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WYDZIAŁ MALARSTWA ASP W GDAŃSKU TO:
• Niepowtarzalna atmosfera kreowana przez ludzi, których połączyła     

pasja tworzenia i chęć dzielenia się swoim doświadczeniem.

• Indywidualne podejście do studenta i gruntowne przygotowanie  
go do pracy twórczej, zarówno w granicach malarstwa sztalugowego, 
z zastosowaniem tradycyjnych technologii, jak i z wykorzystaniem 
intermedialnych środków wyrazu.

• U nas nie będziesz anonimowy. Nowoczesna infrastruktura edu-
kacyjna wykorzystuje najnowsze zdobycze technologiczne i trendy. 
Zajęcia w naszych pracowniach to komfort, przyjemność i szeroko 
rozumiany rozwój.

• Oferujemy udział w plenerach, różnego rodzaju warsztatach, 
wystawach.

• Bogata oferta stypendialna oraz wyjazdy zagraniczne do jednej 
z kilkudziesięciu renomowanych uczelni partnerskich.

  
KIM JESTEŚ PO UKOŃCZENIU NASZEGO WYDZIAŁU?
• Artystą malarzem ze świetnymi kwalifikacjami do zrobienia kariery.

• Wszechstronnym twórcą, potrafiącym działać również w przestrzeni 
publicznej (murale, instalacje, spektakle, performance, filmy, animacje).

• Nabyte informacje wykorzystasz przy tworzeniu scenografii 
teatralnych i filmowych, ilustrując książki, projektując wnętrza, ucząc 
w szkołach i domach kultury lub działając w agencjach reklamowych.

facebook.com/wydzialmalarstwaaspgdansk

www.asp.gda.pl
M



WSTĘP 

Od ponad 70 lat artyści malarze wykształceni w Gdańskiej 
Uczelni mają istotny wpływ na kształt przestrzeni 
artystycznej oraz kulturowej Polski i Gdańska.

Niebagatelną rolę w budowaniu świadomości 
artystycznej kolejnych pokoleń absolwentów mieli 
pracujący na uczelni wybitni artyści, a zarazem oddani 
studentom pedagodzy między innymi prof. Teresa 
Pągowska, prof. Piotr Potworowski, prof. Władysław 
Jackiewicz, prof. Kazimierz Ostrowski, prof. Witosław 
Czerwonka, prof. Kejstut Bereźnicki, prof. Włodzimierz 
Łajming, prof. Hugon Lasecki, prof. Jerzy Ostrogórski, 
prof. Mieto Olszewski, prof. Andrzej Dyakowski, prof. 
Maciej Świeszewski, prof. Teresa Miszkin czy prof. Henryk 
Cześnik.

Ciągłość i poszanowanie tradycji, różnorodności 
postaw artystycznych obecnych na uczelni artystów-
-pedagogów, a także ich  autorskie programy pracowni 
pozwalają na stworzenie szerokiej oferty kształcenia 
młodych adeptów sztuki, u podstaw której stoi 
szacunek dla indywidualności i jej twórczy rozwój. 

Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku cieszy się 
znakomitą oceną parametryczną, co świadczy o wysokim 
poziomie kształcenia, a także o dużej aktywności twórczej 

jej pracowników. Organizujemy konkursy,  współpracujemy 
z licznymi Instytucjami kultury i prestiżowymi galeriami. 
Od lat organizujemy wystawę „Młode Malarstwo w Gda-
ńsku – Dyplomy”, której towarzyszy obszerny katalog. 
Programowo wspieramy absolwentów  i  studentów w ich 
indywidualnych pokazach oraz wystawach. Cieszymy się  
ich sukcesami, wyróżnieniami i nagrodami w konkursach. 
W ostatnim czasie nasza absolwentka Alicja Kubicka 
otrzymała Nagrodę Grand Prix w kategorii malarstwo 
w Przeglądzie Młodej Sztuki „Świeża Krew”, a studentka 
Katarzyna Świerzewska Wyróżnienie Honorowe w kon-
kursie Fundacji im. Franciszki Eibisch. Nasi absolwenci to 
często cenieni i rozpoznawalni artyści, jak Mariusz Waras 
(m-city), Dominik Lejman, Ewa Juszkiewicz, Honorata 
Martin.

