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Uroczysta Rada Wydziału związana z 35-leciem Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu, 25.11.2009
Od lewej osoby siedzące: prodziekan WEA ad. dr Justyna Ryczek, st. wykł. Andrzej Kostołowski, prorektor prof. Jacek Adamczak, prof. zw. Alicja Kępińska, doc. Rajmund Dybczyński, prof. zw. Józef Petruk, dziekan WEA prof. ASP Joanna
Imielska, prorektor prof. zw. Jacek Jagielski, prof. ASP Roman Kubicki, prof. zw. Piotr C. Kowalski; w drugim rzędzie od lewej: Rafał Jakubowicz, prof. Eugeniusz Skorwider, prof. ASP Joanna Hoffmann, prof. ASP Renata Rogozińska, Małgorzata Stroińska-Dłużak, Aleksandra Jagielska, Gizela Wojtczak, Urszula Małecka, rektor prof. zw. Marcin Berdyszak, Ewa Troszczyńska, Maja Majerowicz-Bobrowska, prof. zw. Andrzej Załecki, kierownik studiów zaocznych prof. ASP Andrzej
Leśnik, prof. zw. Józef Drążkiewicz, as. Magdalena Parnasow-Kujawa, ad. dr Rafał Łubowski, ad. dr Ewa Wojtowicz, prof. ASP Kazimierz Świrydowicz, ad. II Bogumił Kaczmarek, prof. ASP Sławomir Brzoska, prof. zw. Zbyszko Melosik,
ad. dr Jakub Żmudziński, prof. ASP Jolanta Dąbkowska-Zydroń. Fot. Jarosław Szumowski
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1. Uroczysta Rada Wydziału związana z 35-leciem Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu, 25.11.2009 rok;
od lewej prof. ASP Andrzej Leśnik, prof. ASP Joanna Imielska, ad. dr Justyna Ryczek – Fot. Jarosław Szumowski

3.	Od lewej profesorowie: Kazimierz Świrydowicz, Andrzej Leśnik, Joanna Imielska, Alicja Kępińska – Fot. Jarosław
Szumowski

2. Rada Wydziału Edukacji Artystycznej i goście – Fot. Jarosław Szumowski

4.	Od lewej: doc. Rajmund Dybczyński, profesorowie: Józef Drążkiewicz, Józef Petruk, Joanna Imielska, Piotr C. Kowalski, Sławomir Brzoska, Roman Kubicki, Zbyszko Melosik, Kazimierz Świrydowicz – Fot. Jarosław Szumowski
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Joanna Imielska

Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej

Justyna Ryczek

Prodziekan Wydziału Edukacji Artystycznej

Edukacja — to odpowiedzialne zadanie, dodatkowo, gdy łączymy ją
z nauczaniem sztuki. To zadanie, które wymaga odwagi i otwartości.
Nie można porzucić tradycji, a jednocześnie należy iść z duchem czasu,
zauważać zmiany zachodzące zarówno wśród młodych ludzi, jak i w otaczającym świecie.
Dostajecie Państwo do rąk wydawnictwo o Wydziale Edukacji Artystycznej. Obfituje ono w różnorodne teksty, wywiady, wspomnienia, liczne zdjęcia pokazujące znaczące
chwile z życia wydziału. Mamy nadzieję, że nie pominęliśmy istotnych faktów i ważnych osób. Wydawnictwo ma
charakter jubileuszowy – w 2009 roku Wydział Edukacji
Artystycznej ASP w Poznaniu obchodził 35-lecie swojego
istnienia. Początki sięgają roku 1974, kiedy to zostało
utworzone Zaoczne Studium Wychowania Plastycznego,
przekształcone w 1980 roku w Wydział Wychowania Plastycznego, który w 1995 roku zmienił nazwę na Wydział
Edukacji Artystycznej.
Historię wydziału tworzyli ludzie, którzy powołali Zaoczne
Studium: prof. Antoni Zydroń, prof. Jarosław Kozłowski i jego pierwszy kierownik doc. Rajmund Dybczyński oraz kolejni jego dziekani: doc. Wacław Twarowski, prof. Józef Petruk,
prof. Piotr C. Kowalski, prof. Roman Kubicki, prof. Jacek
Jagielski. Kształtując wydział, wzbogacali jego ofertę –
wspominają o tym w wywiadach, które zamieszczamy
w wydawnictwie. Historię tworzyli teoretycy i artyści, którzy w ciągu tych 35 lat przewinęli się przez wydział, nie sposób wymienić wszystkich pracowników, ponieważ jest to
liczba ogromna, ale były osoby, o których należy wspomnieć: Jerzy Ludwiński, Jarosław Maszewski, Włodzimierz
Filipek oraz niepracujący już na wydziale Rafał Grupiński.
Obecnie Wydział tworzą doświadczeni profesorowie jak:
Alicja Kępińska, Jolanta Dąbkowska-Zydroń, Renata Rogozińska, Kazimierz Świrydowicz, Zbyszko Melosik, Andrzej
Kostołowski, Grzegorz Dziamski, Roman Kubicki, nieco
młodsi: Joanna Imielska, Anna Tyczyńska, Andrzej Leśnik,
Robert Bartel, Mariusz Kruk i Aleksandra Jagielska oraz grupa najmłodszych pracowników: Justyna Ryczek, Ewa Wójto-
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wicz, Joanna Hoffmann, Rafał Łubowski, Jakub Żmidziński
i Magdalena Parnasow-Kujawa.
Cenimy doświadczenie i profesjonalizm, ale władzom wydziału zależy również na pozyskiwaniu coraz to młodszej
kadry, bowiem jest to gwarancja jego rozwoju.
Dla istoty wydziału bardzo ważne są studia zaoczne, to od
nich wszystko się zaczęło. W tym trybie funkcjonują pracownie artystyczne, prowadzone przez wielu artystów, najdłużej przez profesorów: Jacka Jagielskiego, Andrzeja Leśnika, Piotra C. Kowalskiego, Kazimierza Rabę, do których po
kilku latach dołączyły Joanna Imielska, Anna Tyczyńska oraz
Izabela Rudzka, która pracowała do 1998 roku, od 2005
roku kadrę zasilił Mariusz Kruk.
Należy w tym miejscu wspomnieć o osobach związanych
z wydziałem, chociaż obecnie pracujących na innych wydziałach.
Andrzej Załecki prowadził zajęcia zarówno z projektowania
graficznego, jak i grafiki warsztatowej, z wydziałem związany był 15 lat, do roku 1996. Pracę rozpoczął w Zaocznym Studium Wychowania Plastycznego, jako asystent doc. Wacława Twarowskiego, o którym mówi: Uroczy człowiek, ulubiony
przez studentów, jego anegdoty i udział w kostiumowych imprezach zapisały się w pamięci kilku pokoleń studentów.
Bogumił Kaczmarek w ramach Zaocznego Studium Wychowania Plastycznego prowadził Kształtowanie Przestrzeni
Użytkowej, który z czasem zmienił nazwę na Propedeutykę
architektury i design i był prowadzony do 2000 roku.
W okresie od 1987–1990 Bogumił Kaczmarek pełnił funkcję
Prodziekana Wydziału Wychowania Plastycznego ds. studiów zaocznych. Leszek Knaflewski pracował na wydziale
od 1993 do 2000 roku, prowadził Pracownię Działań Interdyscyplinarnych i był niezwykle ceniony przez studentów.

W roku akademickim 1998/99 pracę na wydziale rozpoczął
Marcin Berdyszak, który choć w chwili obecnej wchodzi
w skład Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych, nadal
jest ważną postacią naszego wydziału. Od 1996 z wydziałem związany jest Eugeniusz Skorwider, prowadzący zajęcia z grafiki projektowej. Zawsze możemy liczyć na jego
zmysł projektowy, wszystkie logotypy, plakaty, zaproszenia, cała oprawa graficzna naszej działalności jest autorstwa profesora Skorwidera.
Jakie były powody powstania Zaocznego Studium Wychowania Plastycznego? W latach 70. ubiegłego wieku wzrosło
zapotrzebowanie na nauczycieli wychowania plastycznego,
ale od początku powstania Studium zaczęła kształtować
się struktura, która do dzisiaj stanowi wizytówkę wydziału –
nie oddzielano kształcenia pedagogicznego od artystycznego szlifu. Słuchacze, studenci zdobywali wiedzę teoretyczną, a jednocześnie zapewniali sobie artystyczne podstawy,
dyplom składał się z dwóch równorzędnych części: teoretycznej i artystycznej.
Wydział ulegał wielu przeobrażeniom, kreując swoje nowe
oblicze, nie porzucając wypracowanych standardów, obok
pedagogiki sztuki wprowadził nową specjalność – krytykę
i promocję sztuki. Cały czas przekazujemy i wzmacniamy
wiedzę teoretyczną, która umożliwia pracę w wielu instytucjach artystycznych, a także, co jest bardzo ważne, daje
uprawnienia nauczycielskie.
Pojęcie edukacji artystycznej nieustannie się rozszerza,
wiąże się ze zdobywaniem szerokich umiejętności uczestnictwa i wdrażania do współczesnej kultury, należy do nich
przygotowanie do roli krytyka sztuki, do propagowania
i popularyzowania sztuki współczesnej, jak i przygotowanie
do własnej działalności twórczej.

I. Teksty

Wydział Edukacji Artystycznej myśli o przyszłości, pragnie —————
ity Space, which in time changed its name to Propaedeutic
się zmieniać, nie tracąc jednak swoich wypracowanych, doof Architecture and Design and was taught until 2000. In
brych tradycji. Chcemy nadal towarzyszyć refleksją teorethe period from 1987–1990 Bogumił Kaczmarek held the potyczną działaniom artystycznym i zmianom kulturowym, Education – is a responsible task, even more so, if we com- sition of Deputy Dean for Extramural Studies at the Faculty
jednocześnie tworzyć propozycję edukacyjną, która będzie
of Art Education.
bine it with the teaching of art. It is a task that requires
atrakcyjna dla młodych osób. Konieczność wprowadzenia
Leszek Knaflewski worked at the Department from 1993 to
courage and boldness. You can not abandon tradition, but
systemu bolońskiego traktujemy jako możliwość, a nie zło
2000, he conducted the Studio of Interdisciplinary Performyou should also keep abreast with the times, noticing the
konieczne. Dwustopniowość studiów to okazja do posze- changes- both among young people, as well as around the
ances and was highly valued by students.
rzenia naszej oferty i wprowadzenia nowych specjalności. world.
In the academic year 1998/1999 Marcin Berdyszak started
Studia magisterskie będą miały własny, odrębny profil, bę- We are presenting you with a publication about the Faculty
working at the Faculty, who - although currently is one of
dziemy pogłębiać refleksję z pierwszego stopnia, nie chce- of Art Education- it abounds in a variety of texts, inter- the staff at the Faculty of Sculpture and Spatial Performmy jednak powielać istniejącej propozycji. Pracujemy nad
ances – is still an important figure of our Faculty.
views, recollections, numerous photographs showing the
powołaniem nowych specjalności, które będą uwzględniać significant moments in the life of the Faculty. We hope that
Eugeniusz Skorwider has joined the teaching staff at the
przeobrażenia współczesności. Jak zawsze interesują nas
we have not missed any essential facts or important peo- Faculty in 1996, conducting classes in graphic design. We
zagadnienia dotykające istotnych problemów szeroko rozu- ple. This is a jubilee publication – in 2009, the Faculty of Art
can always count on his sense of design- all logos, posters,
mianego świata sztuki, dodatkowo umieszczonego w roz- Education at the Academy of Fine Arts in Poznan celebrat- invitations and all graphic design of our activities is of probudowanym kontekście. Przy kreowaniu nowego oblicza
fessor Skorwider’s authorship.
ed the 35th anniversary of its existence. Its origins date back
podejmujemy współpracę z innymi uczelniami, poszukując to 1974 when Extramural Study of Art Education was set
up, converted into the Faculty of Plastic Arts Education in
specjalistów w danych dziedzinach. Robimy to z myślą
What were the reasons for the establishing of the Extrao obecnych i przyszłych studentach, by jak najlepiej przygo- 1980, to finally be re-named to the Faculty of Art Educa- mural Study of Plastic Arts Education?
tion in 1995.
tować ich do realnych warunków. W planach jest również
In the 70s of the last century there was great demand for
The Faculty’s history has been made by the people who es- teachers of fine arts, but from the very beginning the Facpowołanie studiów doktoranckich.
tablished the Extramural Study: professor Antoni Zydroń, ulty structure started to shape, which until today is its flagObecnie zajęcia odbywają się w następujących trybach
ship – the Study, and then the Faculty of Art Education did
professor Jarosław Kozłowski and its first Head, associate
kształcenia:
professor Rajmund Dybczyński; and successive Deans: as- not separate the pedagogical teaching from the artistic
Studia stacjonarne:
polish. Students acquired theoretical knowledge, but were
sociate professor Wacław Twarowski, professor Józef
jednolite studia magisterskie: 5 lat (nie kontynuujemy
Petruk, professor Piotr C. Kowalski, professor Roman Ku- also provided with an artistic base; since the eighties a dinaboru);
ploma consists of two equal parts: theoretical and artistic.
bicki, professor Jacek Jagielski. By shaping the Faculty, they
studia pierwszego stopnia: 3 lata;
expanded its offer – they mention it in the interviews we The Faculty underwent many changes, creating its new facStudia niestacjonarne (zaoczne):
present in this publication. The Faculty’s history was creat- et, without abandoning the developed standards; in addijednolite studia magisterskie: 5 lat (nie kontynuujemy
tion to art pedagogic it has introduced a new specialty – art
ed by theorists and artists who appeared during those 35
naboru);
years at the Faculty. It is impossible to mention all the em- criticism and promotion. All the time we deliver and
studia pierwszego stopnia: 3 lata;
ployees because it is a huge number, but there were people, strengthen theoretical knowledge, which makes it possible
studia drugiego stopnia: 2,5 roku;
who must be mentioned: Jerzy Ludwiński, Jarosław Masze- to work in many artistic institutions, and also -which is very
studia podyplomowe: 1,5 roku.
important- provides a teacher’s license.
wski, Włodzimierz Filipek and Rafał Grupiński (no longer
Istotnym wyróżnikiem Wydziału Edukacji Artystycznej
The concept of art education is steadily expanding, it is asthe faculty’s employee).
w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu jest jego miejsce
w strukturze uczelni. W trybie stacjonarnym nie ma pra- Currently, the Faculty staff consists of experienced profes- sociated with gaining broad skills of participation and imcowni przypisanych do wydziału, wyboru dokonują sami za- sors, such as Alicja Kępińska, Jolanta Dąbkowska-Zydroń, plementation of modern culture- among others, preparaRenata Rogozińska Kazimierz Świrydowicz, Zbyszko Mel- tion for the role of an art critic, to promote and popularize
interesowani, co pozwala osobom studiującym korzystać
z szerokiej oferty artystycznej całej szkoły. Otwartość sta- osik, Andrzej Kostołowski, Grzegorz Dziamski, Roman Ku- modern art, as well as preparation for one’s own creative
nowi charakterystyczną cechę akademii poznańskiej, wy- bicki, a little younger members of the staff: Joanna Imiel- activity.
różniając ją pośród innych akademii, równocześnie wyróż- ska, Anna Tyczyńska, Andrzej Lesnik, Robert Bartel, Mariusz The Faculty of Art Education thinks about the future, but
does not want to dissociate from the good tradition. We
Kruk, and Aleksandra Jagielska and a group of the youngest
niając nasz wydział spośród innych miejsc kształcenia
emplyees: Justyna Ryczek, Ewa Wójtowicz, Joanna Hoff- want to continue to accompany art activities and cultural
edukacji artystycznej.
changes by theoretical reflection, thereby creating an eduman, Rafał Łubowski, Jakub Żmidziński and Magdalena
Dumą wydziału są absolwenci. Są to osoby, które realizują
Parnasow-Kujawa. We value the experience and profes- cational offer that will be attractive to young people. The
się zarówno artystycznie, jak i na polu teoretycznym. Wielu
sionalism, and at the same time the authorities of the Fac- need to introduce the Bologna Process is for us an opportuz nich stanowi kadrę naszej uczelni. Z innymi utrzymujemy
kontakt, śledząc ich losy i podziwiając rozwijające się karie- ulty are also keen on gaining more and more junior staff, nity rather than the ‘unnecessary evil’. The two-stage study
is an opportunity to broaden our offer and to introduce new
because it is a guarantee for its development.
ry. Dlatego sami absolwenci, wspominają czas studiowania
jak najlepiej. Jedna z nich, Renata Skrzypczak, tak pisze: Very important for the essence of the Faculty are the extra- specialties. Master’s degree studies will have their own dismural studies, as they are what started it all. It is the work- tinct profile; we will deepen the reflections of the first deDziś z perspektywy mogę wyznać, iż był to czas stworzony
ing mode of art studios conducted by many artists, of gree, but do not want to duplicate the existing proposals.
jakby dla mnie, ci ludzie, te miejsca, te zdarzenia, nic innego
We are working on the establishment of new specialties,
nie mogłoby go wypełnić. Gdyby chcieć umiejscowić ten fakt – which the longest by professors: Jacek Jagielski, Andrzej
which shall include the transformations of modern times.
pięć lat na Wydziale Edukacji Artystycznej – to powiedziała- Leśnik, Piotr C. Kowalski, Kazimierz Raba, who were joined
As always, we are interested in the issues affecting the relbym, że jest to ten punkt w klatce piersiowej, w którym spla- after a few years by Joanna Imielska, Anna Tyczyńska and
Izabela Rudzka, who worked until 1998, and in 2005 Mar- evant problems of the widely understood art world, additają się serce, dusza i rozum.
tionally put in the extended context. When creating our
Działalność wydziału nie ogranicza się jedynie do kształce- iusz Kruk joined the Faculty staff.
new facet we cooperate with other Universities, seeking
nia. Nasi pedagodzy aktywnie działają na wielu płaszczy- We should mention here also the people associated with
specialists in particular fields. We do this with our current
the Faculty, although currently working elsewhere. Andrzej
znach, czynnie uczestniczą w wydarzeniach: artyści biorą
and future students in mind, to best prepare them for the
udział w wystawach, teoretycy w konferencjach nauko- Załęcki ran classes in both graphic design and graphics arts
wych. Jednocześnie sami generują różnorodną działalność. techniques; he was associated with the Faculty for 15 years, real-life conditions. There are also plans of setting up docCzęść naszej aktywności prezentujemy w poniższym wy- until 1996. He started working for the Extramural Study of toral studies.
Currently, classes are held in the following study modes:
dawnictwie, tym samym dziękując wszystkim za dotych- Plastic Arts Education, as an assistant to professor Wacław
Intramural studies:
Twarowski, of whom he says: ‘A charming man, loved by
czasową współpracę.
students. His anecdotes and participation in fancy dress • Uniform Master’s degree: 5 years (no further recruitment)
Życzymy edukacji artystycznej, wszystkim pracownikom
events are remembered by several generations of students.’ • Bachelor’s degree: 3 years
obecnym i przyszłym dalszego twórczego rozwoju przez
Bogumił Kaczmarek taught the subject of Evolution of Util- Extramural studies:
kolejne 35 lat.
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• Uniform Master’s degree: 5 years (no further recruitment)
• Bachelor’s degree: 3 years;
• Supplementary studies for Master’s degree: 2.5 years;
• Postgraduate studies: 1.5 years.
An important characteristic of the Faculty of Art Education
at the Academy of Fine Arts in Poznan is its place in the
school structure.
In the intramural studying mode, the studios are not allocated to the Faculty; but the students make the choice
themselves, which allows them to benefit from a wide
range of artistic offer of the whole Academy. Openness is
another characteristic feature of the Poznan Academy of
Fine Arts, distinguishing it from other art academies, at
the same time making our Faculty stand out from other
places of art education.
The Faculty takes great pride in its graduates. These are
people who fulfil themselves both artistically and in the
theoretical field. Many of them are the staff of our Academy. We keep in touch with others, watching their achievements, and admiring their developing careers. That is why
our graduates have only the best memories from the time
of study. One of them, Renata Skrzypczak, writes:
Today, from the perspective, I have to confess that it was a
time almost custom-designed for me, the people, the places, the events, nothing else could fill it. If one wanted to locate this fact – these five years at the Faculty of Art Education – I would say that it is the point on the chest where the
heart, soul and mind intertwine.
The activities of the Faculty are not limited to education
only. Our teachers are active in many areas; they actively
participate in various events: artists are involved in exhibitions, theorists in scientific conferences. At the same time
they generate numerous activities. Some of them are presented in the following publication, thus thanking everyone
for their cooperation so far.
We would like to wish the Faculty of Art Education, all its
present and future employees further creative development in the next thirty-five years.
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1. Uroczysta Rada Wydziału związana z 35-leciem Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu, 25.11.2009 rok; od lewej doc.
Rajmund Dybczyński, prof. ASP Andrzej Leśnik – Fot. Jarosław Szumowski
2.	Od lewej: doc. Rajmund Dybczyński, prof. zw. Zbyszko Melosik, st. wykł. Andrzej Kostołowski – Fot. Jarosław Szumowski
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Alicja Kępińska – Fot. archiwum ASP, 2009
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Alicja Kępińska | Między teorią a praktyką

Polem eksploracji intelektualnej dla studentów i wykładowców Wydziału Edukacji Artystycznej jest przestrzeń rozpościerająca się między sztuką a refleksją nad jej poczynaniami. W przestrzeni tej myśl sztuki i myśl
teoretyczno-krytyczna jawią się jako aktywności bliskoznaczne. Sztuka nowoczesna bowiem już w czasach pierwszych awangard uruchomiła
w sobie samej proces autorefleksji i autokrytyczności. Od tego czasu
proces ów stał się niezbywalną częścią sztuki, która sama stworzyła
słowo o sobie, tak jak poezja stworzyła swoją poetykę.
Dlatego nieustanny nasłuch podszeptów sztuki jest tak
ważną częścią pracy, jaka charakteryzuje życie Wydziału
Edukacji Artystycznej. Wszystkie dziedziny wiedzy będące
przedmiotem wykładów – historia sztuki, filozofia, estetyka, teorie sztuki, psychologia widzenia, logika, semiotyka,
pedagogika, krytyka artystyczna, język nowych mediów,
socjologia, wiedza o środowisku człowieka – są „nachylone”
ku sztuce. Są równie blisko niej, jak przedmioty stricte artystyczne: malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia, projektowanie graficzne i film. Dopiero tak obszerny zarys wykształcenia daje dostęp do wyrobienia w sobie umiejętności
krytycznych, a także pedagogicznych oraz kuratorskich,
związanych z organizowaniem wystaw i artystycznych wydarzeń.
Wiedza ta otwiera również dostęp do szeroko rozumianego pola kultury, którego sztuka jest częścią. Ten aspekt
jest szczególnie ważny ze względu na szybkość zmian
i rosnącą nieprzejrzystość tego obszaru, na jego wahliwą
ontologię. Prawdę mówiąc, nie wiadomo, jak poradzić sobie
ze światem, który ani nie jest podzielony wzdłuż swoich
szwów na części „składowe”, ani nie stanowi transcendentnej jedności – powiada Clifford Geertz. Świat stał się kłębowiskiem różnic pośród pola powiązań. Jak sobie z tym
wszystkim intelektualnie poradzić?
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Wydaje się, że wyłapywanie sygnałów sztuki jest tą pracą,
która pomaga dostrajać nasz aparat poznawczy do zmiennych pulsacji świata. Sztuka staje się jednym z najważniejszych wektorów epoki postpoznawczej. Rodzaj intuicji jaką
dysponuje, nigdy – jak dotąd – nas nie zawiódł. Załoga Wydziału Edukacji Artystycznej o tym wie. Dlatego pozwala –
sobie i studentom – na przekraczanie dotychczasowych ram
wiedzy o sztuce ku coraz to nowym otwarciom, jakby zgodnie
ze zdaniem J.F. Lyotarda, że sztuka nie jest we władzy reguł już
ustanowionych. To, co już ustanowione, jest traktowane jako
wezwanie do intelektualnego wysiłku przekroczenia ze świadomością, że żadne nowe ustanowienie nie będzie miało nad
nami władzy absolutnej, że nie ma finalnego wyniku i finalnej
świadomości. W tym sensie sztuka, pomyślana niegdyś jako
domena wolności, testuje nas nieustannie pytaniem. Czy
zdołamy w naszym myśleniu tę wolność podtrzymać i przekazywać owo porywające pragnienie coraz to młodszym pokoleniom adeptów sztuki tak, aby mieli odwagę porzucania
starych sposobów kodowania świata?
Jest to ten rodzaj odwagi, który okazał niegdyś Filippo Brunelleschi, otwierając dla siebie „strefę zapomnienia”: „zapomniał” o całej, wspaniałej przecież, historii architektury
po to, aby stworzyć nad florencką katedrą kopułę – konstrukcję, jakiej dotąd historia nie znała.

Kształcenie na Wydziale Edukacji Artystycznej ukazuje zarazem, że sztuka – podobnie jak cała kultura – nie jest domeną żadnego upewnienia, że może być ujmowana tylko
przez płynne i często sprzeczne kategorie, które ją wychwytują jako sztukę albo i nie. Otwarty na progu ubiegłego stulecia proces samodefiniowania się sztuki nie zna zakończenia. Uczestnictwo w tym procesie – to radość płynąca nie
tylko ze zdobywania wiedzy, ale także z szansy kształtowania własnej osobowości i odkrywania samego siebie. Dlatego kształcenie na wydziale stawia nie na unifikację wyniku,
lecz na jego różnicowanie. Jest to wyzwanie dla każdej
uczelni artystycznej.
Każdego roku, w porze egzaminów i obrony dyplomów, dane jest nam przeżywać podobne zadziwienie: skąd
u ludzi tak młodych bierze się taka umiejętność głębokiego nurkowania w zakolach wiedzy o sztuce i determinacja
w tropieniu jej przesłania? Co uruchamia ich intuicję, pozwalającą nas zadziwić ich własną sztuką?
Pozostaje mieć nieśmiałą nadzieję, że załoga Wydziału
Edukacji Artystycznej ma swój udział w tym dziele.
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Between theory and practice
The field of intellectual exploration for students and teachers of the Faculty of Art Education is the space between art
and reflections on its doings. In this area, the thought of art
and theoretical-critical thought appear synonymous activities. Modern art – even at the time of the first avant-garde
– had already launched in itself the process of self-reflection
and self-criticism. Since then the process has become an inalienable part of art, which has created the word about itself, just like poetry has created its poetics.
Therefore, a continuous listening to instigations of art is an
important part of the work that characterizes the life of the
Faculty of Art Education. All branches of knowledge which
are the subject of lectures – art history, philosophy, aesthetics, art theories, psychology of visual perception, logic,
semiotics, pedagogic, art criticism, the language of new
media, sociology, knowledge of the human environment they are all ‘inclined’ towards art. They are as close to it as
other, strictly artistic subjects: painting, drawing, sculpture,
photography, graphic design and film. Only such comprehensive overview of education provides access to form in
oneself the critical as well as pedagogic and curator skills,
connected with organizing exhibitions and artistic events.
Such knowledge also enables access to a wider area of culture, whose art is a part of. This aspect is particularly important because of the speed of changes and the increasing
opacity of the area, and its swinging ontology. ‘Actually, we
do not know how to deal with the world that does not split

along its sutures into “components”, nor does it make a
transcendent unity’ – Clifford Geertz says. ‘The world has
become turmoil of differences among the field of relationships.’ How do we deal with ‘all that’ intellectually?
It seems that detecting art signals is the work that helps to
fine-tune our cognitive apparatus to the changing pulsation of the world. Art is becoming one of the most important vectors of the post-cognitive era. The kind of intuition
that art has never once let us down. The staff at the Faculty of Art Education know about it. That is why they allow
-themselves and the students- to exceed the existing
framework of knowledge about art towards new openings,
as according to J.F. Lyotard ‘art is not in the power of the
rules already established’. What is already established is regarded as a call to the intellectual effort of crossing, knowing that no new establishment will have absolute power
over us and that there is no final result and the final awareness.
In this sense, art, once conceived as a domain of freedom,
is constantly testing us with its questions. Whether we can
– in our thinking – maintain that freedom and pass this ravishing desire to the younger generations of art students, so
that they have the courage to discard the old ways of encoding the world?
It is the kind of courage, which was once displayed by Filip- The training at the Faculty of Art Education shows that art
po Brunelleschi, opening up for himself the ‘zone of oblivi- – like the whole culture – is not a domain of any assurance,
on’: he ‘forgot’ about the whole, wonderful- after all, histo- that it may be perceived only by the fluid and often contradictory categories that either perceive it as art or not.
ry of architecture in order to create the Florence cathedral
The process of self-definition of art, started at the begindome – a structure which had not been seen by history.
ning of the last century, knows no end. Participation in this
process – is the joy resulting from not only acquiring knowledge, but also from the opportunity to shape one’s personality and for self-discovery. That is why education at the
Faculty focuses not on the result unification, but its differentiation. It is a challenge for any art school.
Every year, at the time of examinations and graduations,
we are given the opportunity to experience similar amazement: How come that people so young are capable of diving
so deeply into the meandering knowledge of art and so determined to track down its message?
What triggers their intuition, allowing us to be astonished
by their art?
We can only hope that the staff of the Faculty of Art Education has their share in this work.

Alicja Kępińska w gronie pedagogów Wydziału Edukacji Artystycznej poznańskiej ASP, Dyplomy 2009 – Fot. Jarosław Szumowski
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Alicja Kępińska i Koji Kamoji, ze zbiorów Galerii AT, 2008

Roman Kubicki | Nieznośna skromność sztuki

W Księdze Mądrości czytamy:
Oto jakiś cieśla wyciął odpowiednie drzewo, całą korę zdjął z niego
umiejętnie i obrobiwszy ładnie sporządził sprzęt przydatny do codziennego użytku. A odpadków z tej obróbki użył do przygotowania pokarmu i nasycił się. Wziął spośród nich odpadek na nic już niezdatny, kloc
kręty, poprzerastany sękami, rzeźbił, bawiąc się pracą dla odpoczynku,
i przekształcał, próbując swoich umiejętności. Odtworzył w nim obraz
człowieka lub uczynił coś podobnego do jakiegoś marnego zwierzęcia.
Pociągnął minią, czerwienią jego powierzchnię zabarwił i zamalował
na nim wszelką skazę.1
1

Mdr 13,11-16. Wszystkie cytaty z Biblii podaję za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. Wydanie trzecie poprawione, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań – Warszawa 1980.

Dzieło sztuki pojawia się na końcu ludzkiej historii drzewa.
Obraz, którego wciąż jeszcze nie ma, musi być bardzo cierpliwy. Więcej w nim pokory, która wypływa z wszelkiej niepewności, aniżeli radości, której źródłem potrafi być istnienie. Obraz, który – powtórzę nieco inaczej – wciąż należy do
nicości, musi bowiem umieć czekać – długo czekać. Najpierw człowiek zrobi z drzewa sprzęt wielokrotnego użytku
w codziennym życiu – może drewniany stół, na którym
można postawić drewnianą misę, może drewniany stołek,
na którym można usiąść, by podziwiać kolejny zachód słońca, może drewnianą komodę lub skrzynię, w której można
przechowywać wszelkie możliwe skarby tego świata, może
wreszcie drewniane łoże, na którym można uczyć się trudnego i pięknego zarazem języka miłości? Ponieważ nie wiemy, jak wielkie drzewo wyciął cieśla, nie wiemy także, ile
różnych przedmiotów mógł z niego zrobić. Wciąż nienarodzony i niepoczęty obraz czeka. Choć drewniana szafa już
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stoi, czas obrazu nadal nie nadchodzi. Zgłodniały cieśla musi przecież się najeść, by odzyskać siłę pochłoniętą przez
żarłoczny czas robienia stołu, skrzyni lub łoża. Niepokorny
czas poczęcia obrazu nadejdzie, gdy na placu boju pozostanie odpadek najgorszy, „na nic już niezdatny”. Czas sztuki
pojawi się, gdy z tym, co zostało z drzewa po licznych jego
eksploatacjach, nie można już nic zrobić.
Narzuca się analogia pomiędzy czasem i miejscem tworzenia dzieła sztuki a czasem i miejscem cielesnego spełniania
się miłości. Także akt poczęcia nowego życia dokonuje się
w nocy. Pożądanie musi czekać – legalnie może sobą wypełniać jedynie czas najbardziej bezużyteczny, w którym nic
już nie można (było) robić – ani orać, ani siać, ani zbierać,
ani jeść, ani pić, ani pisać, ani czytać, ani gotować, ani szyć,
ani słuchać, ani mówić, ani rządzić. Mówiąc zaś dokładniej,
aczkolwiek w języku polskim, niestety, niegramatycznie:
w martwym czasie każdej ciemności, a zatem i nocy, można

wyłącznie spać, to znaczy: robić właśnie tylko i jedynie nic.
Kto śpi, jest, ale zarazem jakby go nie było. Kto śpi, jest
o tyle, o ile się obudzi. Choć sen przywraca siły, ikonicznie
bardziej podobny jest do śmierci aniżeli do życia. Sen jest
obrazem naszej małej ludzkiej nicości. Człowiek przeciwstawia jej miłość, którą kiedyś Kierkegaard nazwał małą
wiecznością. Jedynie miłość i sztuka mają odwagę obcować
z nicością, pieścić ją i zmuszać do tworzenia kolejnego życia.
Pojęcie czegoś, co jest na nic już niezdatne, zastanawia. Budzi niepokój i mroczne skojarzenia z niebytem lub nicością.
Coś, co jest na nic niezdatne, co zatem nie jest zdatne (przydatne) do czegokolwiek, jest niezdatne totalnie oraz, w jakimś pokrętnym sensie, absolutnie i doskonale. Chciałoby
się powiedzieć, że nazwą losu czegoś, co jest na nic niezdatne, jest samotność nicości dryfującej po oceanie bytu, gdyby nie to, że taka porzucona przez los nicość może – na co
zwraca uwagę m.in. Nietzsche – niby przysłowiowy (zawsze
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martwy) strach na (zawsze żywe) wróble – chronić bogactwa skończonego życia przed żarłocznością metafizycznej
powagi nieskończonego bytu. Czyż jest jednak na nic niezdatne coś, co czemuś lub komuś potrafi pogrozić? Filozofie i filozofów można szufladkować na wiele sposobów. Jedni opowiadają się za bytem, inni próbują godność życia
znaleźć w życiu samym. Kto chce powierzyć sens życia życiu,
musi umieć nauczyć je obcować z nicością, także z konieczną nicością samego życia. Przynajmniej od Nietzschego
wiemy już, że śmiertelnym zagrożeniem dla dominacji
wszelkiego bytu jest zgoda kruchego życia na własną nicość. Warto o tym pamiętać, kiedy się czyta historię cieśli,
który znalazł drzewo i wykorzystawszy je na wiele sposobów doprowadził je do postaci, w której stało się ono na nic
już niezdatne. Zapytajmy, czy możliwa jest absolutna, totalna i doskonała niezdatność? Jeśli prawdą jest, że niebytu
nie ma, uznać musimy także, że niemożliwa jest absolutna
i totalna niezdatność. Jeśli kawałek drewna istnieje, a zarazem nie jest Bogiem, ma przecież ontologiczny obowiązek
posiadania oprócz miliona cech negatywnych choćby kilka
jakichś cech pozytywnych, które jego istnieniu dają satysfakcjonujące świadectwo. Przypomnę, że tak zwani teolodzy negatywni wykazali przekonująco, że jedynie o Bogu nie
można powiedzieć nic pozytywnego, gdyż przypisywanie
Mu jakichkolwiek cech pozytywnych wtłacza go w gorset
zawsze małych, bo ziemskich, pojęć i dyspozycji. Kawałka
drewna, choćby nawet najbardziej niewyobrażalnie bezużytecznego, tego rodzaju zakaz nie obowiązuje – jeśli tylko
mamy taką ochotę, możemy o nim powiedzieć coś pozytywnego. Z wszelkim istnieniem – także więc z istnieniem
odpadka na nic już zdatnego – jest zatem zawsze poślubiona jakaś zdatność i wszelkie plotki o rozkładzie tego związku wciąż uznać należy za przedwczesne. Cieśla mógł przecież – zgodnie z zasadą ciepła nigdy dosyć – „odpadek na nic
już niezdatny” starannie spalić lub po prostu zwyczajnie
wyrzucić. Z jednej strony nicość fizyczna, której źródłem
jest śmierć, z drugiej – nicość społeczna, której źródłem jest
gest wykluczenia. Spalone drewno nie jest już drewnem;
gdy kawałek drewna wyrzucamy na wysypisko śmieci, mamy nadzieję, że przestaje być on częścią świata naszego
życia. Ale – pamiętamy – jak długo świętujemy moc daru
istnienia, tak długo zawsze można coś zrobić. Nie inaczej
jest i tym razem. Nawet to, co jest martwe z meblarskiego
oraz dietetycznego punktu widzenia, może nadal żyć w granicach sztuki. Odpadek, skazany na śmierć przez świat
spraw i potrzeb codziennych, zmartwychpowstaje zawłaszczony artystycznie przez dzieło sztuki; użycza mu swej cielesności, która do niedawna jeszcze przerażająco nikczemna, dzięki artystycznym zabiegom cieśli pozbawiona
zostaje jakiejkolwiek skazy. Duch sztuki, cokolwiek nim jest,
jako jedyny ma odwagę obcować z tym, co wykluczone –
niepotrzebne i martwe.
Proces zmartwychwstania odpadku na nic już niezdatnego
jest złożony: ciężki czas pracy spotyka się w nim z beztroskim czasem zabawy i odpoczynku. Cieśla próbując swoich
nowych umiejętności bawi się pracą dla odpoczynku. Okazuje się, że kto odtwarza obraz człowieka lub czyni coś podobnego do jakiegoś marnego zwierzęcia, pracuje i zarazem nie
pracuje, trudzi się oraz równocześnie bawi się i odpoczywa.
Kiedy efekt takiej dziwnej pracy był już gotowy, cieśla: Przygotował mu pomieszczenie stosowne: na ścianie umieścił,
przytwierdzając gwoździem. Zatroszczył się więc o niego, żeby czasem nie spadł, wiedząc, że sobie sam pomóc nie zdoła,
bo jest tylko obrazem i potrzebuje pomocy.2 W świecie cieśli
nieprzypadkowo to właśnie obraz jest bezradny. Nie potrze2

Ibidem.
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buje pomocy sprzęt przydatny do codziennego użytku – nie
wypatrują więc życzliwego wsparcia stoły, ławy, komody
i łoża. Pomocy wymaga tylko i wyłącznie namalowany przez
cieślę obraz. Autor słusznie zwraca uwagę na życiodajną dla
obrazu czynność jego powieszenia. Obraz żyje bowiem jedynie wtedy, kiedy ma szansę być obrazem oglądanym, przeżywanym, podziwianym, krytykowanym, kontemplowanym,
wspominanym, porównywanym i komentowanym, a także
sprzedawanym i kupowanym – gdy trzeba go czyścić, przemywać i wycierać, a bywa nawet, że i reanimować, operować,
konserwować i wzmacniać.
Słabość obrazu nie jest jednoznaczna. W świecie sztuki spokrewnionej z religią lub magią wierną towarzyszką kruchości
obrazu bywa często wiara w jego moc: Ale gdy się modli
w sprawie swych zaślubin i dzieci – nie wstydzi się mówić do
bezdusznego. I bezsilnego prosi o zdrowie, do martwego
modli się o życie. Najbardziej bezradnego błaga o pomoc,
a o drogę szczęśliwą – niezdolnego posłużyć się nogą. O zarobek, o pracę, o rękę szczęśliwą, o siłę prosi tego, czyje ręce są
jak najbardziej bezsilne. W Księdze Ezechiela spotykamy opis
działania uwodzicielskiej mocy obrazów. Czytamy, że jedna
z jej złych bohaterek, Oholiba, w swoich czynach nierządnych
poszła nawet jeszcze dalej: bo gdy ujrzała na ścianie wymalowanych mężów, malowane czerwoną farbą obrazy Chaldejczyków, opasanych wokół bioder swych pasami, z obszernymi
zawojami na głowach, a wszyscy oni z wyglądu przypominali
bohaterów, podobni do Babilończyków, pochodzących z ziemi chaldejskiej, zapałała ku nim żądzą tylko dzięki obrazowi,
jaki widziały jej oczy. Wyprawiła więc posłów do nich, do ziemi chaldejskiej. A Babilończycy przybyli do niej, by dzielić z nią
łoże i zbezcześcili ją swoimi czynami nierządnymi. A gdy ją
splamili, dusza jej odwróciła się od nich.3
Oholibę zwiodło bezużyteczne dzieło malarzy – wizerunek,
poplamiony różnymi barwami4; pożądała bezdusznych postaci z martwego obrazu.5 Pragnienie Oholiby, choć grzeszne, nie było jednak puste. Babilończycy obecni na obrazach,
obecni byli także w Babilonii. Mogli więc nawiedzić Oholibę
udzielając w ten sposób niewątpliwego istnienia temu, co
złe i wszeteczne. Sytuacja dzisiejsza nie mieści się w gorsecie tak klarownych diagnoz o konkluzji. Obrazy są nie tylko
źródłem pragnienia, lecz także mają odwagę zapowiadać
kres jego zaspokojenia. Oholiba miała ambicję wyjść poza
obraz, zanurzyć się w rzece życia, które jest od wszelkich
obrazów bardziej rzeczywiste. Nie wiemy, czy gdy jej dusza
odwróciła się od Babilończyków, odwróciła się także od ich
obrazów.
W każdym razie w naszym świecie są one początkiem każdego naszego uwikłania w los. To z nich wypływają pytania,
w których świetle uczymy się wzajemnie rozpoznawać samych siebie. Są źródłem prawdy, która jak przystało na
wszelką prawdę, rzadko wyzwala, a jeśli nawet staje się
niekiedy zaczynem nadziei, nie jest to nadzieja tkana na
miarę doczesności. Nieprzypadkowo legowiskiem dzisiejszej sztuki jest margines współczesnego życia. Także
Dorian Gray przechowywał swój słynny portret nie w salonie, lecz na strychu. Właśnie tam towarzyszył mu przez całe jego życie sycąc się tym, co zawsze i wszędzie było w nim
najbardziej prawdziwe. Ponieważ nie marniało życie, marniał jego obraz. Bo przecież marne zawsze coś musi być.
Obraz rozkwita, kiedy Dorian Gray skazuje go na śmierć.
Ponieważ sztuka potrafi być od niej większa, umiera jednak
sam Dorian Gray. Chyba dlatego skromność sztuki jest nieskromnie nieznośna.
3

Ez 23,14-17

4

	Por. Mdr 15, 4

5

	Por. Mdr 15,5
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Jerzy Ludwiński i Roman Kubicki – pedagodzy Wydziału Edukacji Artystycznej poznańskiej ASP, 1998 – Fot. Archiwum Piotra C. Kowalskiego

The Unbearable Modesty of Art
The Book of Wisdom says:
‘Now a carpenter that felleth timber, after he hath sawn
down a tree meet for the purpose, and taken off all the bark
skillfully round about, and hath wrought it handsomely, and
made a vessel thereof fit for the service of man’s life; and after spending the refuse of his work to dress his meat, hath
filled himself; and taking the very refuse among those which
served to no use, being a crooked piece of wood, and full of
knots, hath carved it diligently, when he had nothing else to
do, and formed it by the skill of his understanding, and fashioned it to the image of a man; or made it like some vile
beast, laying it over with vermilion, and with paint colouring
it red, and covering every spot therein.’1
A work of art appears at the end of human history of a tree.
The painting, which has not yet come into existence, must
be very patient. It has more humility that comes with all the
uncertainty, rather than joy, which may stem from existence.
The picture, which – I shall rephrase it - still belongs to nothingness, must be capable of waiting-and waiting long.
First, a man will take some timber and make a piece of reusable every-day equipment - perhaps a wooden table,
where you can put a wooden bowl, perhaps a wooden stool
you can sit on to enjoy another sunset, maybe a wooden
commode or chest, in which you can store all possible treasures of this world, or maybe finally a wooden bed on which
you can learn the difficult and beautiful language of love?
Since we do not know how big a tree the carpenter cut, and
we do not know how many different objects he was able to
make from it. The picture is still unborn and unconceived,
waiting. Although the wooden cabinet is already standing,
the time of the picture has not yet come. The hungry carpenter has yet to eat to regain the energy absorbed by the
voracious time of making the table, the chest or the bed.
The defiant time of conceiving the picture will come when
on the battlefield the worst waste remains, ‘unfit for anything’. The time for art will come when nothing can be done
with what is left of the tree.
There seems to be an analogy between the time and place
to create works of art and the time and place for the carnal
fulfilment of love. Also the act of conception takes place at
night. Desire must wait – it can legally fill only the most
useless time, when nothing can be (could have been) done neither plough nor sow, nor gather, neither eat nor drink,
nor write, nor read, nor cook, nor sew nor hear, nor speak,
nor to govern. Speaking more specifically, albeit in Polish,
unfortunately, ungrammatically: in the lifeless time of every darkness-and therefore each night, one can only sleep,
that is to do just that and only nothing. Who sleeps, exists,
but at the same time does not. Who sleeps, exists so far as
he wakes up. Although sleep restores strength it is iconically more like death than life. Sleep is the image of our little
human nothingness. A man confronts it with love, which
Kierkegaard once called a small eternity. Only love and art
have the courage to associate with nothingness, to caresses it, and to force it to create another life.
The notion of what is now unfit for anything makes you
wonder. It causes anxiety and murky associations with nonbeing or nothingness. Something that is ‘unfit for anything’,
which is therefore unsuitable for anything (useless), is useless totally and, in some twisted sense, absolutely perfectly.
One would like to say that the name of the fate of something that is ‘unfit for anything’, is the lonely nothingness of
being adrift in the ocean of existence, were it not that such
abandoned by the fate nothingness may –as among others
Nietzsche drew attention to– like the proverbial (always
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dead) scarecrow meant to scare the (always alive) sparrows –
to protect the wealth of the finite life from the voracity of
metaphysical seriousness of the infinite being. Is something, however, ‘unfit for anything’ if it may threaten someone or something? Philosophies and philosophers can be pigeonholed in many ways. Some are in favour of existence;
others try to find the dignity of life in life itself. Who wants
to entrust the meaning of life to life, must be able to teach
it to associate with nothingness, also the essential nothingness of life itself. At least since Nietzsche, we know that a
mortal threat to the dominance of all existence is a fragile
agreement of life to its own nothingness.
It is worth remembering when one reads the story of a carpenter, who found the tree and, having used it in many ways,
brought it to a form in which it has become unfit for anything. Let us ask: Is it possible that such absolute, total and
perfect uselessness exists? If it is true that there is no nonexistence, we must also recognize that absolute and perfect
uselessness is impossible either. If a piece of wood exists,
yet it is not God, it has an ontological duty to have apart
from a million negative features at least a few positive ones,
which would be satisfactory evidence, its existence. Let me
just remind you that the so-called negative theologians
convincingly demonstrated that it is only God nothing positive can be said of, because attributing him with any positive features forces him into a corset of always small- because earthly- concepts and dispositions. Such prohibition
does not apply to a piece of wood, even the most incredibly
useless: if only we have this desire, we can say something
positive about it. All existence - and thus also the existence
of totally useless waste – is always married to some kind of
usefulness, and any rumours about the dissolution of this
relationship should still be considered premature.
The carpenter could have – according to the principle: never
enough heat – carefully burnt the waste ‘unfit for anything’,
or just simply discarded it. On the one hand, the physical
nothingness, this comes from death, on the other - social
nothingness, which comes from the gesture of exclusion.
Burnt wood is no longer wood; when a piece of wood is
thrown out to a garbage dump, we hope that it ceases to be
a part of the world in our lives. But - remember - as long as
we are celebrating the power of the gift of existence, so
long something can always be done. It is no different this
time. Even that which is dead from the furniture and nutritional point of view, can still continue to live within the limits of art. A waste, sentenced to death by the world of every-day issues and needs wakes back to life, artistically
usurped by a work of art, it lends it its flesh, which until recently was appallingly vile, thanks to the artistic treatments of the carpenter so devoid of any blemishes. The
spirit of art, whatever it is, as the only dares to associate
with what is excluded- unnecessary and dead.
The process of resurrection of the waste ‘unfit for anything’
is complex: time of hard work meets the carefree time of
fun and relaxation. The carpenter trying his new skills is
playing with the work to rest. It turns out that someone
trying to re-create the image of a man or making something similar to a wretched animal, is working and not
working at the same time, is labouring, and at the same
time playing and resting. When the effect of this strange
work was already finished, the carpenter:
‘And when he had made a convenient room for it, set it in a
wall, and made it fast with iron: for he provided for it that it
might not fall, knowing that it was unable to help itself; for
it is an image, and hath need of help’2
In the world of the carpenter, it is no accident that the picture is helpless. ‚Equipment suitable for everyday use’ does

not need any help – so tables, benches, chests of drawers
and beds do not look for a friendly support. It is only the picture painted by the carpenter that requires assistance. The
author rightly draws attention to the vital – for the painting-action of being hanged. The image lives only when it is
likely to be watched, perceived, admired, criticized, contemplated, mentioned, compared and commented upon,
and also sold and purchased – when it needs to be cleaned,
washed and wiped, and sometimes even reanimated, operated on, preserved and strengthened.
The weakness of the picture is unequivocal. In the world of
art related to religion or magic, the faithful companion of
the fragility of a picture is often the belief in its power: ‘Then
maketh he prayer for his goods, for his wife and children, and
is not ashamed to speak to that which hath no life. For health
he calleth upon that which is weak: for life prayeth to that
which is dead; for aid humbly beseecheth that which hath
least means to help: and for a good journey he asketh of that
which cannot set a foot forward: and for gaining and getting,
and for good success of his hands, asketh ability to do of him,
that is most unable to do any thing.’3
In the Book of Ezekiel, we find a description of the seductive power of images. We read that one of the villains, Oholibah: ’But she carried her prostitution still further. She saw
men portrayed on a wall, figures of Chaldeans portrayed in
red, with belts around their waists and flowing turbans on
their heads; all of them looked like Babylonian chariot officers, natives of Chaldea. As soon as she saw them, she lusted
after them and sent messengers to them in Chaldea. Then
the Babylonians came to her, to the bed of love, and in their
lust they defiled her. After she had been defiled by them, she
turned away from them in disgust.’4
Oholibah was deluded by a useless work of painters – a picture, stained with different colours; she desired the unfeeling figures from a lifeless painting.
Oholibah’s desire, though sinful, was not empty. The Babylonians present in the pictures, were present also in Babylonia.
So they could visit Oholibah, thus providing the undoubted
existence to the evil and the meretricious. The situation today is not contained in a corset of such clear diagnosis of the
conclusions. Images are not only a source of desire, but they
also have the courage to announce the end to his satisfaction.
Oholibah had the ambition to go beyond the painting, to immerse herself in the river of life which is more real than any
image. We do not know if- when her soul turned away from
the Babylonians, she also turned away from their images.
In any case, in our world they are the beginning of each of
our entanglement in fate. They are the source of questions,
in the light of which we learn to recognize each other. They
are the source of truth, which, as any truth, seldom sets free,
and even if it sometimes becomes a leaven of hope, it is not
hope that is woven to suit the temporality. It is no accident,
that the breeding ground for art today is the margin of contemporary life. Dorian Gray also kept his famous portrait not
in the living room, but in the attic. It was there that it accompanied him throughout his life, feeding off what was the
truest of him. Since his life did not wizen, his portrait did.
There must always be something that wizens. The painting
flourishes when Dorian Gray sentences it to death. Since art
can be greater than death, Dorian Gray dies. Perhaps that is
why the modesty of art is indecently unbearable.
1

Book of Wisdom 13, 11-16). All quotations from the Bible after.
http://www.biblegateway.com/passage.

2

Book of Ezekiel 23, 14-17

3

Comp. Wisdom 15, 4

4

Comp. Wisdom 15, 5
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Korekta prac malarskich udzielana przez doc. Rajmunda Dybczyńskiego na plenerze w Grzybnie w 1979 – Fot. Archiwum Rajmunda Dybczyńskiego
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ANDRZEJ LEŚNIK | Studia Zaoczne na WEA ASP w Poznaniu

Studia zaoczne na Wydziale Edukacji Artystycznej w Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu to wyjątkowe studia; pionierskie i odważne.
Pomysł powstał 35 lat temu, łącząc zdobywanie wiedzy w szeroko pojętej dziś edukacji artystycznej z praktyką artystyczną. To były pierwsze takie studia w Polsce, ponadto prowadzone w trybie zaocznym i na
uczelni artystycznej. Zaoczny tryb studiowania pozwala kształcić się
osobom pracującym, dla których często studia umożliwiają podnoszenie kwalifikacji zawodowych, będąc solidnym przygotowaniem do pracy nie tylko w szkołach, ale także w różnego rodzaju placówkach oświatowych i instytucjach kultury. Studia umożliwiają również rozwój
artystyczny. Nierzadko nasi studenci odnoszą zauważalne sukcesy
w licznych konkursach, wystawach, stając w szranki artystycznej konkurencji z innymi osobami z uczelni artystycznych w kraju i za granicą.
Jednak w największym stopniu o wyjątkowości studiów zaocznych stanowią sami studenci: pochodzący z różnych środowisk, czasem małych ośrodków, miast, różni wiekiem
i doświadczeniem. Studia zaoczne wymagają wielkiej samodyscypliny, pracy samodzielnej poza uczelnią, mimo wielu wątpliwości, często bez artystycznego środowiska
w miejscu pracy i zamieszkania. Stąd zapewne większa potrzeba wzajemnego kontaktu, wspólnej praktyki, rozmów
i dyskusji tworzących atmosferę sobotnio-niedzielnych
zjazdów, kilkudniowego pobytu na uczelni w trakcie sesji
zimowej czy letnim plenerze. Czas studiów to okres wytę-
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żonej pracy, ale także czas pełen realizacji pasji, marzeń
oraz wyjątkowych przyjaźni i kontaktów trwających dłużej
niż same studia. Umiejętność łączenia studiów i pracy
prawdopodobnie wpływa na samorealizację po ich ukończeniu. Nasi absolwenci często wyróżniają się aktywnością
w swoim środowisku, odnosząc sukcesy zawodowe, piastując zaszczytne stanowiska, równocześnie nadal tworzą
i biorą udział w znaczących imprezach artystycznych.
35 lat istnienia Studiów Zaocznych na Wydziale Edukacji
Artystycznej w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu stanowi bogatą historię, w której pojawiło się wiele znaczących

osób – wielu wybitnych pedagogów, artystów, wykładowców,
a przede wszystkim osób studiujących, którymi możemy się
poszczycić. Studia mające 35-letnią tradycję przeszły długą
drogę stawiając czoło wyzwaniom: zmieniającej się rzeczywistości, różnorodnym oczekiwaniom studentów. Sprawdziły
się i nadal rozwijają, szukając swojej najlepszej formy.
Jako wieloletni wykładowca na Studiach Zaocznych na Wydziale Edukacji Artystycznej, a obecnie ich kierownik,
jestem przekonany o ich dobrej przyszłości, życząc powodzenia studentom, pedagogom satysfakcji, wszystkim
wspólnych sukcesów.

I. Teksty

Extramural studies at the Faculty of Art Education at the
Academy of Fine Arts in Poznan are exceptional studies, pioneering and courageous. The idea first came into being 35
years ago, combining knowledge acquisition in the widely
understood art education today, with artistic practice. That
was the first such study in Poland, conducted as non-resident studies at an art school. Extramural studies allow further education to those who work, for whom studies are often an opportunity to develop professional skills, as a solid
preparation for work, not only in schools but also in various
educational and cultural institutions.
Studies enable also artistic development. Our students often have significant achievements in numerous competitions, exhibitions, entering artistic competition with students from other art schools at home and abroad.
But it is the students themselves who to the greatest extent decide of the uniqueness of extramural studies: coming from different backgrounds, often little towns or villag-

es, of different age and experience. Extramural studies
require a great deal of discipline, independent work outside
the Academy- despite the many doubts, often without an
artistic environment in the workplace or the place of residence.
Hence, perhaps a greater need for contact with each other,
for common practice, for talk and discussions making for
the atmosphere of the weekend meetings, several-day
stay at the university during the winter session and summer outdoors. The course of study is a period of hard work,
but also the time full of realization of passions, dreams and
unique friendships and contacts lasting longer than the
studies. The ability to combine studies and work is what
probably affects the self-realization once they are completed. Our graduates are very successful, often distinguished
by their activity in their environment, holding honorable positions, while continuing to create and participate in major
art events.

