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IDEA

Projekt sztukamody to gwarancja naszej obecności w świecie mody! 

Sztukamody to oferta aktywności twórczych skoncentrowanych na próbie  
definiowania idei, procesów, produktów i usług, rozwijających się pod wspólnym 
hasłem, którym jest moda. 

Sztukamody to multidyscyplinarny projekt zainicjowany w 2017 roku.  
Składa się m.in. z kreatywnych warsztatów i wykładów, organizowanych przez  
cały rok akademicki dla szerokiego grona odbiorców – również spoza Akademii. 

Wspólnie z uczestnikami wszystkich wydarzeń zastanawiamy się i wymyślamy 
nowe zadania dla artystów oraz projektantów pracujących dziś i w przyszłości.  
Możemy i dlatego eksperymentujemy z wizją roli, jaką sztuka i projektowanie 
będą odgrywały dla dobra naszych społeczeństw.



PRACOWNIA KRAWIECKA



KONFERENCJE

Konferencje naukowe sztukamody to coroczne okazje do dyskursu na tematy 
związane z historią i teorią sztuki, rolą przemysłu, wpływu człowieka na ekologię 
w wymiarze lokalnym i szerszym i co najważniejsze, rolą sztuki w rozległym 
świecie mody. Poznajemy się wzajemnie i mamy okazję do zabierania głosu przed-
stawiając swoje punkty widzenia.

Możliwość wymiany poglądów i spoglądania na problemy z różnych perspektyw 
skutkują pogłębionym zrozumieniem aspektów ważnych dla jakości tworzenia, 
kontekstu pracy, strategicznej pozycji człowieka oraz rozwoju zaufania dla intuicji.

Projektując program konferencji każdorazowo chcemy łączyć teorię i praktykę. 
Nasze konferencje angażują doświadczonych nauczycieli i profesjonalistów z wie-
lu branż. Takie podejście wspiera nas w tworzeniu założeń programów kształcenia 
dla współczesnego nauczania zespołowego, które chcemy rozwijać.

PART-



KONFERENCJE   |   1. EDYCJA

12–13 maja 2017

Moda jako kreator w obszarach 
procesu projektowego,  
trendów wizualnych i kultury

ZAGADNIENIA: 

1. Historia / teoria 
2. Edukacja / koncepcja autorskiej marki 
3. Trendy / proces projektowy
4. Kreowanie wizerunku / promocja marki

UCZESTNICY:

mgr Małgorzata Botor 
prof. Sławomira Chorążyczewska 
dr Elżbieta Cios 
mgr Marija Djordjevic 
mgr Anna Dudzińska 
mgr Marcin Hryniewicz 
dr hab. Adam Kamiński 
mgr Monika Kędziora 
dr Tomasz Kwiatkowski 
dr Dominka Łukoszek 
mgr Ewa Małecka 
mgr Paula Milczarczyk 
mgr Sylvia Najduk 
mgr Małgorzata Popinigis 
mgr Tomasz Stefunko 
mgr Weronika Szerle 
mgr Krzysztof Śliwiński 
mgr Joanna Weyna 
dr Katarzyna Zawistowska

Partnerzy:

Patroni medialni:

Patronat Honorowy
Rektor ASP w Gdańsku 
dr hab. Krzysztof Polkowski



KONFERENCJE   |   2. EDYCJA

18 maja 2018

Granice mody
Sztukamody to gra słów, w ich obszarze znaczeniowym mieszczą się ubiór,  
trendy form i fasonów oraz niezwykła dynamika zmian świata kreacji,  
wizualizacji i produkcji.

Świat kreacji i kreatywności, rola człowieka - jako tego, który potrzebuje,  
który inspiruje i tworzy. Moda jako inspiracja dla wielu dziedzin i przenika-
jących się dyscyplin twórczych i jako ta, której twory dystrybuowane są za 
pośrednictwem wirtualnego świata w globalnym wymiarze.