Zapraszamy przyszłych młodych artystów, którzy 
pragną wziąć udział w tej pięknej ale i często trudnej 
przygodzie, jaką jest sztuka. Sztuka jako sposób na życie, 
które charakteryzuje ciągły rozwój, przełamywanie gra-
nic, doskonalenie warsztatu, poszukiwanie własnych 
wizualnych środków wypowiedzi, odkrywanie nowych 
pokładów twórczej kreacji w kontekście szacunku dla 
innych postaw i wyborów artystycznych. 

Każdy będzie mile widziany.  

DZIEKAN WYDZIAŁU MALARSTWA 
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU 
DR HAB. JACEK KORNACKI, PROF. ASP
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KATEDRA MALARSTWA 

Katedra Malarstwa na Wydziale Malarstwa zajmuje się - 
co może wydawać się dziwne - malarstwem. Po dwóch 
latach spędzonych w pracowniach podstaw studenci 
mogą wybrać jedną z sześciu pracowni „dyplomowych”. 
Oferta naszych pracowni jest szeroka i różnorodna, 
a odstępstwa od reguł są czymś normalnym i oczekiwa-
nym. Trzeci, czwarty i piąty rok studiowania w Katedrze 
Malarstwa zwieńczony jest obroną magisterskiej pracy 
dyplomowej. Wszystkie pracownie znajdują się na tym 
samym piętrze historycznej Wielkiej Zbrojowni, w samym 
sercu starego Gdańska, co sprzyja nieustannej wymianie 
myśli oraz budowaniu twórczej i przyjacielskiej atmosfery. 
Malarstwo traktujemy nie tylko jako umiejętność 
posługiwania się pędzlem i farbą, ale także jako język 
osobistej wypowiedzi. 

KIEROWNIK KATEDRY MALARSTWA 
PROF. PIOTR JÓZEFOWICZ





PATRYK RÓŻYCKI



MARTYNA BARANOWICZ



MARIA SZACHNOWSKA



ALEKSANDRA KALISZ



PATRYCJA CICHOSZ



MAGDALENA SADŁOWSKA



BARBARA NAWROCKA



PIOTR MAŃCZAK



EDYTA KOWALEWSKA



ALICJA KUBICKA



MARIA SZACHNOWSKAII PRACOWNIA MALARSTWA PROF. TERESY MISZKIN



ANNA CZARNOTA



KATEDRA RYSUNKU

Rysunek. Zmieniają się czasy, zmieniają narzędzia, a on
nie pozwala się lekceważyć, wciąż udowadniając swoją 
przydatność. Był pierwszy. I od zawsze polem mane-
wrowym sztuki. Był i jest uczestnikiem zawiązywania 
się najróżniejszych artystycznych koncepcji, najpierwszą 
i najszybszą materializacją zamysłu. W jego przypadku 
mamy do czynienia z domniemaniem uniwersalności, 
z wykładnią wartości, wokół których z powodzeniem 
organizuje się każda „cywilizacja obrazkowa”.

Najszybciej dociera do systemu nerwowego, najszybciej 
otwiera oczy. Technologicznie nieskomplikowany jest dla 
adeptów sztuki przyśpieszoną ścieżką rozwoju, dlatego od 
wieków tak chętnie spoglądamy w jego twarz i trenujemy 
na nim opanowanie i rozumienie formy. Rysunek studyjny, 
szkic, ideogram lub inne, bardziej skomplikowane 
narracje... Wszystko to jest w rysunku możliwe. 

Na trzecim roku studiów odchodzimy od typowo 
akademickiego szkolenia na rzecz indywidualnych 
poszukiwań i eksperymentów. Katedra Rysunku, dys-
ponująca czterema pracowniami, otwarta jest na różne 
sposoby działania, które wytycza nasza współczesność. 
Każda z pracowni jest nieco inaczej sprofilowana – 
w ofercie są tradycyjne sposoby ekspresji, ale możliwe jest 
też zbliżenie z mediami cyfrowymi, praca nad obiektem 
oraz instalacja. Nie jesteśmy doktrynerami rysunku – nie 
pytamy, co możemy zrobić dla rysunku, interesuje nas to, 
co rysunek może zrobić dla nas.

