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Dear Participants, 

in ‘The Esteemed Graduates 

of Polish Academies of Fine Arts’ 2017

I wish to sincerely welcome participants in and guests of the 9th edition of ‘The Esteemed Graduates

of Polish Academies of Fine Arts’ 2017. 

‘The Esteemed Graduates of Polish Academies of Fine Arts’ 2017 is a strong voice, a voice representa-

tive of the dynamically changing artistic currents of the 21st century. I do hope that young artists 

seeking diversified and individual ways of expression will find the best way to express themselves and 

the world, and to help the contemporary viewer find true values. 

I wish the authors of the presented diploma projects a lot of joy and satisfaction of the creative 

course which they have taken.

I also wish to particularly recognise their pedagogues who have devoted themselves to developing 

the young artists’ practical competences on the one hand, and their artistic sensitivity on the other. 

It is with utmost appreciation that I can see every further edition of ‘The Esteemed Graduates of Polish 

Academies of Fine Arts’ becoming an artistic success attracting enormous audiences. Thus, I wish to 

most earnestly thank the organisers and the award founders owing to whom “The Esteemed Graduates 

of Polish Academies of Fine Arts” can promote young artists.

I wish you all a lot of success and unforgettable artistic experiences, and I also wish you a lot of suc-

cess in your private lives.

Yours faithfully

prof. Piotr Gliński 

Deputy Prime Minister, 

Minister of culture and national heritage
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Szanowni Państwo,

Uczestnicy Wystawy 

„Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych”

Gdańsk 2017

Pragnę serdecznie pozdrowić uczestników i gości 9. edycji ogólnopolskiej wystawy „Najlepsze Dyplo-

my Akademii Sztuk Pięknych”. 

Wystawa „Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych” to mocny głos, reprezentatywny dla dyna-

micznie zmieniających się nurtów w sztuce XXI wieku. Mam nadzieję, że młodzi artyści poszukujący 

różnorodnych i indywidualnych sposobów wypowiedzi znajdą najlepszą drogę by wyrazić siebie, świat 

i pomóc współczesnemu widzowi odnaleźć prawdziwe wartości. 

Autorom prezentowanych prac dyplomowych życzę radości i satysfakcji z obranej drogi twórczej.

Szczególne słowa uznania przekazuję pedagogom, którzy z oddaniem dbają o rozwój umiejętności 

warsztatowych oraz o wrażliwość młodych artystów. 

Z wielkim uznaniem obserwuję, jak każda kolejna edycja „Najlepszych Dyplomów” odnosi sukces arty-

styczny i frekwencyjny. Tym bardziej gorąco dziękuję organizatorom i fundatorom nagród, dzięki którym 

wystawa „Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych” promuje młodych artystów.

Wszystkim Państwu życzę wielu sukcesów i niezapomnianych przeżyć artystycznych oraz wszelkiej 

pomyślności w życiu prywatnym.

Z wyrazami szacunku

prof. Piotr Gliński 

Wiceprezes Rady Ministrów 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego



Dear All,

I am most pleased to invite you to become acquainted with the works of the youngest generation 

of Polish artists. Participating in the ninth edition of the exhibition of the most interesting diploma 

projects authored by graduates from Polish Academies of Fine Arts, we shall have an opportunity 

to admire the work of artistic individualities and to become acquainted with contemporary artistic 

movements.

I sincerely wish to invite all of you to this unique encounter with the output of young artists from all 

over Poland. I do believe that the Exhibition is going to inspire heated discussions concerning current 

artistic trends on the one hand, and on the other hand – that it is going to arouse some reflection 

on the level of the artists’ education. I am most pleased that the contest supports most prominent 

graduates from Academies of Fine Arts who represent high artistic and technical competences in 

their pursuit of independent existence on the arts market.

I wish to congratulate Laureates of the 9th Edition of ‘The Esteemed Graduates of Polish Academies 

of Fine Arts’ 2017, and I wish them enthusiasm in their taking up further artistic challenges. 

Mieczysław Struk

Marshal of the Pomeranian Voivodeship

Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do zapoznania się z pracami najmłodszej generacji polskich 

artystów. Na dziewiątej już wystawie najciekawszych prac dyplomowych absolwentów rodzimych wyż-

szych uczelni artystycznych będziemy mieli okazję podziwiać dzieła indywidualności twórczych i zapo-

znać się ze współczesnymi zjawiskami w dziedzinie sztuki. 

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam na to wyjątkowe spotkanie z twórczością młodych artystów 

z całej Polski. Wierzę, że wystawa stanie się inspiracją do gorących dyskusji na temat aktualnych ten-

dencji w sztuce, ale też refleksji na temat poziomu edukacji twórców. Cieszę się, że konkurs wspiera wy-

bitnych absolwentów ASP reprezentujących wysoki poziom artystyczny i warsztatowy w samodzielnym 

zaistnieniu na rynku sztuki. 

Laureatom IX Ogólnopolskiej Wystawy „Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych” 2017 gratuluję 

i życzę zapału do podejmowania kolejnych artystycznych wyzwań. 

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego
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Dear All,

‘The Esteemed Graduates of Polish Academies of Fine Arts’ is an event of utmost importance to the 

future of our culture as it is dedicated to artists who are about to begin their artistic journey.

I am most pleased that yet again our Armoury of Arts hosts laureates whose commitment and talents 

have been recognised and appreciated, excellent pedagogues from Polish academic of fine arts who 

patiently and passionately arouse sensitivity and the need to create in our young artists, and all the 

art lovers who are interested in contemporary artistic trends.

Visiting ‘The Esteemed Graduates of Polish Academies of Fine Arts’, we can come into contact with 

the young artistic generation’s reaction to the difficult reality that more and more frequently lacks 

any stability. We ought to consider their sensitivity, courage and rebelliousness a guidepost to finding 

contemporarily important values. I do hope that the Exhibition will result in some reflection on the 

condition of culture and art.

I do earnestly invite you to come to the historic interiors of our Armoury of Arts in Gdansk and to see 

the best diploma projects authored by the graduates from Polish Academies of Fine Arts. I am confi-

dent that the projects presented here will strongly impress each and every one of us.

I wish to congratulate the artists featured in this year’s Exhibition on their success, I wish them per-

sistence in their artistic search, and I wish them successful accomplishment of their further projects.

Paweł Adamowicz

The Mayor of GdaNsk

Szanowni Państwo!

Wystawa „Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych” to ważne wydarzenie dla przyszłości naszej 

kultury, jako że dedykowane jest artystom stojącym u progu swojej przygody ze sztuką.

