
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 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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 Na V Roku Student wybiera jedno z proponowanych przez Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną seminariów i uczęszcza na nie wyłącznie w semestrze zimowym 

roku akademickiego 2016/2017. 

PROPOZYCJE SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017 

 

PROWADZĄCY NAZWA 

PRZEDMIOTU 

TERMIN OPIS 

dr Filip Burno Projektowanie i 

obrazowanie 

nowoczesności 

1945-1980 

Środa 11.30-

13.00 

 

Sala 1.11 

Wybrzeże 

Kościuszkowskie 

39 

Seminarium jest poświęcone "nowoczesności", będącej słowem-kluczem w architekturze i 
wzornictwie po II wojnie światowej. Prześledzimy na przykładach losy wywodzącej się z 
modernizmu "nowoczesności" od powojennej euforii odbudowy, fascynacji nowymi materiałami i 
technologiami, przez organiczną stylistykę, konstrukcyjność formy podyktowaną 
uwarunkowaniami przemysłu po konstatację "maszyn do mieszkania". Spróbujemy przyjrzeć się 
zmianom w rozumieniu nowoczesności po obu stronach żelaznej kurtyny, zwracając uwagę na to 
jak wiele łączyło, a nie jedynie dzieliło podzielony na dwa obozy świat. 

Na tych zajęciach zajmiemy się także problemem przedstawiania, kreowania obrazu modernizmu 
w filmie, fotografii i reklamie lat 50. i 60. XX w. Omówiona zostanie historia amerykańskiej 
miejskiej fotografii w okresie międzywojennym, sylwetka amerykańskiego fotografika Juliusa 
Shulmana, promowanie odbudowanych i nowych miast (np. powojenna Warszawa, Brasilia); 
przedstawiona zostanie także krótka historia związków filmu i architektury modernistycznej – od 
„Metropolis” po „Playtime”. 

dr Jakub 
Dąbrowski, 
mgr Jakub 
Banasiak 

 

Sztuka polska po 
1989 roku 

 

wtorek godz. 

11.30-13.00 

Sala 1.11 

Wybrzeże 

Kościuszkowskie 

39 

Seminarium dotyczy zagadnień sztuki polskiej powstającej po 1989 roku; sztuka powstająca 
wcześniej, bądź współczesna sztuka niepolska będą uwzględniane ewentualnie jako tło - kontekst 
dla rozważań.  

Przykładowe (ogólne) zagadnienia:  

1. malarstwo, rzeźba i inne formy artystycznej wypowiedzi   
2. sztuka krytyczna 
3. sztuka i polityka 
4. sztuka i demokracja (m.in. cenzura w sztuce) 
5. różne formy sztuki w przestrzeni publicznej, w tym graffiti i street art 
6. publiczne i prywatne instytucje sztuki 
7. rynek sztuki 
8. krytyka artystyczna 
9. monografie artystów 
10. jak pisać historię sztuki polskiej po 1989 roku? 
11. analiza dyskursu artystycznego po 1989 roku: dominujące narracje i ich struktura 



Każdy student zobowiązany jest do omówienia w czasie zajęć wybranego przez siebie tematu, w 

oparciu o zaproponowaną przez siebie lub prowadzących literaturę. Temat winien mieć jednak 

bardziej sprecyzowany charakter niż podane powyżej zagadnienia. Tezy zawarte w prezentacji 

będą następnie dyskutowane przez uczestników seminarium i prowadzących. 

 

prof. ASP dr 

hab. Dorota 

Folga 

Januszewska  

Metody prezentacji 

sztuki współczesnej 

( UWAGA: 5 osób 

spoza Wydziału 

Grafiki ) 

Pon.16.00-

18.00 

zapisy w 

dziekanacie 

Wydziału 

Grafiki: 

Tel. (22) 320-

02-63 

Celem seminarium jest wprowadzenie do procesu refleksji nad własną twórczością, nad 
sposobami kształtowania miejsc prezentacji sztuk oraz świadomym budowaniem kontekstu, w 
którym artysta chce działać.  