Dla wielu rysunek pozostanie przedmiotem szko-
leniowym, ale niektórzy swoją dojrzałą wypowiedź zwiążą 
z nim na dobre. Słuchacz ostatniego, dyplomowego 
roku może go wybrać jako specjalizację, która stanie się 
aneksem dyplomu głównego.

KIEROWNIK KATEDRY RYSUNKU 
PROF. ROMAN GAJEWSKI





ANNA CZARNOTA



WERONIKA MICHALSKA



KAROLINA MICHAŁEK



MARTA DOPKOWSKA



AGNIESZKA NIENARTOWICZ



MAŁGORZATA KALINOWSKA 



KATEDRA 
KSZTAŁCENIA 
PODSTAWOWEGO 

Uczelnia nasza to miejsce, gdzie następuje komunikacja 
poprzez dzielenie się wątpliwościami i odkryciami podczas 
wymiany zdań. Trzeba powiedzieć, że akademia jako 
ośrodek twórczego kształcenia poprzez konfrontacyjny 
sposób doświadczeń, spór z tradycją, indywidualne 
rozmowy stanowi dziś ostatnią instancję obrony przed 
twórczą bylejakością. 

Pedagodzy prowadzący zajęcia w Katedrze Kształcenia 
Podstawowego do każdego studenta podchodzą 
indywidualnie, ponieważ dziś nie ma jednej recepty ani 
gotowych rozwiązań. Nie uczymy ich metod tworzenia, 
zależy nam na pokazaniu miłości do tego zawodu. Pro-
fesor Kazimierz Ostrowski mówił o moralności zawodowej 
i uczył etyki zawodu. 

„To żmudna i delikatna praca z tymi, którzy dopiero 
zaczynają swoją artystyczną drogę, i to, czy będziemy 
dla nich odpowiednią pożywką dla uzyskania pięknego 
«kwiatostanu», zależy od nas, od naszego wyczucia, 
podejścia, wrażliwości, także, a może przede wszystkim, 
od artystycznego autorytetu” – słowa te napisał świetny 
pedagog, rektor wrocławskiej uczelni profesor Piotr 
Kielan. Nic dodać, nic ująć. 

Pedagodzy prowadzący zajęcia ze studentami pierwszego 
i drugiego roku dokładają wszelkich starań, aby rozbudzić 
w tych młodych, bardzo zdolnych, wrażliwych osobach 
pokłady wyobraźni. Ja, moje koleżanki i koledzy, staramy 
się podtrzymać wśród studentów wiarę w komunikat 
wysyłany do drugiej osoby za pomocą ołówka czy pę-
dzla. Rozbudzenie świadomości korzystania z tej formy 
działalności artystycznej uważamy za nasz najważniejszy 
cel. Robimy wszystko, by pomóc studentom w zbudowaniu 
własnego języka artystycznego. W pracowniach pró-
bujemy stworzyć partnerską atmosferę, wiedząc że taka 
często daje lepsze możliwości poznania osobowości 
studenta niż relacja mistrz – uczeń. Harmonizowanie teorii 
z praktyką jest wcielane w pracy dydaktycznej. Nad tym 
procesem czuwają pedagodzy o bogatym doświadczeniu 
artystycznym.

KIEROWNIK KATEDRY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO 
DR HAB. MAREK MODEL, PROF. ASP





PRACOWNIA KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO DR HAB. JACKA KORNACKIEGO, PROF. ASP



PRACOWNIA KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO DR HAB. MARKA MODELA, PROF. ASP



PRACOWNIA KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO DR HAB. KRZYSZTOFA POLKOWSKIEGO



PRACOWNIA KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO PROF. JÓZEFA CZERNIAWSKIEGO



