
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 07:00-09:00 09:00-11.00   11:00-13:00  14.00-16:00 16.00-18.00    18:00-20.00 
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Historia malarstwa w 
Polsce   

sala 1.01/ 141-143    
 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 39 
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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 proseminarium i jeden wykład z Teorii Kultury. Ponadto w planie przewidziane są zajęcia Historia Malarstwa w Polsce, które są obowiązkowe. 

                  Proseminaria do wyboru:    
                  Student IV roku  obowiązkowo wybiera minimum jedno z proponowanych proseminariów. 

 
dr Filip Burno  -Architektura Warszawy w XIX i XX wieku.   
dr Jakub Dąbrowski - Sztuka w sądzie - sąd w sztuce    
prof. Eugeniusz Cezary Król -Film jako narzędzie masowego oddziaływania  
dr Agnieszka Korytkowska - Teatr post-teatralny. Kategorie teatralności.    
mgr Magdalena Sołtys - Pytanie o formę     
dr Piotr Teodorczuk,  Komizm – teoria i analiza zjawiska    
dr Karolina Thel - Miejskie studium przypadku    
prof. Magdalena Raszewska - Teatr plastyczny: Kantor, Szajna i następcy   
dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski - Dyplom i co dalej? Organizacyjne warunki twórczych praktyk wizualnych 

socjolog - osoba wybrana w konkursie     

 

Wykłady do wyboru: 

Student IV roku obowiązkowo wybiera minimum jeden wykład z Teorii Kultury spośród proponowanych ( w planie WZKW oznaczenia w kolorze lila): 
 

prof. Eugeniusz Cezary Król - Dzieje światowego kina. Okres pierwszy: od pragenezy do początków filmu  

dźwiękowego, środa 16.00-17.30, sala 1.11/ 113 Wybrzeże    
 dr hab. Waldemar Baraniewski, prof. ASP - Historia sztuki XX wieku, poniedziałek 18.00-19.30, Aula, Wybrzeże   

                     dr Marcin Zgliński - Historia sztuki nowożytnej, obowiązkowy dla IV roku Wydziału Konserwacji, czwartek 16.00-17.45 sala 211(KP) 
 

      

 

 

  

 

 

 

 



 

PROPOZYCJE PROSEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017 

PROWADZĄCY NAZWA 

PRZEDMIOTU 

TERMIN OPIS 

dr Filip Burno Architektura 

Warszawy w XIX 

i XX wieku. 

Piątek 11.30-

13.00 

Zajęcia 

rozpoczną 

się 24.02.17 

Zajęcia są przeznaczone głównie dla osób, których teoretyczna część pracy dyplomowej będzie 
poświęcona architekturze. Celem zajęć jest poznanie najważniejszych zjawisk w architekturze 
Warszawy XIX i XX w.: rozwój miasta w okresie wielkoprzemysłowym, powstanie nowoczesnej 
infrastruktury, kamienice czynszowe, pałace burżuazji, program rusyfikacji (budowa koszar i 
cerkwi), klasycyzm akademicki i styl dworkowy, monumentalna architektura lat 30., 
funkcjonalizm, zniszczenia wojenne, projektu odbudowy, socrealizm, powojenny modernizm. 

dr Jakub 

Dąbrowski 

Sztuka w sądzie - 

sąd w sztuce 

Wtorek 

14.00-15.30 

Zarówno w świecie sztuki, jak i w obszarze prawa panuje przekonanie o rozdzielności i 
nieprzystawalności obu sfer. Rzeczywiście, trudno utożsamiać sąd smaku z wyrokiem sądu, 
jednak sztuka i prawo przenikają się na wielu płaszczyznach, a ich rozdzielność ma raczej 
charakter deklaratywny niż rzeczywisty. By zrozumieć wzajemne zależności, na zajęciach 
przeanalizowane zostaną sprawy sądowe, których przedmiotem były szeroko pojęte działania 
artystyczne. Omawiane procesy sądowe będą pochodzić z różnych epok, państw oraz gałęzi 
prawa (prawo karne, autorskie, cywilne), tak by wskazać na dynamikę oraz złożoność relacji 
między prawem i sztuką.  

Wymagana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów anglojęzycznych 

mgr 

Agnieszka 

Korytkowska-

Mazur 

Teatr post-

teatralny. 

Kategorie 

teatralności.  

Poniedziałek, 

14.00 – 

15.30 

Proseminarium magisterskie, które ma za zadanie zaznajomienie studentów z odsłonami 
współczesnego teatru, operującego technikami afabularnymi, ascenicznymi, działaniami 
performatywnymi, przesuwającymi kategorie teatralności poza działania stricte sceniczne. 
Seminarium ma na celu zaznajomienie studentów z wszelkimi przejawami dramaturgii i 
teatralności w życiu społecznym, politycznym, etc. wraz z wprowadzeniem kategorii kiczu, 
campu, obsceniczności, etc. (Kristeva, Foucault, Janion, Levinas). Zajęcia mają charakter 
teoretyczno-praktyczny. 

