
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV ROK. WYDZIAŁ MALARSTWA. ROK AKADEMICKI 2016/2017. SEMESTR ZIMOWY. PLAN ZAJĘĆ 
Szczegółowe informacje dot. zajęć teoretycznych i lektoratów organizowanych przez WZKW dostępne są w dziekanacie WZKW i na stronie  www.asp.waw.pl 
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IV rok studiów jednolitych magisterskich/ Teoria  

na IV Roku student ma możliwość indywidualnego kształtowania planu zajęć teoretycznych wg. swoich zainteresowań. Należy wybrać minimum 

jedno  konwersatorium i jeden wykład z Teorii Kultury. Ponadto w planie przewidziane są zajęcia Historia Malarstwa w Polsce, które są obowiązkowe. 

                  Konwersatoria do wyboru: 
                     Student IV roku  obowiązkowo wybiera minimum jedno z proponowanych konwersatoriów. 

 
1. dr Jakub Dąbrowski + mgr Jakub Banasiak, Sztuka, życie, konflikty; WT, 14.00-15.30, sala 1.11, Wybrzeże Kościuszkowskie 39 

2. dr Olaf Kwapis ,Topografia artystyczna Rzymu; CZW. 18.00-19.30, sala 1.11, Wybrzeże Kościuszkowskie 39 

3. dr hab. Waldemar Baraniewski;  UWAGA: informacje zostaną podane w późniejszym czasie weryfikować w planie na stronie WZKW 

4. dr Anna Rudzka, Upamiętnienie w sztuce, ŚR. 18.00-19.30, sala 1.13, Wybrzeże Kościuszkowskie 39; UWAGA: termin może ulec zmianie 

weryfikować w planie na stronie WZKW 

5. dr Paweł Ignaczak, Grafika dawna-problematyka medium i obrazu; ŚR. 18.00-19.30, sala 08, ul. Krakowskie Przedmieście 5, budynek rektoratu 

6. mgr Piotr Słodkowski ,Sztuka polska po 1945 r.; PT. 18.00-19.30, sala 1.01, Wybrzeże Kościuszkowskie 39 

7. prof. Magdalena Raszewska, Scenograf w teatrze: architekt, malarz czy designer; WT. 19.30-21.00, sala 008, parter, Wybrzeże Kościuszkowskie 

39 

 Na  konwersatoria będą prowadzone zapisy elektroniczne w terminie od 26.09.2016 (ok.godz.10.00) do 14 października ( po tym dniu system zamyka 

się ). Zapisy poprzez stronę Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną ASP: https://wzkw.asp.waw.pl/ 

Wykłady do wyboru: 

Student IV roku obowiązkowo wybiera minimum jeden wykład z Teorii Kultury spośród proponowanych: 

 

1. dr Katarzyna Kasia, wykład Filozofia kultury z elementami antropologii; PN. 18.00-19.30, Aula, Wybrzeże Kościuszkowskie 39 

2. dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski, wykład Sztuka, polityka, pieniądze; Sytuacja artysty w świecie współczesnym; CZW. 16.00-17.30, sala 1.13,   

     Wybrzeże Kościuszkowskie 39  

 

Dodatkowo, wykład nieobowiązkowy dla zainteresowanych: 

                     St. wykł. Marek Machowski, Historia sztuki średniowiecznej w Polsce, CZW. 16.00-17.30, sala 211, Krakowskie Przedmieście 5, budynek rektoratu 

  

 



OPIS KONWERSATORIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017 

PROWADZĄCY NAZWA 

PRZEDMIOTU 

TERMIN OPIS 

dr hab. 