PRACOWNA WIEDZY O DZIAŁANIACH I STRUKTURACH WIZUALNYCH DR HAB. ARKADIUSZA SYLWESTROWICZA 



PRACOWNIA TECHNOLOGII I TECHNIK MALARSKICH MGR AGNIESZKI SIKORSKIEJ 



KATEDRA SPECJALIZACJI 
ARTYSTYCZNYCH 
• PRACOWNIA SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

• PRACOWNIA MALARSTWA ŚCIENNEGO I WITRAŻU

• PRACOWNIA SZTUKI WŁÓKNA

• SPECJALNOŚĆ SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Katedra Specjalizacji Artystycznych składa się z trzech 
pracowni dyplomujących: Pracowni Malarstwa Ściennego 
i Witrażu, Pracowni Sztuki Włókna i Pracowni Sztuki 
w Przestrzeni Publicznej. Pracownie stanowią trzy 
równoważne filary, na których oparta została również 
specjalność Sztuka w Przestrzeni Publicznej. Studenci 
naszego Wydziału mogą korzystać ze zróżnicowanej ofer-
ty edukacyjnej, którą znajdą w programie tych trzech 
pracowni specjalizacyjnych. Młodzi adepci sztuki, którzy 
wybiorą specjalność Sztuka w Przestrzeni Publicznej 
realizują swoją pracę dyplomową w jednej z tworzących 
ową specjalność pracowni. Studia pod kierunkiem profe-
sorów kierujących pracowniami pozwalają na rozszerzenie 
zainteresowań artystycznych i rozwój kreatywności. 

Studenci poznają tajniki pracy z użyciem zarówno 
nowoczesnych, jak i tradycyjnych technologii i technik. 
Projektują w studio komputerowym, pracują ze szkłem 
poddając je obróbce w wysokich temperaturach, tworzą 
wielkoformatowe obiekty z różnych materiałów, a także 
malują murale. Różnorodna aktywność artystyczna, 
której doświadczają podczas procesu edukacji w pra-
cowniach specjalizacji artystycznych, obejmuje 
doświadczenia pracy projektowej w pracowni i realizacji 
w przestrzeni miejskiej. Studenci mają możliwość 
zaprezentowania swoich umiejętności poza murami 
Akademii i odpowiedzi na wymagania, jakie stawia przed 
młodymi artystami dynamicznie zmieniający się świat. 

KIEROWNIK KATEDRY SPECJALIZACJI ARTYSTYCZNYCH
PROF. JACEK ZDYBEL





PRACOWNIA SZTUKI 
W PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ

Dzięki wieloletniej współpracy z miastem Sopot oraz 
Gdańskim Teatrem Szekspirowskim zamieniamy studen-
ckie projekty w żywą przygodę w domenie publicznej. 
Nasi studenci realizują zadania: malarskie, streetartowe, 
rzeźbiarskie, performerskie, scenograficzne, filmowe, 
animacyjne, video-mappingowe, wielkoformatowe pro-
jekcje i interaktywne instalacje w przestrzeni miasta 
i teatru.

DR HAB. ROBERT FLORCZAK, PROF. ASP



PRÓBY DO WIELKOFORMATOWYCH PROJEKCJI 
NA WILLĘ BERGERA, SOPOCKA MAJÓWKA, 2017



INTERWENCJA ULICZNA, MAGDALENA STĘPNICKA, GDAŃSK



WKLEJKI NA ORUNI, ALEKSANDRA KALISZ, MICHAŁ KRASNODĘBSKI, EDYTA KOWALESKA



     REALIZACJE STUDENTÓW W PRACOWNI WYKORZYSTUJĄCE    
  PROGRAMY DO MAPPINGU. PROJEKTY: od frontu Samira Arrami 
w tle projekt gra Aleksandra Chilińska i Agata Michalewicz



WYRWANE Z KONTEKSTU, INTERWENCJA, GDAŃSK, UL. DŁUGA, 2016



PRACOWNIA MALARSTWA 
ŚCIENNEGO I WITRAŻU

Pracownia Malarstwa Ściennego i Witrażu należy 
do Katedry Specjalizacji Artystycznych na Wydziale 
Malarstwa. Jest jedną z najstarszych pracowni 
artystycznych, w której studenci zarówno Malarstwa 
jak i innych Wydziałów mogą rozszerzyć swój obszar 
zainteresowań o wiedzę i umiejętności związane ze 
sztuką w przestrzeni publicznej. Program kształcenia 
pracowni uwzględnia indywidualne predyspozycje 
plastyczne i charakterologiczne studentów pozwalając 
na poznanie zarówno tradycyjnych – klasycznych – tech-
nik i technologii artystycznych od wieków związanych 
z działaniami artystycznymi w przestrzeni publicznej 
(fresk, sgraffito, mozaika, witraż), jak i nowoczesnych, 
nierzadko eksperymentalnych, wprowadzanych na bazie 
doświadczeń i badań prowadzonych w ramach Pracowni. 
Studenci wykorzystują możliwości techniczne, jakie daje 
obróbka szkła w wysokich temperaturach, łącząc je z in- 
nymi materiałami oraz z oddziaływaniem światła, dzięki
czemu powstające prace są dziełami interdyscyplinarnymi.