Jestem niezmiernie rad, że ponownie gościmy w Zbrojowni Sztuki laureatów, których zaangażowanie 

i talent zostały dostrzeżone i docenione, znakomitych pedagogów polskich wyższych uczelni pla-

stycznych, którzy cierpliwie i z pasją rozbudzają w młodych artystach wrażliwość i potrzebę tworze-

nia, a także wszystkich miłośników sztuki zainteresowanych współczesnymi trendami.

Podczas wystawy „Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych” obcujemy z żywą reakcją młodego 

pokolenia twórców na niełatwą, coraz częściej pozbawioną stabilności rzeczywistość. Ich wrażliwość, 

odwaga i niepokorność powinny stać się dla nas drogowskazem do odnalezienia istotnych współcze-

śnie wartości. Liczę, że ekspozycja ta przyczyni się do refleksji na temat kondycji kultury i sztuki.

Gorąco zapraszam Państwa do historycznych wnętrz Zbrojowni Sztuki w Gdańsku i obejrzenia naj-

lepszych dyplomów absolwentów polskich Akademii Sztuk Pięknych. Jestem przekonany, że prezen-

towane prace pozostawią w każdym z nas silne wrażenia.

Bohaterom tegorocznej wystawy serdecznie gratuluję sukcesu i życzę wytrwałości w poszukiwaniach 

twórczych i realizowaniu kolejnych projektów.

Paweł Adamowicz

Prezydent Miasta Gdańska
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Dear All,

we are about to participate in the 9th edition of ‘The Esteemed Graduates of Polish Academies of Fine 

Arts’ Exhibition and Contest held in Gdansk.

 The historic interiors of the Great Armoury (the Armoury of Arts) will feature representatives of 

Academies of Fine Arts from all over Poland as well as from abroad. Both artists and their diploma 

project supervisors are provided with an opportunity to compete in an artistic challenge. The compe-

tition jury, reviewers, specialists, pedagogues, art lovers, collectors and the audience are once again 

provided with an opportunity to observe the challenge and to have extensive insight into some new 

accomplishments of the youngest artists of Poland. I do hope, I am even most confident that yet 

again we are going to be positively surprised, that we are going to learn the latest trends in young art 

as well as just sprouting creative ideas, or perhaps already fully mature presentations.

As it happens every year, we are going to award the Reward of the Rectors, the Reward of the Minister 

of Culture and National Heritage, the Rewards of the Marshall of the Pomeranian Voivodeship, the 

Reward of the President of the City of Gdansk.

 A novelty of this year’s edition is that the group of experts has been extended to include art re-

viewers. The group will award one of the artists with their Reward of the Reviewers.

At this point, I wish to thank the founders of the rewards: the Rectors, the Deputy Prime Minister of 

Poland, the Minister of Culture and National Heritage – Professor Piotr Gliński, the Marshal of the Po-

meranian Voivodeship – Mieczysław Struk, the President of the City of Gdansk – Paweł Adamowicz.

 I would like to wholeheartedly thank all the employees of the Academy of Fine Arts in Gdansk, 

the organiser of the Exhibition, who have contributed to its implementation.

Acting on behalf of the Organiser and in my own name, I wish to sincerely thank out young artists for 

their participation in the event. I sincerely congratulate you, and I wish you all a lot of artistic success.

Krzysztof Polkowski, Ph.D.

Rector of the Academy of Fine Arts in Gdansk

Szanowni Państwo,

przed nami dziewiąta edycja wystawy i zarazem konkursu „Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięk-

nych” w Gdańsku.

 W zabytkowych przestrzeniach Wielkiej Zbrojowni (Zbrojowni Sztuki) pojawią się reprezentanci 

uczelni z całej Polski, a także z zagranicy. Zarówno artystom, jak i promotorom ich dyplomów dajemy 

szansę na zmierzenie się w pojedynku na sztukę. Jury konkursowemu, krytykom, znawcom, pedagogom, 

miłośnikom sztuki, kolekcjonerom oraz publiczności ponownie dajemy możliwość przyglądania się tym 

fechtunkom i tak szerokiego zapoznania się ze świeżym dorobkiem najmłodszej sztuki polskiej. Mam 

nadzieję, a wręcz jestem o tym przekonany, że i tym razem zostaniemy pozytywnie zaskoczeni, pozna-

my najnowsze tendencje w młodej sztuce i dopiero co kiełkujące idee twórcze, a być może już dojrzałe 

prezentacje.

 Jak co roku przyznamy Nagrodę Rektorów, Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego, Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska. Novum w tej 

edycji jest poszerzenie gremium eksperckiego o krytyków sztuki. To grono przyzna jednemu z arty-

stów Nagrodę Krytyków.

 W tym miejscu słowa podziękowania należą się fundatorom nagród: Rektorom, Wicepremierowi, 

Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotrowi Glińskiemu, Marszałkowi Województwa 

Pomorskiego Mieczysławowi Strukowi, Prezydentowi Miasta Gdańska Pawłowi Adamowiczowi.

 Chciałbym gorąco podziękować wszystkim pracownikom ASP w Gdańsku – organizatora wysta-

wy, którzy przyczynili się do jej realizacji.

 W imieniu organizatora i swoim własnym serdecznie dziękuję młodym artystom za udział w tym 

wydarzeniu, gratuluję i życzę sukcesów artystycznych.

dr hab. Krzysztof Polkowski

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
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12 13 porządku myślenia”, by „zrobić jeden krok więcej”, by dać coś z 
siebie. A wówczas generyczna natura sztuki (łac. generare, ang. 
generic) otworzy przed nami ledwo powołane do życia, rodzące 
się dopiero i nie-znane dotąd istnienie, które ma sobie właściwą 
nie-roz-poznaną strukturę i własny za-dany tu i oto roz-postar-
ty przed nami los. Sztuka, jeśli w ten właśnie sposób ożywa za 
sprawą naszej aktywności, nie tylko jest szansą możliwości in-
nego istnienia, ale przede wszystkim nadzieją na całkiem nowe 
za-istnienie. Właśnie jako procedura generyczna jest niereduko-
walna do innych prawd; nie dlatego, że istnieje od czasu jaskiń, 
ale właśnie z tego priorytetowego powodu, że współtworzy nas 
od tak dawna; od tamtego symptomatycznego Początku; Po-
czątek ten - jak trafnie i uniwersalnie  podkreślał w „Państwie” 
Platon - „to rzecz najważniejsza”. I oto właśnie ten Początek 
przed nami może stać się ponownie! Każdy młody, autentycznie 
żarliwy twórca, staje się współtwórcą tej najważniejszej rzeczy.

