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Wystawa pracowników
Zakładu Plastyki Intermedialnej
Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
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Kuratorka wystawy / Dorota Chilińska

           Przeczytałam kiedyś zdanie, które miało 

tłumaczyć sens naszej egzystencji: „Kamień wpa-

dając do wody nie wie, że zostawia fale”. Gdybym 

chciała opowiedzieć dokładnie o moim życiu, mu-

siałabym, jak Marcel Proust, wymienić każdą w nim 

osobę, bo każda z nich przyczyniła się do zbudo-

wania historii mojego życia, a co za tym idzie mnie 

samej. Ta fala, która powstaje wokół nas, nawet 

jeśli jest bardzo przypadkowa, potrafi czasami za-

mieniać się w morze, w splotach spotkań i historii. 

Są jednak osoby i doświadczenia wyjątkowe, które 

zawsze pamiętamy. Chciałabym, żeby ta wystawa 

odnosiła się do takich doświadczeń…

wątku, jakim jest wzajemne oddziaływanie na sie-

bie ludzi i zjawisk, czasem pozytywne, a czasem 

nie. Prace zostały stworzone specjalnie na tę wy-

stawę. Każdy z nas wykorzystał swoją własną „so-

czewkę” do pokazania swoich doświadczeń, różne 

są też środki wyrazu, których używamy.

Wystawa pracowników Zakładu Plastyki Interme-

dialnej Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu skła-

da się z naszych refleksji przełożonych na media, 

z którymi pracujemy.

Wystawę tworzy wspólnie pracująca grupa ludzi – 

w różnym wieku i z różnym doświadczeniem. Fale 

to również pokolenia i poglądy. Tworząc koncepcję 

wystawy, pomyślałam przede wszystkim o tym, co 

stanowi naszą codzienność, czyli o pracy nauczy-

ciela. Moim zdaniem polega ona przede wszyst-

kim na budowaniu relacji z drugim człowiekiem. 

Czasami wystarczy tylko być obok i czekać; to jest 

najtrudniejsze i bywa bardzo męczące. Cudownie, 

kiedy wraca jako dobra fala, nadaje sens temu, co 

robimy. Wiem jednak, że zawsze ten proces jest 

dwustronny – ucząc innych, uczymy się też sami. 

Chciałabym skupić naszą uwagę na tym właśnie Kuratorka wystawy / Dorota Chilińska



2

1

3
Urodzony w 1966 roku. 

Działa w obszarze grafiki projektowej, plakatu, multimediów. Jest 

twórcą Festiwalu Plakatu i Typografii „Plaster” w Toruniu. 

Kieruje Pracownią Projektowania Wizualnego, kształci studentów 

w dziedzinie grafiki projektowej i multimediów. 

Lista zaczyna się od imion lub słów zastępczych, którymi nazywa-

łem swoich rodziców, krewnych, rodzeństwo, przyjaciół z podwór-

ka, kolegów ze szkoły. Spędziłem wiele dni starając się wydobyć na 

powierzchnię postacie, które w znaczący sposób wpłynęły na ko-

lejne etapy mojego życia. Spis ma układ chronologiczny. Na pewno 

kogoś pominąłem. Starałem się jednak być szczery wobec tej ego-

istycznej selekcji, wymieniając zarówno bohaterów pozytywnych, 

jak i postaci, o których wolałbym zapomnieć; choć, jak widać, nie 

zapomniałem. Najważniejszą cezurą stał się wpływ, jaki wywarły 

na mój los moje decyzje, moje wybory. Obrazy, które pojawiały się 

przede mną podczas tego mozolnego, ale dającego wiele satysfak-

cji procesu, przywoływały drobne epizody, wydawałoby się, zapo-

mniane historie, niepozorne obiekty, ulice, budynki, mieszkania, 

psy, które mnie pogryzły, pokrzywy, które poparzyły, zapachy, które 

zniewoliły, pszczoły, które użądliły, ryby, które się zerwały...

Urodzona w 1975 roku.

Zajmuje się instalacją i wideo instalacją, jest autorką filmów arty-

stycznych i dokumentalnych. 

Prowadzi Pracownię Multimediów w Zakładzie Plastyki Interme-

Urodzony w 1949 roku.

Zajmuje się działaniami artystyczno-społecznymi, sztuką inter-

medialną i multimedialną, scenografią teatralną i telewizyjną oraz 

Urodzona w 1976 roku.

Jej prace mają charakter interdyscyplinarny, ostatnio zajmuje się 

kolażem i filmem animowanym. 

Związana jest z Pracownią Multimediów. Prowadzi zajęcia ze stu-

dentami pierwszego roku -  przedmiot Struktury wizualne oraz ani-

mację komputerową.

dialnej UMK, gdzie uczy realizacji artystycznych z wykorzystaniem 

multimediów i filmu.

Bardzo chciałam, żeby w mojej instalacji pojawił się magiczny głos 

Garego i Pauli - postaci uwięzionych w wirtualnym świecie. Dwój-

ki, która prowadziła najdłuższą audycję radiową, przedmiotem 

której był dyskurs filozoficzny na temat nieskończoności.* Mówiąc 

krótko, fragmentu pracy Wojciecha Bruszewskiego pt. Radio Ru-

iny Sztuki. Budując koncepcję wystawy myślałam o tej pracy, bo 

z jednej strony przypomina ona osobę, która zawsze pozostanie 

dla mnie ważną, artystę, którego podziwiam i z którym kiedyś mia-

łam przyjemność pracować, jak również temat i przedmiot pracy 

dotyczą czegoś, co z czasem coraz bardziej panoszy się w mojej 

głowie. Jest nią nieskończoność... 

Im dłużej żyję, tym bardziej czas wydaje mi się krótszy. Stulecia 

i tysiąclecia, które kiedyś były wiecznością zmieniają się w chwi-

le, a mój pobyt tutaj, choć coraz dłuższy, odczuwam jako krótką 

chwilę. Gary i Paula wygłaszają myśli Wielkich Filozofów zakodo-

wane w postaci fal radiowych, z nadzieją, że zostaną odebrane, 

odkodowane i zapamiętane. Ta metafora ludzkiej „obecności” 

podoba mi się najbardziej, dlatego zapożyczyłam fragment au-

dycji „Radia Ruiny Sztuki” i umieściłam w mojej instalacji wideo. 

W warstwie obrazowej pracy bazuję na prostej sztuczce pogłębia-

nia obrazu w perspektywie zbieżnej, odbijanej w nieskończoność. 

Każda osoba obecna w polu pracy, podobnie jak w historii ludz-

kości, dokona chwilowego zaburzenia odbijając się przez chwilę 

w obrazie nieskończoności, akcentując w nim swoją obecność.

Dziękuję Pani Małgorzacie Kamińskiej-Bruszewskiej za użyczenie 

prawa do wykorzystania pracy Wojciecha Bruszewskiego. 