UCZESTNICY: 

dr hab. Adam Kamiński
mgr Michał Kędziora
mgr Agnieszka Kochańczyk 
dr Tomasz Kwiatkowski 
mgr Aneta Lipiec 
mgr Marta Mach 
mgr Małgorzata Nowak 
mgr Krystian Olszewski 
mgr Marta Ożóg-Orzegowska 
mgr Agnieszka Polkowska 
mgr Joanna Staniszewska 
mgr Krzysia Staniszewska 
mgr Patryk Wojciechowski

Partnerzy:

Patroni medialni:

Patronat Honorowy
Rektor ASP w Gdańsku 
dr hab. Krzysztof Polkowski



KONFERENCJE   |   3. EDYCJA

11 maja 2019

Kształcenie, a moda?
ZAGADNIENIA: 

1. Idea, szkic, sztuka i design; 
2. Kreacja, projektowanie, promocja; 
3. Produkcja, wdrożenie, ochrona. 

UCZESTNICY: 

dr Ewa Bujak 
mgr Paulina Ciecierska
mgr Agnieszka Flisikowska
dr hab. Agata Głowacka-Zielińska 
dr Łukasz Grzejszczak 
mgr Monika Jenowein-Patyczek 
dr hab. Adam Kamiński, prof. ASP
mgr Piotr Paluch 
dr Tomasz Kwiatkowski 
dr hab. Andrzej Leśniak prof. nadzw. PAN 
dr Zbigniew Mańkowski
mgr Alicja Pałgan 
mgr Małgorzata Popinigis 
mgr Marta Ślazińska 
mgr Krzysztof Śliwiński 
dr hab. Marek Średniawa, prof. ASP 
dr Anna Wachowicz 
dr hab. Hanna Wojdała-Markowska 
dr Mariusz Wrona 

Partnerzy:

Patroni medialni:

Patronat Honorowy
Rektor ASP w Gdańsku 
dr hab. Krzysztof Polkowski



WARSZTATY

–

Dlaczego nieustannie  
organizujemy warsztaty?

Ponieważ chcemy pogłębiać świadomość dostępności szerokiej gamy technik 
i technologii istotnych dla tworzenia dzieł sztuki oraz projektowania mądrych 
przedmiotów.

Podczas pracy warsztatowej uczestnicy mają możliwość poszerzania swoich 
umiejętności. Doświadczają współpracy, kreują system komunikacji,  
samodzielnie zarządzają procesem twórczym. Mają możliwość obserwacji 
swoich postępów z różnych perspektyw i podejmowania decyzji poddając je 
nieustannie krytycznej refleksji.

W trakcie organizowanych przez nas zajęć warsztatowych uczestnicy nabierają 
krytycznego dystansu do siebie – umiejętności, która jest wartością dla sztuki 
i wielu innych dziedzin w ich przyszłej karierze zawodowej.

Nasi uczestnicy są uczniami. Nasi nauczyciele dzielą się z nimi swoim doświad-
czeniem i wiedzą, wspierają i rzucają wyzwania ich artystycznym wynikom.  
Wzajemnie angażujemy się w konstruktywną dyskusję nad opracowywaniem 
strategii realizacji projektów.

2017 

 » warsztaty fotograficzne „4h fashion zine project” (mgr Małgorzata Popinigis)
 » warsztaty fotografii modowej w LPP E-commerce Studio  
(mgr Marcin Hrynkiewicz, mgr Tomasz Stefunko)
 » warsztaty projektowania ubioru „Fut(u)ro” (dr Elżbieta Cios)

2018

Szkoła wiosenna (14–15 kwietnia, 28–29 kwietnia, 12–13 maja)

Warsztaty projektowania i szycia elementów ubioru, projektowania graficznego  
i szeroko rozumianej komunikacji wizualnej związanej z prezentacją produktu. 