Waldemar 

Baraniewski 

   

dr Jakub 

Dąbrowski, 

mgr Jakub 

Banasiak 

Sztuka, życie, 

konflikty 

 Wraz z nastaniem pierwszych ruchów awangardowych sztuka zaczęła zgłaszać roszczenia do 
bezpośrednich interwencji w życie. Jednym ze sposobów artystycznego działania stały się ataki na ogólnie 
akceptowane normy, tym samym konflikty na trwałe zostały wpisane w społeczne / publiczne 
funkcjonowanie dzieł sztuki. Konflikty te istnieją i dziś, jednak spectrum tarć, w których jedną ze stron są 
artyści albo punktami zapalnymi stają się artefakty, znacznie się poszerzyło.  

Współcześnie spory toczą się nie tylko wokół „prowokacji artystycznych”, ale także architektury 
(budowanej i wyburzanej), pomników (stawianych i likwidowanych), estetyk i funkcji przestrzeni 
publicznych, sposobów finansowania i obsadzania placówek artystycznych, rynku sztuki, a nawet 
branżowych interesów twórców, np. ich zabezpieczeń socjalnych. Innymi słowy, istotnymi stały się nie 
tylko te sytuacje, w których sztuka jest tworzona jako wyzwanie dla życia, ale również te, w których życie 
„dopada” sztukę, czy szerzej – świata sztuki. 

Celem zajęć jest wychwycenie tego rodzaju wydarzeń (także w najbliższym, lokalnym otoczeniu) i ich 
KRYTYCZNA analiza. Uczestnik proseminarium będzie musiał zmierzyć się z wieloma pytaniami: co stało 
się przyczyną sporu? Kto jest jego stroną? Czyje bliższe i dalsze interesy się w nim splatają? Jak wyglądają 
prawne aspekty konfliktu? Czy dałoby się go uniknąć, a jeśli tak, to w jaki sposób? Jakie są lub mogą być 
jego społeczne, estetyczne, polityczne implikacje? Jak wygląda jego medialna recepcja? Itp. 

Przykładowa literatura: 

C. Levine, Od prowokacji do demokracji, Warszawa 2013 

L. Mergler, K. Poblocki, M. Wudarski, Antybezradnik przestrzenny. Prawo do miasta w przestrzeni, 
Warszawa 2013 

J. Ranciere, Estetyka jako polityka, Warszawa 2007 

P. Piotrowski, Muzeum krytyczne, Warszawa 2011 

A. Turowski, Ideoza polska 

A. Żmijewski, Stosowane sztuki społeczne 



G. Piątek, J. Trybuś, Lukier i mięso 

publicystyka Mikołaja Iwańskiego 

dr Paweł 

Ignaczak 

Grafika dawna – 

problematyka 

medium i obrazu 

 

 Konwersatorium poświęcone jest zagadnieniom medium graficznego od XV do początków XX wieku. Takie 

ograniczenie czasowe związane jest z koniecznością podkreślenia odmienności grafiki dawnej 

(warsztatowej), tj. używającej tradycyjnych technik graficznych, opartych na materialnej matrycy, 

drukowanych (najczęściej) na papierze. Zajęcia mają na celu zwrócenie uwagi na odmienność medium 

graficznego w opozycji do innych dziedzin sztuki. Ta wyjątkowość była wykorzystywana przez artystów, 

mecenasów, wydawców w różny sposób i do różnych celów. Grafika była często wykorzystywana 

utylitarnie, jako źródło dochodów, „reklama”, propaganda polityczna. Niektórzy twórcy dostrzegali jednak 

drzemiący w niej potencjał artystyczny i wykorzystywali efekty, których inne dziedziny dać nie mogły. 

 

dr Olaf 

Kwapis 

Topografia 

artystyczna Rzymu 

– uczenie miasta 

 
Treści kształcenia obejmują zagadnienia historycznego rozwoju przestrzeni urbanistycznej Rzymu, ze 

szczególnym uwzględnieniem kształtowania tkanki artystycznej miasta w porządku dróg historycznych. 