35 years of our Extramural Studies at the Faculty of Art Education at the Academy of Fine Arts in Poznan is rich in history, in which there were many significant people - many
prominent educators, artists, teachers and especially the
students, of whom we can be proud. Studies with 35-year
tradition have come a long way facing various challenges:
the changing reality, different expectations of students.
They have proved their worth and continue to develop, looking for his best form.
As a long-term lecturer at the Extramural Studies at the
Faculty of Art Education, and now their head, I am convinced of their good future, and I would like to wish all students and teachers satisfaction and mutual success.
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1. Jeden z pierwszych plenerów studentów Zaocznego Studium
Wychowania Plastycznego, Skoki, wśród studentów doc. Rajmund
Dybczyński – Fot. Archiwum Rajmunda Dybczyńskiego
2. Plener w Grzybnie w 1979 – Fot. Archiwum Rajmunda Dybczyńskiego
3. Krystyna Wołczyk – studentka Zaocznego Studium Wychowania Plastycznego poznańskiej PWSSP podczas pracy na plenerze
w Grzybnie, 1979 rok – Fot. Archiwum Rajmunda Dybczyńskiego
4. Rita Bittner i Danuta Kamińska – studentki Zaocznego Studium
Wychowania Plastycznego poznańskiej PWSSP, plener w Grzybnie,
1979 rok – Fot. Archiwum Rajmunda Dybczyńskiego
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1. Plener studentów Zaocznego Studium Wychowania Plastycznego, 1985
rok; w górnym rzędzie doc. Rajmund Dybczyński, w dolnym as. Andrzej
Leśnik – Fot. Archiwum Rajmunda Dybczyńskiego
2. Plener w Objezierzu, 1987 rok – Fot. Archiwum Rajmunda Dybczyńskiego
3. Plener w Bełczu Wielkim, 1987 rok; od lewej as. Andrzej Leśnik, czwarty od
prawej Jarek Maszewski, ostatni z prawej wykł. Piotr C. Kowalski wśród studentów Wydziału Wychowania Plastycznego
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1. 	Plener w Skokach, 1991 rok; w środku: doc. Wacław Twarowski, obok: Piotr C. Kowalski i studentka Dagmara Szymkowiak – Fot. Archiwum Piotra C. Kowalskiego
2. 	Zakończenie sesji letniej studentów zaocznych Wydziału Wychowania Plastycznego Skoki, 1991 rok; na zdjęciu: doc. Wacław Twarowski, prof. Wojciech Müller (ówczesny rektor), inni wykładowcy i studenci – Fot. Archiwum Joanny Imielskiej
3. 	Plener w Wałczu, 1993 rok – Fot. Archiwum Joanny Imielskiej
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6. 	Plener w Samostrzelu, 2000 rok, obok modelki pani Oli siedzi ad. Andrzej Leśnik,
wśród studentów opiekun pałacu
7. Katarzyna Rott podczas pracy na plenerze w Rogozińcu, 2005 rok

4. 	Plener w Nowym Wiśniczu, 1995 rok, od lewej: Tymon Kowalski, as. Jarek Łukasik,
ad. Leszek Knaflewski, Robert Więckiewicz i ad. Piotr C. Kowalski – Fot. Archiwum
Piotra C. Kowalskiego
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5. 	Plener w Nałęczowie, 1998 rok, od lewej w pierwszym rzędzie: studentka Lucyna
Lewandowska, ad. Anna Tyczyńska, studentka Monika Kuropatnicka, w drugim rzędzie:
studentki Joanna Oleksiuk i Roma Nowak, ad. Joanna Imielska, ad. Leszek Knaflewski –
Fot. Archiwum Joanny Imielskiej

8. 	Ad. Anna Tyczyńska i as. Karolina Wysocka wśród studentów zaocznych WEA na plenerze w Rogozińcu, 2005 rok
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1. Studentka Marzena Twardowska na plenerze w Rogozińcu, 2005 rok

3. 	Plener studentów zaocznych WEA w Supraślu, 2006 rok; od lewej stoją: Agata Kazecka, Monika Bąba, Joanna Skowrońska, NN, Helena Hadaś

2. Realizacja Barbary Szelwach, praca powstała w pracowni rzeźby prof.
Jacka Jagielskiego, Rogoziniec, 2005 rok

4. 	Plener studentów zaocznych WEA w Supraślu, 2006 rok; od lewej: prof. Piotr C. Kowalski, student Mariusz Dąbrowski i prof. Andrzej Leśnik – Fot. Archiwum Piotra C. Kowalskiego
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Plener studentów zaocznych WEA w Bolesławowie, 2007 rok; od lewej: ad. Anna Tyczyńska i studentki:
Sara Witkowska, Magdalena Wojtkowiak i Maja Stańko
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Otwarcie wystawy poplenerowej, MOK w Skarszewach, 2007

JACEK JAGIELSKI | Studia Podyplomowe na WEA ASP w Poznaniu

Studia podyplomowe w zakresie edukacji artystycznej powołane zostały na ASP w Poznaniu na Wydziale Edukacji Artystycznej w trybie
ustawowym w roku 2000. Prowadzone w oparciu o program autorski
pedagogów uczelni, były ofertą edukacyjną, stanowiącą odpowiedź na
zgłaszane postulaty zainteresowanych środowisk — także wobec reformy systemu oświaty w Polsce. Studia podyplomowe są formą edukacji
adresowaną do absolwentów szkół wyższych, z tytułem magisterskim,
którzy pragną nabyć lub podnieść posiadane kwalifikacje kierunkowe
w zakresie dyscyplin sztuki.
Celem wprowadzonych przez Wydział Edukacji Artystycznej Studiów podyplomowych w zakresie Zintegrowanej Edukacji Artystycznej było poznanie treści i form
interaktywnego oddziaływania w zakresie dyscyplin
sztuki, wpisanie ich w zawodowe działania promocji, edukacji i upowszechniania sztuki przez słuchaczy-absolwentów, uzyskujących kwalifikacje do nauczania przedmiotu Sztuka.
Na przestrzeni dziesięciolecia profil tychże studiów podlega
ewaluacji w zakresie programu, nadawanych uprawnień
i kompetencji zawodowych, w myśl aktualizowanych rozporządzeń oświatowych. Od trzeciej edycji, do chwili obecnej
prowadzone są studia podyplomowe Edukacja artystyczna
w zakresie plastyki.
Drugą specjalnością w ramach studiów podyplomowych,
wprowadzoną równolegle przez WEA w 2002 roku, jest
Wiedza o kulturze. Programy studiów podyplomowych zawierają przedmioty kształcenia artystycznego — prowadzone warsztatowo i teoretycznie, kształcenie w obrębie
treści dotyczących komunikacji, psychologii i pedagogiki
twórczości. Stanowiąc formę edukacji przez sztukę, adre-
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sowaną do potencjalnych animatorów, nauczycieli czy
instruktorów – „czerpiących” z zasobów kultury – te studia
inicjują w ASP kształcenie w zakresie aspektów prawa autorskiego. Nadto integralną częścią trzysemestralnego
cyklu kształcenia jest letni plener artystyczny, realizowany w ośrodku ASP w Skokach. Celem studiów jest nabywanie przez studentów wiedzy kierunkowej, wyposażenie ich
we właściwe umiejętności warsztatowe, stałe doskonalenie działań edukacyjnych i metod pracy z dziećmi i młodzieżą.
Absolwenci prowadzonych w ASP studiów podyplomowych uzyskują odpowiednio kwalifikacje kierunkowe do
nauczania w zakresie przedmiotów Plastyka lub Wiedza
o kulturze.
Absolwenci naszych studiów cyklicznie uczestniczą w plenerowych Edukacyjnych warsztatach plastycznych, organizowanych w Skokach w ramach edukacji permanentnej.

Postgraduate Studies at the Faculty of Art Education at
the Academy of Fine Arts in Poznan
Postgraduate studies in art education have been established in the Academy of Fine Arts in Poznan at the Faculty of Art Education in the statutory procedure in 2000.
The studies, conducted according to a proprietary curriculum prepared by the Academy teachers, were an educational offer in response to reported demands of those concerned – and also to the reform of the educational system
in Poland. Postgraduate studies are a form of education
addressed to university graduates, with a Master’s degree,
who wish to acquire or improve their qualifications in art
disciplines.
The purpose of the Studies in Integrated Art Education introduced by the Faculty of Art Education was to learn the
content and interactive forms of interaction in the disciplines of art, to incorporate them in the professional promotional activities, education and dissemination of art by the
students and graduates, gaining qualifications to teach the
subject of Art.

I. Teksty

Throughout the decade the profile of these Studies is subject to evaluation concerning the program, licenses chartered and professional competences, according to the updated educational regulations. From the third edition, to date,
postgraduate studies in Art Education in Art Lessons are
conducted.
The second specialty in the post-graduate studies, introduced in parallel by the Faculty of Art Education in 2002, is the
Cultural Knowledge.
Postgraduate programs contain subjects of artistic education – conducted both in-studio and academically, education
regarding communication, psychology and pedagogy of creativity. Being a form of education through art, targeted at
potential animators, teachers and instructors – deriving
from cultural resources – these studies initiate training concerning the aspects of copyright. Moreover, an integral part
of the three-term education course is a summer plein-air,
carried out in Skoki, The Academy’s Plein-air Home.
The purpose of the study is to provide students with knowledge, to equip them with appropriate workshop skills, to
continuously improve educational activities and methods
of work with children and youth. Graduates of the post-graduate studies at the Academy of Fine Arts receive appropriate qualifications to teach the subjects of Art or Cultural
Knowledge.
Graduates of our study repeatedly participate in the open
air ‘Educational Art Workshops’ organized in Skoki under
the permanent education concept.

1.	Plener w Skokach. Realizacja Doroty Wróblewskiej – Fot. Archiwum Jacka Jagielskiego
2.	Plener w Skokach. Realizacja Jerzego Nowaka – Fot. Archiwum Jacka Jagielskiego
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texts

3.	Plener w Skokach. Realizacja Barbary Krzyżan – Fot. Archiwum Jacka Jagielskiego
4.	Plener w Skokach. Realizacja Doroty Wróblewskiej – Fot. Archiwum Jacka Jagielskiego
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DYPLOMY 2009: Iwona Wielke, bez tytułu, 2009

postcards

Karolina Dziewa
Projekt Odwiedziny, czyli o tym, jak ujarzmić stado rozwrzeszczanych odbiorców sztuki
Zadanie nie jest łatwe, jednak przy odrobinie cierpliwości
i wyobraźni – wykonalne. Potrzebna tylko dobra organizacja, a rezultaty okażą się niewiarygodne!
Studenci-wolontariusze z wydziału Edukacji Artystycznej,
w ramach projektu Odwiedziny przy okazji Biennale Mediations, dostali pod swoje skrzydła kilkanaście grup dzieci
z poznańskich szkół podstawowych.
Rozkaz: Z!Z!Z! (Zapoznać! Zaciekawić! Zachęcić!)
Po wcześniejszej dogłębnej interpretacji prac i zapoznaniu
się z potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi ze spotkania sztuki najnowszej z generacją najmłodszą, wyposażeni
w niemały arsenał odpowiedzi na najdziwniejsze pytania,
żołnierze ruszyli do boju. Ku chwale sztuki!
Zapoznać!
Wyjaśnialiśmy, na czym polegają różne techniki, którymi
posługiwali się artyści, z niektórymi z nich dzieci zetknęły
się po raz pierwszy.
Zaciekawić!
Największe wzięcie miały prace złożone z wielu elementów
i ciekawe technicznie, na przykład rzeźba z gum do żucia,
miasto zbudowane z wydmuszek, góra kości z wyjącym wilkiem.
Zachęcić!
Jeden z chłopców położył sobie na głowie poduszkę do siedzenia, a jego nauczycielka stwierdziła, że chciał nią rzucić
w jakąś pracę. Misja „interakcja” zrealizowana!
Dzieci mogły same stworzyć dzieło sztuki i tutaj kilka osób
wykazało się dużą pomysłowością: oprócz rysunków powstało też kilka małoformatowych papierowych instalacji.
Objawił się nawet jeden mały konceptualista: postanowił
odrysować po kolei swoje części ciała, ale kiedy po ręce i nodze przyszła pora na brzuch, pojawiły się problemy natury
technicznej.
Wróg został zneutralizowany. W szeregi młodego pokolenia zaszczepiono wirus otwartej oraz nieskrępowanej reakcji na sztukę. Czekamy na dalsze rozkazy.
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Grunt to frekwencja!
13 szczęśliwych studentek Edukacji Artystycznej. Wtorek.
Na malarstwie jest nas 2, ale profesor się nie pojawił. Na historii sztuki jest nas 7. Na filozofii 12. Na papierosie 6. Na
korytarzu 2. Dalej, na sztuce współczesnej 8, w tym wszystkie z papierosa i tylko jedna z korytarza. Kurs komputerowy
– widoczne przerzedzenie – 4 z 13. Jedna siedzi przyklejona
do laptopa, ale w bufecie na dole, więc nie zalicza się do
zbioru.
Wieczorem: otwarcie oczekiwanej wystawy w Arsenale.
13 z 13. W tłumie widoczny także profesor nieobecny rano.
Wiedzy praktycznej nigdy dosyć!
W poszukiwaniu sztuki
Berlin Biennale for Contemporary Art 2008, Skulpturenpark
(Park Rzeźby)
Autokar parkuje na dość rozległym polu, gdzieniegdzie
upstrzonym karłowatymi brzózkami, otoczonym przez
wielkomiejskie blokowiska. Ugór w centrum Berlina, aż dziw
bierze, że jakiś deweloper się za to nie zabrał. Wychodzimy
gęsiego, wszyscy niezmiernie podekscytowani doniosłością
wydarzenia, jakie dane jest nam oglądać na własne oczy.
Ba, możemy sobie po wydarzeniu nawet pospacerować!
Czterdzieści spragnionych kontaktu z Wielką Sztuką duszyczek z aparatami gotowymi do strzału rozprzestrzenia się
po błotnistej łące i wytęża umysły szukając. Ktoś wpada
nogą do dziury z błotem. „Znalazłam część realizacji!”–
całość stanowi bowiem więcej dziur w ziemi, na szczęście
nie wszystkie z błotem. Ktoś inny znajduje drzewko z etykietką, jednak głosy czy jest to część pracy z dziurami, czy
osobne dzieło, czy może po prostu drzewo z etykietką, są
podzielone. Po chwili z trawy wyłowiony zostaje fragment
betonu z wystającym z niego niebieskimi kabelkami. Tu też
nie udało się jednogłośnie stwierdzić, co jest, a co nie jest
częścią instalacji. Po godzinie zwiedzania Parku Rzeźby zrezygnowani, zziębnięci i pokryci błotem spotykamy się przy
autokarze. Decyzja: wracamy do Poznania kontynuować naszą edukację artystyczną. Ta, z którą przyjechaliśmy, okazała się, niestety, niewystarczająca.
Daaaaarmowy papieeeeeer!
Słoneczny majowy dzień, na ławce na dziedzińcu siedzą
trzy dziewczyny. Zrobiły sobie przerwę w pracy i próbują
łapać pierwsze promienie zapowiadające lato. Jedna z nich

w starych spodniach roboczych, poplamionych zaschniętym
gipsem i innymi mniej dającymi się zidentyfikować plamami. Brud za paznokciami, włosy również miejscami zagipsowane nieposłusznie wystają spod chustki. Druga w wysokich szpilkach i mini, jakby dopiero co opuściła klub nocny.
Na oparciu przysiadła trzecia w białej od pyłu koszulce
i dremlem w ręce.
– Znowu rozwaliłam końcówkę, to jakiś koszmar. Nie zdążę
na patynowanie...
– Chcesz gryza?
– Jak myślisz, ile warstwy gipsu zostawić, żeby się nie wykruszył i nie było widać styropianu? 4 cm wystarczą?
– Nie wiem, lepiej powiedz mi o Sartrze... Nie doczytałam
kilku stron.
Dziewczyna z gipsem rozsiada się wygodnie i zaczyna opowieść o teorii czasu z Mdłości. Po kilku minutach jednak,
kiedy monolog zamienia się w dość gwałtowną kłótnię („on
wcale nie to chciał powiedzieć!”), na dziedziniec wjeżdża
bus, otwierają się drzwiczki i rozlega się donośne:
– Daaaaarmowy papieeeeeer!
Wszystkie trzy rzucają się na tył busa, by po chwili uginać
się pod naręczami kartonowych rulonów. W trakcie sesji
trzeba być czujnym...
Wszystkie drogi krzyżują się na placu
Czasami mam wrażenie, że centrum ASP – punktem, gdzie
wszystko się zaczyna, kończy, styka, spotyka, przecina,
i który stanowi esencję uczelni – jest plac Wielkopolski. Niewiarygodne, jak wśród piekarni, warzyw, surówek, taniej
bielizny, drzewek bożonarodzeniowych i niemieckich czekoladek tętni życie uczelni. Zimą ścieżki wydeptywane przez
studentów idących we wszelkich możliwych kierunkach
tworzą wielką gwiazdę ze środkiem na placu. Wiosną, kiedy
idzie się kupić truskawki, spotyka się tam więcej artystycznych istnień niż w murach uczelni. Festiwal czarnych żagli
(teczki z rysunkami), parada rulonów wszystkich rozmiarów, dziwne pakunki, blejtramy. Biegną albo wręcz przeciwnie – siedzą i obserwują chmury. Plac tętni życiem jak uczelnia, mami barwami i smakami jak ona, nigdy nie jest się
tam samemu, właściwie żyje na okrągło, trzeba się przeciskać i torować sobie drogę w tłumie.
—————

II. WYWIADY INTERVIEWS

II. wywiady

Jarosław Kozłowski – Fot. ze zbiorów Galerii AT, 2005
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Rozmowa z profesorem jarosławem kozłowskim

Jarosław Kozłowski prowadzi V Pracownię Rysunku na
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W pewnym kręgu
młodzieży akademickiej pracownia zyskała alias „konceptualnej”, co w rozumieniu twórców tego przydomka stanowi
określenie niezwykle szerokie i oznacza najczęściej po prostu antonim pracowni „klasycznej”, w której nacisk kładzie
się na studium aktu. W tymże środowisku pracownia profesora Kozłowskiego funkcjonuje jako poważna, nieprzystępna i owiana aurą grozy niesionej przez przymus logicznego
tłumaczenia się z poczynionych dzieł. Dziś w rozmowie
z profesorem Kozłowskim – chcąc odciążyć balast, jaki niesie za sobą kontekst publikacji akademickiej – będziemy
rozmawiać mniej o samej sztuce, a bardziej o rzeczach z jej
pobliża.
Może o muzyce? Wiesz, że po Akademii niesie się za Tobą
miano „pierwszego melomana”. Strasznie restrykcyjnie
wykonującego swe hobby: tylko czarne winyle, sterylny
odsłuch...
Naprawdę? [śmiech]. Nie, nie tylko czarne winyle... Produkuje się je dzisiaj rzadko i przeważnie z muzyką klasyczną.
Słucham głównie jazzu i jeżeli wydaje się winyle jazzowe,
są to najczęściej powtórzenia płyt, które już mam. Zatem,
żeby słuchać muzyki nowej, aktualnej, trzeba kupować CD.
Ale oczywiście preferuję winyle. Przede wszystkim z uwagi
na lepszą jakość, ale też fakt, że są trwałe i są przedmiotem, który można potrzymać w ręce, dotknąć.
Mówisz, że słuchasz głównie jazzu. Czy preferujesz jakieś
konkretne rodzaje?
Słucham przede wszystkim modern jazzu, postcoltraneowskiego.
Masz jakiś faworytów?
Jest cały szereg muzyków, których bardzo lubię, począwszy
od Alberta Aylera, poprzez Colemana i Erica Dolphy, Roscoe
Mitchella, Joe McPhee, Jemeel Moondoca, Braxtona i... bardzo wielu innych, których lista jest długa i zapewne wyczerpałaby całą przestrzeń zarezerwowaną na naszą rozmowę.
A co z elektronicznymi korespondencjami jazzu?
Akurat elektronicznego jazzu nie lubię ze względu na
sztuczność dźwięku generowanego przez instrumenty elektryczne. Zdecydowanie opowiadam się za akustyką.
Również preferuję akustykę, ale jest wielu muzyków, którzy
przy użyciu elektroniki potrafią wyczarować niezwykle głębokie dźwięki. Zapewne niektórzy używają elektroniki twórczo, ale zazwyczaj ten dźwięk jest sztuczny, bezosobowy,
bądź staje się po prostu prymitywną rąbanką.
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A widzisz jakieś odniesienia muzyki do sztuk wizualnych?
Wartościujesz je jakoś?
O, nie! Żadnej takiej hierarchii bym nie budował. Przypomina mi to rankingi, a to kolejna rzecz, której bardzo nie lubię.
Między muzyką a sztukami wizualnymi zachodzi szereg
związków, o których można byłoby długo mówić, ale są też
w muzyce aspekty specyficzne, nieprzekładalne na inne
języki. Za szczególną jej wartość uważam na przykład bezpośredniość, fakt, że dzieje się „tu i teraz”. Dlatego też spośród różnych rodzajów muzyki najbliższa jest mi improwizacja, bo zawiera w sobie fantastyczne ryzyko. Coś się zdarza
i nie ma odwołania; nie ma gumki, która potrafi wymazać
dźwięk z przestrzeni muzycznej. Pewnie idealizuję, ale cenię
ten gatunek muzyki, ponieważ przez swoją bezpośredniość
realizuje bliski mi postulat wolności, zarówno w sensie egzystencjalnym, jak i duchowym.
Pamietam, że w zeszłym roku wprowadziłeś w pracowni
cykl projekcji filmów. Uważasz kino za ważną inspirację
w akcie twórczym?
Naturalnie, wszystkie obszary twórczości wykraczające poza standardy myślenia, rozszerzające świadomość, są interesującym bodźcem. Film może być jednym z nich.
A jaki jest Twój ulubiony film?
Tu znowu lista byłaby długa... Na pewno byłyby to filmy
Bressona, Antonioniego, Buñuela, także wielu twórców rosyjskich, którzy na fali rusofobii często są w Polsce nieznani.
Tak, wydaje mi się, że kino rosyjskie zdecydowanie
odważniej (na co rzadko decydowali się twórcy w Polsce)
eksponowali specyficzną słowiańską wrażliwość. Osobiście bardzo to cenię, na przykład w filmach Tarkowskiego.
Tarkowski rzeczywiście był wybitnym twórcą, na szczęście
udało mu się przedostać do szerszej publiczności. Ale w Rosji było i jest wielu znakomitych reżyserów, o których nic nie
wiemy. Natomiast co do słowiańskości, to mam wrażenie,
że ciągle dominuje w Polakach ambicja przynależności do
mitycznego Zachodu, który stał się najważniejszym punktem odniesienia oraz kryterium ewentualnego dobrego samopoczucia. Tracimy przez to związek z wartościami charakterystycznymi dla tego obszaru kultury, wynikającymi
m.in. z odrębności języka, historii, wrażliwości, filozofii.
Tu nie chodzi o fascynacje lokalnością, raczej o oryginalne
wartości specyficzne dla kultury słowiańskiej, afrykańskiej,
aborygeńskiej czy amerykańskiej, każdej z osobna. I dopóty,
dopóki bez prowincjonalnych kompleksów nie udaje się, że
jest się kimś innym, te odrębności mogą być przedmiotem
twórczego i poznawczego dyskursu.

Po prostu prawdziwsze jest to, co nas różni.
I jeżeli potrafimy uszanować cudzą odrębność, wówczas to,
co nas różni, może nas skutecznie łączyć. Wszelki fałsz prowadzi natomiast do standaryzacji myśli, zachowań, także
i sztuki.
Uczyłeś nie tylko w Polsce ale też w Rijksakademie1
w Amsterdamie, Statens Kunstakademii w Oslo, w Academy Without Walls w Lusace. Myślisz, że pochodzenie
dzieli studentów w dużym stopniu? Czy też częściej zdarza się coś, co jest nazywane zbiorową świadomością – te
same tematy, problemy, które w tym samym momencie
angażują młodych twórców w różnych częściach świata?
Tak, to się często zdarza, bo przecież świadomości sztuki
nie da się limitować granicami geograficznymi czy państwowymi. I zazwyczaj wymyka się ona ograniczeniom dyktowanym przez zróżnicowany stopień rozwoju cywilizacyjnego. Są sprawy, które dotyczą tak samo studenta z Afryki,
Holandii, Norwegii, Kanady czy z Polski. Chociaż byłem
świadkiem także i takich sytuacji, kiedy występowały różne
punkty widzenia wynikające zapewne ze specyfiki kulturowej, o której przed chwilą rozmawialiśmy. Pamiętam pewną
dyskusję z warsztatów ze studentami z Rijksakademie,
które odbyły się kilka lat temu w Skokach. W rozmowie po
prezentacji dokumentacji swoich prac, student z Zambii,
zapytany na jakiej zasadzie wartościuje swoje rysunki i obrazy odparł, że w ogóle ich nie wartościuje. Wśród uczestników reprezentujących kartezjańską kulturę zachodnią ta
odpowiedź wywołała konsternację, wręcz oburzenie.
Zambijczyk wyjaśnił, że nawet jeżeli ktoś uzna jego pracę za
złą, dla niego jest ona istotna, gdyż jest jego doświadczeniem. Grupa podzieliła się na dwa obozy. Postawie Afrykańczyka sprzyjali studenci z Argentyny, Meksyku, Chorwacji,
Rosji i Tajlandii, nie akceptowali jej studenci z Francji, Holandii, Niemiec i ze Stanów Zjednoczonych. Dyskusja była
bardzo interesująca, dotyczyła pryncypiów, trwała kilka
godzin i nie doprowadziła do żadnego konsensusu.
Widzisz dużą rozbieżność pomiędzy środowiskiem studenckim dzisiaj, a latami 60., kiedy sam byłeś studentem? Co charakteryzowało życie artystyczne z tego
okresu?
Akademia w latach 60. była bardzo konserwatywna, „akademicka”, a to, co miało cechy realnego doświadczenia
sztuki, działo się poza nią. Dla mnie dużo ważniejsza w tym
czasie była współpraca z prowadzoną przez Andrzeja Matuszewskiego Galerią odNOWA, która stwarzała możliwość
kontaktu ze sztuką aktualną, wymykającą się obowiązują-

II. wywiady

Wystawa Jarosława Kozłowskiego w Galerii AT, Poznań 2005, Fot. ze zbiorów Galerii AT
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cym oficjalnie kanonom oraz z wybitnymi, niezależnymi
artystami i teoretykami, którzy nie byli akceptowani w żadnej ówczesnej akademii. Istniał w tamtych czasach bardzo
kategoryczny podział na sztukę oficjalną i nieoficjalną.
Funkcjonowała cenzura, która ingerowała w swobodę wypowiedzi, a obok niej cały system restrykcyjny, który z jednej strony nagradzał spolegliwych, z drugiej utrudniał, bądź
uniemożliwiał upublicznianie wypowiedzi tym, którzy panujący system kontestowali. Artysta stawał przed koniecznością wyboru pomiędzy kompromisowością nagradzaną
różnego rodzaju korzyściami wynikającymi z działania
w oficjalnym nurcie, a działaniem na marginesie, bez stypendium, bez pracowni, bez zaszczytów, ale za to z poczuciem wolności i świadomością, że ważniejszy jest możliwość swobodnej wypowiedzi.
Więc jak to się stało, że w tym czasie, w roku 1981, zostałeś Rektorem w PWSSP2 w Poznaniu?
To nastąpiło zupełnie nieoczekiwanie, w momencie radykalnych przewartościowań społecznych związanych z wybuchem „Solidarności”. Był niebywały entuzjazm, ponad 1/4
społeczeństwa zapisała się do „Solidarności”, na krótko powiało swobodą i demokracją. Na tej właśnie fali wybrany
zostałem rektorem. Wcześniej nie było na to żadnych
szans.
Powróćmy jeszcze na chwilę do czasów studenckich.
Mówisz o nieoficjalnym nurcie sztuki, którego życie
toczyło się poza Akademią. Jak wyglądał proces wymiany
w tym kręgu?
Bardzo intensywne było poczucie wspólnoty, świadomość
wyznawania tej samej idei. I to budowało mocne związki,
przyjaźnie, które były silną motywacją. Im bardziej restrykcyjny był system, tym bardziej prowokował naturalne odruchy buntu.
Miałeś w tym czasie jakiś idoli? Kim dla Ciebie były takie
postacie, jak Jerzy Ludwiński czy Andrzej Matuszewski?
Współpraca z Andrzejem Matuszewskim w Galerii odNOWA
generowała ważne spotkania – właśnie z Jurkiem Ludwińskim, którego teorie sztuki wywarły na mnie wielki wpływ,
z Włodzimierzem Borowskim, ustawicznym kontestatorem, artystą do tej pory niedocenionym, z wybitnym artystą
i cudownym człowiekiem Jerzym Rosołowiczem.
Jak w tym czasie wyglądały kontakty polskich twórców
z Zachodem?
Funkcjonowały wyłącznie na zasadzie czysto prywatnych
kontaktów. W pewnym momencie, w 1971 roku razem
z Andrzejem Kostołowskim rozesłaliśmy w świat manifest
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NET-u, w którym zapraszaliśmy do stworzenie pozainstytucjonalnej struktury wymiany idei między artystami.
Zaowocowało to zresztą fantastyczną wymianą, ale to były działania całkowicie poza oficjalnym obiegiem sztuki.
Daje się też zauważyć jakiś plus tej sytuacji. Mam wrażenie, że powodowana była bardziej bezpośrednimi motywami. Całkowity brak strategii autopromocji, który dziś
jest nieodłącznym elementem kariery.
Szkoda jest pewnego idealizmu, bezinteresowności, która
wtedy stanowiła normę, świadomości, że ważna jest postawa, a nie pozycja. Przypominam sobie na przykład swój wyjazd do Kanady w drugiej połowie lat 80. W wywiadzie, którego udzieliłem dla czasopisma kulturalnego, mój rozmówca
zaczął do mnie mówić językiem, którego nie tylko nie rozumiałem, ale i nie akceptowałem. Używał np. zwrotu „produkcja artystyczna” – w kontekście polskich realiów było to
wtedy określenie nie do pomyślenia. Nikomu nie przyszłoby
do głowy wiązanie twórczości z produkcją. Zaprotestowałem kategorycznie przeciwko mówieniu o produkcji artystycznej. W tej chwili jest to w Polsce zwrot nagminnie stosowany.
To jest wynikiem tego, że sztuka stała się dyscypliną
zawodową, a artysta – pełnoprawnym zawodem. Wiadomo jednak, że w społeczeństwie kapitalistycznym nie
mogło stać się inaczej. Sytuacja ta jest na tyle nieodwołalna, że trudno z nią walczyć...
Co nie znaczy, że nie warto jej kontestować.
Tak, masz rację. A czy widzisz w tych okolicznościach
jakieś pozytywy?
Trudno byłoby mi je wypunktować.
Ale znajdujesz w sztuce obecnej zjawiska, które Cię intrygują?
Oczywiście! Znajduję ich wiele.
Wskażesz, jakie?
Wolałbym ich nie nazywać, dotyczą zresztą bardzo różnych
aspektów. Chętniej powiedziałbym o tym, czego nie lubię.
Na przykład, gdy działalność, która kiedyś była uznawana
za kulturalno-oświatową, nazywa się dzisiaj sztuką. W tej
chwili panuje silna tendencja, by pewne zachowania nazywać społecznie zaangażowanymi, gdy tymczasem wynikają
one z protekcjonalnego traktowania drugiego człowieka.
Nie podoba mi się, gdy artysta używa ludzi, naciskając na
pewne guziczki czułe na tego rodzaju pieszczotę i w efekcie
dzieło uznaje się za sztukę otwartą na innych. W rzeczywistości jest to obrzydliwy protekcjonalizm.
Przychodzi mi na myśl słowo publicystyka.

I na tej łatwej, ale medialnie atrakcyjnej publicystyce się
kończy. Rezultat takiego działania jest łatwo strawny, ale
można go przetrawić tylko na jeden sposób.
Uważasz, że sytuacja uzawodowienia sztuki, o której
mówiliśmy, odcisnęła się jakoś na studentach Akademii?
Trudno od tego uciec. I głęboko nad tym boleję, ponieważ
ogranicza to obszar działań, które kiedyś wynikały z bezinteresowności i czystej, poznawczej potrzeby. Tu nie chodzi
o jakąś misję sztuki, ale o swego rodzaju etykę doświadczenia.
Świadomość tego, że wartościowe jest nie tylko to,
co celowe.
Właśnie tak. Tymczasem wiele pojęć spauperyzowało się,
stało wartością wymienną. Daje się zaobserwować postępującą infantylizację, która ułatwia manipulowanie zarówno sztuką, jak i społeczeństwem. A wracając do studentów,
nie chciałbym uogólniać, bo są wśród nich postawy zupełnie odmienne, które nie poddały się tej standardyzacji.
Chociaż wydaje mi się, że sztuka – w porównaniu z kulturą
popularną – dość dobrze się przed tą standaryzacją broni.
Mówiąc szczerze, wydaje mi się, że jest jedną z nielicznych dziedzin, w których ciągle można pozwolić sobie
na – ujmując to najprościej – bycie sobą.
Wszystko zależy od tego, jaka jest jakość tego bycia sobą.
Sztuka jest dobrą przestrzenią na realizację czegoś całkowicie twojego, czegoś, co wcale nie musi być sprawdzalne
kryteriami rzeczywistości. Artysta niekoniecznie jest
kimś, kto czyści lustro, aby rzeczywistość dobrze się w nim
odbijała, ale wręcz przeciwnie, może ją zamazywać, nicować, by doświadczyć czegoś, co poza tę rzeczywistość
wykracza.
A potrafisz wskazać moment, kiedy student zaskoczył
Cię? Czy to pracą, którą się podzielił, czy też swoją
postawą?
To właśnie uzasadnia obecność na uczelni! I na szczęście
zdarza się na tyle często, że przebywam w niej już od czterdziestu lat.
Rozmawiała Anna Miczko
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Rijksakademie van Beeldende Kunsten w Amsterdamie.
	Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych.

II. wywiady

Rajmund Dybczyński – kierownik Zaocznego Studium Wychowania Plastycznego PWSSP w Poznaniu, 1979 – Fot. Archiwum Rajmunda Dybczyńskiego
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Rozmowa z docentem Rajmundem Dybczyńskim

Panie prodziekanie, jakie były początki i okoliczności
powstania Zaocznego Studium Wychowania Plastycznego, które dało początek Wydziałowi Wychowania Plastycznego, obecnie Wydziałowi Edukacji Artystycznej?
Myślę, że zaczniemy od genezy tego studium. Z dokumentów, do których trafiłem wynika, że w dniu 7 lutego 1974 roku odbyło się w Poznaniu z inicjatywy ówczesnych władz
wojewódzkich posiedzenie rektorów wszystkich uczelni Poznania, łącznie z kierownictwem Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego. To było posiedzenie poświęcone sprawom kształcenia nauczycieli dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. W czasie tego posiedzenia Kurator
Okręgu Poznańskiego wysunął propozycję, ażeby Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu zajęła
się dokształcaniem i kształceniem nauczycieli wychowania
plastycznego na szczeblu magisterskim.
Uczestnikiem tej konferencji był ówczesny rektor PWSSP
prof. Stanisław Teisseyre i on zgodził się wprowadzić na
swej uczelni studia tego typu.
W marcu 1974 roku zatelefonował do mnie profesor Teisseyre, zapraszając na rozmowę. Wtedy dowiedziałam się,
że uczelnia zamierza utworzyć takie studium, a jednocześnie padła propozycja, żebym ja zajął się przygotowaniem
odpowiedniej struktury organizacyjnej i programowej. Przewidziane były studia czteroletnie, zakończone egzaminem
magisterskim.
To było novum w Polsce, nie było uczelni o takim charakterze, nie było gotowych wzorów i należało wszystko zaczynać
od zera. Musiałem czerpać informacje ze źródeł pisanych czy
z różnych osobistych konsultacji lub porównując niektóre
dziedziny z innymi kierunkami, które też kształciły pedagogów. Później musiałem zmieścić to w czasie, który był do
dyspozycji studentów zaocznych, bowiem studiowali oni
w takim trybie sobotnio-niedzielnych zjazdów, teoretycznie
co dwa tygodnie. Ale jak odejmiemy od dwunastu miesięcy
trzy miesiące ferii, różne święta i miesięczny zaoczny plener
letni, który był zawsze w lipcu, oraz stacjonarne zajęcia
ośmiodniowe w czasie ferii zimowych, to praktycznie tych
zjazdów sobotnio-niedzielnych było dwanaście. Studenci
byli w tym czasie zakwaterowani w domach akademickich.
Ale przede wszystkim trzeba dodać, że te studia były bezpłatne i dlatego jeszcze dodatkowo atrakcyjne dla tych nauczycieli, którzy chcieli podnieść swoje kwalifikacje.
Kim byli pierwsi studenci?
To byli głównie absolwenci dawniejszych dwuletnich Studiów Nauczycielskich albo absolwenci Liceów Sztuk Pla-
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stycznych lub absolwenci kursów organizowanych przez
różne instytucje. Nie byli to tylko nauczyciele, lecz również instruktorzy plastyki, którzy pracowali w różnych
klubach, względnie domach kultury i tam prowadzili zajęcia z plastyki.
Rekrutacja nie była bezpośrednia, to znaczy kandydaci nie
zgłaszali się do uczelni, tylko wszystko się odbywało poprzez albo Kuratorium Okręgu Szkolnego, które decydowało o ich skierowaniu, albo przez Wojewódzki Wydział Kultury, który instruktorów kierował do nas.
Na początku nie obowiązywał egzamin wstępny, tylko to
skierowanie, więc automatycznie wytworzył się limit między 30 a 40 osób na każdym roku. I taka sytuacja trwała do
1980 roku, kiedy powstał Wydział Wychowania Plastycznego na studiach dziennych, a Zaoczne Studium już wtedy
było częścią tego wydziału.
Począwszy od roku akademickiego 1981/1982 zaczęły obowiązywać nowe zasady rekrutacji na Studium Zaoczne.
Ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów niezależnie od
skierowania, składali egzamin wstępny o charakterze konkursowym, co umożliwiało dokonanie właściwego doboru
kandydatów pod kątem ogólnego poziomu intelektualnego,
jak i predyspozycji plastycznych.
Fakt ten miał istotny wpływ na podniesienie stopnia wymagań i rangi studiów zaocznych. Drugą zmianą o dużym
znaczeniu było przedłużenie czasu trwania studiów zaocznych z czterech do pięciu lat. Rozpoczynający studia w roku
1981 zapoczątkowali pięcioletni cykl kształcenia, natomiast
absolwenci z 1984 roku stanowili ostatni rocznik kończący
studia czteroletnie. Przedłużenie studiów zaocznych o jeden rok związane było z częściową zmianą i udoskonaleniem struktury programowej oraz stworzeniem bardziej
sprzyjających warunków do przygotowania dyplomowej
pracy magisterskiej. Studia były zakończone egzaminem
magisterskim, na który składało się opracowanie pisemne
wybranego tematu. Były cztery kierunku do wyboru: historia sztuki, upowszechnienie kultury plastycznej, psychologia twórczości lub teoria sztuki. Zajęcia prowadzili profesorowie bądź wykładowcy wyższych uczelni, co najmniej
z tytułem doktora – oni prowadzili seminarium magisterskie na ostatnim roku (na przedostatnim było proseminarium). Każdy ze studentów, będąc już na czwartym roku,
wybierał jeden z tych czterech zakresów i potem już pod
kierunkiem prowadzącego proseminarium i seminarium był
prowadzony aż do dyplomu. Ponadto student w czasie egzaminu końcowego miał obowiązek pokazać też zestaw

swoich prac plastycznych z ostatniego okresu. Do dyspozycji każdego studenta była dodatkowo określona ilość godzin w postaci zajęć fakultatywnych. Ten czas każdy student miał przeznaczyć na pogłębienie wybranej przez siebie
dyscypliny, np. rysunku, malarstwa, grafiki, rzeźby albo
kształtowania otoczenia, czyli tego co go interesuje najbardziej. Ponieważ ilość godzin zajęć, wykładów, ćwiczeń, itd.
była mniejsza w stosunku do studiów stacjonarnych, ogrom
pracy studenci zaoczni musieli wykonać samodzielnie na
podstawie wskazanych podręczników, książek i własnych
notatek z wykładów. A trzeba pamiętać, że wymagało to
od nich dodatkowego wysiłku, bo to byli ludzie dorośli, nie
młodzież, bardzo często obarczeni pracą i obowiązkami rodzinnymi.
Wykładowcy prowadzący zajęcia z dużym uznaniem podkreślali poważną i ambitną postawę studentów, ich sumienność i zdyscyplinowanie. Mimo znacznego obciążenia
pracą zawodową i obowiązkami rodzinnymi studentów cechowało duże zaangażowanie i dążenie do osiągnięcia jak
najlepszych wyników, to też studium pochwalić się mogło
wyjątkową sprawnością kształcenia – ponad 90 proc. oraz
wysoką przeciętną uzyskiwanych przez studentów ocen powyżej 4.
W roku 1978 studium ukończyło pierwszych 30 absolwentów, z tej liczby pięcioro otrzymało dyplomy z wyróżnieniem. W 1979 roku opuściło uczelnię dalszych 31 absolwentów, w tym dwoje uzyskało dyplomy z wyróżnieniem.
Należy również podkreślić sukces, jaki osiągnęli absolwenci
studium w konkursie na prace magisterskie z zakresu kultury w Wielkopolsce, zorganizowanym przez Wielkopolskie
Towarzystwo Kulturalne w 1979 roku. Startując w tym konkursie razem z absolwentami studiów dziennych, zdobyli
oni jedną drugą i dwie trzecie nagrody, pierwszej nagrody
wtedy nie przyznano.

Korekta prac malarskich udzielana przez Dziekana Rajmunda Dybczyńskiego
na plenerze w Grzybnie w 1979 – Fot. Archiwum Rajmunda Dybczyńskiego
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W roku 1984 po raz drugi absolwenci uzyskali nagrody za
prace magisterskie w podobnym konkursie, razem
z absolwentami studiów dziennych. Już trzeci raz ogłoszono
konkurs z zakresu kultury w Wielkopolsce, organizatorami
byli powołani przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
i Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Zespół Badawczy
Dziejów Kultury w Wielkopolsce oraz Federacja Towarzystw
Kulturalnych Ziemi Kaliskiej, Towarzystwo SpołecznoKulturalne w Koninie, Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne
i Nadnoteckie Towarzystwo Kulturalne w Pile. Jury pod
przewodnictwem prof. dr. hab. Lecha Trzeciakowskiego
przyznało następujące nagrody:
•
nagrodę I Wiesławowi Grygielowi za pracę Władysław
Marcinkowski 1858–1947;
•
nagrody II nie przyznano;
•
nagrody III otrzymały: Marianna Celer Kształtowanie
się zainteresowań czytelniczych dzieci, Iwona Malińska
Studenckie galerie autorskie w Poznaniu oraz Wanda
Kucharczak Struktura społeczno-demograficzna plastyków amatorów Województwa Poznańskiego.
Przyznano także wyróżnienia.
Tacy byli pierwsi studenci i absolwenci, takie były początki
obecnego Wydziału Edukacji Artystycznej.
Dziękuję Panu bardzo za rozmowę i za bezcenne informacje.
Rozmawiała Sylwia Chudy
—————
Rajmund Dybczyński, co-founder and Head of the Extramural Study of Art Education, the Head of the study in the
years 1974-1987. A long-term employee of the Department.

Rajmund Dybczyński, Autoportret, 2000, 50 x 38

wydział EA | asp w poznaniu

00038

interview

Rajmund Dybczyński, Brzozowy prześwit, 1997, 65 x 81
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II. wywiady

Studenci Zaocznego Studium Wychowania Plastycznego wraz z doc. Józefem Petrukiem oraz ich prace rzeźbiarskie, plener w Grzybnie 1979 rok – Fot. Archiwum Józefa Petruka
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Rozmowa z profesorem józefem petrukiem | Uczyłem dla przyjemności

Zbliża się 35. rocznica powstania Wydziału Edukacji Artystycznej na poznańskiej ASP, Pan profesor był dziekanem
naszego wydziału, może uda mi się Pana namówić na
wspomnienia?
Dziewczyno, ale ja naprawdę nie lubię wspomnień. Wolę patrzeć przed siebie niż wstecz.
Nie wierzę, że nie ma Pan profesor wspomnień, którymi
chętnie by się podzielił.
Ależ mam całe mnóstwo. Tylko… No, dobrze. Wszystko zaczęło się w latach 70., kiedy Rajmund Dybczyński założył
Studium Zaoczne, które później przerodziło się w Wydział
Edukacji Artystycznej. W studium uczyłem rzeźby dla własnej przyjemności, nie biorąc za to ani grosza. Po prostu słuchacze byli tam niesamowici. Ci ludzie naprawdę chcieli zajmować się sztuką. Wkładali w to serce. Jakie wspaniałe
realizacje tworzyli! Latem odbywały się plenery w Obrzycku.
Zawiezienie materiałów rzeźbiarskich było niemożliwe, dlatego przeprowadzaliśmy akcje teatralne. Naprawdę! [profesor uśmiecha się do wspomnień]

trzeba by zobaczyć, usłyszeć, poczuć… Prowadzenie studium było wspaniałą przygodą.
A co było potem?
Kiedy studium przekształciło się w Wydział Edukacji Artystycznej, nadal prowadziłem rzeźbę. Później, kiedy Wacław
Twarowski był dziekanem, ja zostałem prodziekanem, a potem z Wackiem wymieniliśmy się na stanowiskach. Wpadliśmy na pomysł, by kształcić krytyków sztuki, zatrudniliśmy
wspaniałych ludzi m.in. Jana Skuratowicza, Rafała Grupińskiego, Renatę Rogozińską… Od początku była też z nami
pani profesor Alicja Kępińska. Był też Lucjan Mianowski –
cudowny kompan!
A co Pan profesor myśli o Wydziale Edukacji teraz?
Wydział idzie w bardzo dobrym kierunku, wciąż się rozwija.
Cieszę się, że studenci są tacy kreatywni. W końcu przekazałem zajęcia mojemu ówczesnemu asystentowi Kazimierzowi Rabie. Nadal jednak lubię, kiedy studenci Wydziału
Edukacji Artystycznej zapisują się do mojej pracowni.
Miło się gawędzi, ale robota stoi, a studenci czekają – muszę uciekać!

Na czym polegały te akcje? Może Pan profesor opowie?
Pamiętam taką realizację, którą zrobiliśmy wspólnie ze
strażą pożarną. [profesor wyraźnie się ożywia, gestykuluje]. Bardzo dziękuję za rozmowę!
W centrum miasteczka był opuszczony dom. Studenci weszli do niego, później udawali, że wyskakują z okien, z dołu
unosił się gęsty dym, straż pożarna prowadziła akcję
Rozmawiała Katarzyna Śmiałowicz
ratunkową. Zebrał się tłum gapiów. Nie wiedzieli, że —————
wszystko jest wyreżyserowane, byli bardzo przejęci. Józef Petruk, Dean of the Faculty of Art Education in the
Wśród nich krążyła jedna ze studentek przebrana za wiej- years 1987–1993.
ską babę i częstowała sfermentowanymi porzeczkami. Takimi okropnymi, śmierdzącymi… W ferworze zdarzeń
wszyscy je jedli! Nieopodal stanęli dwaj pijaczkowie, popatrzyli z rezygnacją i jeden mówi do drugiego: „Patrz no,
ostatnią melinę nam spalili!”. [profesor wybucha śmiechem]
Ale były też piękne akcje, zapierające dech w piersiach. Raz,
podczas burzy, studenci wystawili wielkie płótna na polu.
Jedna z dziewczyn chodziła z pochodnią i zapalała ogień za
białymi ekranami materiału, a płomienie malowały na
nich obrazy. I te pioruny w tle, te walące grzmoty… To było
przeżycie!
Albo realizacja świetlna, kiedy znaleźliśmy taki płaski,
zwyczajny blok mieszkalny, który miał pięć pięter. Pięć rzędów okien tworzyło pięciolinię, a światła w tych oknach,
jak nuty, zapalały się w takt wygrywanej muzyki. Ale to
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Józef Petruk, Inauguracja roku akademickiego ASP 2003/2004, Poznań
Plener dla studentów zaocznych Wydziału Wychowania Plastycznego
PWSSP w Poznaniu, Grzybno 1979 – Fot. Archiwum Józefa Petruka
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Piotr C. Kowalski i jego obraz w Nienawiszczu, sierpień 2009 – Fot. M. Wasilewski
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Rozmowa z profesorem piotrem c. kowalskim | Postawiliśmy na reformę, bo nie chciałem tego firmować

Kiedy rozpoczął Pan profesor pracę na Wydziale Wychowania Plastycznego?
W roku 1978 zaczynałem od Wydziału Architektury Wnętrz
i Wzornictwa Przemysłowego, potem był wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, na Wydziale Wychowania Plastycznego zacząłem pracować w roku 1986. I na tym wydziale
w latach 1990–1993 pełniłem funkcję prodziekana ds. studiów zaocznych, a następne dwie kadencje (1993–1999) byłem dziekanem.

i ośrodkach kultury. Potrzebni byli także tacy, którzy będą
mogli promować sztukę współczesną – jakże trudną w odbiorze – w różnego rodzaju mediach.
Poza tym studenci często traktowali Wychowanie Plastyczne jak przechowalnię. Po pierwszym roku mogli się przenieść na inny wydział – ten wymarzony. Nie chciałem tego
firmować, dlatego postanowiłem podjąć się reformy. Bardzo pomogli mi sami studenci, pragnący studiować „coś”
jeszcze, „coś” nowego.

Jak wtedy wyglądał wydział?
Gdy zacząłem pracę, najbardziej zaskoczyła mnie formuła
obrony dyplomów. Studenci robili to grupowo – co 20 minut
zmiana. Jeden po drugim przychodzili do pracowni 224
i 224w. Komisja wchodziła, oglądała, student prezentował
część artystyczną, a potem bronił pracy teoretycznej. I następny, następny, następny... Tak działo się na studiach zaocznych, gdzie co roku było około 30 dyplomantów. Jako
prodziekan zmieniłem zasady: każdy z dyplomantów mógł
mieć swoją salę – wybraną, a nie przypadkową, bo akurat
była wolna.
Na studiach dziennych było jeszcze gorzej, studenci bronili
jedynie prac teoretycznych, nie pokazywali ani jednej pracy
plastycznej. To był dla mnie szok. Od następnego roku każdy dyplomant prezentował prace z wybranej przez siebie
pracowni artystycznej, do której uczęszczał w trakcie studiów. A nawet, jeśli chciał, to mógł to być aneks do jego
dyplomu.

Czy na tych nowych absolwentów było zapotrzebowanie?
Myślę, że tak. Na wolnym rynku powstało wówczas mnóstwo nowych tytułów prasowych. Pojawiła się prywatna telewizja, prywatne radiostacje, prywatne galerie. Z dnia na
dzień było tego coraz więcej.
Zamierzeniem reformy było poszerzenie i unowocześnienie
profilu nauczania tak, aby studenci byli przygotowani do
promowania sztuki współczesnej i wychowania poprzez
sztuki piękne. Żeby mogli pracować w środkach masowego
przekazu, w wydawnictwach artystycznych, na samodzielnych placówkach. Wprowadzone zostały przedmioty z zakresu humanistyki (m.in.)
•
Warsztaty literackie i formy dziennikarskie
•
Analiza form publicystycznych
•
Analiza i interpretacja dzieła filmowego
i telewizyjnego
•
Projektowanie graficzne
•
Fotografia – prasowa, reportażowa
•
Komunikacja interpersonalna i wprowadzenie
do marketingu
•
Psychologiczne problemy promocji marketingowej
•
Metodyka wykorzystania komputera
i kurs komputerowy
•
Warsztaty dziennikarskie – prasa, radio, TV

Czy student Wydziału Edukacji Artystycznej jest kształcony bardziej teoretycznie niż praktycznie?
Studiowanie na akademii jest czymś więcej niż studia na
kulturoznawstwie czy historii sztuki znajdujące się na uniwersytecie. Studiując na WEA, na co dzień uczestniczy się
w życiu całej akademii i dla nikogo nie jest i nie powinno być
tajemnicą, co to jest sitodruk, akwatinta, nie wspominając
już o różnych technikach malarskich, rzeźbiarskich czy intermedialnych. Studenci mogą chodzić na zajęcia do wybranych pracowni artystycznych, ale niekoniecznie po to, by robić w nich dyplom za wszelką cenę. Jest tyle wydziałów na
naszej uczelni, tyle osób kształci się na „artystów”, na studiach nie tylko dziennych, ale wieczorowych i zaocznych...
Czy jeden jedyny wydział nie może być w dużej mierze teoretyczny? Jego absolwenci mogą się zająć naprawdę szeroko pojętą edukacją – jak wskazuje sama nazwa – i wspierać
w ten sposób sztukę.

Dlaczego taki wydział powstał na uczelni artystycznej,
a nie na uniwersytecie?
Wydział w zmienionej formie powstawał prawie od zera,
najważniejszym zadaniem było właśnie pogodzenie artystycznej orientacji szkoły z nową specjalizacją.
Problemem w odbiorze sztuki współczesnej była i jest jej
elitarność. Wobec tego najlepiej wykształci się studentów
mających ją promować właśnie w świecie artystycznym. Na
akademii była dobra baza profesorska: pracowali redaktorzy Czasu Kultury; odbywały się spotkania, dyskusje z wybitnymi artystami, krytykami i pisarzami. Najważniejszym

Z czego jest Pan profesor szczególnie dumny?
Po reformie w 1995 roku prowadziłem przedmiot (zajęcia
raz w miesiącu), który nazwałem Pogranicza Sztuk. Zapraszałem osoby reprezentujące różne dziedziny sztuki i nauki
(np. Romana Opałkę, prof. Zygmunta Baumana). Odbywały
się wyjazdy na ważne wystawy do Warszawy, Berlina. Organizowane były sympozja krytyków sztuki o tematyce Sztuka i krytyka w Polsce w latach 90.; były prezentacje filmów
o sztuce; studenci prezentowali także własną twórczość.
Pod koniec 1996 roku zorganizowałem wspólnie z prof.
Jolantą Dąbkowską-Zydroń I Sympozjum Teoretyczne

Czy pojawiły się jakieś problemy przy zmianie nazwy
Wydziału Wychowania Plastycznego na Wydział Edukacji
Artystycznej? Dlaczego dokonano zmiany?
Problemów nie było dzięki ówczesnemu rektorowi prof.
Wojciechowi Müllerowi. Musiałem kilkakrotnie jeździć do
Warszawy, do Ministerstwa Kultury i Sztuki, tam w Departamencie Plastyki pomagał pan Kazimierz Badora – sekretarz w Radzie Wyższego Szkolnictwa Artystycznego. Trzeba
było się trochę najeździć, ale warto było. A poza tym ja to
lubiłem.
Głęboka reforma była konieczna, ponieważ mieliśmy coraz
mniejsze zapotrzebowanie na absolwentów Wydziału Wychowania Plastycznego. Sytuacja w kraju diametralnie się
zmieniła. Należało wyjść jej naprzeciw. Wraz ze współpracownikami zrozumiałem i upewniłem się, że wydział nie
powinien ograniczać się do kształcenia ludzi, którzy w przyszłości będą pracować w szkołach podstawowych, średnich
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inicjatorem zmian był ówczesny kierownik Katedry Krytyki
i Promocji Sztuki st. wykł. Rafał Grupiński, ówczesny redaktor naczelny Czasu Kultury. Rafał osobiście powinien o tym
opowiedzieć.
Chcieliśmy stworzyć jedyny taki wydział w skali polskich
szkół artystycznych. Dlatego w tym czasie zatrudniliśmy
profesorów: Marka Hendrykowskiego, Jacka Paluchowskiego, Ryszarda K. Przybylskiego, Zbyszka Melosika, Jaromira
Jedlińskiego, Romana Kubickiego i innych – oni zapewniali
odpowiedni poziom akademicki.
Warto także wspomnieć, że w tym czasie na wydziale został zatrudniony ówczesny adiunkt Marcin Berdyszak, który
zaczął prowadzić Warsztaty Edukacyjne. Celem powołania
tej pracowni było przygotowanie studentów do samodzielnej lub zbiorowej pracy z młodzieżą poza szkołą oraz refleksja nad procesem twórczym.

