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Przykładowe tematy w pracowni:

1. Praca z modelem

2. Szybkie ćwiczenia rysunkowe z zawiązanymi oczami

3. Akt rysowany przy pomocy ekierki

4. Model (w ruchu)

5. Praca rysunkowa i malarska na zadany temat do wyboru (POGRANICZE, 
MOST, POWRÓT, LIMES, PO WIEŻY BABEL, TRANS, LABIRYNT, 
PRZEŚWIT)

Projektowanie znaczy... ?

Projektowanie jest otwartym procesem, w którym łącząc uwarunko-
wania powstałe z bioniki, ergonomii, ekologii, które dopiero w styku  
z intuicją stają się niezbędne w całościowym, zrównoważonym tworzeniu. 
W dzisiejszym świecie projektowanie, tak samo jak sztuka jest nie tylko 
estetyczną kreacją, ale bywa też miejscem mieszania się czy przenikania 
wielu odmiennych konwencji i dyscyplin, sztuki, polityki, innych kultur, 
terenem prowokacji i przekraczania, przestrzenią, na którą oddziałują 
różne idee i dziedziny życia człowieka. Przy tej obfitości, konwergencji, 
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entropii, szumie, rudymentem dla projektanta jest umiejętność wyboru 
tego co najistotniejsze do wybrzmienia. 

Twórczość to „oczy szeroko otwarte”, wyjście ze strefy komfortu, zasta-
nawianie się nad tym co jest dla nas ważne, refleksja i nie banie się para-
doksów, dostrzeganie problemów i stawianie pytań. Otwarcie na gotowość 
weryfikacji własnego stanowiska jest, jak mówił czeski filozof Jan Patočka 
troską o duszę. 

W procesie tworzenia najważniejsze jest....? 

Tym, co uważam za istotne w tworzeniu jest sam proces, doświadczenia. 
Właściwie doświadczanie jako szukanie metafory, archetypu, powiązań 
powstającej „pomiędzy”, na granicy różnych, na pozór odległych od 
siebie światów, gier, kultur, cywilizacji, rzeczywistości, sztuki. Poszukuję 
tam tego wszystkiego, co jest dla mnie jako artystki ważne w przekazie. 
Chodzi więc o zmienność, wzajemne przenikanie, bycie między, ciągłe 
eksperymentowanie, ruch jako sposób wyrażania własnych doświadczeń, 
bo przecież nasze istnienie to ciągłe odnajdywanie się na nowo.

Od studenta wymagamy...? 

Samoświadomości, pasji, postawy kreacyjnej, refleksji, myślenia ana-
litycznego, ciągłego poszerzania własnych horyzontów, prób burzenia 
myślowych schematów, poszukiwania konsensu na drodze argumentacji.

Studenta uczymy...? 

Wrażliwości, twórczej spontaniczności, prawdy, widzianej jako naczelną 
wartość ludzkiego poznania dlatego tak trudno osiągalnej, ale również 
samodzielnego, krytycznego, ale nie krytykującego i odpowiedzialnego 
myślenia, kształtowania języka twórczej wypowiedzi, empatii. 