Mój szkic zaczynam od słów Simone Weil, zapomnianej dziś 
myślicielki, która posługiwała się wyobraźnią – zdolnością wi-
dzenia dalej i w głąb, oraz miała odwagę pomyślenia inaczej niż 
wskazuje tendencja, zwyczaj i wszystko to, co ludzie robią, czego 
pragną. Tu warto zatrzymać się nad niemodnym dziś tematem 
wyobraźni, zasłanianej i często zastępowanej w różnych kon-
tekstach stylem. Pamiętamy tylko, podkreślam to z żalem, że 
Einstein akcentował, iż jest ważniejsza od wiedzy!  To właśnie 
wyobraźnia pozwoliła prze-trwać naszemu gatunkowi. A nazbyt 
często królewską wyobrażeniowość próbuje się sprowadzić i za-
stąpić zaledwie stylistyczną fantazją. Nie zdezaktualizowało się 
myślenie, że sztuka to „rzecz wyobraźni”. Jaka wyobraźnia mło-
dych twórców jest prezentowana tu i teraz? Czy odnosi się ona 
do własnych idei poszczególnych twórców? Czy karmi  się naśla-
downictwem, społecznym i medialnym spektaklem, rezygnując 
zarazem z ryzyka poszukiwania światów wciąż dla nas ważnych? 
Czy też wychodzi ona poza jako takie działanie, stając się jedno-
cześnie odkrywaniem życiodajnej siły i potrzebnej ludzkiej ener-
gii, ale także nowych idei (pewnie szczególnie idei wizualnych), 
czy nieodkrytych dotąd możliwości?

Artystyczna niezależność wymaga wychodzenia poza ludzkie, 
stwórcze, sprawiające wszystko to, czym jesteśmy „mimetycz-
ne pragnienie”, ale zarazem wikła nas w powtarzalność, zgodę 
na ciążące „to samo” i nie pozwala, albo przynajmniej poważ-
nie przeszkadza w innym ludzkim pragnieniu – „myśleć inaczej”, 
które zaskakująco świeżo i konstruktywnie ostatnimi laty prze-
myślał wybitny, i wciąż za mało znany socjolog, Alaine Touraine. 
Mnie także, w tych luźnych refleksjach, pewnie z pominięciami 
oraz uwagami, z przesadą albo na wyrost (życie jednak karmi się 
przesadą, a w szczególnych momentach dzięki niej zwycięża), 
chodzi o wyjście poza Dominujący Dyskurs Interpretacyjny (poję-

„Wszystko, co rozdziela, zarazem i łączy”
   

Mur jest tym, co ich dzieli, ale również i tym,

co im pozwala nawiązać łączność. 

Simone Weil, Metaxu, fragm., tłum. A. Olędzka-Frybesowa 

 
Sztuka może dzielić, ale i zarazem łączyć ludzi. Sztuka współ-
czesna bywa za często takim murem, przed którym stają zako-
chani w sztuce odbiorcy. Święto sztuki, jakim jest wystawa pt. 
„Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych”, to laboratorium 
wrażliwości – i dla młodych twórców, i dla odbiorców. I jedni, 
i drudzy, zmierzą się z wzajemnymi pragnieniami, oczekiwania-
mi, możliwościami recepcji, twórczego smaku oraz zdolności 
zmysłów do akceptacji tego, co znane, ale dotąd nie-rozpozna-
ne, zobaczone innym okiem, odczute na nowo skonstruowanymi 
emocjami. Zaznaczam, że jest to święto wyjątkowe. To spotka-
nie z publicznością młodej sztuki, która – bardziej niż ostatnim 
artystycznym słowem, zdaniem czy gestem – jest propozycją, 
poszukiwaniem, roz-poznawaniem dróg, testowaniem form czy 
gustów, o których uparcie wciąż dyskutować nie chcemy; prze-
konani, że tak zadecydowali starożytni, a potem umacniali filo-
zofowie (choćby Kant utrwalający ów przesąd), jakoby sztuka to 
dziedzina ponad wszystko bezinteresowna.

I tu, być może, ciekawa rzecz dla odbiorców! Jak potraktujemy 
starania i osiągnięcia młodych twórców? Jak będziemy święto-
wać: z nimi czy bez nich? Czy w zgodzie z tym, co mówi polska 
frazeologia, która każe święto obchodzić, naznaczając je tym 
samym niepraktyczną dwuznacznością: po pierwsze, może to 
się wiązać z chodzeniem koło obiektu, opukiwaniem go, a na-
wet swoistym zmysłowym badaniem, czy da się go zobaczyć; 
czy – co lubimy – kojarzy nam się z czymś znanym i lubianym;  
czy wreszcie – co może być nawet ryzykowne estetycznie – nie 
śmierdzi przypadkiem (wszak wiemy już od Rembrandta, że 
„zapach malarstwa jest niezdrowy”). Albo, po prostu, czy i jak 
smakuje, co wyróżnia jego kolor i wyraz. I byłby to wymarzony 
sposób spotkania z tym, co prezentowane na wystawie – dialog 
z dziełem i jego twórcą. Ale niestety, często przydarza się nam 
drugi sposób świętowania sztuki, który będzie się wiązać z ob-
chodzeniem rozumianym raczej jako unikanie. Obejście w tym 
przypadku byłoby brakiem spotkania, nie-nawiązaniem zmysło-
wego kontaktu. Jeśli się komuś z Państwa przydarzy ten drugi 
rodzaj zderzenia z prezentowanymi artefaktami, to sugeruję, że 
można się ratować uniwersalnym słowem, (skrytykowanym, co 
prawda już dawno przez Susan Sontag, że tak robić nie wypada, 
ale jakże użytecznym!), iż są one wprost i po prostu, jakże „inte-
resujące!” Ich twórcy prawdopodobnie wyczują zaistniały impas, 

cie użyte przez Touraine’a), poza to „tak się myśli”, „tak się żyje” 
czy „tak się robi” itd., które za często determinuje nasze istnienie, 
a już zwłaszcza nasze bycie i myślenie na temat sztuki. 