II. wywiady

w Skokach. Wzięli w nim udział, obok wykładowców
z uczelni artystycznych, także nasi studenci. Sukcesem
i wielką przyjemnością było to, że udało się wprowadzić
warsztaty ze specjalistami z zakresu prasy, radia i telewizji.
Z redaktorkami Marią Blimel i Wandą Wasilewską studenci
poznawali warsztat radiowy w poznańskim Radiu Merkury.
Warsztaty telewizyjne – moim zdaniem najważniejsze
obok prasy, gdyż związane bezpośrednio z obrazem –
odbywały się w poznańskim oddziale TVP. Studenci zapoznawali się ze scenariuszami, eksplikacjami i realizacją różnych form telewizyjnych o sztuce. Analizowali wybrane,
najciekawsze programy i brali udział w zdjęciach, ich montażu i udźwiękowieniu. Sami pisali scenariusze i komentarze do wymyślonych przez siebie programów. Mogli także
wspólnie z prowadzącą te zajęcia red. Joanną Janiak przeprowadzać wywiady z artystami.
A porażki?
Zniknęły z programu warsztaty radiowe i telewizyjne. Całe
szczęście, że pozostały chociaż dziennikarskie, prowadzone
fantastycznie przez red. Ewę Obrębowską-Piasecką. Żałuję
też bardzo, że ówczesny senat za kadencji rektora prof.
Włodzimierza Dreszera uniemożliwił powołanie międzywydziałowego zaocznego Studium Reklamy Wizualnej, którego szczegółowy program opracowaliśmy wspólnie z prof.
Jackiem Paluchowskim. Czas był wtedy na to bardzo dobry,
bo właśnie dynamicznie rozwijała się gospodarka rynkowa.
Za porażkę uważam też to, że spotykając się obecnie ze
studentami studiów dziennych Wydziału Edukacji Artystycznej, widzę i słyszę, jak wielu z nich nie jest zadowolonych ze studiowania tylko na tym wydziale, że czegoś im
brakuje. Dlatego dodatkowo robią dyplomy z malarstwa,
grafiki i innych dyscyplin artystycznych. A mogliby przecież
jako wysoko wykwalifikowani absolwenci być rozchwytywanymi przez rynek mediów. Ale pewnie myślą, że może lepiej być tymi, o których się pisze niż tymi, którzy piszą.
Rozmawiała Katarzyna Talarczyk
—————
Piotr C. Kowalski, Deputy-Dean from 1990–1993, Dean of
the years 1993–1999. For many years associated with the
Department of Art Education.

Piotr C. Kowalski, Frankfurt nad Odrą, 2000, 205 x 60
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Rozmowa z rafałem grupińskim | Nie być kulturowym analfabetą

Fot. Sławomir Kamiński / AG

Kim Pan się czuje najbardziej: politykiem, poetą, uczonym?
To, kim się czuję najbardziej, pozwolę sobie chronić, to prywatne... Mówiąc zaś poważnie, muszę się teraz zajmować
polityką ze względu na pracę w Kancelarii Premiera, ale czuję się związany z krytyką literacką, a także historią kultury,
bo właśnie tym zajmowałem się w czasach, gdy byłem
związany z Czasem Kultury i naszą uczelnią.

Przedmioty teoretyczne są aż tak istotne?
Tak. Uważaliśmy w zespole tworzącym reformę szkoły
w latach 80., że niezwykle ważne jest, by – poza tym, że jesteśmy szkołą wiodącą, jeżeli chodzi o dobór artystów prowadzących pracownie – zapewnić studentom dobrą podbudowę teoretyczną, by mogli wygrywać rywalizację w świecie.
Promotorką takiej reformy była prof. Alicja Kępińska. Wśród
studentów spotkaliśmy wtedy sporą grupę entuzjastów takich zmian.

edukację artystyczną w szkołach albo mocno ograniczano
liczbę lekcji, powstaje bowiem wiele szkół społecznych
i prywatnych, gdzie te przedmioty są przywracane – rodzice
chcą, żeby ich dziecko kształciło się muzycznie czy plastycznie, dbają o to.
Czy to nie jest edukacja tylko dla wybranych?
Może, ale od czegoś trzeba zacząć. Widać, że to przynosi
efekty. Nie wiem, jak w Poznaniu, ale w Warszawie obserwuję absolwentów szkół społecznych, którzy są konkurencyjni na studiach. Stąd powinien iść przykład dla szkół państwowych.

Był Pan przez wiele lat wykładowcą na poznańskiej ASP,
zasiadał Pan także w jej senacie, był współtwórcą reformy
Brakuje Panu kontaktu ze studentami?
uczelni i jej statutu w latach 80. Na stronie uczelni wciąż
Bardzo mi brakuje.
widnieje Pan jako wykładowca, jednak nie prowadzi Pan
już zajęć. Wciąż jest Pan w jakiś sposób związany z ASP
Większość studentów wspomina Pana jako wykładowcę
Chciałby Pan wrócić do działalności związanej z kulturą
czy też w Internecie pozostał tylko duch czasów, kiedy
niezwykle ciekawie prowadzącego zajęcia, ale także bar- czy nauczaniem?
Pan wykładał?
dzo konkretnego i wymagającego…
Pewnie na zasadzie dziada proszalnego. [śmiech] Nie mam
Z Akademią czuję się wciąż związany emocjonalnie, ducho- Rzeczywiście, oblewał tylko prof. Zydroń i ja. W sumie by- aż tyle czasu, by zaczynać od nowa – a to wymaga wielu lat
wo, a także formalnie – mam bezpłatny urlop, więc teore- łem jednak łagodny [śmiech]. Zdarzały się oczywiście tzw. pracy. Natomiast chętnie pomogę innym.
tycznie wciąż jestem tu wykładowcą. Wykładałem este- „lufy” i na końcu trzeba było po prostu zdać programowy
Najbardziej jednak chciałbym późniejsze lata swego życia
tykę i prowadziłem przez 4 lata przedmiot, który nazywał
materiał. Dopóki nie uzyskałem pewności, że choćby pod- poświęcić na pisanie czyli na to, na co zawsze miałem za
się Historia i teoria kultury. Zajmowaliśmy się na nim czło- stawowy kanon spraw i lektur został omówiony, nie prze- mało czasu, bo byłem za bardzo „pro społeczny”. Zawsze
wiekiem od jego początków aż do czasów najnowszych. puszczałem studenta, co oczywiście wymagało męczeń- coś tworzyłem: albo pismo literackie albo jakieś wydarzePrzedmiot ten spinał bardzo wiele dziedzin życia i pokazy- stwa ze strony niektórych młodych ludzi.
nia artystyczne, nawet galerię artystyczną. Prowadziła ją
wał pewną wspólnotę między tym, co było obyczajem, hiIza Kowalczyk. Różne wymyślaliśmy rzeczy: koncerty, jam
storią polityczną, historią sztuk wszelkich i historią gospo- Pisał Pan kiedyś o Poznaniu jako „sypialni rentierów” – session, grały zespoły Andrzeja Stasiuka, Marcina Świedarczą. Później skrócono zajęcia do dwóch lat, co nie było
w PRL-u, a także po 1989 roku niewiele się tu działo. Jak
tlickiego, jassowe, były recytacje autorskie, wydawaliśmy
najlepszym posunięciem. Młodzi ludzie przychodzili do tej
Pan ocenia dzisiejszy poziom kulturalny Poznania?
książki i płyty... Kiedy wróciła do mnie polityka, trzeba byszkoły często z wielkimi talentami, ale nie najlepiej wy- Ciągle nie jest tak, jak być powinno. Nie wiem, z czego to wy- ło to odstawić.
kształceni. Przyjeżdżali z głębi Polski po liceach plastycz- nika. Mam doświadczenie z okresu pracy w Czasie Kultury:
nych czy szkołach o kiepskim poziomie edukacji. Następ- kiedy jeszcze pracowaliśmy w podziemiu, bardzo chcieliśmy
Na czym polegała Pana współpraca z Izabelą Kowalczyk?
nie, już na pierwszym roku, wielu z nich szybko wpadało
stworzyć krąg młodych poetów, pisarzy, później, gdy pismo
Iza była szefową galerii Fraktale w poznańskim klubie
w stan poczucia, że są artystami: kompletnie zarzucali
było już oficjalne, także grafików, malarzy. Wydawało się
Eskulap, na której otwarciu była zresztą sama pani premier
zdobywanie wiedzy teoretycznej i zaniedbywali lektury. nam, że możemy stworzyć środowisko konkurencyjne wobec Hanna Suchocka. Z Izą współpracowała Agata Jakubowska
Błąd takiego myślenia starałem się im wytłumaczyć na
innych ośrodków z większymi tradycjami. Po latach wysiłków – obie były wtedy studentkami. My takich osób szukaliśmy
przykładzie Nowego Jorku: jeżeli dziennie ląduje tam kilku- (a swego czasu i sporów z władzami) wciąż się jednak okazu- i „wciągaliśmy” je do pracy – jak widać, trafialiśmy dobrze.
dziesięciu świetnych artystów z całego świata, żeby zrobić
je, że historia skazuje nas na bardzo długi marsz. Nie mając
karierę, to w tej rywalizacji ważne jest także to, czy ma się
takiej tradycji jak Kraków czy Warszawa, trudno jest coś zbu- Był Pan długoletnim redaktorem naczelnym Czasu Kulerudycję, wiedzę, potrafi porównywać ze sobą różne zjawi- dować. Organizowaliśmy konkursy literackie, żeby „wyławiać” tury. Czy wciąż Pan z nim współpracuje?
ska i wyciągać z tego wnioski. Myślenie synkretyczne po- młodych ludzi, a i tak 90 proc. talentów znajdowaliśmy Tak, ale ma to teraz bardzo incydentalny charakter.
maga własną sztukę zaproponować innym i odrzucić to, gdzieś w głębi Polski, a nawet na emigracji – jak Natasza
co – nawet podświadomie – jest wtórne. Jeżeli jest się kul- Goerke, która notabene wyjechała z naszego miasta...
Dawny Czas Kultury był skupiony głównie na młodych
turowym analfabetą, to najlepszy talent nie pomoże, by
literatach, a nie plastykach.
się przebić. I, co też bardzo ważne, język rozmowy ze świa- Uważa Pan, że absolwenci naszego kierunku mają szansę
Jest to najdłużej istniejące poznańskie pismo literackie. Mytem krytyków artystycznych stanie się wtedy ograniczony, na polepszenie sytuacji kulturalnej w Poznaniu, w Polsce? ślę, że najlepsze po Tygodniku Literackim Antoniego Woynić porozumienia nie zaistnieje, nastąpi wykluczenie ze
Oczywiście, o ile stworzy im się do tego warunki. Dzisiaj są
kowskiego z epoki romantyzmu, w którym drukowano Słostada. Będzie się lekceważonym.
one lepsze niż były u schyłku socjalizmu, kiedy likwidowano
wackiego, Krasińskiego i innych autorów z Polski i emigracji.
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II. wywiady

Rzeczywiście, dzisiaj Czas Kultury jest związany bardziej ze
sztukami plastycznymi, ale to zależy też od numeru – zdarzają się bardzo różne tematy.
Być może to charakter naszych czasów o tym decyduje.
Sztuka stała się interdyscyplinarna.
Oczywiście, wciąż pozostaje natomiast zawieszone pytanie
o oryginalność polskiej sztuki, jej uzależnienie od Zachodu.
To jest, niestety, zawsze moim zdaniem wypadkowa sił
gospodarczych.
Polityka ma większy wpływ na kulturę czy odwrotnie?
Jeżeli kulturę traktuje się w sensie szerokim, okazuje się, że
ma ona wielki wpływ na politykę. Jeżeli patrzymy jednak na
kulturę jako myślowy skrót, za którym kryją się tylko sprawy elitarne, czyli jej artystyczny szczyt, wówczas polityka
ma spory wpływ na jej kształt. Polityka decyduje bowiem
w znacznym stopniu o tym, jakie tworzy sztuce warunki
rozwoju, począwszy od wolności słowa i wypowiedzi…
Cenzura?
Kiedyś tak, a dziś na przykład ograniczenia wolności wynikające z obyczajowości – to nie musi być wcale cenzura, ale
całe nastawienie społeczne…
Skandale? Interesują Pana?
Średnio mnie interesują. Skandal w sztuce jest moim zdaniem wyrazem bezradności.
Czyjej bezradności? Artystów? Odbiorców? Często przecież nie ma żadnego powodu, żeby się oburzać.
Skandal jest czymś takim, jak celowo nieudane samobójstwo. To próba zwrócenia na siebie uwagi, nagłośnienia
własnych działań, często rozpaczliwych. Z jednej strony są
skandale jakimś motorem wydarzeń w sztuce, z drugiej
nigdy nie są zbyt płodne, to raczej element obyczajowy,
towarzyszący sztuce, zawsze zjawisko bardziej socjologiczne niż artystyczne.
Jak to jest: być człowiekiem kultury w świecie polityki?
Ludzi związanych z kulturą w sensie zawodowym jest w polityce niewielu, ale mam w moim środowisku sporo erudytów: premier Tusk jest historykiem, interesującym się głównie starożytnością, historykiem jest również wicepremier
Schetyna, który pisał pracę o Giedroyciu. Tworzymy więc zestaw osób na tyle ciekawy intelektualnie, że kiedy się odrywamy od polityki, potrafimy długo dyskutować o książkach,
filmach, historii. Na pewno pewien poziom erudycji pomaga
w polityce lepiej znosić stres i trafniej podejmować decyzje.
Tworzy dystans, który pozwala nie podejmować działań
w sposób pochopny, spontaniczny – tylko dlatego, że coś
się niespodziewanego wydarzyło i towarzyszy temu nacisk
mediów. Doświadczenie, które człowiek wyciąga z setek
przeczytanych książek, tworzy tarczę i nie pozwala na zachłyśnięcie się władzą, z którego wypływa potem najwięcej
błędów.
Kiedyś krytykował Pan elity polityczne, potem mówił, że
dojrzał do zostania politykiem. Czy ta decyzja urodziła się
nagle, czy była uwarunkowana wcześniejszymi doświadczeniami?
Była oczywiście uwarunkowana młodością spędzoną
w kraju zniewolonym i pracą w okresie opozycji demokratycznej. Składanie biuletynów KOR-u i tym podobne
aktywności zostawiły jakiś ślad. Potem działałem
w pierwszej Solidarności i podziemiu. Na początku lat 90.
zaangażowałem się trochę w Kongresie Liberalno-Demo-
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kratycznym. Partię tę tworzyli bardzo młodzi ludzie – nia własnej drogi, własnych rozwiązań, tylko mechanicznie
ostatnia grupa studentów z NZS-u. Byłem od nich starszy
wszyscy starali się być w głównym nurcie, płynąć z prąo pokolenie, więc im doradzałem. Potem wróciłem do kul- dem... Stąd na przykład bardzo mi odpowiadało stanowitury, trochę do biznesu, pracowałem w telewizji, prowadzi- sko Mariusza Kruka, który w pewnym momencie powiedział
łem jakiś czas Telewizję Edukacyjną. W 2005 roku dawni „OK, ale od tej chwili już instalacji nie robię” – wbrew temu,
przyjaciele z KLD, którzy utworzyli Platformę Obywatel- czego żądali od niego wszyscy święci (od Andy Rottenberg
ską, poprosili mnie, żebym wrócił do polityki. I tak z listy
po komisarzy z zachodnich galerii), zaczął malować obrazy.
kaliskiej trafiłem do sejmu, potem był sukces w 2007 roku. Nie wyszedł na tym najlepiej, z tego co wiem, nie wystawiaA teraz trzeba za ten sukces „płacić”.
no go już tak często jak w latach 90., gdy zrobił furorę swymi instalacjami w Kassel. Jednak w sztuce trzeba być jak
Gdy był Pan w KLD, mówił Pan, że nie interesuje Pana
Kruk – wiernym sobie. Jest sens w tym, żeby analizować to,
polityka jako sprawowanie władzy, tylko jej wymiar inte- co się dzieje w świecie i starać się być w jądrze zmian, ale
lektualny.
trzeba starać się do tego zawsze dodawać własne doświadW istocie moja rola sprowadza się do bycia jednym z głów- czenie i tradycję, czerpać z własnej kultury to, co jest nieponych doradców premiera, więc jest w pewnym sensie także
wtarzalne. Niepowtarzalny był na przykład sarmatyzm,
intelektualna. Nie nadzoruję lasów czy szpitali, tylko zaj- niezwykle barwny okres w naszej kulturze – z własnym
muję się doradztwem w procesie podejmowania decyzji od- konsekwentnym rysem zewnętrznym, od sposobu żywienośnie całościowo rozumianego kierowania państwem. Jest
nia po ubiory i fryzury, od poezji i sztuki, po kulturę umierato rola bliska tej z początku lat 90., kiedy byłem doradcą
nia, na przykład portret trumienny. Ta kultura była niepomłodych chłopaków, którzy próbowali założyć swoją partię. wtarzalna i własna, nigdzie indziej niczego takiego nie było.
Widziała Pani kogoś, kto rozwijałby, przetwarzał tę kulturę
Tylko chłopaki są teraz starsi…
nie w sposób konserwatywny jak Starowieyski? Swego nie
Chłopaki są teraz starsi i mają władzę.
znacie, cudze chwalicie. Napisałem kiedyś tekst o czymś
nieco innym, ale oddawał on istotę mojej myśli: zapatrzeni
W KLD mówił Pan także o otwieraniu nowych dróg dla
na Zachód chwalicie tłuste, ale pamiętajcie, że na końcu
młodych ludzi związanych z kulturą. Czy udało się te
tłuste zawsze zjada chude.
drogi otworzyć?
Nie miałem szansy, okazji, żeby kierować ministerstwem
A nie musimy czasami uczyć się na swoich własnych
edukacji, kultury czy szkolnictwa wyższego…
błędach?
Niektórzy muszą okrążyć kilka razy tę samą alejkę, żeby
Chciałby Pan?
wyjść na prostą. To prawda.
Nie. Koledzy, którzy przeczytają ten wywiad, zaraz by się
zdenerwowali…[śmiech] Moje koncepcje edukacyjne są bar- Czy trudne jest życie polityka?
dzo otwarte, liberalne. Wcielone w życie, byłyby chyba trud- Najtrudniejszy jest stres z powodu ciężaru odpowiedzialnone do zniesienia – przede wszystkim dla władz publicznych
ści, zwłaszcza teraz – w czasach kryzysu.
uczelni w Polsce. Zadziałałby tzw. opór materii. Zawsze są
układy koalicyjne w rządzie, prezydent stosuje veto... Ale
Właśnie – kryzys straszy także nas. Może studenci WEA
w tej chwili zmiany idą w dobrą stronę, mówię o tym, co ro- powinni poszukać sobie innego zawodu, może to jest
bi minister Kudrycka. Jest to próba otwarcia wentyli za- mało konkretne: bycie krytykiem, kuratorem...
pchanych przez niechętne zmianom stare grono, jeszcze
Ciekawe byłoby prześledzenie losów absolwentów i zobaz czasów socjalistycznych, na uniwersytetach, politechni- czenie, jak się rozproszyli po świecie i jakie dzisiaj zawody
kach itd. Próba ułatwienia studentom kariery to jedna
wykonują, na pewno jest ich wiele.
z głównych idei reformy Kudryckiej. Może tego tak bardzo
nie widać, ale nowe przepisy służyć będą przyspieszeniu
Na pewno mamy dużo grafików komputerowych, zarówno
awansu młodych ludzi i szybszemu przejmowaniu przez
po WEA jak i innych kierunkach ASP.
nich odpowiedzialności za uczelnie. Natomiast moim naj- Rynek wchłania wielu ludzi utalentowanych graficznie. Sąważniejszym przesłaniem jest, by młodzi ludzie nie odrzu- dzę, że zaletą każdego dobrego wykształcenia szeroko procali książki, ponieważ książka rozbudza wyobraźnię, służy
filowanego w sensie humanistycznym jest to, że w efekcie
wiedzą pokoleń, które przed nami przeżywały podobne rze- daje dużą elastyczność w szukaniu pracy, zdobywaniu zaczy jak my i już dawno szukały odpowiedzi na te same pyta- wodu. Po wydziale humanistycznym łatwiej wykonywać
nia czy bolączki. W tym wymiarze nie warto odkrywać świa- różne prace. Myślę, że absolwenci WEA nie dają się zapęta samemu, od zera, z pominięciem kultury przeszłości. dzić w kozi róg, na bezrobocie.
Lepiej zobaczyć to, co zrobili przed nami inni i wyjść od tego
punktu. Dzięki temu także w sztuce idzie się trochę dalej.
Jak ktoś nie chce poznawać tego, co było, gdyż uważa, że
Rozmawiała Agnieszka Szablikowska
umysł zanieczyściłyby mu cudze pomysły, popełnia błąd, —————
postępuje odwrotnie niż powinien. Potem wielkim wysił- Rafał Grupiński, for many years associated with the Pokiem dochodzi do czegoś, co dawno temu Dostojewski opi- znan Academy of Fine Arts, he taught history, aesthetics
sał w powieści Idiota. Trzeba jeździć po muzeach, wysta- and cultural theory.
wach, oglądać, analizować i szukać własnej drogi...
Czy sadzi Pan, że młodzi artyści w Polsce wciąż są „zapatrzeni” na Zachód?
Był okres triumfu instalacji w największych światowych galeriach i muzeach. Mnie denerwowało to, że polscy artyści
też cały czas robią instalacje. Mimo, że nadeszły już lata 90.
i była pełna wolność i swoboda, nie rozpoczęto poszukiwa-
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Jacek Jagielski, Dyplomy 2009 – Fot. Jarosław Szumowski

Pracuję już od lat na Wydziale Edukacji Artystycznej – pro- Na Wydziale Edukacji Artystycznej stale zachodzą zmiany
wadziłem pracownię rysunku, teraz prowadzę pracownię
dotyczące udoskonalenia toku kształcenia, podniesienia
rzeźby. Pełniłem tam także różne funkcje – prodziekana
jego jakości. Celem jest stwarzanie szerszych możliwości
i zaraz potem dziekana. Byłem świadkiem, jak wydział się
studentom, aktualizowanie i dostosowanie oferty nauczaprzekształcał i ewoluował. Miałem również znaczną moż- nia do nowych wymogów edukacyjnych. Poszerzenie waliwość generowania sytuacji bieżących wydziału. Dziś wi- chlarza przedmiotów fakultatywnych, nowych form
dzę, ile osób współtworzyło jego dzisiejszy, wyrazisty
kształcenia, takich jak prowadzone już Studia Podyplomowizerunek. Bez tego zaangażowania wiele moich koleża- we w zakresie plastyki i wiedzy o kulturze czy planowane
nek i wielu kolegów Wydział Edukacji Artystycznej nie
studia doktoranckie. Nowe kontakty i liczne dodatkowe
osiągnęłoby aktualnej – zasłużonej, znaczącej – pozycji. przedsięwzięcia generują nowe wyzwania. Sympatyzujące
Odczuwam satysfakcję, że od 25 lat także i moja cegiełka
z wydziałem galerie, formy współpracy w obrębie kół nawspółtworzy jego sukcesy. Są one zasługą nie tylko kadry, ukowych różnych uczelni stwarzają nowe możliwości, któale również studentów. Każdorazowo ich obecne i później- re nie ograniczają się do samego wydziału, lecz są otwarte
sze osiągnięcia są tak naprawdę najlepszym wyznaczni- dla całej społeczności Akademii oraz środowiska akadekiem kondycji wydziału oraz jakości kształcenia. Możemy
mickiego.
być dumni z tego, że Wydział Edukacji Artystycznej plasu- Mury naszej uczelni opuściło wielu absolwentów. Można
je się wśród najlepiej notowanych na naszej uczelni i wyso- spotkać się z nimi – z ich aktywnością twórczą i edukacyjną
ko ocenianych także poza nią.
w wielu różnych, nierzadko prestiżowych miejscach. UdzieAktualnie prowadzę VII Pracownię Rzeźby na Wydziale
lają się w życiu kulturalnym i artystycznym, partycypują
Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz II Pracownię Rzeźby
w różnego rodzaju formach kształcenia – wykazują dobre
na Wydziale Edukacji Artystycznej. Prowadzę zajęcia także
przygotowanie do wyzwań, jakie stawia przed nimi współna Studiach Podyplomowych powołanych na WEA, według
czesna rzeczywistość.
autorskiego programu – dodam, że jestem jego współauto- W świetle aktualnej strategii Wydział Edukacji Artystyczrem. Spotykają się one cały czas z dużym zainteresowaniem
nej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu stanowi trwałe
i uznaniem, gdyż są prowadzone kompetentnie i profesjo- i mocne ogniwo struktury akademickiej.
nalnie. Myślę, że to właśnie profesjonalizm i kompetencje są
wyznacznikami najlepiej określającymi Wydział Edukacji
Artystycznej. Specyfika charakteryzująca tu spektrum dziaWysłuchała Natalia Drewniak
łań to z jednej strony wiedza i skłonność do namysłu, reflek- —————
sji, a z drugiej – umiejętności praktyczne, sprzyjające wła- Jacek Jagielski, Deputy-Dean, 1996–2002, Dean of the
snej twórczości. Czyni to nas otwartymi na wszelkiego
years 2002–2008. For many years associated with the Derodzaju nowe wyzwania artystyczne i edukacyjne.
partment of Art Education.
Studenci Wydziału Edukacji Artystycznej w różnorodnych
kontaktach i relacjach wzajemnych z innymi pozytywnie zaskakują wiedzą i umiejętnościami, a także wysokim poziomem artystycznym. Wiadomym jest, że nasi studenci legitymują się dużą aktywnością w twórczości. Kończąc studia,
mają na swych kontach znaczną ilość wystaw, plenerów
i różnorodnych kreacji, są zauważani i doceniani również poza murami uczelni.
Na WEA powstało pierwsze koło naukowe, któremu miałem przyjemność patronować i które zawsze starałem się
wspierać. Uczelnia, z jej otwartą formułą, umożliwia promowanie indywidualnych wyborów i preferencji w kreacjach
każdego studenta. Umożliwia polaryzację jego zainteresowań w obrębie wybranego kierunku.
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Andrzej Syska, Renata Rogozińska, Tomasz Siwiński, Dyplomy 2009 – Fot. Jarosław Szumowski

postcards

Katarzyna Śmiałowicz
Nie ruszać!
Sesja zimowa. Przegląd semestralny w I pracowni malarstwa. Po sali biega zrozpaczona dziewczyna. Wszędzie obrazy. Pod ścianami, oparte o sztalugi, powieszone na ścianie, upchnięte za ścianką, dziwne, że nie zajęły jeszcze
sufitu. Dziewczyna jest bliska histerii, szpera, biega tam
i z powrotem.
– Ktoś ukradł mój obraaaaz! – piszczy.
Pytam, jak wyglądał. Słucham opisu, patrząc na płócienko
przy drzwiach. Jest kolorowe, rzuca się w oczy.
W końcu wskazuję je palcem:
– To nie ten?
Dziewczyna zamiera, a po chwili rzuca się w jego stronę.
– Oczywiście, że ten!
Tak to jest w naszej pracowni. Każdy próbuje zaprowadzić
tam porządek, porządek dla każdego wygląda inaczej, wszyscy nieustannie przestawiają płótna z miejsca na miejsce,
usiłują wydzielić sobie własny kąt, opatrują wszystko napisem „Nie ruszać!”, wciąż poszukują swoich dzieł, które jednak ktoś ruszył.
A najtrudniej jest znaleźć te, które są na wierzchu.
Nalot
Pracownia. Cicha muzyczka. Każdy skupiony jest na swojej
pracy. Czas płynie powoli. Nagle harmider!
Salę zalewa tłum dzieciaków.
– Patrz! Co Pani maluje?
– Zapytajcie jakie ma farby!
– To trudno tak namalować?
– Coś ty? Ja też bym tak umiał. Nawet lepiej!
– Jaki to kolor?
– Mówi, że umbra, ja bym powiedział, że kupa.
– Co to jest ultramaryna?
– Patrz maluje gołą panią! Fuj!
Ups! Dziecko właśnie włożyło rękę w moją paletę, zdezorientowana patrzę na dziewczynę z EA, która studiuje rok wyżej.
– Co się dziwisz? – mówi. W przyszłym roku Ty będziesz
oprowadzać wycieczki, teraz idź mu umyć ręce!
Małe wielkie radości
Wchodzę do budynku głównego ASP. Mój wzrok przykuwa
kolorowa kartka: Dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy wzięli udział w akcji „Odwiedziny”. Magda Parnasow.
Akcja polegała na oprowadzeniu dzieciaków ze szkół pod-
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stawowych po trzech głównych wystawach Biennale Mediations 2008 i poproszeniu ich o twórczy komentarz. Dla
nas była możliwością sprawdzenia, jak radzimy sobie
z dziećmi, czy potrafimy zainteresować je sztuką, rozmawiać z nimi, panować nad grupą. Była wyzwaniem, okazała
się czystą przyjemnością. Na końcu dostaliśmy dyplomy
i oklaski. A tu jeszcze jedna niespodzianka. Te kartki wiszą
wszędzie. Magda Parnasow jest niemożliwa!
Uśmiecham się do korytarza. Cała przyjemność po mojej
stronie.
Nie spać – zwiedzać!
Podejrzane; obserwuję kolejną osobę, która wchodzi do
sklepu plastycznego przy budynku ASP i znika. Wszyscy
znikają. Co się dzieje? Potrzebuję pędzla, ale obawiam się
wejść. Ach! Raz kozie śmierć. Spoglądam nieufnie na pana
za ladą. Nagle dostrzegam drzwi na przeciwległej ścianie
i wszystko staje się jasne.
Tajemne przejście! Mogłam się domyślić, to przecież nie
pierwsze.
Budynki, a także pomieszczenia ASP łączą się ze sobą na
wiele sposobów. Wszędzie można dojść różnymi drogami,
bardziej i mniej oficjalnymi.
Co rusz odkrywasz nowy korytarz, nowe drzwi, jakieś podziemie czy tunel. Przejścia. Kiedy wszystkie poznasz, czujesz się jak doświadczony pirat, który posiadł tajemnice
oceanów. Wiesz, jak się pojawić znienacka, wiesz, gdzie najłatwiej zniknąć, a to zawsze się przydaje!
—————
Maja Pocgaj
Bajka o Janie Wąsiku
Za Schodami i Szatniami, za Wewnętrznymi Drzwiami, rozciąga się Podwórze. Spotkać tam można zastygłe w kamieniu Myśli, odlane w gipsie Pomysły i zamknięte w formę
Przestrzenie. Stada Jednośladów drzemią w swych zagrodach, a ognisty Piecek po każdym szamotowaniu wytraca
woskowe wizje… Nad okolicą rozlega się miarowa Pieśń
Uderzeń, wybijająca rytm życia całego Podwórza. To gra
Mistrz Kuźni Talentów, Jan Niezbędnym zwany.
Kto raz trafił na Podwórze, ten wie, jakim skarbem dla
wszystkich stałych bywalców jest Pan Janek.
On, który bezwzględnie odcina metalowe narośle.
On, który z zapałem wycina nawet najmniejsze otworki.
On, który rozpracowuje bezużyteczne systemy…

Pan Janek, miłośnik Łuskanego Słonecznika i Zielonej Herbaty, zawsze gotowy stanąć w szranki. Każdego dnia pokonuje zmory Adeptów Pracowni, których przy okazji chętnie
wtajemnicza w Arkana Spawalnicze. Dzieli się wiedzą na
każdy temat, a grono wiernych słuchaczy z zapartym tchem
edukuje się artystycznie. W jego Królestwie od dawna obowiązuje hasło: Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki, cuda
zajmują mi trochę czasu.
Kubek Pana Janka, specjalnie spreparowany, to święty Graal
pracowni, rzecz nietykalna. Używany jedynie przez właściciela, gasi pragnienie Kuźmistrza każdego dnia przy drugim
śniadaniu. Ta chwila błoga, gdy robotnicy mogą porzucić
swe wiertła, szlifierki, pilniki i zasiąść wokół śniadających,
jest z samego rana wyczekiwana, wytęskniona, najmilsza…
Wąsik Pana Janka, integralnie z nim związany jak samo nazwisko, ukrywa niejeden uśmiech kuźniowego władcy. Tak
bowiem wita w swych progach każdego przybysza: z filuternym błyskiem w oku i serdecznym zębów wyszczerzeniem.
Przybywający do Kuźni od progu pytają:
– Jest profesor?
– Nie ma.
Mimo to zostają.
– Jest pan Janek?
– Nie ma.
Odchodzą…
On bez pracowni, to rzecz absurdalna.
Pracownia bez niego – … rzecz niewyobrażalna.
Choć życie artysty nie jest bajką, w tym wypadku warto puścić Wodze Fantazji i śmiało przekroczyć granice Kuźni. Za
Schodami i Szatniami, za Wewnętrznymi Drzwiami, gdzie
rozciąga się Podwórze…
—————
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Bez tytułu, Assamblage, malowane skóry, 1986 – Fot. Archiwum Jolanty Dąbkowskiej-Zydroń
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a n t o n i z y dr o ń

Profesor Antoni Zydroń (1936–2001) to artysta o dużych
zasługach organizacyjnych i programowych dla poznańskiej uczelni, z którą związał się po studiach na Wydziale
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1970
roku kierował Pracownią Działań i Struktur Wizualnych,
w latach 1972–1990 Zakładem Psychofizjologii Widzenia,
a od roku 1990 Katedrą Intermediów. Pełnił też funkcje:
prodziekana Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby (1971–
1973), prorektora ds. nauczania (1973–1978), rektora (1978–
1981).
Jako prorektor i rektor zabiegał o utworzenie kierunku Wychowanie Plastyczne, a następnie Wydziału Wychowania
Plastycznego. Był autorem programów dydaktycznych:
Psychofizjologia widzenia oraz Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych.
Prace artystyczne Antoniego Zydronia, efektowne wizualnie, o silnie wyeksponowanych walorach ornamentalnokolorystycznych i bogatej fakturze, ewokowały treści
wanitatywne. Zydronia interesowała nie tylko własna przemijalność, ale i przemijalność natury – pisze w katalogu pośmiertnej wystawy artysty Anna Zeidler-Janiszewska.
Nie przypadkiem wszak i nie tylko z estetycznych powodów
używał niemal wyłącznie naturalnych materiałów – przede
wszystkim skór, sierści zwierzęcej, skorup, rogów, racic, piór,
korka, sznurów, kamieni. Nawet grafiki odbijane były
na cienkich nubukowych skórach, które zachowały swoje
własne ślady przebijające – przy odpowiedniej ekspozycji –
przez powierzchnię zadrukowaną i (dodatkowo) pokrytą
farbą. Prace artysty przybierały często postać obiektów
przestrzennych tworzących rozbudowane environements
o wieloznacznej wymowie. Eksponowane wielokrotnie na
wystawach indywidualnych i zbiorowych, tak w kraju, jak
za granicą, znajdują się w zbiorach polskich muzeów narodowych (Kraków, Poznań, Wrocław), regionalnych, miejskich galeriach (dawne BWA) oraz, między innymi,
w Musée Royal d’Art Moderne – Bruksela, Musée d’Ixelles –
Bruksela, Institut de Cancer – Paryż.
Przygotowała Renata Rogozińska
—————
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Professor Antoni Zydroń (1936–2001), an artist of high
merit in organization and policy for the Poznan Academy,
which he became involved with after graduation from the
Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Cracow.
Since 1970 he was the Head of the Studio of Visual Activities and Structures, in the years 1972–1990 of the Department of Psychophysiology of Visual Perception, and
since 1990 of the Department of Intermedia. He was also
the Deputy Dean of the Faculty of Painting, Graphic Art
and Sculpture (1971–1973), Deputy Rector for education
(1973–1978), and Rector of the Academy (1978–1981). As
Deputy Rector and Rector he sought to establish the
direction of Artistic Education and eventually the Department of Art Education.

III. sylwetki

Ćma 1, Assamblage, malowane skóry, 1997 – Fot. Archiwum Jolanty Dąbkowskiej-Zydroń
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Ćma 7, Assamblage, malowane skóry, dzwonki, 1997 – Fot. Archiwum Jolanty Dąbkowskiej-Zydroń
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III. sylwetki

Portret Wacława Twarowskiego autorstwa Dobrochny Świtki, akryl, 92 x 97 cm, ok. 1979 – Fot. Jarosław Szumowski

wydział EA | asp w poznaniu

00056

wacław t warowski

Profesor Wacław Twarowski (1921–1995) to postać niezwy- Wacek – duży, lekko przygarbiony facet, ręka w kieszeni, ale
kle barwna, wyrazista, do dziś żywa we wspomnieniach
kciuk na zewnątrz, apaszka w rozchyleniu kołnierzyka, niewielu osób związanych z uczelnią. Pełen osobistego uroku
bieskie, rozmarzone i nieobecne oczy, tlący się papieros przyniestrudzony gawędziarz, pozostał w pamięci jako człowiek
lepiony w kąciku ust. Zagadnięty znienacka, omiatał rozżywiołowy, spontaniczny, o wyjątkowym poczuciu humoru, mówcę oczyma z wyrazem zdumienia i niedowierzania.
a także dużej erudycji – znacznie wybiegającej poza ramy
Pierwsze zdanie wypowiadał pozornie jakby nie na temat.
sztuki.
I nagle metamorfoza, przeistoczenie, spięcie, sprężenie –
W Wacku zresztą wszystko, począwszy od wzrostu, było nie- przymrużenie powiek, błysk w oku – nie wiadomo rozbawieprzeciętnych rozmiarów – można przeczytać w książce
nia, kpiny czy ironii, łyk dymu z ciągle przyklejonego do ust
o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, z którym artysta pozo- papierosa, pantomima dużych, łagodnych dłoni uwypuklająstawał w serdecznej przyjaźni.1
cych znaczenie wypowiadanych słów skrzących inteligencją,
Mówił świetnie, myśli, zdarzenia formułował prosto, precy- dowcipem, przewrotnością aluzji, nieoczekiwanych skojazyjnie, lapidarnie. W pogadankach było wszystko: historia
rzeń. ARTYSTA. (Józef Drążkiewicz)
sztuki, sztuka, ważne wystawy, muzea, historia grup artystycznych, różne soczyste kawałki z życia jego i kolegów oraz
Przygotowała Renata Rogozińska
wiele innych tematów. Była to jedna z najistotniejszych, —————
a nawet śmiem stwierdzić, najistotniejsza część naszej edu- Professor Wacław Twarowski (1921–1995), an extremely
kacji. Mojej z całą pewnością. Interesował się wszystkim, cie- colorful and expressive character, still alive in the memokaw życia, ludzi, zdarzeń. Człowiek staje się stary, kiedy go
ries of many people associated with the Academy. Full of
już niewiele obchodzi. Wacek (...) był młody do końca. Żył ca- personal charm, a tireless talker, who remained in the
łą pełnią życia – wspomina Bogdan Wojtasiak.
memory of many as an exuberant, spontaneous person
Nietuzinkowa była również biografia artysty. Studiował
with a unique sense of humor and high erudition – sigw Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie, Techni- nificantly beyond the framework of art.
cal Institute w Londynie, Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
He studied at the Royal Academy of Fine Arts in Rome,
Plastycznych w Poznaniu (kierunek: malarstwo ścienne)
the Technical Institute in London, the National Academy
oraz na Wydziale Architektury Szkoły Inżynierskiej w Po- of Fine Arts in Poznan (direction: mural painting) and the
znaniu. Podczas wojny brał czynny udział w powstaniu war- Faculty of Architecture at the School of Engineering in
szawskim walcząc w 2. Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciw- Poznan. During the war he took active part in the Warsaw
lotniczej „Żbik” (pod pseudonimem „Bochenek”), był też
Uprising, and was also in the General Anders’ Army.
w Armii Andersa.
After graduation he started working for the National
Po studiach związał się z PWSSP w Poznaniu, (obecnie
Academy of Fine Arts in Poznan (now the Academy of
ASP), także z naszym wydziałem, piastując najpierw funk- Fine Arts), with the Faculty of Art Education, holding first
cję jego dziekana (1981–1987), następnie prodziekana (1987– the position of Dean (1981–1987), then Deputy Dean
–1990). Jako malarz był po trosze postimpresjonistą, trochę
(1987–1990). As a painter he was a little post-impressionkapistą, również eksperymentował z przedmiotem, two- ist, a little capist, and he was also a designer.
rząc obiekty z metalu i drewna. Projektował oświetlenie dla
parków Poznania, zajmował się projektowaniem: rzeźb,
wnętrz, informacji wizualnej dla dworców kolejowych w Zie12
lonej Górze i Warszawie.
Wacek był artystą słowa. Giętkość, jędrność, celność aluzji, 2 4
dowcip, opowieści dookoła tematu ujawnionego po długim,
niby – nie – na – temat wstępie, groteska. (Hanna Grygler- 1.	Otwarcie wystawy poplenerowej na zakończenie sesji letniej studentów
zaocznych Wydziału Wychowania Plastycznego, Skoki, 1991 rok; na zdjęciu
-Pietraszak)
od lewej: wykł. Piotr C. Kowalski, doc. Wacław Twarowski, prof. Wojciech
Müller (ówczesny Rektor)
1

Żołnierz, poeta, czasu kurz... Wspomnienia o Krzysztofie K. Baczyńskim, pod

red. Zbigniewa Wasilewskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1979, s. 2008.
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2.	Impreza studentów zaocznych Wydziału Wychowania Plastycznego,
PWSSP Poznań, 1993 rok; na zdjęciu wykładowcy: Wacław Twarowski, Piotr
C. Kowalski, Andrzej Załecki
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Wacław Twarowski, Pejzaż, 95 x 80 cm, akryl, ok. 1987
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wacław t warowski

Wacław Twarowski, Pejzaż, 101 x70 cm, akryl, ok. 1985
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j e r z y l u dwi ń s k i

Praktyka artystyczna Jerzego Ludwińskiego
watne, jakie prowadził ze studentami, miały niebagatelny
Jerzego Ludwińskiego poznałem osobiście na początku lat
wpływ na przyszłe postawy twórcze i poglądy absolwen80. XX w. Został wówczas zaproszony, aby prowadzić wy- tów poznańskiej ASP. Jerzy Ludwiński, przy całej swojej
kłady z historii sztuki w PWSSP w Poznaniu (obecnie Aka- naturalnej życzliwości i otwartości, odznaczał się dużą
demia Sztuk Pięknych). Jak wiem, nie był wtedy związany
i autentyczną charyzmą. Pozostał w mojej pamięci jako
etatowo z żadną instytucją i była to bardzo cenna inicjaty- historyk sztuki, który zawsze balansował na granicy teorii
wa władz uczelni. O Ludwińskim krążyły już legendy, nale- i praktyki artystycznej.
żał do najbardziej znanych i cenionych teoretyków sztuki.
Można powiedzieć, że był w jakimś sensie „ojcem duchoPrzygotował Tomasz Wilmański
wym” polskiej sztuki pojęciowej (konceptualnej), jak i jed- —————
nym z najwybitniejszych w Polsce znawców problematyki
Jerzy Ludwiński (1930–2000) became involved with the
sztuki awangardowej XX wieku. Jego teksty teoretyczne – Poznan Academy of Fine Arts in the early eighties of the
wygłaszane i publikowane drukiem w prasie artystycznej – last century. He belonged to the world’s most respected
wyznaczały istotny horyzont wiedzy o najnowszej sztuce
theorists of art (he graduated from the Catholic Univerw Polsce. Wielka szkoda, że nie pozostawił po sobie żadnej
sity of Lublin). You could say that he was in some sense
publikacji książkowej (nigdy o to nie zadbał), preferował
the ‘spiritual father’ of Polish conceptual art and one of
ręczny zapis dopełniany rysunkami, a wielokrotnie wygła- the greatest experts on the Polish avant-garde art of the
szał swoje poglądy i teorie bez uprzednio zapisanego tek- twentieth century.
stu. Jako jeden z niewielu teoretyków sztuki angażował się As one of the few theorists of art he was personally
osobiście we wszystkie ważniejsze wydarzenia artystycz- involved in all the major artistic events organized in
ne organizowane w Polsce (wystawy, plenery, sympozja
Poland (exhibitions, plein-aires, symposia, etc.), primaetc.), przede wszystkim w latach 60. i 70., jak i także
rily in the 60’s and 70’s and also thereafter.
w późniejszym okresie. Można powiedzieć, że całe życie
podróżował, zmieniając kolejne galerie, miasta, hotele…
Był, np. bardzo częstym gościem na wystawach, które
organizowałem w Galerii AT i jego wsparcie duchowe,
zwłaszcza w pierwszym okresie mojej działalności wystawienniczej, było dla mnie bardzo cenne. Co znamienne,
znał personalnie i przyjaźnił się prawie ze wszystkimi artystami, którzy wówczas byli aktywni w sztuce. Notabene,
zawsze podkreślał wyjątkową rolę artystów należących,
jego zdaniem, do grona tzw. outsiderów. Ludwiński poszukiwał przede wszystkim autentycznych postaw w sztuce.
Jego wielka wiedza o sztuce wynikała przede wszystkim
z bezpośredniego doświadczenia, a nie z tzw. postawy
akademickiej kształtowanej w zaciszu bibliotek. Niejednokrotnie opowiadał mi o grupie Zamek, którą współtworzył
zaraz po ukończeniu studiów na KUL-u w Lublinie, czy
szczególnie z dużą atencją, o swojej aktywności we Wrocławiu, gdzie m.in. pod koniec lat 60. organizował wystawy w galerii Pod Moną Lisą (1967–1971). Będąc w Poznaniu,
często podkreślał zbieżności, jakie istniały między tym, co
doświadczał w sztuce w swoim okresie wrocławskim,
a tym, co obserwował w aktywności artystycznej tutaj
występującej, którą zresztą ocenił bardzo wysoko. Myślę, Odczyt Jerzego Ludwińskiego w Galerii Akumulatory 2, 1980 r.
że jego wykłady na uczelni, jak i niezliczone rozmowy pry- Fotografie ze zbiorów Jarosława Kozłowskiego
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12
24
1. Jarosław Maszewski – Fot. ze zbiorów Andrzeja Maszewskiego
2.	Plener letni dla studentów studiów zaocznych Wydziału Wychowania Plastycznego poznańskiej PWSSP w Bełczu
Wielkim, 1988 rok; od prawej stoją: Piotr C. Kowalski, N.N. oraz ad. Jarosław Maszewski – Fot. Archiwum Piotra Kowalskiego
Obok i po prawej stronie: Jarosław Maszewski – Fot. ze zbiorów Andrzeja Maszewskiego
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jarek maszewski

Jarek przyjaciel wszystkich
le swoich znalezisk i starych prac studenckich. Warunki nie
Jarek był związany z wieloma instytucjami kultury w Pozna- były najlepsze i część niestety ulegała destrukcji, co wymuniu, gdybym miał wymienić wszystkie, to łatwiej będzie
siło potrzebę weryfikacji. Podjęliśmy odpowiednie kroki,
wskazać te, z którymi nic nie miał wspólnego. Po krótkim
a trzeba pamiętać, że Jarek podchodził sentymentalnie do
namyśle i takich nawet sobie nie przypominam.
wszystkiego, każdy strzęp pozostałości czegokolwiek oznaJarek Maszewski był przez wiele lat człowiekiem związa- czał pożegnanie z czymś, co mogło stanowić wartość dzienym z różnymi dziedzinami wiedzy, kultury i sztuki. Praco- ła sztuki. Mam obraz kolegi pedagoga, który nurkuje w konwał między innymi na Wydziale Architektury i Wzornictwa
tenerze śmieci i wyjmuje stare zdewastowane gumofilce
oraz Wydziale Edukacji Artystycznej Poznańskiej ASP. Jako
z miną: no przecież z tego jeszcze da się coś zrobić, na przyerudyta zabierał głos w wielu ważnych i niekoniecznie
kład dzieło sztuki.
artystycznych sprawach, istotnych dla środowiska i społe- Ciekawie było być jego przyjacielem i studentem, ale współczeństwa poznańskiego. Dzięki swojemu charakterowi
pracownikiem lub asystentem trudniej, ponieważ współprzyciągał ludzi spoza środowiska artystycznego. Potrafił
praca z nim nie ograniczała się jedynie do pracy na uczelni.
zarazić pomysłem wielu działaczy nawet tych, którzy
Jarek był bardzo płodnym inicjatorem i sprawcą wielu dziasceptycznie podchodzili do przedsięwzięć twórczych. To on
łań, osoby które decydowały się na współpracę z nim były
jako pierwszy rozpropagował korowody i happeningi ulicz- stawiane w obliczu działań w warunkach, gdzie tylko „wojne, ze swoimi studentami w ramach pracowni Skojarzeń
ska spadochronowe” dawały radę. Wokół niego gromadziło
Elementarnych w Katedrze Bioniki, obecnie Pracownia Zja- się wielu studentów z dalekich stron Polski, którzy w wizji
wisk Teatralnych w Katedrze Scenografii, w której nadal
Jarka odnajdywali oazę artystów, najwierniejsi pozostawali
jednym z punktów programu terenowego jest realizacja tej
aż do końca, pomagając realizować jego szalone pomysły.
idei. Nazwałbym go poznaniakiem o karpackiej duszy, był
Jarek uważał, iż ludzie przybywający z daleka do Poznania
uparty i konsekwentny w swoich poczynaniach. Przykład
są bardziej oddani i efektywni, ponieważ przybywają tu
stanowi instalacja rzeźb Magdaleny Abakanowicz, której
z wiarą, że na tej nowej dla siebie ziemi, będą mogli przeżyć
był prowodyrem i motorem; to on był również pomysło- i tworzyć coś cudownego, dlatego starał się im to stworzyć
dawcą Poznańskich pegazów, groteskowych rzeźb z alumi- i dać.
nium, zrobionych przez czterech absolwentów. Ale był
Jakutek, jak wołała na niego mama, z okna kuchni domu
także lekkoduchem, w pozytywnym znaczeniu, jego dom
przy ul. Wrońskiego 7, zapraszając go na obiad, został artyi ogród były otwarte dla wszystkich, tu odbywało i odby- stą wizjonerem, który nie pozostawił po sobie żadnego
wa się w dalszym ciągu wiele imprez kulturalnych, spotkań
dzieła trwałego oprócz dokumentacji projektów inscenizaśrodowiskowych i plenerów. Niestety czasami nie dawało
cyjnych i wystawienniczych. Obrał drogę społecznika i anito spokoju mamie Jarka (wieloletniej nauczycielce), wrażli- matora poznańskiej kultury, jak sam o sobie mówił. Pokłowej kobiecie, która z przymrużeniem oka, ale i z podziwem, siem tego są dziś jego przyjaciele i byli studenci, którzy
patrzyła na poczynania syna.
działają na rzecz kultury miasta.
Dla swoich studentów Jarek Maszewski był kimś w rodzaju
Żył krótko, ale intensywnie, ostatni schodził z placu boju,
przyjaciela, sam chciał nim być. Zjawiając się na zajęciach
nawet wtedy, kiedy był już bardzo chory. Miał szansę przew swojej pracowni na ASP na początku roku mówił do no- żyć, ale to oznaczało marazm i spokój w zaciszu domu,
wych roczników „… mówcie mi Jarek”.
wolał aż do końca pracować ze swoimi podopiecznymi, któPamiętam jak przed wielu laty paru studentów znalazło
rych traktował jak własne dzieci i oddawał im wszystko.
przystań realizacyjną na jego posesji. Miałem przyjemność
Jarek przyjaciel wszystkich.
być wśród nich, zbudowaliśmy tam pracownię i zaplecze,
gdzie robiliśmy scenografie, instalacje i rzeźby. PrzypomiPrzygotował Piotr Tetlak
nam sobie pewne zdarzenie, które mogłoby Jarka określić —————
mianem „gemelarza”, dla mnie był po prostu pedagogiem
Jarek Maszewski worked at the Faculty of Architecture
ze skłonnościami do zbieractwa prac i materiałów, które
and Design and the Faculty of Art Education at the Acadnazwałbym „zboczeniem zawodowym”. Sprzątaliśmy wte- emy of Fine Arts in Poznan. He was the first to promote
dy po raz kolejny przybudówki, w których Jarek trzymał wie- street parades and happenings, with his students at the
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Studio of Elementary Associations at the Department of
Bionics – now the Studio of Theatre Phenomena at the
Department of Stage Design, where the realization of
this idea still remains one of the points of the field programme.
As a scholar he spoke on a number of important and not
necessarily artistic matters relevant to the milieu and
the society of Poznan. He was a visionary artist who left
behind no permanent creation apart from the documentation of staging designs and exhibition projects. He
chose to be a social worker and the maker of Poznan
culture, as he talked about himself. He lived a short but
intense life.
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Włodzimierz Filipek, Münster, 20.05.2003
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w ł o d z i m i e r z fi l ip e k

Urodzony 1 lipca 1957 roku. Zmarł nagle 23 listopada 2005
roku, w wieku 48 lat. Absolwent polonistyki Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opozycjonista, współpracownik Komitetu Obrony Robotników. W 1980 roku
współzałożyciel Studenckiego Klubu „Solidarność” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Poznaniu. Inicjator
Wszechnicy Robotniczej, która organizowała wykłady i spotkania w zakładach pracy, kolportowała opozycyjne książki
i pisma. W stanie wojennym twórca i redaktor naczelny
podziemnego czasopisma Czas, jednego z najlepszych pism
niezależnych lat 80., redagował także gazetę Solidarności
Walczącej. 13 grudnia 1981 roku został internowany – siedem miesięcy spędził w obozie w Gębarzewie. Redaktor,
dziennikarz, scenarzysta, twórca filmów dokumentalnych
(m.in. współautor filmu Aleja Przyjaciół z 1996 roku oraz Kolumbowie w kolorze feldgrau z 2000 roku), programów telewizyjnych i radiowych. W latach 90. był współtwórcą programu informacyjnego poznańskiej telewizji, Aktualności.
Publikował m.in. w Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej, Karcie, Polityce, Czasie Kultury, Zeszytach Historycznych. Artysta. Współtworzył grupę artystyczną Wunderteam. Erudyta. Organizator i uczestnik wielu paneli dyskusyjnych.
Wykładowca Katedry Promocji i Krytyki Sztuki na Wydziale
Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Interesował się XX-wieczną kulturą europejską, przede
wszystkim zaś kulturą i losami polskich Żydów. Traktował
ten temat głęboko, osobiście i z pasją. Zajmował się również historią i teorią mediów. Pracował nad doktoratem
o Jakubie Franku i wpływie jego ruchu na polską literaturę.
W 2001 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
wyróżnił go odznaką „Zasłużony działacz kultury”. Prywatnie pozostawał osobą niezwykle skromną. Na co dzień poruszał się po Poznaniu na rowerze. Odważny, szczery
i otwarty, zorientowany na działanie, zawsze stawał po
stronie słabszych. Angażował się w szereg inicjatyw społecznych. Cenił Wolność. Kochał życie. Pochowany w alei
Zasłużonych na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.
W 2006 roku ukazała się przygotowana przez Jerzego Fiećko książka, będąca zbiorem tekstów Włodzimierza Filipka,
zatytułowana Dziennikarz w świecie klerków. Rozmowy –
szkice – reportaże (Wydawnictwo WiS).
Przygotował Rafał Jakubowicz
—————

00065

Włodzimierz Filipek, born 1st July 1957. He died suddenly
on 23rd November 2005 at the age of 48. A graduate of
Polish philology at Adam Mickiewicz University in
Poznan. He was an opposition leader, co-operator of the
Workers’ Defense Committee. In 1980 he co-founded the
Student Club of Solidarity and the Independent Students’
Association in Poznan. He was an editor, a journalist, a
screenwriter, a film-maker of documentaries, television
and radio programs. A true artist and scholar. He cofounded the artistic group Wunderteam. He organized
and participated in several discussion panels. He was a
lecturer at the Department of Promotion and the Department of Art Criticism at the faculty of Art Education at
the Poznan Academy of Fine Arts. He was interested in
the twentieth-century European culture, and above all
the culture and the fate of Polish Jews. He dealt also with
the history and theory of media.

pocztówki

wydział EA | asp w poznaniu

00066

Zajęcia w pracowni Piotra C. Kowalskiego, ASP w Poznaniu, 2009 – Fot. Jarosław Szumowski

postcards

Sylwia Czubała
Kto komu pozuje? – rozmowa z modelką
Jaka wystrojona! Cóż za kolory!
[spogląda kokieteryjnie, poprawia zmarszczkę bluzki i palcem poleruje wisior]Kocham się w różach i fioletach. Niektórzy zarzucają mi, że ubieram się zbyt młodzieżowo. Ale ja
po prostu za dużo godzin z wami przebywam.
Skąd pomysł na podjęcie takiej pracy?
17 lat temu przyszła do mnie studentka ASP. Powiedziała:
zgłoś się na modelkę. Pomyślałam: ona sobie ze mnie żartuje! Powtarzałam jej, że jestem za stara. W końcu mnie przekonała. Poszłam na casting do profesora. Wybrali mnie. [odkleja kosmyk włosów z warg pokrytych błyszczykiem]
Pamiętasz jakąś szczególnie trudną pozę?
To była taka ze sznurem przewieszonym przez ramię. Tak
się studentom spodobała, że pozowałam z nim dwa miesiące. Miałam potem zdartą skórę, szczypało, piekło, taki
brzydki tatuaż.
Kiedy po raz pierwszy zdecydowałaś się wystąpić nago?
Na początku pokazywałam się tylko w stroju kąpielowym.
Pamiętam, że nie rozumiałam, dlaczego się wszyscy na
mnie patrzą, choć to lubiłam. Po raz pierwszy topless wystąpiłam na plenerze w Skokach. W tamtych czasach ciągle
kupowałam sobie stroje kąpielowe, majtki, staniki do pozowania. Zielone, turkusowe, żółte. To były wymagania profesora, żeby pasowały do sytuacji. Raz nie mogłam żadnego nowego dostać. Weszłam do pracowni i rozebrałam się
do naga.
[zdrapuje kolor bordo z paznokcia, rozbawioną twarz oblewa
purpurowy rumieniec]
A pierwszy rysunek? Jak na nim wyglądałaś?
Byłam przerażona. Nie podobał mi się. Student zaznaczył
mocno wystającą miednicę i żebra. Fakt, przez papierosy
byłam bardzo szczupła.
[strzepuje pyłek topoli, który osiadł w krawędzi nogawki]
Co myślisz o swojej pracy?
Różni ludzie różnie ją odbierają. Ważne, że ja jestem zadowolona. Leżę, stoję, siedzę i mi za to płacą.
[kieruje dłoń w głąb torebki, wyciąga małe lusterko]
To mówisz, że ładnie mi w fioletach?