* Komputer kompilował Fragmenty tekstów filozoficznych na temat 

nieskończoności, m.in  Platona, Schoppenhauera, Gödla, Chuang 

Tzu, Jamesa, Russella i innych Wielkich Filozofów. Powstałe zbit-

ki myśli wygłaszały dwa generatory mowy nazwane Gary i Paula. 

W 1988 roku Wojciech Bruszewski uruchomił pracę w formie radia, 

które nadawało z Berlina na częstotliwości UKF 97,2 MHz. Radio 

emitowało audycję bez przerwy przez kolejne 5 lat. Artysta rozważał 

możliwość podłączenia komputera do baterii słonecznych, co po-

zwoliłoby nadawać w nieskończoność, nawet po ewentualnej zagła-

dzie ludzkości.

sztuką użytkową. Jest autorem założeń ideowo-artystycznych 

projektów i działań artystycznych. Pisze teksty krytyczne o sztuce 

i kulturze współczesnej. Jest kuratorem sztuki i animatorem kultu-

ry a także ekspertem w zakresie edukacji plastycznej oraz animacji 

kultury w środowiskach lokalnych.

Kieruje Pracownią Intermediów w której, wspólnie z dr Marią 

Szczodrowską, realizują autorski program rozbudzania kreatyw-

ności oraz odwagi studentów w podejmowaniu niekonwencjo-

nalnych działań intermedialnych, łączących ze sobą różne postaci 

sztuki: plastykę, muzykę, teatr, film, literaturę, telewizję, multime-

dia i inne jej przejawy.

Instalacja Fale eteru, rozumiana jako współczesna forma zaistnie-

nia dzieła sztuki, ale także jako techniczna odbiorcza instalacja 

radiowa, wpisuje się w realizowany przeze mnie od 30 lat autorski 

projekt W poszukiwaniu środka świata. Tym razem odwołuję się do 

moich dawnych, dziecięcych fascynacji odbiornikami radiowymi, 

zwłaszcza tymi wyposażonymi w „magiczne oko”. Radio pozwa-

lało w tamtych latach przekraczać pozamykane granice i słuchać 

na falach krótkich średnich i długich głosów, muzyki i dźwięków 

z całego świata. Niezapomniane jest wieczorne słuchania Radia 

Luxembourg i jego słynnej listy przebojów nadawanej w latach 

60-tych. Dopiero później, w czasie nauki w technikum w klasie 

radiowo-telewizyjnej, dowiedziałem się, że szum słyszany w radiu 

pomiędzy stacjami pochodzi z dwóch źródeł: z odległego kosmo-

su i różnego rodzaju zakłóceń elektromagnetycznych. Także tych, 

za pomocą których zagłuszano słuchaną na falach krótkich stację 

„Wolna Europa”. 

Instalację Fale eteru tworzą cztery radia z mojej kolekcji: kryształ-

kowe Selector II z 1920, Pionier U2 z 1949,  Juwel 2 z 1957 i Turandot 

z 1965 roku. Dzięki rozpiętej nad nimi w sali instalacji antenowej 

będzie można posłuchać docierających do nas fal.

Instalacji towarzyszy obraz, który namalowałem w 1973 roku, 

jeszcze w czasie studiów. Przedstawia on wnętrze dawnego radia 

lampowego na tle jego schematu elektrycznego. Był to dla mnie 

wówczas ważny gest symboliczny, przeprowadzający mnie ze 

świata techniki instalacji radiowych do świata instalacji, obiektów 

i działań powstających w odkrywanym przeze mnie świecie sztuki 

nowoczesnej.
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W odpowiedzi na koncepcję wystawy Fale, dzielę się refleksją 

na temat procesu przetwarzania rozmaitych wydarzeń i spotkań 

w życiu. Co z falą, która czasem zalewa i powoduje, że niemal 

się topimy? Jak nie wpaść w panikę, zachować przytomność? 

Dla mnie świat zewnętrzny jest emanacją tego, co w środku. 

Odnoszę się zatem do wewnętrznych „fal”. Serce człowieka pom-

puje krew, wytwarza silne pole elektromagnetyczne, silniejsze niż 

mózg. Komunikacja pomiędzy ludźmi zachodzi przede wszystkim 

na poziomie nieświadomym. Nieświadomość w ujęciu jungow-

skim jest symbolicznie reprezentowana przez wodę i ciemność. 

Reakcja emocjonalna na wydarzenie, spotkanie jest często nie-

uchwytna, złożona, zachodzi w środku, „pod skórą”. Następuje 

przetwarzanie danej sytuacji, alchemiczna przemiana, a jej skutki 

będą widoczne dopiero po jakimś czasie. Słowa z sanskrytu „Ana-

hata” (tak określany jest ośrodek serca we wschodniej duchowej 

anatomii, znaczy nieuderzony, niepokonany) i „hridayakasha” 

(przestrzeń gdzie zamieszkuje czystość) oznaczają wewnętrzne 

centrum. Serce jest środkiem, który scala i integruje: górę i dół, to 

co ciemne, ciężkie, jak i to co lekkie i jasne. Moja praca jest próbą 

ukazania subtelnego procesu przemiany. Jest potrzebą symbolicz-

nego odtworzenia świętej  przestrzeni, która współistnieje i splata 

się ze sferą codzienności. W końcu, jest próbą odpowiedzi na py-

tanie jak dalej żyć po stracie bliskiej osoby? Nagła śmierć mojej 

młodszej siostry zdeterminowała ostatnie miesiące. Jej pamięci 

dedykuję moją realizację.  

Urodzony w 1980 roku. 

Zajmuje się fotografią i architekturą wnętrz.

Pracuje w Zakładzie Plastyki Intermedialnej w Pracowni Fotografii.

Nic nie jest takie, na jakie wygląda. Nasze oczy odczytują obrazy, 

mózg posiada pamięć fotograficzną. Kiedy jednak powstaje ciąg 

fotografii, zestawimy kilka zdjęć, zauważamy, że tworzą one obraz 

ruchomy, połączenia między nimi tworzą falę.

Gdy widzimy pierwszy raz mapę dowolnego miasta, kraju czy nie-

ba, odczuwamy dyskomfort. Jednak po chwili nasz umysł z cha-

osu, który widzi, zaczyna budować nową logiczną rzeczywistość. 

Fala w naturalny sposób wypycha nas ze strefy komfortu. Otwiera 

na nieznane, wywiera trwały ślad.

Z chaosu wydobywa się nowy porządek, siła która burzy, ale także 

daje początek jakiemuś nowemu zjawisku.

Nasza przestrzeń życiowa zwykle ma określoną długość i szero-

kość, ale posiada także głębię. Jest wielowymiarowa, a poszcze-

gólne wymiary życia dostrzegamy zakładając bądź pozbywając się 

„filtrów”. Owe filtry są naszym doświadczeniem, wiedzą, umiejęt-

nościami, przeżyciami, echem fal, które zostawiły ślad w naszym 

życiu.

