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Obywatele Korei Północnej pracują w Polsce od ponad dekady*. Według 
raportu ONZ**, warunki w jakich żyją pracownicy, to „zinstytucjonalizo-
wane współczesne niewolnictwo”.*** Południowa Korea i pozarządowe 
władze**** twierdzą, że większa cześć wynagrodzenia robotników jest 
konfiskowana przez północno - koreańskie władze. Polska jest jedynym 
krajem UE, który zatrudnia tych pracowników. Poza UE są on wysyłani do 
Chin, Rosji i niektórych krajów afrykańskich. Około 60 tysięcy Koreańczy-
ków pracuje w 40 krajach, co stanowi 0,25% ludności ich kraju. Koreań-
skich robotników przymusowych można znaleźć na terenie niemal całej 
Polski. W latach 2012 - 2017 Ministerstwo Rodziny, Pracy I Polityki Spo-
łecznej przyznało im 1972 wizy robocze. Zatrudnieni w naszym kraju ro-
botnicy nie wracają szybko do Ojczyzny, a duża cześć pozwoleń na pracę 
jest przedłużana.
 W trojmiescie Koreańczycy pracują na terenach stoczniowych dlate-
go wraz z grupą  studentów i wykładowców ASP w Gdańsku i Uniwersy-
tetu Gdańskiego, zorganizowaliśmy konferencję i wystawę na temat pół-
nocnokoreańskich robotników przymusowych w Polsce. Przede wszystkim 
naszym celem jest rozpowszechnianie informacji o tej tematyce, ale tak-
że, żeby ludzie mieszkający w Gdańsku, mogli uświadomić sobie skalę 
problemu I go zinternalizować. Chcemy również, aby gdańszczanie mogli 
znaleźć wspólną przestrzeń, w której będą mogli porozmawiać o łamaniu 
praw człowieka, co dzieje się teraz, w naszym najbliższym sąsiedztwie.







Warsztaty z podstaw działań performatywnych. 
dr Anka Leśniak | Sylwia Aniszewska
Wydział Rzeźby i Intermediów, Plac Wałowy 15 
22.02.2019 Ι 14:00 Ι Galeria Multimedialna ( parter, sala  16p )

Anka Leśniak / Sylwia Aniszewska
Ciało / Obiekt / Przestrzeń. Warsztaty z podstaw 
działań performatywnych 
 
Zaznajomie studentek i studentów z działaniami per-
formatywnymi na wybranych przykładach oraz po-
przez serię ćwiczeń angażujących ciało. Rozszerze-
nie programu zajęć studentek i studentów kierunku 
Rzeźba o działania z własnym ciałem jako „tworzy-
wem”, żywą rzeźbą”.
1) wykłady multimedialne: Anka Leśniak „Perfor-
mance, analiza na przykładach”, Sylwia Aniszewska 
„Sztuka jako akcja.” 
2) ćwiczenia: 
Ćwiczenia wykonywane są indywidualnie, we współ-
pracy z grupą i w parach: ciało - ruch, ciało-głos, 
ciało – obiekt – interakcja, interakcja interpersonal-
na, improwizacja grupowa, seria działań.



Wydarzenie o charakterze otwartym prowadzone przez 
artystkę Alicję Bielawską, wokół problemu nadawania 
tytułów dzieł sztuki.
 „Jaką rolę pełnią tytuły w sztuce? Skąd się biorą 
tytuły? Na co mogą wskazywać? Przyjrzymy się jak ar-
tyści używają tytułów. Wspólnie będziemy szukać zna-
czeń w tytułach i pracować nad własnymi. Ćwiczenia 
praktyczne połączone będą z dyskusją. Warsztat otwar-
ty dla wszystkich chętnych. Odbędzie się on w ramach 
koła naukowego Atraktor.”



Seria interdyscyplinarnych wykładów multime-
dialnych filozofii sztuki przygotowanych przez  
dr Roberta Dolewskiego, dla studentów koła  
naukowego ASP Atraktor. Dla studentów ASP  
i otwartej publiczności. W celu popularyzator-
skim filozofii sztuki i podniesienia poziomu pu-
blicznego dyskursu wokół tej tematyki.







dziękujemy!
zapraszamy do współpracy!