00067

Ładnie! A o czym myślisz, gdy pozujesz nieruchomo przez
45 minut?
O życiu, o tym, co zrobię na obiad. Często się jednak wyłączam i patrzę na was.
Rozmawiała Sylwia Czubała
—————

Wydałem tomik poezji. Ale to nieważne.
(Głos z zewnątrz: Mogę? Bucefał: Może Pani gołać do inside’a. To hybryda językowa. Dziwne ruchy Bucefała.)
Dlaczego tak falujesz?
Jestem latający Czestmir*. Szczególnie wtedy, gdy w pozie
modlitewnej ląduję przodem do kafelkowej ściany.
Masz ADHD?
Nie. Jestem rozkojarzony. Od dzieciństwa.

Sylwia Czubała
Rozmawiała Sylwia Czubała
Latający Czestmir*
„Akwarium” w budynku ASP przy ul. Wolnica. Pijemy herbatę.

* Latający Czestmir – baśniowy bohater, który za sprawą błękitnego
meteorytu trafił na planetę kwiatów. Dzięki jednemu z nich może
latać, dzięki drugiemu – przemieniać się w dorosłego.

—————
Jak się mam do Ciebie zwracać?
Bucefał! To mój pseudonim. Tak nazywał się ulubiony ogier
tesalski Aleksandra III Wielkiego. Byłem tym koniem w poprzednim wcieleniu. Aleksander dosiadał często Bucefała,
dotarł na nim do Indii.
(zza szyby dobiega głos: Czołem! Bucefał: Czołem, byle nie
o ścianę.)
Co należy do Twoich obowiązków?
Wydawanie kluczy. Portierowanie. Porta to drzwi, portier
ten, co drzwi otwiera. Taki Klucznik Gerwazy. Oprócz tego
funkcja informacyjna i nadzór nad kafejką internetową.
(Pani bufetowa przynosi Bucefałowi pokaźny kawałek tortu. Bucefał: Rozparcelujmy to razem!)
Lubisz studentów ASP?
Ha! To bardzo kontaktowi ludzie! Cechuje ich lekko hedonistyczne podejście do życia. W sensie Epikurejskim: głębszym, pierwotnym. Odwiedzają mnie często. Kilka razy objaśniałem im logikę. Wpadają także naukowcy – do stopnia
doktora. Ci po habilitacji rzadziej.
Nazwałbyś siebie showmanem?
Nie. I’m back door man. Słucham wszak Vivaldiego. Czasem
uprawiam masturbację intelektualną. [śmiech] Skreśl to.
Vivaldiego?
Podnieca mnie ta muzyka. Nie w sensie Freudowskim.
Dlaczego wszystko musimy sprowadzać do popędów
i prokreacji?
Słyszałam, że piszesz książkę.
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Dyplomy 2009, ASP w Poznaniu, od lewej stoją: Renata Rogozińska, Justyna Ryczek i Jolanta Dąbkowska-Zydroń – Fot. Jarosław Szumowski
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J o l a n t a D ą b k o w s k a - Z y dr o ń

Prof. ASP dr hab.
Kierownik Katedry Promocji i Krytyki Sztuki
Urodzona w Elblągu, mieszka w Poznaniu i Stokach
Wykształcenie:
doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie
nauk o poznaniu i komunikacji – nauki o sztuce,
UAM Poznań
1991 – magisterska praca dyplomowa na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP w Poznaniu,
1986 – doktorat w Instytucie Historii Sztuki UAM Poznań,
1983 – badania nad surrealizmem, Francja,
1982 – stypendium Rządu Królestwa Belgii, Bruksela,
1978 – obrona pracy magisterskiej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
Obszar badawczy:
Tendencje surrealistyczne w sztuce współczesnej, kulturowe konteksty sztuk wizualnych, reinterpretacja pojęć
estetyki.
Słowa klucze:
nostalgia, ślady, odbicia, dzieło/kopia/zapis
Publikacje:
Metafora i metaforyczność w sztuce, [w:] Metafora w sztuce,
Wydawnictwo Uniwersyteckie, Toruń 2008.
Deja vu? Rozważania o konsekwencjach przemian w materii
dzieła, [w:] Wizje-re-wizje, Universitas, Kraków 2007.
Sztuka jako asymilacja świata, [w:] Redefinicja pojęcia sztuka, WSNHiD, Poznań 2006.
Redefinicja pojęcia sztuka, redakcja naukowa, Poznań 2006.
Curriculum vitae, Orońsko 2001.
Surrealizm po surrealizmie, Warszawa 1994.
Kulturotwórcza rola surrealizmu, 1991.
—————
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Born in Elbląg. In 1978 she defended her Master’s thesis at
the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus Copernicus University in Torun, and in 1991 at the Faculty of Painting,
Sculpture and Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in
Poznan. In 1982 she received a scholarship of the Government of the Kingdom of Belgium. She is a senior doctor
lecturer in humanities in the sciences of cognition and
communication - the science of art. She works at the
Poznan Academy of Fine Arts as associate professor. She
teaches art work analysis with the elements of criticism,
art history, the problems of the latest art, and she runs
seminars for MA students. She is the Head of the Department of Promotion and Arts Criticism at the Faculty of Art
Education. Area of Research: surrealist trends in contemporary art and cultural contexts of visual arts, reinterpretation of the concepts of aesthetics.
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Grzegorz Dziamski

Fot. Krzysztof Saj

Prof. ASP dr hab.
Ur. w 1955 w Poznaniu
Absolwent socjologii UAM, doktorat i habilitacja z filozofii,
od 1979 roku zatrudniony w Instytucie Kulturoznawstwa
UAM, od 1982 roku wykładowca ASP. Zajmuje się współczesną praktyką i teorią sztuki, estetyką postmodernizmu,
awangardą artystyczną oraz sztuką Europy Środkowej.
Przygotowuje książkę o sztuce konceptualnej. Prowadzi zajęcia z Krytyki artystycznej (studia dzienne) oraz Zagadnień
sztuki najnowszej (studia dzienne).
Publikacje:
Sztuka po końcu sztuki, Arsenał, Poznań 2009.
Sztuka u progu XXI wieku, Humaniora, Poznań 2002.
Lata dziewięćdziesiąte, Arsenał, Poznań 2000.
Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, UAM,
Poznań 1996.
Od awangardy do postmodernizmu. Encyklopedia kultury
polskiej XX wieku (redakcja), Instytut Kultury, Warszawa
1996.
Awangarda w perspektywie postmodernizmu (redakcja), Humaniora, Poznań 1996.
Performance (współredakcja), MAW, Warszawa 1984.
—————

0007 3

Born in 1955 in Poznan. A graduate of sociology at Adam
Mickiewicz University in Poznan, doctorate and habilitation in philosophy; since 1979 employed at the Institute of
Cultural Knowledge at Adam Mickiewicz University , since
1982 a lecturer at the Academy of Fine Arts in Poznan
holding the post of associate professor. He teaches art
criticism and issues of contemporary art. He deals with
contemporary practice and theory of art, the aesthetics of
postmodernism, artistic avant-garde and the art of Central Europe. He is working on a book on conceptual art.
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A l i c j a K ę pi ń s k a

Prof. zw. dr hab.
Historyk i teoretyk sztuki współczesnej. Studia ukończyła
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Kolejne stopnie
naukowe uzyskała na UAM (magisterium 1959 rok), Uniwersytecie Warszawskim (doktorat 1965 rok), w 1983 roku –
pracę habilitacyjną w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii
Nauk. W 2000 roku otrzymała tytuł profesora zwyczajnego. Otrzymała stypendia naukowe Rządu Francuskiego
(du Gouvernement Français), Deutscher Akademischer
Austausch Dienst, Bonn (DAAD) i The Kosciuszko Foundation in New York.
Brała udział w kilkudziesięciu sympozjach oraz konferencjach krajowych i zagranicznych. Otrzymała stypendia naukowe rządu Francji, DAAD (Bonn) i Stypendium Fundacji
Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. W 1991 roku wygłosiła
wykłady o młodej sztuce polskiej w San Diego State University (CA) i na Texas University w Austin.
Od roku 1960 jest wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych
w Poznaniu, od roku 2000 – także w Wyższej Szkole Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Otrzymała
dwie nagrody Ministra Kultury i Sztuki, sześć nagród rektora Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz medal ASP
w Poznaniu „Scholae Bene Merito”.
Od 1960 prowadzi wykłady i seminaria w Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu. Od 2000 również w Wyższej Szkole
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
Prowadziła także wykłady w San Diego State University
i Texas University w Austin. Jest członkiem AICA (Association des Critiques d’Art). Obszar badań i tematyka wykładów: fenomen „zmiany kulturowej” – przejście od Nowoczesności do Postnowoczesności oraz pole rozproszonych
intuicji i poszukiwań sztuki współczesnej. Swoje teksty
konstruuje jako utwory bliskoznaczne sztuce. Dlatego przybierają one często postać literackich paraboli. Problemem
badań Alicji Kępińskiej są styki między sztuką a filozofią
i literaturą postmodernizmu oraz charakter tego pogranicza. Filozofia Jacques’a Derridy oraz pisarstwo Italo Calvino
uważa za szczególnie bliskie intencjom sztuki dzisiejszej.
Opublikowała ponad 160 rozpraw naukowych i esejów na
temat sztuki współczesnej.
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Publikacje:
Sztuka w kulturze płynności, Arsenał, Poznań, 2003.
Energie Sztuki, Wiedza Powszechna, seria „Omega”, Warszawa, 1990.
Żywioł i Mit: Żywioł i Chaos jako wartość w sztuce „Action
Painting” w świetle badań nad strukturą mitów i „świadomością mityczną”, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1983.
Nowa sztuka polska 1945-1978, WAiF, Warszawa, 1981.
Jan Piotr Norblin, Ossolineum, 1978.
Sejmiki w rysunkach J. P. Norblina, Arkady, Warszawa,1958.
—————
A historian and theorist of contemporary art. She graduated from the Adam Mickiewicz University. She obtained
subsequent degrees at Adam Mickiewicz University (MA
1959), Warsaw University (Ph.D. 1965), and in 1983 she
did her habilitation work at the Art Institute, Polish Academy of Sciences. In 2000 she received the title of a professor. She has received research grants: Government of
France (du Gouvernement Français), the Deutscher Akademischer Austausch Dienst, Bonn (DAAD) and the
Kosciuszko Foundation in New York. Since 1960 she has
been the lecturer at the Academy of Fine Arts in Poznan,
since 2000 – also at the School of Humanities and Journalism in Poznan. She gave lectures at San Diego State
University and Texas University in Austin. She is a member of AICA (Association des Critiques d’Art). Professor
Kępińska has received two awards of the Minister of Culture and the Arts, six awards of the Rector of the Academy
of Fine Arts in Poznan and the Medal of the Academy of
Fine Arts in Poznan – ‘Scholae Bene Merito’.
The main research problems of Alicja Kępińska are contact points between art and philosophy and postmodernism literature, and the nature of this borderland. She
considers philosophy of Jacques Derrida and the writings
of Italo Calvino to be particularly close to the intentions of
the art today. She has published over 160 scientific treatises and essays on contemporary art. She has participated in several dozen of symposia and national and
international conferences.
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A l e k s a n dr a J a gi e l s k a

Urodzona w Bydgoszczy. Mieszka i pracuje w Poznaniu.
Zajmuje się dydaktyką w zakresie przedmiotów plastyka,
sztuka, wiedza o kulturze; także w zakresie arteterapii
i oligofrenopedagogiki.
Kompetencje – kwalifikacje zawodowe:
2003 – Edukacja w zakresie Wiedza o Kulturze – Studia Podyplomowe w ASP w Poznaniu,
2002 – Kwalifikacje I stopnia w zakresie nauczania plastyki
– nadane przez Kuratora Oświaty w Poznaniu,
2002 – Edukacja Zintegrowana w zakresie sztuki – Studia
Podyplomowe w ASP w Poznaniu,
1991 – 	Pedagogika specjalna – Studium w zakresie Oligofrenopedagogiki w Poznaniu,
1990 – 	Dyplom w zakresie edukacji plastycznej – ASP w Poznaniu,
1983 – 	Pedagogika ogólna – Studium Pedagogiczne w Bydgoszczy.
Nagrody, wyróżnienia :
1996, 2002, 2005, 2007 – Nagrody Dyrektora za dydaktyczne osiągnięcia w edukacji plastycznej.
Wyróżnienia za partycypację w akcjach plastycznych i promocję sztuki dziecka.
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Wybrane działania:
Opracowanie zespołowe programu i prowadzenie kursu
kwalifikacyjnego – oligofrenopedagogika oraz Program autorski arteterapii i terapii zajęciowej – realizacja zajęć.
2009 – Współautorstwo programu studiów podyplomowych i kursu w zakresie kwalifikacji pedagogicznych,
		Organizacja i prowadzenie cyklicznych Plenerowych warsztatów edukacyjnych – ośrodek ASP
w Skokach,
		Partycypacja w licznych sympozjach, konferencjach i prezentacjach wyznaczonych specjalnością
zawodową,
2002 – 	Program Wiedza o kulturze – realizowany w ASP
w Poznaniu,
2001 – Współautorstwo programu studiów podyplomowych Zintegrowana edukacja artystyczna – sztuka.
—————
Born in Bydgoszcz, Poland. Since 2003 she lectures on
methods of education and teaching art at the Academy of
Fine Arts in Poznan. She deals with the didactics of art,
cultural knowledge, as well as art therapy and the oligophrenopedagogics.

A n dr z e j K o s t o ł o w s k i

Ur. w 1940 roku. Wykładowca historii sztuki. W ostatnich
latach miał m.in. wykłady w Szwecji, Finlandii i Turcji. Zajmuje się: historią, teorią i promocją sztuki (specjalizacje:
sztuka i estetyka XX–XXI w., historia grafiki, historia ogrodów).
Kompetencje – kwalifikacje zawodowe:
od 2003 – wykładowca ASP w Poznaniu,
od 1991 – wykładowca ASP we Wrocławiu,
1983–1986 – współpraca z Januszem Boguckim w wolnościowych akcjach ekumeniczno-artystycznych,
1979 – performance’owe tournée po Wielkiej Brytanii wspólnie z Jerzym Beresiem i Zbigniewem Warpechowskim,
1975–2006 – kustosz Oddziału MNP w Śmiełowie,
1971 – wraz z Jarosławem Kozłowskim sformułowanie programu NET,
1966–2006 – pracownik naukowy Muzeum Narodowego
w Poznaniu,
1966 – dyplom na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
1961 – dyplom na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (specjalizacja: ochrona przyrody).
Publikacje:
2005 – książka Sztuka i jej meta-,
1972 – wydanie Tezy o sztuce w łódzkiej Galerii Adres,
od 1966 – autor licznych tekstów o sztuce współczesnej
w katalogach i pismach kulturalnych (w ostatnich latach
publikował cykl tekstów Rafy – rozważania aforystyczne
w Arteonie, a obecnie serie: Nadintepretacje w Artluku i Kalko-mania w Formacie),
1966–1989 – czynny udział w ruchu galerii autorskich i niezależnych.
Nagrody:
2008 – Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
—————
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Born in 1940, he studied at the Faculty of Forestry at the
Agricultural University of Poznan (specialization: Nature
Protection) and obtained his degree in 1961, and also at
the Adam Mickiewicz University in Poznan, where he got
his second degree in art history in 1966. Since 1991 he has
been a lecturer at the Academy of Fine Arts in Wroclaw,
and since 2003 at the Academy of Fine Arts in Poznan. He
gives lectures in art history and deals with history, theory,
and the promotion of art (he specializes in the art and
aesthetics of 20th and 21st century, the history of graphics,
history of gardens). He is the author of numerous texts on
contemporary art in catalogues and cultural magazines,
such as ‘Arteon’, ‘Artluk’ and ‘Format’.
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R o m a n K u bi c k i

Prof. ASP dr hab.
Profesor w Instytucie Filozofii UAM oraz w Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu. W swoich badaniach podejmuje problematykę estetyki, teorii sztuki, filozofii moralnej oraz
dydaktyki filozofii i etyki. Od 2003 r. jest przewodniczącym
Rady Programowej Galerii Miejskiej Arsenał oraz członkiem
Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.
Publikacje:
Życie w kontekstach. Rozmowy o tym, co za nami i o tym,
co przed nami, (pozostali współautorzy: Zygmunt Bauman,
Anna Zeidler-Janiszewska), 2009.
Pierścienie Gygesa, 2005.
Ani być, ani mieć? Trzy szkice z filozofii poznania, 2001.
Poszerzanie granic. Sztuka współczesna w perspektywie
estetyczno-filozoficznej, (drugi autor: Anna Zeidler-Janiszewska), 1999.
∆HPΩMA. Art in Search of Fullness, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, (pozostali współautorzy: Monika Bakke,
Anna Jamroziakowa), Poznań 1998.
Humanista w ponowoczesnym świecie. Rozmowy o sztuce
życia, nauce, życiu sztuki i innych sprawach, (pozostali
współautorzy: Zygmunt Bauman, Anna Zeidler-Janiszewska), 1997.
Zmierzch sztuki. Narodziny ponowoczesnej jednostki? 1995,
Interpretacja a poznanie. Studium z filozofii sztuki, 1991.
—————
Roman Kubicki is a professor at the Institute of Philosophy, Adam Mickiewicz University and at the Academy of
Fine Arts in Poznan. In his research he takes up the problem of aesthetics, art theory, moral philosophy and the
didactics of philosophy and ethics. Since 2003 he has
been the Chairman of the Policy Council at the Municipal
Gallery ‘Arsenal’ and a member of the City of Poznan
Artistic Prize Jury.
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Ew a Obr ę b o w s k a - P i a s e c k a

Ur. w 1967 roku – absolwentka kulturoznawstwa WNS UAM,
przez 15 lat pracowała jako dziennikarz i redaktor Gazety
Wyborczej, obecnie jest redaktorem w Informatorze Kulturalnym, Turystycznym i Sportowym IKS. Od połowy lat 90.
prowadzi warsztaty prasowe na Wydziale Edukacji Artystycznej poznańskiej ASP. Autorka wielu recenzji, wywiadów, reportaży, felietonów.
—————
Born in 1967; she graduated from the Faculty of Cultural
Knowledge at Adam Mickiewicz University, she worked as
a journalist and editor of Gazeta Wyborcza for fifteen
years, she is now the editor of ‘IKS’-the Cultural, Tourist
and Sports Directory. Since the mid 90s she has run workshops at the Faculty of Art Education at the Academy of
Fine Arts in Poznan. She is the author of numerous
reviews, interviews, reports and feature articles.
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R afał Łubowski

(w działalności artystyczno-badawczej używa pseudonimu Rafał Boettner-Łubowski)

Ad. dr
Krytyk i teoretyk sztuki. Artysta rzeźbiarz. Doktor nauk
o sztukach pięknych. Studia w latach 1994–2000 w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa,
Grafiki i Rzeźby oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej.
Dyplom z wyróżnieniem w zakresie rzeźby w Pracowni
Rzeźby prof. Józefa Petruka. Tworzy instalacje, obiekty
i kompozycje rzeźbiarskie utrzymane w poetyce klasycznego posągu. W swojej sztuce odnosi się także do wybranych
możliwości technik cyfrowych. Jest również autorem prac
z dziedziny grafiki i rysunku. Bardzo często inspiracją dla jego wypowiedzi twórczych jest szeroko rozumiana tradycja
artystyczna: antyczna, nowożytna i XIX-wieczna, z którą
autor koresponduje, ale i w rozmaity sposób polemizuje.
Jako teoretyk sztuki, Rafał Łubowski przede wszystkim poświęca się refleksji na temat estetyki i historii rzeźby. Swoje rozważania od 2002 roku cyklicznie publikuje na łamach
Kwartalnika Rzeźby. Orońsko. Poza tym bardzo ważnym tematem jego teoretycznych rozważań jest problematyka
cytatu i praktyk twórczego artystycznego naśladownictwa
w sztuce.
Laureat kilku stypendiów artystycznych, między innymi
Stypendium dla Młodych Twórców Kapituły Miasta Poznania (1999) i Stypendium Ministra Kultury z Funduszu Promocji Twórczości (2005). Swoje prace prezentował na
15 wystawach indywidualnych i 30 wystawach zbiorowych.
Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
—————
In 1994–2000 he studied at the Academy of Fine Arts in
Poznan at the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic
Arts and the Department of Art Education. He graduated
with honors in the studio of sculpture of professor Józef
Petruk. He is currently working as assistant professor at
the Faculty of Art Education at the Academy of Fine Arts
in Poznan. He is a sculptor, art critic and theoretician. He
creates installations, sculptural works and objects, graphics and drawings. His works were exhibited in 15 individual and 30 group exhibitions.
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U dołu: Kariatyda
Po prawej stronie: Anamnesis, 2006
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Zb y s z k o M e l o s i k

Prof. zw. dr hab.
Ur. W 1956 roku, socjolog. Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor zwyczajny na Wydziale Edukacji Artystycznej
ASP w Poznaniu, wykładowca na uniwersytetach amerykańskich (stypendysta Fulbrighta i wizytujący profesor —
University of Virginia, Charlottesville), członek Komitetu
Nauk Pedagogicznych PAN.
Zajmuje się kulturą popularną, ze szczególnym uwzględnieniem kultury amerykańskiej oraz współczesnymi systemami edukacyjnymi. Autor wielu książek dotyczących tożsamości młodzieży współczesnej, kultury popularnej,
społecznych funkcji edukacji oraz szkolnictwa amerykańskiego.
Publikacje:
Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Oficyna wyd.
Impuls Kraków 2007.
Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Poznań 2002,
wyd. II, Oficyna wyd. Impuls, Kraków 2006.
Uniwersytet i społeczeństwo: dyskursy wolności, wiedzy
i władzy, Wyd. Wolumin Poznań 2002.
Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, (wraz
z Tomaszem Szkudlarkiem), Oficyna wyd. Impuls, Kraków
1998.
Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty
pedagogiczne, Wyd. Edytor Poznań–Toruń 1996.
Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Wyd.
Edytor Poznań–Toruń 1995.
Współczesne amerykańskie spory edukacyjne: (między socjologią edukacji a pedagogiką postmodernistyczną), Wydawnictwo naukowe UAM Poznań 1994.
—————
Born in 1956; Dean of the Faculty of Educational Studies
at Adam Mickiewicz University in Poznan, professor at
the Faculty of Art Education at the Academy of Fine Arts
in Poznan, a lecturer at American universities (Fulbright
scholarship holder and visiting professor at the University of Virginia and Charlottesville), a member of the
Committee of Pedagogical Sciences at the Polish Academy of Sciences. He deals with popular culture, with
particular emphasis on American culture and contemporary educational systems. He is the author of numerous
books on contemporary youth identity, popular culture,
social functions of education, and American educational
system.
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Dyplomy 2009, ASP w Poznaniu, Józef Petruk i Renata Rogozińska – Fot. Jarosław Szumowski
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R en ata Rogozińsk a

Prof. ASP dr hab.
Kierownik Katedry Historii i Teorii Sztuki.
Absolwentka etnografii, historii sztuki oraz Międzywydziałowego Studium Doktoranckiego z Historii i Teorii Kultury
UAM.
W Akademii Sztuk Pięknych pracuje od 1985 roku. Prowadzi wykłady z historii sztuki dla studentów I i II roku
studiów dziennych oraz seminaria magisterskie. Zainteresowania badawcze koncentruje na problematyce współczesnej sztuki religijnej i sakralnej. Opublikowała wiele
artykułów w opracowaniach zbiorowych, katalogach wystaw, czasopismach.
Publikacje:
Ikona w sztuce XX wieku, Wydawnictwo WAM, Kraków
2009.
W stronę Golgoty. Inspiracje pasyjne w sztuce polskiej w latach 1970–1999, Drukarnia i Księgarni Świętego Wojciecha,
Poznań 2002.
—————
The graduate of ethnography, art history and the Interfaculty Doctoral Studies in History and Theory of Culture at
Adam Mickiewicz University in Poznan. She has worked
at the Academy of Fine Arts since 1985. She is the Head of
the Department of History and Art Theory, currently holding the position of associate professor. She gives lectures
on art history and runs seminars for MA students. She
focuses her research on issues of contemporary religious
and sacred arts.
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Just yna Ryczek

Ad. dr
Prodziekan Wydziału Edukacji Artystycznej
www.justynaryczek.pl
Ur. w 1973 roku w Terespolu. Ukończyła filozofię na UAM
w Poznaniu (1992–1997), gdzie obroniła również pracę doktorską (2003). Interesuje się sztuką współczesną, szczególnie jej powiązaniami z innymi dziedzinami, w tym kulturą
popularną, techniką, życiem codziennym oraz filozoficznymi zagadnieniami związanymi z nowymi mediami i krytyką.
Zajmuje się krytyką artystyczną, publikuje w wielu czasopismach, m.in. EXIT, Czas kultury, stale współpracuje z Arteonem. Bierze udział w konferencjach krajowych i zagranicznych poświęconych współczesnej sztuce oraz filozofii
kultury. Była kuratorką wystawy Dziedzictwo (Poznań, CK
Zamek, 2008) wraz z prof. Jackiem Jagielskim zorganizowała wystawę Zapomniane pokoje (galeria U jezuitów, Poznań,
2009), wystawie towarzyszyło sympozjum Zapomniane
dzieciństwo w kulturze i sztuce współczesnej (Ustka, Bałtycka Galeria Sztuki). Od roku akademickiego 2009/2010 pełni
funkcję prodziekana Wydziału Edukacji Artystycznej.
Publikacje:
Kolekcja miłosna Sławomira Tomana, który „Kocha cię... i też
nie” – tekst katalogowy, Lublin-Kraków 2008.
Biennale pomysłów – recenzja V Biennale Berlińskiego –
pismo internetowe artmix,
www.obieg.pl/artmix/artmix19_06.php, 2008.
Dotykaj! Odbiorca wobec sztuki medialnej w: Wizje i re-wizje – I Polski Kongres Estetyczny – Kraków 2007.
Polskie kolekcje muzealne wobec sztuki lat osiemdziesiątych – w: Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, red.
M. Popczyk, Muzeum Śląski, Katowice 2006.
Piękno w kulturze ponowoczesnej, Wydawnictwo RABID,
Kraków 2006.
—————
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Born in 1973 in Terespol. In the years 1992–1997, she
studied philosophy at the Adam Mickiewicz University in
Poznan, where she defended her doctoral thesis in 2003.
She works as assistant professor at the Academy of Fine
Arts in Poznan. Since 2008 she has been the Dean of the
Faculty of Art Education. She is interested in aesthetics,
contemporary art and particularly its links with other
fields, including popular culture, technology, everyday
life, the philosophical issues associated with new media
and criticism. She deals with art criticism and has published in several magazines. She has participated in
national and international conferences dedicated to
contemporary art and philosophy of culture.

B e a t a R y m k i e wi c z

Poznanianka, dyplom magisterski z historii sztuki uzyskała w 1981 roku w Instytucie Historii Sztuki UAM. Po studiach związana z PP PKZ/O Szczecin. Specjalizowała się
w dokumentacjach naukowo-historycznych średniowiecznych malowideł ściennych na Pomorzu Zachodnim. Od
1990 roku zatrudniona w Dziale Edukacji Muzealnej Muzeum Narodowego w Poznaniu, jako kustosz, od 1994 roku
kierownik działu. W tym okresie prowadziła szeroką działalność z zakresu popularyzacji sztuki. Autorka m.in. programów imprez edukacyjnych towarzyszących ekspozycjom stałym i wystawom czasowym w Muzeum, cyklu
wykładów o sztuce otwarte oko. We współpracy z CK Zamek autorka i współorganizatorka programu edukacyjnego do wystaw: Dali na Zamku (1999); Dali, Ernst, Miro
(2001). Współorganizatorka i prelegentka imprez w Domu
Bretanii z cyklu Dni Kultury Francuskiej. Jako sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu
brała udział w przygotowaniach wystawy Jana Lenicy
(2002) oraz rzeźb Igora Mitoraja (2003). Za podejmowane
i realizowane na terenie Poznania znaczące i kreatywne
inicjatywy w dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży otrzymała od prezydenta Poznania w 2002 roku tytuł Bene Meritus. Od 1993 roku współpracuje jako juror
z Towarzystwem Przyjaciół Olimpiady Artystycznej, a od
2005 roku jest członkiem komisji ekspertów matury z historii sztuki przy CKE.
Autorka artykułów naukowych dotyczących badań gotyckich malowideł ściennych na Pomorzu Zachodnim, także
z zakresu edukacji historii sztuki, uczestniczka Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Od 1994 roku współpracuje,
jako wykładowca sekcji historii sztuki z Uniwersytetem III
Wieku w Poznaniu. Od roku 2004 prowadzi zajęcia z historii
sztuki dla studentów Wydziału Teologiczno-Filozoficznego
UAM w Oddziale Terenowym w Obrze.
Z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu współpracuje od
1996 roku prowadząc wykłady z historii sztuki XIX w. oraz
historii malarstwa na studiach stacjonarnych. Na Wydziale Edukacji Artystycznej prowadzi zajęcia Promocja i marketing w sztuce dla studentów studiów zaocznych oraz na
Studium Podyplomowym w zakresie kultury regionalnej.
Jest też wykładowcą historii sztuki na Wydziale Studiów
Wieczorowych Malarstwa i Grafiki, od początku istnienia
tego wydziału.
—————
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She graduated in art history 1981 from the Art History
Institute at Adam Mickiewicz University. Since 1990 she
has been employed by the Department of Museum Education at the National Museum in Poznan, first as a
curator, then-since 1994, as the Head of Unit.
She has worked at the Academy of Fine Arts in Poznan
since 1996, giving lectures in 19th century art history and
the history of painting. She teaches Promotion and Marketing of Art and Regional Culture at the Faculty of Art
Education.

IV. Biogramy

K a z i m i e r z Ś wir y d o wi c z

Prof. ASP dr hab.
Kierownik Katedry Filozofii
Ur. w Złocieńcu. Zajmuje się logiką i jej zastosowaniami,
semiotyką i filozofią. Mieszka w Pobiedziskach pod Poznaniem. Występował na międzynarodowych konferencjach
naukowych m.in. w Bolonii, Granadzie, Berlinie Zachodnim,
Padwie, Uppsala, Getyndze, Nashville (Tennessee). Dłuższe
pobyty naukowe: Lund, Amsterdam, Syracuse (NY).
Kompetencje – kwalifikacje zawodowe:
od 2008 – Kierownik Katedry Filozofii ASP,
2000 – doktorat z matematyki na UAM; profesor na UAM
1997 – habilitacja z filozofii na UAM,
1977-1982 – studia matematyczne na UAM,
1977 – doktorat z prawa na UAM; adiunkt na UAM,
1969-1973 studia na Wydziale Prawa na UAM w Poznaniu,
od powstania Wydziału Edukacji Artystycznej prowadzi na
nim zajęcia z logiki i semiotyki, obecnie na stanowisku prof.
ASP; przez jedną kadencję członek Senatu ASP,
współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii
Nauki; w latach 1993-1999 sekretarz Zarządu tego towarzystwa; od 2000 roku członek Rady tego Towarzystwa.
Publikacje:
There exists an uncountable set of pretabular extensions of
the relevant logic R and each logic of this set is generated by
a variety of finite height, w: The Journal of Symbolic, vol. 73,
No 4, Dec. 2008, s. 1249-1270.
Podstawy logiki i teorii mnogości, (współautor R. Murawski), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.
Wstęp do teorii mnogości, (współautor R. Murawski),
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.
Podstawy logiki modalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM,
Poznań 2004.
There Exist Exactly Two Maximal Strictly Relevant Extensions of the Relevant Logic R, The Journal of Symbolic Logic
64, No. 3, Sept. 1999, s. 1125-1154.
Logika deontyczna: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość,
w: J. Perzanowski, A. Pietruszczak (red.), Byt, logos, matematyka, Księga pamiątkowa bloku ontologiczno-logicznego
VI Polskiego Zjazdu Logicznego, Toruń, 5 września 1995,
Toruń 1997, s. 237-250.
Logika piękna i brzydoty. Rzecz o logice ocen. w: Zeszyty
Artystyczne PWSSP w Poznaniu, Poznań 1986, s. 100-105.
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Logiczne teorie obowiązku warunkowego, Wydawnictwo
Naukowe UAM, Poznań 1996.
Analiza logiczna kompetencji normodawczej, PWN, Poznań
1981.
aneks do popularnego podręcznika logiki – Logika praktyczna Zygmunta Ziembińskiego.
—————
Born in Złocieniec. In the years 1969–1973 he studied at
the Faculty of Law, and in 1977–1982 he studied mathematics – both at Adam Mickiewicz University in Poznań.
He obtained Doctorate in Law at Adam Mickiewicz University (1977), post-doctoral degree in Philosophy (1997)
and doctorate in Mathematics (2000) – therein. Professor at the Adam Mickiewicz University in Poznań and at
the Academy of Fine Arts in Poznań. He has given lectures in logic and semiotics at the Faculty of Art Education
since its inception.
He is the Head of the Department of Philosophy at the
Faculty of Art Education.
He deals with logic and its applications, semiotics and
philosophy.

Ew a W ó j t o wi c z

Ad. dr
http://ewa-wojtowicz.net
Ur. w 1975 r. w Poznaniu. Prowadzi wykłady z zakresu: historii kultury i sztuki, sztuki współczesnej, sztuki nowych mediów w XX wieku, sztuki wobec Internetu, teorii nowych
mediów. Zainteresowania badawcze: sztuka wobec nowych
technologii, kultura Internetu, teorie nowych mediów, sztuka a komunikacja. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Publikuje
w: Arteonie, Art Inquiry, Er(r)go, Fragile, Ha!Art, Kulturze
Współczesnej, Lampie, o.pl Polskim Portalu Kultury, obieg.pl,
Opcjach, This Century’s Review, Zeszytach Artystycznych.
Kompetencje – kwalifikacje zawodowe:
2006 – otrzymanie tytułu doktora nauk humanistycznych
w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, uzyskany w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu,
od 2006 – praca na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii i Teorii Sztuki na Wydziale Edukacji Artystycznej w ASP,
od 2000 – praca w ASP w Poznaniu na stanowisku asystenta,
2000 dyplom z wyróżnieniem, w zakresie wychowania plastycznego i grafiki warsztatowej,
2000 stypendium Socrates w University of Hertfordshire,
Hatfield, Wielka Brytania,
1995–2000 studia w ASP w Poznaniu.
Nagrody, stypendia:
2007 – nagroda Rektora ASP w Poznaniu,
2004 – Stypendium Artystyczne Miasta Poznania,
2003 – Stypendium programu Socrates-Erasmus.
Publikacje:
Net art, Kraków 2008,
Perspektywy badań nad kulturą, Łódź 2008,
Nowoczesność po ponowoczesności, Poznań 2007,
Tekstylia bis, Kraków 2006,
Mind The Map! History Is Not Given, Frankfurt/Main 2006,
TEKST-TURA, Kraków 2005,
Przestrzeń sztuki: obrazy – słowa – komentarze, Katowice
2005,
Estetyka wirtualności, Kraków 2005,
Liternet.pl, Kraków 2003,
Wiek ekranów, Kraków 2002.

00089

Inne działania:
2009 – udział w VI Kongresie Kultury Polskiej (Kraków),
2008 – udział w 2nd Inclusiva-net Meeting (Medialab Prado,
Madryt),
2007 – udział w Global Theory, Local Practices and Research
into Visual Matters (Akademia Sztuk Pięknych, Wilno),
2006 – udział w polsko-brytyjskim projekcie 151206.org,
2005 – udział w Mind the Map! History is Not Given (Uniwersytet w Lipsku, Niemcy),
od 2001 – współpraca z Poznańskim Festiwalem Nauki
i Sztuki.
—————
Born in 1975 in Poznan. In the years 1995–2000 she
studied at the Academy of Fine Arts in Poznan, and
graduated with honors in Art Education and Graphic Arts
Techniques. Since 2000 she has worked at the Academy
of Fine Arts in Poznan; since 2006 holding the post of
assistant professor at the Department of History and Art
Theory at the Faculty of Art Education. In 2006 she
obtained her doctorate in Humanities in the sciences of
cognition and social communication at the Cultural
Knowledge Institute of Adam Mickiewicz University in
Poznan. She gives lectures on the history of art and culture, contemporary art, the art of 20 th century new
media, art vs. Internet, the theory of new media. She
focuses her research on art vs. new technologies, the
Internet culture, theories of new media, and art and
communication.

IV. Biogramy

J a k u b Ż m id z i ń s k i

Fot. Jacek Szpulak

Ad. dr
Ur. w Poznaniu. Krąg jego zainteresowań obejmuje: antropologię kulturową i historię kultury, literaturę, tradycje muzyczne, obszary wspólne różnych dziedzin ekspresji artystycznej. Podczas studiów związany z Niezależną Grupą
Twórców „Imperatyw”, współtworzył bezdebitowe pismo
Woskówka. Był redaktorem Czasu Kultury (m.in. redaktorem prowadzącym pięć numerów monograficznych poświęconych muzyce etnicznej i folkowi). Autor ponad 50 tekstów, wśród nich: wiersze, reportaże, eseje, wywiady,
recenzje, rozprawy literaturoznawcze.
Kompetencje – kwalifikacje zawodowe:
2009 – uzyskanie stopnia doktora za pracę pt. Pieniny w literaturze polskiej XIX i XX wieku
od 2003 – prowadzi Galerię Spotkań w Poznaniu (wykłady,
koncerty, rozmowy z artystami)
od 1997 – prowadzi autorskie zajęcia fakultatywne poświęcone korespondencjom sztuk na ASP w Poznaniu
od 1993 – praca na ASP w Poznaniu jako wykładowca przedmiotów teoretycznych
1987–1993 – studia na Wydziale Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Publikacje:
O tym, jak Korona rozpadła się na troje, Litteraria XXXVI,
2007, s. 33-47.
Labirynt Pienin. Przełom Dunajca w polskiej literaturze XIX
wieku, Wierchy 72/2006, s. 21-52.
Zmysły modernistów. Muzyka w zwierciadle sztuki. W tomie: Modernizm w lustrze współczesności. red. Jacek Jagielski, Grażyna Gajewska, Gniezno 2006, s. 40-44.
Forma i człowiek; List do Adama Garnka i kilku naszych rówieśników. W katalogu: Adam Garnek machiny i pojazdy,
Białystok 1999.
—————

wydział EA | asp w poznaniu

00090

Born in Poznan. In 1987–1993 he studied Polish philology
at Adam Mickiewicz University in Poznan. He has worked
at the Poznan Academy of Fine Arts since 1993, since
2009 holding the post of assistant professor. He runs
facultative custom-designed classes dedicated to the
corresponding of arts. His interests include cultural
anthropology and cultural history, literature, musical
traditions, shared areas for various fields of artistic
expression. He is the author of more than 50 texts,
including poems, reports, essays, interviews, reviews,
literary dissertations.

R a f a ł J a k u b o wi c z

Ur. w 1974 roku w Poznaniu. W pracy posługuje się różnymi
mediami (m.in. malarstwo, wideo, instalacja). Autor ponad
70 publikacji w czasopismach artystycznych oraz katalogach wystaw.
Kompetencje – kwalifikacje zawodowe:
od 2005 – członek AICA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki),
2000 – dyplom w zakresie malarstwa,
od 2000 – doktorant w Instytucie Historii Sztuki UAM
w Poznaniu,
od 2000 – wykłada na ASP w Poznaniu,
1999 – dyplom w zakresie edukacji artystycznej,
1995-2000 – studia w ASP w Poznaniu na wydziałach
Edukacji Artystycznej oraz Malarstwa, Grafiki i Rzeźby,
brał udział w 22 wystawach indywidualnych oraz w ponad
140 zbiorowych, w kraju i za granicą.

Festival Break 2.4: Potemkin Village. Reversed camouflage.
9th international festival of independent artists, Galerija
Alkatraz, Ljubljana, Słowenia.
—————
Born in 1974 in Poznan. In the years 1995–2000 he studied
at the Academy of Fine Arts in Poznan at the Faculties of
Art Education and Painting, Graphic Arts and Sculpture.
Since 2000 he lectures at the Academy of Fine Arts in
Poznan. He is earning a doctoral degree at the Institute
for Art History at Adam Mickiewicz University in Poznan.
Since 2005 he has been a member of AICA (Association
des Critiques d’Art). Scholarships from the Ministry of
Culture and Arts in the years: 1999, 2003, 2005, 2008. He
has participated in 22 individual and over 140 collective
exhibitions, both in Poland and abroad. He works using
various media – including painting, video and installation.

Nagrody, stypendia, wyróżnienia:
2008 – nagroda Arteonu 2007,
2008 – The Artists’ Residence Herzliya, Izrael,
2000 – stypendium Miasta Poznania dla Młodych Twórców,
2000 – stypendium im. Marii Dokowicz za Najlepszy Dyplom Roku,
1998 – nagroda główna w dziedzinie krytyki artystycznej
Drugiego Festiwalu Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu,
2008, 2005, 2003, 1999 – stypendium Ministra Kultury
i Sztuki.
Wybrane wystawy indywidualne:
2009 – Wielki Pies, Galeria Pies, Poznań,
2007 – ti tabu dibu daj, Atlas Sztuki, Łódź,
2005 – Mittel Weiß, Galeria Foksal, Warszawa,
2004 – Forma, Galeria Foksal, Warszawa,
Piekło/Niebo, Galeria AT, Poznań.
Wybrane wystawy zbiorowe:
2009 – On the Tectonics of History, International Studio &
Curatorial Program (ISCP), New York, USA (katalog),
2008 – HeartQuake, On the Seam, Socio-Political Contemporary Art Museum, Jerusalem, Izrael (katalog),
2007 – Mirosław Bałka, Rafał Jakubowicz, Marzena Nowak,
Dvir Gallery, Tel Aviv, Izrael,
2006 – Pantheon/Heros and Anti-Monuments, Galéria
Médium, Bratislava, Słowacja (katalog),
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ti tabu dibu daj, Atlas Sztuki, Łódź, 2007 – Fot. Dominik Szwemberg

Sztuka zabija, Galeria Pies, Poznań 2005
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Life Matters, klatka z filmu wideo, 2007
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Secret Life, klatka z filmu wideo, 2008
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J o a n n a H o ff m a n n

Prof. ASP dr hab.
http://free.art.pl/hoffmann
Prowadzi wykłady z historii sztuki współczesnej oraz z zagadnień sztuki współczesnej.

Konferencje:
2008 – ISEA 14th International Symposium on Electronic
Arts w Singapurze,
2007 – Interfejsy Sztuki,
Mutamorphosis. Challenging Art & Science, Praga, Czechy,
Impact V, Art Museum KUMU, Tallinn, Estonia, Akademia
Sztuk Pięknych w Krakowie,
2005 – Cybersonica Dana Centre, Science Museum, Londyn,
2005; Impact IV Universitad der Kunste, Berlin,
2001 – Places and Spaces of Art. in Gender Perspective,
University of Bielefeld, Niemcy.

Doświadczenie pedagogiczne jako profesor wizytujący obejmuje m.in. Akademię Sztuk Pięknych w Oslo, Camberwell
College of Arts London University; Winchester School of Art
University of Southampton, Wlk. Brytania; Universitad de
Castilla – la Mancha, Cuenca, Hiszpania, Universität der
Künste w Berlinie oraz National College of Arts and Design
w Dublinie, Srishti College of Art, Design and Technology —————
In 1987–1992 she studied at the Academy of Fine Arts in
w Bangalore, Indiach.
Poznan. In 1997 she became a lecturer at the Academy of
Dyrektor artystyczny wystawy Czas Gwiazd. Innowacje
w Królestwie Wszechświata, organizowanej przez Europej- Fine Arts in Poznan, since 2008 holding the post of
skie Biuro Patentowe w Urzędzie Patentowym RP w War- associate professor. She gives lectures in contemporary
art history and the issues of contemporary art. Her expeszawie, członek jury Kolekcji Polskiej Książki Artystycznej
rience of teaching as a visiting professor includes the
XX/XXI wieku, Biblioteka Narodowa w Warszawie.
Stypendystka m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo- Academy of Fine Arts in Oslo, Camberwell College of
Arts, London University, Winchester School of Art, Uniwego; Kulturkontakt w Wiedniu; Art. Omi, Ghent-Nowy
versity of Southampton, UK; Universitad de Castilla – La
Jork; Akademii Filmu i Telewizji w Poczdamie; KHOJ Delhi
w Indiach; Goethe Instytutu w Berlinie; Centre for Electronic Mancha, Cuenca, Spain, Universität der Künste in Berlin
and the National College of Arts and Design in Dublin,
Media Art CEMA i National Center for Biological Science
Srishti College of Art, Design and Technology in BangaNCBS w Bangalore, Indiach.
lore, India. She is the author of 25 individual exhibitions
Autorka 25 wystaw indywidualnych i uczestniczka ponad
120 wystaw zbiorowych i festiwali. Członkini jury XIV Inter- and a participant of over 120 collective exhibitions and
festivals.
national Tallin Print Triennial, Estonia.
Kompetencje – kwalifikacje zawodowe:
2002-2007 – współprowadząca Galerię ON, działającą
w strukturach ASP,
2005 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego sztuk
wizualnych,
2000 – przewód doktorski na Wydziale Komunikacji Multimedialnej,
od 1997 wykładowca na ASP w Poznaniu,
od 1995 kurator,
1987-1992 – studia w PWSSP (ASP) w Poznaniu.
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1. Poza linią powiek. Podróż, klatka z filmu wideo, 2005
2. Tony i Szepty, klatka z filmu wideo, 2006
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Labirynt namiętności VI- Kołyska, blacha, pleksi, assemblage, 50 x 105 x 180, 2005

wydział EA | asp w poznaniu

Labirynt namiętności VI – Wózek, blacha, pleksi, assemblage, 140 x 52x 52, 2005
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Robert Bartel

Prof. ASP
Studia w PWSSP w Poznaniu, dyplom z wyróżnieniem
w 1989 roku w zakresie rysunku i grafiki warsztatowej.
Otrzymał stypendium zagraniczne im. Marii Dokowicz oraz
dwukrotnie stypendium Ministra Kultury i Sztuki.
Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem i aranżacjami
przestrzennymi. W latach 1990–1995 tworzy wielkoformatowe, malarsko-rysunkowe instalacje i collages. Od roku
2001 łączy obiekty przestrzenne z tradycyjnymi technikami, takimi jak: rysunek i grafika warsztatowa. W metaforyczny sposób dotyka uniwersalnych problemów związanych z ludzkimi uczuciami, pragnieniami i poszukiwaniem
spełnienia. W plastyczny sposób mówi o emocjach i namiętnościach. Buduje poetycki świat, w którym postaci,
przedmioty i rzeczy tworzą zupełnie nową rzeczywistość
wskazującą na istnienie innego nadrealnego świata.
W swoim dorobku ma dwadzieścia trzy wystawy indywidualne i trzydzieści wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Prowadzi wykłady z: Psychofizjologii widzenia (studia
dzienne i zaoczne), Struktur artefaktów i mechanizmów
percepcji (studia dzienne) oraz ćwiczenia Działania i struktury wizualne (studia dzienne).
Wybrane wystawy indywidualne:
2006 – Galeria Alter Stadtsaal, wystawa grafiki, Speyer
(Niemcy),
2005 – Galeria Miejska w Mosinie,
2004 – Puławska Galeria Sztuki, Puławy,
2003 – Galeria Alten Kaserne, Centrum Kultury i Sztuki
w Winterthur (Szwajcaria),
2002 – Galeria miejska, Gniezno; Muzeum Archeologiczne
w Poznaniu; Galeria BWA, Kalisz

Działania i Struktury Wizualne
Zajęcia mają formę warsztatów odbywających się w pracowni i poza nią. Dotyczy to zarówno działań przestrzennych, jak również kompozycji na płaszczyźnie. Podstawowym składnikiem są ćwiczenia, które mają stać się nie
tylko elementem wspomagającym część teoretyczną, ale
przede wszystkim rozwijającym indywidualną wrażliwość
i potencjalną możliwość kreacji. Dlatego też przebieg zajęć
w pracowni korygowany jest w zależności od indywidualnych doświadczeń i aktualnych oczekiwań osób biorących
w nich udział. Realizowane to jest za pomocą bezpośrednich rozmów i korekt w trakcie pracy. Przewidziane są także prezentacje dotyczące omawianych zagadnień.
W wyniku zaliczenia student powinien zdobyć umiejętności
dotyczące budowania kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni, posługiwania się podstawowymi środkami wyrazu
plastycznego oraz tworzenia prostych i złożonych struktur
wizualnych. Student powinien umieć kształtować przestrzeń zamkniętą i otwartą oraz przygotowywać komunikaty wizualne w zakresie wybranych mediów z uwzględnieniem aspektów procesów recepcji, specyfiki tematu,
postaw odbiorcy i wartości artystycznych przekazu.
—————
He studied at the Academy of Fine Arts in Poznan, graduating with honors in 1989 in Drawing and Graphics Arts
Techniques. He works at the Academy of Fine Arts in
Poznan, since 2008 holding the position of associate
professor. He gives lectures in Psychophysiology of Visual Perception, Artifact Structures and the Mechanisms
of Perception, as well as seminars in Actions and Visual
Structures. He deals with painting, graphics, drawing,
and spatial arrangements. He has had 23 individual and
30 group exhibitions, both in Poland and abroad.

Wybrane wystawy zbiorowe:
2007 – Schopferische Partnerschaft, Speyer (Niemcy),
2005 – Freiheit und Verantwortung, Uniwersitat der Kunste
w Berlinie,
2004 – Paleta Erosa, Galeria Profil, Centrum Kultury Zamek
w Poznaniu,
IV Festival de Gravure, Evora, Portugalia,
1993 – Arte Grafico Polaco, Sala Municipial de Exposiciones,
Hiszpania

Realizacja studencka: P. Prusaczyk, Między realnością a iluzją, 2006
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Homo kreator, Galeria Nowy Wiek, Zielona Góra, 2008, własność Muzeum Narodowe Wrocław
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Po Jasperze Johnsie, Galeria AT, 2008

M a r c i n B e rd y s z a k

Prof. zw. Rektor ASP

Pracownia Warsztatów Twórczości Edukacyjnej prowadzona przez prof. zw. Marcina Berdyszaka i asystentkę
Magdalenę Parnasow-Kujawę
Pracownia przeznaczona jest dla studentów III i IV roku Wydziału Edukacji Artystycznej. W wyniku realizacji programu
tejże pracowni powstają projekty twórcze o charakterze
edukacyjnym oraz kreacyjnym. Projekt edukacyjny oraz kreacyjny jest złożoną, wieloelementową, przemyślaną (np.
cykl spotkań) sytuacją twórczą. Ta uniwersalna metoda
pracy opiera się na sproblematyzowanym, jasno określonym celu, stanowi przy tym formę niedomkniętą, otwartą
na indywidualne działanie zaproszonych do współpracy ludzi. Jest procesem, w wyniku którego następuje twórcze
wykorzystanie zdobytych wiadomości. Jako bunt przeciw
konformizmowi, łamie konwenanse, podważa stereotypy
poddając pod wątpliwość sztucznie wyznaczone i narzucone normy. Projekt edukacyjny oraz kreacyjny przyczynia się
do wszechstronnego rozwoju osobowości, pobudza do
kształtowania poglądów oraz ich śmiałego wyrażania.
Oprócz klarownie sprecyzowanego celu posiada treść (zadanie, grupa, miejsce), formę (sposób realizacji) oraz powinien
być udokumentowany.

Ur. w 1964 roku. W latach 1983-1988 studiował w Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie uzyskał dyplom z rzeźby
w pracowni profesora Macieja Szańkowskiego i malarstwa
w pracowni profesora Włodzimierza Dudkowiaka.
Od 1989 roku pracownik dydaktyczny w tejże uczelni, obecnie profesor zwyczajny, prowadzi Pracownię Warsztatów
Twórczych na Wydziale Edukacji Artystycznej oraz Pracownię Rzeźby na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych. Od 2008 roku Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Artysta wizytujący w Akademii Sztuk Pięknych w
Bratysławie. Współzałożyciel Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego MAGAZYN.
Prowadzi warsztaty o charakterze kreacyjno-edukacyjnym,
między innymi podczas Biennale Sztuki dla Dziecka w 2001
roku, czy w ramach Letniego Pogotowia Sztuki w 2000,
2001 i 2002 roku.
Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w roku 2001. Uczestnik licznych wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju, m.in. w Lublinie (Galeria Grodzka, 1992;
Galeria Stara, 1992, 1996); Poznaniu (Galeria ON, 1995, 1999;
Międzynarodowe Centrum Sztuki, 1997), Toruniu (Galeria
nad Wisłą, 1993, 1996), Warszawie (SBWA, 1992; CSW —————
Zamek Ujazdowski, 1997, 2001), Wrocławiu (BWA, 1999;
Born in 1964. In the years 1983-1988 he studied at the
Galeria Miejska, 2000) oraz za granicą w Bratysławie (Sło- Academy of Fine Arts in Poznan, where he gained a
wacja 1994, 1998), Fuldzie (Niemcy-1988), Kilonii (Niemcy
diploma in sculpture at the studio of Professor Maciej
1996), Baltimore (USA 1999), Rodalben (Niemcy 1998)
Szańkowski and a diploma in painting at the studio of
i Voipaala (Finlandia 1994) i Meksyku (Meksyk 2003). Professor Włodzimierz Dudkowiak. Since 1989 he has
Zajmuje się instalacjami, obiektami i realizacjami multime- been a lecturer at the Academy, currently a professor,
dialnymi.
running the Studio of Creative Workshops at the Faculty
Pracuje z owocami. Bada granice kultury i natury oraz ich
of Art Education and the Studio of Sculpture at the Facwzajemne relacje. Pracuje także z zapachami. Interesuje go
ulty of Sculpture and Spatial Performances. Since 2008
owoc w relacjach do czasu, pamięci, iluzji czy imitacji. he has been holding the position of the Rector of the
W twórczości swojej porusza problemy unifikacji, konsump- Academy of Fine Arts in Poznan. Visiting Artist at the
cji, nowych sentymentów i sztucznie prowokowanych emo- Academy of Fine Arts in Bratislava.
cji. Zajmuje się też nadużyciem jako formą pozwalającą na
osiąganie doskonałości. Ostatnie realizacje dotyczą problemu tresury kulturowej, mechanicznego wartościowania
rzeczywistości i standaryzacji odczuć i opinii dotyczących
moralności.