Urodzony w 1944 roku.

Artysta i pedagog, znany przede wszystkim z działań w przestrzeni 

miejskiej pod hasłem „Heliotropy” jak również „Magii liczb”

W Zakładzie Plastyki Intermedialnej prowadzi wykłady ogólnouni-

wersyteckie „Aktualia sztuki”.

Z nauki pobranej w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych we 

Wrocławiu i studiów nauczycielskich w Studium Nauczycielskim 

w Opolu oraz na kierunku artystyczno-pedagogicznym na Wy-

dziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, a przede wszystkim z racji 

zatrudnienia po studiach w Zakładzie Pedagogiki Artystycznej i od 

2000 r. w Zakładzie Plastyki Intermedialnej WSzP UMK, zajmo-

wałem się malarstwem, grafiką warsztatową i konceptualną, me-

todyką wychowania plastycznego, metodami upowszechniania 

kultury plastycznej i sztuki, aktualiami sztuki, strukturami wizu-

alnymi dla Grafiki oraz intermediami i interdyscyplinariami sztuk 

plastycznych. W zainteresowaniach sztuką bieżącą interesowała 

mnie ona jako zjawisko żywe i dynamicznie zmienne, rozwojowe 

i szukające swego aktywnego miejsca w szerszym, społecznym od-

biorze i kształtowaniu kultury plastycznej społeczeństwa. 

Piszę o sobie w czasie przeszłym po zmianie statusu zatrudnienia 

na UMK na aktywnego pracownika bez etatu i po zatrudnieniu się 

w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na kierunku Design w Biz-

nesie do prowadzenia rysunku i podstaw grafiki, struktur wizual-

nych oraz kształtowania klimatu barwnego.

Macierzysty Zakład nadal podtrzymuje mnie w swoim przyjaciel-

skim gronie, a macierzysta Uczelnia wykorzystuje mój potencjał 

Urodzona w 1972 roku.

Zajmuje się fotografią, grafiką warsztatową i cyfrową, witrażem, 

szkłem artystycznym, jak również działaniami na pograniczu róż-

nych dyscyplin artystycznych.

W Zakładzie Plastyki Intermedialnej kieruje Pracownią Interdyscy-

plinarną. Związana jest również z Pracownią Fotografii, gdzie pro-

wadzi zajęcia z fotografii artystycznej i dokumentalnej.

Morskie fale pełne są sprzeczności. Zagarniają, pochłaniają i wy-

noszą jednocześnie; bezpowrotnie „zmywają” odciśnięte na pia-

sku ślady, idealnie wygładzając jego powierzchnię; czasem jednak 

naruszają i osłabiają; wprowadzają poczucie harmonii swoją po-

wtarzalnością, hipnotyzują rytmicznym szumem albo niepokoją 

narastającą siłą; niekiedy delikatnie masują, innym razem bezli-

tośnie smagają nasze ciało; kształtują, rzeźbią - konsekwentnie 

i powoli. Odbieramy je wszystkimi zmysłami - możemy poczuć 

ich smak, zapach, chłód na swojej skórze, zachować w pamięci 

ich obraz.

Nasze życie składa się z takich spotkań. Niektóre budują nas, 

zmieniają, a inne niszczą…

Są jednak relacje, wydawałoby się powierzchowne, niepogłębione, 

jak małe fale, które jedynie marszczą „skórę” wody. Zwielokrot-

nione, zlewają się ze sobą. Jedna podobna do drugiej, a jednak 

każda inna. Razem tworzą niepowtarzalną, igrającą ze światłem 

strukturę.  

Są tłem, wytchnieniem. Pozwalają na nabranie dystansu, na do-

strzeżenie i docenienie tych bardziej spektakularnych sytuacji.

Mimo że z pozoru niczego nie zmieniają, są równie ważne - to one 

dominują w naszym życiu. Stanowią jego integralną część.

Są niecodzienną codziennością.

Szymon Chyliński
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Urodzony w 1955 roku.

Zajmuje się fotografią kreacyjną, społeczną i pejzażową.

Kieruje Pracownią Fotografii, gdzie prowadzi zajęcia związane 

z fotografią unikatową i reklamową.

Zajmuję się przede wszystkim fotografią społeczną. Niektórzy na-

zywają ją też fotografią humanistyczną, czyli taką, która jest bli-

sko człowieka. Fotografia społeczna powstaje w efekcie poznania 

człowieka, rozmowy z nim i poznania jego świata.

Często odwiedzam Kresy, ponieważ to dla mnie powrót do domu 

i do mojej przeszłości, dziejów mojej rodziny. Z wiekiem inaczej 

postrzegamy upływ czasu. 

Zdobyte doświadczenia i przeczytane lektury utwierdzają mnie 

w potrzebie odkrywania swoich korzeni, powrotu do krainy 

przodków. Mój nieodżałowany przyjaciel Mariusz Hermanowicz, 

artysta fotografik, którego twórczość jest już zamknięta, miesz-

kający w latach 80-tych do 2008 roku na emigracji we Francji, 

zawsze mnie namawiał do powrotu na Kresy. Były to też jego 

korzenie rodowe. Było mi łatwiej, bo znam język litewski. To są 

z pewnością magiczne tereny i miejsca. Czas płynie tam zupeł-

nie inaczej, a dawny świat nie przemija tak szybko. Być może na 

obszarach postindustrialnych zmiany są bardziej widoczne, ale 

Litwa boczna, przygraniczna, pozostała taka, jak dawniej. Pograni-

cze polsko-litewskie to z pewnością wyjątkowa przestrzeń. Na tym 

terenie mieszają się różne wpływy: są tam historyczne ślady pol-

skości, litewskości, białoruskości czy żydowskości. Interesująca 

też jest duchowość pogranicza, która wynika z tej różnorodności 

kultur. Przy naszej wschodniej granicy mamy tatarów, czyli kulturę 

muzułmańską, mamy prawosławie, mamy też starowierców, którzy 

osiedli na Suwalszczyźnie i Mazurach Garbatych. 

Ten pograniczny styk kultur bardzo mnie interesuje, staram się to 

pokazać, ponieważ fotografia jest też dla mnie poszukiwaniem 

i odkrywaniem tego, co ważne i ulotne.

Powracająca fala

Ten w kurtce / Stojący przodem / To On / Sławny za życia / I po... M. Her-

manowicz / Autor nieodżałowany / Prawd nieznanych / Dziś, gdy czas 

upłynął / Fala spotkań i relacji / Końca i  początku / Wciąż powraca.

Witold Jurkiewicz

Powracająca fala
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dydaktyczny do zlecania ogólnouniwersyteckich i kursowych wy-

kładów z Aktualiów Sztuki. Przedmiotu, który wymyśliłem i prowa-

dzę od ćwierćwiecza na UMK. W jakimś sensie jest on realizacją 

idei i programu mojej Galerii Latającej z 1972 r. Wykład ogólnouni-

wersytecki na UMK z Aktualiów Sztuki prowadzony przeze mnie 

w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, cieszy się niezwykłym, 

ponad 200 - 300. osobowym uczestnictwem studentów z 37 

kierunków studiów, najwięcej z Ekonomii. Od semestru letniego 

będę z nim dojeżdżał do Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. 

