystycznej.

Pracownia Rysunku i Malarstwa
prof. Tomasz Myjak, Małgorzata Fajge

To miejsce, gdzie studentki i studenci mają szansę swobodnego rozwoju. Punktem
wyjścia zawsze jest obserwacja – począwszy od studium postaci, poprzez
eksperymenty z technikami cyfrowymi, animacją czy instalacją. Wszystko po to, by
prowadzić studentki i studentów przez proces poszukiwań indywidualnego języka
plastycznego.
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Wstęp do Projektowania Scenografii Filmowej
Oliwia Waligóra

To miejsce, gdzie studentki i studenci po raz pierwszy spotykają się ze światem filmu. Zaczynając od analizy krótkiego
scenariusza, poznają podstawowe pojęcia z zakresu sztuki
filmowej czy etapy pracy scenografa – m.in. tworzą moodboardy, szkicują, projektują przestrzenie w formie wizualizacji
czy modeli 3D.
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Inscenizacja – Etiudy
dr Julia Skrzynecka

To miejsce, gdzie studentki i studenci mogą dotknąć żywej materii teatru, zrealizować scenę
rozgrywającą się w czasie i przestrzeni z użyciem dowolnych narzędzi i środków. To również
miejsce tworzenia różnego rodzaju obiektów scenograficznych oraz możliwość sprawdzenia ich
oddziaływania w przestrzeni publicznej. Wystawa przedstawia fotografie z ekspozycji „Scena
w Budowie” organizowanej przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Tegorocznym tematem
prac jest „Narcyz”.

Podstawy Projektowania Scenografii Filmowej
dr Zofia Lubińska

To miejsce, gdzie studentki i studenci II roku studiów
magisterskich zdobywają wiedzę dotyczącą projektowania
scenografii filmowej. Zajęcia skupione są wokół takich
zagadnień jak przestrzeń, kolor, faktury, rekwizyty, grafika
filmowa, rysunek techniczny. Efektem końcowym są projekty
scenografii do krótkich form filmowych: reklamy, teledysku
i filmu krótkometrażowego.

112

Podstawy Projektowania Scenografii Teatralnej
prof. Jan Ciecierski, Marta Kozera

To miejsce, gdzie studenci I roku stykają się – najczęściej po raz pierwszy – z możliwością
przeniesienia swojej plastycznej wrażliwości na język przestrzeni teatralnej. Otwarte tematy/hasła,
inspiracja poezją i muzyką pozwalają młodym twórcom rozruszać wyobraźnię i poszukiwać
interesującej ich estetyki i tematów. W drugim semestrze studenci mierzą się już z projektowaniem
scenografii do tekstu dramatu, a także ćwiczą umiejętność twórczej współpracy w grupie.

Pracownia Projektowania Kostiumu i Przestrzeni Scenicznej
prof. Dorota Kołodyńska, Aleksandra Reda

To miejsce, gdzie przenikają się różne dziedziny sztuki,
chociaż naszym głównym celem jest kształcenie
umiejętności projektowania kostiumu. Praca nad
kostiumem to nierozłączna część całościowej koncepcji
spektaklu. Jednym z podstawowych założeń pracowni jest
wiązanie procesu powstawania kostiumu z całością
kontekstu scenograficznego. Sednem studiów w naszej
pracowni jest proces artystycznego poszukiwania
i indywidualny eksperyment rozumiany jako punkt wyjścia
procesu projektowania.
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Pracownia Projektowania Scenografii Teatralnej, Koncertów i Widowisk
prof. Marek Chowaniec, Anna Adamek

To miejsce, w którym studenci, w oparciu o wybrany tekst sztuki teatralnej lub frazę wiersza, przenoszą odbiorcę w sceniczną przestrzeń nieokiełznanego świata wyobraźni. Projekty na wystawie końcoworocznej
zostaną zaprezentowane w formie cyfrowej. Pokazana zostanie m.in. etiuda (impresja) do „Kartoteki”
Tadeusza Różewicza zarejestrowana przez Wojciecha Miksa, studenta I roku studiów drugiego stopnia.

Aleksandra Reda, praca inspirowana wierszem Z. Herberta „Głos”

Pracownia Projektowania Scenografii Teatru Lalkowego
dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek prof. uczelni, Aleksandra Starzyńska

To miejsce, gdzie rozmawia się i poszukuje indywidualnego
języka w sztuce. Razem próbujemy odnaleźć swoją drogę
formułowania wypowiedzi w teatrze ożywionej formy. Zgodnie
z założeniem, iż współczesny świat sztuki nie stawia ostrych
granic pomiędzy poszczególnymi dziedzinami, studentki i studenci w naszej pracowni mają też możliwość wypowiadania
się w obszarach pokrewnych teatrowi.
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Projektowanie Scenografii Teatralnej dla II roku studiów drugiego stopnia
dr Martyna Kander

To miejsce, gdzie podczas procesu projektowego uczymy zarówno twórczej interpretacji
tekstu literackiego, jak i różnorodnych technik wykonania pełnego projektu scenograficznego,
złożonego z projektów przestrzeni oraz kostiumów. Podczas wystawy końcoworocznej,
realizacje zostaną zaprezentowane w formie cyfrowej. Tegorocznym tematem prac był
„Otello” Williama Shakespeare’a.

