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Szanowni Państwo, 
Uczestnicy „Ogólnopolskiej Wystawy Najlepsze Dyplomy 
Akademii Sztuk Pięknych”

Serdecznie witam młodych artystów, pedagogów i gości uczestniczących w ósmej edycji 
wystawy „Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych”.

Wystawa Najlepsze „Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych” już od pierwszej edycji stawia na 
promocję młodych, utalentowanych absolwentów polskich uczelni plastycznych. Stwarza 
znakomite warunki do prezentacji talentu i warsztatu artystycznego doskonalonego pod 
okiem wspaniałych pedagogów. Cieszę się, że w tym roku do uczestnictwa w wystawie 
zaproszono również gości z uczelni plastycznych w Bratysławie i Wilnie.

Pragnę podziękować Państwu za wprowadzenie nas w piękny, niejednokrotnie porusza-
jący naszą wrażliwość świat, za postrzeganie naszej rzeczywistości z innej perspektywy. 
Życzę wszystkim młodym artystom niegasnącej potrzeby tworzenia, gdyż to dzięki niej 
powstaje sztuka prawdziwa.

Słowa szczególnego uznania przekazuję pedagogom, których zaangażowanie, mądrość 
i dojrzałość artystyczna oraz dbałość o rozwój warsztatowy pomagają rozbudzić wrażli-
wość młodych twórców.

Wszystkim Państwu życzę niezapomnianych przeżyć artystycznych oraz wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym.

Z poważaniem 
 

prof. Piotr Gliński 
Wiceprezes Rady Ministrów 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, dnia 21 lipca 2016 r.
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Szanowni Państwo!

Już po raz ósmy Pomorze gościć będzie najciekawsze prace dyplomowe absolwentów 
rodzimych wyższych uczelni artystycznych. Ogólnopolska Wystawa „Najlepsze Dyplomy 
Akademii Sztuk Pięknych” zyskała markę rozpoznawalną w całym kraju, a konkursowa na-
groda stała się prestiżowym wyróżnieniem, o które warto walczyć. 

Wszystkich Państwa szczerze zachęcam do uczestniczenia w tym swoistym święcie akade-
mickiego środowiska artystycznego. Wierzę, że wystawa sprowokuje osoby zainteresowane 
sztuką wizualną do rozważań i dyskusji na temat tendencji w sztuce współczesnej, poziomu 
edukacji twórców oraz statusu artysty. Dla młodych artystów sam fakt, że ich prace zostały 
zakwalifikowane do konkursu, jest nobilitujący. Jestem niezmiernie rad, że konkurs przyczy-
nia się do promocji młodych, utalentowanych absolwentów ASP.
 
Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Ogólnopolskiej Wystawy „Najlepsze 
Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2016” życzę osobistej satysfakcji, laureatom konkursu 
zaś – powodzenia i zapału do podejmowania kolejnych artystycznych wyzwań. Serdecznie 
zapraszam na to wyjątkowe spotkanie ze sztuką!

Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

06



Szanowni Państwo!

Wystawa prac dyplomowych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych na stałe wpisa-
ła się w kalendarz wydarzeń kulturalnych w Gdańsku. Cieszy mnie, że i w tym roku 
będziemy mogli celebrować sukces absolwentów wyższych szkół artystycznych i za-
poznać się z trendami w najnowszej twórczości plastycznej.

Zadaniem artystów jest komentować, interpretować i rekonstruować rzeczywistość. 
Z zainteresowaniem i przejęciem oczekuję reakcji młodych twórców na niepokojące 
przemiany społeczne i polityczne, które od miesięcy obserwujemy na całym świecie. 
Liczę, że i tym razem wystawa wprowadzi charakterystyczny zamęt twórczy i ukaże 
odmienne punkty widzenia na aktualne wydarzenia oraz na misję sztuki.

Gorąco zachęcam wszystkich do odwiedzenia wystawy i zapoznania się z najbardziej 
wartościowymi pracami dyplomowymi absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Polsce. 

Prezydent Miasta Gdańska 

Paweł Adamowicz
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Szanowni Państwo!

„Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych” 2016 to wystawa, która odbywa się w Gdań-
sku po raz ósmy z rzędu i zdążyła się już zadomowić w krajobrazie sztuki. Dla tej niepo-
wtarzalnej w skali ogólnopolskiej ekspozycji otwieramy wyjątkową przestrzeń Zbrojowni 
Sztuki. Wystawa prezentuje różnorodne dzieła – od przykładów malarstwa, grafiki i rzeźby 
aż po instalacje, filmy wideo i wideoinstalacje. Wyboru prac dyplomowych absolwentów 
z roku akademickiego 2015/2016 dokonały uczelnie macierzyste - stworzyły w ten sposób 
okazję do zaprezentowania szerokiej publiczności najciekawszych indywidualności twór-
czych oraz współczesnych zjawisk w dziedzinie sztuki.

Wyrażam nadzieję, że dla gości zwiedzających wystawę „Najlepsze Dyplomy” obcowanie 
z pracami młodych, wrażliwych artystów, odsłaniających zadziwiające światy wewnętrz-
nych przeżyć oraz ujawniających potencjał twórczy, będzie interesującym doświadcze-
niem, które pomoże spojrzeć inaczej na rzeczywistość. Podczas tegorocznej edycji impre-
zy prezentowane będą także prace dyplomantów dwóch zagranicznych uczelni: Wyższej 
Szkoły Sztuk Pięknych w Bratysławie i Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. To poważny krok 
ku nadaniu wystawie międzynarodowego charakteru.

Ogromne przedsięwzięcie, jakim jest ekspozycja „Najlepsze Dyplomy”, realizujemy przy 
wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - chciałabym podziękować za 
patronowanie temu wydarzeniu, za wieloletnie, przyjazne wsparcie. Dziękuję wszystkim 
fundatorom nagród dla młodych artystów: Rektorom uczelni artystycznych, Marszałko-
wi Województwa Pomorskiego Mieczysławowi Strukowi, Prezydentowi Miasta Gdańska 
Pawłowi Adamowiczowi oraz Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS. Gorące podziękowania kie-
ruję do wszystkich zaangażowanych w działania, dzięki którym wystawa przyczynia się 
do promocji pokolenia wchodzącego w życie artystyczne.