To mnie cieszy i podtrzymuje nie tylko na duchu przydatności spo-

łecznej, ale i utrzymuje w dobrej, żywotnej kondycji artystyczno – 

dydaktycznej. 

Kolegom z ZP/ dziękuję za podtrzymywanie mojej, życiowej aktyw-

ności dydaktyczno – artystycznej, a Dorocie Chilińskiej za zapro-

szenie mnie do „Fal”. 

W „Falach” prezentuję moje ostatnie, wielkoformatowe dzieło na-

ściennego mega zapisu „Magii liczb – VI”, 2015/16, powstałego 

i zamurowanego w Galerii 939 Zakładu Rysunku UMK przy Szo-

sie Bydgoskiej 52/56. Dzieło w banerowej, podwójnej reprodukcji 

w skali 1:1, wydrukowanej z dokumentalnej fotomatrycy autor-

stwa Andrzeja Skowrońskiego. Towarzyszy temu video prezenta-

cja procesu zapisywania „Magii liczb – VI”, autorstwa Dominika 

Smużnego.

Maria Szczodrowska

Urodzona w 1987 roku.

Jest autorką książek artystycznych i koncepcji graficznych w książ-

kach innych autorów. 

W Zakładzie Plastyki Intermedialnej prowadzi zajęcia w Pracowni 

Intermediów. Ceni realizacje wykraczające poza konwencje, łą-

czące różne dziedziny, nieobojętne, charakteryzujące się dobrym 

doborem materiałów, atrakcyjną wizualnie formą i estetyką opra-

cowania. Ciekawi ją to, co aktualne w sztuce i kulturze.

Radosław Staniec

Urodzony w 1985 roku.

Zawodowo zajmuje się tworzeniem identyfikacji wizualnych, ani-

macji, oraz projektowaniem publikacji z przygotowaniem do druku.  

W Zakładzie Plastyki Intermedialnej prowadzi zajęcia w pracow-

ni Projektowania Wizualnego. Lubi być na bieżąco, często aktu-

alizuje bazę projektów, które zwróciły jego uwagę. Szuka nowych 

możliwości i inspiracji. Ceni prostotę, czytelność oraz niekonwen-

cjonalne działanie.

Marysia i Radek – twórcy, marzyciele, dwa charaktery, dwa spoj-

rzenia, często różne, ale biegnące w jednym kierunku.

Jesteśmy parą w życiu i w pracy. W duecie jak i w indywidualnych 

projektach jesteśmy dla siebie niezastąpionym wsparciem, ale 

jednocześnie jesteśmy swoimi największymi krytykami.

W realizacji łączymy w wizualną całość kilka elementów i zwią-

zanych z nimi idei.  Przede wszystkim odnosimy się do wspólnie 

ustalonej koncepcji wpływania na siebie, dzielenia się przestrze-

nią, do codziennych oddziaływań. Do tego, co nas kształtuje. 

Bliki wypełniające przestrzeń symbolicznie odwołują się do na-

szych zderzeń z ludźmi, którymi się otaczamy. Są to nasi bliscy, 

rodzina, przyjaciele, oraz ci, z którymi spotykamy się w pracy 

– współpracownicy, studenci, zleceniodawcy. Ludzie, którzy są 

z nami od zawsze, ci, którzy pojawiają się wielokrotnie, ale też ci, 

którzy wpływają na nas tylko przez chwilę. Opowiadamy sobie 

o tych zderzeniach, relacjonujemy je sobie każdego dnia. To wła-

śnie spotkania, kontakty z innymi, emocje wypełniają nam czas, 

migoczą i wyciszają się naprzemiennie. Hałasują. 

Istotną cechą instalacji jest równowaga elementów, które, mimo że 

tworzą wizualnie spójną całość, wykonaliśmy osobno. Zawieszone 

w przestrzeni podtrzymują się, gwarantując sobie wzajemną sta-

bilność. W tych elementach odnosimy się do kwestii, które wpły-

nęły na to, jacy jesteśmy. Do wartości takich jak wolność i rodzina. 

Nawiązujemy do wolności w kontekście własnych wyborów, swo-

body twórczej i finansowej, do ograniczeń wywołanych czyjąś wolą 

bądź brakiem możliwości. Symbolicznie ukazujemy konieczność 

naszego dostosowania się, wpasowania się w ramy, lub szukania 

innych ram. Jednocześnie wskazujemy na wartość tego, co stabil-

ne i silnie zakorzenione – na związek z domem, z rodziną, z ziemią, 

z konkretną przestrzenią, której granice symbolicznie i metafizycz-

nie wyznacza rzeka.

wzajemnie lub nakładają potęgując swoje działanie. Ile tych fal 

jeszcze mnie dosięgnie – czas pokaże…

9
Urodzony w 1967 roku.

Jest muzykiem instrumentalistą z szeroką wiedzą informatyczną. 

Obok działalności koncertowej zajmuje się również kompono-

waniem i aranżacją utworów opartych na folklorze Kujaw i Ziemi 

Chełmżyńskiej oraz pisaniem do nich tekstów.

Związany z Pracownią Multimediów, gdzie prowadzi przedmioty 

związane z realizacją dźwięku. 

Fale wspomnień to retrospektywny kolaż dźwiękowy odwołujący się 

do wydarzeń z mojego życia – zamierzonych lub nieraz zupełnie 

przypadkowych. Wydarzeń, które nie tylko szczególnie utkwiły mi 

w głowie, ale także wpłynęły na dalsze lata życia. Mimo że niektóre 

z nich dzisiaj wydają się bardzo odległe, to wciąż dostrzegam ich 

konsekwencje. W dużym stopniu zdeterminowały to, kim obecnie 

jestem, gdzie jestem, czym się zajmuję. Gdyby nie przypadkowa 

rozmowa z kolegą w VI klasie, nie byłbym dzisiaj muzykiem. Gdyby 

nie kłopoty ze zdrowiem, z pewnością pracowałbym w innym miej-

scu i zawodzie. Pierwsza szkolna wycieczka w Gorce zostawiła 

ślad w postaci wielkiej miłości do gór oraz dziesiątek zdeptanych 

szlaków i szczytów… Fale wspominanych wydarzeń nadal odbijają 

się od mojego życia i nic nie wskazuje, aby był to cykl wygasający.

Każde wspomnienie, umieszczone na osi czasu symbolizowanej 

przez zegar, poprzedzone jest sygnałem zawierającym zakodo-

wany w prosty sposób rok. Początek, to wieś kujawska, na której 

spędziłem sporą część dzieciństwa. Dalej pierwszy kontakt z akor-

deonem, lekcje u profesora, walczyk przygotowany na pierwszy 

w życiu występ, ale także fragment ostatniego utworu, który gra-

łem przed przymusowym 20-letnim rozstaniem z instrumentem. 