Pracownia Projektowania Kostiumu Filmowego dla III roku
studiów pierwszego stopnia
Pracownia Projektowania Scenografii i Kostiumu Filmowego
dla I roku studiów drugiego stopnia
dr Jagna Janicka, Stefania Strzałkowska-Rajca

To miejsce, gdzie studentki i studenci uczą się, jak na podstawie wybranej literatury stworzyć interesujące projekty kostiumów oraz scenografii. W ramach zajęć prowadzimy również
wykłady i warsztaty z patynowania i tworzenia kostiumów.
Dodatkowo na zajęciach studentki i studenci mają okazję
odwiedzić profesjonalny plan filmowy oraz magazyny rekwizytów i kostiumów.
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Fot. ASP;
Fot. ASP;
Paweł M. Jakubowski, „Mauritius”. Dzięki uprzejmości artysty;
Fot. M. Kitajewska;
Praca Angeliki Czerwińskiej;
Praca Karola Gniazdowskiego;
Praca Karoliny Furlepy;
Wernisaż w pracowni 66. Fot. Wydział Malarstwa;
Fot. P. Nocuń;
Widok wystawy, 2018. Fot. Wydział Malarstwa;
Plener w Karpaczu. Fot. Wydział Malarstwa;
Prace Emilii Mróz na wystawie pt. „Labirynt”. Fot. J. Laprus;
Prace Michała Tomaszewicza. Fot. Wydział Malarstwa;
Widok pracowni. Fot. Wydział Malarstwa;
Widok wystawy, 2021. Fot. Wydział Malarstwa;
Praca Karoliny Furlepy. Fot. Wydział Malarstwa;
Widok wystawy studenckiej. Prace Ludwiki Kowalewskiej i Jakuba
Mroczka;
Tadeusz Stanecki podczas przeglądu w pracowni;
Olga Matysiuk podczas przeglądu w pracowni;
Fot. Wydział Malarstwa;
Gabriela Bałgyda, „Obluzowany węzeł gordyjski”;
W pracowni nr 14. Fot. Wydział Grafiki;
Fot. A. Rendecka;
Fot. Wydział Grafiki;
Fot. Wydział Grafiki;
Weronika przy pracy. Fot. A. Czekaj;
Fot. P. Mirowska;
Fot. Wydział Grafiki;
Sebastian Murza, „Happy New Year”;
Fot. Wydział Grafiki;
Fot. Wydział Grafiki;
Katarzyna Iwańczuk, Ananas Affluenza. Fragment wystawy.
Fot. Autorka pracy;
Fot. K. Zimna-Stelmaszewska;
Litografia Mateusza Szabłowskiego;
Fot. Pracownia Litografii;
Fot. Wydział Grafiki;
Fot. Wydział Grafiki;
Projekt znaku graficznego oraz identyfikacji wizualnej wybranego
gabinetu medycznego;
Fot. Wydział Grafiki;
Praca Anety Zdziech;
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Fragment plakatu „Homo sapiens” Justyny Leszkowicz;
Fot. Wydział Grafiki;
Studentka Aleksandra Sowińska podczas przygotowań wystawy
„EKOLOGIA.SZTUKA.TOŻSAMOŚĆ”;
Fot. Wydział Grafiki;
Yan Levsha, „Prorok”, 2019;
Fot. Wydział Architektury Wnętrz;
Fot. Wydział Architektury Wnętrz;
Fot. Wydział Architektury Wnętrz;
Fot. Wydział Architektury Wnętrz;
Fot. Wydział Architektury Wnętrz;
Fot. Wydział Architektury Wnętrz;
Fot. Wydział Architektury Wnętrz;
Zajęcia w Pracowni Podstaw Komunikacji. Fot. M. Małczyńska–Umeda;
Fot. Wydział Wzornictwa;
Fot. J. Mróz;
Fot. Wydział Rzeźby;
Faustyna Makaruk, „Studium portretowe”, 2014;
Gabriella Nyman-Novak, video still, 2015;
I. Klukowski, „Forma powietrzna”, 2019;
I. Koclęga 2019;
Prace Filipa Musiała, 2019;
Rysunki Natalii Stachowicz, 2018;
Praca E. Dąbrowskiej, 2018;
Praca Katarzyny Kowal;
Praca Magdaleny Hajdulis-Jęczeń, 2015;
Fragment pracy K. Voranova;
Fot. Wydział Rzeźby;
Fot. Wydział Rzeźby;
Fragment pracy J. Przybysz, 2014;
Fot. A. Śmietana;
Fot. J. Kowalski;
Fot. Wydział Rzeźby;
Fot. Wydział Sztuki Mediów;
Fot. Wydział Sztuki Mediów;
Fot. E. Wińczyk;
Fot. Wydział Sztuki Mediów;