Gratuluję wszystkim autorom prac biorących udział w wystawie „Najlepsze Dyplomy 
Akademii Sztuk Pięknych 2016” oraz życzę im realizacji kolejnych projektów artystycz-
nych i wielu sukcesów.

prof. Ludmiła Ostrogórska
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
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że wydarzeniu towarzyszy refleksja nad zaprezentowanymi pracami, próba zdiagnozowania 
ich twórczości i poddania jej krytycznemu dyskursowi. Zainicjowanie dyskusji na temat sztuki 
młodych artystów to zadanie osób, które na co dzień zajmują się zawodowo krytyką sztuki. 
Zorganizowana po raz pierwszy w zeszłym roku debata „Młodzi w polu sztuki” była emocjo-
nującym i ważnym wydarzeniem – oto bowiem na imprezie, można powiedzieć, sztandarowej 
dla całego szkolnictwa artystycznego w Polsce odbyło się spotkanie, które umożliwiło pu-
bliczną dyskusję nie tylko nad sztuką młodych, lecz także nad stanem edukacji artystycznej. 
W trakcie rozmowy padło wiele krytycznych słów, jednak wszyscy jej uczestnicy byli zgodni 
co do tego, że wystawa i debata są potrzebne – wszak wydarzenie artystyczne bez krytycz-
nego namysłu wydaje się czymś jałowym i niekompletnym. Mam nadzieję, że krytyczny dyskurs 
podjęty w trakcie wystawy prac dyplomowych pomoże stworzyć umowną platformę wymiany 
poglądów i myśli w zamkniętej do tej pory sieci akademii artystycznych. Koncepcja modelu otwar-
tego sprzyja napływom nowych idei, pozwala akademiom zdobyć siłę niezbędną do dalszego 
rozwoju i uzyskać nowy krytyczny punkt odniesienia, bez którego trudno zidentyfikować własne 
miejsce we współczesnym krajobrazie sztuki. Artystyczna edukacja staje sie znaczącym obszarem 
w przestrzeni, w której trwa walka o idee, pryncypia i o sztukę w ogóle. Zmiany, które dokonują 
się w obrębie pozornie zamkniętego świata uczelnianego, sprzyjają dialogowi ze światem sztuki, 
który nie krył swojego krytycznego stanowiska wobec środowiska akademików. Uczelnie stają sie 
instytucjami kultury, tworzą programy zakładające otwarcie na zewnątrz i poszerzają swoją ofer-
tę – reagują w ten sposób na coraz wyższe oczekiwania, które stawia przed nimi współczesność. 
Szkolnictwo artystyczne nie jest przestrzenią wyizolowaną, istniejącą tylko dla siebie – stało się 
istotną częścią świata sztuki. Kierunku zmian nic już nie zmieni, nawet jeśli wielu wciąż zwraca się 
w stronę przeciwną. Sporo zależy od osób zaangażowanych w proces rozwoju uczelni. 

Wystawa „Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych” nie jest koncepcją zamkniętą, ustaloną raz 
na zawsze. W roku 2016 gośćmi będą studenci z dwóch zaprzyjaźnionych uczelni artystycznych ze 
Słowacji i z Litwy: Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Bratysławie i Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. 
Jest to krok do umiędzynarodowienia imprezy – być może uda się wykreować w przyszłości pole 
wymiany między uczelniami z różnych krajów – platformę, która pozwoliłaby młodym artystom 
wejść na międzynarodowy rynek sztuki. Działania zmierzające do przeformułowania formatu im-
prezy wymagają oczywiście czasu, sporych środków i sprzyjającej sytuacji, jednak wytyczony kie-
runek zmian wydaje się logiczny – być może nadarza się niezwykła okazja do promocji polskiego 
szkolnictwa artystycznego w Europie.

W tym roku kończę swoją kadencję na stanowisku prorektorskim, chciałbym zatem skorzystać 
z okazji i podziękować wszystkim osobom, z którymi przez ostatnie cztery lata współpracowa-
łem, nie tylko przy organizacji tego wydarzenia, przede wszystkim pracownikom Biura Promo-
cji i administracji oraz niezastąpionym paniom z biura rektorskiego. 

prof. Krzysztof Gliszczyński
Prorektor ds. współpracy i rozwoju
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Kilka uwag na marginesie

Otwarcie kolejnej, ósmej już edycji „Ogólnopolskiej Wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk 
Pięknych” skłania do refleksji. Choć wystawa już okrzepła, stała się wydarzeniem rozpoznawalnym 
i ważnym dla młodych twórców, wciąż budzi emocje, które nasuwają pytania o jej status i przy-
szłość. Uczelnie dokonują wyboru i przesyłają najlepsze czy najciekawsze prace dyplomowe – 
słowo najlepszy ma w tym kontekście wydźwięk lekko sportowy, ocena zaś poszczególnych prac 
zależy od wielu czynników. Każda z uczelni ma w tej kwestii autonomię – przyjmujemy, że wy-
działy artystyczne wybierają spośród obronionych prac te, które zasługują na wyróżnienie. Trzeba 
przy tym  zaznaczyć, że szansę na udział wystawie mają tylko ci z dyplomantów, którzy obronili 
swoje prace w terminie. Takie są zasady konkursu: do ważnych wymogów należy nie tylko jakość 
artystyczna dzieł – ta oczywiście jest najczęściej bezsporna – lecz także data uzyskania dyplomu. 
Czas odgrywa zwykle w naszym życiu swoją specyficzną rolę i z reguły nie próbujemy z nim 
walczyć. Młodzi ludzie, którzy zdecydowali się podążać drogą wolnych artystów, już na studiach 
przekonują się, że czas nie jest z gumy. 

Od czterech lat koordynuję prace sporego zespołu zaangażowanego w organizację kolejnych wy-
staw dyplomowych. Przygotowania do następnej wystawy zaczynają się tuż po realizacji i rozlicze-
niu projektu z danego roku – już wtedy opracowujemy nowy budżet, który przechodzi następnie 
przez kilkumiesięczny okres burzliwych korekt i modyfikacji. Warto wspomnieć, że kilkadziesiąt 
pozycji budżetowych musi być zgodne ze złożonym wcześniej projektem ministerialnym, ponie-
waż od dwóch lat wystawa jest finansowana z trzyletniego grantu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Zespół, który czuwa nad sprawnym przebiegiem wydarzenia, musi zapanować nad wieloma jego 
elementami: reklamą i patronatami medialnymi, drukiem katalogu, montażem wystawy, obsługą 
zaproszonych gości itp. Ekspozycja „Najlepsze dyplomy” zajmuje powierzchnię na parterze i na 
piętrze gdańskiej Wielkiej Zbrojowni wynoszącą prawie 2400 m2, dlatego wymaga sprawnej logi-
styki. W trakcie przygotowań przyjeżdżają do nas prace ponad trzydziestu dyplomantów z ośmiu 
publicznych uczelni artystycznych w Polsce – jest to gorący okres, w którym wysiłek całego zespo-
łu ma w zasadzie jeden cel: zdążyć na czas! Skala przedsięwzięcia jest ogromna: podczas gorącego 
lata 2015 roku urządzenia umieszczone na bramkach znajdujących się przy wejściu na wystawę na-
liczyły 185000 gości. Nawet jeśli przyjmiemy, że wielu ludzi wykorzystało parter Wielkiej Zbrojowni 
jako przejście, wciąż pozostanie wielka liczba odwiedzających, którzy z zainteresowaniem oglądali 
prace młodych artystów. W tym roku po raz pierwszy zaprezentujemy poza konkursem dwa dy-
plomy z uczelni zagranicznych: z Litwy i Słowacji. To krok do umiędzynarodowienia imprezy.

Ważnym elementem przygotowań do wystawy jest stworzenie platformy współpracy z mediami 
artystycznymi w Polsce tak, aby młodzi artyści mogli zaistnieć w szerszym, nie tylko lokalnym kon-
tekście. Konkurs dysponuje pokaźną pulą nagród, pokazuje wiele nowych twarzy i skupia w jed-
nym momencie uwagę wielu zainteresowanych, dlatego wymaga szerszego komentarza. Dzięki 
naszej imprezie absolwenci uczelni artystycznych otrzymują możliwość uczestnictwa w poważ-
nej wystawie oraz szansę na zdobycie prestiżowej nagrody – najważniejsze jednak, aby poczuli, 
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A Few Comments on the Margin.

