
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV ROK. WYDZIAŁ MALARSTWA. ROK AKADEMICKI 2018/2019. SEMESTR ZIMOWY. PLAN ZAJĘĆ 
Szczegółowe informacje dot. zajęć teoretycznych WZKW i MKHiTS  i lektoratów organizowanych przez SJO dostępne są na stronie  www.asp.waw.pl 
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dr Piotr Słodkowski 
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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; 

istnieje możliwość wybrania prowadzącego Historię Malarstwa w Polsce (po upłynięciu 2 zajęć w semestrze na 3 zajęciach należy  zdecydować 

ostatecznie u którego prowadzącego będzie zaliczać się przedmiot, nie ma możliwości zmiany prowadzącego po upłynięciu semestru zimowego) 

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

 

1 

dr Jakub Banasiak, dr Jakub Dąbrowski: Sztukoplastykon. Film w twórczości współczesnych artystów polskich; środa 14-17, Aula, 

Wybrzeże 

2 dr Piotr Słodkowski: Wybrane tradycje sztuki polskiej lat 1945–1970; piątek 18-19.30, sala 1.11, Wybrzeże  
3 dr Piotr Płucienniczak: Rewolucje studenckie 1968–2018; wtorek 16-17.30 sala 1.14, Wybrzeże  

 
4 Dr hab. Waldemar Baraniewski: Czym jest rzeźba nowoczesna?; o termin dowiadywać się w sekretariacie WZKW  

 
5 dr Jakub Szreder: Sztuka poza sztuką; środa 18-19.30, sala 1.01, Wybrzeże  

 
6 dr Karolina Thel, Dylematy rozwoju współczesnych miast; o termin dowiadywać się w sekretariacie WZKW 

7 dr hab. Jan Staniwsław Wojciechowski: Zawód artysta. Projektowanie praktyk indywidualnych; czwartek 18-19.30, sala 1.11, Wybrzeże                                                                                                    

 

 

UWAGA:  
Zapisy na zajęcia WZKW prowadzone są WYŁĄCZNIE w systemie Akademus w terminie od 17 września do 12 października 2018 roku. Na zajęcia do wyboru 

obowiązują LIMITY zapisów! Nie ma możliwości dokonania zapisu po przekroczeniu limitu oraz po upływie określonego terminu! 

 

 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”; poniedziałek 18-19.30, Aula, Wybrzeże 

2. prof. Eugeniusz Cezary Król, „Muzy, wojna i pokój. Związki kultury i polityki w XX wieku"; wtorek 16.45-18.15 sala 1.11, Wybrzeże 

3. dr hab. Jan Staniwsław Wojciechowski: Ustroje kultury wizualnej i role artystów w Polsce 1918-2018; czwartek 16-17.30, sala 1.11, Wybrzeże 

4. dr Ewa Kociszewska: Sztuka i społeczeństwo Wenecji – I; wtorek 14-15.30 sala 1.14, Wybrzeże 

5. dr Anna Rudzka - Kostiumologia, judaika; środa 14-15.30; ; o sale dowiadywać się w sekretariacie MKHiTS 

6. dr Marcin Zgliński - Historia sztuki nowożytnej w Polsce; ; o termin dowiadywać się w sekretariacie MKHiTS 

 

Pracownia Gościnna: 

W semestrze zimowym w Pracowni Gościnnej uczy Aneta Grzeszykowska, zajęcia będą odbywać się w środy od 12 do 16 w Sali 70 na Wydziale Malarstwa,  

Pracownia wolnego wyboru, obowiązuje limit przyjęć 

 

     



      

      

  

 

 

OPIS KONWERSATORIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018-2019 

PROWADZĄCY NAZWA PRZEDMIOTU OPIS 

dr Jakub 

Banasiak, dr 

Jakub Dąbrowski  

 

Sztukoplastykon. Film w 
twórczości 
współczesnych artystów 
polskich 

Zajęcia będą dotyczyć filmów tworzonych przez artystów polskich w ciągu 

ostatnich 30 lat. Przedmiotem analizy będą poszczególne filmy, ich znaczenie dla 

œuvre artystów, ale także generalnego obrazu sztuki danego czasu. Szczegółowe 

zagadnienia zostaną wpisane w szerszą perspektywę historii sztuki polskiej 

najnowszej.  

Ze względu na swoją specyfikę zajęcia będą prowadzone co dwa tygodnie w 

podwójnych blokach. Pierwsza część zajęć (2h) to projekcja odpowiednio 

(problemowo) dobranych dzieł takich twórców jak: Althamer, grupa Azorro, 

Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Tymek Borowski, Piotr Bosacki, Katarzyna 

Kozyra, Zbigniew Libera, Norman Leto, Karol Radziszewski, Wilhelm Sasnal, 

Agnieszka Polska, Alicja Żebrowska, Artur Żmijewski (kolejność przypadkowa, 

wybór nazwisk niepełny – wybór filmów będzie dostosowywany do bieżących 

wydarzeń artystycznych). Następnie (2h) filmy będą omawiane i dyskutowane 

przez studentów i prowadzących. 