Nie wszystkie działania możliwe są do realizacji 
w ramach struktury kształcenia Pracowni, Wydziału czy 
Akademii – w związku z tym od 2009 roku Pracownia 
wraz z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku współ-
tworzy projekt artystyczno-dydaktyczny „Gdańska 

Szkoła Muralu”. Efekty działań tego projektu wykraczają 
daleko poza obszar Polski i tworzą rozpoznawalną markę 
artystyczną w świecie. Przy realizacji przedsięwzięć 
związanych z przestrzenią publiczną współpracujemy 
z wieloma podmiotami administracji – urzędami, 
instytucjami związanymi z dydaktyką (Uniwersytet, 
Politechnika) i kultury (teatr czy filharmonia) oraz 
fundacjami o charakterze kulturalnym. Dzięki temu 
studenci i absolwenci naszej pracowni od kilku lat 
uczestniczą między innymi w rewitalizacji gdańskiej 
starówki, realizując własne, wybrane drogą konkursową 
projekty na elewacjach kamienic.

Kontynuując siedemdziesięcioletnią tradycję Pracowni 
otwieramy się na inspiracje, które niesie ze sobą 
dynamicznie zmieniający się świat. Staramy się oferować 
studentom wiedzę i praktykę na najwyższym poziomie, 
z chęcią też wsłuchujemy się w ich głos, co pozwala naszej 
pracowni utrzymać równowagę między akademickością 
a nowatorstwem. Ponadto dzięki wysokim kompetencjom 
w dziedzinie tradycyjnych i współczesnych technik 
artystycznych, nabytym umiejętnościom organizacji 
logistycznej przygotowywanych projektów, adepci w pe-
łni przygotowani są do samodzielnej pracy twórczej.

PROF. JACEK ZDYBEL 



NIEBO POLSKIE – KARTON REALIZACYJNY
Realizacja projektu odtworzenia malowidła freskowego 
Bolesława Cybisa i Jana Zamojskiego z 1938 r. w dawnym 
Gimnazjum Polskim w Gdańsku. Projekt realizowany 
przez zespół prof. Jacek Zdybel, dr Anna Waligórska, 
mgr Tomasz Kucharski, mgr Aleksandra Kołwzan–
–Garczyńska, mgr Przemysław Garczyński, mgr Michał 
Wirtel, 2017/2018.



URSZULA KULCZYK



SYLWIA ZDZICHOWSKA



PLENER, NOWECIN, 2016



SZEROKA 83, TECH. SGRAFFITO, 2014



SZTUKA WŁÓKNA

Pracownia Sztuki Włókna kształci studentów w zakresie 
szeroko rozumianej tkaniny unikatowej, dając możliwość 
poznania tradycyjnych i współczesnych technik scalania 
materiałów włóknistych oraz druku na tkaninie. Studenci 
mają szansę podjęcia samodzielnych realizacji i działań 
wykraczających poza tradycyjne granice tej dyscypliny 
sztuki. Ważnym elementem procesu dydaktycznego 
realizowanego w Pracowni Sztuki Włókna jest kładzenie 
nacisku na refleksję i rozwój intelektualny studenta.

