АКАДЕМІЯ
ОБРАЗОТВОРЧИХ
МИСТЕЦТВ
У ГДАНСЬКУ
ВЧОРА І СЬОГОДНІ

Józefa Wnukowa, фото Witold Węgrzyn

ВЧОРА

Несторами училища була група художників, головною
метою яких була потреба включення до піднесення
з руїн післявоєнного Гданська та відродження його
художнього життя — Януш Стжалецький, Кристина
та Юліуш Студніцькі, Ганна та Яцек Жулавські,
Юзефа і Мар'ян Внукі; незабаром до них приєдналися –
Станіслав Хорно-Поплавський, Артур Нахт-Самборський,
Пьотр Потворовський , Ян Цибіс, Ян Водинський
та Станіслав Тессейр.

Juliusz Studnicki, невідомий фотограф

15 ЖОВТНЯ 1945 Р.

Державний інститут образотворчих
мистецтв у Гданську, що знаходився в Сопоті
(так звана Сопотська школа)

Національна Вища школа
образотворчих мистецтв
у Гданську, що знаходилась
в Сопоті.

PWSSP ca. 1950, невідомий фотограф

PWSSP ca. 1947, невідомий фотограф

Створення серед руїн повоєнного Гданська школи образотворчих
мистецтв зі статусом державного художнього вищого навчального
закладу стало реальністю 6 грудня 1945 року. Збіжні погляди її засновників відповідали упертістю, пристрастю та послідовною діяльністю, сприяли здійсненню місії пошуку місця мистецтва в суспільстві. Демонструючи позитивістський відношення роботи у засад,
побудовано єдине у поглядах активно діюче середовище педагогів та
художників. Такий взаємозв'язок, що виявляється у вшанувані традиційних естетичних цінностей, корегував з підвищенням рангу художнього вищого навчального закладу, просуванням діяльності, а також
прийняттям послідовних, хоч консервативних ініціатив.

СОПОТ → ГД АНСЬК

Національна Вища школа образотв
орчих
мистецтв переходить до будівлі Вел
икого
Арсеналу у Гданську
Великий переїзд «Школи» з Сопота
до Гданська починається в 1954 роц
і.
Зі зміненою раніше назвою на Нац
іональну Вищу школу образотворчи
х
мистецтв пристосовує відбудований
після військових руйнувань старий
Великий Арсенал – міський Арсен
ал. Про первісне призначення об'є
кта
свідчать вершини піків західного
фасаду – обеліски і статуї, декоратив
ний
орнамент, але, перш за все, бляша
ні кулі з полум'ям. У двадцятих рок
ах
минулого століття на першому пов
ерсі Арсеналу була проведена тор
говий
пасаж. Саме там, мати 3-річного Оск
ара з роману Гюнтера Грасса, купила
біло-червоний барабан, який в рук
ах бунтівного хлопчика став інстру
ментом коментування навколишньої дій
сності.
Великий Арсенал розташований в
самому центрі історичного міста
і є неперевершеним прикладом вит
ворів архітектури нідерландського
маньєризму. Він стоїть на перехрест
і двох туристичних трас у місці,
де проходив найстаріший купецький
шлях – via mercatorum. Побудований
за ініціативою міської влади з при
значенням на склад зброї і боєпри
пасів,
дивує архітектурою фасадів, яка виг
лядає цивільною, и яка бере участь
у формуванні громадського просто
ру міста.

The rebuilt Great Armoury, 1968, фото Witold Węgrzyn

Дві вежі з боку вул. Пивної гордо
переривають ряд фронтових фасаді
в–
вони підкреслюють при цьому вин
яток у правилі та право користува
тися
особливими привілеями. Масивна
конструкція склепіння підвалів єди
на
витримала навантаження щебенем
після нальотів радянських бомбар
дувальників в 1945 році.

1959→1960

Група художників зібралася навколо «Школи», більша частина яких
представляла собою помірність і недовіру до перетворень, яку критикував тодішній авангард, яка керувалася ідеєю не перешкоджати
іншим. Як і філософ Відродження Джордано Бруно, вони зауважили, що не потрібно відмовляти жодній з художних дисциплін права
проявити себе в правильний спосіб. Гармонія світу полягає у його
свободі, об'єктивній множинності, багатогранності та різноманітті.
Не є мистецтвом наслідувати інших, але створювати згідно з власною поетикою. Природа споряджає людину крилами, роль педагогів
полягає в тому, щоб допомогти їм розвиватися. На результат такого
відношення довго не треба було чекати. Досвід професорів та пристрасть молодих швидко випустила перші плоди, помічені в різних
куточках світу.