Studenci zapoznają się z dziejami siedmiu wzgórz, wokół których kształtowała się historia miasta. Poznają 

mechanizmy powstania centrów władzy świeckiej i religijnej oraz sposobu jej artystycznej prezentacji, 

wpisanej w topografię miasta, co pozwoli zrozumieć w jaki sposób cesarskie, a później papieskie fundacje 

tworzyły specyfikę centrum państwa, a później Kościoła Rzymskiego. Zapoznanie się z urbanistyką 

imperialnego Rzymu, a następnie nałożoną na to siatką dróg chrześcijańskiego Urbs pozwoli zrozumieć 

znaczenie topografii artystycznej Rzymu. Dla pełnego obrazu przemian w topografii Rzymu należy 

zapoznać się również z historią Rzymu Savoyów (jako stolicy zjednoczonej Italii) Rzymu Mussoliniego 

oraz Rzymu w powojennej orbicie Pax Americana. Dopełnieniem tak kreślonego obrazu będzie próba 

rozpoznania toposów nowoczesności, które dostrzec można w najnowszych realizacjach 

architektonicznych z przełomu XX i XXI stulecia. 

W toku zajęć oraz wykonywanych zadań analitycznych studenci nabędą umiejętności interpretowania 

rzymskich artefaktów 

dr Anna 

Oleńska 

Człowiek – sztuka- 
natura 

 

 Zajęcia zostaną poświęcone analizowaniu powiązań teorii architektonicznej oraz teorii i myśli dotyczącej 
poszczególnych sztuk plastycznych (malarstwa, rzeźby, wzornictwa) z różnie rozumianą naturą i różnymi 
jej przejawami w ciągu wieków („naturą naturalną” - natura naturata, naturą obecną w ogrodach i 
krajobrazie komponowanym, itp.). Podczas kolejnych spotkań będą dyskutowane szczególnie 
reprezentatywne dla myśli teoretycznej teksty, od starożytności po współczesność. Punktem wyjścia 
będzie mimesis, przez wiele wieków centralne odniesienie dla sztuki.  



Szeroka problematyka pozwala na wybór przez studentów indywidualnych tematów, które przedstawią 

na zajęciach w formie referatów lub prezentacji, a następnie opracują w formie pisemnej (z zachowaniem 

standardów aparatu naukowego). Przykładowe tematy obejmą: poglądy  na naturę i sposoby jej 

postrzegania w kontekście „przydatności” dla sztuki; Genius loci; problem, czy ogrody są sztuką; ogrody 

jako „zielona architektura”; XVIII-wieczna teoria malowniczości,  ogrody malarskie – ut pictura hortus; 

krajobraz komponowany;  miasto-ogród; pejzaż w malarstwie; rzeźba w krajobrazie; wzornictwo 

organiczne; konserwacja i rekonstrukcja ogrodów historycznych – problemy, przykłady. Przewidziane są 

również zajęcia w formie ćwiczeń terenowych (poza salą wykładową) (np. Wilanów, Łazienki, krajobraz 

kulturowy Warszawy). 

 

 

 

Prof.  

Magdalena 

Raszewska 

Scenograf w 

teatrze: architekt, 

malarz czy 

designer 

 Warunkiem uzyskania zaliczenia jest: 
 obecność i aktywność w trakcie zajęć,  
 wykonanie pracy zaliczeniowej 
 prezentacja wybranego tematu (opcjonalnie) 