Awaria jako następstwo grzechu pierworodnego, Galeria Miejska Jelenia
Góra, 2008 (fragment instalacji)
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1. 2. 3. Realizacje studenckie na plenerze w Kępowiźnie, 2004
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Pracownia Warsztatów Twórczości Edukacyjnej

1. Realizacja na plenerze w Rogozińcu, 2005
2. Realizacja na plenerze w Supraślu, 2005
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3. Realizacja studencka na plenerze w Miliczu, 2009
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2 x rysunek, 2009
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M a gd a l e n a P a r n a s o w - K u j a w a

Ur. 8 sierpnia 1975 roku w Poznaniu. W 2002 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na ASP w Poznaniu, na Wydziale
Edukacji Artystycznej w dwóch zakresach: krytyk i promotor sztuki oraz edukator artystyczny. Studiowała także na
Wydziale Grafiki tej samej uczelni. W 2005 roku zrobiła dyplom w zakresie grafiki warsztatowej i w zakresie malarstwa sztalugowego.
W latach 2003–2006 pełniła funkcję skarbnika Polskiego
Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania
przez sztukę InSEA. Od 2007 roku jest wiceprzewodniczącą
tego stowarzyszenia.
Współpracuje z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (od
1998 roku) oraz z Muzeum Narodowym (od 2007 roku),
a także z licznymi szkołami na terenie całego Poznania i jego okolic.
W 2004 roku została laureatką Programu Stypendialnego
Ministra Kultury Młoda Polska.
W 2008 roku otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego półroczne stypendium twórcze.
Od 2003 roku pracuje jako asystentka prof. zw. Marcina Berdyszaka na ASP w Poznaniu, w Pracowni Warsztatów Twórczości Edukacyjnej.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz litografią. Jako
koordynator, opiekun merytoryczny i jako osoba prowadząca brała udział w licznych działaniach warsztatowych dla
dzieci, młodzieży, a także dla osób dorosłych pochodzących
z różnych grup społecznych.

Born in 1975 in Poznan. In 2002 she graduated with honors from the Academy of Fine Arts in Poznan at the Faculty of Art Education. She also studied at the Faculty of
Graphic Arts therein, and in 2005 she obtained a diploma
in Graphic Arts Techniques and Easel Painting. Since 2003
she has worked as a research-and-teaching assistant to
Professor Marcin Berdyszak at the Studio of Educational
Creativity Workshops at the Faculty of Art Education. She
deals with painting, drawing and lithography. She is
involved in numerous activity workshops for children,
young people and adults from different social backgrounds as a leader, coordinator or a supervisor.

Wybrane wystawy indywidualne:
2007 – Galeria PBG Wysogotowo, indywidualna wystawa
malarstwa i litografii
2005 – Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, indywidualna
wystawa malarstwa i grafiki.
Wybrane wystawy zbiorowe:
2008 – Bez skandalu, Galeria Miejska Mosina – udział
w zbiorowej wystawie grupy artystycznej G8, którą tworzą
asystenci poznańskiej ASP,
– Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Radom Elektrownia – udział w zbiorowej wystawie Rysunek Młodych,
2007 – Sacrum Profanum, Galeria Sztuki Współczesnej
Wieża Ciśnień w Koninie – udział w zbiorowej wystawie
malarstwa.
—————
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1. Warsztaty – Zbąszyń 2004 – Fot. Archiwum Magdalena Parnasow-Kujawa
2. Warsztaty – Leszno 2006 – Fot. Archiwum Magdalena Parnasow-Kujawa
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Labirynt 19, 2009, technika własna na papierze, 120 x 120
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Labirynt 21, 2009, technika własna na papierze, 120 x 120
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Joanna Imielska

Fot. Szymon Kałmuczak

Prof. ASP dr hab.
Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej
www.joanna-imielska.yoyo.pl
Urodzona w Bydgoszczy. Studia w Państwowej Wyższej
Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu w latach 1983–1988,
dyplom w zakresie wychowania plastycznego i rysunku
w pracowni rysunku profesor Izabelli Gustowskiej. Od 1989
roku pracuje w poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych,
od 2004 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od
1994 roku prowadzi Pracownię Rysunku na Wydziale Edukacji Artystycznej. W latach 2002-2008 Prodziekan, od 2008 r.
Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się rysunkiem i malarstwem.
Do tej pory miała 42 wystawy indywidualne oraz brała
udział w 77 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą.
Wybrane wystawy indywidualne:
2008 – Kształt czasu, Galeria WizyTUjąca, Warszawa,
2008 – Kształt czasu, Galeria Miejska Arsenał, Poznań,
2007 – Czas, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, Wrocław,
2000 – Opowiadanie o znakach, Wieża Ciśnień, Bydgoszcz,
1999 – Rysunki, Sielska Gallery, Strasburg, Francja,
1998 – Wnętrze trójkąta, Muzeum Narodowe w Gdańsku,
Oddział Sztuki Współczesnej, Galeria Promocyjna, Pałac
Opatów, Gdańsk – Oliwa,
Wybrane wystawy zbiorowe:
2009 – x2 – Poznań – Wrocław, Miejskie Biuro Wystaw
Artystycznych, Galeria w Ratuszu, Leszno,
2008 – Między 30 a 35, wystawa z okazji 35-lecia Wydziału
Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu, Stara Drukarnia,
Poznań,
2008 – VI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego –
Lubaczów 2008, Muzeum Kresów w Lubaczowie – Galeria
Oficyna, Lubaczów,
2006 – Magazyn Sztuki, WizyTUjąca Galeria, Warszawa,
2005 – Art Poznań – Targi Sztuki, Stara Rzeźnia, Poznań.
Nagrody, stypendia, wyróżnienia:
2008 – Nagroda Rektorska I stopnia za szczególne zasługi
dla uczelni,
2006 – Zespołowa Nagroda Rektorska II stopnia za rok akademicki 2005/2006,
– wyróżnienie honorowe w Biennale malarstwa Ogrody
2006,
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Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych
Zamek Książ, Wałbrzych
2005 – Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej,
– Stypendium Ministra Kultury,
2006, 1998, 1996 – II nagroda w Prezentacjach, organizowanych przez MBWA w Lesznie,
2004, 2002, 2000, 1994, 1990 – I nagroda w Prezentacjach,
organizowanych przez MBWA w Lesznie,
2003 – Nagroda Prezydenta Miasta Leszna za pracę artystyczną i pedagogiczną w dziedzinie upowszechniania
kultury plastycznej w Lesznie,
1997 – stypendium Ministra Kultury i Sztuki.
1991 – wyróżnienie w XXII Konkursie na Najlepszą Grafikę
i Rysunek Roku o medal im. Jana Wronieckiego,
BWA Poznań,
1990/1991 – stypendium Ministra Kultury i Sztuki.
I Pracownia Rysunku
Katedra Interdyscyplinarna, Wydział Edukacji Artystycznej
Pracownia to jest miejsce, w którym się pracuje.
Pracownia to jest miejsce, w którym się spotyka.
Pracownia to jest miejsce, w którym się rozmawia…
…o rysunku…
Rysunek, to obserwowanie i podpatrywanie rzeczywistości…
Rysunek to dotykanie materii…
Rysunek to prosty zapis…
Rysunek to pismo…
Rysunek to rozbudzenie własnej kreatywności…
Rysunek to doświadczanie…
Rysunek to poszukiwanie…
Rysunek to poznawaniu siebie…
Rysunek to emocje…
Rysunek to wybory…
Rysunek to swoisty język…
Rysunek to język bardzo osobisty…
Rysunek to rozmowa…
Rysunek to zadawanie pytań…
…
Rysunek to 72 odcienie szarości…
Rysunek to gra w kolory…
Rysunek to czerń i biel…
Rysunek to kształt, zapach, smak…
Rysunek to 10 kadrów mojej codzienności…
Rysunek to 10 kadrów ciała człowieka…

Rysunek to układanka…
Rysunek to labirynt…
Rysunek to ciężar kropli…
Rysunek to symetria…
Rysunek to pion, poziom, przekątna…
Rysunek to kartka papieru…
Rysunek to faktura…
Rysunek to przestrzeń ciągle otwarta…
—————
Born in Bydgoszcz. She studied at the Academy of Fine
Arts in Poznan in1983–1988, and earned her degree in Art
Education and Drawing at the Studio of Professor Izabella Gustowska. Since 1989 she has worked at the
Poznan Academy of Fine Arts, since 2004 as associate
professor. She has been the Head of the Drawing Studio
at the Faculty of Art Education since 1994. In the years
2002-2008 she was the Deputy Dean, and since 2008 the
Dean of the Faculty of Art Education at the Academy of
Fine Arts in Poznan. She deals with drawing and painting. She has had 42 individual exhibitions and participated in 77 group exhibitions in Poland and abroad.

Tęczowy 2 z cyklu Czas, 2004, olej na płótnie, 180 x 137
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Magdalena Rucińska, V rok WEA
Poezja pierzynowa, 2009, technika mieszana, druk cyfrowy, (4 z 30 prac)
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Joanna Imielska

I Pracownia Rysunku
Katedra Interdyscyplinarna, Wydział Edukacji Artystycznej
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1.	Łukasz Gruszczyński w pracowni rysunku, 2009

3. Korekta; od lewej Joanna Imielska, Maja Stańko, Iwona Wrzosowska, Magdalena Wojtkowiak, 2010

2. Spotkanie wigilijne, od lewej: Iwona Wrzosowska, Wanda Malińska (modelka), Joanna Imielska, Bartek Ogłoza, Paulina
Horba, Kamil Kułaga, Julia Głombiowska, 2009

4. W pracowni od lewej: Alicja Musiał, Sonia Rammer (laborantka), Magdalena Stawarz, Anna Brandys, Kamil
Kułaga, Agata Józefowicz, 2010
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Złamana róża, metal, róża, Galeria AT, Poznań, 2009
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Czarny koń, drewno, pióra, Biuro Wystaw Artystycznych, Zielona Góra 2003
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J a c e k J a gi e l s k i

Prof. zw. Prorektor ds. artystycznych
Ur. w roku 1956 w Wyrzysku. W latach 1984–1989 studiował w PWSSP w Poznaniu, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem z zakresu rzeźby i rysunku. Pracuje na Wydziale
Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej, gdzie aktualnie prowadzi pracownię rzeźby. Obecnie pełni funkcję prorektora ds. artystycznych
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Wystawia w kraju
i za granicą.
Poruszamy się w kręgu nieustającego ciągu pytań o człowieka, jego miejsce, rolę, jakość. Te pytania nie tracą nic ze swojego zakresu i aktualności, lecz wręcz przeciwnie – rozszerzając się tworzą nowe, inne, o odmiennym i niespotykanym
dotąd zabarwieniu. W swoich pracach próbuję postawić pytania wobec człowieka jako całości, z jego wrażliwością, emocjami, oczekiwaniami, niepewnością i marzeniami. Interesuje
mnie on sam – człowiek z całym swoim indywidualnym wnętrzem, z nieustającą koniecznością podejmowania decyzji,
co do których nigdy do końca nie jest całkowicie pewny.
Wybrane wystawy indywidualne:
2009 – Trwanie, Galeria Oranżeria, Centrum Rzeźby Polskiej,
Orońsko,
2008 – Oczekiwanie, Galeria XX1, Warszawa,
2005 – Pogłos, Galeria ON Poznań,
2004 – Powiew, Biuro Wystaw Artystycznych, Zielona Góra,
2003 – Paralela, Galeria Działań, Warszawa,
2001 – Auf Zeit, Kunstverein Münsterland, Coesfeld, Niemcy.
Wybrane wystawy zbiorowe:
2009 – Zapomniane pokoje, Galeria u Jezuitów, Poznań,
2008 – Powstanie Sztuki, Mazowiecki Festiwal Artystów,
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia,
Radom,
2008 – Cross over, Kulturspeicher Dorenthe, Ibbenburen,
Dorenthe, Niemcy,
2005 – Faunomania, Roda Sten, Goteborg, Szwecja,
2005 – Freiheit und Verantwortung, Universitat der Künste,
Berlin, Niemcy,

Pracownia Rzeźby
Pracownia jest miejscem, w którym dokonują się poszukiwania własnego oblicza artystycznego poprzez określanie
personalnych przestrzeni, czasu i miejsc. Istotą jest weryfikacja tego co znane, zetknięcie się z przestrzenią i samym
sobą, zafascynowanie dialogiem między materią a swoim
zaciekawieniem, odkrywanie rzeczywistości i znaczenie jej
swoim dotykiem. Tu nauka, edukacja, doświadczenie przez
pryzmat twórczości i aspekty rzeźby odkrywają nieznane
dotąd obszary, a w nich coraz to nowe pytania, obok których
nie sposób przejść, a trzeba się do nich odnieść. Pojawiające się rozwiązania generują kolejne intrygujące sfery – rejony, one zaś implikują kolejne pytania pobudzające ciekawość poznania. Zmagania się z przestrzenią rzeczywistą,
personalną i wyimaginowaną oraz pokonywanie oporu
w wielu wymiarach jego pojmowania, także oporu materii,
są elementami zasadniczo współtworzącymi pracownię,
w której student dąży do stworzenia własnej tożsamości
artystycznej. Program zakłada ćwiczenia warsztatowe oraz
realizację w wybranym materiale – studia z natury i alternatywne dla nich kreacje własne. Ważnym elementem kształcenia jest praca z aparatem fotograficznym, kamerą czy
komputerem tak w sferze ekspozycji i dokumentacji, jak
i w obszarze twórczego przeobrażenia formy.
Celem i ambicją prowadzącego pracownię jest ponadto promowanie twórczości własnej studentów i ukazywanie ich
osiągnięć przez udział w pokazach i partycypowanie w wystawach i wydarzeniach artystycznych tak na terenie uczelni, jak i poza nią.
—————
Born in 1956 in Wyrzysko. In the years 1989-1984 he studied at the Academy of Fine Arts in Poznan, where he
graduated with honors in Sculpture and Drawing. In
1996–2002 he was the Deputy Dean, and in the years
2002–2008 the Dean of the Faculty of Art Education at
the Academy of Fine Arts in Poznan. He is currently working at the Faculty of Sculpture and Spatial Performances
and at the Faculty of Art Education, where he runs a
Sculpture Studio and is the Head of Postgraduate Studies.
He is a professor and Deputy Rector for Artistic Affairs at
the Academy of Fine Arts in Poznan.

Rydwan, drewno, sznur, kamień, pióra, Galeria AT, Poznań, 2001

000 107

IV. Biogramy

J a c e k J a gi e l s k i
Pracownia Rzeźby

1.	Pracownia rzeźby – Fot. Archiwum Jacka Jagielskiego

3. 4. Studenci w pracownia rzeźby – Fot. Archiwum Jacka Jagielskiego

2. Realizacja Natalii Piotrowskiej – Fot. Archiwum Jacka Jagielskiego

13
24
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D a wid S z a fr a ń s k i

As.
Urodzony w 1980 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Studia na
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 2001–2006,
dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych w pracowni prof. zw. Jacka Jagielskiego. Pracuje
jako asystent w pracowni rzeźby prof. zw. J. Jagielskiego na
Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu. Zajmuje się rzeźbą, instalacją i video-art.
—————
Born in 1980 in Gorzów Wielkopolski. He studied at the
Academy of Fine Arts in Poznan in 2001-2006, graduated
with honors from the Faculty of Sculpture and Spatial
Performances in the studio of Professor Jacek Jagielski.
He works as a research-and-teaching assistant in the
Sculpture Studio of professor Jagielski at the Faculty of
Sculpture and Spatial Performances and at the Faculty of
Art Education at the Academy of Fine Arts in Poznan. He
deals with sculpture, installation and video art.
Prace Dawida Szafrańskiego, 2009
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Tokio z cyklu Obrazy Przejściowe,
2004, 205 x 60

Poznań z cyklu Obrazy Przejezdne,
2004, 205 x 60

wydział EA | asp w poznaniu
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Viterbo z cyklu Obrazy Przejściowe,
2003, 205 x 60

Toledo z cyklu Obrazy przejezdne i przejściowe,
2001, 205 x 60

Pio tr C. Kowal ski

Prof. zw.
Urodzony w 1951 roku w Mieszkowie.
Kompetencje – kwalifikacje zawodowe:
2005 – Kierownik Katedry Malarstwa na Wydziale Malarstwa
2004 – profesor zwyczajny, kierownik X prac. Malarstwa na
Wydziale Malarstwa oraz na Studiach Zaocznych drugiego
stopnia na Wydziale Edukacji Artystycznej,
2003-2005 – Założyciel i Kurator Kolekcji ASP ( I i II Kolekcja
była prezentowana w 2003 i 2004 roku w miesiącach wakacyjnych na terenie ASP, a III Kolekcja podczas ART Poznań
w 2005 roku na terenach Starej Rzeźni),
2000 – Założyciel i Kurator Studenckiej Galerii Wydziału
Edukacji Artystycznej Na Polskiej,
1999-2005 – Kierownik Katedry Interdyscyplinarnej na Wydziale Edukacji Artystycznej,
1994–2004 – adiunkt, kierownik II pracowni Malarstwa na
Studiach Zaocznych na Wydziale Wychowania Plastycznego (od 1995 Edukacji Artystycznej),
1993–1999 – dziekan Wydziału Wychowania Plastycznego
(od 1995 Edukacji Artystycznej), w tym czasie miała miejsce
reforma wydziału, przeprowadzona wspólnie z Rafałem
Grupińskim oraz Włodzimierzem Filipkiem,
1990-1993 – Prodziekan Wydziału Wychowania Plastycznego
1987-1994 – st. wykładowca, kierownik prac. Malarstwa
i Rysunku na Wydziale Wychowania Plastycznego,
1981-1987 – st. asystent w pracowni Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce na Wydz. MGR
1978-1981 – asystent w prac. Malarstwa na Wydziale AW
i WP u prof. Jana Gawrona,
1973-1978 – Studia w PWSSP w Poznaniu w latach (dyplom
z malarstwa).
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Nagrody i stypendia:
malujemy obrazy dzienne, obrazy nocne oraz obrazy mocne
Nagrody Rektorskie za działalność dydaktyczną i artystycz- malujemy obrazy w słońcu, w cieniu, bez cienia i bez cienia
ną: 1988, 1990, 2004 – II i III stopnia; 1993, 1996, 2003 – wątpliwości
I stopnia,
malujemy obrazy szybko i bardzo szybko
Stypendia Twórcze Ministra Kultury i Sztuki: 1981, 1983, malujemy obrazy wolno oraz takie, których zdawać by się
1990, 1998,
mogło, że nie wolno malować
II Nagroda w XXXV Salonie Zimowym Plastyki, Radom 1982, malujemy obrazy w Poznaniu i obrazy nie do poznania
Medal Młodej Sztuki w dziedzinie plastyki, Poznań 1985,
II Nagroda w XXXIII Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa —————
Bielska Jesień, Bielsko-Biała 1997,
Born in 1951 in Mieszków. In 1973–1978 he studied at the
Medal Komisji Edukacji Narodowej 2005.
Academy of Fine Arts in Poznan (diploma in painting).
He has worked at the Academy of Fine Arts in Poznan
Wybrane wystawy zbiorowe:
since 1978, since 2004 as a professor. In the years 19902009 – inSPIRACJE V – ENTER, Zamek Książąt Pomorskich, 1993 he was the Deputy Dean, and in 1993–1999 the Dean
Szczecin,
of the Faculty of Art Education. He is the Head of the
Między 30 a 35, Stara Drukarnia, Poznań,
Painting Studio at the Faculty of Painting and at the
Difference Beyond Difference, Stary Browar, Poznań,
Faculty of Art Education. He is a painter.
2004 – Match CSW Inner Spaces Multim. Poznań & Galerie
Faust-Kubus, Hanower, Niemcy,
2002 – Sehion Seginami, MMAC Festival in Tokyo No 9,
Tokio, Japonia,
1993 – Polish Art in Assen, Rood Voor Drenthe, Holandia,
1984 i 1985 – 35 i 36 Salon Jeune – Peinture, Grand Palais,
Paryż, Francja.
Pracownia Malarstwa
Co to jest malarstwo? Jakie są granice malarstwa?
Kto jest malarzem? Co należy zrobić, aby być malarzem?
Malować!
dlatego malujemy obrazy, malujemy w pracowni, w domu,
na plenerach w galeriach
malujemy wszędzie gdzie się da oraz wszystkim i na
wszystkim czym się da
malujemy w myśl wypowiedzi Maxa Ernsta, że „Obrazy
można malować wszystkim, także farbami”
malujemy obrazy lekkie i obrazy ciężkie, malujemy obrazy
ostre i obrazy nieostre
malujemy obrazy zimne i obrazy gorące, malujemy obrazy
mokre i obrazy suche
malujemy obrazy grzeczne i obrazy grzeszne, malujemy
obrazy w ramach i obrazy w ramach przyjaźni
malujemy obrazy w pionie, w poziomie oraz pod kątem (odpowiednim zresztą)
malujemy obrazy na sztalugach, pod sztalugami, obok
sztalug i bez sztalug

IV. Biogramy

1. Sesja zimowa, Poznań 2001; prof. Piotr C. Kowalski, modelka Jola i studenci – Fot. Archiwum Piotra C. Kowalskiego

3.	Plener w Rogozincu, 2005; od lewej: as. Karolina Wysocka, Dorota Zbroszko, Julia Nerąg – Fot. Archiwum Piotra C. Kowalskiego

2.	Plener w Kępowiźnie, 2004; od lewej: Marek Bańkowiak, Jakub Kamiński, Katarzyna Rott, Marcin Kowalski,
Błażej Wasilewski, Romana Jóźwik –Fot. Archiwum Piotra C. Kowalskiego

4.	Plener w Rogozincu, 2005; od lewej: Gizela Wieloch, Agnieszka Musiał – Fot. Archiwum Piotra C. Kowalskiego

13
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Pio tr C. Kowal ski
Pracownia Malarstwa | Plenery

5.	Plener w Supraślu, 2006; prof. Piotr C. Kowalski i jego portret – Fot. Archiwum Piotra C. Kowalskiego

6.	Plener w Bolesławowie, 2007; od lewej Helena Hadaś i prof. Piotr C. Kowalski – Fot. Archiwum Piotra C. Kowalskiego
7.	Plener w Bolesławowie, 2007 - fot. Archiwum Piotra C. Kowalskiego

16
57
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90 x 90 OIL, SYNTHETIC GOLD

60 x 80 OIL, SYNTHETIC GOLD

wydział EA | asp w poznaniu

90 x 90

61 x 50 OIL
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M a ri u s z Kr u k

Ur. w 1952 roku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tworzy rzeźby, obiekty i instalacje przestrzenne. Jest także autorem krótkich form poetyckich, bajek i opowieści. Mieszka
i pracuje w Poznaniu.
Kompetencje – kwalifikacje zawodowe:
1983–1994 wykładowca PWSSP w Poznaniu,
1983 założył grupę Koło Klipsa, która działała do 1987 roku
(od czasu opuszczenia grupy pracuje indywidualnie),
1982 – dyplom w zakresie malarstwa,
1978–1982 – studia w PWSSP w Poznaniu (malarstwo).
Wystawy:
2004 – Mariusz Kruk, Muzeum Narodowe, Poznań; Zachęta
Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa,
1998 – Kunsthalle, Bremen,
1996 – Mariusz Kruk – Objekte und Installationen, Wilhelm
Lehmbruck Museum, Duisburg,
1995 – Galeria Gutsch, Berlin,
1994 – Galerie Etienne Tilman, Bruksela,
1993 – Objekte und Plastiken, Kunst-Werke, Berlin,
1992 – Kunstverein, Arnsberg,
1992 – Documenta IX, Kassel,
1991 – Nie-pokoje, Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek
Ujazdowski, Warszawa,
1990 – Jesienna nostalgia, Galeria AT, Poznań.
—————
Born in 1952 in Poznan. In the years 1978–1982 he studied at the Academy of Fine Arts at the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, received his diploma in
Painting. In 1983–1994 he was a lecturer at the Academy
of Fine Arts in Poznan. Since 2005 he is the Head of a
Painting Studio at the Faculty of Art Education at the
Academy of Fine Arts in Poznan. He deals with painting,
drawing, creating sculptures, objects and spatial installations. He is also the author of short poetry forms, fairy
tales and stories.

30 x 24 OIL, SYNTHETIC SILVER

150 x 50 OIL, SYNTHETIC GOLD
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Agnieszka Grzegorzewska, III rok WEA – studia zaoczne
Justyna Pyrzyńska, III rok WEA – studia zaoczne

Magdalena Żołdowicz, III rok WEA – studia zaoczne

Dominik Samol, III rok WEA – studia zaoczne

Mariusz Gorzelańczyk, III rok WEA – studia zaoczne

Sylwia Szypuła, V rok WEA – studia zaoczne

Magdalena Żołdowicz, III rok WEA – studia zaoczne

Natalia Jelińska, WEA – studia zaoczne

wydział EA | asp w poznaniu
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M a ri u s z Kr u k
Pracownia Malarstwa

Sylwia Szypuła, V rok WEA – studia zaoczne

Sylwia Szypuła, V rok WEA – studia zaoczne

Mariusz Kruk na plenerze w Supraślu, 2006

Julia Ostrowska, WEA – studia zaoczne

Justyna Pyrzyńska, III rok WEA – studia zaoczne

Magdalena Martyniuk, WEA – studia zaoczne
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Obraz XXX, 2006, olej, płótno, 52 x55

wydział EA | asp w poznaniu

Obraz XXX, 2008, olej, płótno,120 x 150
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A n dr z e j L e ś n i k

Orle, 2009

Prof. ASP
Kierownik ds. Studiów Zaocznych na Wydziale Edukacji
Artystycznej
Ur. w 1959 roku w Głuszycy na Dolnym Śląsku. Zajmuje się
malarstwem i rysunkiem. Mieszka i pracuje w Poznaniu.
Kompetencje – kwalifikacje zawodowe:
od 2009 – pełni funkcję kierownika Studiów Niestacjonarnych na Wydziale Edukacji Artystycznej,
od 2009 – prowadzenie pracowni malarstwa na studiach
stacjonarnych Wydziału Edukacji Artystycznej,
od 2003 – stanowisko profesora ASP w Poznaniu,
od 1995 – prowadzenie pracowni malarstwa na Studiach
Zaocznych Wydziału Edukacji Artystycznej,
1990–1996 – pełni funkcję prodziekana studiów dziennych
na Wydziale Wychowania Plastycznego,
od 1986 – prowadzenie pracowni rysunku,
od 1984 – praca na ASP w Poznaniu, jako asystent stażysta
doc. Rajmunda Dybczyńskiego w Studium Zaocznym na
Wydziale Wychowania Plastycznego,
1984 – dyplom w zakresie malarstwa w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka,
1979–1984 – studia w ASP w Poznaniu.
Wybrane wystawy indywidualne:
2009 – Pismo obrazu, Bałtycka Galeria Sztuki Ustka; MBWA
Leszno i Galeria w Ratuszu
Odsłona I & II Galeria Miejska Arsenał, Poznań,
2008 – Pismo obrazu, Galeria BWA Gorzów Wielkopolski,
2007 – Tabula rasa, Galeria SZYPERSKA,
Mamantra, Galeria AMFILADA, Szczecin,
2005 – Mamantra, Galeria Sztuki Współczesnej PROFIL;
Poznań; MBWA Leszno.
Wybrane wystawy zbiorowe:
2008 – XXI Festiwal Polskiego Malarstwa, Zamek Książąt
Pomorskich, Szczecin,
2007 – III Biennale Sztuki, Galeria Sztuki Współczesnej Profil, Poznań,
Transfuzja koloru, Galeria Wozownia, Toruń,
2006 – Międzynarodowe Spotkanie Artystów Akademickich, Muzeum Ziemi Rawickiej,
2005 – III Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny
Unikatowej, Trójmiasto.

Pracownia Malarstwa
Program pracowni jest propozycją problemów, zagadnień,
tematów…, ale to tylko założenia, pracownia jest tym, co
powstanie, zaistnieje wobec programu i mojej osoby, ze
spotkania konkretnych osób. To spotkanie różnych światów
jak różny jest każdy z nas, spotkanie na płaszczyźnie szeroko rozumianego malarstwa na tyle jednak, by zaistniała
współpraca, dialog między prowadzącym a studentem jako
istota funkcjonowania pracowni. Podstawą twórczej współpracy ma być otwartość na wymianę myśli, doświadczeń
polegających nie tylko na braniu, ale i dawaniu siebie innym.
Natomiast istotę dialogu stanowić ma nie tylko nieskrępowane wyrażanie swojej racji, jej obrona, ale i umiejętność
słuchania, tolerancja odmiennych od naszych, czasem nawet zgoła wykluczających się racji. Jestem przekonany, że
ze spotkania różnych osobowości najpełniej może objawić
się i rozwijać to, co w każdym z nas, nasza indywidualność.
Tak rozumiana pracownia może stać się miejscem, w którym ze wspólnej pracy i wzajemnych kontaktów powstaje
indywidualna świadomość malowania, miejscem twórczego poszukiwania niepowtarzalnej własnej drogi twórczej.
Temu wszystkiemu ma sprzyjać pracownia, jej program,
służyć moja skromna osoba.
—————
Born in 1959 in Głuszyca, in Lower Silesia. In the years
1979–1984 he studied at the Academy of Fine Arts in
Poznan and obtained his diploma in Painting in the studio of Professor Włodzimierz Dudkowiak. Since 1984 he
has worked at the Academy of Fine Arts in Poznan, since
2003 as associate professor. Since 1986 he has been the
Head of a Drawing Studio and since 1995 of a Painting
Studio. In the years 1990–1996, he held the position of
Deputy Dean at the Faculty of Art Education, currently is
the Head of Non-Resident Studies at the Faculty of Art
Education, Academy of Fine Arts in Poznan. He deals
with painting and drawing.

Mamantra, 2009
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Obraz XXX, 2008, akryl na płótnie, 120 x 150
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A n dr z e j L e ś n i k
Pracownia Malarstwa

12
24
1.	Zajęcia w pracowni – studentka Anna Kaczkowska
2. Wystawa końcoworoczna, czerwiec 2009
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Kamień z N 53° 31` 17,50`` E 16° 30` 07,05``, 2008, granit, 80 x 40 x 40

wydział EA | asp w poznaniu

Ćwiczenia z materią, 2008, granit, 40 x 32 x 73
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Kazimierz Raba

Prof. ASP
Dziekan Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych
Ur. w 1954 roku, mieszka w Poznaniu. Rzeźbiarz – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych
w Poznaniu. Od 1983 roku związany pracą pedagogiczną
i artystyczną z dzisiejszą Akademią Sztuk Pięknych.
Wychowawca kilkunastu roczników studentów Wydziału
Edukacji Artystycznej oraz Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych. Założyciel i opiekun Koła Naukowego działającego na Akademii Sztuk Pięknych. Współautor cyklicznych
udziałów zarówno studentów, jak i kadry ASP w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki w Poznaniu, organizator
cyklu wykładów, prezentacji filmów oraz współredaktor katalogu pod nazwą Myślą, Słowem, Formą i Obrazem. Zajmuje się kamieniem jako materią rzeźbiarską w znaczeniu
fizycznym, jak i kulturotwórczym.
Nagrody, stypendia, wyróżnienia:
2008 – Godność Lider Pracy Organicznej nadana przez
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego,
2005 – Nagroda rektorska II stopnia za rok ak. 2005/06,
1987 – Nagroda rektorska III stopnia za rok akademicki
2007/08,
1984 – Stypendium artystyczne Ministra Kultury i Sztuk,
1985 – Nagroda Centrum Rzeźby Polskiej dla Młodych Zdolnych Rzeźbiarzy.
Wybrane wystawy indywidualne:
2006 – Galeria Miejska, Mosina,
1999 – Galeria ZAK, Poznań,
1997 – Galeria Art & Business Club, Poznań,
1996 – Palmiarnia Poznańska,
1995 – Galeria Miejska, Mosina
Wybrane wystawy zbiorowe:
2009 – Cztery Spojrzenia, Muzeum Literackie im. H. Sienkiewicza, Poznań,
2008 – Karnawał Cyborgów, BWA Słupsk,
– Klan Cyborgów, Galeria Działań, Warszawa,
2007 – BWA Leszno (WEA –ASP),
– Karnawał Cyborgów – Humaniści i artyści o mariażu człowieka z technologią. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Collegium Europeanum Gnesnense (katalog)

Pracowni Rzeźby
Program pracowni oparty jest na współdziałaniu wielu dyscyplin sztuki i wiedzie przez zrozumienie „czym jest” – wobec nich. O rzeźbie nie można myśleć jak o dziele istniejącym samodzielnie. Korzystając z bogactwa i doświadczeń
nauki o: rysunku, malarstwie, fotografii, architekturze oraz
z programów komputerowych, pracownia rzeźby – to miejsce, gdzie przenikają i uzupełniają się nawzajem wyszukane techniki, idee i wartości. Ćwiczenia z „hasłem”, są jedynie prowokacją intelektualną. Rzeźba – czyli praca z formą
i przestrzenią, to tylko elementy w szerokim cyklu poszukiwań twórczych. Dokumentacja obiektów, aranżacja, animacja, kreowanie sytuacji lub utrwalanie „chwili” – to właściwa kompozycja przestrzenna zarówno: rzeźbiarska,
malarska i rysunkowa. Moja pracownia rzeźby nie uzurpuje
sobie jedynie słusznych w klasycznym rozumieniu realizacji
w materiałach tradycyjnych takich, jak: kamień, metal,
drewno itp. Rzeźba może być zbudowana z różnych materiałów żywych lub martwych. Dlatego też użycie materiału
ma dla mnie zawsze wielkie znaczenie i ma ważny wpływ
na rzeźbę. Oznacza to jednocześnie, że nie mam żadnych
preferencji programowych co do stosowania materiałów.
Użycie jakichkolwiek wynika z dojrzałości projektów i podjętych decyzji w procesie studiowania. Często ważniejszym
jest prowokowanie do tworzenia i dopowiadania „nowych
esejów” o formie i przestrzeni dokumentując i manipulując
materialnością rzeźb w innych technikach. Łatwiej wtedy
ujrzeć i dokonać nowego osądu, nabyć nowych doświadczeń, by dystans w rozumieniu – specjalizacje: rzeźba, malarstwo, rysunek był znikomy lub żaden, by piękno technik
i doświadczeń przenikały się nawzajem. A doskonałość
warsztatu twórczego w żaden sposób nie ograniczała, lecz
pozwalała na spełnianie marzeń. By każda z wymienionych
dyscyplin była bogatsza o doświadczenia pozostałych. „Nowe technologie” oddają do dyspozycji nowe możliwości
tworzenia w przestrzeni wirtualnej oraz rozumienia rzeźby
poprzez tworzenie jej barwnego wizerunku lub obrazu. Zatem, posługiwanie się technikami dwuwymiarowymi – jest
nie tylko sposobem pracy, ale bardzo często efektem końcowym – rezultatem – refleksją i nowym obszarem systemowej penetracji. Ważną również cechą pracy nad „materią
rzeźbiarską” jest nie tylko jej efekt materialny, ale i kontekst werbalny.
—————

Born in 1954. He is a sculptor, a graduate from the Academy of Fine Arts in Poznan. Since 1983 he has been
involved with the artistic and pedagogical work of
today’s Academy of Fine Arts, now as associate professor. He was a tutor of several classes of students of the
Faculty of Art Education and of the Faculty of Sculpture
and Spatial Performances. He deals with stone as sculpture material in both its physical and culture-forming
sense. He is the Dean of the Faculty of Sculpture and
Spatial Performances.

Ćwiczenia z materią, 2007, granit, 30 x 25 x 103
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kazimierz raba
Pracownia Rzeźby
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1. 	Łukasz Gruszczyński, Obiekt, 2009, drewno,metal, 380 x 45
2.	Alicja Rabenda, Anatomia, 2009, grafika komputerowa, 100 x 70
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J a ros ł aw Bogucki

As.
Urodzony w 1976 r. w Poznaniu. Studia na Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu w latach 1997–2002, dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. zw. Józefa
Petruka. Pracuje jako asystent w pracowni rzeźby prof.
ASP Kazimierza Raby na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej ASP
w Poznaniu.
—————
Born in 1976 in Poznan. He studied at the Academy of
Fine Arts in Poznan in 1997–2002, graduated with honors
from the Faculty of Sculpture in the Studio of Professor
Józef Petruk. He works as a research-and-teaching assistant to Professor Raba in the Sculpture Studio at the Faculty of Sculpture and Spatial Performances, as well as at
the Faculty of Art Education at the Academy of Fine Arts
in Poznan.

Akt, 2002, brąz, wys. 18 cm
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Bez tytułu, 2005, brąz, wys. 73 cm

Bez tytułu, 2005, brąz, wys. 93 cm

IV. Biogramy

kadry z filmu, 2006–2009

wydział EA | asp w poznaniu

000 126

Anna Tyczyńska

1.	Plener w Miliczu 2009, zaliczenia – Fot. Archiwum Anny Tyczyńskiej
2. Wigilia pracowniana 2009, na zdjęciu Anna Tyczyńska i Dawid Radziszewski
3.	Plener w Luboradowie, 2009 – Fot. Archiwum Anny Tyczyńskiej
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Prof. ASP dr hab.
Kierownik Katedry Interdyscyplinarnej
www.tyczynska.free.art.pl
Ur. w Warszawie, mieszka i pracuje w Sadach pod Poznaniem. Prace w zakresie instalacji, sztuki obiektu, fotografii
i rysunku.
Kompetencje – kwalifikacje zawodowe:
2008 – objęcie II Pracowni Rysunku dla studentów studiów
dziennych na stanowisku prof. ASP,
2002-2007 – kurator i współprowadząca Galerię ON w Poznaniu,
2002-2005 – komisarz Konkursu im. Marii Dokowicz,
od 1991 – praca w ASP w Poznaniu, na Wydziale Edukacji
Artystycznej (od 1994 prowadzi pracownię rysunku),
1990 – dyplom w zakresie malarstwa i rysunku,
1985-1990 – studia w ASP w Poznaniu.
Wybrane wystawy indywidualne:
2009 – Melancholia, Galeria Wozownia, Toruń (katalog),
Cienka niebieska linia, BGSW, Ustka,
2008 – Confessions (razem z Susanne Krell), MBWA Leszno
(katalog),
2005 – Dolores Galeria Działań, Warszawa,
Bezsenność, Galeria Amfilada, Szczecin,
2001 – Insomnia Galeria ON, Poznań.

1992 – stypendium Miasta Poznania dla Młodych Twórców,
Medal Młodej Sztuki (Głos Wielkopolski),
1990 – stypendium im. Marii Dokowicz za Najlepszy Dyplom
Roku,
1989 wyróżnienie – Fama, Świnoujście.
Aktywność artystyczna:
2009 – kuratorka wystawy (razem z Dawidem Radziszewskim) Między 30 a 35, Stara Drukarnia, Poznań,
2008 – Międzynarodowe Spotkania Artystów Akademickich, Rawicz – Rokosowo,
2007 – prowadzenie warsztatów dla młodzieży polskiej
i niemieckiej we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach,
kuratorka wystawy MONA (kolekcja Inner Spaces) w zabytkowych budynkach przy ul. Orzeszkowej, w ramach Asia –
Europe Mediations,
2005 – kurator prezentacji Galerii ON na 2. Berliner Kunstsalon. Berliner Arena, Niemcy 		
kuratorka wystawy zbiorowej Continuum towarzyszącej
obchodom 25-lecia Konkursu im. Marii Dokowicz (razem
z dr Justyną Ryczek),
2004 – rezydencja Art-in-Situ La Roche sur Grane, Francja,
2003 – Eden/Primavera, warsztaty polsko-niemieckie dla
młodzieży, Frankfurt nad Odrą, Niemcy (płyta DVD),
Mehr Licht, Plus de Lumier, seminarium międzynarodowe,
Brandenburg an der Havel, Niemcy (katalog, płyta).

Pracownia Rysunku
Wybrane wystawy zbiorowe :
…w epoce ludzkości, po filozofii i religii, może sztuka będzie
2009 – Zapomniane pokoje, Galeria u Jezuitów, Poznań,
owym przedsięwzięciem, które zaspokoi to, co inny wiek
Erased Walls, Contemporary Art in Central and Eastern
nazywał „duchowymi potrzebami człowieka”.
Europe, Freies Museum, Berlin, Niemcy,
Joseph Kosuth, Art After Philosophy
x2 Poznań – Wrocław, MBWA, Leszno,
2008 – Powstanie Sztuki, Mazowieckie Centrum Sztuki
Proces
Współczesnej Elektrownia, Radom,
Na początku może być myśl, obraz, odczucie. Wyobraźnia
2007 – Unfolding memoirs, New Gallery, Jerozolima, Izrael
podpowiadająca różne wyobrażenia. Nie jest to jeszcze nic
(katalog),
konkretnego, ma charakter mglisty i zamazany, a forma po2006 – Miłość i Demokracja, Galeria Łaźnia, Gdańsk (kata- zbawiona jest wszelkich parametrów i znamion fizyczności.
log),
Gdy staje się intensywniejsza i wyrazistsza, rozpoznawalnym
Inbetween, Galeria Woo-rim, Seul, Korea Pd.
zaczyna być wyłaniający się obraz. Trzeba go uporządkować
Scharf! (Confessions), Museum fur Kunst und Gewerbe, i określić jego sens. To moment na postawienie pytań.
Hamburg, Niemcy (katalog).
Co to jest i dlaczego? Czym to jest i jakie?
Powstają pierwsze szkice odpowiadając na pytanie – jak?
Nagrody, stypendia, wyróżnienia:
Od tego momentu można przystąpić do nadania wyobraże2002, 1997, 1991, 1989 — stypendium Ministra Kultury
niom konkretnej formy, ubrać ją w „ciało”, określając jej
i Sztuki,
fizyczność. Proces musi być kontrolowany, a kształt pracy
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Nie patrz prosto w słońce, kadry z filmu, 2009
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Anna Tyczyńska
Pracownia Rysunku

1.	Plener w Luboradowie, 2009 – Fot. Archiwum Anny Tyczyńskiej
2. Luboradów 2009, wystawa poplenerowa – Fot. Archiwum Anny
Tyczyńskiej
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odnoszony do pierwotnego zamysłu. Można pozostawić
margines dla alternatywnych rozwiązań i kształtującego
materie przypadku. Spełniony zamysł zyskuje własny byt,
stając się niezależnym elementem rzeczywistości.
Ćwiczenia z wyobraźni
Włączyłem przejrzystość w mój wykaz wartości do ocalenia,
właśnie po to, aby ostrzec, że grozi nam niebezpieczeństwo
utraty jednej z podstawowych właściwości człowieka: mam
na myśli zdolność wyrazistego wywoływania wizji nawet
z zamkniętymi oczami, (…) zdolność „myślenia” obrazami.
Italio Calvino, Wykłady Amerykańskie
Sztuka nie istnieje bez wyobraźni.
Wszystkie informacje, bodźce i emocje wywołane naszym
byciem w świecie, są zapisywane i przechowywane w mózgu. Pamięć jest narzędziem przekształcania i segregowania danych według ważności i potrzeb. Stymulacja określonych ośrodków w mózgu pozwala na uwolnienie nie tylko
obrazów, emocji i uczuć, pozwala na bezpośredni powrót do
momentu, który stany te wywołał.
Co kształtuje wyobraźnię? Wiele elementów – obserwacja
świata, jego fantasmagoryczne i oniryczne przeobrażenia,
świat przedstawień przekazywanych przez kulturę na różnych poziomach oraz proces wyabstrahowania, kondensacji
i uwewnętrznienia zmysłowego postrzegania.
Italio Calvino, Wykłady Amerykańskie
Wyobraźnia jest bezpośrednim odbiciem naszego obcowania ze światem, naszych z nim relacji.
Do niej spływają obrazy i słowa, by przekształcone i uformowane, wypłynąć z niej jako myśli i idee.

Ćwiczenia z anatomii
Kropki, kreski, powierzchnie, faktury i inne
punkt
Postaw w przestrzeni kilka punktów i narysuj.
Punkt – abstrakt nieposiadający formy, materii, wymiaru.
Pojęcie matematyczne istniejące wyłącznie w naszej
wyobraźni.
idea.
Istotna struktura linii i płaszczyzny.

Podstawowe pojęcie z zakresu rysunku:
linia
Wyobraź sobie linię biegnącą stąd w nieskończoność i spróbuj ją narysować.
Utworzona z przesunięcia punktu na płaszczyźnie.
Nie posiada grubości, szerokości, długości ani ciężaru.
Nie ma początku i końca.
płaszczyzna
Wyobraź sobie kartkę papieru…
Istnieje tylko w naszej wyobraźni.
Nie posiada grubości, ani ciężaru, więc jej fizyczny wymiar
nie istnieje.
Posada długość i szerokość, co pozwala na określenie parametrów powierzchni.
przestrzeń
Wyobraź sobie linię rozcinającą pomieszczenie, w którym
się znajdujesz i narysuj przestrzenie powstałe w wyniku
podziału.
czas
Ile czasu zajmuje narysowanie martwej natury?
A ile człowieka?
Tematy ćwiczeń
Ile czasu zajmie zarysowanie arkusza kartki?
Wyobraź sobie płaszczyznę...
Ile czasu wyrażenie myśli?
Każdy temat może być tematem dobrym.
rysunek
Trudność, łatwość nie leżą w temacie, ale w podejściu do
Czym jest rysunek?
niego, indywidualnych możliwościach, świadomości.
Jest wiele odpowiedzi, ale dla mnie najbliższą jest ta, w któProponowane przeze mnie tematy formułowane są w spo- rej mowa o naturalnej potrzebie, pierwotnym języku…
sób szeroki i zmuszający do samodzielnego postawienia
Najprostszy i elementarny.
problemu oraz określenia jego granic. Mogą mieć charakter
Jeśli podstawowe pojęcia punktu, linii, płaszczyzny naprowokacji zmuszającej do szybkiej analizy problemu i szyb- zwiemy alfabetem sztuki, rysunek jest niewątpliwie jej
kiej odpowiedzi na temat.
gramatyką.
Jednak nie odpowiedzi są najistotniejsze, a umiejętność
Wszechobecny. Odnieść go można zarówno do sfery idei
stawiania pytań, świadomość ich sensu i wagi.
(aspekt wewnętrzny), jak i nadać mu wymiar fizyczny
Moim zadaniem jest wsłuchiwać się, ukazywać wielość roz- (aspekt zewnętrzny).
wiązań i wielość dróg.
Traktując rysunek pod kątem pierwszego aspektu, jest on
I stawiać pytania.
równorzędnym i autonomicznym językiem sztuki, w drugim
I wspólnie na nie odpowiadać.
aspekcie – cała rzeczywistość jest jego przejawem.
—————
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Born in Warsaw. In the years 1985–1990 she studied at
the Academy of Fine Arts in Poznan and gained her
diploma in Painting and Drawing. Since 1991 she has
been working at the Academy of Fine Arts in Poznan at
the Faculty of Art Education, since 2008 as associate
professor. Since 1994 she has run a Drawing Studio. In
the years 2002–2007 she was a curator and co-manager
of the ON Gallery in Poznan. In 2002–2005 she was a
curator of Maria Dokowicz Competition. She is currently
the Head of Interdisciplinary Department at the Faculty
of Art Education. She deals with photography, drawing,
installations and the art of object.

pocztówki
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Sylwia Czubala, ARTIST CARE, 2010, videoperformance

postcards

Sylwia Czubała
EA-fashion
Nasz świat kręci się w bębnie pralki i wirze mydlin z Białego
Jelenia. Praktyczno-teoretyczny kierunek przysparza nie lada dylematów: nieustannie staramy się pogodzić ekskluzywność garderobianą krytyczki/krytyka z odzieniem roboczym stosownym dla działalności twórczej. Gdy już coś
poważnego zmalujemy, zdejmujemy szary, martwy sweter,
który znów stał się odrobinę bardziej ażurowy. Układamy
go wraz z bezkształtnymi spodniami tak długo, aż nie wymodelujemy idealnej, dzianinowej kulki. Zmienna odzież
nie zawsze ratuje jednak odzież właściwą, a kostka szarego
mydła nie zawsze uwalnia twarz wielobarwnych plam.
Przeważnie nosimy na sobie pamięć kilku namalowanych
wcześniej obrazów. Bo albo podczas „przebiórki” niezauważenie musnęliśmy rękawem czyjś „świeżo malowany” albo
swoimi „świeżo malowanymi” musnęliśmy nos. Kwitujmy
jednak uśmiechem uwagę na przejściu dla pieszych:
– Jest tu pani brudna od ketchupu.
Kolejny raz udało nam się przecież wynieść coś ze szkoły.
A co Ty wiesz o Edukacji Artystycznej?
10 nowatorskich i odkrywczych opinii studentów ASP na
temat naszego kierunku:
•
Macie dwie specjalności. Jedna to Krytykowanie.
•
Ten kierunek to nuda. Sama teoria.
•
Myślę, że studiując na EA mógłbym w końcu zacząć
rozumieć sztukę ...współczesną.
•
Mgr plastyki? Z takim tytułem ukończycie studia?
•
To prawda, że macie 20 obowiązkowych przedmiotów?
•
Myślałem, że wasz przedmiot wiodący to konserwacja
zabytków.
•
Jestem za głupi, by to studiować, wy używacie niezrozumiałych dla mnie słów.
•
To taka historia sztuki – tyle, że na ASP.
•
Chciałabym studiować na EA. Wy macie głowy pełne
pomysłów!
•
Wkurzacie mnie. Mój profesor mówi, że jak czegoś nie
wiem, to mam się skonsultować z kimś z EA, to mi to
wytłumaczy.
—————
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Sylwia Czubała, HAIR ART, 2010, videoperformance

V. Pracownie
studia niestacjonarne

V. pracownie

S ł a w o m ir B r z o s k a

Prof. ASP
Prowadzi Pracownię Działań Multimedialnych od 2001 roku,
obecnie dla III roku studiów drugiego stopnia.
Zajęcia mają charakter indywidualnych korekt kolejnych
etapów realizacyjnych tematów semestralnych. Są one pretekstem do twórczych poszukiwań relacji zachodzących
współcześnie w przestrzeni. Relacje te porządkują sensy
i znaczenia, aktywizując recepcję otaczającego świata. Po
ogólnym zarysowaniu problemu, jakim chce się zająć student, dobierane jest odpowiednie medium. Dobór środków
wyrazu powinien być w najwyższym stopniu świadomy
i przemyślany. Jednocześnie to nie medium ma narzucać
określony efekt końcowy realizacji, lecz pomysł winien zdecydować, jaki środek plastyczny jest najbardziej odpowiedni. Niezwykle istotne jest uświadomienie, że nie nagromadzenie użytych środków wyrazu, ale ich redukcja
doprowadzona do najbardziej niezbędnych, decyduje o sile
przekazu.

Sławomir Brzoska, instalacja

—————
Associate professor at the Academy of Fine Arts in
Poznan. He runs the Studio of Multimedia Performances
since 2001, currently for third year students of supplementary MA studies.

Paweł Stepanow, Andrzej Poturalski, Mateusz Oleszczak, Codzienność-niecodzienność, kadry z filmu

wydział EA | asp w poznaniu
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J ó z e f D r ą ż k i e wi c z

Sesja zimowa studentów WEA, studia zaoczne. Zajęcia z rysunku
anatomicznego w pracowni prof. Józefa Drążkiewicza, luty 2010 r.

Prof. zw.
Prowadzi Pracownię Rysunku z elementami anatomii od
2001 roku, obecnie dla I roku studiów pierwszego stopnia.
—————
Professor at the Academy of Fine Arts in Poznan. He has
been running the Studio of Drawing with Elements of
Anatomy since 2001, currently for first year students of
BA studies.
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V. pracownie

Kr z y s z t o f M o l e n d a

Ad. II˚
Prowadzi Grafikę Warsztatową od 2001 roku, obecnie dla
I roku studiów pierwszego stopnia.
Program pracowni zakłada wprowadzenie w zagadnienia
grafiki warsztatowej i projektowej w ogólnym zakresie, poprzez wykłady, omawianie zagadnień technologicznych, zadań projektowych, możliwości artystycznych i warsztatowych; prezentacje warsztatu graficznego i różnych technik
graficznych (linoryt, drzeworyt, litografia, techniki wklęsłodrukowe, serigrafia, wykorzystanie technik fotograficznych
i komputerowych); zapoznanie z bezpiecznym korzystaniem z pracowni graficznej, używaniem materiałów i narzędzi; omówienie zagadnień tradycyjnych oraz nowych kierunków w grafice i użycia współczesnych mediów; pokazy
realizacji graficznych i ich omawianie; ćwiczenia praktyczne,
samodzielne realizacje zadań programowych w technikach
graficznych: (linoryt, monotypia, collagraf) oraz grafika
cyfrowa (wydruki, projekty elektroniczne); wprowadzenie
w zagadnienia projektowania graficznego i grafiki cyfrowej;
wprowadzenie w obsługę komputerowych programów graficznych.
—————
Assistant professor, he teaches Graphic Arts Techniques
since 2001, now for the first year BA studies.

Ewa Grajnert-Hałupka, Bez tytułu, 2007, wydruk cyfrowy + linoryt, 32 x 23
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Laura Gonczarko, On, 2006, linoryt, 67 x 50
Łukasz Gruszczyński, Bez tytułu, 2007, linoryt, 50 x 63

Janusz Oleksa

dr
Prowadzi Fotografię od 2009 roku, obecnie dla II roku studiów pierwszego stopnia. Wcześniej przedmiot ten prowadził w latach 1993–2000.
Zajęcia mają na celu poznanie przez studentów podstaw
języka porozumiewania się poprzez obraz fotograficzny.
Dotyczy to analizy obrazu fotograficznego z wyszczególnieniem podstawowych elementów składowych, takich jak
istotność światła, relacje przestrzenne i wpływ czasu. Równolegle studenci poznają podstawowe formy wypowiedzi
w fotografii; od kadru poprzez dyptyk do sekwencji. Zajęcia,
oprócz docelowych rozmów na temat prac i wcześniejszego
omówienia tematów, obejmują również serię wykładów
podpartych prezentacjami dotyczącymi zarówno podstawowych aspektów z zakresu techniki i technologii fotograficznej, jak i z wybranych elementów historii i estetyki fotografii. Dodatkowym elementem zajęć jest omawianie
najważniejszych współczesnych zjawisk, w których udział
bierze fotografia.
—————
Senior lecturer, he has been teaching Photography since
2009, now for the second year of BA studies. Previously,
he taught the subject in the years 1993 to 2000.