Niebezpieczne bywa myślenie na temat sztuki, które buduje 
mury. Podobnie złe bywają praktyki artystyczne będące ścianą 
dla pragnień i wrażliwości – zarówno dla twórców, jak i odbior-
ców.  Jedną z nich jest dominujący sposób myślenia, oraz to, 
czym jest i jaka powinna być sztuka. I jedni, i drudzy, wpadają 
w pułapkę tego samego. Sztuka przenika całe istnienie, stąd nie 
ma jednoznacznej recepty na jej powstawanie i tworzenie. Moż-
na w tym punkcie szkicu nawiązać do pewnej ważnej kwestii, 
związanej ściśle z miejscem naszego święta młodej sztuki. Otóż, 
w murach Zbrojowni Sztuki przyjęła się idea „rozbrajania sztu-
ki”, tj. krytycznego spojrzenia na osiągnięcia (w tym przypadku 
młodych twórców), co wiązałoby się ze spojrzeniem na nie bez 
uprzedzeń, ale też z pożądaną wnikliwością, umożliwiającą do-
strzeganie prawdziwej wrażliwości artystycznej i arkanów arty-
stycznej strategii, tym samym odróżnianie pośród tego pustych 
zabiegów i artystycznych sztuczek. Podzielam uwagi, które 
konstatuje pomysłodawca intrygującej idei „rozbrajania sztuki” 
Hubert Bilewicz, pisząc takie oto słowa: „Nie chcemy jednak de-
mobilizacji sztuki ani odebrania jej swoistej siły rażenia. Chcemy 
raczej obezwładnić mity i stereotypy jej dotyczące oraz wytrącić 
dyskurs o sztuce z rąk demagogów czy cyników, fundamentali-
stów czy zwykłych populistów”. 

Właśnie w istotę wspomnianej idei wpisuje się otwarty i aktyw-
ny odbiorca sztuki jako ktoś, kto ma naturalną i nieuprzedzoną 
zdolność do zadawania trudnych pytań twórcom i ich dziełom, 
ale także zdolność żądania „innego świata” sztuki, skoro zauwa-
ży, że destrukcyjnie, a na pewno niepokojąco dominuje w nim 
jedna określona wrażliwość – nazwijmy ją mianem „post-awa-
nagardowej”. Co ją charakteryzuje? Może on krótko, za „Manife-
stem hedonisty” Michela Onfray, sprowadzić jej założenia choćby 
do „nadużywania konceptualizmu”, „autystycznego egotyzmu” 
artystów, zrywania „z kultem zwykłych przedmiotów”, czy „na-
miętności do Tanatosa”. Tenże sam odbiorca mógłby zapytać 
współczesnych twórców, dlaczego tak bardzo i wciąż paraliżuje 
ich gest Duchampa – gest nieprzebrany w skutkach? Może ma-
jący w swej istocie coś z historycznego aktu przecięcia „węzła 
gordyjskiego”? Ale to już pytanie eseistyczne na prawach licentia 
poetica. 

Mógłby także poruszyć inną, zdaje się, ważką kwestię: czemu to 
niemożliwa staje się niemal w ogóle wrażliwość ariergardowa?1 

1 Zwracam uwagę na wojskową genezę tych słów (fr. avant-garde, od avant ‘przed, przód’, 

garde ‘straż, dozór’ osłaniająca armię straż przednią’ i wobec ariergarda (fr. arrière-garde, 

od arrière ‘tyły’, garde ‘straż, gwardia’ osłaniająca z kolei armijne tyły).

ale pozostaniecie mili, grzeczni i przemyślicie Wasze obchodze-
nie sztuki. Wrócicie po jakimś czasie już odmienieni i gotowi, by 
się z nią spotkać. I, być może, sprawdzi się teoretyczne przeko-
nanie, że to, co dzieli, może także i łączyć; może prowokować 
do re-fleksji, zadawania pytań, a wreszcie starcia, czy kłopotli-
wego stanięcia pod ścianą, pod którą zrodzi się: bunt? wołanie? 
A może żądanie czegoś Innego, pragnienie Niemożliwego?

Rzecz w efekcie dotyczy sposobu życia i działania młodych 
twórców, którzy, oprócz licznych obowiązków wychodzących 
poza pracę twórczą, mają jeden podstawowy cel – służyć wła-
snej twórczości. Jednak nasza współczesność utrudnia i kom-
plikuje im to zadanie, skłaniając ich bardziej do koncentrowania 
się na tym, co powinni czynić i jaką taktykę przyjąć, zamiast 
do poszukiwania tego, co wartościowe, co rodzi podziw czy 
miłość. Jak wobec tego służą własnej sztuce młodzi artyści? 
Jaka jest ich taktyka wrażliwości? Czy na ich twórczej drodze 
zwycięża możliwe poszukiwanie źródeł twórczości, które mogą 
być źródłami niezwykle twórczej siły? Za takie wciąż niedoce-
niane źródło można przyjąć i uważać w praktyce artystycznej 
do-świadczenie, we wszystkich związanych z nim wymiarach: 
zmaganiem się, zmierzaniem do-, byciem blisko świata i ludz-
kiej rzeczywistości, a zarazem byciem świadkiem wielowymia-
rowego życia, przeżywanych „świato-widzeń” i „świato-odczuć”.  
Czy realne doświadczenie zwycięża i może pokonywać zrozu-
miałe odruchy (co niekiedy podkreśla krytyka), takie jak „parcie 
na karierę” czy „szantaż emocjonalno-intelektualny”? Myślę, że 
młodzi twórcy najbardziej potrzebują pełnego i otwartego do-
-świadczenia odbioru swoich prac, pomysłów i realizacji, które 
może odbywać się i rodzić w autentycznym spotkaniu z od-
biorcą – nawet takim, a może takim przede wszystkim, któ-
re stawia mury do przebicia. Otwarte i pełne doświadczenie 
recepcji przewiduje zwłaszcza spotkanie będące zderzeniem 
interesów. Czy i jeśli otwiera na trudności rozmowy pełnej ne-
gacji – wszystko po to, by być jak najdalej od lekceważącego 
w istocie poklepywania po plecach, czy przechodzenia mimo, 
czy wreszcie rzucania owego nieznośnego wytrycha słownego 
„interesujące”, za którym w efekcie stoi obojętność, niezmordo-
wane stanie w miejscu z ukrytym w głębi i nigdy niewyrażonym, 
być może w istocie niechcianym, a jednak na co dzień uprawia-
nym pragnieniem zgubnej woli tego samego. Twórcza aktyw-
ność jest funkcją zmiany; także i przede wszystkim aktywność 
odbioru pod warunkiem, że staje się odbiorem wymagającym, 
nie biernym. I sztuka, jako szczególna praktyka („procedura 
prawdy” czy „procedura generyczna”, jak ją określa jeden z naj-
ciekawszych współczesnych myślicieli, Alain Badiou), wymaga 
naszego zaangażowania w jej odbiór, tak jak to robimy i jesteśmy 
już przyzwyczajeni to czynić w odniesieniu do innych generycz-
nych dziedzin: nauki, polityki czy miłości, by „przejść do innego 