Treści programowe nauczania  
- podstawowe pojęcia wiedzy o teatrze (budowa dramatu, inscenizacja, reżyseria, dekoracja, scenografia, 
organizacja przestrzeni); teatr wobec innych sztuk widowiskowych; 
- narodziny sceny pudełkowej (Włochy, XVI w.), budowa sceny, jej odmiany i funkcje; 
- pierwszy scenograf – „inżynier machin scenicznych”, XVII w.; 
- scenografia malarska, iluzjonizm w teatrze, najwybitniejsi artyści; 
- scenografia realistyczna i naturalistyczna (wobec innych sztuk); 
- architektura na scenie; 
- teorie dwudziestolecia – naga scena, teatr symultaniczny, formizm, ekspresjonizm, symbolizm; 
- koncepcje Tadeusza Kantora, Jerzego Grotowskiego, Petera Brooka, Franka Castorfa; 
- światło, ekrany i projekcje – dzisiejsze środki wyrazu scenicznego 
- przekraczanie rampy – zmiany przestrzeni teatralnej i społecznej; 
- wielcy scenografowie (Karol Frycz, Wincenty Drabik, Andrzej Pronaszko, Jan Kosiński, Marian Kołodziej, 
Krystyna Zachwatowicz, Kazimierz Wiśniak  - do wyboru); 
- współczesny teatr poza teatrem (Jan Klata/Justyna Łagowska, Krzysztof Warlikowski/Małgorzata 
Szczęśniak); off teatr i off off teatr; 
- „czerwona kanapa” czyli desing na scenie; 
Literatura: 
W trakcie zajęć omówione zostaną fragmenty następujących pozycji: 
 



*D. Bablet – Rewolucje sceniczne XX wieku, przekł. Z. Strzelecki, K. Mazur, W-wa 1980; 
*red. M. Fik -  Przeciw konwencjom (antologia), W-wa 1995; 
*Myśl teatralna polskiej awangardy, red. S. Marczak Oborski, W-wa 1973; 
*J. Furttenbach – O budowie teatrów, przekł. Z. Raszewski, Gdańsk 2009; 
*N. Sabbatini – Praktyka budowania scen, przekł. A. Kasprzak, Gdańsk 2008; 

*do wyboru: publikacje o Grotowskim, Kantorze, Szajnie; 
*współczesna publicystyka teatralna – szczegółowe pozycje zostaną ustalone w toku zajęć; 
*M. Błaszczak – Ekrany i lustra w polskim dramacie współczesnym, Poznań 2009;  
*red. E. Wąchocka – Widowisko-teatr-dramat, Katowice 2010. 
 
 
 
 
 
 

st wykł. 

Hanna 

Rudzka 

Upamiętnienie w 
sztuce 
 

 
Upamiętnienie w sztuce 

Konwersatorium poświęcone jest szeroko pojętemu upamiętnieniu w sztuce. Wspólnej  

analizie zostaną poddane następujące problemy: dziejopisarstwo, fundator i jego wpływ na dzieło, rola 

sztuk plastycznych w upamiętnianiu (portret, nagrobek, rycina okolicznościowa),  

pamięć w przestrzeni publicznej (pomniki, cmentarze, muzea), upamiętnienie się przez artystę w swoim 

dziele. Poruszone zostaną także kwestie upamiętnienia w literaturze, muzyce i filmie, koncepcja „miejsc 

pamięci” oraz zagadnienie „historii mówionej 

mgr Piotr 

Słodkowski 

Sztuka polska po 

1945 

 Konwersatorium dotyczy sztuk wizualnych (głównie malarstwa) w powojennej Polsce, z naciskiem na 

dekadę lat 40., 50. i 60. Pracując na materiale wizualnym oraz na materiałach źródłowych oraz 

późniejszych, klasycznych interpretacjach współczesnych badaczy, konserwatorium stawia sobie dwa 

cele. Najpierw, osadzenie ówczesnej twórczości artystycznej w skomplikowanym splocie estetyki, etyki i 

polityki; pod tym względem omawiane będą m.in. sztuka czasu wojny i „łagodnej rewolucji” (Borejsza) lat 

40., ambiwalentne i zróżnicowane postawy wobec socrealizmu, polityczno-artystyczne uwikłania i 

mechanizmy wypracowane w czasie polskiej odwilży. Równolegle, konfrontując materiał źródłowy z jego 

późniejszymi interpretacjami, drugim – choć nie drugorzędnym – celem zajęć będzie analiza fragmentów 

dyskursu polskiej historii sztuki z naciskiem na jego logikę, granice możliwości i systemowe 

niedomagania, które zarazem otwierają przestrzeń dla nowych interpretacji. 

 



 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