The opening of the latest, already eighth edition of the exhibition “Esteemed Graduates of Polish 
Academies of Fine Arts” calls for reflection. Although the exhibition is already well established, it 
has become an event which is recognizable and important to young artists – it awakens emotions 
which arise questions concerning its status and its future. The Academies make a selection and 
send us the best or the most interesting graduation works – the word best in this context gains a 
slightly sports-like meaning, while the assessment of the individual works depends on a number 
of factors. Every Academy enjoys its autonomy in that respect – we assume that faculties of fine 
arts select those works among the graduates which really deserve to be distinguished.   We need 
to emphasize that only those who have graduated within the deadline are allowed to participate 
in the exhibition. Those are the regulations of the competition: crucial requirements include not 
only the high artistic quality of the works – that aspect is usually unquestionable – but also the 
date of obtaining the diploma. Time usually plays a special role in our lives and in principle we 
don’t try to fight it. Young artists who have decided to follow in the footsteps of free artists find out 
already during their studies that time is not extensible. 
  
For four years I have been coordinating the work of a relatively large team involved in the organiza-
tion of this huge exhibition project. Preparations for the following exhibition start as soon as the 
current year’s project is completed and accounted for – we already draft the new budget, and a 
process of a few months of stormy corrections and modifications begins. It is worth mentioning 
that dozens of budget items must be compliant with the ministerial project submitted earlier, 
because for the last two years the exhibition has been organized through a three-year grant of the 
Ministry of Culture and National Heritage. 
 
The team which organizes and monitors the smooth running of the event must master many of 
its elements: advertising and media coverage, printing the catalogue, the assembly of the exhibi-
tion, welcoming the invited guests etc. The exhibition space on the ground floor and the first floor 
of the Great Armoury, nearly 2400 m2 large, requires efficient planning. In the preparation stage, 
works by ca 32 graduates of eight public academies of fine arts arrive – it’s a busy period when the 
whole team basically focuses on one element – making it on time! The scale of the endeavour is 
huge: during the hot summer of 2015 the equipment placed at the entrance gates to the exhibi-
tion registered 185,000 visitors. Even if we assume that many people used the ground floor of the 
Great Armoury simply as a passage, still a very large number of visitors will remain, who admired 
the works of young artists with great interest. This year for the first time two works from foreign 
academies in Lithuania and Slovakia will be presented off-competition. It’s the first step towards 
the internationalization of the event. 
 
A crucial element of exhibition preparations is the creation of a cooperation platform with Polish 
art media, so that young artists can make their debut in a wider context, beyond the local one. 
The competition involves the award of a large pool of prizes, it introduces many new faces and 
draws the simultaneous attention of many stakeholders, therefore it deserves broader coverage. 
Through our event graduates of academies of fine arts gain the opportunity to participate in a 
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serious exhibition and a chance to win a prestigious prize – but the main idea is to make them feel 
that the event is accompanied by a reflection on the works that are exhibited, an attempt at diag-
nosing their art and submitting it to critical discourse. Initiating a debate on young artists’ art is the 
task of people who are professionally in charge of  art criticism. The debate “The young in the field 
of art”, organized for the first time last year, was an emotional and significant event – because dur-
ing a flagship event of the entire Polish artistic education a meeting was scheduled which enabled 
a public discussion not only of the art of young artists, but also the state of artistic education. Many 
critical remarks were expressed during the discussion, but all the participants agreed that the ex-
hibition and the debate were necessary – for an artistic event without critical reflection seems arid 
and incomplete. I hope that the critical discourse initiated at the exhibition of graduation works 
will enable us to create a contractual platform for the exchange of opinions and ideas, within the 
formerly closed network of academies of fine arts. The idea of an open model favours the influx 
of new ideas, helps the academies in gaining knowledge necessary for their further development 
and a reference point, without which it is hard to define one’s place in the contemporary artistic 
landscape. Artistic education becomes a significant field in a space where the struggle continues 
for ideas, principles and art as such. Changes which occur in the seemingly closed-circuit life of the 
academies facilitate the dialogue with the world of art which has not been concealing its critical 
stance towards the academic milieu. The academies become institutions of culture, they create 
programmes focused on opening up to the external world and they broaden their offer – thus 
they react to the ever higher expectations imposed by the contemporary world. Schools of fine 
arts are no isolated spaces, existing only for their own sake – they have become an important part 
of the world of art. Nothing can reverse those changes anymore, even if many still opt for a con-
trary approach, but much depends on the people involved in the development of the academies. 

The exhibition of “Esteemed Graduates of Academies of Fine Arts” is not a closed cocept, defined 
once and for all. In 2016 we will host students from two fellow academies of fine arts in Slovakia 
and Lithuania: the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava and the Vilnius Academy of Fine 
Arts. 

It’s the first step towards the internationalization of the event – maybe we will manage to create 
a space for exchange between academies from many countries – a platform which would enable 
young artists to enter the international artistic market. Activities aimed at reforming the event ob-
viously require time, a lot of resources and favourable circumstances, but the direction of change 
seems logical – it may be a unique occasion to promote Polish art education in Europe. 

This year my term of office as Deputy Rector will end. Therefore, I would like to use this opportunity 
to thank everyone with whom I have cooperated in the last four years, not only when organizing 
this event, in particular the employees of the Promotion Office, the administration and the irre-
placeable ladies from the Rector’s Office. 

Professor Krzysztof Gliszczyński
Deputy Rector for Cooperation and Development 
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w uczelniach artystycznych przedstawił w 2011 roku Marek Wasilewski, profesor Uniwersytetu Ar-
tystycznego w Poznaniu: „Tradycyjny model Akademii, która kształci uczniów pod kierunkiem mi-
strzów, jest żałosny i skompromitowany. To model, w którym króluje rutyna, apatia i wygodnictwo, 
a definicja «mistrza» staje się jego karykaturą”11. Przyczyną tego stanu rzeczy jest między innymi 
„prezentowanie młodym ludziom obrazu od lat nieodpowiadającego rzeczywistości gwałtownie 
zmieniającego się świata”12. Dlatego też absolwenci ASP, jak powiada Wasilewski, nie potrafią zna-
leźć swojego miejsca w rzeczywistości.

Czy jednak wypada przywoływać tego rodzaju krytyczne uwagi w katalogu wystawy „Najlepsze 
Dyplomy”, będącej świętem polskich uczelni artystycznych, swoistym ukoronowaniem edukacji 
młodych twórców i twórczyń? Jestem przekonana, że tak. Uważam bowiem, że jako akademicy 
i akademiczki jesteśmy zobowiązani do przemyślenia obecnego modelu kształcenia – powinniśmy 
wszak nie tylko kształcić studentki i studentów warsztatowo, lecz także rozwinąć w młodych lu-
dziach potrzebę otwarcia na świat, zainteresować ich aktualnymi tendencjami w sztuce oraz prze-
kazać im wiedzę dotyczącą tego, że w ostatnim czasie pojęcie sztuki znów zostało wywrócone na 
nice (to wszak oznacza stwierdzenie, że sztuka jest wytworem kolektywnym). Z pewnością w edu-
kacji akademickiej pojawiła się pilna potrzeba stworzenia modelu nauczania mniej hierarchicznego, 
a bardziej partnerskiego, bazującego nie tyle na relacji mistrz/mistrzyni – uczeń/uczennica, ile na 
wspólnych spotkaniach seminaryjnych i warsztatowych, na dyskusjach i na twórczej współpracy.

