
Sylabus na rok 2017/2018 
Katedra Rysunku dla studentów II-V Roku
Pracownia Rysunku

Prowadzący
dr hab. Paweł Bołtryk

Pracownia 
Rysunku
Przedmiot
Rysunek – 5-letnie studia magisterskie (jednolite)
Kod przedmiotu
M/S/J/Mal/KK/2
Kierunek
Malarstwo
Specjalność
Malarstwo
Typ przedmiotu
KK – Kształcenie kierunkowe – obowiązkowy

Rok
I
II
III
IV
V
Semestr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Punkty ECTS
-
-
7
7
7
7
7
6
6
6
Ilość godzin w tygodniu
-
-
12
12
10
10
10
10
12
12
Rodzaj zaliczenia
     -
     -
egz
egz
egz
egz
egz
egz
egz
egz
Legenda

zal – zaliczenie; zst – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny


Metody nauczania (forma zajęć)
ćwiczenia studyjne i warsztatowe rozwijające umiejętności w obrębie szeroko pojętego warsztatu i technik rysunkowych),
ćwiczenia studyjne (ćwiczenia w pracowni oparte na studium i obserwacji z natury (model, wnętrze, martwa natura, pejzaż, abstrakcja),
ćwiczenia warsztatowe,
ćwiczenia kreacyjne stymulujące rozwój indywidualnej inicjatywy i koncepcji twórczej studenta,
inicjowanie i praca nad projektami indywidualnymi,
wyznaczenie przez wykładowcę problemowego tematu kompozycji,
w ramach konfrontacji publicznej realizowanie projektu i montaż wystawy zbiorowej oraz realizacja wystaw indywidualnych na terenie uczelni i poza jej murami.
dialog i dyskusja dydaktyczna (indywidualne i zespołowe spotkania ze studentami podczas realizacji poszczególnych zadań oraz semestralnych przeglądów prac dające możliwość do wzajemnej konfrontacji osiągnięć),
prowadzenie wykładów na wybrane zagadnienia z problematyki sztuki współczesnej,
organizowanie spotkań z artystami i krytykami spoza uczelni,
prowadzenie zajęć z autoprezentacji własnych prac studenta przy udziale koreferenta.

Język wykładowy
Polski, angielski

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni)                                     
dr hab. Paweł Bołtryk

Wymagania wstępne
zaliczenie z wynikiem pozytywnym komisyjnego przeglądu pierwszego roku studiów na kierunku malarstwo.

Wymagania końcowe 
przedstawienie rysunkowych prac studyjnych oraz zrealizowanych projektów artystycznych w ramach projektów wystaw zbiorowych i indywidualnych oraz obligatoryjnych przeglądów semestralnych i wystaw końcoworocznych  na Wydziale Malarstwa.

Zamierzone efekty kształcenia
umiejętność samodzielnego stosowania warsztatu rysunkowego oraz różnych mediów do realizowania własnych koncepcji artystycznych,
zdolność obserwacji z natury i jej twórczej interpretacji oraz gotowość do realizacji indywidualnych koncepcji artystycznych,
samodzielna i nieskrępowana kreacja artystyczna z użyciem wielu mediów,
zdolność do werbalnej refleksji nad własną pracą oraz jej samoocena,
umiejętność publicznej prezentacji swojej twórczości.