14 15 sze – inaczej niż być, być bez-interesownym, to dźwigać nędzę 
i niepowodzenia innego, a nawet odpowiedzialność, do jakiej inny 
może poczuwać się wobec mnie; być sobą – kondycja zakładnika 
– to zawsze być o jeden stopień bardziej odpowiedzialnym w od-
powiedzialności za odpowiedzialność innego”. Lévinas najpiękniej 
jak można pojmuje ludzką bez-interes-owność jako zdolność do 
spojrzenia na człowieka jako na Kogoś, kto wykracza poza interes 
(spójrzmy na interes-owność naszego czasu! naszych nawyków 
i praktyk – także  artystycznych). Oto on: Filozof z wyrafinowa-
niem swoich myśli! Dlaczego tak? Tragiczna historia i wcześniej 
nie-do-wyobrażenia doświadczenie ludzkiego losu i kondycji spo-
wodowały, że w tym wyobrażeniu Inny, zdaje się z mojej dzisiej-
szej perspektywy ponad miarę, zostaje postawiony na piedestał. 

Czy tak radykalne jak lévinasowskie źródła dialogu mogą być my-
ślową kanwą spotkania dla projektowanych, obecnych tu aktyw-
nych odbiorców sztuki? Pozostawiam to pytanie jako za-dane 
do namysłu – być może w trakcie zwiedzania wystawy. Myślę 
jednak zarazem, że niebagatelny jest etyczny ciężar gatunkowy 
przywołanej myśli, zawarte w jej zdaniach kompetencje etyczne 
człowieka/odbiorcy dialogicznego. Czym by się one cechowały?    
Przede wszystkim etyką wrażliwości i autentyczności: pierwsza 
żyje zwłaszcza głęboką prawdą wrażliwości człowieka, druga 
rodzi się z dystansu wobec osiągającego coraz to większe wpły-
wy „rozumu instrumentalnego”. Obie zaś są wyrazem ożywania 
potrzeby wiary w rzeczywistość sensu naszego świata i stają 
się w konsekwencji sprzeciwem wobec post-nowoczesnego ni-
hilizmu. A jeśli ktoś zechce z Państwa postudiować coś na ich 
temat głębiej i szerzej – odsyłam do Richarda Rorty’ego i Char-
lesa Taylora. 

Wówczas, kiedy czytaliśmy Emmanuela Lévinasa, próbowałem 
dla kontrastu prezentować koncepcję działania komunikacyjne-
go Habermasa. Teraz jednak uważam ją, zważywszy także na jej 
nikły społeczny odzew, czy na jej myślowe zaistnienie w prze-
strzeni, jako, co prawda poważny, ale tylko teoretyczny projekt 
badawczy. Trudno według jego reguł organizować czy przeżywać 
i rozumieć spotkanie z dziełem sztuki.  Bo choćby, żeby się ko-
munikować, proszę sobie wyobrazić co najmniej cztery poziomy 
warunków i przeszkód, jakie trzeba spełnić: 1) nadawcy i odbiorcy 
winni mieć świadomość światów, w jakich żyją: obiektywnego, 
społecznego i subiektywnego; 2) powinni być szczerzy i auten-
tyczni; 3) kompetentni intersubiektywnie i zdolni do pojmowania 
występujących ważkich między nimi kwestii; 4) wreszcie zdolni 
osiągać porozumienie na zasadzie współpracy i negocjacji. Co 
pomyśli wizytujący wystawę potencjalny odbiorca, trzymający 
katalog w ręku, w którym dojrzy warunki dialogu ustalone przez 
niemieckiego filozofa? Między innymi, że, co prawda są słuszne, 
ale jemu bezpośrednio niepotrzebne żeby widzieć, czuć, przeży-

Co wyróżniałoby taką wrażliwość, która konstrukcję przedkłada 
nad de-konstrukcję, a to, co utrwalone w tradycji, ceni bardziej 
niż nowe? Czas już zdać sobie w pełni sprawę z pomyłki moder-
nistów, z błędu tkwiącego symptomatycznie w zdaniu przypisywa-
nemu Virginii Woolf, jakoby „natura ludzka się zmieniła”, a z którego 
wyciągnięto radykalne przekonania o zmianach w sztuce i kulturze. 
A tymczasem natura ludzka nie uległa zmianie ani w modernizmie, 
ani w naszych czasach. Jeśli dostrzegamy w niej jakieś zmiany to 
tylko ilościowe – jakościowo jest ta sama. Z tego przesądu płyną 
jakości ważkie dla natury i dla reprezentatywnej dla niej arier-
gardowej wrażliwości. Możemy je, za wspomnianym Michelem 
Onfray, przywołać: „tutaj chodzi o to, by umieć pragnąć teraź-
niejszości, drążyć rzeczywistość, przywracać moc ciału, ciele-
sności, materii, światu”; „by przywrócić sztuce intersubiektywną 
relację z odbiorcami, by udostępnić im kody i reguły ich stoso-
wania, umożliwiając im tym samym odczytywanie świata, który 
w innym przypadku pozostałby dla nich hermetyczny”. Właśnie 
potencjalny hermetyzm jest murem, który może jednak  łączyć, 
a którego dialogiczną perspektywę akcentowała genialna myśli-
cielka i genialny człowiek, Simon Weil. 

„Relacja z odbiorcami” zobowiązuje. Trzeba zapytać: do czego? 
Przede wszystkim do jakiegoś trudnego do określenia minimum 
odbiorczej dialogicznej kompetencji. Czym by ona była? Trud-
no w tym układzie ją definiować. Ale można pokusić się o to, 
aby coś o niej powiedzieć, odwołując się do przykładu. Weźmy 
choćby jednego z ojców europejskiej myśli współczesnej (może 
tej i także dialogicznej?), Martina Heideggera. Zapewne zapytany 
przez dziennikarza, czy jest człowiekiem dialogu, z trudnością 
by odrzekł, że nie jest. A jego uczennica po latach w podręczni-
ku do filozofii utrwaliła na piśmie – zdaje się, że prawdziwe po 
tym, co do wiedzy o filozofie przyniósł ostatni czas – zdanie: 
„Nie był to z pewnością człowiek dialogu” (Jeanne Hersch). Dzisiaj 
taka pewność może wielu nie tylko zdumieć, ale nawet i oburzyć. 
Jak można być tak jednoznacznym w ocenie czyjejś postawy? 
Zwłaszcza, że tak mocna fraza mogłaby dotyczyć wielu innych, 
znanych ludzi. 