Prof. 

Eugeniusz 

Cezary Król 

Film jako 

narzędzie 

masowego 

oddziaływania 

Środa 14.00-

15.30 

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym mają za zadanie przedstawić i osadzić w kontekście 

historycznym filmy odgrywające ważną rolę w procesie oddziaływania masowego na 

społeczeństwa państw w XX wieku, przede wszystkim  w systemach totalitarnych. Zostaną 

zaprezentowane w całości lub w obszernych fragmentach tytuły, które spełniały funkcje 

propagandowo-indoktrynacyjne; większość z nich, ze względu na niedostępność pozostaje 



nieznana szerszej publiczności. Cel zajęć jest głównie poznawczy, chodzi o unaocznienie metod i 

technik, a także skutków oddziaływania propagandowego. Towarzyszyć temu powinna refleksja, 

skierowana ku teraźniejszości i przyszłości: na ile historyczne już, należące do dziejów XX wieku, 

wzorce oddziaływania masowego poprzez film, pozostają w obiegu i przynoszą określone 

konsekwencje dla kondycji współczesnych społeczeństw. 

Prof. 

Magdalena 

Raszewska 

Teatr plastyczny: 

Kantor, Szajna i 

następcy 

środa 18.00-

19.30 

Scenografia, WRT, pojęcia „teatr dramatyczny”, „teatr plastyczny”   
Kantor – konteksty europejskie, dorobek, podstawowe pojęcia 
Kantor – Umarła klasa 
Kantor – Wielopole, Wielopole 
Józef Szajna – stosunek do Kantora, Grotowski, Akropolis 
Józef Szajna – film Karpińskiego, Replika 
Jerzy Grzegorzewski – Witkacy i Wyspiański, Król umiera czyli…, 
Duszyczka; Operetka czyli poczucie humoru 
Skrywana obecność (film), Przedmioty Grzegorzewskiego (film) 
Skrywana obecność (film), Przedmioty Grzegorzewskiego (film) 
Leszek Mądzik – Dotyk przemijania (film) 
Leszek Mądzik - Wrota – Blask – nowy rodzaj ekspresji 
Krystian Lupa – teatr snu, dziedzictwo czy opozycja, guru pokolenia 
Krystian Lupa – Persona 
Co nam po nich zostało – zmiana funkcji plastyki teatralnej 

Zagadnienia omawiane: 

1. Tadeusz Kantor i jego teatr zerowy, informel, teatr śmierci; cricotage 
2. Józef Szajna – od scenografii do teatru autorskiego 
3. Jerzy Grzegorzewski – scenograf i reżyser w jednej osobie 
4. Leszek Mądzik – przestrzenie obrazów 
5. Krystian Lupa – teatr snu i czasu 
6. reżyser/scenograf – partnerzy? 
7. Teatr Telewizji i szukanie własnej estetyki (opcjonalnie) 
8. Teatr poza teatrem – po co?  (opcjonalnie) 
9. plastyka teatralna w XXI wieku 

Kryteria oceny: 

1. Obecność na zajęciach. 

2. Aktywność i zaangażowanie w dyskusję. 



3. Rekonstrukcja argumentacji przedstawianych w czytanych tekstach. 

4. Samodzielna wypowiedź na temat omawianych problemów (dopuszczalna także w formie 
przedstawionego eseju lub prezentacji multimedialnej). 

5. Skala ocen określona jest według punktacji obowiązującej na Wydziale.  

Literatura (piśmiennictwo) 

W trakcie zajęć omówione zostaną fragmenty następujących pozycji: 

1. M. Porębski – Deska T. Kantor. Świadectwa, rozmowy, komentarze.  Warszawa 1997;   
2. Anna Baranowa, Gesamtkunstwerk Tadeusza Kantora – między awangarda a mitem, 

"Prace z Historii Sztuki" 21 (1995), s. 83-97 + il. 1-6 (dostępne na: ArtDok 
3.  K. Pleśniarowicz - Kantor. Artysta końca wieku, Wrocław 1997; 
4. J. Madeyski, A. Żurowski – Szajna,  W-wa 1992;  
5. B. Kowalska, Z. Taranienko - Józef Szajna i jego świat, Wyd. Galeria Zachęta, Hotel Sztuki, 

W-wa 2000; 
6. D. Kuźnicka – Obszary zwątpień i nadziei, Warszawa 2006; 
7. Palę Paryż i wyjeżdżam: wywiady z Jerzym Grzegorzewskim – red., wstęp i oprac. E. 