Potrzebę tę w interesujący sposób ukazał Tobiasz Jędrak – tegoroczny absolwent poznań-
skiego Uniwersytetu Artystycznego – w dyplomie stworzonym pod kierunkiem profesora 
Piotra Kurki i obronionym 22 czerwca. Praca ta jest prawdopodobnie niemożliwa do zapre-
zentowania na wystawie „Najlepsze dyplomy”, nie składają się na nią bowiem jakiekolwiek 
artefakty, materiały dokumentacyjne czy inne dowody wizualne. Kilka miesięcy temu Jędrak 
zapytał kolegów i koleżanki z Intermediów o to, czy mógłby im pomóc w pracy nad ich 
dyplomami – działania pomocowe miały stać się częścią jego własnego dyplomu. Oferował 
pomoc techniczną, np. przy realizacji filmów, swój udział w charakterze statysty w konkret-
nych realizacjach, korektę prac teoretycznych i, przede wszystkim, twórczą dyskusję na te-
mat poszczególnych prac. Materiałem przedstawionym podczas obrony dyplomu był jedy-
nie zbiór opinii, które napisali Jędrakowi studenci biorący udział w całym przedsięwzięciu. 
W przygotowanych tekstach opisali jego wkład w proces twórczy i określili znaczenie jego 
pomocy. Dyplom Jędraka nasuwa wiele pytań. Kto komu właściwie pomagał? Czy mamy tu 
do czynienia z wykorzystaniem czy raczej z ekonomią wymiany? A może artyście udało się 
po prostu unaocznić przebieg zwyczajnego procesu twórczego młodych ludzi, w którym 
współpraca jest niezbędnym elementem? W opiniach pojawiły się opowieści o wspólnych 
spacerach, np. w poszukiwaniu najlepszej scenerii filmowej, o dyskusjach prowadzonych w cza-
sie przechodzenia z jednego budynku uczelni do drugiego, o wspólnych wycieczkach (podczas 
których nie rozmawiano o sztuce), inspirowanych zapewne, w mniejszym lub większym stop-
niu, realizacją Adama Rzepeckiego Podwyższanie Rysów, której Jędrak poświęcił w całości swoją 
znakomitą pracę teoretyczną. Jego dyplom pozwala uzmysłowić sobie, że dla procesu twórczego 

Zwrot kolaboratywny na polskich uczelniach artystycznych? 

Terminu zwrot kolaboratywny w sztuce można użyć w odniesieniu do teorii badaczy podejmują-
cych kwestię sztuki współpracy1 i sztuki partycypacyjnej, takich jak Miwon Kwon2, Grant Kestner 3, 
Claire Bishop4, a także Nicolausa Bourriauda, akcentującego znaczenie prac artystycznych nawią-
zujących do międzyludzkich relacji5, i Gregory’ego Sholette’ego, poruszającego problem kolek-
tywnego charakteru twórczości6. Teoretycy zauważają, że sztuka zwraca się w stronę mikroutopii 
codzienności i zaczyna doceniać wartość ludzkiej pracy, wspólnego świętowania i bycia razem. 
Sholette w swojej słynnej już książce o „ciemnej materii świata sztuki” przełamuje mit twórczości 
jako wyniku indywidualnych działań; podkreśla, że sztuka zawsze miała wymiar kolektywny, a ar-
tyści korzystali najczęściej z dorobku swych poprzedników i nigdy nie pracowali w całkowitym 
odosobnieniu. Za wielkimi mistrzami stali zwykle ich nauczyciele, rywale, uczniowie i pomocnicy, 
w tym pomniejsi twórcy pracujący w ich warsztatach, którzy często współtworzyli dzieła: malo-
wali mniej ważne fragmenty płótna lub przygotowywali niemal cały obraz, który zwykle sygno-
wany był nazwiskiem „mistrza” 7. W ostatnim czasie coraz częściej temat współpracy poruszają 
polscy artyści i artystki, również przyszli adepci sztuki.

W tym miejscu pojawia się jednak pytanie: jak w kontekście zagadnienia kolektywnego cha-
rakteru sztuki prezentuje się model edukacji preferowany na uczelniach artystycznych, oparty 
zazwyczaj na hierarchicznej relacji mistrz (rzadziej mistrzyni) – uczennica/uczeń, model nasta-
wiony na eksplorowanie wnętrza artysty i akcentujący jego indywidualizm8? Studenci i studentki 
potrzebują oczywiście autorytetów, ważna jest dla nich współpraca z profesorkami i profeso-
rami, którzy dostrzegają ich potencjał, inspirują i wspierają zawodowo9. Coraz częściej zwraca 
się jednak uwagę na problem epigoństwa czy epigońskiej sztuki opartej na kopiowaniu stylu 
profesora – tego typu powtórzenia pojawiają się także w pracach prezentowanych na wysta-
wach dyplomów organizowanych przez polskie akademie. W swoim tekście o gdańskiej wy-
stawie „Najlepsze Dyplomy” z 2015 roku Ewelina Jarosz zauważa: „Młodzi absolwenci nauczeni 
są kłaść duży nacisk na wartości estetyczno-formalne, jednak często zapominają o sztuce jako 
narzędziu krytycznym. Stąd pojawiają się prace sprawne pod względem warsztatowym, jednak 
nierzadko rażąco wtórne (czy to w stosunku do idiomu mistrza, jego pracowni, czy tradycji ar-
tystycznych, którymi jest ona przesiąknięta). Są to prace pozbawione elementu samodzielności 
artystycznej, która decyduje, w moim przekonaniu, o zasługującej na uznanie dojrzałości absol-
wenta/ki”10. Jeszcze bardziej krytyczne stanowisko wobec modelu kształcenia wykorzystywanego 

1 
Zob. A. Skórzyńska, P. Juskowiak, „Wprowadzenie – trudna sztuka współpracy”, w: „Kultura Współczesna”, nr 2, op. cit., s. 9-13.