Przykładowe zagadnienia: 

- Film i subwersja 

- Found footage – sztuka zawłaszczenia 

- Film jako krytyka instytucjonalna 

- Artysta jako badacz społeczny 



- Transgresje 

- Film fabularny jako medium artysty współczesnego 

Dr Piotr 

Słodkowski 

Wybrane tradycje sztuki 

polskiej lat 1945–1970 

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat sztuki polskiej 

po 1945 r. jako sztuki będącej fragmentem sztuki środkowo-europejskiej, 
związanej z licznymi relacjami ze sztuką Zachodu. 

Z uwagi na konstrukcję zajęć, łączących problemy metodologiczne oraz szerokie 

spojrzenie na zjawiska artystyczne i skupienie na poszczególnych studiach 
przypadków, celem zajęć jest pogłębienie refleksji studentów nad konstrukcjami 
narracji historyczno-artystycznych i rozbudzenie krytycznego stosunku do 
zastanych interpretacji. 

dr Piotr P. 

Płucienniczak 

Rewolucje studenckie 

1968–2018 

W trakcie zajęć zastanowimy się, po co powstały uczelnie, kto na nich zyskuje, a kto 
traci, kto na nich rządzi, a kto jest podporządkowany.  A przede wszystkim, co 
studenci i studentki robią bądź robiły, by spędzić czas studiów pożytecznie i 
wybuchowo. Przeczytamy najważniejsze manifesty ruchów studenckich, 
przemyślimy relację mistrz–uczeń oraz sprawdzimy, co gotuje się dziś pod 
przykrywką edukacji artystycznej. 

Dr hab. Waldemar 

Baraniewski 

Czym jest rzeźba 

nowoczesna? 

Czym jest rzeźba nowoczesna? To pytanie, na które będziemy próbowali 

odpowiedzieć. Jakie są dla rzeźby wyznaczniki „nowoczesności”. Czym dla rzeźby, 

jako jednej z „akademickich” sztuk było doświadczenie „prymitywności”. Jakie 

postawy i osobowości  decydowały o uformowaniu się koncepcji rzeźby 

nowoczesnej. To wszystko odniesione zostanie do historycznego momentu 

pierwszej dekady XX wieku i obserwowane do końca stulecia, do chwili osłabienia 

idiomu „nowoczesności” i postmodernistycznego eklektyzmu. 

Dr Jakub Szreder Sztuka poza sztuką. Na 

granicach pola sztuki.  

 

Już w 1971 roku polski teoretyk sztuki konceptualnej Jerzy Ludwiński zauważył, że „bardzo 

prawdopodobne, że dzisiaj nie zajmujemy się już sztuką. Po prostu przegapiliśmy moment, 

kiedy przekształciła się ona w coś zupełnie innego, coś, czego nie potrafimy już nazwać. Jest 

jednak rzeczą pewną, że to, czym zajmujemy się dzisiaj, posiada większe możliwości.” Na 

konwersatorium prześledzimy linie ujścia, które przecinają estetyczne i organizacyjne 

konwencje pola sztuki. Zrekonstruujemy historię artystycznej awangardy oraz uważnie 

przyjrzymy się temu, co dzieje się tu i teraz w różnych środowiskach podtrzymujących sztukę 



- takich jak ruchy społeczne, towarzystwa psychogeograficzne czy kolektywy miejskich 

aktywistów. Artyści w nich działający współtworzą możliwe światy sztuki, w których kwitną 

eksperymenty postartystyczne, na porządku dziennym jest artystyczna użytkologia, 

zachodzą fuzje między sztuką i innymi dyscyplinami.  W ich efekcie rzadko kiedy powstają 

konwencjonalne dzieła sztuki, cechują się one rozproszonym autorstwem, tworzone są z 

myślą o użytkownikach a nie widzach. W trakcie konwersatorium zastanowimy się nad 

teoretycznym i praktycznym wymiarem tych procesów. Wspólnie będziemy czytać teksty, 

organizować wizyty studyjne (wystawy, spotkania), przeglądać dokumentację, bazy 

danych i cyfrowe archiwa.  Część materiałów - filmów i tekstów - będzie w języku 

angielskim. 

 

Dr Karolina Thel Dylematy rozwoju 

współczesnych miast 
W trakcie zajęć będziemy przyglądać się dominującym trendom w rozwoju miast 

współczesnych. Interesować nas będą w szczególności zagadnienia obejmujące kategorię 

globalności, lokalności, elitaryzmu, egalitaryzmu, sprawiedliwości społecznej i autentyczności. 

Zajęcia odbywają się wg harmonogramu  

Dr hab. Jan S. 

Wojciechowski, 

prof. ASP 

Zawód artysta. 
Projektowanie praktyk 
indywidualnych 

Konwersatorium  uzupełnia wykłady JSW na temat ustrojów kultury i polityk 

kulturalnych w Polsce. Ma ono radykalnie zindywidualizować perspektywę oglądu 

rzeczywistości politycznej i ekonomicznej będącej środowiskiem przyszłych 

praktyk zawodowych artystów.  Każdy uczestnik zajęć traktowany jest jako 

niezależny podmiot twórczy, dysponujący niezależną świadomością artystyczną i 

własnym warsztatem plastycznym. W toku wspólnego rozpoznawania tych 

indywidualnych walorów,  budowane jest instrumentarium dodatkowej społecznej 

komunikacji (informacja słowna) oraz rozpoznawane są organizacyjne i 

ekonomiczne warunki realizacji artystycznego przekazu dla każdego uczestnika 

konwersatorium. 

 

 

 

                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