Dialog zobowiązuje! Ale i wielu z nas może spotkać podobne do-
świadczenie: zaskoczeni czy zagadnięci, czy jesteśmy za dialo-
giem, niemal bez drgnienia powiek deklarujemy, że jesteśmy, na-
wet bardzo za... że podpisujemy się obiema rękami, że leży nam 
on na sercu…i że teraz i na zawsze chcemy dialogu z siedzącymi 
tu i teraz naszymi sąsiadami. Nawet idziemy dalej – że po-dialo-
gujemy z tymi, którzy nie tylko nic o dialogu nie wiedzą, ale też 
prawdopodobnie by go nie chcieli, bo jakoś w głębi ich wyobraźni 
istnieje on w poprzek – zarówno ich myślenia, jak i ich wrażliwości, 
religii, obyczaju i zwyczajnej codzienności. No to dawaj, nauczmy 
ich, poinstruujmy ich w tym upragnionym zakresie. Zaopatrzmy ich 

wać i ewentualnie „rozmawiać” z prezentowanymi artystycznymi 
obiektami. Dodam już tylko krótko, koncepcja działania komu-
nikacyjnego także i na ówczesnych zajęciach ze studentami, jak 
pamiętam, nie cieszyła się szczególnym  uznaniem.

Dziś przyznaję dialogiczne pierwszeństwo myśli Lévinasa, z po-
wyższymi zastrzeżeniami, dlatego warto ją studiować, żeby po-
zwolić prowadzić się w stronę dialogu między dziedzinami wie-
dzy, czy obszarami poznania – między nauką i sztuką, między 
obiektem i odbiorcą, między słowem i obrazem – po to, żeby  
odkrywać potencjały naszego wciąż niewyczerpanego istnienia. 
Ta dialogiczność także może łączyć się z wielkim twórczym pro-
blematem, jakim staje się samo w sobie twórcze „ja”. Czy może 
być ono, jako takie, samo sobie „sterem, okrętem”? Czy może 
za-istnieć, jak ujmuje to Czesław Miłosz, na zasadzie „życia na 
wyspach”? Czy wreszcie uznaje się za początek i koniec swojej 
kondycji? 

Praktyczna nauka artystycznego rzemiosła wiedzie przez ścież-
ki i bezdroża realizacji siebie, czy własnego wnętrza/zewnętrza, 
czy wreszcie dotyczy ona sztuki wyrażania siebie i swego mi-
kroświata, a potem kształtowania, przelewania go na mikroświat 
artystycznej formy. Rzecz w tym, czy takim eksploracjom to-
warzyszy konstruktywna praktyka związana z jakże potrzebnym 
feedbackiem. „Ja” jest źródłem twórczości, ale przede wszyst-
kim takie „ja”, które żyje i oddycha w rozmowie, w autentycznym 
spotkaniu z innymi „ja”; które także buduje swoiste „mosty” do 
innych oczu, serc, rąk i ust. 

Czy młodych twórców obchodzą odbiorcy? Możemy ich o to 
zapytać. Po prostu, pytajmy o nas, o nasze miejsce w ich pro-
jektach, w ich obrazach, artefaktach! Czy mają czas i odwagę 
„myśleć inaczej” – wyskoczyć z wciąż zaklinanego kręgu słabo-
ści i ograniczeń podmiotu,  który, mimo swoich ułomności, wiele 
potrafi dokonać, a co najważniejsze – istnieje z innymi-podmio-
tami, i zwykle jakoś tak się składa, że ma obok siebie drugi po-
dobny i całkiem inny podmiot, z którym może zacząć właśnie 
dialog. Bo tak się nadal dzieje, jak pisał w „Polityce  doświadcze-
nia” Ronald David Laing,  że to, „co myślimy, to mniej, niż wiemy 
– to, co wiemy, to mniej, niż kochamy – to, co kochamy to mniej 
niż się tam znajduje. I w tej właśnie mierze znaczymy o wiele 
mniej niż to, czym jesteśmy”.

dr Zbigniew Mańkowski

w potrzebne kompetencje dialogiczne. Jak to zrobić? Może jakieś 
kursy szybkiego dialogowania? Lub wystandaryzowany pomiarowo 
obiektywny dialogiczny test? Jak się Państwu podoba ten pomysł? 
Co Państwo na to? Ja jestem przeciw, ale nie ma tu miejsca już na 
uzasadnienie. Trzeba jednak choć napomknąć słowo o tym, czym 
jest dialog. Oczywiście ze świadomością, że chodzi nam o dialo-
gi wokół sztuki i jej przedstawień, i że wkraczamy na prawdziwe 
poznawczo pole minowe. Dialogować (źródłowe dia-logos) to być 
obok siebie, ale także możliwie najbliżej kogoś (także czegoś), kogo 
chce się usłyszeć i zrozumieć, także co chce się zobaczyć i zrozu-
mieć: nie tylko być w pobliżu fizycznie, ale przybliżać się mentalnie, 
psychicznie, czy nawet – co mnie by się marzyło, ale może to już 
za dużo? – duchowo. Ale przede wszystkim, dialog ze sztuką to 
aktywna, otwarta i angażująca obecność.

Odwołam się na moment do przeszłości. Otóż, tak się złożyło, 
że przed kilku laty stanąłem przed zadaniem poważnej, pew-
nie za poważnej jak wówczas dla mnie, lektury ze studentami 
ArtDi pism Emmanuela Lévinasa (Architektura + Dialog/ pody-
plomowe studium projektowania przygotowane i prowadzone 
przez Jacka Dominiczaka w murach naszej Akademii Sztuk Pięk-
nych). Myśliciela piszącego mądrze i pięknie, ale trudno. Lévinas 
wówczas uchodził za filozofa-metodologa, myśliciela, który miał 
być teoretycznym wprowadzeniem do studiów nad architekturą 
otwartą na źródła dialogu i dialog z miejscem, w którym człowiek 
pragnie budować, mieszkać, myśleć. Pamiętam, że oponowałem 
wobec programowego robienia z Lévinasa dialogisty – pewnie 
mało przekonująco. Co prawda, autora „Całości i nieskończono-
ści” oraz „Inaczej niż być” ustawiano w kanonie myśli dialogicz-
nej, jednak była to co najmniej dialogiczność osobna. Dlaczego?  
Otóż, ta myśl jest wyjątkowa, pełna najczystszej humanistycz-
nej wrażliwości i wyrasta z tragizmu Holokaustu, co ma dla niej 
niebagatelne konsekwencje. Po pierwsze, akcentuje ona przede 
wszystkim etykę, stawia ją przed poznaniem: Inny nie tylko 
musi, zanim zostanie poznany, zostać dostrzeżony i uszanowany 
jako poszczególne istnienie; ale także, po drugie, które wynika 
z pierwszego – zakłada już samo istnienie Innego, czyli wycho-
dzenie poza to samo, takie samo, poza całość (poza „kulturę 
immanencji”), a otwieranie się na Twarz Innego (twarz obrazu, 
objawianie się – epifania tego, co w widzeniu trudno uchwytne). 