Początki fascynacji komputerami w epoce programów wgrywa-

nych z kaset magnetofonowych. Z lekka podchmielony organista 

i jego wykonanie Marsza weselnego na moim ślubie. Muzyka Tatr 

i Alp, ale także Andaluzji. Utwór z największego koncertu, w któ-

rym brałem udział razem z kilkuset innymi muzykami. Prowadzona 

przeze mnie kapela ludowa – dla niej gram, komponuję, aranżuję, 

piszę teksty i przypominam sobie Kujawy sprzed 45 lat. Niekoń-

czące się fale odbijają się z niespodziewanych stron, wygaszają 

Arkadiusz Soroka

Fale wspomnień 
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Urodzony w 1957 roku.

Zajmuje się performance, instalacją, obiektem i tkaniną artystyczną. 

Kierownik Pracowni Ikonosfery, prowadzi zajęcia z zakresu struktur 

wizualnych, realizacji interdyscyplinarnych i pracownię dyplomową.

W swojej twórczości odnajduję rożnego rodzaju problem fali, któ-

ra kołysze się po istocie naszej egzystencji. Wystarczy przytoczyć 

cykl obrazów tekstylnych sprzed 30-tu lat z wykorzystaniem tka-

nin z rozedrganymi deseniami pasowymi. Sięgając głębiej w istotę 

fali, zauważam, że problem ten pojawia się także w moich obec-

nych cyklach. W zrealizowanych w ciągu ostatnich kilkunastu lat 

wystawach, istotnym dla mnie był pokaz w Galerii BWA w Olsz-

tynie w 2014 roku. Jednym z cykli był zestaw kontynuowany od 

2002 roku – „Ostatnie pożegnania”. Rozwinięcie tej koncepcji 

nastąpiło kilka miesięcy później w Galerii Szyperska w Poznaniu. 

Innym, jeszcze ważniejszym wątkiem w moim artystycznym życiu, 

jest traktowanie zużytych materii jako podstawowego budulca do 

prac z zakresu tkaniny unikatowej. Po kilku udziałach w Triennale 

Tkaniny w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi podjąłem 

się „obandażowania” wszystkich słupów w Galerii Sztuki Współ-

czesnej we Włocławku w 2015 roku. Spoglądając na kilkanaście 

prac z zakresu tkaniny i inne, z wykorzystaniem tekstylnych de-

struktów, nieodparcie dostrzegam problem falowego postrzegania 

czasu, który mija. Nie tylko w odniesieniu do czasoprzestrzennego 

„obandażowywania” słupów, ale i sentymentalnej retrospekcji na 

temat „Ostatnich pożegnań”. Refleksji nad tym, co kończy swoją 

funkcjonalną użyteczność. Bliskie jest to rozważaniom związanym 

z motywem śmierci. Jednak, moje działania w swojej istocie bliż-

sze są odmiennej relacji do śmierci – narodzinom. Patrząc bowiem 

z upływu kilkudziesięciu lat na własną twórczość, swoje impresje 

na temat przemijania rzeczy i ludzi traktuję bardziej jako coś, co 

rodzi się z tego, co zostało potraktowane jako zdegradowane ele-

menty z naszej rzeczywistości. Dlatego też do istoty śmierci pod-

chodzę jako do kwestii, która może być początkiem nowej jakości. 

Jak fala, która dobija do brzegu i powtórnie wraca z impetem w tą 

samą stronę

Marian Stępak

Maria Szczodrowska Radosław Staniec 

Koniec i początek

Nurt



Na naszym Wydziale mocno się akcentuje nasze wileńskie ko-

rzenie, potem powojenne, wspominając Ferdynanda Ruszczyca, 

Bronisława Jamonta, Stefana Narębskiego czy Tymona Niesio-

łowskiego, mało mówimy o tym co było później. Opowiedz o ar-

tystach, którzy kiedyś tutaj pracowali, których osobowość i twór-

czość wniosła coś niezwykłego w środowisko artystyczne skupione 

wokół Wydziału, czy też naszego „Zakładu”.

Opowiem o Ewaryście Zamelu, który na pewno tu dużo wniósł, był 

to bowiem bardzo poszukujący artysta. On był w zasadzie mala-

rzem, ale wykonywał raczej obiekty malarskie. Na przykład wyci-

nał z płyty pilśniowej jakiś kształt i na tym malował. Kiedyś wyciął 

z płyty kształt baraniego kożucha, takiego modnego i pożądanego, 

jakie nosiło się w latach 70-tych. Pomalował tę płytę tak, żeby wy-

glądała jak kożuch i potem ten kożuch wystawił w Galerii ZPAP 

w cenie, jaką wtedy miały kożuchy, a były bardzo drogie. Wówczas 

było to bardzo odważne, oryginalne i nowatorskie. Inne znane 

działanie Ewarysta odbyło się za mostem kolejowym, na wzgórzu 

w okolicy Winnicy w Toruniu. Umieścił on tam kilkumetrowe krzy-

że, do których przybił te swoje powycinane i namalowane obiekty: 

kożuchy, koszule, przedmioty codziennego użytku, mam nawet 

zdjęcia tego działania. Zamel, jako asystent, proponował nam tak-

że niekonwencjonalne ćwiczenia...

Podobnie jak Roman Drzewiecki, to też był wtedy niezwykle no-

woczesny człowiek...

Tak, Romek był rzeczywiście bardzo aktywnym i otwartym arty-

stą. Jeździł na słynne plenery w Osiekach, na których bywała cała 

polska awangarda artystyczna, można powiedzieć „trzymał rękę 

na pulsie” sztuki współczesnej. Ponieważ mieszkał w Warszawie, 

więc oglądał to, co się dzieje w Zachęcie i w innych warszawskich 

galeriach, a jako artysta i pedagog był tutaj w Toruniu ceniony 

przez nas za swoją postawę. Wiadomo, że najwięcej dawał nam 

profesor Janusz Bogucki, który opowiadał o sztuce aktualnej. 

Przywoził katalogi m.in. z Documenta w Kassel, ale to były wy-

kłady, natomiast Romek Drzewiecki to realizował. Oczywiście, 

sam jako artysta był bardziej zachowawczy, ale jako pedagog był 

otwarty na wszelkie nowe formy działania, akceptował to, co my-

śmy wyprawiali. To chyba były najbardziej kluczowe postaci w la-

tach 70., kiedy dokonywał się kolejny przełom w sztuce. Od czasu 

do czasu miał też wykłady Jurek Ludwiński, od kiedy w 1976 roku 

zamieszkał w Toruniu.

Jakie były wtedy ważne galerie w Toruniu?