Розширення Великого Арсеналу від вул.
Ткацкої (автор проекту – Рішард Семка).
Відкриття нового крила PWSSP
(Національної Вищої школи образотворчих
мистецтв у Гданську) відбувається в 1968 році.

розвиток, 1968, фото Witold Węgrzyn

198 0→1 993

English House, 80s, фото Witold Węgrzyn

реконструкція Гданська, невідомий фотограф

Англійський дім (Дом Анельський) та його сусідні
будинки на вул. Хлебніцкої; тут був відкритий
Студентський дім PWSSP (Національної Вищої школи
образотворчих мистецтв у Гданську), а в 2007 році
переїхав сюди Графічний Факультет.

На Острові Зерносховищ починає свою роботу Майстерня під
відкритим небом Факультету Скульптури; після передачі училищу
другого міського арсеналу в 1993 році Факультет скульптури
оселився в Малому Арсеналі.

1 970

Педагоги, випускники та студенти гданського училища, своєю творчою роботою створюють образ Труймяста. У п'ятдесятих роках вони
долучилися до реконструкції староміського Гданська, відновлюючи
пишність і красу його історичним пам'яткам. На порозі шістдесятих
років вони експериментували через зіткнення поезії з пластикою, що
знайшло своє відображення у діяльності студентських театрів. З року
в рік Побережжя змінює свою ідентичність. Процеси та перетворення не відбуваються автоматично. Свій значний вклад мають вихованці школи – художники, скульптори, графіки, архітектори, керамісти,
промислові дизайнери, дизайнери тканин та ін.

Інавгурація діяльності
ПАТІО – нового і унікального
культурно-виставкового
простору училища.

2 0 10 → 2 0 12
Модернізація Великого
Арсенала – нова якість!

У сучасному світі історична функція гданського
Арсеналу отримує нові контексти, стаючи Арсеналом
Мистецтва. Вона привертає увагу широкого круга одержувачів, сприяє збільшенню участі в культурі на території гданського мегаполісу паралельно з задоволенням
амбіцій просвіти та популяризації у сферах мистецтва
і культури. Мінерва є її покровителем, який допомагає
і підтримує у створенні позитивного візерунку непрості
професії художника в сучасному світі.

на основі фотографії Bartosz Żukowski

Законом Сейму від 4 липня 1996 року Президент Республіки
Польща перейменував Національну Вищу школу образотворчих мистецтв у Гданську на Академію образотворчих мистецтв у
Гданську (нинішнє ім'я училища).

19 9 6

2 0 18

СЬОГОДНІ
Sculpture studio, фото Witold Węgrzyn

Ласкаво просимо в історичні стіни Великого Арсеналу!
Академія образотворчих мистецтв у Гданську протягом більше
70 років навчає художників, дизайнерів, аніматорів культури,
які досягають успіхів у галузі мистецтва, науки та бізнесу.
Студентам ми пропонуємо індивідуальний підхід викладачів,
дружні програми навчання, багату пропозицію позакласної роботи та закордонних поїздок, сучасну освітню інфраструктуру.
Училище дає можливість придбати компетенції та розвивати
талант у різних художніх мистецтвах - як художніх, так і дизайнерських. Люди, зацікавлені в продовженні освіти в найбільшому художньому училищі північної Польщі, мають можливість
реалізації пристрастей і мрії та набуття знань на кільканадцятих,
запропонованих Академією напрямках навчання, організованих
чотирма факультетами.

Факультет Архітектури та Дизайну
Архітектура інтер'єру
Дизайн
Архітектура культурних
		 просторів

(I СТУПЕНЬ, II СТУПЕНЬ)

→
→

(I СТУПЕНЬ, II СТУПЕНЬ)

→

(I СТУПЕНЬ, II СТУПЕНЬ)

Дизайн інтер'єру виключає нудьгу, змушує до творчості, зосереджується на створенні місць, які служать людям. Це галузь мистецтва, яка бере постійну і безпосередню
участь у повсякденному житті. Архітектор інтер'єру стає співавтором форми нашого
життя. Навчання на напрямку Архітектура інтер'єру готує до реалізації цих захоплюючих, але і відповідальних завдань.
Дизайн відноситься до галузі прикладних наук, в яких перетинаються питання,
пов'язані з технічними, гуманістичними та економічними знаннями. Було б важко
знайти іншу академічну сферу, яка в такому поперечному і міждисциплінарному
способу відноситься до нашого повсякденного життя та інтерпретує зміни,
які в ній відбуваються. Випускників Дизайну можна зустріти у всіх сферах творчих
індустрій, як на їхньому основному руслі, так і на межі між дизайном та іншими
аспектами матеріальної та візуальної культури.