Konsekwencje tej myśli rzutują na dialog z Innym, mogą być 
wszakże odnoszone i do dzieł sztuki, ale także rodzą wątpliwo-
ści, czy w ogóle jest on możliwy. Wszak Inny powinien być usza-
nowany aż do takiego stopnia, że „ja” niemal znika, i że to Drugi 
dostaje klucz do prowadzenia dialogu (czy to będzie dialog, sko-
ro wyraźnie widoczny jest brak równowagi między stronami?). 
Lévinas idzie daleko w ustawieniu kompetencji stron, przewiduje 

nawet substytucję (dosłownie „podstawienie”): „Być-sobą – pi-
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Jury Nagrody Krytyków Sztuki
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Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Alicja Kubicka

Michał Wirtel

Cezary Adamowicz

Anna Lubińska
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Alicja Kubicka 
Kierunek studiów: malarstwo 
Tytuł pracy: „Powiększenie”
Promotor: prof. Krzysztof Gliszczyński

Michał Wirtel 
Kierunek studiów: malarstwo  
Tytuł pracy: „Kazanie na górze”
Promotor: prof. Maciej Świeszewski
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Anna Lubińska 
Kierunek studiów: grafika artystyczna 
Tytuł pracy: „#beautyforever” 
Promotorka: dr Katarzyna Łukasik 

Cezary Adamowicz
Kierunek studiów: intermedia
Tytuł pracy: „Dialog” 
Promotor: dr hab. Robert Kaja

22 23
A

S
P

 G
da

ńs
k

A
S

P
 G

da
ńs

k



Anna Świerkosz

Klaudia Lata

Patrycja Lisnikowska

Agnieszka Sośnia

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
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Kierunek studiów: grafika warsztatowa 
Tytuł pracy: „W moich żyłach żywica” 
Promotor: prof. Jan Szmatloch

Klaudia Lata
Kierunek studiów: malarstwo 
Tytuł pracy: „Re_sublimacja” 
Promotor: prof. Ireneusz Walczak 
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Patrycja Lisnikowska
Kierunek studiów: grafika warsztatowa 
Tytuł pracy: „Poszerzony kadr” 
Promotor: dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP

Agnieszka Sośnia 
Kierunek studiów: malarstwo 
Tytuł pracy: „Myślokształty”
Promotor: prof. Zbigniew Blukacz
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Katarzyna Szymkiewicz

Martyna Kielesińska

Maja Starakiewicz

Jakub Prokop

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
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wMartyna Kielesińska
Kierunek studiów: malarstwo 
Tytuł pracy: „Not afraid of love”
Promotor: dr hab Grzegorz Sztwiertnia

Katarzyna Szymkiewicz
Kierunek studiów: malarstwo 
Tytuł pracy: „Zgubione i odnalezione”
Promotor: prof. Andrzej Bednarek
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Jakub Prokop
Kierunek studiów: malarstwo 
Tytuł pracy: „Mieszkanie w bloku jako scena wszystkich możliwych afektów”
Promotorka: dr hab. Krystyna Orzech, prof. ASP 

Maja Starakiewicz
Kierunek studiów: grafika 
Tytuł pracy: „Koinos Hermes”
Promotor: dr hab. Dariusz Vasina, prof. ASP
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Marta Kostrzewa

Anna Madeńska

Katarzyna Sojka

Mikołaj Sitkiewicz

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
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Anna Madeńska 
Kierunek studiów: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Tytuł pracy: „Emocje a rozum”
Promotor: dr Artur Chrzanowski 

Marta Kostrzewa 
Kierunek studiów: malarstwo 
Tytuł pracy: „Portret człowieka – seria obrazów” 
Promotor: prof. Tomasz Chojnacki
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Katarzyna Sojka
Kierunek studiów: tkanina i ubiór
Tytuł pracy: „Minimalizm - idea a estetyka”
Promotorka: prof. Jolanta Rudzka-Habisiak

Mikołaj Sitkiewicz 
Kierunek studiów: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Tytuł pracy: „Nie-Zabawki”
Promotor: prof. Grzegorz Przyborek
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Julia Królikowska

Maciej Gąbka

Izabela Sitarska

Berenika Pyza

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
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Julia Ryszarda Królikowska 
Kierunek studiów: malarstwo 
Tytuł pracy: „Postrzeganie”
Promotor: prof. Andrzej Zdanowicz

Maciej Gąbka
Kierunek studiów: grafika warsztatowa
Tytuł pracy: „Różnia” 
Promotor: prof. Mirosław Pawłowski
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Izabela Sitarska
Kierunek studiów: intermedia

Tytuł pracy: „Monolit”
Promotorzy: prof. Marek Wasilewski, 

prof. Piotr Kurka

Berenika Pyza
Kierunek studiów: rzeźba i działania przestrzenne 
Tytuł pracy: „Obroty”
Promotor: prof. Andrzej Banachowicz

46 47
U

A
 P

oz
na

ń

U
A

 P
oz

na
ń



Amanda Korol

Natalia Janus-Malewska

Katarzyna Nawrocka

Teresa Otulak

Akademia Sztuki w Szczecinie
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Amanda Korol 
Kierunek studiów: malarstwo
Tytuł pracy: „Relokacje”
Promotorzy: prof. Zbigniew Romańczuk, prof. Kamil Kuskowski

Natalia Janus-Malewska 
Kierunek studiów: multimedia 
Tytuł pracy: „Między światłem” 
Promotor: prof. Kamil Kuskowski
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Teresa Otulak
Kierunek studiów: multimedia 
Tytuł pracy: „Figura celowości”
Promotorzy: prof. Kamil Kuskowski, prof. Wojciech Łazarczyk

Katarzyna Nawrocka
Kierunek studiów: malarstwo
Tytuł pracy: „Złamane szkło płynie”
Promotor: prof. Wojciech Łazarczyk
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Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
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Yana Shostak

Agata Klepka

Teresa Ratułowska

Yui Akiyama
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Yana Shostak
Kierunek studiów: sztuka mediów
Tytuł pracy: „NOWAK / NOWACZKA / NOWACY”
Promotor: prof. Mirosław Bałka