1.	Adam Jasiński, 2010
2. Marta Śmietana, 2010
Po prawej:
3. Marta Śmietana, 2010
4. Rafaela Jesionowicz, 2010
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E u g e n i u s z S k o rwid e r

Prof.
Urodzony w 1954 roku. Studia w PWSSP w latach 1976–
–1981, dyplom w pracowni prof. Waldemara Świerzego. Od
1983 roku asystent w Pracowni Plakatu prof. Waldemara
Świerzego. Od 1996 roku prowadzi Pracownię Grafiki Projektowej na Studiach Zaocznych Wydziału Edukacji Artystycznej. Od 2003 roku prowadzi Pracownię Plakatu na
Wydziale Grafiki. Zajmuje się projektowaniem graficznym,
zwłaszcza plakatem.
Pracownia Grafiki Projektowej
Celem Pracowni Grafiki Projektowej jest przybliżenie studentom zagadnień związanych z projektowaniem graficznym. Ważnym aspektem jest metoda formułowania komunikatu graficznego oraz specyficzny sposób myślenia
polegający na dążeniu do syntezy. Studenci realizują program składający się z zadań projektowych dotyczących komunikacji wizualnej (plakat, logo, ilustracja, typografia itp.).
Podczas zajęć odbywa się omówienie prowadzonych projektów, są to korekty oraz konsultacje. Częstym ich elementem są prezentacje przykładów z zakresu tej dziedziny. Niezmiernie istotne jest rozbudzenie i uwrażliwienie na tę
sferę studenta – przyszłego projektanta, jak i odbiorcy.
—————
Born in 1954. He studied at the Academy of Fine Arts in
Poznan in 1976–1981 and obtained his diploma in the
Studio of Professor Waldemar Swierzy. Since 1983 he
has been a research-and-teaching assistant to professor
Waldemar Świerzy at the Poster Design Studio.
Since 1996 he has been the Head of the Studio of Graphic
Design in extramural studies at the Faculty of Art Education; since 2003 also the Studio of Poster Design at the
Faculty of Graphic Arts. He deals with graphic design and
poster design in particular.
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V. pracownie

S ł a w o m ir S o b c z a k

Prof.
Prowadzi Pracownię Cyfrowych Form Obrazowania od 2008
roku, wcześniej, przez rok prowadził Pracownię Multimedialną.
Program pracowni zorientowany jest na szeroko rozumiane
działania multimedialne umożliwiające twórczy kontakt
z widzem w przestrzeni medialnej i społecznej. Nakierowany jest na poznawanie współczesnych technik i narzędzi do
kreacji artystycznych i metod twórczego ich wykorzystywania.
Studenci w ciągu 2 semestrów zdobywają umiejętności
i kompetencje do kreowania medialnej przestrzeni audiowizualnej, korzystając z narzędzi i technologii cyfrowych.
—————
Professor at the Academy of Fine Arts in Poznan. He has
been running the Studio of Digital Imaging since 2008.
Previously he had been the Head the Multimedia Studio
for a year.
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1. Kinga Górak, Przestrzeń przetworzona, fotografia, 2009
2.	Danuta Krajewska, fotografia z serii Moje podróże, 2009
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VI. działalność WEA

Praca Mirosława Filonika, Stary Browar, Poznań, 2004
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Prezentacje Wydziału Edukacji Artystycznej – czyli wystawy połączone z wykładami zapoczątkowane zostały w roku 2004, a pierwszą realizacją tego typu była wystawa Myślą, słowem,
formą, obrazem prezentująca postawy twórcze pedagogów i studentów Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu zorganizowana w Starym Browarze w Poznaniu.
Kolejne prezentacje z tego cyklu miały miejsce w 2005 roku w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu i w Kunstbauwerk e.V. Tabakfabrik w Vierraden w Niemczech. Rok
2005 zamyka wystawa Modernizm w lustrze współczesności, polsko-niemiecka wystawa prezentująca artystów ze Szkoły Bauhaus oraz wykładowców i studentów Wydziału Edukacji
Artystycznej ASP w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Collegium Europaeum Gnesnense w Gnieźnie.
W 2007 roku odbyła się Prezentacja Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu, w Lesznie, w Galerii Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych i w Galerii w Ratuszu oraz Karnawał
cyborgów, wystawa wykładowców i studentów Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu połączona z sympozjum na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza Collegium Europaeum
Gnesnense w Gnieźnie.
W 2009 roku z okazji 35-lecia Wydziału Edukacji Artystycznej odbyła się wystawa Między 30 a 35 w Starej Drukarni w Poznaniu i choć ta wystawa nie do końca wpisuje się we wszystkie
założenia wcześniejszych prezentacji – to łączy je ważny element wspólnego prezentowania wykładowców, absolwentów i studentów wydziału. Do wyżej wymienionych prezentacji wydane zostały trzy katalogi oraz płyta CD.
prof. ASP Joanna Imielska

Otwarcie wystawy; od lewej prof. Joanna Imielska, prof. Wojciech Müller (ówczesny rektor), prof. Jacek Jagielski (ówczesny dziekan WEA)
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VI. działalność WEA

Otwarcie wystawy, wśród gości prof. Józef Drążkiewicz

wydział EA | asp w poznaniu
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Otwarcie wystawy, wśród gości: prof. Andrzej Kurzawski i Mirosław Bałka

000 147

Otwarcie wystawy, wśród gości od lewej: prof. Mirosław Pawłowski, Alina Kulczyńska i ad. II Krzysztof Molenda

VI. działalność WEA

Od lewej profesorowie: Jacek Jagielski, Joanna Imielska, Kazimierz Raba
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Otwarcie wystawy: prof. Jacek Jagielski z kierownikiem Kunstbauwerk e.V. Tabakfabrik w Vierraden
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Vierraden

Studentka WEA, Magdalena Kalenin
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VI. działalność WEA
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W SUS P o z n a ń
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VI. działalność WEA

Wystawę otwiera Grażyna Gajewska

1.	Prof. Jacek Jagielski oraz studentki: Agnieszka Hamelka, Magdalena Kozicka i Dorota Zbroszko
2.	Profesorowie: Jacek Jagielski i Piotr C. Kowalski
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P r e z e n t a c j e W y d z i a ł u Ed u k a c ji Ar t y s t y c z n e j
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Collegium Europaeum Gnesnense, Gniezno 2005
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VI. działalność WEA

1. Wystawę w MBWA otwiera dyrektorka Danuta Stemplewska i dziekan WEA prof. Jacek Jagielski

3. Ludomir Gałdowski i jego praca

2. Otwarcie wystawy w Galerii w Ratuszu; od lewej: dyrektorka MBWA w Lesznie Danuta Stemplewska, prof. Joanna
Imielska oraz uczestnicy wystawy
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P r e z e n t a c j e W y d z i a ł u Ed u k a c ji Ar t y s t y c z n e j
Galeria Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, Galeria w Ratuszu, Leszno 2007
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VI. działalność WEA

1. Wystawę otwierają: rektor ASP prof. zw. Marcin Berdyszak, dziekan WEA prof. Joanna Imielska, prof. Anna
Tyczyńska i Dawid Radziszewski

3. wykł. Mariusz Kruk i prof. Marcin Berdyszak

2.	Prorektor prof. Andrzej Syska
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P r e z e n t a c j e W y d z i a ł u Ed u k a c ji Ar t y s t y c z n e j
Między 30 a 35 | Stara Drukarnia w Poznaniu 2009

1. dr Justyna Ryczek

3. prof. Roman Kubicki

2. profesorowie: Andrzej Bobrowski, Mirosław Pawłowski, Kazimierz Świrydowicz
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studenci WEA: Łukasz Gruszczyński, Magdalena Izban, Ewa Grajnert-Hałupka
i absolwentki: Agnieszka Musiał i Ewa Chruścińska

wydział EA | asp w poznaniu

000 158

P r e z e n t a c j e W y d z i a ł u Ed u k a c ji Ar t y s t y c z n e j
Między 30 a 35 | Stara Drukarnia w Poznaniu 2009
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Sympozjum towarzyszące wystawie Myślą,
słowem, formą, obrazem, Stary Browar,
Poznań, 2004; wykład mgr Ewy Wójtowicz

Stary Browar, Poznań, 2004;
wykład st. wykł. Włodzimierza Filipka

Stary Browar, Poznań, 2004;
wykład prof. Jarosława Kozłowskiego

Stary Browar, Poznań, 2004

Stary Browar, Poznań, 2004;
wykład prof. Romana Kubickiego

Stary Browar, Poznań, 2004;
kadr z filmu Macieja Michalskiego

Stary Browar, Poznań, 2004;
wykład prof. Jolanty Dąbkowskiej-Zydroń

Stary Browar, Poznań, 2004;
wykład dr Justyny Ryczek
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Sympozja i konferencje
z o rg a n i z o w a n e pr z e z W y d z i a ł Ed u k a c ji Ar t y s t y c z n e j

Podobnie, jak w przypadku publikacji, aktywność Wydziału Wychowania Plastycznego w zakresie organizowania konferencji naukowych i sympozjów w latach 70., 80. i 90. XX wieku była
ograniczona, a tak naprawdę niemalże w ogóle nie istniała. Częściowo powody takiej sytuacji są analogiczne, jak w wypadku działalności wydawniczej jednostki we wspomnianym powyżej okresie. Nie oznacza to jednak, że pracownicy Wydziału Wychowania Plastycznego nie mogli poszczycić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi. W latach 90. ubiegłego wieku pojawiały się także, niestety epizodycznie i rzadko, inicjatywy naukowe, którym patronowała poznańska PWSSP/ASP, i w których aktywny udział brali teoretycy zatrudnieni na Wydziale
Wychowania Plastycznego lub na Wydziale Edukacji Artystycznej. I tak na przykład w październiku 1994 roku Marian Golka zorganizował, pod auspicjami całej uczelni, konferencję naukową pt. Artyści polscy: lokalność czy uniwersalizm?, na której swoje wystąpienia zaprezentowali między innymi: Alicja Kępińska, Jolanta Dąbkowska-Zydroń, Grzegorz Dziamski i Roman
Kubicki. Dynamiczna aktywność w dziedzinie organizacji sympozjów i konferencji naukowych, bardzo często połączonych z problemowymi wystawami dzieł sztuk wizualnych, na większą
skalę da się zauważyć dopiero pod koniec pierwszej połowy pierwszej dekady obecnego stulecia. Najważniejsze publikacje, wydane we wspomnianym okresie przez Wydział Edukacji
Artystycznej, traktować można jako wydawnicze udokumentowanie istotnych dla wydziału sympozjów i konferencji naukowych.

Sympozja i konferencje zorganizowane przez wydział w latach 2004–2009:
Myślą, słowem, formą, obrazem – prezentacja postaw twórczych pedagogów i studentów Wydziału Edukacji Artystycznej
ASP w Poznaniu
Stary Browar, Poznań
10-17 października 2004 roku
Sympozjum towarzyszące wystawie.
Wykłady:
prof. ASP Jolanta Dąbkowska-Zydroń, Nostalgia sztuki,
mgr. Ewa Wójtowicz, Prywatne panopticum,
prof. zw. Alicja Kępińska, Dotyk sztuki,
prof. zw. Jarosław Kozłowski, Akademia bez ścian,
prof. ASP Roman Kubicki, Zbawcza moc brzydkiej sztuki,
dr Justyna Ryczek, Sztuka poza galerią,
st. wykł. Beata Rymkiewicz, Edukacja artystyczna, kilka uwag o potrzebie uwalniania się od stereotypów,
st. wykł. Włodzimierz Filipek, Opisanie niemożliwego: obraz i słowo wobec Shoah.
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1. Wykład dr Ewy Wójtowicz, Ratusz w Lesznie, 2007 – Fot. Archiwum MBWA w Lesznie

3. Wykład prof. Romana Kubickiego, Ratusz w Lesznie, 2007 – Fot. Archiwum MBWA w Lesznie

2. Sympozjum towarzyszące Prezentacji Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu w Galerii Miejskiego Biura
Wystaw Artystycznych, Galerii w Ratuszu w Lesznie, 2007 – Fot. Archiwum MBWA w Lesznie

4. Wykład dr Justyny Ryczek, Ratusz w Lesznie, 2007 – Fot. Archiwum MBWA w Lesznie
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Prezentacja Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu
Galeria Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych – Galeria w Ratuszu, Leszno
7–27 marca 2007 roku
Sympozjum towarzyszące wystawie.
Wykłady:
dr Justyna Ryczek, Sztuka polska dzisiaj,
dr Ewa Wójtowicz, W lustrze monitora. Artystyczne prezentacje w Internecie,
prof. ASP dr hab. Roman Kubicki, Wieczny zmierzch sztuki.
Konferencja: Karnawał cyborgów. Humaniści i artyści o mariażu człowieka z technologią
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Collegium Europaeum Gnesnense, Gniezno
22 marca 2007 roku
Wystąpienia wykładowców Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu:
prof. Alicja Kępińska, Bliskość Obcego,
prof. ASP Roman Kubicki, Rozum absolutny. Etyka w świecie cyborgów,
dr Justyna Ryczek, Cyborgi codzienności,
dr Ewa Wójtowicz, Drugie życie. Artysta i jego dzieło jako byty wirtualne.
Konferencji towarzyszyła wystawa prac studentów i wykładowców Wydziału Edukacji Artystycznej.
Przyszłość i nowe wyzwania Edukacji Artystycznej – międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Wydział Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu
Dom Plenerowy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Skoki
18–21 maja 2009 roku
Wykłady i wystąpienia autorskie:
prof. dr hab. Zbyszko Melosik (ASP, UAM Poznań), Edukacja wyższa i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy,
ad. Alicja Snoch-Pawłowska (UMCS Lublin), Kierunek studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w świetle założeń i realiów procesu
bolońskiego,
prof. ASP dr hab. Joanna Imielska (ASP Poznań), Edukacja Artystyczna w systemie nauczania Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu,
prof. Wiesława Limont (UMK, Toruń), Specjalności na edukacji artystycznej,
prof. Witold Chmielewski (UMK, Toruń), Szczególny sens edukacji wizualnej,
dr Jakub Żmidziński (ASP Poznań), Kulturowe konteksty edukacji artystycznej,
prof. Mirosława Moszkowicz (Akademia Pedagogiczna Kraków), Kulturowe konteksty edukacji artystycznej,
prof. dr hab. Roman Kubicki (ASP, UAM Poznań), Wieczne boje o sztukę.

000 163

VI. działalność WEA

1.	Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej, UAM w Poznaniu, 2009, wystąpienie rektora ASP, prof. zw. Marcina Berdyszaka
2.	Otwarcie wystawy towarzyszącej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej, Galeria Akademicka UAM w Poznaniu, 2009

3.	Otwarcie wystawy towarzyszącej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej, Galeria Akademicka UAM w Poznaniu, 2009; od lewej: dr Sławomir Krzyśka, prof. Roman Kubicki i prof. Joanna
Imielska
4.	Otwarcie wystawy towarzyszącej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej, Galeria Akademicka UAM w Poznaniu, 2009; pierwszy z lewej rektor ASP prof. zw. Marcin Berdyszak
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Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej – ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych i Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu oraz
Wydział Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu
Poznań UAM, ul. Szamarzewskiego 89, budynek D i E; Poznań ASP, al. Marcinkowskiego 29, budynek A
15 i 16 października 2009 roku
Wystąpienia wykładowców Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu:
prof. dr hab. Marcin Berdyszak, Kilka refleksji o edukacji artystycznej,
prof. ASP, dr hab. Roman Kubicki, Jest tylko obrazem i potrzebuje pomocy. Biblijne myśli z filozofii sztuki,
dr Justyna Ryczek, Jak wyjaśnić sztukę współczesną? – Propozycja estetyki relacyjnej,
mgr Magdalena Parnasow-Kujawa, Dzieci i sztuka – warsztat,
Konferencji towarzyszyła wystawa: Dyplomy 2009. Wybrane dyplomy Wydziału Edukacji Artystycznej, kuratorka prof. ASP dr hab. Joanna Imielska.
Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży (w tym teatralna, muzyczna, plastyczna i literacka) – Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli województwa wielkopolskiego.
Aula Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 29
17 listopada 2009 roku
Wykłady i wystąpienia autorskie:
prof. Zbyszko Melosik (UAM, WSE, Poznań), Młodzież, edukacja, kultura współczesna,
prof. Barbara Nowak (AM, Poznań), Współczesne tendencje w edukacji muzycznej,
Marek Cyris (Teatr Animacji, CK Zamek), Spotkanie z edukacją teatralną,
prof. Marcin Berdyszak (ASP Poznań), Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - prezentacja warsztatowych działań artystycznych,
mgr Elżbiety Witkiewicz i mgr Justyny Szychowiak, (doradcy metodyczni Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu), Nowelizacja prawa oświatowego; zmiany w „Podstawie Programowej” dotyczące treści edukacji przedmiotów artystycznych w zakresie plastyki i muzyki.
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1. Międzynarodowa Konferencja poświęcona nurtowi ART BRUT, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Pozna3. Międzynarodowa Konferencja poświęcona nurtowi ART BRUT, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Poniu, 2010; od lewej: prof. Jacek Jagielski (prorektor ASP); Joanna Daszkiewicz (koordynator projektu), prof. Aleksander znaniu, 2010; od lewej: Adam Nidzgorski (malarz, Francja), prof. Alain Bouillet (Francja), Pierre-Jean Wurtz (prezes
Jackowski (gość honorowy konferencji) – Fot. Marek Bielecki
L’association „Hors-Champ”, Francja) – Fot. Marek Bielecki
2. Międzynarodowa Konferencja poświęcona nurtowi ART BRUT, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Poznaniu, 2010; od lewej studentki WEA: Katarzyna Adamkiewicz i Marta Tracewska – Fot. Sonia Rammer

4. Międzynarodowa Konferencja poświęcona nurtowi ART BRUT, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Poznaniu, 2010; wystąpienie dr Jakuba Żmudzińskiego – Fot. Marek Bielecki
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ART BRUT – między sztuką a terapią, międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Wędrownych Architektów, Wydział Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu
i Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań, ul. gen. T. Kutrzeby 10
15 i 16 kwietnia 2010 roku
Wystąpienia wykładowców Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu:
dr Jakub Żmidziński Elementy kulturowe w art brut. Na przykładzie prac z Meksyku i Polski.
mgr Sonia Rammer Impresja na temat twórczości Judith Scott
studentka WEA: Maja Stańko Między mną… a – rozważania o specyfice arteterapii.
Konferencji towarzyszyła wystawa multimedialna Art Brut na podstawie filmów o zjawisku art brut, Galeria ASP, Poznań; kuratorzy projektu: Marek Glinkowski i Tomasz Drewicz.
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Publikacje wydawane pod patronatem Wydziału Wychowania Plastycznego i Wydziału
Edukacji Artystycznej poznańskiej PWSSP/ASP w latach 1974–2009

Aktywność wydawnicza Wydziału Edukacji Artystycznej poznańskiej ASP (wcześniejszego
Wydziału Wychowania Plastycznego Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu) stała się zauważalna dopiero w pierwszej dekadzie obecnego stulecia. To właśnie
w tym okresie pod patronatem wydziału wydano trzy znaczące publikacje: Myślą, słowem,
formą i obrazem. Prezentacje postaw twórczych pedagogów i studentów Wydziału Edukacji
Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (2004), Modernizm w lustrze współczesności (2006), Klan cyborgów. Mariaż człowieka z technologią (2008) oraz Między 30 a 35 (2009).
Wcześniej aktywność wydziału na tym polu była zdecydowanie ograniczona. W latach 70.
i 80. XX wieku przy aktywnym współudziale Wydziału Wychowania Plastycznego wydawano
skrypty (swoiste podręczniki) do nauki istotnych przedmiotów teoretycznych, wykładanych
w poznańskiej uczelni, takich jak: Psychofizjologia widzenia czy Analiza dzieła sztuk plastycznych. I tak na przykład skrypt pt. Psychofizjologia widzenia autorstwa Agaty MączyńskiejFrydryszak i Małgorzaty Jaskólskiej-Klaus pojawił się w latach 1975-1976. Kolejne jego poszerzone edycje (tym razem także przy współudziale naukowym Tomasza Maruszewskiego)
ukazywały się odpowiednio w roku 1979 (część I i II) oraz w roku 1980 (część III). Wspomniane
materiały stały się podstawą książki wydanej pod patronatem uczelni, pod tym samym tytułem, odpowiednio w dwóch edycjach: w roku 1991 oraz roku 2001. Innym ciekawym skryptem,
przygotowanym około 1985 roku przez pracownika Wydziału Wychowania Plastycznego, była praca Jolanty Dąbkowskiej-Zydroń pt. Wybrane zagadnienia analizy dzieła sztuk plastycznych, znakomity materiał uzupełniający treści programowe wykładane przez autorkę w ramach zajęć Analiza dzieła plastycznego z elementami krytyki, przedmiotu objętego
programem studiów, zarówno na dawnym Wydziale Wychowania Plastycznego, jak i na obecnym Wydziale Edukacji Artystycznej. Pomimo braku publikacji wydawanych pod jednoznacznym patronatem Wydziału Wychowania Plastycznego poznańskiej PWSSP w latach 80. XX
wieku, pracownicy wydziału publikowali swe teksty teoretyczne w Zeszytach Artystycznych,
wydawanych przez uczelnię od 1983 roku. Czasopismo to wydawane było odpowiednio w latach 1983–1996 oraz po kilkuletniej przerwie od roku 2003. Na szczególną uwagę w kontekście aktywności naukowej pracowników wydziału zasługuje numer 8 Zeszytów Artystycznych
z 1995 roku, stanowiący swoisty zbiór wystąpień konferencyjnych wygłoszonych na wcześniejszej konferencji naukowej zorganizowanej przez Mariana Golkę – również pracownika
wydziału w latach 80. i 90. XX wieku. W redagowanej przez wspomnianego teoretyka publikacji, która zajęła cały 8 numer Zeszytu Artystycznego – publikacji, zatytułowanej Artyści polscy: lokalność czy uniwersalizm? swe teksty zamieścili między innymi: Alicja Kępińska, Jolanta Dąbkowska-Zydroń, Grzegorz Dziamski czy Roman Kubicki – aktywni pedagodzy
i teoretycy sztuki przez wiele lat bezpośrednio i aktywnie związani z Wydziałem Wychowania
Plastycznego i Wydziałem Edukacji Artystycznej. Znikoma ilość publikacji wydawanych przez
Wydział Wychowania Plastycznego w latach 70., 80. i 90. XX wieku spowodowana była
przede wszystkim brakiem środków finansowych i technicznych do realizacji tego typu celów.
Poza tym na początku swego istnienia Wydział Wychowania Plastycznego był zainteresowany przede wszystkim celami dydaktycznymi, ambicje szerszej działalności teoretycznej pojawiły się dopiero w latach 80. ubiegłego wieku, jednak bardzo długo nie mogły być one w peł-
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ni zrealizowane z powodu przeszkód ekonomicznych i finansowych. Pierwsza dekada
obecnego wieku, to gwałtowny wzrost prestiżu Wydziału Edukacji Artystycznej poznańskiej
ASP oraz aktywne działania na rzecz jego artystyczno-teoretycznej aktywności, podejmowane przez dwóch dziekanów wydziału: profesora ASP Romana Kubickiego i profesora Jacka Jagielskiego. To niewątpliwie ich działania bezpośrednio przyczyniły się do znacznego podwyższenia aktywności wydawniczo-naukowej Wydziału Edukacji Artystycznej poznańskiej ASP w
dobie współczesnej.
Publikacje:
Myślą, słowem, formą i obrazem. Prezentacje postaw twórczych pedagogów i studentów
Wydziału Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Joanna Imielska,
Jacek Jagielski, Kazimierz Raba, Roman Kubicki (redakcja i opracowanie merytoryczne), Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu – Wydział Edukacji Artystycznej i Fundacja Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu, Poznań 2004.
Publikacja towarzysząca wystawie i sympozjum pod tym samym tytułem, zorganizowanych
z okazji 30-lecia istnienia Wydziału Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, prezentująca: teksty teoretyków sztuki i prace artystów zatrudnionych na wydziale na
stanowisku pedagogów oraz realizacje i sylwetki najlepszych absolwentów i studentów
wyżej wymienionej jednostki.
Modernizm w lustrze współczesności, Jacek Jagielski i Grażyna Gajewska (red.), Wydawnictwo Fundacji Collegium Europaeum Gnesnense, Gniezno 2006.
Publikacja naukowa, towarzysząca polsko-niemieckiej wystawie prezentującej realizacje
artystów ze Szkoły Bauhaus oraz wykładowców i studentów Wydziału Edukacji Artystycznej
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz sympozjum poświęconemu wpływowi dwudziestowiecznego modernizmu na współczesną kulturę i sztukę. Tom ten zawiera teksty problemowe stanowiące rozwinięcie wystąpień sympozjalnych oraz część albumową ukazującą dorobek polskich i niemieckich artystów eksponowany na wspomnianej wystawie. Niemniej
istotne jest tu również zamieszczenie wypowiedzi zaproszonych do udziału w wystawie
twórców na temat ich własnych, subiektywnych, artystycznych odniesień wobec dziedzictwa
kultury XX-wiecznego modernizmu.
Klan cyborgów. Mariaż człowieka z technologią, Jacek Jagielski i Grażyna Gajewska (red.),
Wydawnictwo Fundacji Collegium Europaeum Gnesnense, Gniezno 2008.
Publikacja naukowa, towarzysząca konferencji i wystawie pod tym samym tytułem, zorganizowanym przez Wydział Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i Collegium Europaeum Gnesnense Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tom zawiera testy
dotyczące sztuki nowych mediów oraz rozmaitych przejawów współczesnej kultury, gdzie
przestały obowiązywać sztywne granice pomiędzy tym, co naturalne i tym, co sztuczne,
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mechaniczne czy wirtualne. Publikacja, podobnie jak wspominane powyżej: wystawa i konferencja, prezentuje spojrzenie na omawiane tematy z punktu widzenia współczesnych humanistów i teoretyków sztuki, bądź literatury oraz samych twórców, w tym przypadku,
artystów sztuk wizualnych. Podobnie, jak w publikacji Modernizm w lustrze współczesności
i w tym tomie zaprezentowano część albumową ukazującą dzieła artystów pokazywane na
ww. ekspozycji.
Między 30 a 35 1974–2009, Anna Tyczyńska z zespołem (red.), opr. graficzne: M. Pawłowski,
Wydział Edukacji Artystycznej, Akademia Sztuk Pięknych, Poznań 2009.
Publikacja towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem, zorganizowanej z okazji 35-lecia istnienia Wydziału Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, prezentująca prace artystów zatrudnionych na wydziale na stanowisku pedagogów oraz realizacje
i sylwetki najlepszych absolwentów i studentów wyżej wymienionej jednostki.
Powyższe informacje zebrane zostały na podstawie danych i zbiorów, jakie posiada Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Biblioteka Główna ASP w Poznaniu. W obu
przypadkach wydane zostały odpowiednie zaświadczenia, że obie jednostki nie posiadają
w swoich zbiorach publikacji wydanych pod patronatem Wydziału Wychowania Plastycznego
lub Wydziału Edukacji Artystycznej poznańskiej PWSSP/ASP w latach 70., 80., 90. XX wieku,
ani informacji o sympozjach i konferencjach zorganizowanych w tym czasie pod wyłącznym
patronatem ww. wydziałów. Spis sympozjów, konferencji i prezentacji Wydziału Edukacji
Artystycznej poznańskiej ASP z lat 2004–2009 pochodzi od pani dziekan Joanny Imielskiej.
W pracy nad powyższym opracowaniem wykorzystano także konsultacje z: Rajmundem Dybczyńskim, prof. Jolantą Dąbkowską-Zydroń oraz prof. Jackiem Jagielskim.
—————
Presentations of the Faculty of Art Education-joint exhibitions of teachers, graduates and
students of the Faculty – combined with symposia or conferences were initiated in 2004.
To date, there have been 8 such presentations, and these important -for the Faculty-events
are documented by various publications ‘With thought, word, form, image’ (2004), ‘Modernism in the Mirror of the Present’ (2005), ‘Clan of Cyborgs. The marriage of humans and
technology ‘(2008) and ‘Between 30 and 35 ‘(2009). In 2009, the Faculty of Art Education
organized two nationwide conferences ‘The Future and the Challenges of Art Education’
and ‘Philosophical Contexts of Art Education’ (together with the Faculty of Social Sciences
and the Faculty of Educational Studies at Adam Mickiewicz University in Poznan).
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Od lewej: Anna Hryniewiecka, Wojciech Kozłowski i Justyna Ryczek, Skoki 2009

Skoki, 2009
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Teoretyczne konteksty sztuki – teoretyczny plener
Wydziału Edukacji Artystycznej
Wydział Edukacji Artystycznej buduje swoją tożsamość poprzez połączenie dróg rozwoju artystycznego z refleksją
teoretyczną. Dlatego tak ważne jest przekazywanie studentom teoretycznych podstaw wiedzy na temat sztuki.
Poszerzeniu wiedzy służy wyjazdowy plener teoretyczny.
W połowie lat 90. zorganizowano takie spotkanie, niestety
było to jednorazowe przedsięwzięcie. Po dziesięciu latach
Rada Wydziału postanowiła ożywić tę ideę. Plener staje się
integralną częścią procesu dydaktycznego specjalności: krytyka i promocja sztuki.
Każdorazowo podejmujemy jeden problem dotyczący społecznego funkcjonowania sztuki: obieg artystyczny, kontekst krytyczny, problemy galeryjno-wystawiennicze, promowanie sztuki. Główni prelegenci nie pochodzą z naszej
Akademii, kadra szkolna będzie zapraszana jedynie do dys-

kusji. Dzięki temu studenci będą mieli możliwość poznania
odmiennych perspektyw oraz skonfrontowania ich ze sobą.
Zaproszeni goście reprezentują różne środowiska i profesje,
szczególnie zwracamy uwagę na aspekt pragmatyczny, nie
zawężając naszych spotkań jedynie do akademickich rozważań. Zakładamy czynny udział studentów, bowiem osoby prowadzące przygotowują konkretne zadania do realizacji podczas spotkań plenerowych.
Plener zorganizowała profesor Jolanta Dąbkowska-Zydroń
Plener Teoretyczny: Miejsce sztuki
26 listopada – 1 grudnia 1996 roku, Skoki
Uczestnicy: studenci Wydziału Edukacji Artystycznej II–V
rok studiów
Zaproszeni twórcy i teoretycy sztuki: Grażyna Banaszkiewicz (prezentacja filmu artystycznego), Grzegorz Dziamski,
Włodzimierz Filipek, Eugeniusz Józefowski (warsztaty artystyczne i psychologiczne), Piotr C. Kowalski (pokaz fotogra-

fii Sztuka w otoczeniu), Roman Kubicki, Jerzy Ludwiński,
Tomasz Maruszewski, Zbyszko Melosik
Obecnie osobą odpowiedzialną jest doktor Justyna Ryczek.
Odbyły się trzy plenery teoretyczne.
Teoretyczne konteksty sztuki – I plener teoretyczny
Wydziału Edukacji Artystycznej
Różnorodne perspektywy krytyki
7–9 listopada 2005 roku, Plenerowy Dom Studencki w Skokach
Uczestnicy: Studenci Wydziału Edukacji Artystycznej lata
II–IV, studia dzienne, 33 osoby
Prowadzący:
Osoby z Akademii: prof. dr hab. Grzegorz Dziamski, mgr
Ewa Wójtowicz, Agnieszka Okrzeja – ówczesna studentka
V roku, redaktorka w spam.art.pl
Osoby spoza uczelni: dr Marianna Michałowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), mgr Paulina Sztabińska (Uniwersytet Łódzki; obecnie doktor),
Osoby zaproszone do dyskusji trzeciego dnia: mgr Rafał
Łubowski (ASP, Poznań, obecnie doktor), mgr Zofia Starikiewicz (Miejska Galeria Arsenał, Poznań)
Teoretyczne konteksty sztuki – II plener teoretyczny
Wydziału Edukacji Artystycznej
Czy istnieje w Polsce promocja sztuki?
2–5 kwietnia 2007 roku, Plenerowy Dom Akademicki w Skokach
Uczestnicy: Studenci Wydziału Edukacji Artystycznej lata
III–IV, studia dzienne, 20 osób
Prowadzący:
Zaproszeni goście spoza uczelni: Piotr Bernatowicz – redaktor naczelny Arteonu, Justyna Gorce-Bałut – Dział Promocji
i Rozwoju CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, Aneta Muszyńska – Galeria Program, Warszawa, Sławomir Toman –
artysta, Wydział Artystyczny UMCS Lublin
Osoby zaproszone do końcowej dyskusji: osoby prowadzące
zajęcia na Wydziale Edukacji Artystycznej.

Wykład Jerzego Ludwińskiego, Skoki 1994 – Fot. Piotr C. Kowalski
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1.	Plener teoretyczny w Skokach, 2005; prof. Jacek Jagielski i studenci

3.	Plener teoretyczny w Skokach, dr Piotr Bernatowicz i dr Sławomir Toman, 2007

2.	Plener teoretyczny w Skokach, zajęcia dr Marinny Michałowskiej, 2005

4.	Plener teoretyczny w Skokach, Agnieszka Okrzeja, 2007
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Plener teoretyczny w Skokach, 2009; prof. Kazimierz Raba i studentki: pierwszy
rząd od lewej: Oliwia Strykowska, Gabriela Zagdańska, Ewa Manuszewska, Martyna
Żegleń; drugi rząd, od lewej: Anna Miczko, Sylwia Podbiegłowska, Dominika
Przybylska

Teoretyczne konteksty sztuki – III plener teoretyczny
Wydziału Edukacji Artystycznej
Miejsca prezentacji sztuki współczesnej
6–9 kwietnia 2009 roku, Studencki Dom Plenerowy, Skoki
Uczestnicy: Studenci studiów dziennych III i IV rok, specjalność krytyka i promocji sztuki, 28 osób
Prowadzący:
Anna Hryniewiecka (CK Zamek, Poznań), Marta Kołakowska (Galeria Leto, Warszawa), Wojciech Kozłowski (BWA,
Zielona Góra), Maria Taszycka (Galeria Ego, Poznań)
—————
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Plener teoretyczny w Skokach, 2009. Od lewej, siedzą: Anna Jaśniak, Agnieszka Szablikowska,
Martyna Żegleń, Ewa Manuszewska, stoi Joanna Sosińska

THEORETICAL CONTEXTS OF ART – theoretical plein-air
of the Faculty of Art Education.
The Faculty of Art Education builds its identity through
combining the ways of artistic development with theoretical reflection. Therefore, it is important to provide
students with basic theoretical knowledge of art. What
broadens their knowledge further is a theoretical plein-air.
In 1996 such a meeting was held, but unfortunately it was
a one-off venture. Nearly ten years later, the Faculty
Council decided to revive this idea. A plein-air has become
an integral part of the didactic process of the specialties
Art Criticism and Art Promotion. Until now, there have
been three plein-aires, the first in 2005 and then in 2007
and 2009. Each of them was dedicated to one issue, presented from different perspectives.
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Członkowie Koła Naukowego
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Partycypacja, NO LOGO 1, Aula ASP w Poznaniu – Fot. Joanna Rzeźnik
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Logo KNASP

Koło Naukowe

Wyłoniony podczas pleneru, wstępny Zarząd Koła, liczył
6 osób (Martyna Wróblewska, Marcin Roszkowski, Dorota
Zys, Tomasz Drewicz, Robert Bodnar). Do listopada 2008
roku w skład zarządu wchodzili kolejno, wybrani studenci
Wydziału Edukacji Artystycznej. Opiekunami koła zostali
prof. Kazimierz Raba i prof. Jacek Jagielski.

Koło naukowe w Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale
Edukacji Artystycznej to jak najbardziej właściwy adres
i miejsce dla osób (studentów i kadry) chcących łączyć moc
twórczą i metodykę pracy naukowo-badawczej. Specjalizacje: Pedagogika Sztuki i Krytyka i Promocja Sztuki to dyscypliny wymagające takiego traktowania.
Do zadań koła należało rozbudzanie zainteresowań naukoW 2005 roku przekonałem właściwą grupę studentów, wych wśród studentów, wdrażanie studentów do pracy naże Koło Naukowe jest dla nich samodzielnym miejscem
ukowej i badawczej, pomoc w kształceniu, promocja kultui poligonem doświadczeń. Starałem się jak mogłem najle- ry i sztuki oraz integracja środowiska studenckiego. Podjęto
piej ująć potrzebę inicjacji na tamten czas i teraźniejsze
współpracę z Galerią ZAK, Galerią ARS oraz Galerią Inner
potrzeby.
Spaces. Członkowie KNWEA nie tylko wystawiali i byli kuraPo latach systematycznej pracy sukcesy poszczególnych
torami – brali też udział w licznych konferencjach, prowaczłonków koła odnotowane są na stronach wielu publikato- dzili warsztaty twórczości edukacyjnej.
rów. Ale największym sukcesem dla mnie jest fakt, że stu- Powstała strona internetowa koła.
denci we właściwy sposób wykorzystali ten czas na naukę
Do najciekawszych działań zaliczyć można Festiwal Perforsamodzielności i odpowiedzialności w pracy twórczej. Mó- mance czy Partycypację – projekt cyklicznych wystaw,
wię o samodzielności podkreślając wartość użytego słowa;
współtworzonych przez poznańską ASP oraz instytuty
to właśnie „Ta” grupa studentów już dzisiaj jest powszech- i działy sztuki polskich uniwersytetów.
nie znana w środowisku artystycznym, to „Oni” opisują, re- W listopadzie 2008 roku KNWEA zostało przekształcone
cenzują, kreują i uczestniczą w życiu kulturalnym naszego
w Koło Naukowe Studentów Akademii Sztuk Pięknych.
miasta i kraju. Bez skromności dodam, że już dzisiaj spada
na nich obowiązek śledzenia i stymulowania środowisk
Oliwia Strykowska
twórczych. Na każdym z członków ww. koła leży niepisany
Prezes Koła Naukowego Studentów
obowiązek kreacji podobnych związków społecznych.
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
Jako opiekun koła – jak „dobry duch” życzę dalszych sukcesów, satysfakcji z pracy i misji.
—————
Students’ Scientific Circle of the Faculty of Art Education
prof. ASP Kazimierz Raba
(KNWEA) was founded in 2005 and it operates under the
supervision of Professor Kazimierz Raba and Professor
Jacek Jagielski. Its most interesting activities include
Koło Naukowe Studentów Wydziału Edukacji Arty- Festival Performance and Participation – a project of
stycznej
cyclic exhibitions, as well as introducing students to scientific and research work, assistance in education, proKoło Naukowe Studentów Wydziału Edukacji Artystycznej
motion of arts and culture and the integration of the stu(KNWEA) to inicjatywa, której początki sięgają kwietnia
dent milieu. The SSC has undertaken cooperation with
2005 roku; wówczas, podczas pleneru rzeźbiarskiego
ZAK Gallery, ARS Gallery and Inner Spaces Gallery. The
w Świnoujściu (pod opieką prof. Kazimierza Raby), grupa
SSC members have not only exhibited and worked as
studentów Wydziału Edukacji Artystycznej sporządziła
curators, but have also taken part in numerous conferStatut Koła. Wkrótce, 17 maja 2005 roku, KNWEA zostało
ences and conducted workshops in educational creativity.
oficjalnie uchwalone podczas Rady Wydziału.
Since November 2008 the Circle brings together students
from all the faculties at the Academy of Fine Arts.
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W y d z i a ł Ed u k a c ji Ar t y s t y c z n e j
w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Wydział Edukacji Artystycznej w ramach Poznańskiego
Festiwalu Nauki i Sztuki

towała w prezentacje wybranych pracowni połączone z zajęciami warsztatowymi, prowadzonymi m.in. przez prof.
ASP Annę Tyczyńską oraz możliwość zwiedzania uczelni,
nad czym czuwała mgr Magdalena Parnasow-Kujawa.
Zorganizowano również Spacery ze sztuką, prezentujące aktualia poznańskich galerii, prowadzone przez dr Justynę
Ryczek i dr Ewę Wójtowicz.

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki organizowany jest wspólnie przez poznańskie uczelnie oraz Polską Akademię Nauk
od 1998 roku. W pierwszych latach aktywność Akademii
Sztuk Pięknych w ramach festiwalu obejmowała głównie
wystawy prac pedagogów i studentów z różnych wydziałów.
Od 2001 roku w działania festiwalowe włączył się Wydział
Podziękowania dla mgr Karoliny Warpachowicz z Biura
Edukacji Artystycznej. Aktywność wydziału przejawiała się
Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki za udostępnienie
poprzez wystawy zbiorowe i indywidualne, wykłady, pre- archiwaliów.
zentacje, warsztaty i inne działania, takie jak np. Spacery ze
dr Ewa Wojtowicz
sztuką. (2008). W latach 2001-2003 wydział uczestniczył —————
w festiwalu poprzez wykłady teoretyczne, wystawy zbioro- The Faculty of Art Education in the Poznan Festival of Art
we oraz indywidualne wystawy studentów (Barbara Szel- and Science
wach w Galerii Na Polskiej w 2003). W 2002 roku zaprezentowano także ćwiczenia z zakresu promocji sztuki powstałe
The Faculty of Art Education has participated in the
w ramach zajęć mgr Beaty Rymkiewicz oraz wykłady autor- Poznan Festival of Art and Science since 2001 – through
skie profesorów ASP: Marcina Berdyszaka i Jacka Jagielskie- collective and individual exhibitions, lectures, presentago. W 2004 miała miejsce wystawa zbiorowa wykładow- tions, workshops and other activities, such as Walking
ców WEA Myślą, słowem, formą i obrazem, której kuratorem
with art, or visiting the studios at the Academy.
była prof. ASP Joanna Imielska. Wystawa miała miejsce
In 2004 a major group exhibition ‘With thought, word,
w Galerii Słodownia w Starym Browarze i była połączona
form, image’ took place at the Słodownia Gallery at the
z prezentacją wykładów oraz m.in. projekcją filmu Skanda
Old Brewery (curator: Professor Joanna Imielska), comw reż. studenta WEA, Macieja Michalskiego. W ramach fe- bined with the presentation of lectures and student
stiwalu odbyły się również wystawy studentek WEA: w Ga- works, including a projection of a film Skanda directed by
lerii Na Polskiej zaprezentowały się Małgorzata Maciejczak
one of the Faculty students, Maciej Michalski.
i Zofia Sikora, a w Galerii Victus Agnieszka Hamelka i Nata- Festival presentations involve both teachers and stulia Durejko. W roku 2005 zorganizowano zbiorową wystawę
dents, and the exhibitions and presentations are not limpedagogów i studentów WEA (także przy udziale Koła
ited to the Academy’s building (theoretical plein-air in
Naukowego), przy współpracy z Kolegium Europejskim
Skoki, an exhibition of teachers and students in the Eurow Gnieźnie, a także zorganizowano plener teoretyczny Per- pean College in Gniezno, student exhibitions in various
spektywy krytyki, którego opiekunką była dr Justyna Ryczek. galleries: the ZAK Gallery, Victus Gallery and Na Polskiej
W 2006 roku działania festiwalowe obejmowały panel dys- Gallery.
kusyjny Zawłaszczanie – strategie sztuki XX wieku, a także
wystawę zbiorową studentów WEA, w galeriach: Szyperska, ARS oraz Zak. Zaprezentowano prace 11 studentów
z pracowni: prof. Piotra C. Kowalskiego, prof. ASP Andrzeja
Leśnika, ad. Anny Tyczyńskiej, prof ASP dr hab. Joanny
Imielskiej, prof. ASP Jacka Jagielskiego, prof. ASP Kazimierza Raby. Dwie wystawy indywidualne studentek: Aleksandry Leśnik w Galerii Victus i Małgorzaty Blamowskiej w Galerii Na Polskiej. Odbyły się także warsztaty edukacyjne dla
dzieci i młodzieży prowadzone przez mgr Magdalenę Parnasow-Kujawę. W roku 2007 miał miejsce panel dyskusyjny
Kontrowersje wokół idei autorstwa. Edycja 2008 roku obfi-
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W y d z i a ł Ed u k a c ji Ar t y s t y c z n e j
w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

1. Wystawa studentów WEA w ramach IX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Galeria Na Szyperskiej, Poznań,
2006

3. Wystawa studentów WEA w ramach IX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Galeria Na Szyperskiej, Poznań,
2006

2.	Otwarcie wystawy studentów WEA w ramach IX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Galeria Na Szyperskiej,
Poznań, 2006

4.	Otwarcie wystawy studentów WEA w ramach IX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Galeria ARS, Poznań, 2006
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VI. działalność WEA

1. Maciej Kozłowski, Wystawa podyplomowa, 13.XII.2001, EA – studia zaoczne; od lewej prof. Piotr C. Kowalski,
prof. Jacek Jagielski, Maciej Kozłowski, NN

3. Katarzyna Andrzejewska, Obrazy kijowe, 07.III.2003, EA – studia zaoczne; prof. Roman Kubicki i Katarzyna
Andrzejewska

2. Katarzyna Żmuda-Trzebiatowska, Twarzą w twarz, 17.X.2008, EA – studia zaoczne

4. Szymon Stemplewski, Likwidacja, 01.VII.2008, EA – studia zaoczne (II stopnia)
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W y d z i a ł Ed u k a c ji Ar t y s t y c z n e j
Galeria Na Polskiej

Początki Galerii Na Polskiej sięgają 2000 roku, kiedy to Wie- powiedziała: Miło jest otoczyć się czymś innym niż tylko
sław Polakiewicz, ówczesny dyrektor Wydawnictwa FO- komputerami, papierami, telefonami, a poza tym dla młoRUM, zatelefonował do mnie i zaproponował utworzenie
dego zespołu pracowników to estetyczna przyjemność obconowej galerii zewnętrznej Akademii Sztuk Pięknych.
wania z pięknem, rekompensująca intelektualny wysiłek.
Propozycją tą byłem mocno zaskoczony, najpierw chciałem
Jesteśmy zadowoleni, że możemy wspólnie z innymi firmami
mu od razu odmówić, ale w końcu nie powiedziałem nie, zrobić coś niekomercyjnego. Natomiast Monika Polak (kryskoro wszyscy mogliby na tym coś zyskać i umówiłem się
tyk sztuki i absolwentka Wydziału Edukacji Artystycznej)
na pierwsze spotkanie, aby zobaczyć miejsce i omówić
w tymże Arteonie dodaje: Zwykle duże firmy inwestują
wszystkie niezbędne szczegóły.
w prace znanych artystów i współfinansują ich wystawy.
Miała to być galeria w ramach Forum Młodego Twórcy dla Tym razem studenci mają szansę eleganckiego zaprezentostudentów zaocznych, studiujących na Wydziale Edukacji
wania swych prac dyplomowych czy pierwszej autorskiej wyArtystycznej (na którym to wówczas byłem zatrudniony), stawy z dobrym folderem.
a który kształcił studentów nie tylko pod kątem artystycz- Do tej pory w Galerii Na Polskiej odbyło się około 50 wystaw
nym, ale również pod kątem Krytyki i Promocji Sztuki.
(odbywały się cyklicznie od 4 do 5 w ciągu roku), zarówno
Nie oznaczało to wcale, że wystawiać tam mogliby tylko
indywidualnych, jak i zbiorowych, zarówno studentów
studenci tego wydziału. Oferta galerii miała być skierowa- z Wydziału Edukacji Artystycznej, jak i z innych wydziałów
na do wszystkich studentów, wszystkich wydziałów i to nie
i uczelni. Każdej wystawie podczas wernisażu towarzyszył
tylko z naszej uczelni, a studenci i absolwenci tego wydzia- folder, który wcześniej samodzielnie przygotowali autorzy
łu mogli wykazać się pisaniem wstępów czy tekstów kry- wystaw, a drukowały zaprzyjaźnione z Wydawnictwem
tycznych.
Zakłady Poligraficzne.
Rektor ASP w Poznaniu prof. Wojciech Müller zaakceptował
Pierwsza inauguracyjna wystawa miała miejsce 31 maja
powstanie tej galerii, a dziekan Wydziału Edukacji Arty- 2001 roku, zaprezentowali wówczas swoje prace dwaj stustycznej prof. Roman Kubicki tak napisał we wstępie do
denci studiów zaocznych z IV roku, Ryszard Bienert oraz
pierwszego folderu z 2001 roku: Studenci Wydziału Edukacji
Grzegorz Nowicki, a obecnie swoje prace malarskie pokazuje,
Artystycznej poznańskiej ASP z powodzeniem godzą uzdol- również studentka IV roku z Wydziału Grafiki Maryna Mazur.
nienia artystyczne z zainteresowaniami teoretycznymi.
Uprawianie sztuki jest dla nich równie ważne, jak namysł
prof. zw. Piotr C. Kowalski
nad nią... Mam nadzieję, że wystawa zorganizowana w ramach Forum Młodego Twórcy – Galeria Zewnętrzna Wydzia- —————
łu Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu inicjuje współpracę,
która wspierając najmłodsze talenty poznańskiej Akademii
Na Polskiej Gallery was established in 2000 at the initiaułatwi im znalezienie w niedalekiej już przyszłości odpowied- tive of Wiesław Polakiewicz , then the director of Forum
niego miejsca w przestrzeni polskiej sztuki współczesnej.
Publishing House. The gallery is located on the premises
Wydawnictwo FORUM mieści się w Poznaniu przy ulicy Pol- of Forum Head Office, Polska 13. The gallery operates
skiej 13 i specjalizuje się w publikacji wydawnictw facho- under the auspices of the Faculty of Art Education of the
wych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw i instytucji pu- Academy of Fine Arts in Poznan, and is administered by
blicznych. Moim zadaniem było kierowanie galerią od
Professor Piotr C. Kowalski.By creating such a place, the
strony merytorycznej i reprezentowanie ASP w Poznaniu, Forum Publishing House wanted above all to present the
natomiast wszystkimi sprawami organizacyjnymi od strony
works of young people, preferably students, and for othwydawnictwa miała zając się Sylwia Chodyniecka. Wydaw- ers – both the Publishing House’ employees as well as
nictwu FORUM chodziło przede wszystkim o to, aby
people from outside – to be able to see the works and to
w ich wnętrzu pojawiały się prace młodych ludzi, najlepiej
associate with them every day.
studentów, aby te prace się zmieniały i aby mogli je oglądać
So far, Na Polskiej Gallery held about 50 exhibitions of
i z nimi obcować na co dzień, zarówno pracownicy wydaw- students from the Faculty of Art Education as well as
nictwa, jak i osoby z zewnątrz. Nic też dziwnego że Sylwia
from other faculties and other Universities. Each exhibiChodyniecka, w wywiadzie do Arteonu (marzec 2002)
tion was accompanied by a folder.
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WYSTAWY w Galerii Na Polskiej
Ryszard Bienert & Grzegorz Nowicki, Bez tytułu – dwie wystawy,
30.05.–8.08.2001
Danuta Sobolska, Moje obrazy, 10.08.–26.10.2001
Maciej Kozłowski, Bez tytułu, 5.12.2001–31.01.2002
Grzegorz Piotrowski, Magda Kalenin, Joanna Ratajczak, Ania Lewandowska, Danka Wiśniewska, 1 : 1 (Plener – Żłobizna 2001), 7.02.–16.03.2002
Marcin Pluciński, Mój obraz, 22.03.–22.05.2002
Agnieszka Hyła, Pejzaż, 22.05.–26.06.2002
Sonia Rammer, Rysunki i Malunki, 26.06.–16.08.2002
Andrzej Charkiewicz, Krzysztof Jaśniak, Magda Kosicka, Bogomiła Mikła, Barbara
Szelwach, Mariusz Wieliczko, Arkadiusz Wilczyński, PLENER 2002 – Trzcianka
k. Opalenicy, 23.10.–10.12.2002
Bartosz Poźniak, Bartłomiej Walerych, Arkadiusz Wilczyński, 3 x Malarstwo,
13.12.2002–30.06.2003
Katarzyna Andrzejewska, Kijowe obrazy, 28.02.–09.05.2003
Olek Bortel, Bartek Buśko, Darek Gontarski, 17 fotografii, 16.05.–30.06.2003
Barbara Szelwach, Zatrzymane chwile, 16.10.–31.12.2003
Danuta Żerdzicka, Gdzieś na równinie..., 16.01.–30.03.2004
14. Pracownia Działań i Struktur Wizualnych – ASP Poznań, Pracownia,
16.04.–4.06.2004
Tomasz Bukowski, Malarstwo, 9.07.–30.09.2004
Małgorzata Maciejczak, Obrazy dwustronne, 14.10.–12.12.2004
Zofia Sikora, Dotyk, 14.10.–12.12.2004
Piotr Kowalski, Obrazy bez obrazy, 14.01.–1.03.2005
Studenci Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, Obrazy,
18.03.–31.05.2005
Monika Gawerecka, Anna Kowalak, Katarzyna Stępniewska, Beata Śmigielska,
Martyna Wróblewska, Dorota Zys, Mów co chcesz, 9.06.–31.09.2005
Izabela Ołdak, For sale, 18.11.2005–18.01.2006
Michał Rybiński, Obrazy magnetyczne i grafiki sezonowe,
23.02.–31.03.2006
Bartłomiej Tyrcha, Layers Multiply, 23.02.–31.03.2006
Jakub Łączny, Co starring SUN, 26.04.–31.05.2006
Bartek Zygmunt-Siegmund, Malarstwo i Rysunek, 26.04.–31.05.2006
Małgorzata Blamowska, Malarstwo, 11.10.–31.12. 2006
Weronika Teplicka, Malarstwo, 8.02.–31.07.2007
Agata Markowska, Monika Poźniak, Katarzyna Prusak, Małgorzata Rzempowska, Katarzyna Żmuda-Trzebiatowska, Obrazy albo nie obrazy,
25.05.–31.08.2007
Magdalena Rabiega, Małe stacje wielkich kolei, 15.11.2007–15.01.2008
Karolina Żuraw, Dwa cykle obrazów, 18.02.–30.04.2008
Szymon Stemplewski, Likwidacja_CMYK, 1.07.–15.09.2008
Katarzyna Żmuda-Trzebiatowska, Twarzą w twarz, 17.10.–31.12.2008
Jagoda Szymańska, Szybki, 19.01.–27.03.2009
Paweł Matyszewski, URO DZIWY, 15.04.–30.05.2009
Maryna Mazur, Szczękościół, 4.06.–31.07.2009
Magdalena Żołdowicz, Nieobecność, 24.09.–10.11.2009
Justyna Pyrzyńska, Sytuacje, 16.11.–15.01.2010
Ewa Grajnert-Hałupka, Czasem bywam, 2.02.–26.02.2010
Anita Mikas, Opanuj się, 29.03.–28.05. 2010

VI. działalność WEA

1. Dyplomy 2002, pierwsza wystawa w Galerii Victus, 2002; od lewej: goście, prezes firmy Victus Władysław
Szebiotko, Joanna Imielska, Jacek Jagielski

3. Zapach, smak, kształt, 2003
4. Dyplomy 2007; Włodzimierz Braniecki i Barbara Szelwach

2. Wystawa rysunku i malarstwa Anny Groth, Grażyny Brunath, Barbary Szelwach;
od lewej: Władysław Szebiotko i Joanna Janiak
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W y d z i a ł Ed u k a c ji Ar t y s t y c z n e j
Galeria Victus

Galeria Victus powstała w 2002 roku z inicjatywy ówcze- place’ for the Faculty, a place for students, where they
snego prezesa Firmy Victus International Trading S.A. Wła- had the opportunity to show their work, where they
dysława Szebiotko. Galeria przejęła nazwę firmy i mieściła
learned how to arrange exhibitions, and where they
się w jej siedzibie przy ul. Naramowickiej 150, a właściwie
exchanged experience.
Karpiej 25. Galeria Victus funkcjonowała pod patronatem —————
Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu, a ja miałam przyjemność ją prowadzić. W czerwcu 2008 roku została otwarta ostatnia wystawa, a wraz z nią we wrześniu, Wystawy 2002– 2008
w związku ze zmianą siedziby firmy zakończyła się 6-letnia
działalność galerii. Podczas tych sześciu lat odbyło się
2002 Dyplomy 2002 dyplomantów WEA ASP w Poznaniu:
w Galerii Victus 25 wystaw, na których przede wszystkim
Joanny Nowickiej, Agnieszki Bary, Sylwii Nowak, Elżbiety
prezentowane były prace studentów Wydziału Edukacji Ar- Piątkowskiej, Ryszarda Bienerta, Kamili Kuik;
2003 Wystawa rysunku i malarstwa Anny Groth, Grażyny
tystycznej ASP w Poznaniu. Galeria stanowiła „miejsce
Brunath, Barbary Szelwach, studentek WEA ASP w Poznaniu;
oswojone” przez wydział, miejsce dla studentów, tu mieli
możliwość pokazania swoich prac, uczyli się aranżacji wy- 2003 3 spotkanie, wystawa prac: Magdaleny Kozickiej,
staw, tu wymieniali swoje dotychczasowe doświadczenia. Magdaleny Kalenin, Bogny Kujawy, Moniki Wochniak, Danuty Wiśniewskiej, studentek WEA ASP w Poznaniu;
Miały w niej miejsce wystawy indywidualne między innymi:
Magdaleny Kalenin, Doroty Zroszko, Joanny Ławniczak, 2003 Dyplomy 2003 absolwentek WEA ASP w Poznaniu: JoKatarzyny Szeszyckiej i Magdaleny Komborskiej; zbiorowe, anny Kananowicz, Ewy Grocholskiej, Julii Kaczmarczyk-Piona których bardzo często pokazywany był wybór najlep- trowskiej, Marty Bireckiej, Katarzyny Andrzejewskiej;
szych dyplomów, wystawy prezentujące poszczególne pra- 2003 O rysunku, XII Pracownia Rysunku prof. ASP Ireneusza
Domagały;
cownie, wystawy tematyczne. Szczególnie interesującą
2004 Zapach, smak, kształt, wystawa prac: Marka Bańkopropozycję przedstawiły osoby, które kilkakrotnie brały
udział w wystawach jak: Barbara Szelwach, Ludomir Gał- wiaka, Andrzeja Charkiewicza, Anny Chałupniczak, Justyny
Ryczek, Barbary Szelwach, Macieja Michalskiego, Marcina
dowski, Magdalena Barczewska czy Monika Poźniak oraz
Kowalskiego, Magdaleny Kalenin, Joanny Nowak, Agnieszki
wielu innych dobrze zapowiadających się młodych twórców
między innymi: Kamila Kuik, Ryszard Bienert, Elżbieta Piąt- Lisowskiej, Heleny Hadaś, studentów WEA ASP w Poznaniu;
2004 Moje miasto, wystawa malarstwa Radosława Krawkowska, Małgorzata Rzempowska i Bożena Mazurkiewicz.
Chciałabym podziękować studentom za wystawy, pracow- czyka, studenta WEA ASP w Poznaniu;
2004 Powłoki, wystawa prac Magdaleny Kozickiej, studentnikom Firmy Victus za współpracę, ale przede wszystkim
ki WEA ASP w Poznaniu;
twórcy galerii panu Władysławowi Szebiotko za tak cenną
2004 wystawa prac Agnieszki Hamelki i Natalii Durejko,
inicjatywę. Galeria Victus zakończyła swoje działanie, ale
studentek WEA ASP w Poznaniu;
myślę, że pozostał po niej trwały ślad, chociażby w postaci
2004/5 wystawa prac Magdaleny Kalenin, studentki WEA
25 folderów i sporej dokumentacji.
ASP w Poznaniu;
prof. ASP Joanna Imielska
2005 Made in China, wystawa malarstwa Joanny Ławni—————
czak, studentki WEA ASP w Poznaniu;
2005 Rysunek, malarstwo, rzeźba, wystawa studentów
Victus Gallery was founded in 2002 at the initiative of
the then President of Victus International Trading SA, WEA ASP w Poznaniu, udział biorą; Małgorzata Blamowska, Agata Markowska, Katarzyna Szeszycka, Justyna RyWładysław Szebiotko. The Gallery took over the name of
czek, Magdalena Walkiewicz, Monika Stoińska, Magdalena
the Company and was located at its Head Office, 150th
Barczewska, Anna Białkowska, Joanna Nowak, Danuta ZieNaramowicka Street. The Victus Gallery functioned
lińska, Ludomir Gałdowski, Romana Jóźwik, Bartłomiej Tyrunder the auspices of the Faculty of Art Education of the
cha, Dorota Zbroszko;
Academy of Fine Arts in Poznan, and was administered
2005 Dyplomy 2005 absolwentów WEA ASP w Poznaniu:
by its professor Joanna Imielska. In September 2008 the
Tomasza Boczarskiego, Beaty Broniarek, Moniki Hync, Da6-year existence of the Gallery ended, due to the change
nuty Wiśniewskiej, Moniki Wochniak;
of the Company’s location. During these six years the
Victus Gallery was home to 25 exhibitions, each accom- 2006 wystawa prac Danuty Zielińskiej i Ludomira Gałdowskiego, studentów WEA ASP w Poznaniu;
panied by a folder. The Gallery presented mainly the
2006 Kamień, wystawa prac Doroty Zbroszko, studentki
works of students of the Faculty of Art Education of the
WEA ASP w Poznaniu;
Academy of Fine Arts in Poznan. It was ‘a domesticated
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2006 Miasta, wystawa prac Marka Bańkowiaka, Kuby Kamińskiego, Joanny Nowak, Moniki Poźniak, Barbary Szelwach, studentów WEA ASP w Poznaniu;
2006 wystawa malarstwa i rysunku Aleksandry Leśnik,
studentki WEA ASP w Poznaniu;
2006/7 EL – DO, wystawa rysunku Elżbiety Martin-Gajzler
(Wydział Malarstwa) i Doroty Zys (WEA ASP w Poznaniu);

Rysunek, malarstwo, rzeźba, wystawa studentów WEA ASP w Poznaniu,
2005

2007 Malarstwo, Magdaleny Komborskiej (WEA i WM ASP
w Poznaniu) i Anny Chojnackiej (WM);
2007 wystawa prac Bożeny Mazurkiewicz i Małgorzaty
Rrzempowskiej, studentek WEA ASP w Poznaniu;
2007 I Pracownia Rysunku, Wydział Edukacji Artystycznej
ASP w Poznaniu, udział biorą: Magdalena Barczewska, Katarzyna Doszczak-Fuławka, Laura Gonczarko, Sylwia Gulka,
Ewa Grajnert-Hałupka, Łukasz Gruszczyński, Magdalena
Kleszyńska, Mateusz Oleszczak, Monika Poźniak;
2007/8 Nic jest wszystkim, wszystko jest niczym, wystawa
prac Sylwii Chudy i Agnieszki Pokrywki, studentek WEA
ASP w Poznaniu;
2008 Dyplomy 2007 absolwentów WEA ASP w Poznaniu:
Marka Bańkowiaka, Romany Jóźwik, Magdaleny Rabiegi,
Moniki Stoińskiej, Barbary Szelwach, Doroty Zbroszko;
2008 Dyplomy 2008 absolwentek WEA ASP w Poznaniu:
Agnieszki Bokwy, Urszuli Cimochowskiej, Katarzyny Doszczak-Fuławki;
2008 Malarstwo Katarzyny Szeszyckiej, studentki WEA
ASP w Poznaniu.