Każde spotkanie seminaryjne poprzedzać będzie krótki, wprowadzający wykład  ukazujący 
historyczne i powstałe w ostatnich latach centra, ośrodki, muzea i przestrzenie publiczne, które 
powstały specjalnie dla prezentacji  sztuk wizualnych, zespolonych nierzadko z muzyką i innymi 
mediami. Szczególnym punktem uwagi będą w trakcie seminarium rozmowy o współczesnych 
tendencjach stapiania zaawansowanych technologii  cybernetycznych z ideami ochrony 
środowiska, sztuki pejzażu i ekologii (nowy habitat).  

W drugiej części każdego spotkania uczestników seminarium – seminarzyści będą pokazywać i 
omawiać wybrane przez siebie “ścieżki” autoprezentacji, sposoby organizacji wystaw i formy 
autokomentarza, które uznają  za najlepiej dostosowane do indywidualnych predyspozycji. 

Zajęcia poświęcone będą także strategiom przygotowania do dyplomu, dyskusji na temat 

świadomego wykorzystania praw autorskich, zasad współdziałania z kuratorami i mediami. 

dr Magdalena 

Kochanowska i 

dr Józef A. 

Mrozek 

Granice designu czwartek 

14.00-16.00, co 

dwa tygodnie 

Zajęcia będą poświęcone dyskusji na temat granic współczesnego designu, prowadzonych na 

podstawie wybranych tekstów współczesnych teoretyków projektowania. Uczestnicy seminarium 

podzieleni zostaną na 2-3 osobowe zespoły i każdy z nich otrzyma jeden tekst do opracowania. 

Spotkania seminaryjne będą się odbywały co 2 tygodnie i będą trwały 2 godz. Uzupełnieniem 

dyskusji będą fragmenty filmów, prezentacje i omówienia przykładów współczesnego 

projektowania. Pierwsze zajęcia seminarium poświęcone będą zasadom pisania teoretycznych 

prac dyplomowych. Aby sprawdzić opanowanie tych zasad studenci będą musieli przedstawić 

krótką pracę zawierającą odpowiednią bibliografię i prawidłowe przypisy.  

Pierwsze spotkanie 6 października 2016, godz. 14.00 

 

 



prof. Eugeniusz 
Cezary Król 

Seminarium filmowe środa 11.00-

13.00 

 

Aula 

Wybrzeże 

Kościuszkowskie 

39 

Seminarium pozostaje w integralnym związku z Akademią Filmową ASP, inaugurującą  

cotygodniową  działalność od października 2016 r. Na zajęciach, odbywających się nazajutrz po 

seansie filmowym AF ASP, będzie dokonywać się analizy oglądanego filmu, oznaczać jego 

przynależność do określonego gatunku sztuki filmowej, a także rozpatrywać jego kontekst 

historyczno-kulturowy. Ważnym elementem seminarium powinna być  dyskusja wokół 

wybranych filmów o sztuce, pokazywanych w ramach AF ASP. Uczestnicy seminarium powinni z 

biegiem czasu uzyskać orientację w najistotniejszych tendencjach rozwojowych sztuki filmowej, 

poczynając od schyłku XIX wieku do końca XX wieku. Nie bez znaczenia będzie też zdobycie 

umiejętności operowania podstawowymi pojęciami i terminami, wiążącymi się z warsztatem 

filmowca, uprawianymi przez niego stylami i technikami. Nieodłączny element wiedzy dotyczyć 

będzie znajomość ludzi filmu (reżyserzy, operatorzy, aktorzy), ukazywanych zarówno od strony 

zawodowej, jak też prywatnej i anegdotycznej. 

 

st. wykł. Marek 
Machowski 

Powrót do 

początków 

Wtorek 14.00-

15.30 

Sala 1.01 

Wybrzeże 

Kościuszkowskie 

39 

Seminarium poświęcone sztuce pradziejowej. Będzie okazją do spotkania artystów jutra z 

artystami najodleglejszej przeszłości, przede wszystkim paleolitu i neolitu. W pewnym stopniu to 

także powrót do pierwszych zajęć na ASP i sprawdzian, czy nie zraziły one do najdłuższego i 

zarazem najmniej znanego okresu w całych dziejach sztuki. 