Przede wszystkim to była Galeria Punkt prowadzona właśnie 

przez Jurka Ludwińskiego (1976-1978), wcześniej Wiesiek Smuż-

ny prowadził nowatorską Galerię Latającą (1972). Bardzo ważne 

spotkania odbywały się także w studenckiej Galerii S działającej 

na Wydziale Sztuk Pięknych i którą wówczas prowadziłem. Wtedy 

przyjeżdżała tutaj na spotkania cała polska, konceptualizująca, 

współczesna awangarda m.in Ewa Partum, Józef Robakowski, 

Grupa 061, Warpechowski ... Właściwie dzięki tej galerii mieliśmy 

przegląd współczesnej sztuki polskiej. 
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Urodzony w 1982 roku. 

Autor animacji, teledysków oraz instalacji multimedialnych. Na 

swoim koncie ma również dwa działania performatywne, z których 

jedno trwa nadal. 

Prowadzi zajęcia w Pracowni Multimediów ucząc obróbki obrazu 

cyfrowego, animacji 2D i 3D. 

Morze bez fal to nie jest prawdziwe morze! To oczywiście moja 

subiektywna opinia, ale dopiero kłębiące się fale potrafią wywo-

łać we mnie ogromny zachwyt. Są rzeczy w życiu człowieka, które 

działają jak swoisty wehikuł czasu, przywołując uczucia z przeszło-

ści, „przenosząc” go w inną czasoprzestrzeń. Na mnie niewątpliwie 

działają tak fale, a najmocniej kąpiel we wzburzonym morzu, która 

pozwala mi poczuć dziecięcą radość z przeżywanej chwili.

Nie lubię sztuki sentymentalnej, ale aktualny moment w moim 

życiu oraz temat wystawy, skłoniły mnie do zaprezentowania tak 

osobistej realizacji. Postanowiłem temat fal potraktować pozornie 

dosłownie, pokazując stare nagrania VHS z wakacji nad morzem, 

nagrane przez mojego tatę. Będąc od niedawna ojcem, zastana-

wiam się chwilami jakie momenty będą dla mojego syna czymś, 

co pozostanie w jego pamięci na zawsze i będzie dla niego wła-

śnie takim „wehikułem czasu”, jakim dla mnie jest falujące morze. 

Chciałbym, żeby miał jak najwięcej takich wspomnień, które są 

kapitałem na resztę życia. Liczę na to, że moja realizacja przywoła 

w odbiorcy wspomnienie jego własnych „fal”.

autorzy:

Eugeniusz Wlaźlak (12.03.1950 – 15.06.2003)

Tomasz Wlaźlak (24.04.1982)

Nikodem Wlaźlak (01.07.2016)

Tomasz Wlaźlak

Fale 
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O historii Zakładu Plastyki Intermedialnej,
o sztuce i edukacji rozmawiają
Dorota Chilińska i Witold Chmielewski.
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Zapytam Cię jeszcze o to, co pojawiało się zawsze i pewnie będzie 

się pojawiać, czyli o to nasze poczucie bycia prowincją artystyczną.

To jest prawda i nieprawda. Ja tego nie czułem, ani w czasie stu-

diów ani w czasie pracy na uczelni. Raczej spotykałem się ze 

stwierdzeniami, że Wydział Sztuk Pięknych w Toruniu jest świetny, 

że jest to uniwersytet, dzięki czemu mamy szersze wykształcenie 

niż na Akademii Sztuk Pięknych. Ale mówili tak tylko mądrzy lu-

dzie, bo niestety panowało też przekonanie, że Toruń kształci tylko 

nauczycieli plastyki. Kiedyś też studenci uważali, że dostać się na 

akademię, to dopiero jest coś...

Sporo się zmieniło, wybitni artyści pracują na małych uczelniach...

Tak, choć na pewno Warszawa wciąż dominuje i tak już będzie. 

Bycie tutaj ma jednak też swoje plusy. Toruń zapewnia znakomite 

warunki do studiowania, a tak naprawdę to żeby się rozwijać wy-

starczy tylko bardzo chcieć, można przecież teraz bywać wszędzie, 

uczestniczyć w wydarzeniach na całym świecie ...

Rzeczywiście, świat, również świat sztuki, stał się bardziej otwarty 

i dostępny, jest o wiele większy dostęp do informacji, więc my-

ślę, że studia to wyjątkowy czas na rozwój. To, że możemy w tym 

uczestniczyć jako pedagodzy, jest na pewno fantastycznym do-

świadczeniem.
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A potem, w latach 80., co się u nas działo?

Lata 80. to jest czas Solidarności a zaraz potem stan wojenny, 

więc jest to bardzo specyficzny okres... Były to więc raczej takie 

działania do wewnątrz, poza oficjalnym życiem artystycznym. 

Część artystów działała w kościołach, czy w tym ruchu niezależ-

nym, my (jako Grupa 111) zamknęliśmy się w Lucimiu, wyłączając 

się ze środowiska toruńskiego. W tym czasie Galerię S prowadzi-

ła Iwona Lemke,  zapraszała wielu ciekawych polskich artystów. 

Galerię prowadził  też Yach Paszkiewicz. Pamiętam, jak w ramach 

prowadzonych przeze mnie zajęć, za namową Yacha studenci 

zrobili wielką wystawę o narkomanii. Było to kilka poruszających 

environment zmontowanych w przestrzeniach galerii. Na wystawę 

i na spotkanie przyjechał nawet Marek Kotański. To było spore wy-

darzenie w tym czasie. 

W latach 90. zaczęły się eksperymenty z nowymi mediami, po-

wstał „Zakład Plastyki Intermedialnej”. 

Tak, to czas zmian które nastąpiły po „Okrągłym stole”, wtedy uru-

chomiliśmy nowy kierunek studiów ze specjalnością „Intermedia”.  

To był też bardzo ciekawy czas, w Galerii S działali wtedy Małgo-

sia Jankowska, Wojtek Jaruszewski i Oskar Dawicki. Zapanowało 

takie ożywienie, odbywały się spotkania performance „Tu per-

formance”. Przyjeżdżali m.in. Anna Baumgart i Norbert Walczak, 

Piotr Wyżykowski z NTSC, Michał Górski, Cezary Bodzianowski, 

Jacek Zachodny. Większość z tych artystów dopiero zaczynała, 

potem dopiero znalazła swoje słuszne miejsce na polskiej scenie 

artystycznej. 

To jest też czas, kiedy zaprosiłem do nas, do pracy  ze studenta-

mi, Wojtka Bruszewskiego z Łodzi. Rozwinął on u nas video-art  

i multimedia, choć grunt przygotował Yach Paszkiewicz. To były 

wówczas  początki multimediów na uczelniach plastycznych, 

a my w Toruniu należeliśmy do grona inicjatorów tego ruchu. 

Udało nam się też  przekonać władze uczelni, żeby zainwestować 

w sprzęt - komputery, kamerę wideo, to wszystko było wtedy bar-

dzo kosztowne. 