VII. wspomnienia memorys

VII. wspomnienia

Agnieszka Hamelka (w środku) podczas otwarcia wystawy w Gnieźnie,
2005

Aleksandra Kaszowska (w środku) na plenerze w Skokach, 2001

Anna Morawiecka, (pierwsza z prewej w dolnym rzędzie) i inni dyplomanci,
2004

Agnieszka Hamelka

Wysokie wymagania wobec studentów, różnorodność zajęć
teoretycznych z dziedziny sztuki i przedmiotów uzupełniających, perfekcyjnie zaplanowane zajęcia w pracowniach artystycznych, doskonale zorganizowanie plenery letnie – to
tylko cząstka zalet tego wydziału. Oczywiście, nie byłoby to
możliwe bez wykwalifikowanej kadry akademickiej: otwartej na studentów, wpływającej na nich motywująco,
a przede wszystkim artystycznie aktywnej – to zawsze
wspaniały przykład dla edukowanych studentów.
Studia na Wydziale Edukacji Artystycznej były dla mnie najpiękniejszym okresem w moim dorosłym życiu:
– pozwoliły mi uzyskać pełne kwalifikacje umożliwiające
nauczanie plastyki,
– poszerzyły moje horyzonty z zakresu sztuki,
– otworzyły mnie na relacje interpersonalne,
– wzbogaciły moje umiejętności pedagogiczne,
– a co najważniejsze: rozbudziły kreatywne myślenie w pełnym tego słowa znaczeniu!
Zajmuję się edukacją artystyczną dzieci; promuję ich umiejętności plastyczne, zakładam szkolne galerie prac dziecięcych, stwarzam możliwości rozwoju osobistego dziecka,
a ponadto działam w bydgoskim Stowarzyszeniu Artystycznym, biorąc udział w wystawach zbiorowych oraz akcjach kulturalnych na rzecz środowiska bydgoskiego.
Kierunek Edukacji Artystycznej na Akademii Sztuk Pięknych
w Poznaniu polecam wszystkim pasjonatom sztuki i tym,
którzy chcą nauczać młode pokolenia.
—————

Anna Morawiecka

Sfera kreatywna
Moja przygoda z Wydziałem Edukacji Artystycznej zaczęła
się w 2000 r. Ludzie, których tam poznałam oraz to, czego się
nauczyłam, wywarło ogromny wpływ na moje dalsze życie.
Ten kierunek ma nie tylko formę teoretyczną, ale daje również możliwość studiowania w różnych pracowniach artystycznych, co jest niezwykle cenne. Dzięki temu, mogłam
wszystkiego spróbować na własnej skórze. Otwartość, z jaką
spotkałam się wśród profesorów, zaowocowała ciekawymi
doświadczeniami w zakresie mojej sztuki. W tej chwili jestem
architektem w studiu projektowania wnętrz, ale wcześniej
pracowałam jako dekorator i copywriter. Tak więc moja praca
zawodowa od 10 lat dotyka zawsze sfery kreatywnej oraz
artystycznej i mam nadzieję, że tak pozostanie.
—————
Aleksandra Kaszowska
Przykład dla studentów
Rozpoczynając studia na Wydziale Edukacji Artystycznej
miałam już 14-letni staż pedagogiczny. Moje marzenia
o ukończeniu uczelni artystycznej zderzyły się z rzeczywistością! Okazało się, że studia artystyczne nie należą do
łatwych. Z pełną jednak odpowiedzialnością stwierdzam,
iż przynoszą ogromną satysfakcję: ze względu na rozwój
osobisty i zawodowy.
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Bezradny malarz i szczęśliwy nauczyciel
albo
Wyższość edukacji artystycznej nad produkcją artystyczną
Któregoś lata pojechaliśmy na plener do Wałcza. Piotr poinformował nas, że jadą z nami absolwenci – odległy rocznik
powodowany nostalgią sam się skrzyknął i jest! Jakieś
straszne panie i jacyś starsi panowie nauczyciele, z którymi
wcale nie chcieliśmy się utożsamiać. Mieliśmy się za artystów – to głupi przypadek zagnał nas do szkół na zaoczne.
My się z tego z pewnością wyzwolimy, rozwiniemy skrzydła
i świat szybko rozpozna swoją pomyłkę. Nawet mieliśmy
trochę żalu do Piotra, że wieczorami przesiaduje w ich pokojach i proponuje wspólne spotkania. Kiedyś na korytarzu
przekazał mi od nich pochwały jakiejś mojej realizacji i spłonęłam rumieńcem wstydu („źle, skoro takim ludziom się
podoba”). Dziś wstydzę się tych myśli. Wstyd mi za mój
wstyd, również za ukrywanie tego, że ktoś z tubylców zechciał kupić mój obraz. Myślałam wtedy, że to całkowita
klapa, obciach i dyskwalifikacja w oczach kadry. Obraz czym
prędzej zamalowałam i zmieniłam fryzurę – bo klient był
uparty i próbował mnie odszukać. W pewnym momencie
naraził się na podejrzenie o rodzaj zboczenia i został uznany za niebezpiecznego – z tym swoim zaglądaniem w twarz
każdemu studentowi. Kim dziś jestem? Bezradnym, osamotnionym malarzem i jednocześnie szczęśliwym nauczy-
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cielem, otoczonym wieloma kochanymi uczniami i studentami. Dziękuję Bogu za czas studiowania i zrozumienie
potrzeby nauczania języka sztuki. Sama – mimo poczucia
misji i determinacji jej spełnienia; mimo wiary w swoje przeznaczenie – nie rozumiałam języka, którym instynktownie
się posługiwałam. Wygłaszałam – całkiem czasem udane
frazy – nie mając pojęcia, co znaczą, podobnie jak śpiewam
dwie piosenki po francusku, których w dzieciństwie nauczyła mnie mama. Francuskiego nigdy się nie nauczyłam, a rozumieć sztukę nauczyłam się dzięki cudownym korektom
śp. profesora Wacława Twarowskiego, Joasi Imielskiej –
wówczas asystentki, Ani Tyczyńskiej – również, no i spiritus
movens wszystkich plenerów Piotra C. Kowalskiego. Bardzo
ważnym drogowskazem był Jarek Maszewski – do dziś kontynuuję z moimi studentami jego sposób prowadzenia
struktur wizualnych. Szkoda, że nie ma go po tej stronie
świata – odszedł przedwcześnie. Ważny też był Kazio Raba
ze swoją stoicką odpowiedzią na wszystkie pytania: „Nie
widzę przeszkód”. Olśniewająca Jolanta Dąbkowska-Zydroń,
która opowiadając o obrazach sama wyglądała jak najdoskonalsze dzieło sztuki. Patrzyliśmy jak urzeczeni na miedziane, lśniące włosy, które jednym, jakby nieświadomym
ruchem uwalniała z koka i pozwalała spłynąć im na naprężone w baletowym geście plecy. Chyba, żeby móc się nasycić tym widokiem wybrałam ją na promotora pracy dyplomowej. A może to ona mnie wybrała? Może przeglądała się
w moich oczach jak w lustrze i to jej się podobało? Mnie się
podobało, kiedy podczas letnich plenerów Joasia Imielska
mówiła „zatańcz dla mnie” i kiedy słyszałam, że inteligentne jest moje malarstwo. To była cudowna motywacja do
pracy. Dziś nikt tak nie mówi. Płakaliśmy broniąc dyplomów.
Przeczuwaliśmy, że to koniec przygody – powrót do twardej
realności, gdzie nikt nic nie rozumie. Do dziś czuję się osierocona – wyprowadzono nas na drogę, po której nikt już dziś
nie chodzi. To my musimy wrócić po swoich własnych
śladach, odszukać uczniów i mozolnie torować szlaki dawno
zarośnięte. Hermetyczny język, którego nas nauczono, do
niczego nie służy, jeżeli nie podejmiemy się żmudnego zadania wykształcenia tych, z którymi będziemy mogli w tym
języku rozmawiać.
Jakie było to nasze studiowanie? Nie wyobrażam sobie lepszych studiów dla kogoś takiego jak ja. Trudno przekonać
kogoś, kto nie był wśród nas, że mimo trybu zaocznego, bo
w tamtym czasie tylko taki tryb edukacji artystycznej był
dla nas możliwy, były to pełnowartościowe i skuteczne
studia. Mam poczucie, że studiowałam w toku indywidual-
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Barbara Siemieńska-Pleszka (siedzi druga z prawej) i inni studenci na
plenerze w Borowicach, 1997

Błażej Wasilewski na plenerze w Supraślu, 2006

nym. Nie przyznajemy się w oficjalnych drukach towarzyszących naszym wystawom do nazwy kierunku, bo nim
ktoś doczyta do końca, żeby dowiedzieć się, że odnieśliśmy
parę spektakularnych sukcesów (wystawy w ważnych galeriach, miejscach, filmy poświęcone naszej twórczości,
wydawnictwa, czy katedra na ASP), już na wstępie wrzuci
nas do szufladki amatorów. Tymczasem szkoła uczyniła
z nas profesjonalistów – dobrze przygotowanych i rozumnych. Dopiero teraz, kiedy przestało mi zależeć na wystawianiu prac i zaczęłam autentycznie wierzyć w wyższość
edukacji artystycznej nad produkcją artystyczną, mam odwagę przyznać się, że skończyłam kierunek „edukacja artystyczna” a nie „malarstwo”. Czasy też się zmieniły i powszechny system wartości również.
PS. Niewiele napisałam o Piotrze C. Kowalskim, o Joasi, Ani,
o Dziadku Twarowskim, bo opowiadam o nich tak często
moim studentom. Zaczęłam podświadomie uważać za
oczywistość, że cały świat już wie, jacy oni byli. P.C.K. i inni.
—————

kiedy indziej wycofuje się małymi kroczkami ograniczając
się tylko do czerni, bieli i szarości.
A co do WEA – myślę nad tym z perspektywy czasu – ten
wydział miał taki swój niepowtarzalny klimat, który tworzyli wspaniali wykładowcy i studenci, niezapomniane zjazdy i plenery.
—————

Barbara Siemieńska-Pleszka
Malowane opowiadanie
Ja napiszę tak króciutko. Maluję opowiadania. Każda wystawa to inna opowieść o tym, co maluję, o sposobie tworzenia
i inspiracji. Barwa, światło i detal – to najważniejsza treść
i środek przekazu. Czasami kolor wkrada się „z krzykiem”,

Błażej Wasilewski
Studia mnie obudziły
Gdy zaczynałem studia na Wydziale Edukacji Artystycznej
osiem lat temu, nie miałem pojęcia o wielu tajnikach,
aspektach i pojęciach szeroko pojętej sztuki. Moje wcześniejsze doświadczenia ze sztuką polegały na braniu udziału w zajęciach z plastyki w szkole podstawowej i liceum.
Mimo że „od zawsze” lubiłem rysować, lepić i tworzyć rozmaite twory z przeróżnych materiałów, to jednak jakoś
nigdy nie udało mi się uczynić z tych działań czegoś więcej…
Na pierwszym roku studiów mozolnie zdobywałem podstawy rysunku, rzeźby i malarstwa. Skończyło się na tym, że
zniechęciłem się do działań artystycznych, a rysunku
w szczególności. Jednak po roku przerwy wróciłem na uczelnię i ze zdwojoną siłą zabrałem się za zdobywanie dalszych
umiejętności. Wtedy poczułem, że robię to z pasją – kolejne
zjazdy, zajęcia i korekty, jakich udzielali mi uczący na tej
uczelni pedagodzy, stawały się dla mnie motywacją do dal-

VII. wspomnienia

szej pracy. Do dziś pamiętam wiele z tych korekt – niektóre
bywały gorzką lekcją, niektóre wspominam z uśmiechem,
ale wszystkie były dla mnie dobrą nauką i wzbogacały mnie.
Jak to mawiał jeden z profesorów: „po tym zadaniu, po wykonaniu tego ćwiczenia, po wykonaniu tej pracy, będziecie
bogatsi o nowe doświadczenie, nauczycie się czegoś o sobie
i nikt wam tego nie odbierze”.
Otóż to! Doświadczenie, które było naszym udziałem,
zawsze pozostaje w nas i jest nasze.
Bardzo cenię ten wydział nie tylko za interesujące zajęcia
praktyczne z rysunku, malarstwa, rzeźby i innych dziedzin,
ale również za wiele ciekawych wykładów, jakie mieliśmy na
przestrzeni tych pięciu lat na zajęciach teoretycznych. Podobała mi się szczególnie różnorodność tych wykładów:
psychologia, psychofizjologia widzenia, emisja głosu, muzyka, filozofia, a także fotografia, terapia przez sztukę,
estetyka i wiele innych.
Największą jednak zasługą tego wydziału i studiów było to,
że autentycznie zainteresowałem się sztuką i tworzenie
stało się moją wielką pasją. Studia te rozbudziły we mnie
to, co rozbudzić i obudzić miały.
Dziś, po 2 latach, ciągle wracam myślami do lat spędzonych na uczelni, a w wolnych chwilach odwiedzam jej mury. Wcześniej, zanim dostałem się na ASP, studiowałem
ekonomię, co było dla mnie stratą czasu. Kiedy wstąpiłem
na ASP, zaczął się dla mnie nowy rozdział życia i dlatego
będę zawsze wdzięczny pedagogom, którzy sprawili, że
tych parę lat tam spędzonych było dla mnie czymś zupełnie wcześniej nieznanym i miało na mnie niebagatelny
wpływ.
Od dwóch lat mieszkam poza granicami Polski. Mimo że nie
pracuję w swoim zawodzie ani fachu zbliżonym do artystycznego, szukam pracy w tej właśnie dziedzinie i tworzę
nieustannie – od tego już się uwolnić nie zdołam.
—————
Grażyna Chyła-Kaczmarek
Ruszamy w świat z pewnością siebie
Na WEA w Poznaniu studiowałam w latach 1999–2004.
Jedną z rzeczy, która bardzo mnie tam ujęła, było bardzo
indywidualne podejście do studenta oraz swoboda, z którą
można się było wyrażać w różnych pracowniach. To, co się
wyniesie ze studiów, nie zależy tylko od tego, co drzemie
w naszych duszach, ale również od profesorów, którzy
z uwagą potrafią wejrzeć w nas, określić naszych dusz niepokoje i z wyczuciem, wspólnie znaleźć drogę ich materializacji w konkretnej formie artystycznej. Do tego jest potrzebny czas. Czas poszukiwania i odnajdywania, który
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Grażyna Chyła-Kaczmarek na plenerze w Jaworze, 2003

Lidia Wąsat

upływa (a nie, jak to często bywa, ucieka), rozwijając krok
po kroku poczucie pewności siebie i artystycznego spełnienia. Takiego czasu na innych wydziałach bardzo brak.
Interdyscyplinarność WEA to również cecha, o której warto wspomnieć. Daje ona naprawdę szeroki zakres kwalifikacji artystycznych, które pozwalają na ruszenie po studiach w świat z dużą pewnością siebie w wielu różnych
kierunkach. Mnie losy rzuciły na Zieloną Wyspę, gdzie pracowałam prowadząc zajęcia artystyczne w Monkstown
Educate Together National School. Obecnie jestem asystentką znanego irlandzkiego rzeźbiarza Patrick’a O’Railly.
Artystyczny aspekt naszego kierunku jest bardzo znaczącym atutem. To jest to „coś” – ten rodzaj wyczucia, dzięki
któremu dużo łatwiej się przebić przez – często tylko technicznie wykształconą – konkurencję w każdej niemal dziedzinie. Właśnie tego typu praca – czy to na polu edukacji
artystycznej, animacji, grafiki 3D, scenografii, filmu, czy na
polu stricte artystycznym w pracowni – daje ogromne zadowolenie.
—————

Lidia Wąsat

Katarzyna Wesołowska-Waszkowska
Inny czas
Edukacja Artystyczna. Czas wymiernych bodźców, niewymiernych spostrzeżeń. Czas inny. Poprzez akty wyobraźni,
myśli, pragnień oraz działania tworzyła się nowa przestrzeń – dzięki czasowi i w czasie, w którego wszystkie
przekroje i wymiary weszła twórczość, przemieniła go,
wypełniając nowymi treściami.
—————
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Wykłady i zwyczajne rozmowy
Z perspektywy czasu, który upłynął od moich studiów na
WEA, postrzegam ten okres jako jeden z najpiękniejszych
i najważniejszych w moim życiu.
Studia rozpoczynamy mając różne doświadczenia, umiejętności i wrażliwość. Tylko od nas samych zależy, jak rozwiniemy powyższe i czy dobrze wykorzystamy pięć lat studiowania.
W Poznaniu spotkałam na swej drodze wielu ludzi, którzy
poprzez ukazanie różnych możliwości przetworzenia bodźców zewnętrznych w wypowiedź twórczą pozwolili poszerzyć moją świadomość odczuwania i postrzegania.
Wykładowcy naszej uczelni – poprzez zajęcia, wykłady,
a także spotkania i zwyczajne rozmowy – zawsze wykazywali zainteresowanie i olbrzymią życzliwość w stosunku do
nas – studentów. To autentyczne i szczere zainteresowanie
tym „co” i „jak” pozostało do tej pory.
Każde spotkanie – szkoda, że takie rzadkie – to jak spotkanie z dawno nie widzianym przyjacielem. Wiem, że zawsze
mogę liczyć na sympatyczne przyjęcie i – jeśli nie konkretną
pomoc – to zrozumienie i dobrą radę.
W niepamięć odeszły czasem niełatwe chwile podczas studiów: kolejny odrzucony projekt i pustka w głowie podczas
realizacji jakiegoś tematu czy zdawanego egzaminu.
Staram się być aktywna twórczo: zajmuję się malarstwem,
rysunkiem i fotografią. Biorę udział w kilku plenerach rocznie, jak również w wystawach. Utrzymuję przyjacielskie
kontakty ze środowiskiem plastycznym z różnych części
kraju. Z racji udziału w plenerach kontaktów tych jest spo-
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Bożena Mazurkiewicz (szósta od lewej) na otwarciu wystawy w MBWA
w Lesznie, 2007

Janina Sarzyńska (w środku), 2006

Kamila (Kama) Kuik

ro. Ukończyłam studium podyplomowe Arteterapia zorganizowane przez ASP w Łodzi i Polski Instytut Ericksonowski. Należę do dwóch związków twórczych: ZPAP i ZPAP
PSU.
—————

Janina Sarzyńska

Kamila (Kama) Kuik

Szukanie Dnia i Nocy
Od wielu lat myślę o tym, że w moim życiu wydarzyły się
dwa cudy. Pierwszy to urodzenie córki Dominiki, a drugi –
studia zaoczne na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na
Wydziale Edukacji Artystycznej. Rozpoczęłam je dokładnie
20 lat po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, kiedy wydawałoby się, że już nie czas na zmiany, że za późno. Pragnienie
zbliżenia się do nieznanego mi świata sztuki było jednak
ogromne. Rozpoczął się wtedy dla mnie rozdział „życia w życiu”, czas wielkiego przyśpieszenia, odkrywania nowych
światów. Towarzyszyli mi profesorowie, którzy z wielką życzliwością stali się Strażnikami tej, często trudnej, drogi.
Kiedy ukończyłam studia, tylko na moment zostałam sama
na tej drodze. Szybko uświadomiłam sobie, czym jest stan
„wiem” z czasu, kiedy otaczali mnie moi Strażnicy. Ta świadomość jest dla mnie bazą, bo sztuka to obszar poszukiwań,
stawianie pytań o naturę naszej wolności, ograniczeń i wyborów, oczekiwanie na odpowiedź i odkrywanie form, które
stają się nową tajemnicą. W moim powstającym od lat cyklu
Dzień i Noc rzeźby są „bohaterami opowieści” zapisanych
aparatem fotograficznym. Są geometrycznym modułem,
segmentem, elementem rzeczywistości Dnia, wyznaczają
mi na nowo kolejne obszary penetracji ich ukrytych przestrzeni. Posługując się światłem, dokumentuję aparatem
fotograficznym historie tworzone w czasie; relacje tego, co
zmienne, z tym, co niezmienne. Działania te pozwalają mi na
wchodzenie w świat wewnętrzny powstałych form. Mogę
odkrywać ich Noc, podglądać niewidzialne. Spotkanie Dnia
i Nocy to próba zrozumienia siebie i świata, w którym żyjemy.

Portrety zaczęły się już wtedy
Pisząc tę notkę do katalogu, uświadomiłam sobie, że to też
był wrzesień... Dyplom, emocje, przygotowania, napisany
na czas obrony tekst. Obrazy wieszane nocą w auli. Twarze
patrzące ze ścian. Tamten moment zadecydował o moim
dalszym życiu. Moment, na który pracowałam cały rok,
a może cały wcześniejszy czas. Nie wiem. Napisany wtedy
tekst – Dlaczego portret? – funkcjonuje do dziś na mojej
stronie internetowej. Jest aktualny. Podobnie jak zainteresowanie malarstwem Stanisława Baja, o którym pisałam
swoją pracę.
Myślę, że to nie oznacza braku rozwoju. Myślę, że ten czas
w szkole, na Akademii, to był czas ukształtowania się mojej osobowości. Myślę – całościowo. A to znaczy, że wszystkie zajęcia, wszystkie spotkane w szkole osoby, bardzo
mocno wpłynęły na to, co kontynuuję na swojej drodze życiowej. Zajęcia interdyscyplinarne z Leszkiem Knaflewskim poruszyły obszary szarych komórek – mam nadzieję
do dziś funkcjonujących... Performances, rozmowy, burze
mózgów pozwalały na szukanie dla moich portretów nowych kontekstów – poza salami galeryjnymi. Zajęcia z fotografii – każde spotkanie było świętem dzięki prowadzącemu Januszowi Oleksy. Połączenie muzyki i obrazu
u Jakuba Żmidzińskiego. Rysunek z Joanną Imielską – rozmowy pełne zdecydowania, ale i wrażliwości na to, co
pokazywane; kierowanie mnie na nowe widzenie białej
powierzchni, a przede wszystkim, wsparcie pasji rysowania twarzy, zaraz po pierwszym roku, kiedy czekała mnie
przerwa w studiach. Kontakt z Andrzejem Leśnikiem od

Bożena Mazurkiewicz
Coraz szerszy horyzont
Minął rok od pożegnania się z uczelnią, ale tylko fizycznie,
bo duchowo dalej jestem z nią związana. Mam bardzo miłe
wspomnienia ze studiów. Kontakt i możliwość zdobywania
wiedzy od wspaniałej kadry profesorskiej, obcowanie
z ludźmi o ciekawych osobowościach – wszystko to miało
wpływ na mój rozwój artystyczny.
Uważam, że kierunek ten kształci wszechstronnie i otwiera
wiele horyzontów na arenie sztuki. Wykształcenie pedagogiczne dało mi szerokie możliwości działania w sferach kulturalno-oświatowych, wszystkie pracownie, w których miałam zajęcia, były początkiem tego, co dalej staram się
rozwijać.
Zaraz po skończeniu studiów otworzyłam pracownię artystyczną. Zajmuję się rzeźbą, fotografią, malarstwem,
rysunkiem, grafiką i projektami kulturalno-artystycznymi.
Nawiązałam kontakty z wieloma galeriami i domami kultury – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Współpracę poszerzam teraz o instytucje muzyczne, gdyż moje prace mają
również taki charakter. Wszystkie informacje o moim dotychczasowym dorobku artystycznym znajdują się na www.
bmazurkiewicz.pl.
—————
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VII. wspomnienia

pierwszego roku pełen wzlotów i upadków. Ale to on zdecydował – dyskusje z nim, starcia i pomoc w momentach
niewiary – o mojej odwadze p o m a l o w a n i a , sięgnięcia po pędzel na serio. Filozofia z osobowością Romana
Kubickiego – kiedy sala wykładowa drżała od jego kroków
wyznaczających dzieje myśli. Plakat – myślenie znakiem
graficznym – liźnięty przy Eugeniuszu Skorwiderze czy
spotkanie z Piotrem Szurkiem – krainą kreski... Rzeźba
w glinie poszerzona o kolaże... itd., itd.
Dla mnie to były ważne spotkania. Otwierały. I otwierają do
dziś. Nauczyły różnych twarzy sztuki sylwetkami pedagodów-nauczycieli-ludzi. Może oni nie pamiętają tych rozmów,
spotkań, ale we mnie jest wiele wdzięczności dla nich – za
wszystkie. Mocny kawałek tego, „co” i „jak” mówię, czego
szukam, podarowała mi szkoła. Dziękuję wszystkim, też
tym niewymienionym z imienia i nazwiska wykładowcom.
I wszystkim studentom ówczesnym: bardzo ważne spotkania i przyjaźnie – do dziś. Maluję. Wybrałam malowanie twarzy – bo to kocham, bo to teraz najistotniejsze. Prowadzę
Pracownię Spotkań Portretowych Paśnik Kamy przy ulicy
Fredry 12 w Poznaniu (mecenat MCA), gdzie m.in. portretuję
muzyków występujących w klubie Pod Pretekstem, organizuję comiesięczne wernisaże oraz współorganizuję projekty
edukacyjno-artystyczne, m.in. Portret Ulicy Fredry. Więcej
na: www.kuik.pl
—————
Maciej Michalski
Film połączył wszystkie wątki
Studia na Wydziale Edukacji Artystycznej były dla mnie
przede wszystkim niezapomnianym czasem nauki tworzenia i otwierania się na twórczość. Swoboda wyrazu, na jaką
mi tam pozwalano, ułatwiła mi znalezienie narzędzia, za
pomocą którego wyrażę się najlepiej. Bez względu na to
czy był to rysunek, czy malarstwo, wyrażałem się za pomocą kamery wideo. Znalazłem z profesorami akademii
wspólny język, który wyklarował moje artystyczne myślenie na wielu płaszczyznach. Dzisiaj nie wyobrażam sobie,
że mogło zdarzyć się inaczej, że mogłem trafić pod skrzydła innych ludzi, innej uczelni. Na dyplomie realizowałem
film Dom Lalek, tuż po studiach zrealizowałem wiele teledysków, głównie dla Justyny Steczkowskiej, Ireny Jarockiej,
Cristiny Bien i wielu innych. Dzisiaj realizuję także kino
fabularne, artystyczne. Właśnie ukończony został najnowszy film Królowa Śniegu z Ewą Kasprzyk, Teresą
Lipowską, Jarosławem Sacharskim i Johnem Romao.
To współcześnie potraktowana baśń, poruszająca problemy relacji matki i jej dziecka, ujęta malarskimi obrazami.
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Kadr z filmu Macieja Michalskiego prezentowanego podczas wystawy
i sympozjum w Starym Browarze w Poznaniu, 2004

Magdalena Kalenin podczas montażu wystawy w Galerii Victus, 2004

Myślę, że to właśnie film połączył wszystkie wątki wiedzy,
jaką zdobyłem na Wydziale Edukacji Artystycznej. Ludzie,
których tam poznałem, mieli na to ogromny wpływ. Pozostaje mi tylko wierzyć, że będę mógł realizować się w tej
dziedzinie jak najdłużej.
—————

niej edukacji na ASP da mi możliwość realizowania w pełni
swoich pasji.
Z duszą na ramieniu przeciskałam się między innymi i rozbieganym wzrokiem próbowałam zlokalizować swoje nazwisko na liście przyjętych, stojąc już przed kartką – „wyrocznią”, powtarzałam do siebie szeptem: muszę gdzieś tu być…
Ucząc się na Wydziale Edukacji Artystycznej, nie tylko zdobyłam wykształcenie z zakresu edukacji sztuki, historii
i krytyki – takie stwierdzenie byłoby zbyt ogólnikowe. Studia dały mi również możliwość rozwijania swoich pasji i szukania nowych rozwiązań, także tych dotyczących warsztatu, który w żaden sposób nie ogranicza dzisiaj mojej
wyobraźni i twórczości. Studia te otworzyły mnie przede
wszystkim jako artystę, poszerzyły mój horyzont świadomości twórczej, a to daje mi większą zdolność postrzegania
twórczych procesów u innych jako pedagogowi. Pierwsze
plenery, a później wystawy stały się fundamentem samorealizacji, dały satysfakcję i napędzały do dalszej pracy.
Wszystko to umocniło we mnie chęć tworzenia.
Obecnie zajmuję się malarstwem, fotografią i grafiką użytkową. Swoje prace prezentuję na wystawach w kraju i za
granicą. W dwóch edycjach Festiwalu Polskiego Malarstwa
Współczesnego otrzymałam nominacje do nagrody. Jestem
grafikiem DTP w wydawnictwie. Staram się też o asystenturę na Wydziale Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na ZUT
w Szczecinie, co dałoby mi możliwość dalszego rozwoju zawodowego (doktorat).
—————

Magdalena Kalenin
Decydujący życiowy moment
Pogodny czerwcowy poranek 2000 roku. Siedzę na schodach w holu Akademii Sztuk Pięknych, czekając na praktyczny egzamin z rysunku, mimochodem przyglądam się innym kandydatom na miano studenta ASP. Parę osób stoi
pod ścianą, kilku mija mnie z lewej strony, a jeszcze inni, podobnie jak ja przed chwilą, szukają sobie miejsca na akademickich schodach. Ktoś przechodząc obok pochyla się lekko
nade mną i zadaje pytanie:
– Czy ty też zdajesz na Wydział Edukacji Artystycznej?
Kiwnęłam twierdząco głową, a ponieważ pytanie to kierowano także do osób siedzących wyżej, za moimi plecami,
słyszałam jeszcze kilkakrotnie stanowcze: TAK.
Trudno mi dzisiaj przypomnieć sobie czy pytająca osoba to
ktoś z przyjaciół z mojego roku, czy też ktoś, z kim nie miałam przyjemności studiować, bo rysy twarzy zamazały się
w mojej pamięci z przejęcia, jakie niósł ze sobą egzamin.
Była to chwila dla mnie szczególna – zwłaszcza ogłoszenie
wyników po części praktycznej i teoretycznej. Tej sytuacji
nigdy nie zapomnę, bo choć dla niektórych była tylko krótkim epizodem, dla mnie okazała się decydującym życiowym
momentem, w którym poczułam, że to właśnie droga 5-let-

000 192

memorys

Małgorzata Rzempowska podczas otwarcia wystawy w Galerii Victus, 2007

Marzena Prokopowicz-Sawicka, Szczawno-Zdrój 2004

Renata Skrzypczak

Małgorzata Rzempowska

z dzieciakami na zajęciach, maluję ilustracje, robię dalej
swoje mineralne obrazy i małe akcje fotograficzne w indiańskim stroju – gdy zobaczycie na czteropasmówce Indiankę 180 cm wzrostu, to będę ja – mgr Szaman Miejski : )
Dziękuję wszystkim, którzy realizowali ze mną różne dziwaczne pomysły, projekty, pomagali mi, rozweselali,
pouczali, nauczali, a przede wszystkim dziękuję profesorom
i pozdrawiam ich serdecznie. Znajomym z ASP życzę
samych sukcesów.
—————

interesującą, o indywidualnym charakterze. Był to owoc
konsekwentnej pracy, cierpliwości i dzielenia się swoim
doświadczeniem.
Co dały mi studia? Wiedzę, umiejętność tworzenia i pracę
z pasją. Pasją, którą dzielę się dzisiaj z innymi. W pracy
zawodowej nadal spotykam niezwykłych ludzi i wielkie
osobowości. Mam to szczęście.
—————

Marzena Prokopowicz-Sawicka

Punkt w klatce piersiowej
Studiowanie to wkraczanie na ścieżki przeczuwane, a często boleśnie skrywane. Studiowanie to fascynacje spotkania i praca, praca, praca… i ogrom emocji, które towarzyszą
każdemu zdarzeniu. Dziś, z perspektywy minionego czasu,
mogę wyznać, iż był to czas jakby stworzony dla mnie: ci ludzie, te miejsca, te zdarzenia – nic innego nie mogłoby go
wypełnić. Gdyby chcieć umiejscowić ten fakt – pięć lat na
Wydziale Edukacji Artystycznej – to powiedziałabym, że
jest to punkt w klatce piersiowej, gdzie splatają się serce,
dusza i rozum. Dziś słyszę od moich uczniów z ZPSW w Głogowie:
– Halo, halo! Pani Reniu! Tu Ziemia…
Wiem, że dokonałam dobrego wyboru: kocham moich
uczniów – to, co wnoszą w moje życie i to, co z niego
wynoszą.
Uwielbiam ich kreatywność i chwalę się nią, a sama, gdzieś
tam po kątach Galerii Miejskiej, uzmysławiam sobie, że to
całe „stawanie się” nie ma końca.
—————

Mgr Szaman Miejski
Moje studia na WEA… Nie da się tego opisać w kilku słowach,
skoro na myśl przychodzi wachlarz wspomnień, emocji, twarzy, szkiców, obrazów, pomysłów, plenerów… – jak zlepek
snów: tych spokojnych, długich i tych, które słabo pamiętamy, wywołujących przeróżne skojarzenia, zawierających fantastyczne elementy i motywy nie z tego świata… Główne
wspomnienia? Pierwsze zmagania z wielką pustą przestrzenią, z nowymi technikami, odkrywanie siebie, swoich możliwości i słabych stron, no i poszukiwania – wielka przygoda –
od dzierganych wzorów, poprzez odkrycie mandali,
labiryntów, współgranie z czasem i zatrzymywanie go dla
siebie w pracach, aż do usypywania mineralnych obrazów…
Nocne przygody z Małą Gosią, dyskusje z Bożenką, sznurki,
dużo sznurków, strych, wyprawy przez pola do najbliższego
sklepu, bezdomne pieski, trudne decyzje, łzy, praca po nocach, imprezy, dużo rozmów o wszystkim i o niczym, słowa
krytyki i słowa pochwały, obrazy-nieobrazy, „nie pędzlem,
nie szpachlą”, porady, spory, niezłe akcje, eksperymenty,
pierwsze wystawy, nowe doświadczenia, rok intensywnej
pracy nad dyplomem i usypywanie – maska od lakiernika,
klej, mnóstwo kamyczków i piasków, wieczna piaskownica
w pokoju, w przerwach „obecność sztuki w szamańskich rytuałach” na ok. 80 stronach… Oj, dużo tego było i działo się
intensywnie, a zakończyło happy endem w Zaku, na obronie. Może nie takim „endem”, bo to był przecież dopiero początek.
Co teraz robię? Od kiedy pamiętam, staram się robić to, co
lubię. Tworzyłam z niepełnosprawnymi, teraz tworzę
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To ludzie tworzyli atmosferę
Jubileusz jest okazją do życzeń i gratulacji, również do
wspomnień. Czas studiów był dla mnie piękną przygodą ze
sztuką i spotkaniem wyjątkowych ludzi żyjących i pracujących z pasją i miłością do sztuki. Tę niezwykłą energię, jaką emanują takie uczelnie, odczuwałam zarówno od moich
koleżanek i kolegów, jak i wykładowców. Osobowości, które wytyczały kierunki współczesnej sztuki i kształtowały
nas, kolejne pokolenia osób zajmujących się kulturą. To
ludzie tworzyli atmosferę uczelni i przez profesjonalizm
w pracy wyznaczali jej jakość i poziom. W pracowniach najcenniejsza była otwartość wykładowców-artystów, brak
dystansu oraz możliwość luźnej, swobodnej rozmowy –
najlepszych rad i wskazówek w poszukiwaniu własnej drogi twórczej. Pamiętam moje miłe zaskoczenie, kiedy po 5
latach wspólnych spotkań, podczas jednego z ostatnich
przeglądów prac w pracowni rysunku, dostrzegłam kilkanaście odmiennych propozycji wystawienniczych: każdą

Renata Skrzypczak
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Roma Nowak (trzecia od lewej) na plenerze w Białym Borze, 1996

Sonia Rammer, 5 malarzy z Poznania w Jerozolimie, 2004

Szymon Stemplewski podczas otwarcia wystawy w Galerii ON, 2008

Roma Nowak

się niezmiernie istotne dzisiaj, to kompetencje, w które wyposaża uczelnia. Wydział Edukacji Artystycznej oferuje
możliwość rozwoju oraz praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy. Z jednej strony doświadcza się fenomenu procesu twórczego dzięki własnej pracy artystycznej, z drugiej
zaś uzyskuje się wiedzę teoretyczną umożliwiającą bycie
„nie tylko artystą”. Na studiach zetknęłam się po raz pierwszy z psychologią i możliwością wykorzystania sztuki w celach edukacyjnych. Podążając tą drogą skończyłam Studium Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim,
teraz zaś zmierzam do końca studiów psychologicznych na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Indywidualny tryb
studiów psychologicznych był dla mnie osiągalny tylko
dzięki ukończeniu Wydziału Edukacji Artystycznej, gdyż
jest traktowany przez UAM na równi z innymi kierunkami
humanistycznymi. Z perspektywy tu i teraz, to wydaje mi
się najważniejsze: możliwość dalszego rozwoju, którą daje
ukończenie pierwszego, wybranego po liceum, kierunku
studiów.
—————

dia humanistyczne, a nie artystyczne. Było to spore wyzwanie i ryzyko, obawiałem się, że moje wcześniejsze
doświadczenia związane ze sztuką nie przystają do wymagań akademii. Pierwsze zajęcia, zwłaszcza w pracowni
rysunku, były dla mnie wyjątkowo trudne i frustrujące, ale
też satysfakcjonujące, kiedy okazywało się, że z każdym
kolejnym rysunkiem robię postępy. Okazało się, że profesorowie nie starają się narzucać swoich warsztatowych czy
konceptualnych rozwiązań, lecz są bardzo otwarci na nasze propozycje i cenią sobie ich indywidualny charakter.
Różnymi sposobami starali się zmotywować nas do ciężkiej pracy i odpowiedniego wykorzystywania czasu – do
tworzenia wartościowych realizacji oraz poznawania
warsztatu przydatnego w edukacji poprzez sztukę. Przedstawiali propozycje udziału w konkursach, wystawach
zbiorowych i indywidualnych, z których udało mi się kilkakrotnie skorzystać, za co chciałbym w tym miejscu podziękować profesor ASP Annie Tyczyńskiej i profesorowi Piotrowi C. Kowalskiemu.
Studia na ASP przypadły na bardzo intensywny okres
w moim życiu i żałuję, że nie mogłem poświęcić im więcej
czasu. Prowadząc Fundację Edukacji Kulturalnej Ad Arte
mam wiele możliwości aktywnego obcowania ze sztuką,
głównie przy organizacji rozmaitych wydarzeń kulturalnych. W przyszłości chciałbym jednak móc poświęcić
więcej czasu na moje własne realizacje oraz współpracę
z innymi artystami.
—————

Trzeba uwierzyć w siebie
Całe moje studiowanie było przygodą, dla której warto poświęcić kilka lat życia. Przeżyć i doświadczyć, otworzyć bramy możliwości… Wszystko, co robiłam, gdzie i z kim byłam,
co wydarzyło się i co się nie stało – wszystko zostawiło
ślad. To była długa wędrówka w głąb siebie: żyjąc w małej
miejscowości myślałam, że wiem wszystko, jakże błędne
było moje rozumowanie, przecież uczymy się przez całe
swoje życie, doświadczamy co dnia jego nowego znaczenia.
Godziny, dni, tygodnie. Droga jest długa i wciąż nie ma końca. Dążymy do czegoś? A czas mija. Ten i tamten obraz jest
dobry, ale może mógł być lepszy? Może zmienić pracownię,
wydział, ludzi? Może... Nagle, jakby głos z niebios w ciszy:
zmiana pracowni nic nie da, trzeba uwierzyć w siebie! Zrozumiałam, że nic nie dzieje się bez pracy.
Wydział Edukacji Artystycznej uczy, że droga, którą raz się
obrało jest dobra, tylko trzeba doskonalić się i wytrwać na
niej do końca.
—————

Szymon Stemplewski
Sonia Rammer
Droga do dalszego rozwoju
Studiowanie sztuki było moim marzeniem. Nie zastanawiałam się wtedy, jak będzie wyglądała moja kariera zawodowa, mój wybór był czysto emocjonalny. To, co wydaje mi
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To było ryzykowne wyzwanie
Studiowanie na Wydziale Edukacji Artystycznej rozpocząłem w 2006 roku, kiedy po raz pierwszy w Polsce ASP
w Poznaniu umożliwiła zdawanie na uzupełniające studia
magisterskie osobom, które wcześniej miały za sobą stu-
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Dyplomy 2009 ASP w Poznaniu, 2009
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VIII. kalendarium calendar

IX. kalendarium

1974 Utworzone zostało Zaoczne Studium Wychowania
Plastycznego. Kierownikiem zostaje Rajmund Dybczyński.
1980 Zaoczne Studium Wychowania Plastycznego zostaje
przekształcone w Wydział Wychowania Plastycznego, obejmujący studia dzienne i zaoczne.
1980–1981 Funkcję dziekana pełni doc. Jarosław Kozłowski,
a kierownika studium zaocznego doc. kontr. Rajmund Dybczyński.
1981–1984 Funkcję dziekana obejmuje doc. Wacław Twarowski. Na stanowisku kierownika studium zaocznego pozostaje doc. kontr. R. Dybczyński.
1984–1987 Ponowna kadencja doc. Wacława Twarowskiego
i doc. kontr. Rajmunda Dybczyńskiego.
1987–1990 Dziekanem zostaje doc. Józef Petruk, a kierownikiem studium zaocznego doc. kontr. Bogumił Kaczmarek.
1990–1993 Druga kadencja prof. Józefa Petruka, prodziekanem zostaje ad. Andrzej Leśnik, funkcję prodziekana ds.
studiów zaocznych pełni wykł. Piotr C. Kowalski.
1992 Wystawa studentów Wydziału Wychowania Plastycznego PWSSP w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu.
1993–1996 Dziekanem zostaje ad. Piotr C. Kowalski, prodziekanem ad. Andrzej Leśnik, a prodziekanem ds. studiów zaocznych ad. Kazimierz Raba. Przy dużym zaangażowaniu st.
wykł. Rafała Grupińskiego dokonuje się reforma wydziału.
1996 Zmiana dawnej nazwy wydziału na Wydział Edukacji
Artystycznej.
1996 (26.11.–1.12.) Plener Teoretyczny w Skokach, pod
hasłem: Miejsce sztuki.
1999 Wystawa studentów Wydziału Edukacji Artystycznej
ASP w Poznaniu, Instytut Zachodni, Poznań.
1996–1999 Druga kadencja dziekana ad. II st. (od 1997 r. prof.
nadzw.) Piotra C. Kowalskiego, prodziekanem w roku akademickim 1996–1997 zostaje prof. nadzw. Ryszard K. Przybylski, a w roku akademickim 1998–1999 prof. nadzw. Roman
Kubicki. Funkcję prodziekana ds. studiów zaocznych pełni
ad. Jacek Jagielski. Zostaje powołana nowa specjalność: krytyka i promocja sztuki.
1999–2002 Dziekanem zostaje prof. nadzw. Roman Kubicki,
prodziekanem ad. (od 2000 r. ad. II st., od 2001 r. prof.
nadzw.) Marcin Berdyszak, a prodziekanem ds. studiów
zaocznych ad. Jacek Jagielski.
2000 Pod patronatem wydziału rozpoczyna działalność
Galeria Na Polskiej.
2001 Początek cyklicznego udziału w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki.

1.	Pracownicy Zaocznego Studium Wychowania Plastycznego: Urszula Małec- 5. Konkurs na stanowisko profesora Piotra C. Kowalskiego, ASP Poznań,
ka, Maja Bobrowska, pedagodzy: Rajmund Dybczyński, Bogumił Kaczmarek, 1997 rok; na zdjęciu: prof. Alicja Kępińska oraz od lewej wykładowcy: Jacek
Jagielski, Ryszard Przybylski, Włodzimierz Dreszer (ówczesny rektor), Jerzy
Andrzej Leśnik i studenci
2.	Otwarcie wystawy poplenerowej na zakończenie sesji letniej studentów Ludwiński, Piotr C. Kowalski, Bogdan Wojtasiak
zaocznych WWP, Skoki, 1991 rok; na zdjęciu od lewej: doc. Wacław Twarowski, 6.	Pedagodzy Wydziału Edukacji Artystycznej – Studiów Zaocznych Akaas. Joanna Imielska, wykł. Piotr C. Kowalski, profesor Wojciech Müller (ówcze- demii Sztuk Pięknych w Poznaniu – rok akademicki 1998-99 (wykładowcy
sny Rektor)
przedmiotów artystycznych), od lewej – góra: ad. Kazimierz Raba, ad. Jacek
3. Wystawa poplenerowa studentów Studiów Zaocznych Wydziału Wycho- Jagielski, prof. ASP Piotr C. Kowalski; niżej: as. Jarosław Łukasik, ad. Andrzej
wania Plastycznego, Aula PWSSP w Poznaniu, 1991 rok – Fot. Archiwum Piotra Leśnik, ad. Joanna Imielska, as. Anna Tyczyńska, ad. Janusz Oleksa, ad. Leszek Knaflewski – fotografia ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Sztuk
C. Kowalskiego
Pięknych w Poznaniu
4.	Plener w Strzegomiu, 1994; od lewej: Agnieszka Daniłów, Lucyna Lewan7.	Plener w Nałęczowie, 1998 rok; od lewej wykładowcy: Leszek Knaflewski,
dowska, Marzena Myszorek
Anna Tyczyńska, Joanna Imielska
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8. Wykładowcy Wydziału Wychowania Plastycznego, od lewej: Grzegorz
Dziamski, Alicja Kępińska, Jolanta Dąbkowska-Zydroń, Hanna Grzeszczuk-Brendel, Wojciech Sady, Jacek Wł.Paluchowski, Marek Hendrykowski, Maja
Bobrowska, Włodzimierz Gorzelańczyk, Piotr C. Kowalski, ok.1994

calendar

2002–2008 Pod patronatem wydziału działa Galeria Victus,
w której odbyło się 25 wystaw.
2002–2005 Funkcję dziekana piastuje prof. nadzw. Jacek
Jagielski, prodziekana prof. nadzw. Roman Kubicki, a prodziekana ds. studiów zaocznych ad. (od 2004 r. prof. nadzw.)
Joanna Imielska.
2003 Wystawa malarstwa i rysunku studentów Wydziału
Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu, Muzeum Regionalne w Jaworze.
2003 Początek współpracy wydziału z Galerią ZAK, w której
odbyło się kilkanaście wystaw.
2004 Wystawa malarstwa i rysunku studentów Wydziału
Edukacji Artystycznej ASP w Poznani, Hydrobudowa–Włocławek S.A., Włocławek.
2004 Współpraca wydziału z Fundacją Wspierania twórczości, Kultury i Sztuki ARS oraz Galerią ARS.
2004 (10–17.10.) Myślą, słowem, formą, obrazem – prezentacja postaw twórczych pedagogów i studentów Wydziału
Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu Stary Browar,
Poznań. Wystawa i sympozjum uwieńczone publikacją
książkową.
2005 Prezentacja Wydziału Edukacji Artystycznej ASP
w Poznaniu, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych,
Poznań.
2005 Wystawa Wydziału Edukacji Artystycznej w Poznaniu
w Vierraden, Kunstbauwerk e.V. Tabakfabrik Vierraden,
Niemcy.
2005 Powstaje Koło Naukowe Studentów Wydziału Edukacji Artystycznej, przekształcone w 2008 r. w Koło Naukowe
Studentów ASP.
2005 (20.10.–10.11.) Modernizm w lustrze współczesności –
polsko-niemiecka wystawa prezentująca artystów ze Szkoły Bauhaus oraz wykładowców i studentów Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza Collegium Europaeum Gnesnense, Gniezno.
Sympozjum i wystawa uwieńczone publikacją książkową.
2005 (7–9.11.) Teoretyczne konteksty sztuki – I plener teoretyczny Wydziału Edukacji Artystycznej, Skoki. Temat: Różnorodne perspektywy krytyki.
2005 Wystawa końcoworoczna Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu, Stara Rzeźnia, Poznań.
2005 Dyplomy 2005 studentów Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu, Wyższa Szkoła Umiejętności
Społecznych, Poznań.
2005–2008 Dziekanem zostaje ponownie prof. nadzw. Jacek Jagielski, prodziekanem prof. nadzw. Roman Kubicki,
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Plener w Skokach, 1997: od lewej: Maria Cwojdzińska, Joanna Imielska, Joanna Sosnowska, modelka Ola, Katarzyna Szwed, Bogusława Trzebuniak i inne studentki
Prezentacja filmu Joanny Janiak pt. Żarłoczne oko (o profesorze Eustachym Wasilkowskim) podczas pleneru w Skokach w maju 2003 roku dla: studentów Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu, studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz studentów Politechniki Koszalińskiej (od lewej siedzą: Joanna
Janiak, ad. Joanna Imielska, Ewa Zarzycka, Agata Michowska, dr Adam Wasilkowski – syn profesora Eustachego Wasilkowskiego) – Fot. Archiwum Piotra C.
Kowalskiego
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Wybitny krytyk i teoretyk sztuki, wieloletni pracownik Wydziału Edukacji
Artystycznej poznańskiej PWSSP/ASP – Jerzy Ludwiński w Kassel podczas
wystawy Documenta X (pierwszy z lewej), 1997 – Fot. Archiwum Piotra
C. Kowalskiego

1. Warsztaty dziennikarskie dla studentów Wydziału Edukacji Artystycznej, w tyle Joanna Janiak
2.	Plener w Trzciance k. Nowego Tomyśla, 2002
3.	Plener w Skokach, prof. Jacek Jagielski i Aleksandra Jagielska oraz studenci
studiów podyplomowych

4.	Otwarcie wystawy Smak, zapach, kształt w Galerii Victus, 2003
5.	Otwarcie wystawy Prezentacja pedagogów i studentów Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych,
Poznań, 2005; od lewej prof. Jacek Jagielski (ówczesny dziekan WEA) i prof.
dr hab. Michał Iwaszkiewicz (rektor WSUS)
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prodziekanem ds. studiów zaocznych prof. nadzw. Joanna
Imielska.
2006 Malarstwo, rysunek, rzeźba studentów Wydziału
Edukacji Artystycznej i Wydziału Rzeźby ASP w Poznaniu,
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Poznań.
2006 (11–18.10.) Prezentacja Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu obejmująca sympozjum, wystawę
i warsztaty: Galeria Na Szyperskiej, Galeria ARS, Galeria
Zak, Poznań.
2007 (7–27.03.) Prezentacja Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych,
Galeria w Ratuszu, Leszno. Sympozjum i wystawa uwieńczone płytą CD.
2007 (22.03.) Karnawał cyborgów. Humaniści i artyści
o mariażu człowieka z technologią, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza Collegium Europaeum Gnesnense, Gniezno.
Sympozjum i wystawa uwieńczone publikacją książkową.
2007 (2–05.04.) Teoretyczne konteksty sztuki – II plener
teoretyczny Wydziału Edukacji Artystycznej, Skoki. Temat:
Czy istnieje w Polsce promocja sztuki?
2007 Bolesławowo 2007, wystawa poplenerowa studentów
Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu, Miejski
Ośrodek Kultury w Skarszewach.
2007 (7.12.) Karnawał cyborgów, wystawa i seminarium,
Galeria Działań, Warszawa.
2008 Funkcję dziekana obejmuje prof. nadzw. Joanna Imielska, prodziekana ad. dr Justyna Ryczek, a kierownikiem
ds. studiów zaocznych zostaje prof. nadzw. Andrzej Leśnik.
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Otwarcie wystawy Wydziału Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w Vierraden, Kunstbauwerk e. V. Tabakfabrik Vierraden
(Niemcy), 2005

2009 (6–9.04.) Teoretyczne konteksty sztuki – III plener teoretyczny Wydziału Edukacji Artystycznej, Skoki. Temat:
Miejsca prezentacji sztuki współczesnej.
2009 (18–21.05.) Przyszłość i nowe wyzwania edukacji artystycznej – międzynarodowe sympozjum w Skokach.
2009 (14–28.06.) Prezentacja studentów Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu, Wałeckie Centrum Kultury, Wałcz.
2009 (15–16.10.) Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej – konferencja naukowa współorganizowana z Wydziałem Nauk Społecznych oraz Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. W ramach konferencji wystawy:
Dyplomy 2009 wybranych absolwentów WEA, Galeria Akademicka – UAM Poznań, Galeria ASP, Aula.
2009 (22.10.) Prezentacja studentów Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu, Muzeum Ziemi Usteckiej, Ustka.
2009 (26-30.10.) Między 30 a 35, wystawa zorganizowana
z okazji 35-lecia Wydziału Edukacji Artystycznej, Stara
Drukarnia, Poznań. Wystawa uwieńczona publikacją książkową.
2009 (18.11.) Edukacja Artystyczna Dzieci i Młodzieży,
Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa w Priorytetowym Obszarze Tematycznym Kuratora Oświaty, ASP w Poznaniu.
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Wystwa studentów WEA, Aula ASP w Poznaniu, 2001
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1.	Dyplomy 2005, studentów zaocznych Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu; od lewej wykładowcy: Andrzej Leśnik, Marcin Berdyszak, Jacek Jagielski, Joanna Imielska, Jolanta Dąbkowska-Zydroń, Rafał
Łubowski, Renata Rogozińska – Fot. Archiwum Piotra C. Kowalskiego
2.	Dyplomy 2005, studentów zaocznych Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu; od lewej wykładowcy: Andrzej Leśnik, Roman Kubicki, Jolanta Dąbkowska-Zydroń – Fot. Archiwum Piotra C. Kowalskiego