Робота з мистецтвом та дизайном –
це те, що відрізняє нас у суспільстві.
Ми не виконуємо професії, ми прийняли
цю задачу, з особистих причин.
Сумлінність, заангажованість і вірність
своїм ідеалам призводять до того,
що наша робота цінна для всіх.
		
		

д-р наук Мацей Світала, проф. ASP (Академії образотворчих мистецтв)
заступник декана по справах студентів Факультету Архітектури та Дизайну

фото Bartosz Żukowski

Архітектура культурних просторів — це напрямок навчання у галузі прикладного
мистецтва, який займається вивченням дизайну просторів, що характеризуються
накопиченням благ і цінностей культурної спадщини та сучасної культури.
Цей міждисциплінарний, програмно-інноваційний напрямок представляє ідеї
всебічного розуміння професії художника і дизайнера.

Факультет Графіки
Графіка
Графіка – міжфакультетська
		 спеціальность Анімація
Графіка – проектна, художня
→

(I СТУПЕНЬ, СТАЦІОНАРНЕ, ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ)

→

(I СТУПЕНЬ)

→

(II СТУПЕНЬ)

Пропозиція Факультету Графіки поєднує в собі знання з галузі художньої (майстерні) графіки, а також проектної графіки, що дозволяє виконувати професійну графіку на комерційному полі та на самостійній
дорозі творця-художника. Свідоме, самостійне мислення та діяння,
яке базується на теоретичних знаннях у галузі культури та мистецтва,
а також знання традиційних та сучасних прийомів роботи є нашим
пріоритетом.
Факультет Графіки гданської Академії образотворчих мистецтв від
самого початку існування характеризується певною дихотомією.
Формально використовує по відношенню до нього терміни «художня
графіка» і «проектна графіка», а у практичних і ідейних вимірах
він включає в себе навчання на дуже просторних полях творчої діяльності — від «твердого», векторного дизайну типографічних макетів
[layout] через соціально залученою графіку та секрети анімації,
до традиційних майстерних графічних технологій, таких як металеві
технології, ліногравюра, літографія, шовкографія та ряд інших.

		
		

д-р Лукаш Бутовскій
заступник декана Факультету Графіки

фото Bartosz Żukowski
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(НЕДІЛИМА МАГІСТРАТУРА)

(НЕДІЛИМА МАГІСТРАТУРА)

Навчання на Факультеті Живопису це неповторна атмосфера,
створена людьми, яких поєднала пристрасть і бажання поділитися
та.
своїм досвідом. Характеризує наш індивідуальний підхід до студен
Ми ретельно готуємо до індивідуальної творчої роботи, як в межах
станкового живопису, із застосуванням традиційних технологій,
так і творів з використанням інтермедіальних засобів вираження.
Ми пропонуємо роботу в сучасних, повністю обладнаних майстерень, а також участь у заняттях під відкритим небом, семінарах
і виставках.

Потрібно присвятити себе роботі, бути
активним і мати пристрасть – і, перш
за все, цікавитися тим, що робить.
Однак я помічаю, що таких властивостей
стає все менше і менше. На мій погляд,
ідеальним був би, той студент сильно
втягнутий в те, що вивчає.
		
		

д-р Марек Вжесиньскій
пису
заступник декана по художніх і наукових справах Факультету Живо

фото Bartosz Żukowski

Факультет Живопису
→
Живопис
→
Живопис – спеціальність Мистецтво
		 в публічному просторі

Факультет Скульптури та Інтермедій
Скульптура
Інтермедії
		 Інтермедії – Фотографія
Інтермедії – міжфакультетська
		 спеціальність Анімація
→

(НЕДІЛИМА МАГІСТРАТУРА)

(I СТУПЕНЬ, II СТУПЕНЬ)

(I СТУПЕНЬ, II СТУПЕНЬ)

→

(I СТУПЕНЬ)

Напрямок Скульптура, як мало що, присвячений людям, чутливим
на форму та вигляд форми реальності, яка нас оточує. Ми глибоко
віримо в силу та актуальність цієї художньої дисципліни – від століть надихааючої, динамічної і постійно розширюючої свої межі.
Навчання в напрямку Скульптура дозволять найбільш повно виразити своє індивідуальне ставлення до світу та мистецтва.
Навчання на напрямку Інтермедіа орієнтовані на людей, зацікавлених
в широкому контексті візуальних мистецтв, зокрема, змішуванням
медій, в нових способах оповідання, діяльності DIY (Do It Yourself)
та DIWO (Do It With Others), діях на межі між фотографією, відео,
інсталяцією, перформансом, але також в міждисциплінарних заходах,
які поєднують мистецтво та науку.