Praca Roberta Bogumiła;
Praca Pauliny Stawskiej;
Praca Krzysztofa Oleksiaka;
Nadia Markiewicz, „Skutki uboczne”, dyplom licencjacki, 2018;
Patryk Krędzelak, „Bez tytułu”, instalacja malarska, 2019;
Fot. Wydział Sztuki Mediów; Praca Aleksandry Raszki;
Jessica Dudziak, „Głowa. Fantazja o samookaleczeniu”;
Fragment pracy Dominika Tkaczyka;
Fot. Wydział Sztuki Mediów;
Prace Nikoli Strenger w Galerii Sektor;
Fot. Wydział Sztuki Mediów;
Praca Bartosza Zalewskiego;
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Fot. Wydział Sztuki Mediów;
Fot. Wydział Sztuki Mediów;
Fot. M. Gorczyńska;
Fot. Wydział Sztuki Mediów;
Praca Dawida Grzelaka;
Agnieszka Apt, „Niemożność”;
Prace Kacpra Dziedzica;
Fot. E. Łuczak;
Fot. J. Kowalski; Praca zespołowa, „Dlaczego przychodzisz tak późno”,
2019;
Fot. Wydział Rzeźby;
Studentki w trakcie nanoszenia kleju dublażowego na odwrocie obrazu.
Fot. Ł. Wojtowicz;
Fot. K. Górecka i Ł. Nowak-Wróblewska;
Nauka obsługi aparatu wielkoformatowego w ramach zajęć
praktycznych. Fot. K. Jończyk;
Studenci na zajęciach uczą się operowania specjalistycznym sprzętem
badawczym. Fot. T. Rizov-Ciechański;
Studenci V roku w trakcie zajęć. Fot. T. Rizov-Ciechański;
Zdjęcie malowidła w trakcie konserwacji. Fot. Z. Gierlikowska;
Fot. WKiRDS;
Prace przy bluzie maskującej Waffen – SS (model M40) z lat 1941–
1944. Autorka prac Karolina Ludwiniak, pod kierunkiem dr Moniki
Stachurskiej. Fot. E. Przybyszewska;
Prace przy epimanikionie z XVIII w. ze zbiorów Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej. Autorka prac Dominika Rosa, pod kierunkiem dr
Moniki Stachurskiej. Fot. E. Przybyszewska.
Fot. WKiRDS; Fot. I. Lach;
Fot. K. Matsumoto;
Fot. WKiRDS; Fot. E. Macander;
Ćwiczenia z barwienia brzegów książki z wykorzystaniem samodzielnie
przygotowanych pigmentów. Fot. T. Rizov-Ciechański;
Studenci używają wyposażenia tradycyjnej pracowni introligatorskiej.
Fot. T. Rizov-Ciechański;
Ekspozycja w pracowni. Fot. M. Jasiński;
Student w trakcie wykonywania kopii na IV roku. Fot. M. Jasiński;
Zajęcia z technik pozłotniczych. Fot. M. Jasiński;
Studentka przy pracy nad kopią ikony, Fot. M. Jasiński;
Usuwanie nawarstwień z „Popiersia młodej dziewczyny”, marmur,
XIX w. (własność MNW). Fot. A. Kazberuk;
„Elwira” popiersie wystawiennicze W. i J. Gosławskich, 1961, w trakcie
wycisku z masy ceramicznej w autorskiej formie gipsowej.
Fot. K. Kowalska;
L. Kucharzewski, „Mikołaj Kopernik”, rzeźba gipsowa, stan w trakcie
konserwacji. Fot. D. Sroczyński;
Płaskorzeźbiony maszkaron, bez przyrządowe wykonanie kopii,
ćwiczenie z technik rzeźbiarskich dla I roku. Fot. W. Procyk;
Fot. Wydział Scenografii;
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Fot. A. Jędrzejec;
Fot. Wydział Scenografii;
Fot. F. Szczerba;
Maja Dąbrowska, „Narcyz”. Fot. M. Kander;
Karolina Nowicka „Światło jest jak woda”;
Alicja Siemko, moodboard do projektu scenografii „Snu Nocy Letniej”
W. Shakespeare’a;
Fot. Wydział Scenografii;
Aleksandra Reda, praca inspirowana wierszem „Głos” Z. Herberta;
W pracowni – warsztat z tworzenia odlewów z silikonu. Fot. A.
Starzyńska;
Julia Ruszkowska, szkic przestrzenny w makiecie. Fot. J. Ruszkowska;
Jakub Kaleta „Przemiany Włodzimierza” Szczepana Twardocha.
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