Treści programowe nauczania
Podstawowym zadaniem programowego nauczania w Pracowni Rysunku dla studentów II-IV roku jest pomoc studentom w kształtowaniu ich twórczych indywidualności przy jednoczesnym respektowaniu różnych, często przecież odmiennych od prowadzącego zajęcia, postaw artystycznych. Starając się widzieć i respektując indywidualności o różnych temperamentach, wrażliwościach, uzdolnieniach i zainteresowaniach intelektualnych, program pracowni ma służyć dalszemu ich rozwojowi. Program kształcenia w Pracowni Rysunku dla studentów od drugiego do czwartego roku opiera się głównie na studium rysunku z natury i jej interpretacji przy jednoczesnym respektowaniu takich wartości jak kompozycja i warsztat oraz na pracy ze studentem nad indywidualnymi projektami i koncepcjami zaproponowanymi przez studentów lub wykładowcę. Tak samo studium z natury (portret, martwa natura, postać, pejzaż) jak i zadane przez wykładowcę zadania na wybrany temat mają na celu rozwinięcie warsztatu rysunkowego oraz pogłębienie świadomości studenta dotyczącej praw kompozycji i ekspresji na płaszczyźnie. Mając pod opieką młodych ludzi na różnych etapach studiów, zarówno początkujących, jak szykujących się już do dyplomu, ważną rzeczą jest integrowanie się wszystkich uczestników pracowni. Sytuacja wspólnej pracowni stwarza okazję dla wzajemnego wzbogacenia doświadczeń i tak też powinna być wykorzystana. Początkujący obserwują prace bardziej doświadczonych kolegów, starsi – zmagania młodszych z problemami, które czasem, choć przecież nie zawsze i nie całkowicie, mają już za sobą. W tych warunkach następuje, w sposób naturalny, wymiana myśli i poglądów. Aby tak się działo, konieczne jest jednak podejmowanie odpowiednich konkretnych działań, takich jak inicjowanie wspólnych dyskusji na aktualne tematy artystyczne, wspólne omawianie wydarzeń i zjawisk artystycznych, wystaw w kraju i na świecie takich jak Biennale w Wenecji czy Dokumenta w Kassel . Oprócz podejmowania w rozmowach ze studentami takich podstawowych zagadnień jak kolor, światło, kształt, ekspresja, bardzo ważne jest poruszanie w mniej lub bardziej swobodnych rozmowach problemów intelektualno-filozoficznych, różnych koncepcji podnoszonych przez artystów i teoretyków sztuki, dotyczących sztuk interdyscyplinarnych oraz wyzwań związanych z nowymi technikami medialnymi jak media elektroniczne. Wychodząc naprzeciw tym istotnym potrzebom, program obejmuje organizowanie dla studentów spotkań z doświadczonymi teoretykami i krytykami sztuki oraz inicjowanie wspólnych dyskusji o dokonaniach twórczych poszczególnych uczestników pracowni w formie autorskich prezentacji, najlepiej z udziałem koreferenta z tej samej pracowni. Ma to  duże znaczenie nie tylko w kontekście analizowania konkretnych problemów artystycznej pracy, ale także rozwijania werbalnych predyspozycji studentów bardzo przydatnych np. w obronie dyplomów. Ważne jest dla wspólnych zintegrowanych działań przygotowanie obiektów i modeli do studiów malarskich i rysunkowych oraz odpowiednie ich aranżowanie. Obiekt taki pozostaje przecież w centrum uwagi wszystkich przez dłuższy czas. Wszyscy doświadczyliśmy, jak ważną rolę odgrywa dla młodego artysty wyjście ze swoją twórczością poza ściany pracowni. Dlatego w programie dydaktycznym w miarę możliwości zwraca się szczególną uwagę na ułatwienie i ośmielenie niejednokrotnie stremowanego studenta do „przekroczenia tego Rubikonu” .Służąc mu praktyczną radą, zaczyna się zwykle od pokazów na uczelnianym korytarzu, ale droga ta powinna prowadzić tak szybko jak to możliwe do różnych miejsc publicznych w mieście, zamkniętych lub plenerowych.

Przykładowe tematy zadań, projektów artystycznych 
studium postaci we wnętrzu
studium postaci w ruchu,
studium portretu,
studium przestrzeni,
realizacja indywidualnych projektów uzgodnionych z wykładowcą,
realizacja zadania wspólnego (projekt zespołowy).Praca nad wystawą pt.'' Hybrydy ''-Studium form cielesności i seksualności,Zagadnienia hybrydowego charakteru współczesnego życia.Próby artystycznego zdefiniowania otaczającej nas rzeczywistości w niestabilnym środowisku cyfrowym-świecie zmieniających się wartości,post-prawdy,współczesnej polityki,społecznych fermentów,ekologicznych zagrożeń.

Kryteria oceny
aktywny udział studenta w zajęciach i procesie dydaktycznym,
realizacja obligatoryjnych ćwiczeń oraz indywidualnych zadań po konsultacji z prowadzącym zajęcia,
umiejętności warsztatowe,
rzetelność, kreatywność i zaangażowanie w realizowane obligatoryjne ćwiczenia rysunkowe oraz zadania indywidualne, udział w pracownianych wystawach zbiorowych i realizacja wystaw indywidualnych,
poziom artystyczny i warsztatowy prac,
skala ocen określona według obowiązującej na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie skali punktacji.