2 
M. Kwon, One Place After Another. Site Specific Art and Locational Identity, The MIT Press, Cambridge Mass. 2004.

3 
Do autonomii przez współpracę? Z Grantem H. Kestnerem na temat jego koncepcji sztuki dialogicznej i kolaboratywnej rozmawiają  

 Agata Skórzyńska i Piotr Juskowiak, w: „Kultura Współczesna”, nr 2 (77) 2013, temat numeru: „Sztuka współpracy, s, 15 – 25.
4 

C. Bishop, Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, przeł. J. Staniszewski, bęc zmiana, Warszawa 2015.
5 

N. Bourriaud, Estetyka relacyjna, tłum. Ł. Białkowski, Kraków 2012.
6 

G. Sholette, Dark Matter: Art and Politics in the Age of Enterprise Culture, Londyn 2010.
7 

Ibidem.
8 

Szkoła aktywizmu, z Rafałem Jakubowiczem rozmawia Tomasz Załuski, [w:] T. Załuski (red.), Skuteczność sztuki, Łódź 2015, s. 338.
9 

Raport z badania obecności kobiet na uczelniach artystycznych w Polsce Marne szanse na awanse?, Warszawa 2015, http://kata 
 rzynakozyrafoundation.pl/projekty/badanie-dotyczace-obecnosci-kobiet-w-srodowisku-panstwowych-wyzszych-uczelni- 
 artystycznych-w-polsce (2.03.2016), s. 55.
10 

E. Jarosz, Kilka spostrzeżeń na temat wystawy „Najlepsze dyplomy 2015”, „Artluk” 1(33)/2015, s. 69.

11 M. Wasilewski, Odszkolnić Akademię, „Zeszyty Artystyczne” 21/2011, s. 106.
12 Ibidem, s. 106, 107.



najważniejsze są międzyludzkie relacje i wspólne dyskusje, że dzieło nie powstaje w próżni, lecz 
jest efektem kolaboratywnego procesu, którego przebieg zostaje zazwyczaj całkowicie wymazany 
z ostatecznego rezultatu pracy.

Kwestie podjęte przez Jędraka pojawiają się także w dyplomach innych młodych adeptów i adep-
tek sztuki. Warto przywołać tutaj prezentowaną na ubiegłorocznej wystawie „Najlepsze dyplomy” 
pracę Katarzyny Frankowskiej, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, pt. Ja to ktoś 
inny. Frankowska poprosiła innych twórców o wykonanie jej portretu – wśród wykonawców zna-
lazł się nawet Gracjan Rostocki, z piosenką wychwalającą atuty artystki, oraz Jurek Kosałka, który 
na swoim obrazie wyznał, że niestety nie umie namalować portretu Kasi. Frankowska ujawniła 
narcystyczne podejście do własnej osoby, które jest charakterystyczne dla większości twórców i 
może wynikać właśnie z przesadnego przywiązania do indywidualizmu, pozostawiła jednak także 
pole manewru innym artystom. Jak pisze Ewelina Jarosz: „Pyta-
nie o tożsamość daje się w tym przypadku powiązać z pytaniem 
o status studentki uczelni artystycznej, krytyczne podejście do 
własnej rozpoznawalności, kwestię rozproszonego autorstwa”13.

Inną realizacją prowokującą do pytań o współpracę jest li-
cencjacka praca dyplomowa Adriana Kolarczyka KF foto, która 
wygrała konkurs „Rybie Oko” w 2015 roku i była prezentowana 
m.in. na wystawie „Robiąc użytek. Sztuka w epoce postarty-
stycznej” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w roku 
2016. Kolarczyk, wciąż jeszcze student poznańskich Interme-
diów, w tym samym czasie wykonał dyplom licencjacki i przy-
stąpił do czeladniczego egzaminu na spawacza. Nauka zawodu 
wynikała z założenia, że artysta, który zdobędzie specjalistycz-
ne umiejętności, będzie mógł zarabiać dzięki pracy dla innych 
twórców. Przez połączenie dwóch egzaminów Kolarczyk wyka-
zał, jak różne są kryteria oceny w rzemiośle i w sztuce (w pierw-
szym przypadku – znajomość podstaw zawodu i zasad BHP oraz jakość wykonywanych spawów, 
w drugim – potraktowanie spawów jako rzeźb oraz ocena dotycząca całej koncepcji). Tym samym 
poruszył w swojej realizacji problem statusu współczesnego artysty. Uświadomił także odbiorcom, 
że za dziełami uznanych twórców stoi zwykle praca anonimowych rzemieślników.
   
Przywołane tutaj realizacje zwracają się w stronę współpracy i wspólnotowości oraz zmuszają 
do namysłu nad kolektywnym charakterem sztuki. Prowokują też pytania o model kształcenia 
na uczelniach artystycznych. Czy system nauczania wciąż nastawiony jest przede wszystkim na 
rozwój indywidualności, czy też prowokuje do zmiany myślenia o sztuce dzięki dopuszczeniu 
subwersywnych prac podejmujących temat wspólnotowego tworzenia? Czy pojawiła się szansa 
na zwrot kolaboratywny na polskich uczelniach artystycznych?
  
Izabela Kowalczyk
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A Collaborative Turn at Polish Academies of Fine Arts?  

The term of collaborative turn in art may be used in relation to theories by researchers1 such as 
Miwon Kwon2, Grant Kestner3, Claire Bishop4, discussing the issue of collaborative art4 and partici-
pative art; Nicolaus Bourriaud, emphasizing the importance of artistic work referring to human in-
terrelations5 and Gregory Sholette reflecting upon the collective nature of creation6. Theoreticians 
point to the fact that art turns towards the microutopia of everyday life, appreciating values such 
as human work – on the one hand, and – on the other hand – celebration and being together. 
Sholette in his famous book on the “dark matter of the world of art”, overcoming the myth of ar-
tistic creation as a result of individual endeavours, underlines that art has always had a collective 
dimension, artists most often used the achievements of their predecessors, they never worked 
in complete isolation. The great masters were usually backed up by their teachers, their rivals, 

disciples, assistants, minor artists working at their workshops, 
completing various tasks, but also co-creating the works – from 
painting less important fragments of the canvass to completing 
nearly the whole painting which was signed with the name of 
the “master” 7. Recently ever more Polish male and female artists 
refer to those issues, including students in fine arts.

But the question arises – how does that relate to the educational 
model at academies of fine arts which is mainly based on 
the hierarchic relations master (less frequently she-master) – 
disciple; the model focused on exploring the artist’s interior and 
emphasizing the artist’s individualism8? Obviously, male and 
female students need authorities, they attach a lot of importance 
to professors who notice their potential, who inspire them and 
support them professionally9. On the other hand, the problem 
of epigones or epigonic art – the copying of the professors’ style 
by students – is very often discussed. Repeating the “master’s” 

style is often revealed when works by selected graduates are presented at exhibitions of 
graduation works created at Polish academies of fine arts. Ewelina Jarosz, writing about  the 
Gdansk exhibition of “Esteemed Graduates” in 2015, states that “young graduates are taught to 
put a strong emphasis on aesthetic-formal aspects, but they often forget art as a critical tool. 

13 Jarosz, op. cit., s. 69. 

1 See A. Skórzyńska, P. Juskowiak, „Wprowadzenie – trudna sztuka współpracy”, in: „Kultura Współczesna”, no 2, op. cit., p. 9-13. 
2 M. Kwon, One Place After Another. Site Specific Art and Locational Identity, The MIT Press, Cambridge Mass. 2004. 
3 Do autonomii przez współpracę? Z Grantem H. Kestnerem na temat jego koncepcji sztuki dialogicznej i kolaboratywnej rozmawiają Agata  
 Skórzyńska i Piotr Juskowiak, in: „Kultura Współczesna”, no 2 (77) 2013, title of the volume: „Sztuka współpracy (the Art of Coopera 
 tion), pp. 15 – 25. 
4 C. Bishop, Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, transl. J. Staniszewski, bęc zmiana, Warsaw 2015. 
5 N. Bourriaud, Estetyka relacyjna, transl. Ł. Białkowski, Krakow 2012.
6 G. Sholette, Dark Matter: Art and Politics in the Age of Enterprise Culture, London 2010.
7 Ibidem.
8 Szkoła aktywizmu, Rafał Jakubowicz interviewed byTomasz Załuski, [in:] T. Załuski (ed.), Skuteczność sztuki, Łódź 2015, p. 338.
9 Report on the representation of women at Polish academies of fine arts Marne szanse na awanse?, Warsaw 2015, 
 http://katarzynakozyrafoundation.pl/projekty/badanie-dotyczace-obecnosci-kobiet-w-srodowisku-panstwowych-wyzszych-uczelni- 
 artystycznych-w-polsce (2.03.2016), p. 55.