Pamiętam jeszcze z czasu, kiedy studiowałam, pojawiały się pyta-

nia „czy wideo to jest sztuka?”. Teraz już nie ma takich wątpliwo-

ści, multimedia bardzo się upowszechniły, ale w latach 90. właści-

wie realizacje wideo były tylko w Łódzkiej Filmówce, w Katowicach 

i w Poznaniu. 

Próbowaliśmy wówczas szukać jakiegoś zastosowania dla specy-

fiki naszego kształcenia artystycznego i pedagogicznego. Trochę 

to szło w kierunku zastosowania multimediów w twórczości arty-

stycznej a trochę w edukacji. Ze względu na przepisy i możliwość 

prowadzenia u nas, w Zakładzie, tylko kierunku „Edukacja arty-

styczna w zakresie sztuk plastycznych” długo trzymaliśmy się tej 

formuły. Dopiero kilka lat temu mogliśmy stworzyć kierunek „Sztu-

ka mediów i edukacja wizualna” ze specjalnościami „Multimedia 

i fotografia” oraz „Rysunek mediów”. Cóż, zobaczymy jak to się 

sprawdzi, to już właściwie Twoje pokolenie zdecyduje, co z tym 

dalej zrobić.

Nasza rozmowa przypomniała mi, jak kiedyś się myślało o rozwoju 

multimediów, jak to się bardzo zmieniło, nie tylko technologicznie. 

Właściwie to prowadząc taki kierunek, który ma nadążyć za współ-

czesnością, musimy bardzo często zmieniać metody i narzędzia 

kształcenia. 

Dlatego warto wprowadzać różnorodność, gdzie nie tylko domi-

nują multimedia i fotografia, ale również obecne są performance, 

działania plastyczne, environment, media rysunkowe i inne po-

szukiwania intermedialne i interdyscyplinarne. Oczywiście teraz 

zdecydowanie wiodące są multimedia bo, co tu ukrywać, dają 

przecież studentom największe szanse na zdobycie pracy. 

D.Ch.

W.Ch.

Witold Chmielewski

profesor artysta, wieloletni kierownik Zakładu Plastyki Interme-

dialnej.

Dorota Chilińska

absolwentka ZPI, obecnie prowadzi Pracownię Multimediów 

w wyżej wymienionym „Zakładzie”.



Zakład Plastyki Intermedialnej jest 
częścią Wydziału Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Obecnie prowadzi kierunek 
„Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna”
ze specjalnością „Multimedia
i Fotografia”.
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Przedmiot Fotografia ukierunkowany jest na praktyczne zapozna-

nie studentów z podstawowymi elementami fotografii, takimi jak: 

światło - warunek konieczny do zaistnienia fotografii, zapis trójwy-

miarowej przestrzeni na dwuwymiarowej płaszczyźnie, zagadnie-

nie rejestracji czasu i ruchu czy problem rejestracji i interpretacji 

w fotografii, wykorzystując przy tym proces srebrowy i cyfrowe 

techniki zapisu obrazu fotograficznego, a także ich połączenie. 

Studenci zapoznają się z techniczną i technologiczną stroną me-

dium fotograficznego oraz środkami ekspresji jakimi ono operuje. 

Celem kształcenia jest świadomy i twórczy sposób myślenia re-

alizowany w obszarze fotografii. Poprzez realizowane zagadnienia 

studenci rozwijają swoją indywidualną wrażliwości w postrzeganiu 

i interpretowaniu otaczającej ich rzeczywistości, jednocześnie 

przygotowywani są do samodzielnej pracy twórczej i zawodowej 

w obszarze samej fotografii, jak również fotografii wchodzącej 

w relację z innymi mediami.

Intermedialność to łączenie ze sobą różnych sposobów przekazy-

wania informacji. Natomiast intermedialność w sztuce to nie tylko 

łączenie ze sobą różnych postaci sztuki (plastyka, muzyka, film, 

teatr, literatura, telewizja, multimedia i inne), ale przede wszystkim 

działanie artystyczne prowadzące do zmiany, poszerzenia i wzbo-

gacenia konwencjonalnych sposobów tworzenia sztuki, a także 

tradycyjnych sposobów jej pojmowania i odbioru. Działanie to nie 

jest tylko gestem artystycznym, ale także interwencją społeczną, 

mającą na celu wkroczenie do zastanej rzeczywistości, rozbicie 

dogmatycznych systemów myślenia i tworzenie nowych postaci 

sztuki i kultury.

Zadaniem Pracowni Intermediów jest wprowadzenie studentów 

w obszar sztuki intermediów, rozumiany jako znaczący element 

sztuki i kultury współczesnej. Szczególnie zależy nam na rozbu-

dzaniu kreatywności oraz odwagi w podejmowaniu niekonwencjo-

nalnych działań intermedialnych z uwzględnieniem ich kontekstu 

społecznego.

W Pracowni Intermediów zajmujemy się następującymi zagadnie-

niami i formami ich realizacji:

Znaczenie sacrum i profanum w intermediach, sztuce i kulturze.

Globalność i lokalność kultury i sztuki w intermediach.

Społeczny kontekst intermediów, intermedia wobec polityki 

i ekonomii.

Intermedia wobec nauki i techniki, szczególny kontekst ekologii.

Interaktywność w relacjach: autor-nadawca, dzieło-działanie, od-

biorca-uczestnik.

Tradycyjne i nowoczesne media sztuki oraz sztuka źródeł i sztuka lu-

dowa jako pola inspiracji w intermediach.

Prezentacje intermedialne (m.in. obiekt, instalacja, environment, 

performance, happening, pokaz audiowizualny i multimedialny). 

Kreacje indywidualne i zespołowe.

Projektowanie przestrzeni wystawienniczej, oprawy plastycznej wi-

dowisk i scenografii telewizyjnej.

Intermedialne akcje, działania i interwencje artystyczne, społeczne, 

edukacyjne, promocyjne i reklamowe w przestrzeni zurbanizowanej 

i przyrodniczej.

Eksperymenty, działania niekonwencjonalne, przekraczanie granic 

sztuki, bycie poza sztuką.
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Pracownia Fotografii

Pracownia Intermediów

Dr hab. Witold Jurkiewicz (Kierownik Pracowni),

dr hab. Anna Kola,

mgr Szymon Chyliński

Prof. Witold Chmielewski (Kierownik Pracowni),

dr Maria Szczodrowska



W Pracowni Ikonosfery prowadzone są zajęcia z kilku przedmio-

tów. Jednym z podstawowych, niezbędnym dla prawidłowo pro-

wadzonej dydaktyki, jest przedmiot Struktury wizualne dla pierw-

szego roku studiów. W ramach zagadnień dotyczących struktur 

wizualnych realizowane są ćwiczenia w postaci kompozycji ma-

larskich na płaszczyźnie dwuwymiarowej, będących wynikiem 

poszukiwań w zakresie formy i koloru w obrębie abstrakcji geo-

metrycznej. Treści tematyczne w prowadzeniu przedmiotu ujęte 

są w taki sposób, aby studenci w dalszej kolejności konfrontowali 

swoje artystyczne pomysły związane z pojęciem przestrzeni i cza-

soprzestrzeni.  Niezwykle ważnym jest poszukiwanie przez stu-

dentów  plastycznego i emocjonalnego wyrazu w swoich pracach.  