Zajmować się będziemy: sztuką samą w sobie, co nie będzie łatwe, gdyż w Polsce jest niemal 

nieobecna i bardzo rzadko znana z autopsji; sztuką wyłącznie anonimową i niemą, zamiast więc jej 

twórców i odbiorców z epoki, nie mówiąc o krytykach, przemówić muszą uczestnicy seminarium; 

sztuką o ukrytych znaczeniach i bardzo różnie interpretowaną, dotykać zatem będziemy 

zagadnień z zakresu religii prehistorycznych, magii i szamanizmu. Spróbujemy przyjrzeć się 

różnym gatunkom sztuki pradziejowej, dokładniej zwiedzić, przynajmniej wirtualnie, kilka jaskiń, 

realnie za to wyjść w teren i odwiedzić muzeum, ponadto poszukać inspiracji prehistorią w sztuce 

współczesnej, może też zmierzyć się praktycznie z wyzwaniami, jakie stały przed pierwszymi w 

dziejach twórcami. 

dr Ewa 

Muszyńska 

Bajki i baśnie piątek 11.30-

13.00 

Sala 211 

Krakowskie 

Przedmiescie 5 

W czasie spotkań seminaryjnych będziemy analizować wybrane baśnie w zakresie: 

a. specyfiki baśniowej formy artystycznej,  
b. znaczenia i wartości baśni, 
c. treści wspierających  rozwój, 
d. problemów egzystencjalnych 
e. indywidualnego rozumienia sensu różnych warstw znaczeniowych i motywów 

baśniowych 



 Każdy z uczestników   zobowiązany jest do prezentacji i analizy jednej baśni pod kątem 
wymienionych zakresów tematycznych.   Przedstawione tezy będą przedmiotem dyskusji 
uczestników seminarium. 

 

prof. 

Magdalena 

Raszewska 

Teatr wśród sztuk środa 18:00-

19:30,  

Wybrzeże, sala 

008 

1. czym jest teatr i jaki jest sens jego istnienia; rodzaje teatru; teatr wobec filmu, 
Internetu; 

2. funkcje teatru: „spędzić piątkowy wieczór’ (funkcja rekreacyjna czyli między 
Kwadratem, Polonią i „Pożarem w burdelu”; scenograf jako projektant mebli i tapet); 

3. funkcje teatru: „jak dla dorosłych tylko lepiej” (teatr dla dzieci – przedstawienia Piotra 
Cieplaka lub „Pchła Szachrajka” Brzechwy w reż. Anny Seniuk w T. Narodowym; 
scenografia a la grande spectacle); 

4. funkcje teatru: „teatr zaangażowany” (Komuna Otwock lub inny teatr z nurtu „Krytyki 
Politycznej”, ew. Strzępka/Demirski; kostiumy kupujemy w sieciówce) ; 

5. funkcje teatru: „teatr zaangażowany” („2007: Mackbeth” Shakespeare’a w reż.  G 
Jarzyny lub „H” Shakespeare’a w reż. J. Klaty – teatr poza teatrem a scenograf może 
wszystko); 

6. funkcje teatru: „sztuka dla sztuki” (teatr artystyczny - ); 
7. funkcje teatru: funkcje teatru:  „między Fredrą a Strzępką” („Pan Tadeusz” w reż. M. 

Grabowskiego, podszczypywanie narodowych mitów; scenograf ilustruje tekst) 
8. opera – konwencja i nowoczesność (opera dawniej i dziś, muzyka contra dramat, 

fragmenty „Strasznego dworu” Moniuszki, nowych inscenizacji Mariusza Trelińskiego, 
nowa scenografia operowa Andrzeja Majewskiego, Borysa Kudlički); 

9. współczesny teatr tańca (Pina Bausch, Polski Teatr Tańca, Pantomima Wrocławska – czy 
scenografia jest nam potrzebna?; 

10. czy możliwy jest dziś teatr telewizji? (fragmenty spektakli z różnych epok estetycznych, 
np. „Apollo z Bellac” (Hanuszkiewicz), „”Król Edyp” (Holoubek i Eichlerówna), „Brunch” 
(Juliusz Machulski); między teatrem a filmem); 

11. nadążyć za światem wokół: (nowe media i film w teatrze, teatr internetowy) 
12. temat według zgłoszeń studentów 

 

st. wykł. 
Tadeusz 
Walentowicz, 
dr Aleksander 
Zbrzezny 

Diagnoza 

współczesności 

wtorek 11.30-

13.00 

Sala8, 

Krakowskie 

Przedmieście 5 

W trakcie seminarium będziemy dyskutować o fragmentach tekstów poświęconych filozoficznej 
analizie problemów współczesnej kultury. Szczególne miejsce zajmą tu zagadnienia współczesnej 
postaci mitu i ideologii, ale znajdzie się też miejsce na problemy związane z kondycją jednostki, 
funkcjonowaniem mediów masowych czy rolą sztuki. 