PROF. ALEKSANDER WIDYŃSKI



WYSTAWA KOŃCOWA PRAC STUDENTÓW W PRACOWNI SZTUKI WŁÓKNA PROF. ALEKSANDRA WIDYŃSKIEGO



ALEKSANDRA ŚLĘZAK



NATALIA HIRSZ



WYSTAWA STUDENCKA W GALERII DEBIUT W GDYNI



PRACE DYPLOMOWE W TECHNICE SHIBORI MAŁGORZATY KALINOWSKIEJ



SPECJALNOŚĆ SZTUKA 
W PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ

Specjalność Sztuka w Przestrzeni Publicznej na Wydziale 
Malarstwa jest przeznaczona dla tych, dla których 
przygoda z kolorem i formą wychodzi poza mury aka-
demii, czy galerii. Dla tych, którzy mają odwagę wyjść 
z malarstwem poza blejtram, z obiektem w przestrzeń 
miasta. Poznać montaż filmowy, arkana video mappingu 
i wielkoformatowych projekcji. Zaprojektować i zreali-
zować obiekt w przestrzeni publicznej. Uczestniczyć 
w przygodzie miejskiej interwencji artystycznej, zre-
alizować malarstwo ścienne. Poznać sztukę włókna, czy 
wykreować kostium/obiekt. Jest to specjalność dla tych, 
którzy nie chcą być ograniczeni przez jedną technikę 
i pragną, by ich sztuka docierała do niezliczonych odbior-
ców. Wspólnie odkrywamy zastosowanie  najnowszych 
technik scenograficznych, świetlnych i projekcyjnych 
oraz eksplorujemy interaktywność, aby widz/odbiorca 
stawał się współkreatorem dzieła. Organizujemy między-
narodowe warsztaty, w których nasi studenci spotykają 
się z europejskimi kolegami oraz ich profesorami. U nas 
to student decyduje o kierunkach artystycznego rozwoju.
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EGZAMINY WSTĘPNE

KIERUNEK MALARSTWO I MALARSTWO – SPECJALNOŚĆ SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku Malarstwo 
i Malarstwo – Specjalność Sztuka w Przestrzeni Publicznej, jest wspólne i obejmuje dwa etapy.

I ETAP 

Wielozadaniowy egzamin praktyczny z rysunku i ma-
larstwa, mający charakter konkursowy i przepro-
wadzany z zastosowaniem systemu punktowego. 
Ocenie podlega każda część praktycznego egzaminu 
wstępnego. Nieprzystąpienie i nieuzyskanie punktów 
z którejkolwiek części wielozadaniowego egzaminu 
wyklucza kandydata z dalszego postępowania 
kwalifikacyjnego. Warunkiem przystąpienia do II eta-
pu egzaminu konkursowego jest uzyskanie przez kandy-
data wymaganego minimum punktowego dla I etapu. 

II ETAP 

Przegląd indywidualnie wykonanych prac wykazujących 
odpowiednie zdolności i predyspozycje artystyczne 
kandydata oraz rozmowa kwalifikacyjna – analiza prac 
zrealizowanych przez kandydata w czasie konkursowego 
egzaminu praktycznego w kontekście problematyki wy-
branego kierunku.
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WYDZIAŁ MALARSTWA ASP W GDAŃSKU TO:
• Niepowtarzalna atmosfera kreowana przez ludzi, których połączyła     

pasja tworzenia i chęć dzielenia się swoim doświadczeniem.

• Indywidualne podejście do studenta i gruntowne przygotowanie  
go do pracy twórczej, zarówno w granicach malarstwa sztalugowego, 
z zastosowaniem tradycyjnych technologii, jak i z wykorzystaniem 
intermedialnych środków wyrazu.

• U nas nie będziesz anonimowy. Nowoczesna infrastruktura edu-
kacyjna wykorzystuje najnowsze zdobycze technologiczne i trendy. 
Zajęcia w naszych pracowniach to komfort, przyjemność i szeroko 
rozumiany rozwój.

• Oferujemy udział w plenerach, różnego rodzaju warsztatach, 
wystawach.

• Bogata oferta stypendialna oraz wyjazdy zagraniczne do jednej 
z kilkudziesięciu renomowanych uczelni partnerskich.

  
KIM JESTEŚ PO UKOŃCZENIU NASZEGO WYDZIAŁU?
• Artystą malarzem ze świetnymi kwalifikacjami do zrobienia kariery.

• Wszechstronnym twórcą, potrafiącym działać również w przestrzeni 
publicznej (murale, instalacje, spektakle, performance, filmy, animacje).

• Nabyte informacje wykorzystasz przy tworzeniu scenografii 
teatralnych i filmowych, ilustrując książki, projektując wnętrza, ucząc 
w szkołach i domach kultury lub działając w agencjach reklamowych.

facebook.com/wydzialmalarstwaaspgdansk

www.asp.gda.pl
M