Prowadzący: 
 » Damian Bossak 
 » dr Ewa Bujak 
 » Izabela Disterheft 
 » mgr Agnieszka Flisikowska 
 » Sabina Klechowicz 
 » mgr Agnieszka Kochańczyk 
 » dr Tomasz Kwiatkowski 
 » mgr Krystian Olszewski 
 » mgr Małgorzata Popinigis 
 » mgr Joanna Staniszewska 
 » mgr Krzysztof Śliwiński 
 » mgr Katarzyna Tusk 
 » mgr Patryk Wojciechowski 
 » Ireneusz Żeromski

2019

Nie boimy się popełniać błędów (styczeń–maj 2019)

 » Projektowanie i szycie gorsetów (dr Ewa Bujak, mgr Agnieszka Kochańczyk) 
 » Fashion BHP (dr hab. Adam Kamiński, prof. ASP; mgr Piotr Paluch, mgr Marzena Świniarska)
 » Ubiór? Naturalnie! (dr hab. Agata Głowacka-Zielińska) 
 » Plastic non Fantastic (dr Anna Wachowicz) 
 » Design Thinking „Plastic non Fantastic” (dr Anna Wachowicz)
 » Rysunek żurnalowy (dr Maciej Dojlitko) 
 » Sitodruk (mgr Jakub Zając) 
 » Wpływ ubioru na zdrowie człowieka (dr Tomasz Kwiatkowski)  
+ rysunek żurnalowy (dr Maciej Dojlitko) 
 » Shopper Bag – simple stories (Łukasz Smoła) 
 » Ubiór a kostium – nośnik tożsamości (dr Katarzyna Zawistowska, mgr Marija Djordjejevic) 
 » Zarządzanie marką w modzie (mgr Paulina Ciecierska) 

Projektowanie elementów ubioru: elementy konstrukcji ubioru, 

podstawy metodyki projektowania, tworzenie inspiracji  

(moodboard), dobór tkanin, przygotowanie próbek jakościowych 

i określenie palety kolorystycznej, opracowanie detalu, koloru 

i faktury kolekcji, projektowanie ubioru dla określonej grupy 

docelowej, przygotowanie identyfikacji kolekcji. 

Strategia komunikacji produktu w branży modowej: tworzenie 

wizerunku marki odzieżowej w social media, zarządzanie marką 

firmy modowej i tworzenie strategii marketingowej, modelowanie  

biznesowe w oparciu o canvas business model, zwiększenie 

efektywności procesów związanych z komunikacją biznesową, 

prezentacja produktu – fotografia i art direction, prezentacja pro-

duktu w przestrzeni rzeczywistej, trendy w branży e-commerce, 

czyli jak sprzedawać produkt w internecie.



WARSZTATY

–



STUDIA

–

Świadome Projektowanie Ubioru
Inspiracją do rozpoczęcia prac nad utworzeniem propozycji nowych studiów  
są oczekiwania naszych aktualnych i przyszłych studentów, zainteresowanych 
poszerzeniem oferty edukacyjnej ASP w Gdańsku o wątki dedykowane  
projektowaniu elementów odzieży i akcesoriów.

Opracowywana koncepcja to trwające trzy semestry studia podyplomowe  
skierowane dla tych, którzy oczekują uaktywnienia swojego, w pełni świadome-
go procesu twórczego, ale także określenia kompetencji zawodowych pod kątem 
autentycznych warunków rynkowych i aktualnego myślenia biznesowego.

Chcemy przygotowywać uczestników do przedsiębiorczej praktyki zawodowej 
zwanej kulturą, udostępniając im cały potencjał Akademii, nie zapominając  
o wyposażeniu w umiejętności praktyczne w zakresie konstrukcji i wykonania 
elementów odzieży oraz akcesoriów.

W przygotowywanej ofercie kształcenia staramy się stworzyć klimat i warunki 
przyciągające ludzi, którzy mogą myśleć inaczej, myśleć indywidualnie.  
Chcemy, aby uczestnicy inspirowali się wzajemnie i zachęcali do działania,  
tym samym angażując się w rozwijanie dobrych praktyk na rzecz całej Uczelni 
oraz koncentrując się na potrzebach ludzi.

Wyobraźmy sobie przestrzeń tętniącą życiem, wypełnioną ludźmi podczas  
pracy, której finalnym efektem są zrealizowane dzieła z określoną funkcją –  
mądre idee, procesy i przedmioty.

sztukamody.pl
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