Seminarium dla studentów V roku (II roku studiów II stopnia) pomyślane jest jako pomoc  w 

przygotowaniu pracy dyplomowej. 



 

dr hab. Jan 
Stanisław 
Wojciechowski 

Kultura i polityki” Czwartek 

18.00-19.30 

 

Sala 1.13 

Wybrzeże 

Kościuszkowski 

39 

Seminarium na wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną  otwarte jest także dla studentów 

innych wydziałów ASP , zainteresowanych pisaniem prac magisterskich na tematy dotyczące 

zarządzania szeroko pojętą kulturą artystyczną. Zwłaszcza dla studentów zainteresowanych 

takimi dziedzinami kultury w obszarze  sztuk wizualnych jak: malarstwo, rzeźba, film 

artystyczny, sztuka publiczna, nowe media. (W tradycji tego seminarium, wcześniej wiele lat 

prowadzonego  przez JSW na Uniwersytecie Jagiellońskim, mieszczą się także prace pisane na 

temat rynku księgarskiego, międzynarodowej wymiany artystycznej, literatury w nowych 

mediach, teatru internetowego, kultury kulinarnej i innych nietypowych obszarów 

współczesnych praktyk kulturowych).   

Zarządzanie kulturą wizualną obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: organizacja wystaw, 

kuratorstwo, zarządzanie projektami artystycznymi, zarządzanie galerią sztuki, rynek, edukacja 

artystyczna, muzealnictwo, ustrój kultury, polityka kulturalna (polityka sztuki). 

Problematyka zarządzania kulturą wizualna ujmowane jest w kontekście aktualnych dyskursów 

kulturoznawczych, wiedzy o społeczeństwie i polityce kulturalnej.  

Na seminarium omawiane są, stosownie do potrzeb studentów, ważne zjawiska współczesnej 

kultury artystycznej i klasyczne oraz najnowsze książki z zakresu antropologii i filozofii 

kultury, socjologii sztuki, historii sztuki i zarządzania humanistycznego.   

Uczestnicy wdrażani są w rygory konstruowania pracy magisterskiej, zasady narracji i wywodu 

naukowego,  konstruowania tez i pytań badawczych, techniki badawcze stosowne do tematu.  

Seminarium oparte jest na prezentacjach i indywidualnych rozmowach prowadzącego z 

uczestnikami zajęć.   
dr Marcin 
Zgliński 

Ikonologia/Ideologia Środa, 16.00-

17.30 

Sala 1.13 

Wybrzeże 

Kościuszkowskie 

39 

Seminarium będzie służyło wyrobieniu umiejętności krytycznej analizy dzieła sztuki, 

szczególnie XX wieku i zwłaszcza sztuki uwikłanej w ideologie, przede wszystkim tzw. sztuki 

oficjalnej (sztuka nazistowska, faszystowska, sztuka ZSRR i tzw. krajów "demokracji ludowej", 

sztuka oficjalna dwudziestolecia międzywojennego w Polsce i innych krajach, sztuka religijna 

amerykańskich kościołów ewangelikalnych itp.), z zastosowaniem metod służących zazwyczaj 

badaniu sztuki dawnej (analiza ikonologiczna), z położeniem nacisku na wydobycie treści 

ideologicznych. Celem zajęć będzie umiejętność wnikliwej dekonstrukcji dzieła w szerokim 

kontekście historycznym, na tle współczesnych mu tekstów o różnorakim charakterze oraz 

ustalenie odwołań do odmiennych tradycji artystycznych. Szczególnie istotnym aspektem 

będzie analiza różnego rodzaju postaw i taktyk artystów zmuszonych do tworzenia w 

warunkach presji ideologicznej. Będziemy także rozważać kwestię związków formy z ideologią 



 i próbować ustalić, czy w obrębie sztuki skrajnie spętanej przez ideologię mogą pojawić się 

arcydzieła. 

Każdy z uczestników seminarium będzie zobowiązany do wyboru dzieła i przedstawienia jego 

analizy, następnie zaś będziemy wspólnie dyskutować o dziele. Będziemy także omawiać 

wybrane teksty. 

 