Z tegoż powodu, wszystkie ćwiczenia poprzedzane są bardzo ob-

szernymi wykładami na temat sztuki współczesnej. Jest to istotne 

z uwagi na fakt, iż wiele osób przychodzi na studia bez pogłębionej 

wiedzy odnoszącej się do zagadnień związanych ze sztuką nowo-

czesną. Tego typu wiedza i nadbudowa teoretyczna na temat ka-

nonów podziału płaszczyzny są niezbędne do rozwiązań plastycz-

nych z zakresu tworzenia kompozycji malarskich i przestrzennych.  

W ramach Pracowni Ikonosfery prowadzone są również zajęcia 

z działań interdyscyplinarnych na wyższych rocznikach studiów. 

Tutaj główna uwaga skierowana jest na działania performatywne, 

sztukę obiektu i instalacji. Na piątym roku studiów prowadzona 

jest także pracownia dyplomująca, która ma za zadanie przygo-

tować studenta do zaprezentowania na wysokim poziomie arty-

stycznym dzieła zamykającego etap kształcenia podczas pięciu lat 

studiów. 

W 2007 roku kierownik Pracowni Ikonosfery zainicjował Festiwal 

Performance „Koło Czasu”, początkowo realizowany w salach 

wykładowych ZPI, a od 2010 roku w CSW w Toruniu. Od 2012 

roku przeprowadzane są Interdyscyplinarne Spotkania Studen-

tów „Giartino – Ogród Sztuki” w Zakładzie Plastyki Intermedialnej 

i Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu.

Świat mediów cyfrowych stale ulega przeobrażeniom. Wprowa-

dziliśmy multimedia na Wydział Sztuk Pięknych w Toruniu w 1993 

roku - mały mikser do VHS był wtedy dla nas niezwykłym wyna-

lazkiem technicznym, a komputer Amiga świetnie sprawdzał się 

w animacji. Wojciech Bruszewski używał Amigi do tworzenia ze 

studentami konceptualnych prac, wykorzystujących losowość 

i przypadek. Potem pojawiły się „pecety” i tak już zostało, choć 

nasz sposób pracy na nich stale się zmienia, jak również obszary 

naszych zainteresowań i sposób wykorzystania mediów w szero-

ko pojętej twórczości.  Kierownikiem Pracowni Multimediów jest 

dr Dorota Chilińska, która zajmuje się głównie wykorzystaniem 

multimediów w realizacjach filmowych, pojawiają się małe formy 

dokumentalne, eksperymenty filmowe, coraz częściej studen-

ci realizują film jako pracę dyplomową. Dr Joanna Chołaścińska 

wprowadza studentów w świat animacji, w której to dziedzinie 

jest specjalistką. Realizuje animację 2D komputerową i poklatko-

wą oraz Flash. Tutaj pojawia się również animacja interaktywna, 

służąca prezentacjom lub prostym grom flashowym. Pracownia 

multimediów pomyślana jest w taki sposób, żeby w czasie kształ-

cenia studenci mogli poczuć różnorodność zastosowań multime-

diów, zatem na zajęciach prowadzonych przez dr Tomasza Wlaź-

laka pojawiają się animacja 3D, jak również realizacje artystyczne 

stosujące obrazy ruchome, mapping, scenografie multimedialne, 

instalacje wideo itp. Osobnym obszarem multimediów są realiza-

cje audio, niezbędne do pracy w tej dziedzinie. Za tę część odpo-

wiada informatyk i muzyk mgr Arkadiusz Soroka. Studenci uczą 

się profesjonalnych nagrań, opracowania dźwięku oraz prostych 

kompozycji muzycznych. Pracownia multimediów realizuje autor-

ski program, który ma formę otwartą, zmieniającą się wraz z rze-

czywistością i technologią, jak również dostosowaną do potrzeb 

i zdolności studentów. 
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PATRONAT MEDIALNY:

Pracownia Interdyscyplinarna koncentruje się na idei współistnie-

nia i współtworzenia pomiędzy klasycznymi dyscyplinami sztuki, 

a dyscyplinami nowymi. Prowadząc działania w obszarze trady-

cyjnych i nowych mediów uczy posługiwania się szeroko pojmo-

wanym językiem wizualnym. Realizowane prace i podejmowane 

problemy, odnoszą się do obszaru: rysunku; malarstwa; grafiki; 

fotografii; realizacji wideo i zapisu filmowego; obiektu i instalacji; 

performance, happeningu i działań parateatralnych; zjawisk wystę-

pujących na ich styku. Praca ze studentem ma na celu rozwijanie 

umiejętności autorskiej kreacji artystycznej o interdyscyplinarnym 

charakterze, obejmującej działania na płaszczyźnie i w przestrze-

ni (zamkniętej i otwartej). Poruszane zagadnienia odnoszą się do 

jakości i wartości plastycznych: światła, barwy, bryły, faktury, linii, 

przestrzeni, ruchu, czasu. W ramach pracowni studenci kształcą 

swoje zdolności tworzenia przedmiotów i obiektów interdyscypli-

narnych na bazie słów i pojęć, własnych doświadczeń, zdobytej 

wiedzy i umiejętności warsztatowych. Otwarta formuła Pracowni 

skupia się przede wszystkim na indywidualnej pracy ze studentem.

Ze względu na szeroki zakres i różnorodność poruszanych zagad-

nień, Pracownia interdyscyplinarna jest miejscem, gdzie studen-

ci doprecyzowują obszar swoich zainteresowań i utwierdzają się 

w postawie interdyscyplinarnego twórcy, czego dowodem są wy-

różniające się realizacje dyplomowe, powstałe w ramach Pracowni.

W ramach Pracowni, od II roku do V roku studiów, realizowane są 

przedmioty: Działania interdyscyplinarne, Realizacje interdyscypli-

narne, Plastyka interdyscyplinarna, Aktualia sztuki.

Pracownia Projektowania Wizualnego skupia się wokół działań 

związanych z szeroko rozumianą grafiką projektową. Zajęcia opie-

rają się zarówno na pracy manualnej, jak i na działaniach wspar-

tych technologią cyfrową. W odniesieniu do najnowszych trendów 

tej dyscypliny sztuki studenci rozwijają umiejętności związane 

z typografią, szeroko rozumianym znakiem graficznym i identyfi-

kacją wizualną. Specyfiką tej pracowni  jest poszerzanie rozumie-

nia  działań projektowych o kontekst  powiązany z aktualnymi ten-

dencjami kształtującymi kierunki sztuki współczesnej, takimi, jak 

działania efemeryczne, konceptualne, przestrzenne i site-specific.
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