Therefore we have works which are efficient from the technical point of view, but  often strikingly 
derivative (whether in relations with the master’s idiom, his studio or artistic traditions that it’s 
permeated with). Those are works deprived of an element of artistic autonomy, which, in my 
opinion, is decisive for the maturity of the graduate”10. Marek Wasilewski, himself a professor of 
the University of Arts in Poznan, presented an even more critical opinion in 2011: “The traditional 
model of the academy which educates students under the supervision of masters, is deplorable 
and ridiculed. A model where routine, apathy and laziness prevail, while the definition of a 
“master” becomes his caricature.”11. That is partly due to the „presentation of an image to young 
people, which does not correspond to the reality of the rapidly changing world for many years 
now” 12. Therefore graduates of academies of fine arts, according to Wasilewski, cannot find their 
place in reality. 

However, is it suitable to invoke such critical comments in the catalogue of the exhibition 
“Esteemed Graduates”, a feast of Polish academies of fine arts, a certain crowning of the education 
of young artists? I am convinced it is, because I believe that as representatives of academies we 
are obliged towards our students to rethink the academic education model. For it is our duty 
to educate them not only by teaching them techniques, but also by developing their need 
to open up to the world, to make them interested in the current trends in art, and to convey 
knowledge about the fact that the notion of art is yet again reversed (when we state that art 
is a collective product). Most certainly, in artistic education there is an urgent need to shape a 
model of teaching which would be less hierarchic, and based more on a partnership, not on the 
relationship between a master and a disciple, but on joint meetings – seminars or workshops 
focused mainly on discussion and emphasizing the need to cooperate. 

Those problems were presented in an interesting way by Tomasz Jędrak, this year’s graduate of 
the University of Arts in Poznań, in his graduation work created under the supervision of Professor 
Piotr Kurka – a graduation work which couldn’t possibly be presented at “Esteemed Graduates” 
exhibition… For the work, with the graduation exam on 22 June, did not consist of any artefacts, 
documents or any other visual evidence. A few months ago Jędrak asked his fellow students form 
the Intermedia Faculty whether they would allow him to help them with their graduation works 
and whether those activities could become part of his own graduation work. He offered both 
technical assistance e.g. when recording films, and his participation as an extra in their projects, 
corrections of theoretical works, and in particular discussions relating to their implementation. 
The only material Jędrak presented during his exam involved the opinions that the participating 
students wrote for him. They described his importance and his contribution in their creative 
process. One possible question here is: who helped whom in fact? Are we dealing with abuse or 
rather with the exchange economics? Or maybe was an ordinary creative process among young 
people, where cooperation is an indispensable element, simply evidenced here? The opinions 
included references to walking together (for instance in search of the best scenery to record a 
film), discussions when passing routinely from one building of our Academy to another, trips 
(where art was not discussed), probably inspired to a lesser or greater extent by Adam Rzepecki’s 

work entitled „Podwyższanie Rysów” (“Elevating the Rysy Peak”), to which Jędrak devoted his 
entire excellent theoretical work. His graduation work has shown that relationships and joint 
discussions are key to the creative process, that no work is shaped in a vacuum, that it is a result of 
a collaborative process which is usually completely erased in the case of graduation works.

Those issues are also raised by other young male and female artists. It is worth reminding the 
graduation work entitled “Ja to ktoś inny” (“I am someone else”) by Katarzyna Frankowska, a graduate 
of the Wrocław Academy of Fine Arts, presented at last year’s “Esteemed Graduates”. Frankowska 
asked other artists to make portraits of herself. Even Gracjan Rostocki was among the artists, with 
a song praising the young artist’s assets, as well as Jurek Kosałka, who wrote on his painting that 
unfortunately he was unable to paint Kasia’s portrait. On the one hand, Frankowska revealed 
her narcissistic approach to herself, which is characteristic of most artists and may result simply 
from the excessive attachment to individualism, and, on the other hand, she left others room for 
manoeuvre. As Jarosz writes: “In this case, the question of identity may be linked to the question 
of the status of a female student of an academy of fine arts, of the critical approach towards one’s 
own recognisability, to issues of dispersed authorship” 13.

Another project provoking questions about cooperation is the BA graduation work by Adrian 
Kolarczyk from 2015 entitled “311g”, which won the 2015 “Rybie Oko” competition and was 
presented e.g. at the Robiąc użytek. Sztuka w epoce postartystycznej exhibition at the Museum 
of Modern Art in Warsaw in 2016. Kolarczyk, still as a student of the Poznań Intermedia Faculty, 
while preparing his BA work, took the apprenticeship test for welders.  Learning that profession 
was based on the assumption that, by gaining qualifications, he would be able to work for other 
artists, and also to make money. By combining the two examinations, Kolarczyk proved how the 
assessment criteria vary in crafts and in arts (in the former  – the rudiments of the job, occupational 
safety and health and welding quality, while in the latter – treating those welds as sculptures and 
the assessment of the whole idea). Thus Kolarczyk raised the problem of the current status of 
the artist, by also showing that the work of anonymous craftsmen usually lies behind works by 
renowned artists.

Such projects heading towards cooperation, a community, force us to reflect upon the collective 
nature of art, while they provoke questions on the teaching model at academies of fine arts: to 
what extent it is still focused on individuality, and in how far, by accepting such subversive works 
it provokes a shift in thinking about art? Is there now a chance for a collaborative turn at Polish 
academies of fine arts? 

Izabela Kowalczyk
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Agnieszka Majewska  
Kierunek studiów: malarstwo  
Tytuł pracy: „Znowu zrobiłaś bałagan w zdjęciach!. Interpretacja warstw pamięci”
Promotor: prof. Krzysztof Gliszczyński
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sk29 Adela Rostek 
Kierunek studiów: grafika 
Tytuł pracy: „Nudle Dudle”
Promotorka: dr Katarzyna Łukasik
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skDmitrij Buławka-Fankidejski 
Kierunek studiów: rzeźba 
Tytuł pracy: „Pytanie o przestrzeń” 
Promotor: prof. Mariusz Białecki

31
AS

P 
Gd

ań
sk Agata Roguziak

Kierunek studiów: rzeźba 
Tytuł pracy: „Czy lalki?” 
Promotor: prof. Mariusz Białecki
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Michał Cygan

Agnieszka Karnas

Maciej Cholewa

Natalia Rybka

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
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Kierunek studiów: grafika 
Tytuł pracy: „Orbis Interior – Mała Ojczyzna” 
Promotor: prof. Adam Romaniuk

3534 Agnieszka Karnas
Kierunek studiów: malarstwo  
Tytuł pracy: „Constallatio Memorabilis” 
Promotor: dr hab. Lesław Tetla
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Kierunek studiów: grafika 
Tytuł pracy: „Obserwator” 
Promotor: dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP

3736 Natalia Rybka 
Kierunek studiów: malarstwo 
Tytuł pracy: „O dążeniu do doskonałości”
Promotor: dr hab. Andrzej Tobis, prof. ASP



38

Mateusz Grymek

Paulina Józefczyk

Natalia Jamróz

Damian Bąk

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
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Kierunek studiów: grafika 
Tytuł pracy:  „Wewnętrzne/Zewnętrzne”
Promotorka: dr hab. Joanna Kaiser-Plaskowska

Mateusz Grymek
Kierunek studiów: malarstwo 
Tytuł pracy: „Teatr magiczny – dokument czasu”
Promotor: prof. Zbigniew Bajek
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Kierunek studiów: malarstwo 
Tytuł pracy: „Przestrzenie mojej wyobraźni”
Promotor: dr hab. Janusz Matuszewski, prof. ASP

Natalia Jamróz
Kierunek studiów: rzeźba 
Tytuł pracy: „Papierówki”
Promotor: prof. Józef Murzyn
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Agnieszka Wesołowska

Aleksandra Ilkiewicz

Paulina Sadrak

Rafał Świdziński

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
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dź 4746 Aleksandra Ilkiewicz 

Kierunek studiów: grafika
Tytuł pracy: „Doświadczenie krajobrazu”
Promotor: dr hab. Witold Warzywoda, prof. ASP 

Agnieszka Wesołowska 
Kierunek studiów: grafika artystyczna 
Tytuł pracy: „Seria książek artystycznych inspirowanych «Księgą Tura» Czesława Białczyńskiego” 
Promotor: dr hab. Dariusz Kaca
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Kierunek studiów: tkanina i ubiór
Tytuł pracy: „Kondensacja obserwacji”
Promotorki: dr hab. Lidia Choczaj, prof. ASP, prof. Ewa Latkowska-Żychska  AS

P 
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dź49 Rafał Świdziński  
Kierunek studiów: malarstwo 
Tytuł pracy: „Podróż. Realizacja: księga videomalarska”
Promotor: prof. Tomasz Chojnacki
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Magdalena Hoffa

Agnieszka Waszczeniuk

Katarzyna Balicka

Tytus Szabelski

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
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Kierunek studiów: malarstwo 
Tytuł pracy: „2 399 073”
Promotor: prof. Jarosław Kozłowski
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ń53 Agnieszka Waszczeniuk
Kierunek studiów: animacja 
Tytuł pracy: „Ślady ulotne” 
Promotor: dr hab. Piotr Muszalski
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ń55Katarzyna Balicka
Kierunek studiów: grafika 
Tytuł pracy: „Nie mów nikomu, co dzieje się w domu”
Promotor: prof. Piotr Szurek

54
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ń Tytus Szabelski

Kierunek studiów: fotografia 
Tytuł pracy: „Wszystko, co płynne…”
Promotorzy: dr hab. Krzysztof Baranowski, prof. UAP,  dr hab. Piotr Chojnacki, prof. UAP
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Rafał Żarski 

Uladzimir Pazniak 

Marta Hryniuk

Martyna Szwinta

Akademia Sztuki w Szczecinie
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Rafał Żarski 
Kierunek studiów: grafika
Tytuł pracy: „System Projektowy w Sztuce i konstrukcja różnych możliwości”
Promotorzy: dr hab. Łukasz Skąpski, prof. Wojciech Łazarczyk
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in59 Uladzimir Pazniak 
Kierunek studiów: grafika 
Tytuł pracy: „Inochód” 
Promotor: prof. Kamil Kuskowski
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Kierunek studiów: multimedia 
Tytuł pracy: „(nie)obecność”
Promotor: dr hab. Andrzej Wasilewski

Marta Hryniuk 
Kierunek studiów: grafika
Tytuł pracy: „Fantom”
Promotorzy: dr hab. Agata Michowska, 
prof. Wojciech Łazarczyk, dr Olga Lewicka
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Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
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Zuzanna Sękowska

Wiktoria Wojciechowska 

Barbara Rej 

Michał Orzechowski



AS
P 

W
ar

sz
aw

a Zuzanna Sękowska
Kierunek studiów: grafika
Tytuł pracy: „Twarze wojny I, II”
Promotor: prof. Błażej Ostoja-Lniski

64
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Kierunek studiów: sztuka mediów
Tytuł pracy: „Sparks”
Promotor: dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP
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a67 Michał Orzechowski 
Kierunek studiów: rzeźba
Tytuł pracy: „bez tytułu” 
Promotor: prof. Piotr Gawron
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Kierunek studiów: malarstwo
Tytuł pracy: „Z mojej piersi się wyrwało”
Promotor: prof. Jarosław Modzelewski
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Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

69

Anita Welter 

Ignacy Oboz

Karolina Buczkiewicz 

Malwina Hajduk 
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Kierunek studiów: mediacja sztuki
Tytuł pracy: „Liber Figurarum”
Promotorzy: prof. Zdzisław Nitka, prof. Eugeniusz Józefowski
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w71Anita Welter 

Kierunek studiów: malarstwo 
Tytuł pracy: „Oto twój herb, Lordzie”
Promotorzy: prof. Piotr Błażejewski, prof. Wojciech Pukocz
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Kierunek studiów: grafika
Tytuł pracy: „Kamienie wewnętrzne”
Promotor: prof. Przemysław Tyszkiewicz

Karolina Buczkiewicz 
Kierunek studiów: rzeźba
Tytuł pracy: „Autoportret rodzinny”
Promotor: prof. Janusz Kucharski
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Zigmas Vagonis
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Vilniaus dailės akademija (Wilno)
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Zigmas Vagonis
Kierunek studiów: grafika 
Temat pracy: „Non-Exstent Father”
Promotor: assoc. prof. dr. Žygimantas Augustinas
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Žofia Dubová
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Vysoká škola výtvarných umení (Bratysława)
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Žofia Dubová
Kierunek studiów: malarstwo
Temat pracy: „The Edge”
Promotor: prof. Daniel Fischer
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LAUREACI

NAJLEPSZYCH DYPLOMÓW 2009

NAGRODA REKTORÓW

Joanna Zdzienicka
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

za dyplom pt. „Archiwum w poszukiwaniu niedoskonałości”

NAGRODA 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Michał Wielopolski
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

za dyplom pt. „Przenikanie”  

83

LAUREACI

NAJLEPSZYCH DYPLOMÓW 2010

NAGRODA REKTORÓW

Marcin Zawicki
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

za dyplom pt. „Hollow art”

NAGRODA 
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Rafał Janiec
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

za dyplom pt. „Przedmioty transformacji”

NAGRODA 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Luiza Kolasa
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

za dyplom pt. „Cokolwiek wiem, trwam w jej pamięci” 
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LAUREACI

NAJLEPSZYCH DYPLOMÓW 2011

NAGRODA REKTORÓW

Emilia Wojszel
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

za dyplom pt. „Nie wiem dlaczego, ale nie lubię różu ani fioletu w obrazie” 

NAGRODA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Monika Łukowska
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

za dyplom pt. „Chaos i porządek w sztuce Wschodu i Zachodu”