Agata Klepka 
Kierunek studiów: grafika
Tytuł pracy: „Miało być o miłości, smutku, ciszy, głodzie, ale jest sobota wieczór, więc sorki”
Promotor: prof. Błażej Ostoja Lniski
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Yui Akiyama 
Kierunek studiów: malarstwo
Tytuł pracy: „no to do zo bo po co” 
Promotor: prof. Jarosław Modzelewski

Teresa Ratułowska  
Kierunek studiów: rzeźba
Tytuł pracy: „De-konstrukcja”
Promotor: prof. Adam Myjak
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Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Maja Dokudowicz

Paweł Baśnik

Maria Gogola

Adriana Misiek
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Paweł Baśnik
Kierunek studiów: malarstwo
Tytuł pracy: „Postmortem - obraz jako relikt osobowej świadomości”
Promotor: prof. Łukasz Huculak

Maja Dokudowicz
Kierunek studiów: grafika 
Tytuł pracy: „Razem się rozpadamy”
Promotorka: prof. Anna Janusz-Strzyż
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Adriana Misiek
Kierunek studiów: fotografia i multimedia
Tytuł pracy: „Rozważania powszednie”
Promotor: prof. Andrzej P. Bator

Maria Gogola
Kierunek studiów: sztuka i wzornictwo szkła
Tytuł pracy: „CudaWianki”
Promotorka: prof. Barbara Zaworska-Raziuk
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Mikko Waltari

V
D

A
 W

il
no

V
D

A
 W

il
no

Vilniaus dailės akademija (Wilno)
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Mikko Waltari
Kierunek studiów: fotografia  
Temat pracy: „Documentary Spectacle”
Promotorzy: prof. Alvydas Lukys, dr Agne Narusyte
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Ivana Kvaššayová
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Vysoká škola výtvarných umení (Bratysława)
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Ivana Kvaššayová 
Kierunek studiów: malarstwo
Temat pracy: „(Non)Changeable moments”
Promotor: prof. Daniel Fischer
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Zbrojownia Sztuki | ASP w Gdańsku

Kultura ma wiele twarzy. Dla Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku - uczelni artystycznej o ponad siedemdziesięcioletniej hi-
storii - kultura to przede wszystkim misja i odpowiedzialność, związana z kształceniem młodych twórców. Skupiając się na 
procesie dydaktycznym, nie zapominamy jednak o drugim obliczu kultury - otwartej, funkcjonującej w przestrzeni publicznej, 
opartej na dialogu, współtworzonej przez artystów i odbiorców. Świadczy o tym oferta kulturalna i edukacyjna Zbrojowni 
Sztuki, skierowana do odbiorców w każdym wieku.

Zbrojownia Sztuki – projekt realizowany przez uczelnię dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – posia-
da doskonałe warunki do tego, aby stać się centrum kulturalnym: po pierwsze dzięki swojemu położeniu w gdańskiej Wielkiej 
Zbrojowni, a zatem w miejscu ważnym ze społecznego i historycznego punktu widzenia, po drugie zaś z racji realizowanych 
w niej przedsięwzięć. 

Przez cały rok odbywają się tu wystawy indywidualne i zbiorowe czołowych polskich artystów, prezentujące zarówno do-
konania twórców związanych z gdańską uczelnią, jak i tych wywodzących się z innych ośrodków artystycznych. W ofercie 
Zbrojowni Sztuki znalazły się także wizyty kuratorskie w galeriach, prezentujących cyklicznie zmienianą ekspozycję kolekcji 
stałej Akademii. W galerii sztuk pięknych eksponowane są prace profesorów i absolwentów, będące niezwykle istotną częścią 
dziedzictwa gdańskiej ASP. Ekspozycja designu przedstawia natomiast rozmaite realizacje myśli projektowej, stanowiące do-
robek intelektualny i twórczy projektantów związanych z uczelnią. 

Doskonałą okazją do rozwijania wyobraźni i zdolności manualnych są Kulturalne Warsztaty Sztuki i Designu. Z myślą o najmłod-
szych prowadzone są warsztaty plastyczne „Małe ASP” oraz liternicze „Grafikam”, natomiast młodzież i dorośli rozwijają swoją 
kreatywność podczas „Akademii Otwartej” - zajęć z rysunku, malarstwa, grafiki warsztatowej, projektowania ubioru, a także 
malowania na szkle oraz tkaninie. W warsztatach może wziąć udział każdy, bez względu na zdolności i doświadczenie. 

Pełna, aktualizowana na bieżąco oferta kulturalna i edukacyjna Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dostępna jest na 
stronie internetowej www.asp.gda.pl. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Armoury of Arts

Culture has a lot of faces. To the Academy of Fine Arts in Gdansk, an art university of more than seventy years of tradition, 
culture is – first and foremost – a mission and responsibility associated with young artists’ education. However, while 
focusing on the teaching process, we do not forget about the other face of culture – a culture that is open, functioning 
within public space, based on dialogue, co-created by both artists and audiences. The fact is proven by the cultural and 
educational offer of the Armoury of Arts, addressed at audiences of every age.

Armoury of Arts – a project carried out by the Academy owing to the subsidies from the Ministry of Culture and National 
Heritage – features excellent conditions to become a cultural centre; first of all, because of its location at the Great 
Armoury of Gdansk, a location of importance from the social and historic perspective; second of all, because of the un-
dertakings which are carried out there.

Individual and collective exhibitions featuring leading Polish artists and presenting accomplishments of both artists 
associated with the Academy of Fine Arts in Gdansk and artists originating from other artistic centres are held here 
throughout the year. The offer of the Armoury of Arts also features curator visits to art galleries which present a regularly 
changed exhibition from the permanent collection of the Academy. The art gallery exhibits works by both professors and 
graduates, works being an extremely important part of the heritage of the Academy of Fine Arts in Gdansk. On the other 
hand, the design exhibition features most diversified design idea implementation which constitute intellectual and crea-
tive accomplishments of designers associated with the Academy. 

The Cultural Arts and Design Workshops are an excellent opportunity to broaden one’s imagination and to improve one’s 
manual skills. With the youngest generation in mind, the Armoury of Arts holds the ‘Junior Academy of Fine Arts’ artistic 
workshops as well as the ‘Grafikam’ lettering workshops, while teenagers and adults can expand their creative limits at-
tending the ‘Open Academy’ comprising classes in drawing, painting, workshop graphics, clothing design, glass and fabric 
painting. Anyone can attend the workshops, no matter what skills or experience they have. 

A comprehensive cultural and educational offer of the Academy of Fine Arts in Gdansk is updated in real time, and it is 
available at www.asp.gda.pl. Participation in all the events is free of charge.
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