3.	Otwarcie wystawy poplenerowej – Bolesławowo 2007, studentów Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu,
Miejski Ośrodek Kultury w Skarszewach, od lewej prof. Andrzej Leśnik, prof. Joanna Imielska
4.	Otwarcie wystawy poplenerowej – Bolesławowo 2007, studentów Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu,
Miejski Ośrodek Kultury w Skarszewach, od lewej studentki WEA: Urszula Cimochowska, Marta Mrówka, Iwona Wyrzykiewicz
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1.	Otwarcie wystawy Modernizm w lustrze współczesności, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza Collegium Europaeum Gnesnense, Gniezno, 2005; wśród
gości profesorowie: Jacek Jagielski i Piotr C. Kowalski
2.	Otwarcie wystawy – Dyplomy 2009, wybranych absolwentów WEA, Galeria ASP, Aula, wystawa w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej p.t.
Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej, UAM, ASP Poznań
3.	Otwarcie wystawy Kolekcja ASP w Poznaniu, Galeria Akademicka UAM
w Poznaniu, 2009; od lewej profesorowie: Zbyszko Melosik i Roman Kubicki
– Fot. Archiwum Joanny Imielskiej
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4.	Otwarcie wystawy – Dyplomy 2009, wybranych absolwentów WEA, Galeria Akademicka, UAM Poznań, wystawa w ramach Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej p.t. Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej, UAM, ASP Poznań. Wystawę otwiera Rektor ASP w Poznaniu prof. zw. Marcin Berdyszak
5.	Otwarcie wystawy Kolekcja ASP w Poznaniu, Galeria Akademicka UAM w Poznaniu, 2009; od lewej: dr Justyna Ryczek i prof. Roman Kubicki– Fot. Archiwum
Joanny Imielskiej
6.	Absolwenci WEA: Mariusz Dąbrowski, Tomasz Drewicz, 2009
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Dyplom 2009, ASP w Poznaniu 2009

1974 Extramural Study of Art Education was set up, with
Rajmund Dybczyński as the Head of the Study.
1980 Extramural Study of Art Education becomes the Faculty of Plastic Arts Education, including daily and extramural studies.
1980–1981 Associate professor Jarosław Kozłowski appointed Dean, associate professor Rajmund Dybczyński appointed the Head of the Extramural Study.
1981 Associate professor Wacław Twarowski appointed
Dean of the Faculty, with Rajmund Dybczyński remaining
on the position.
1984–1987 second term of office of professorWacław
Twarowski and professor Rajmund Dybczyński.
1987–1990 Associate professor Józef Petruk appointed the
Dean of the Faculty, associate professor Bogumił Kaczmarek appointed the Head of the Study.
1990–1993 second term of office of professor Józef Petruk;
assistant professor Andrzej Leśnik becomes the Deputy
Dean, Piotr C. Kowalski holds the position of Deputy Dean
for Extramural Studies.
1992 Student exhibition of the Faculty of Plastic Arts Education of the Academy of Fine Arts in Poznan at Nicolaus
Copernicus University in Torun.
1993–1996 Piotr C. Kowalski appointed Dean, assistant professor Andrzej Leśnik Deputy Dean, assistant professor Kazimierz Raba the Deputy Dean for Extramural Studies. The
Faculty undergoes reorganization thanks to great involvement of senior lecturer Rafał Grupiński.
1996 Change of name to the Faculty of Art Education
26.11–1.12.1996 Theoretical plein-air in Skoki under the topic Place of art.
1999 Student exhibition of the Faculty of Art Education of
the Academy of Fine Arts in Poznan’ at Instytut Zachodni,
Poznan.
1996–1999 second term of office of assistant professor (associate professor since 1997) Piotr C. Kowalski, Deputy
Dean – Associate Professor Ryszard K. Przybylski for academic year 1996–1997, in the 1998–1999Associate Professor
Roman Kubicki. Deputy Dean for Extramural Studies-assistant professor Jacek Jagielski. A new specialty is established: Art Criticism and Promotion of the Arts.
1999–2002 Associate Professor Roman Kubicki appointed Dean, assistant professor Marcin Berdyszak (since
2001 associate professor) Deputy Dean and Deputy Dean
for Extramural Studies assistant professor Jacek Jagielski.
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2000 Na Polskiej Gallery starts under the auspices of the
Faculty.
2001 start of cyclic participation in Poznan Festival of Arts
and Science.
2002–2008 Victus Gallery, which held 25 exhibitions, starts
under the auspices of the Faculty
2002–2005 Associate professor Jacek Jagielski holds the
position of Dean, dean Associate professor Roman Kubicki
Deputy Dean, and Deputy Dean for Extramural Studies –
assistant professor Joanna Imielska (since 2004 professor).
2003 Student exhibition of paintings and drawings of the
Faculty of Art Education of the Academy of Fine Arts in
Poznan at the Regional Museum in Jawor.
2003 Beginning of cooperation with the ZAK Gallery, which
held numerous exhibitions.
2004 Student exhibition of paintings and drawings of the
Faculty of Art Education of the Academy of Fine Arts in
Poznan at the Hydrobudowa-Włocławek S.A., in Włocławek.
2004 Co-operation of the Faculty with the Foundation for
Promotion of Creativity, Culture and Art ARS and the
ARS Gallery.
10–17.10.2004 ‘With Thought, Word, Form, Image – Creative
Attitudes of Teachers and Students of the Faculty of Art Education at the Academy of Fine Arts in Poznan’, Stary Browar, Poznan. The exhibition and symposium crowned by a
book.
2005 ‘Presentation of the Faculty of Art Education of the
Academy of Fine Arts in Poznan’ at the School of Humanities and Journalism in Poznan.
2005 Exhibition of the Faculty of Art Education of the
Academy of Fine Arts in Poznan’ in Vierraden, Kunstbauwerk e.V. Tabakfabrik Vierraden, Germany.
2005–2008 second term of office of associate professor
Jacek Jagielski, associate professor Roman Kubicki appointed Deputy Dean, and professor Joanna Imielska Deputy
Dean for Extramural Studies.
2005 Students’ Scientific Circle of the Faculty of Art Education is set up, in 2008 changed to Students’ Scientific Circle
of the Academy of Fine Arts.
20.10–10.11.2005 ‘Modernism in the Mirror of the Present’–
a Polish-German exhibition presenting Bauhaus artists and
the teachers and students of the Faculty of Art Education
of the Academy of Fine Arts in Poznan, Adam Mickiewicz
University Collegium Europaeum Gnesnense, Gniezno. The
symposium and the exhibition crowned by a publication.
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7–9.11.2005 ‘Theoretical Contexts of Art‘ – second theoretical plein-air of the Faculty of Art Education in Skoki. Topic:
Various Perspectives of Criticism.
2005 The End of Year Exhibition of the Faculty of Art Education of the Academy of Fine Arts in Poznan, Stara
Rzeźnia, Poznan
2005 ‘Diplomas 2005’ student exhibition of diploma works
of the Faculty of Art Education at the Poznan School of Social Sciences.
2006 ‘Painting, Drawing, Sculpture’ works of students of
the Faculty of Art Education and the Faculty of Sculpture of
the Academy of Fine Arts in Poznan at the Poznan School
of Social Sciences
11–18.10.2006 ‘Presentation of the Faculty of Art Education
of the Academy of Fine Arts in Poznan’, consisting of a symposium, exhibition and workshops at Na Szyperskiej Gallery,
ARS Gallery, Zak Gallery, Poznan.
7–27.03.2007 ‘Presentation of the Faculty of Art Education
of the Academy of Fine Arts in Poznan’, the Municipal Gallery BWA, City Hall Gallery in Leszno. Symposium and exhibition crowned by CD publication.
22.03.2007 ‘Carnival of the Cyborgs. Humanists and artists
on marriage of humans and technology’, Adam Mickiewicz
University, Collegium Europaeum Gnesnense, Gniezno.
Symposium and exhibition crowned by book publication.
2007 ‘Bolesławowo 2007’ post-plein-air student exhibition of the Faculty of Art Education, Academy of Fine Arts
in Poznan, the Municipal Cultural Center in Skarszewy.
07.12.2007 ‘Carnival of the Cyborgs’, exhibition and seminar,
Galeria Działań, Warsaw.
2–5.04.2007 ‘Theoretical Contexts of Art’ – second theoretical plein-air of the Faculty of Art Education, Skoki. Topic: Is there art promotion in Poland?
2008 Associate Professor Joanna Imielska is appointed
Dean of the Faculty, assistant professor Justyna Ryczek
Deputy Dean, and associate professor Andrzej Leśnik Deputy Dean for Extramural Studies.
6–9.04.2009 ‘Theoretical Contexts of Art’ –third theoretical plein-air of the Faculty of Art Education, Skoki. Topic:
Places of presentation of contemporary art.
18–21.05.2009 ‘The Future and New Challenges for Art
Education’ – an international symposium in Skoki.
14–28.06.2009 Presentation of the students of the Faculty
of Art Education, Academy of Fine Arts in Poznan, Wałeckie
Centrum Kultury, Wałcz

15–16.10.2009 ‘Philosophical Contexts of Art Education’ –
conference co-organized with the Faculty of Social Sciences
Faculty of Educational Studies of Adam Mickiewicz University in Poznan. The conference exhibition ‘Diplomas 2009’
of selected graduates of the Faculty of Art Education,
Galeria Akademicka – Adam Mickiewicz University, Poznan;
the Academy of Fine Arts Gallery.
22.10.2009 Presentation of the students of the Faculty of
Art Education, Muzeum Ziemi Usteckiej, Ustka
26–30.10.2009 ‘Between 30 and 35‚ an exhibition organized to celebrate the 35th anniversary of the Faculty of Art
Education, Stara Drukarnia, Poznań. Crowned by the publication of a book.
18.11.2009 ‘Art Education of children and youth’ , provincial
training conference in priority thematic area of Education
Curator, Academy of Fine Arts in Poznan.

IX. spis absolwentów
list of graduates

S p i s a bs o lwent ó w

Zaoczne Studium Wychowania
Plastycznego
Dyplomanci 1978
1. Baumert-Tamul Daniela
2. Błaszczyk Anna
3. Boczkowski Marian
4. 	Dobrzyńska Maria
5. 	Dyla Wanda
6. Fintzel Krystyna
7. Frąckowiak Bogumiła
8. Kędra Jerzy
9. Kierstan Eugeniusz
10. Kryjom Maria
11. Krzyżostaniak Maria
12. Linartas Anna
13. Lorenz Irena
14. 	Łukowiak Zbigniew
15. Michalak Zofia
16. Noska Krystyna
17. Nowaczyk Maria
18. Nowak Teresa
19. 	Okuniewska Janina
20. Okuniewski Bogusław
21. 	Olejniczak Bogusław
22. 	Pardon Eleonora
23. 	Piotrowicz Andrzej
24. 	Polkowska Elżbieta
25. Radomska Marianna
26. Ratajczak Krystyna
27. Sieradzan Maria
28. Wawrzyniak Zofia
29. Wiecki Andrzej
30. Woźniak Halina
Dyplomanci 1979
1. 	Adamczak Teresa
2. 	Arasimowicz Danuta
3. Bąkowski Kazimierz
4. Bittner Rita
5. Czarnecka Aniela
6. Gniotowski Andrzej
7. 	Iwanek Halina
8. Kamińska Danuta
9. Klamerek Wanda
10. Kmak Elżbieta
11. Kmiecik Aleksander
12. Konieczyńska Małgorzata
13. Koska Alina
14. Kozłowska Stefania
15. Krajewski Tadeusz
16. Krakowski Wojciech
17. 	Łakomy Zdzisław
18. 	Łaski Stanisław
19. 	Łopata Małgorzata
20. Maćkowiak Danuta
21. Miecznikowski Jerzy
22. Nawrot Maria
23. 	Paszak Maria
24. Raczak Aleksandra

25. Sobczak Elżbieta
26. Sokolniki Jan
27. Stachowiak Bronisława
28. Tomaszewska Maria
29. Wilińska Zofia
30. Wirecki Bronisław
31. 	Zaręba Jadwiga
Dyplomanci 1980
1. Bagiński Krzysztof
2. Bereźnicka Alicja
3. Borowczak Zofia
4. Burska Helena
5. Gola Elżbieta
6. Gościniak Zbigniew
7. Grygiel Wiesław
8. Iwański Zdzisław
9. Kamińska Dorota
10. Kryściak Janina
11. Kucharczak Wanda
12. Kuchcińska Zuzanna
13. Kuhn-Sokolnicka Barbara
14. Libner Danuta
15. Lis Irena
16. Lisiewicz Ewa
17. Malińska Iwona
18. Muc Helena
19. Okuniewska-Kupś Jadwiga
20. Plucińska Aleksandra
21. Rospenk Anna
22. Sapkowski Ryszard
23. Sipa Krystyna
24. Sypniewski Zenon
25. Tałaj Hanna
26. Witkowski Witold
27. Wojciech Witold
28. Wypuszcz Małgorzata
29. Zgoła Małgorzata
30. Zychla Irena
31. Zywert Maria
WYDZIAŁ WYCHOWANIA
PLASTYCZNEGO – STUDIUM ZAOCZNE
Dyplomanci 1981
1. Cichomska Halina
2. Cenker Bogdan
3. Czeski Roman
4. 	Dera Zofia
5. Falińska Elżbieta
6. Górecki Jerzy
7. Gorzelańczyk Włodzimierz
8. Jurowska Grażyna
9. Jakubik Krzysztof
10. Kosicki Bogdan
11. Kowalczyk Janina
12. Lambryczak-Adamkiewicz Barbara
13. Michalak Zofia
14. Misiak Stefania
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15. 	Ochocka Anna
16. 	Parzęczewska Krystyna
17. 	Puchalska Ewa
18. Radziszewska Krystyna
19. Sikorski Piotr
20. Szulc Stanisław
21. Suterski Marek
22. Skorupska Zuzanna
23. Tararuj Roman
24. Wach Andrzej
25. Wachowiak Wanda
Dyplomanci 1982
1. 	Adamkiewicz Stanisław
2. 	Antosz Izabela
3. Bader Maria
4. Bartkowiak Jan
5. Betiuk Krystyna
6. Chmurzyński Ireneusz
7. Choinka Hanna
8. 	Dębowicz Krystyna
9. Gawron Halina
10. Goryczka Wiesława
11. Gruss Piotr
12. Juszczuk Elżbieta
13. Kalwat Helena
14. Kamzol Krystyna
15. Kieliszkowska Bolesława
16. Kit Maria
17. Leczkowska Grażyna
18. Lewandowska Iwona
19. Mazurek Wanda
20. Miszkurka Waldemar
21. 	Opalińska Zofia
22. Rajko-Hornberger Ludmiła
23. Ruminiak Maria
24. Ruta Bogdan
25. Sidowska Czesława
26. Siemaszko Andrzej
27. Sobucka Teresa
28. Sosa Danuta
29. Szymkowiak Helena
30. Turonek Piotr
31. Wawrzynowska Jolanta
32. Wichlińska Bożena
33. Winnicka Bogdana
34. 	Zborowska Michalina
Dyplomanci 1983
1. Bartoszewicz Maria
2. Butkiewicz Alina
3. Borowik Jan
4. Cichocka Anna
5. Cidzoń Mirosława
6. 	Dobrowolska Maria
7. 	Drzewiecki Zorian
8. Feiklowicz Brygida
9. Gowenko Krystyna
10. Kasińska Jolanta
11. Kubiś Danuta
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12. Matecka Maria
13. 	Okopski Zbigniew
14. 	Piechowiak Aleksandra
15. 	Plessner Hanna
16. Rutkowska Edyta
17. Sobieszczyk Stanisława
18. Sobieszczyk Tadeusz
19. Sołjan Cecylia
20. Stranz-Grześkowiak Maria
21. Syryjska Lidia
22. Twardowska Bożena
23. Wawrzyniak Andrzej
24. Wątroba Wiesław
25. Witczak Zofia
26. 	Ziółkowski Ryszard
27. Żydek Mirosława
Dyplomanci 1984
1. Brodawka Zdzisława
2. 	Dejwor Janina
3. 	Dzikowska Krystyna
4. Gajda Stanisław
5. Goćwiński Edward
6. Góralczuk Jadwiga
7. Jurek Małgorzata
8. Klimaszewska Alina
9. Kobielska Wanda
10. Kobzda Kazimiera
11. Kozłowski Jacek
12. Kulpa Krystyna
13. Litarowicz-Olkowska Anna
14. 	Łabaziewicz Maria
15. Maciejewska Urszula
16. Neuman Elżbieta
17. 	Ogrodnik Danuta
18. 	Pietraszek Andrzej
19. Romanik Stanisław
20. Sieczkowska Zofia
21. Wojnicz Halina
22. Woźna Małgorzata
23. Żal Alicja
WYDZIAŁ WYCHOWANIA
PLASTYCZNEGO
Dyplomanci 1985 – studia stacjonarne
1. Bregier-Maldzis Beata
2. Gielniak Krzysztof
3. Gotowicz Rafał
4. Grzybek Ewa
5. Januszewska-Hadzicka Bożena
6. Kołtuński Leszek
7. Maciejewska Lidia
8. Mugaj Jarosław
9. 	Ostrowski Cezary
10. Syska Andrzej
11. 	Zdunek Ryszard
12. Żerdzińska-Pawlak Weronika
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Dyplomanci 1985 – studia niestacjonarne

Dyplomanci 1987 – studia niestacjonarne

1. Gałka Irena
2. Jasinowska Małgorzata
3. Jobke Ryszard
4. Rogozińska Katarzyna
5. Schiffler Danuta
6. Sulikowska Wiesława
7. Topczewska Barbara
8. Wasik Zofia
9. 	Zink Teresa

1. 	Antkowiak Romana
2. Bąkowska Halina
3. Błocka Wioletta
4. Choinka Roman
5. Ciesielska Elżbieta
6. Cieśla Janina
7. 	Duczmal Barbara
8. Fluder Michał
9. Grochowska Mariola
10. Grzejka Bożena
11. Gzik Wiesława
12. Jóźwiak Bogumiła
13. Kamińska Joanna
14. Komorowska Małgorzata
15. Krawczyńska Iwona
16. Michalski Janusz
17. 	Osinkowska Grażyna
18. 	Osowska Teresa
19. 	Pilecka Helena
20. Połom Elżbieta
21. Romanowski Józef
22. Wawrzynowicz Wanda
23. Winkiel Mirosława
24. Wołczyk Krystyna
25. Woźniak Mieczysław
26. 	Załuska-Kijania Irena
27. Żerański Ireneusz

Dyplomanci 1986 – studia stacjonarne
1. 	Adamczewska Joanna
2. Biegaj Alicja
3. Grzegorczyk Iwona
4. Karcz Marzena
5. Laskowski Wojciech
6. Misiak Jarosław
7. Nawrocki Gustaw
8. 	Pietrzak-Syska Elżbieta
9. Szot Zbigniew
10. Szulc Ewa
11. Trelińska-Ćwiek Edyta
12. Wrocławska Katarzyna
13. 	Zuba Aleksandra
Dyplomanci 1986 – studia niestacjonarne
1. Bilnicka-Cieloszyk Małgorzata
2. Grabowska Małgorzata
3. Kabacińska Katarzyna
4. Kołodziejczak Urszula
5. Kozieras Jerzy
6. Lejba Anna
7. Lewandowski Bernard
8. Lutowski Krzysztof
9. Małek Aleksandra
10. Markowicz-Winiecka Iwona
11. Masewicz Helena
12. Mertka Konrad
13. Migdal Aleksander
14. Mroczkowski Bolesław
15. 	Potasińska Małgorzata
16. Rawicz-Lipińska Klara
17. Radziejewska Maria
18. Siwek Zbigniew
19. Stępniak Alina
20. Tysper Krystyna
21. Winnicka Elżbieta
22. 	Zandecka Iwona
23. 	Zbytek Elżbieta

Dyplomanci 1988 – studia stacjonarne
1. 	Adamczak Alina
2. Babiński Piotr
3. Błażejczyk Andrzej
4. Brambor Maria
5. 	Domagała Barbara
6. 	Dworecki Marek
7. Fedro Jolanta
8. Gmerek Małgorzata
9. 	Idkowiak Mariusz
10. 	Imielska Joanna
11. Kalinowska Hanna
12. Milka Jolanta
13. Moraczewski Janusz
14. Sobieska Ewa
15. Szukała Dorota
16. Tybiszewski Włodzisław
17. Wojciech Gabriela
18. Woliński Ireneusz
19. 	Zakrzewski Witold
20. Żmudzińska-Kubiak Małgorzata
Dyplomanci 1988 – studia niestacjonarne

Dyplomanci 1987 – studia stacjonarne
1.
2.
3.
4.
5.

Koszałka Bogusława
Matuszak-Mańszewska Małgorzata
Szumiński Wiesław
Swaryczewski Krzysztof
Trepińska-Wójkiewicz Małgorzata
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Batko Lucyna
Bobrowska Maria
Cieśla Joanna
Galej Małgorzata
Gnyp Elżbieta
Jaskuła Józef
Kaczmarek Roman

8. Kalinowska Anna
9. Kic Halina
10. Krasodomska Anna
11. Kuśnierz Witold
12. 	Łońska Zofia
13. Madej Judyta
14. Marcinkowska Beata
15. Muszyńska Danuta
16. Raczkowska Elżbieta
17. Rudnicka Kazimiera
18. Ruta Dorota
19. Sierka Władysław
20. Święcka Lidia
21. Świtała Marek
22. Walecki Wojciech
23. Wencek Antoni
Dyplomanci 1989 – studia stacjonarne
1. 	Adamczak Andrzej
2. Banaś-Krzywińska Ewa
3. Cymerman Marek
4. Czerniawska Małgorzata
5. Głowacki Dariusz
6. Gmerek Kazimierz
7. Kaczmarek Leszek
8. Kałmuczak Dariusz
9. Kasprowicz Roman
10. Krzywiński Krzysztof
11. Moskwiak Zbigniew
12. Racis Celina
13. Tomicki Tomasz
14. Tylewicz Katarzyna
15. Wesołowska Halina
16. Wolińska Alicja
Dyplomanci 1989 – studia niestacjonarne
1. Bach Alicja
2. Bartnik Elżbieta
3. Cieśla Barbara
4. 	Dudek Anna
5. 	Dereżyński Ryszard
6. Jamróz Olga
7. Jelonek Izabela
8. Jezierska Grażyna
9. Joppek Danuta
10. Kaczmarek Bogdan
11. Kawczyńska Barbara
12. Kicińska Bogumiła
13. Kunicka Krystyna
14. Kuśnierek Maria
15. 	Łowińska-Nowak Anna
16. Michalak Lubomir
17. Michałek Józef
18. Michałowski Zbigniew
19. Musiał Alicja
20. Nowaczyk Małgorzata
21. Nowalińska Wanda
22. 	Olechowski Andrzej
23. 	Onichimowska Grażyna
24. 	Panasiuk Ewa

25. Romanczenko Grzegorz
26. Sampławska Jolanta
27. Smok Lucyna
28. Sroka Barbara
29. Tamulska Bożena
30. Trepiński Radosław
31. Witkiewicz Barbara
32. Wujewska Dorota
33. Żurańska Anna
Dyplomanci 1990 – studia stacjonarne
1. 	Artychowicz Dorota
2. Błaszczyk Zyta
3. Brzóstowicz Krzysztof
4. 	Dziubaka Andrzej
5. Graczyk Hanna
6. Hamera Andrzej
7. Jóźwiak Jarosław
8. Juszczak Anna
9. Keczmerski Grzegorz
10. Krysa Marzena
11. Kryszczyńska Inetta
12. Lemke Robert
13. Musielak Maja
14. 	Oleksa Janusz
15. 	Pawelska Kinga
16. Rocka Anna
17. Skrobacka Joanna
18. Sołowiej Krzysztof
19. Wiese Małgorzata
20. Wiśniewska Wiesława
Dyplomanci 1990 – studia niestacjonarne
1. 	Adamczak Jacek
2. Bąkowski Mirosław
3. Berendt Teresa
4. Biadasz Bernadetta
5. Czerwonka Renata
6. 	Daniel Grażyna
7. 	Duda Liliana
8. 	Dudek Rafał
9. 	Dziedzic Grażyna
10. Figiel Urszula
11. Gajewska Teresa
12. Grabowski Marek
13. Górecka Jolanta
14. Hałas Maria
15. Jagielska Aleksandra
16. Kasprzak Zbigniew
17. Korbus Alicja
18. Krzyżanek Iwona
19. Kowalska Jadwiga
20. Kubacka Aldona
21. Kucharska Anna
22. Kulczyk Margarita
23. Lisowska Mirosława
24. Luberska Dorota
25. 	Łaskawska Regina
26. Mała Mirosława
27. 	Otlewska Hanna
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28. Prandzioch Witold
29. 	Przybysz Anna
30. Wasilewska Alicja
31. Witkowska Barbara
Dyplomanci 1991 – studia stacjonarne
1. Białek Barbara
2. Czapiewska-Oleksa Beata
3. Kosicka Elżbieta
4. Madej Katarzyna
5. Młynarski Jan
6. Mordalski Sambor
7. Napieralska Barbara
8. Sudoł Tomasz
9. Wasilewicz Beata
10. 	Zujewska Anna
Dyplomanci 1991 – studia niestacjonarne
1. Barcz Witold
2. Bozzetti Lidia
3. Chodór Róża
4. Czaplewska Gabriela
5. 	Dobrzański Krzysztof
6. Giedrowicz Marzanna
7. Golak Ilona
8. Górka Jadwiga
9. Górski Dariusz
10. Grabowska Marianna
11. Haniszewski Marek
12. Jabłońska Izabela
13. Justyna Bożena
14. Kalbarczyk Anna
15. Kosmala Roman
16. Knitter Alicja
17. 	Łuczak Jerzy
18. Małecka Barbara
19. Marciniak Leszek
20. Mazur Anna
21. Nijak Małgorzata
22. 	Padoł Agata
23. 	Pietkiewicz Helena
24. Stachowska Aldona
25. Tomaszewska Teresa
26. Umerle-Głaz Lucyna
27. Wąsowska Ewa
28. Wietrzyńska Elżbieta
29. Wołyniec Bogdan
Dyplomanci 1992 – studia stacjonarne
1. Boczkowska Izabella
2. 	Drogowska-Orszt Agata
3. Jaworowska Monika
4. Kijas Przemysław
5. Krokowska Katarzyna
6. Narkowicz Paweł
7. Sańko Teresa

Dyplomanci 1992 – studia niestacjonarne
1. Barcz Agnieszka
2. Buksalewicz-Moskal Ewa
3. Ciesiółka Anna
4. Ciuńczyk Małgorzata
5. Fornalczyk Dorota
6. Jackowiak Renata
7. Kaźmieruk Beata
8. Kontek Jolanta
9. Książkiewicz Violetta
10. Lazarska-Serdeczny Lilianna
11. 	Łukasik Jarosław
12. Mojzykiewicz Halina
13. Nowaczyk Paweł
14. 	Pauk Dorota
15. 	Plust Wojciech
16. 	Polasik Wojciech
17. 	Poszepczyński Jerzy
18. Różańska Bogusława
19. Rutkowska Anna
20. Serdeczny Wacław
21. Sobolewska Elżbieta
22. Stawowa Ewa
23. Strzelczyk Jolanta
24. Taraszkiewicz Andrzej
25. Trawiński Włodzimierz
26. 	Zak Violetta
27. 	Zielińska-Repecka Ewa
Dyplomanci 1993 – studia stacjonarne
1. 	Adamczyk Maria
2. Bajsarowicz Michał
3. Czech Piotr
4. 	Ignaszak Arkadiusz
5. Janasik Agata
6. Kowalczyk Barbara
7. Kuczma Hanna
8. Kurek-Kozińska Anna
9. Matyaszczyk Małgorzata
10. Michelis Elżbieta
11. 	Opala Agnieszka
12. 	Półtawska Maria
13. Sadowska Światosława
14. Sałamacha Przemysław
15. Siejakowska-Chruszcz Alina
16. Stępkowska-Szeszuła Laura
17. Szufleta Małgorzata
18. Śpiewak Elżbieta
19. Wandachowicz Dagmara
20. Wasilewski Marek
21. Wentland Tomasz
22. Wichrowska Marta
23. Wiertelak Aleksandra
24. Wiśniewska Barbara
25. Wojtulewicz Elżbieta
Dyplomanci 1993 – studia niestacjonarne
1. 	Arabska Jolanta
2. Bajon Krystyna
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3. Bożyk Dariusz
4. Czerwonogrodzki Marek
5. Karandyszowska Dorota
6. Kobryń Krystyna
7. Kocięcka Małgorzata
8. Kostiukow Izabela
9. Luty-Pakuła Renata
10. 	Łojewska Izabela
11. Małuszek Bogna
12. Morawiecka Anna
13. Mrowiński Przemysław
14. 	Oleszczuk Teresa
15. 	Piątek Anna
16. 	Piwecki Mariusz
17. 	Popławska Cecylia
18. 	Przypis Tamara
19. Ratajczyk Małgorzata
20. Skrzypczak Renata
21. Tatrzańska Urszula
22. 	Zarzycka-Jezierska Ewelina
Dyplomanci 1994 – studia stacjonarne
1. Filipowska Anna
2. Hyjek Agnieszka
3. Jóźwiak-Braghieri Izabela
4. Kąkol Monika
5. Kiełpiński Paweł
6. Maciejewska Elżbieta
7. Maziakowska Dorota
8. Majerczak Ewa
9. Nowak Anna
10. 	Oblizajek Katarzyna
11. 	Piwko Małgorzata
12. 	Pyza Beata
13. Sumczyńska Zofia
14. Trembowelska Urszula
15. 	Zawadzińska Iwona
16. 	Zawada-Adamiak Monika
Dyplomanci 1994 – studia niestacjonarne
1. Berdyszak-Ochocka Anna
2. Czeszyńska Maria
3. Grabowska Dorota
4. Jankowiak-Fiećko Lidia
5. Jeleń Joanna
6. Kaczmarek Alicja
7. Kaczmarek Dariusz
8. Mędykowski Roman
9. 	Ogińska Beata
10. 	Pacholczyk Beata
11. 	Piotr Beata
12. Robaczyk Ewa
13. Rochowiak Agata
14. Rutecka-Łukaszyk Dorota
15. Sirkowska Katarzyna
16. Sobczak Mariusz
17. Stróżyńska Katarzyna
18. Usień Stanisław
19. Wachowiak Elżbieta
20. Wąchalska Alicja
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21. Wiśniewski Jerzy
22. Wróbel Dorota
Dyplomanci 1995 – studia stacjonarne
1. Bukowski Tomasz
2. Czajor Renata
3. Jankowska Ewa
4. Kokolus Stanisław
5. Musialska Ewa
6. 	Perkowski Piotr
7. 	Prochera Beata
8. Sarnowska-Mazur Hanna
9. Walasiak Wojciech
10. Wąsiel Beata
Dyplomanci 1995 – studia niestacjonarne
1. Chomicz Małgorzata
2. Fidrysiak Elżbieta
3. Gawałkiewicz Rafał
4. Gemra Andrzej
5. Giemza Katarzyna
6. Grajek Dariusz
7. Hernas Beata
8. Kamińska Elżbieta
9. Karłowska Aleksandra
10. Kondarewicz Anna
11. Krupska Wiesława
12. Lickiewicz Mirosława
13. 	Łukaszewska Renata
14. Machoń Marek
15. Marek Renata
16. Miller Ewa
17. Nowicki Sławomir
18. 	Olesiejuk Violetta
19. 	Petri Małgorzata
20. Ranicka Katarzyna
21. Ryfa Krzysztof
22. Soroczyński Leszek
23. Szorska Violetta
24. Szwarczyńska Iwona
25. Toflińska Marietta
26. Wyrwińska Mirosława
WYDZIAŁ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Dyplomanci 1996 – studia stacjonarne
1. Czeski Marcin			
2. 	Puciłowska Danuta			
3. Majerczak Jadwiga			
4. Lewińska Agnieszka
5. Runo Izabela
6. Jakubowski Dominik
7. Kubala-Kuderska Agnieszka		
8. 	Idzikowska Izabela			
9. Marcinkowski Arkadiusz
10. Jaraczewska Małgorzata			
11. Razik Adam				
12. 	Pulwicka Patrycja
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Dyplomanci 1996 – studia niestacjonarne
1. Bojarska Małgorzata
2. Chmielowska Małgorzata
3. 	Dąbrowska Joanna
4. 	Derda Barbara
5. Fijołek Katarzyna
6. Franczyk Józef
7. Herisz Małgorzata
8. 	Iskierska-Flisek Ewa
9. Jenerowicz Małgorzata
10. Kaczuk-Jagielnik Agata
11. Kaczyńska Diana
12. Kogińska-Marciniak Hanna
13. Kostrzewa Krzysztof
14. Krzanowska-Sołtysik Magdalena
15. Kużaj Magdalena
16. Lubelska-Bock Katarzyna
17. Malska Iwona
18. Marko Krzysztof
19. Mędykowska Ilona
20. Nyga Tamara
21. Springer Beata
22. Stasiak Elżbieta
23. Stróżyński Adam
24. Śliwińska Magdalena
25. Wabnic-Osowska Renata
26. Żwirska Agnieszka
Dyplomanci 1997 – studia stacjonarne
1. Ruszkowska Beata		
2. 	Płaczkowska Katarzyna			
3. Filipowicz Izabela			
4. Malak Kamila				
5. Lemański Marek			
6. Musielak Iwona
7. 	Duda Lucyna				
8. Kucała Natasza			
Dyplomanci 1997 – studia niestacjonarne
1. Barzewska Marita
2. Ciok-Malinowska Violetta
3. Cwojdzińska Maria
4. Jastrzębski Zbigniew
5. Katkowska Anna
6. Król Edyta
7. Lewandowska Lucyna
8. Maciejewska Jadwiga
9. Marcinkowska Dorota
10. Milczarek Katarzyna
11. Mitkiewicz Ewa
12. Myszorek Marzena
13. Nowak Romualda
14. 	Ograszko Agnieszka
15. 	Pawlak Zofia
16. 	Pawlaczyk Elżbieta
17. 	Piwońska Aldona
18. Soliwoda Edyta
19. Suborska Lilianna
20. Szamburska Edyta
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21. Szymkowiak Dagmara
22. Tereszkiewicz Grażyna
23. Trubiłowicz Leszek
24. Trzebuniak Bogusława
25. Wakszyński Bogdan
26. Wirchanowicz-Prostko Barbara
27. Wołek Bożena
28. Wróblewska Dorota
29. 	Zabielska Ewa
30. Zakowicz-Król Ewa
31. 	Zielińska-Wiśniewska Hanna
32. Żeleźniak Izabela
33. Żuromski Jan
Dyplomanci 1998 – studia stacjonarne
1. Markisz Joanna
2. 	Potowska Dąbrówka			
3. Futera Joanna				
4. Krzymańska Urszula			
5. Korkuz Izabela				
6. Szałek-Pirjankow Katarzyna		
7. 	Pierścińska Diana			
8. Skowrońska Monika			
9. Goszczyńska Weronika			
10. Gałężewska Barbara			
11. Michailidu Izabela			
12. Gera Małgorzata			
13. 	Priebe Magdalena			
14. Wieczorek Monika			
15. Brommer Norbert			
16. Eiben Arleta				
Dyplomanci 1998 – studia niestacjonarne
1. Borowy Adam
2. Bernard Małgorzata
3. Ciseł Marcin
4. Czyż Bożena
5. 	Daniłów Agnieszka
6. 	Domurat Joanna
7. 	Dubieniecka-Suszek Anna
8. Glogier Jacek
9. Jabłoński Dariusz
10. Kolanowska Elżbieta
11. Kołodziejski Marek
12. 	Łubiński Roman
13. Macugowska Monika
14. Mikołajczyk Marzena
15. Nawój Joanna
16. 	Paszkiewicz-Worhacz Anna
17. 	Pełech Waldemar
18. Ruszkiewicz Lucyna
19. Siemieńska-Pleszka Barbara
20. Sobieraj Emilia
21. Sobol Adrianna
22. Sokołowski Mariusz
23. Sołtysiak Grzegorz
24. Sosnowska Joanna
25. Suszek Jacek
26. Wawrzynkiewicz Joanna
27. Wąsat Lidia

28. Witkowska Anita
29. Wysocka-Nowicka Bożena
Dyplomanci 1999 – studia stacjonarne
1. 	Łukowski Rafał
2. 	Iwaszkiewicz Magdalena
3. Mazanka Julia
4. Matacz Aneta
5. Witt Małgorzata
6. 	Zakrzewska Ewa
7. Kożurno Aneta
8. 	Pakuła Joanna
9. Giełda Beata
10. Jakóbek-Niedzielska Ewa
11. 	Andryszczak Adam
12. 	Albrecht Agnieszka
13. Jakubowicz Rafał
14. Sobieszczuk Sylwia
15. Kasper Jakub
16. Konopelko Jolanta
Dyplomanci 1999 – studia niestacjonarne
1. Banach Krystyna
2. Chotnicka Dagmara
3. Cybulska Bożena
4. Grabowska Joanna
5. Jarkowska Irena
6. Kacprowicz Łukasz
7. Kaczyńska Anna
8. Kałasznikow Jan
9. Kałużyński Jarosław
10. Koszuta Małgorzata
11. Krzemińska-Oller Magdalena
12. Krzywda Łukasz
13. Kuchta-Tomaszewska Katarzyna
14. Kubiak Magdalena
15. Kuciel-Zając Hanna
16. 	Łukasiak Ewa
17. Michałek Janusz
18. 	Oleksiuk Joanna
19. 	Pastuszek Alicja
20. Paszel Małgorzata
21. Rozwadowska-Mylka Gizela
22. Sauer Sebastian
23. Staniuk Małgorzata
24. Stankiewicz Elżbieta
25. Staszak Elżbieta
26. Staśkiewicz Janusz
27. Stawiarz Bogumiła
28. Stefańska-Mrowińska Agnieszka
29. Szwed Katarzyna
30. Terlecki Grzegorz
31. Wądołowska Ewa
32. 	Ziemnik Mariola
33. Żyła Andrzej
Dyplomanci 2000 – studia stacjonarne
1. Wiśniewska Natalia
2. Henclik Beata

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stępnik Małgorzata
Misiak January
Janicki Antoni
Niespor Zuzanna
Borkowska Agnieszka
Fiedler Diana
Wójtowicz Ewa
Jachnik Joanna

Dyplomanci 2000 – studia niestacjonarne
1. 	Artym Magdalena
2. Bieniasz-Krzywiec Krystyna
3. Kałużna Agnieszka
4. Kasprzyk Ewa
5. Kruszyna Małgorzata
6. Kwaśny Alicja
7. Michalczyk Magdalena
8. Michalska Iwona
9. Michalska Lilianna
10. Nowicka Agnieszka
11. 	Pachurka Krzysztof
12. 	Pala Magdalena
13. 	Pluskota Jolanta
14. 	Pospiech Wiesława
15. Prokopowicz Marzena
16. Szajbe Mariusz
17. Bagińska Marta
18. Wasilewska Sylwia
Dyplomanci 2001 – studia stacjonarne
1. Kopińska Olga
2. 	Paszun Magdalena
3. Samoszyńska Ludmiła
4. Miklasiewicz Justyna
5. Renn Agnieszka
6. 	Dawidek Małgorzata
7. Borowiecka Małgorzata
8. Żółcińska Izabela
9. 	Paraniak Piotr
10. Niedźwiecka Luiza
11. Rachel Nina
12. Kustal Aneta
13. Sochaj Ewa
14. Kopciuch Monika
15. 	Polak Monika
16. Banaszak Julia
Dyplomanci 2001 – studia niestacjonarne
1. Bereźnicka-Dziwisz Olga
2. Biesiada Barbara
3. Budzisz Kamila
4. Cymara Jolanta
5. 	Dejner Wioletta
6. Gaca-Ormińska Dorota
7. Heier Hanna
8. Janecka Joanna
9. Kardach-Czyż Romana
10. Karwecka-Górska Teresa
11. Kiełbasiewicz Jarosław
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12. Kozłowski Maciej
13. Król Jolanta
14. Księżak Helena
15. Kujawska Aleksandra
16. Kuropatnicka-Marciniak Monika
17. Linkner Agnieszka
18. Młodziejowska-Sokolnicka Joanna
19. Nowak Maria
20. Nowicka Justyna
21. 	Pluciński Marcin
22. Rammer Sonia
23. Rau Katarzyna
24. Sarzyńska Janina
25. Sawińska Lidia
26. Sobieska danuta
27. Sommerfeld Ida
28. Stefaniak Alina
29. Stefański Bartłomiej
30. Stroińska-Dłużak Małgorzata
31. Szary Konrad
32. Turek Jolanta
33. Watras Dominik
34. Wieliczko Maria
Dyplomanci 2002 – studia stacjonarne
1. Stępień Aleksandra
2. Mańczak Natalia
3. Mińska Ewa
4. Światłoń Alicja
5. Modrzyńska Monika
6. Szkudlarek Marta
7. 	Papla Zuzanna
8. 	Parnasow Magdalena
9. Babiak Anna
10. Wojciechowska Patrycja
Dyplomanci 2002 – studia niestacjonarne
1. Bara Agnieszka
2. Bienert Ryszard
3. Borusiewicz Magdalena
4. Cypko Wojciech
5. Gierszal Krystyna
6. Eitner Irma
7. 	Izdebska Dorota
8. Jankowiak Tomasz
9. Kaszowska Aleksandra
10. Kędzierska Izabella
11. Koperska Anna
12. Kostrzewa Katarzyna
13. Krasowski Bartosz
14. Król Małgorzata
15. Kuik Kamila
16. 	Łęcka Izabela
17. Malicki Jarosław
18. Nowak Mikołaj
19. Nowak Sylwia
20. Nowicka Joanna
21. Nowicki Grzegorz
22. 	Piątkowska Elżbieta
23. 	Przybylski Przemysław

24. Rekiel Magdalena
25. Wiśniewska-Raczycka Anna
26. Wolff Tomasz
27. 	Zawada Piotr
28. Żurawski Maciej
Dyplomanci 2003 – studia stacjonarne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nyczka Maciej
Nowak Bartosz
Juskowiak Olga
Szwed Monika
Mantaj Agata
Kadukowska Anna
Sitko Natalia
Hyła Agnieszka
Nowacka Ewa
Skowrońska Agata

Dyplomanci 2003 – studia niestacjonarne
1.	Andrzejewska Katarzyna
2. Birecka Marta
3. Grocholska Ewa
4. Janus Radomir
5. Kaczmarczyk-Piotrowska Julia
6. Kananowicz Joanna
7. Kijak Paulina
8.	Łukaszek Mirella
9. Maciejewska Iwona
10. Mikła Bogusława
11. Nienartowicz Zenon
12.	Poźniak Bartosz
13.	Ptak Daniel
14. Ratajczak-Kurowicka Joanna
15. Skorzec Izabela
16. Stachowiak Michał
17. Śmierzewska Gabriela
18. Widerska Joanna
19. Wilczyński Arkadiusz
20.	Zembrzuska Elwira
21.	Zięba Monika
22. Żerdzicka Danuta
Dyplomanci 2004 – studia stacjonarne
1. Rzepka Joanna
2. 	Anacka Olga
3. Strączek Joanna
4. Wiatr Anna
5. Napierała Katarzyna
6. Kędziora Marta
7. Bosacki Piotr
8. Wenglorz Krzysztof
9. Kozubal Ewa
10. Sulich Anna
11. Gajdamowicz Agnieszka
12. Rząsa Sylwia
13. Kuza Agnieszka
14. 	Domaszewicz Agnieszka
15. Wojniusz Robert
16. Nizioł-Wojniusz Marta
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Dyplomanci 2004 – studia niestacjonarne
1.	Abramow-Newerly Barbara
2. Chyła Grażyna
3. Godlewska Jolanta
4. Hossa Piotr
5. Kiedrowska Hanna
6. Koczorowski Wojciech
7. Kodym Justyna
8. Lewicka Iwona
9. Maciejczak Małgorzata
10. Michalak Olga
11. Myszk Marzena
12.	Piękniewska Lena
13.	Piotrowski Grzegorz
14. Sikora Zofia
15. Stemplewska Mirosława
16. Wesołowska-Waszkowska Katarzyna
17. Witosławska Martyna
18.	Zając Joanna
Dyplomanci 2005 – studia stacjonarne
1. Tyrna Karolina
2. Kotkiewicz Zbigniew
3. 	Łojek Piotr
4. Szymankiewicz Małgorzata
5. Maciaszek Eliza
6. Hojna Patrycja
7. 	Pięta Anna
8. 	Zawadzka Paulina
9. 	Paraniak Joanna
10. 	Antoniewicz-Kaszczyńska Aleksandra
11. Schabikowska Bożena
12. 	Łukomski Krzysztof
13. 	Antowski Jakub
Dyplomanci 2005 – studia niestacjonarne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Boczarski Tomasz
Broniarek Beata
Bura Magdalena
Jeziorska Kinga
Hamelka Agnieszka
Hinc Monika
Jaśniak Krzysztof
Kalenin Magdalena
Kujawa Bogna
Michalski Maciej
Romański Arkadiusz
Szczepaniak Mariusz
Szcześniak Agnieszka
Szymanowska Anna
Wendt Marek
Wiśniewska Danuta
Wochniak Monika

Dyplomanci 2006 – studia stacjonarne
1. Szmigiel Magdalena
2. Nowak Małgorzata
3. Kwiatkowska-England Anna
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4. Boczko Ewa
5. 	Olech Grzegorz
6. Grygiel Jakub
7. Bałdyga Michał
8. 	Okrzeja Agnieszka
9. Frąckowiak Alicja
10. Grygiel Tomasz
11. Szurek Kacper
12. Szeska Karolina
13. Woźniak Joanna
Dyplomanci 2006 – studia niestacjonarne
1. Blamowska Małgorzata
2. Charkiewicz Andrzej
3. Cichy Maciej
4.	Dulak Edyta
5. Hałajda Dorota
6. Kozicka Magdalena
7. Krawczyk Radosław
8. Lewandowska Anna
9. Niśkiewicz-Krawczyk Ewa
10.	Potyrała Maja
11.	Półtorak Natalia
12. Ryczek Justyna
13. Szczepańska Beata
14. Serenda Joanna
15. Walkiewicz-Kaczmarek Magdalena
16. Wieliczko Mariusz
17.	Zając Katarzyna
18.	Zejer Artur
Studia drugiego stopnia
1. Humerska Małgorzata
2. Koralewska Lidia
3. Król Danuta
4. Lewicz Agnieszka
5. Michalska Joanna
6. Solak Dorota
7. Twardowska Marzena
8. Schiller Agata
9.	Zagalska Malgorzata
Dyplomanci 2007 – studia stacjonarne
1. Lubczak Krzysztofa
2. Komorska Magdalena
3. Pasek Anna
4. Panas Maciej
5. Postój Katarzyna
6. Szamański Marcin
7. Gierałtowska Maja
8. Kępińska Agata
9. Marcinkowska Joanna
10. Nowaczyk Magdalena
11. Jeziorecka Alicja
12. Masztalerz Piotr
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Dyplomanci 2007 – studia niestacjonarne

Studia drugiego stopnia

1. Bańkowiak Marek
2. Bąba Monika
3. Brunath Grażyna
4. Chałupniczak Anna
5.	Durejko Natalia
6. Fornal Ewa
7. Hadaś Helena
8. Jóźwik Romana
9. Kazecka Agata
10. Lisowska Agnieszka
11. Nowak Joanna
12. Rabiega Magdalena
13. Stoińska Monika
14. Szelwach Barbara
15.	Zbroszko Dorota
16. Skowrońska Joanna

1. Bilejczyk Paulina
2. Bokwa Agnieszka
3. Cimochowska Urszula
4.	Depa Magdalena
5.	Doszczak-Fuławka Katarzyna
6. Korszla Renata
7. Mojsa Magdalena
8. Raczyńska Katarzyna
9. Trąbczyński Szymon
10. Wyrzykiewicz Iwona
11. Wyszomirska Anna

Studia drugiego stopnia
1.	Adrianowska Julita
2. Jelińska Monika
3. Malicka-Wasilewska Justyna
4. Matea Karolina
5.	Onichimiuk Ewa
6.	Osińska Sylwia
7. Nowak Martyna
8. Szerksznis Emilia
9. Tokarz Liliana
Dyplomanci 2008 – studia stacjonarne
1. Chmiela Alicja
2. Wróblewska Martyna
3. 	Zys Dorota
4. Leśnik-Krowicka Aleksandra
5. Mazur Anna
6. 	Pytlewska Anna
7. Roszkowski Marcin
8. Bujnicka Małgorzata
9. Kowalak Anna
Dyplomanci 2008 – studia niestacjonarne
1. Basnyk Dominik
2. Białkowska Anna
3. Bura Bożena
4. Gajda Sławomir
5. Geremek Przemysław
6. Kamiński Jakub
7. Karczewska Małgorzata
8. Majchrzak Marlena
9. Mazurkiewicz Bożena
10.	Poźniak Monika
11. Rott Katarzyna
12. Rzempowska Małgorzata
13. Suchecka Zofia
14. Szeszycka Katarzyna
15. Teichert Agnieszka
16. Wasilewski Błażej
17. Żmuda-Trzebiatowska Katarzyna
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Dyplomanci 2009 – studia stacjonarne
1. Całus Natalia
2. Grodzińska Agnieszka
3. Kotecka Marta
4. 	Pocgaj Maja
5. Bielawna Agata
6. Reksińska Beata
7. 	Pyziak Monika
8. Majchrzak Agnieszka
9. Skorwider Maria
10. Milewska Natalia
11. Tomczak Joanna
12. 		Januszewska Iga
13. Bodnar Robert
14. Gosiewska Iga
15. Mikita-Bobowska Martyna
16. Chudy Sylwia
17. Sroka Natalia
18. 	Drewicz Tomasz
19. Bosowska Marta
20. Pokrywka Agnieszka
21. Lech Agnieszka
Dyplomanci 2009 – studia niestacjonarne
1.	Andryszak Romana
2. Barczewska Magdalena
3. Błaszkowiak Małgorzata
4. Chruścińska Ewa
5.	Dąbrowski Mariusz
6.	Dymel Grażyna
7. Gałdowski Ludomir
8. Górak Kinga
9. Horzowska Katarzyna
10. Szymkowiak Małgorzata
11. Kacprzak vel Kacprowicz Małgorzata
12. Kaliszak Małgorzata
13. Kłaczkiewicz Damian
14. Kowalski Marcin
15.	Ładzińska Ewelina
16. Markowska Agata
17. Mierzejewska Izabela
18. Musiał Agnieszka
19. Nyckowska Kamila
20. Samarzewski Jarosław
21. Tyrcha Bartłomiej
22. Walkowiak Danuta

23. Wawrów Ewa
24. Welke Iwona
25. Wieloch-Dziurla Gizela
Studia drugiego stopnia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jankowiak Katarzyna
Juskowiak Ewa
Krawczyk Joanna
Kubiak Ewa
Mazurek Emilia
Mikołajewicz Kamila
Mrówka Marta
Rosiak Ilona
Sikora Katarzyna
Stemplewski Szymon
Szymkowiak Ewa
Talarczyk Katarzyna
Torbé Maria
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Bakke Monika
Balewska Agnieszka
Bałka Mirosław
Bartel Robert
Berdyszak Jan
Berdyszak Marcin
Bernatowicz Piotr
Besler Marek
Billert Andrzej
Blimel Maria
Błochowiak Liliana
Bobrowski Andrzej
Bogucki Jarosław
Bromberek Benon
Brzoska Sławomir
Busz Violetta
Czarnecki Zygmunt
Czubak Bożena
Czyż Olaf
Dąbkowska-Zydroń Jolanta
Dolczewski Zygmunt
Drążkiewicz Józef
Dreszer Włodzimierz
Dybczyński Rajmund
Dziamski Grzegorz
Ficner Stefan
Filipek Włodzimierz
Filonik Mirosław
Gill Władysław
Głuchańska Izabela
Golka Marian
Gorzelańczyk Włodzimierz
Grochowalsk Antoni
Gromkowska Agnieszka
Grupiński Rafał
Grupka Tadeusz
Grzeszczuk-Brendel Hanna
Hellwig Jan
Hendrykowski Marek
Hoffmann Joanna
Hora Wojciech
Iglewska Małgorzata
Imielska Joanna
Izdebski Andrzej
Jacoszek Bronisław
Jacoszek Michał
Jagielska Aleksandra
Jagielski Jacek
Jakubowicz Rafał
Janiak Joanna
Janowski Maciej
Janowski Rafał
Januszkiewicz Michał
Jarzewicz Magdalena
Jaskólska-Klaus Małgorzata
Jaskulska Benigna
Jedliński Jaromir
Joachimiak Jerzy
Kaczmarek Bogumił
Kalinowski Adam
Kalinowski Zygmunt
Kanicki Witold
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Kempiński Andrzej
Kępińska Alicja
Kiec Izolda
Klawiter Andrzej
Kluszczyński Ryszard W.
Kłoskowska Anna
Knaflewski Leszek
Kobylińska E.
Kołodziejska Teresa
Kopczyński Józef
Korejwo Aleksandra
Kostołowski Andrzej
Kotlarski Grzegorz
Kowalczyk Barbara
Kowalski Piotr C.
Kozłowski Jarosław
Krakowiak Katarzyna
Krantz Liliana
Kruk Mariusz
Krzysztofiak Marian
Kubczak Jerzy
Kubicki Roman
Kuca Alojzy A.
Kujawska Ewa
Kuraszkiewicz Mariusz
Leśnik Andrzej
Lipowicz Wojciech
Ludwiński Jerzy
Ławniczak Agata
Łosińska Anna
Łubowski Rafał
Łukasik Jarosław
Madziara Anna
Majerowicz Bobrowska Mariola
Małecka (Holz) Urszula
Mamzer Hanna
Marciniak Janusz
Marciniak Tadeusz
Maruszewski Tomasz
Maruszyński S.
Matejko Eugeniusz
Medeksza Stanisław
Melosik Zbyszko
Michalska-Pacyniak Teresa
Misiak Tomasz
Molenda Krzysztof
Mrozek Józef A.
Musielak Józef
Mytykowski Henryk
Nowak Barbara
Obrębowska-Piasecka Ewa
Okrzeja Agnieszka
Olejniczak Maciej
Oleksa Janusz
Oleszczuk Teresa
Olinkiewicz Elżbieta
Owsian Marek
Paluchowski Władysław Jacek
Parnasow-Kujawa Magdalena
Patryas Wojciech
Pawłowski Mirosław
Petruk Józef
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Piaszyk Ewa
Piotrowski Piotr
Piskorski Tadeusz
Piskorski Ryszard
Polak Monika
Polit Paweł
Poznaniak Wojciech
Przybylski Ryszard K.
Przymuszała Witold
Przywarski Stanisław
Raba Kazimierz
Ratajczak Inga
Ratajczak Wiesław
Rewers Ewa
Rode Dagmara
Rogala Małgorzata
Rogozińska Renata
Rosiak Mariusz
Ruda Kazimierz
Rudzka Izabella
Ryczek Justyna
Rymkiewicz Beata
Rządek Wiesław
Rzyski Antoni
Sady Wojciech
Schmidt Jerzy
Siejkowska-Askutja Ewa
Skibiński Szczęsny
Skorwider Eugeniusz
Skuratowicz Jan
Sobczak Sławomir
Stasiakiewicz Maria P.
Stasiakiewicz Michał
Stasiewicz Krystyna
Stroińska-Dłużak Małgorzata
Suchocki Wojciech
Swinarski Kazimierz
Szafrański Dawid
Szczuka Tomasz
Sziłajtis Danuta
Szurek Piotr
Szwiec Piotr
Śnitko Teresa
Świrydowicz Kazimierz
Taszycki Zbigniew
Tatarkiewicz Janusz
Troska Jerzy
Troszczyńska Ewa
Trybuś Krzysztof
Twarowski Wacław
Tyczyńska Anna
Wachowska Irena
Walczak Wojciech
Wawrzyniak Szymon
Wieczorkiewicz-Strzelecka Maria
Wielgosz Andrzej
Wilmański Tomasz
Wilowska Julia
Wiśniewski Andrzej
Wojciechowska Zofia
Wojnecki Stefan
Wojtczak Gizela

Wójtowicz Ewa
Wujewski Tomasz
Zaczyński Henryk
Załecki Andrzej
Zandecki Aleksander
Zawiasa-Staniszewska Katarzyna
Zeidler-Janiszewska Anna
Zielińska Lidia
Zydroń Alina
Zydroń Antoni
Żak Maciej
Żmidziński Jakub
Żołądkowska Krystyna
Żuchowski Tadeusz
Żukowski Tomasz
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