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Marzena Rakoniewska
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
za dyplom pt. „W prywatnych miejscach” 

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Wojciech Sobczyk
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

za dyplom pt. „Teatr Pamięci”
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LAUREACI

NAJLEPSZYCH DYPLOMÓW 2012

NAGRODA REKTORÓW

Katarzyna Kukuła
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

za dyplom pt. „Kraina mlekiem i miodem płynąca” 

NAGRODA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Mateusz Bykowski
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

za dyplom pt. „Dobranoc, do widzenia, cześć, giniemy”

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Michał Hyjek
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

za dyplom pt. „Pasaż małp” 

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Katarzyna Szeluk
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

za dyplom pt. „Kicz jako sztuka emocjonalna”
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LAUREACI

NAJLEPSZYCH DYPLOMÓW 2013

NAGRODA REKTORÓW

Patrycja Sprada
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

za dyplom pt. „Krzesło – siedem określeń przedmiotu” 

NAGRODA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Daniel Cybulski
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

za dyplom pt. „Autoreferencja”

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Agata Jankowiak
Uniwesystet Artystyczny w Poznaniu

za dyplom pt. „Anatomia poruszania: Aleje / Wir / Trzęsawisko” 

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Łukasz Gierlak
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

za dyplom pt. „Agnozja twarzy”
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LAUREACI

NAJLEPSZYCH DYPLOMÓW 2014

NAGRODA REKTORÓW

Marta Mielcarek
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

za dyplom pt. „Inwersja/aneks XX” 

NAGRODA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Filip Ignatowicz
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

za dyplom pt. „Produkcja, komercjalizacja i hype, czyli o konsumowaniu sztuki”

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Beata Szczepaniak
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

za dyplom pt. „Porządek”

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Mateusz Ząbek
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

za dyplom pt. „Systemy dualne”
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LAUREACI

NAJLEPSZYCH DYPLOMÓW 2015

NAGRODA REKTORÓW

Kamil Kocurek
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, za dyplom pt. „Topografia wojny”

NAGRODA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Katarzyna Dyjewska
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, za dyplom pt. „Puste miasto”

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

James Sierżęga
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, za dyplom pt. „Ultima Thule”  

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Magdalena Pela
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, za dyplom pt. „All-over. Struktura tłumu”

NAGRODĘ STOWARZYSZENIA AUTORÓW ZAiKS

Karolina Zaborska
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi,  za dyplom pt. „Megalopolis–terror cywilizacji”  
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Zbrojownia Sztuki | ASP w Gdańsku

Akademia i miasto potrzebują nowoczesnych instytucji, których działalność łączyłaby ze sobą edukację, kulturę i sztukę. 
Działania Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wychodzą naprzeciw społecznej potrzebie dostępu do kultury. Zbrojow-
nia Sztuki – projekt realizowany przez uczelnię dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – posiada 
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. 
 W Zbrojowni Sztuki przede wszystkim nauczamy sztuki i projektowania w praktyce. Nasze propozycje nie są skiero-
wane wyłącznie do studentów – w warsztatach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, zarówno osoby mające już 
doświadczenie, jak i zupełni laicy, dzieci, młodzież i osoby starsze. W Zbrojowni organizujemy – we współpracy z rozma-
itymi instytucjami kultury i uczelniami artystycznymi – wystawy, otwarte wykłady, spotkania, koncerty kameralne oraz 
wiele innych wydarzeń.
 Zastosowane w Wielkiej Zbrojowni rozwiązania architektoniczne dają dużą swobodę – nie tylko w organizacji szero-
ko pojętego procesu dydaktycznego, lecz także w przygotowywaniu imprez kulturalnych mających na celu populary-
zację przeróżnych dziedzin sztuki i projektowania. W zabytkowym budynku powstanie kawiarnia i sklep z unikatowymi 
pracami studentów i absolwentów oraz publikacjami o sztuce i projektowaniu. Wielka Zbrojownia, w której murach 
realizowana jest idea kształcenia artystycznego, stanie się miejscem chętnie odwiedzanym z uwagi na interesujący 
program Zbrojowni Sztuki. Jej drzwi będą otwarte dla wszystkich, którzy zechcą ciekawie i kreatywnie spędzić czas.
 Projekt akademii otwartej – Zbrojownia Sztuki – jest wyjątkowym przedsięwzięciem, wyrastającym z przekonania 
o ważnej roli społecznego uczestnictwa w wydarzeniach związanych z popularyzacją sztuki i designu. Pragniemy 
dzielić się naszym doświadczeniem, nauczać osoby zainteresowane alfabetu sztuki, otwierać oczy na fakt, że dzięki 
projektowaniu graficznemu rzeczy całkiem zwyczajne mogą stać się wytworami artystycznymi, a sztuka przybrać 
może postać przedmiotów codziennego użytku. Gorąco zachęcamy do czynnego uczestniczenia w wydarzeniach 
organizowanych przez Zbrojownię Sztuki. Otwieramy się na potrzeby wszystkich zainteresowanych i jesteśmy prze-
konani, że dzięki pomocy doświadczonych artystów-pedagogów udział w naszych warsztatach pozwoli innym otwo-
rzyć się na proces twórczy.
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The Armoury of Art | Academy of Fine Arts in Gdansk

The Academy and the city need modern institutions which would combine education, culture and art. The activities of 
the Academy of Fine Arts in Gdansk respond to the social need to gain access to culture. The Armoury of Art – a project 
implemented by the Academy, by means of a grant of the Ministry of Culture and National Heritage – fulfills all the con-
ditions to become a centre of culture – firstly through its location in the Great Armoury in Gdansk, a place of social and 
historical importance, and secondly thanks to the projects which are run here. 
 At the Armoury of Art, we mainly teach art and designing in practice. Our activities are not limited to students – any-
one can take part in the workshops, both experienced participants and total laymen, children, youth, elderly people. In 
cooperation with various institutions of culture and academies of fine arts, we organize events at the Armoury, includ-
ing exhibitions, open lectures, meetings, chamber concerts and many others.  
 The architectural solutions implemented at the Armoury offer a lot of freedom, not only for the organization of the 
didactic process, in the broad sense, but also when preparing cultural events aimed at promoting various fields of art 
and design. The historic building will host a cafe and a shop with unique works by students and graduates, as well as 
publications on art and design. 
 The Great Armoury, where the idea of art education is implemented in practice, will become a place which people 
will visit due to the interesting programme of the Armoury of Art.  Its doors will be open to everyone who wishes to 
spend time in an interesting and creative manner.  
 The Armoury of Art – the project of an open Academy – is a unique endeavour, based on the belief in the important 
role of social participation in events promoting art and design. We wish to share our experience, teach those who are 
willing to become familiar with the alphabet of art,  open people’s eyes to the fact that through graphic design ordi-
nary objects may become works of art, while art can  be embodied in everyday objects. We  encourage everybody to 
participate actively in the evets organized by the Armoury of Art. In addition to exhibitions, we also offer educational 
workshops for various age groups – the participants can develop their artistic talents and manual skills, broaden their 
knowledge and practice creative and critical thinking which teaches openness and favours creativity. We are open to 
the needs of all interested parties and we are convinced that through the assistance of experienced artists-pedagogues 
the participation on our workshops will help others become more open to the creative process. 
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