Прийнято вважати, що роль художника –
задавати питання. Але так як в сучасному
світі і в сучасному мистецтві питань
і так вже є багато, більшу цінність я бачу
в творах художників, які є спробами дати
на них відповіді.
		
		

д-р Ярослав Чарнецький
заступник декана Факультету Скульптури та Інтермедій

kowski
фото Bartosz Żu

→

К У ЛЬ Т У РА МАЄ
Б А Г А Т О ОБЛИЧ!

Починаючим навчання в Академії образотворчих мистецтв
у Гданську, Ректор вручає символічний інструмент праці – у відрив
і
від технологічних можливостей, з якими ми завершуємо другий
десяток XXI ст., цим інструментом є безперервно олівець.

Гердер побачив у минулому, що нема нічого менш визначеного, ніж
оце
слово - «культура» . Вона як відкритий словник. Складна і нескінченна
одночасно. Вона, здається, є, але постійно виникає знову і змінює свої
форми. Збирає слова, без спроби їх перекладу. Без оцінювання катало
гізує
матеріальні та нематеріальні творіння людини. В артефактах конкретизує
,
випускає окремий зміст, часто розширяє їх основні значення.
Провокує багато питань, але не допомагає при пошуку відповіді на
них.
Для гданської Академії образотворчих мистецтв культура – це, перш
за все, місія і відповідальність, пов'язана з навчанням молодих творц
ів.
Зосереджуючись на дидактичному процесі, ми намагаємося не забува
ти
про обличчя відкритої культури, функціонуючої в публічному прост
орі,
на основі діалогу, створеного спільно митцями та одержувачами.
Свідоцтвом нашої діяльності є культурна пропозиція, яка постійно
оновлюється, готується та впроваджується паралельно із навчальною пропо
зицією, и яка включає в себе, між іншим, виставки, галереї, лекції,
семінари, конференції, симпозіуми, концерти, просування видавництв
,
публікації та ін.
Для дискусії з творцем все частіше запрошується одержувач –
нова модель культури в принципі повинна функціонувати у відкритому
публічному просторі, а одержувач є її невід'ємним елементом, перши
м
критиком, а іноді і співавтором.
Ласкаво просимо до гданської Академії образотворчих мистецтв, а
тим
самим запрошуємо взяти участь в нашій багатій прокультурній пропо
зиції!
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МИСТЕЦТВА

У виставковому просторі академії є постійні галереї – Малого
Холу та Дизайну. Завдяки публічному виставленні творів вдається
ефективно поєднати просування училища з просуванням авторів,
пов'язаних з училищем. Серед зібраних об'єктів знаходяться як живописні роботи, так і реалізації «дизайнерської думки», що входять
до сучасного промислового дизайну та суміжних галузів, таких
як графічний дизайн. Виставка, яка представляє творчі досягнення
наших професорів та випускників, являє собою форму популяризації цієї спадщини. Камерні, відкриті для любителів мистецтва
будь-якого віку, галереї становять простори, що вшановують великі
імена, а також платформи для бесід про мистецтво, дизайн та культуру в цілому.
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Прокультурні діяльності Академії образотворчих мистецтв у Гданську,
яка складається з результатів роботи художників та педагогів, свій кінцевий ефект часто знаходять у публікації. Училище публікує монографії
і каталоги, а починаючи з 2017 року також періодик — Академія у Місті,
який допомагає акцентувати роль училища в участі та формуванні діалогу на тему ідеї сучасного міста, підкреслюючи внесок академічної спільноти в його розвиток, в сучасну дебату про місто та місцевий розвиток.
У 2017 році відкрив свою діяльность, також присвячений користувачам
електронних медії, активний арсенал знань — сервіс zbrojowniasztuki.pl,
метою якого є залучення уваги та задоволення амбіцій у галузі освіти
і популяризації мистецтва і культури. Відповідає при цьому ідеї відкритої академії.
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