Bułhak, Izabelin 2005; 
8. B. Sierosławski – Inwentaryzacja. Przedmioty scenograficzne Jerzego Grzegorzewskiego 

[kartoteka zdjęć], Warszawa 2008; 
9. D. Łarionow – Przestrzenie obrazów Leszka Mądzika, Lublin 2008; 
10. G. Niziołek – Sobowtór i utopia. Teatr Krystiana Lupy, Kraków 1997; 
11. Spektakle, będące materiałem do analizy: 
12. Kantor – Umarła klasa lub Wielopole, Wielopole;   
13. Szajna – Ślady; Replika lub Cervantes;   
14. Lupa – Marzyciele Musila; Mistrz i Małgorzata wg Bułhakowa lub  Persona. Ciało Simone 
15. Grzegorzewski – Operetka Gombrowicza; Król umiera czyli ceremonie Ionesco; Duszyczka 

Różewicza;   
16. Mądzik – Wrota, Blask   

mgr Magdalena 

Sołtys 

Pytanie o formę Wtorek 

18.00-19.30 

Pojęcie, zagadnienie i problem „formy” zostaną omówione przeglądowo i przedyskutowane w 
oparciu o piśmiennictwo (z zakresu teorii i historii sztuki oraz krytyki artystycznej) z 
szerokiego obszaru historycznego – od XVIII wieku aż po dzień dzisiejszy, a także, co 
szczególnie ważne, w kontekście analizy dzieł. Będziemy także poruszać kwestie i wchodzić na 
pola dyscyplin, które nie mają bezpośredniego związku ze sztuką plastyczną. Niemniej mogą 
pokazać „formę” z innej perspektywy, ponieważ oferują odmienną, specyficzną siatkę pojęć i 
sposoby rozumowania. Próba definicyjnego okrążenia „formy” zostanie przeprowadzona 



według metody: wstępna definicja, rozważania szczegółowe – porządkowanie i 
problematyzowanie, redefinicja na koniec zajęć z uwzględnieniem zindywidualizowanego 
poglądu studentów. Tok dociekań będzie konfrontowany z przemyśleniami zapraszanych na 
zajęcia gości z kręgu sztuki i projektowania. Zajęcia mają skłonić studenta do wiązania 
konkretnych przejawów sztuki ze sposobami interpretacji, które niekoniecznie są oczywiste 

dr Piotr 

Teodorczuk 

 

Komizm – teoria 

i analiza 

zjawiska. 

 

Wtorek godz. 

16.45-18.15 

Proseminarium p.t.: Komizm – teoria i analiza zjawiska, poświęcone jest refleksji i dyskusji nad 
zjawiskami komizmu, satyry, karykatury, humoru, dowcipu w kulturze i życiu człowieka oraz 
nad teoriami komizmu usiłującymi opisać te zjawiska.  

Proseminarium skoncentruje się wokół trzech celów: 

1/ poznania różnych teorii komizmu; 

2/ dyskusji i analizie fragmentów tekstów, a także prezentacją referatów i dyskusją nad 
poruszonymi zagadnieniami; 

3/ przygotowaniu warsztatowemu i redakcyjnemu do pisania teoretycznej pracy dyplomowej; 

Istnieje możliwość analizowania innych tekstów i zagadnień interesujących uczestników. 

dr Karolina 

Thel 

Miejskie studium 

przypadku 

Czwartek 

17.45-20.45 

Zajęcia co 2 

tyg. (16.02.; 

2.03. itd.) 

Zajęcia mają na celu rozwinięcie badawczo-analitycznych kompetencji Studentów w odniesieniu 
do obszarów miejskich. Interesować nas będzie zarówno wymiar przestrzenny, jak i społeczno-
kulturowy. Kluczowym elementem zajęć jest realizacja projektu grupowego, prowadzonego we 
współpracy z instytucją partnerską. 

Dr hab. Jan 

Stanisław 

Wojciechowski, 

prof. ASP 

Dyplom i co 

dalej? 

Organizacyjne 

warunki 

twórczych 

praktyk 

wizualnych 

Czwartek 

18.00-19.30 

Proseminarium prowadzone będzie w oparciu o lektury z zakresu socjologii sztuki i zarządzania 
kulturą wizualną, a także w oparciu o najnowsze badania rynku pracy artystów. Wiedza na temat 
organizacyjnego (społecznego,  gospodarczego i politycznego)  o t o c z e n i a praktyk 
artystycznych, zwłaszcza w Polsce,  pozwala formułować tematykę prac magisterskich, zarówno 
w trybie aneksu do dyplomu jak i samodzielnego tematu pracy na Wydziale Zarządzania Kultura 
Wizualną. Proseminarium poświęcone jest  wiedzy o społecznych warunkach uprawiania 
zawodu artysty  oraz metodom badawczym w naukach humanistycznych i standardom 
konstruowania pracy.   



Socjolog – 

wyłoniony w 

konkursie 

  Temat, termin i opis zajęć dostępny będzie po zatrudnieniu pracownika wyłonionego w drodze 
konkursu 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