Literatura (piśmiennictwo) 
W. Kandyński, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki, Łódź 1996.
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T. Swoboda, Historia oka, słowo/ obraz/ terytoria, Gdańsk 2010.
E. H.Gombrich, O Sztuce, Wydawnictwo Arkady 1997.
Art Since 1900. Modernism, antimodernism, postmodernism,Thames &Hudson, 2004.
Art in Theory 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas, Blackwell Publishing, 2002.   
H. Damisch, Okno w żółci kadmowej, słowo/ obraz/ terytoria.
J. Cybis, Notatki malarskie. Dzienniki, PIW, Warszawa 1980.
E. Panowsky, Studia z historii sztuki, PIW, Warszawa 1971.
M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, Aletheia, Warszawa 2001.
Y. Alain-Bois, Painting as Model, The MIT Press, 1993
B.H.D. Buchloch,Neo-Avantgarte and Culture Industry,The MIT Press,Cambridge ,Massachusetts,London,England
R.E.Krauss,The Optical Unconscious,The MIT Press 1994
H.Foster,,Recodings,Art,Spectacle,Culural, Politics,The New Press,New York ,1985

Cel zajęć 
pomoc w rozwijaniu i kształtowaniu twórczych indywidualności,
rozwijanie i opanowanie warsztatu  w dziedzinie rysunku w oparciu o obserwację i artystyczne zamierzenia,
kształtowanie świadomości artystycznej oraz zdobycie jak największej wiedzy, 
zdolność do samodzielnej pracy twórczej,
realizacja prac rysunkowych oraz udział w wystawach zbiorowych,
realizowanie wystaw indywidualnych.
Zamierzone efekty kształcenia
Wiedza
definiowania pojęć z zakresu dyscypliny artystycznej rysunku,
prawidłowego użycia różnych technik, narzędzi i materiałów rysunkowych w celu osiągnięcia zamierzonego efektu artystycznego,
wiedza o możliwości użycia wielu rodzajów kompozycji i możliwości użycia różnych form i środków ekspresji na płaszczyźnie,
wiedza pozwalająca na rozpoznanie własnej twórczości we współczesnym kontekście artystycznym.

Umiejętności 
posługiwania się narzędziami i warsztatem rysunkowym,
realizowania prac rysunkowych opartych na obserwacji, analizie i interpretacji natury,
zdolność do oceny krytycznej i porównania efektów własnych prac oraz do określenia pola własnych artystycznych zainteresowań,
tworzenia i realizowania zamierzonych projektów artystycznych,
słownej prezentacji własnych koncepcji artystycznych,
publicznej prezentacji prac na wystawach zbiorowych i indywidualnych.

Inne kompetencje (społeczne)
dbałość o warsztat i jakość artystyczną swoich prac,
samodyscypliny pracy,
otwartości na inne postawy artystyczne i światopoglądowe,
odpowiedzialności za zawarte treści przekazywane w swoich pracach,
komunikowania się z widzem,
samoocena własnych dokonań.

Wartościowanie efektów w skali od 1-3

Wiedza
3
Umiejętności
3
Postawy
2



Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych
aktywny udział w zajęciach – 50%
udział w konsultacjach i dyskusji dydaktycznej oraz przeglądach okresowych – 30%
przegląd semestralny – 10%
przegląd końcoworoczny – 10%

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w godzinach oraz punktach ECTS
Rok II
200 godzin zajęć w semestrze, 7 punktów ECTS
ćwiczenia – 140 godzin
konsultacje – 40 godzin
wykłady – 20 godzin
Rok III
200 godzin w semestrze, 7 punktów ECTS
ćwiczenia – 120 godzin
konsultacje – 60 godzin
Rok IV
180 godzin w semestrze 7, 7 punktów ECTS
180 godzin w semestrze 8, 6 punktów ECTS
ćwiczenia – 130 godzin
konsultacje – 50 godzin
 
Prerekwizyty 
udział w bieżących wydarzeniach artystycznych,
oglądanie wystaw galerii sztuki nowoczesnej i w muzeach,
lektury. 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych 
przestronna pracownia z dobrym dziennym i sztucznym oświetleniem,
wyposażenie techniczne niezbędne do prowadzenia zajęć i realizacji zadań rysunkowych,
sztalugi, deski, kubiki,
podium dla modela, rekwizyty do aranżowania martwych natur,
narzędzia i materiały niezbędne do realizacji wystaw,
cyfrowy aparat fotograficzny oraz komputer służące wykładom,dokumentacji i archiwizacji dorobku studentów i pracowni, projektor,
magazyn służący do przechowywania realizowanych i zrealizowanych prac,
zaplecze dla modela,
zaplecze sanitarne.


                                          






