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Treści programowe – metody nauczania  

Zajęcia w Pracowni Litografii są prowadzone dla studentów od pierwszego do piątego roku. 
Podstawową formą zajęć są ćwiczenia realizowane przez studenta w ciągu roku 
akademickiego poprzedzone wprowadzeniem w formie wykładów z technik graficznych  
(z naciskiem na techniki druku płaskiego – litografii) oraz wykładów teoretycznych 
poszerzających horyzonty intelektualne i możliwości kreacyjne. Wykłady z zakresu techniki 
mają za zadanie pokazać studentowi pełne spektrum możliwości technicznych warsztatu 
litograficznego, co ma swoje odbicie w jego świadomym doborze środków – dzięki 
ugruntowanej wiedzy, student może swobodniej poruszać się w sferze kreatywnej,  
a kształtowana materia graficzna odzwierciedla jego ekspresję i indywidualne podejście  
do tematu. 

Ćwiczenia mają różny charakter trudności w zależności od stopnia zaawansowania studenta, 
opierają się na korektach indywidualnych oraz grupowych. Podsumowanie indywidualnego 
postępu prac, także weryfikacja na tle działań twórczych innych studentów odbywa się po 
zrealizowaniu finalnego projektu, którego zwieńczeniem jest publikacja w formie wystawy 
końcoworocznej. 

Na podstawie ćwiczeń student powinien dać możliwie ścisłą i konsekwentną odpowiedź 
prezentując interpretację zadania w formie samodzielnego projektu cechującego się 
zrozumieniem, wysokim profesjonalizmem, wyczuciem formy, zarówno pod względem 
walorów intelektualnych, jak i pod kątem wybranych rozwiązań technicznych. 

______ 

ĆWICZENIA (wybrane) 
______ 

Ćwiczenia dla studentów 3-5 roku mają otwartą strukturę i pozostawiają szersze pole 
interpretacyjne. Towarzyszą im słowa klucze i hasła (np. ''Intryganci”), wsparte 
cytatami z literatury pięknej. Zadania te, osadzone w większym przedziale czasowym, 
mają charakter przekrojowy i panoramiczny. Z założenia są prowadzone w cyklu, 
zarysowują szerszy kontekst działań twórczych, skłaniają do reinterpretacji 
klasycznych tematów (np. ,,Siedem grzechów”, „Przeszkody”, „List”, „Portret 



rodzinny”), jak i też zmuszają do ujawnienia osobowości i charakteru autora. Istotne 
jest nie tylko pokazanie finalnego ,,produktu”, ale też proces zmagania się z materią, 
techniką i z samym sobą. 

List 
 
Każdy z nas zapytany o plany na życie czy bliżej nieokreśloną przyszłość ma w głowie 
ułożoną mniej lub bardziej konkretną listę składającą się w zależności od indywidualnego 
przypadku ze spraw i rzeczy mniej lub bardziej istotnych – kaprysów, postanowień, 
oczekiwań (własnych, zapożyczonych, mniej lub bardziej realnych). Skacząc od zachcianki 
do zachcianki, biegnąc od celu do celu, w pewnym momencie przeczuwamy podskórnie, że 
wbrew naszej woli coś nam umyka. W momencie większej jasności myśli dochodzimy do 
konkluzji, że stawialiśmy na liniowość, a wbrew temu postanowieniu posuwamy się ruchem 
kolistym na podobieństwo chomika kręcącego się na kołowrotku w ciasnej klatce. Nie 
pomaga nawet wspomnienie króliczka, za którym dzielnie biegliśmy. Do tego dochodzi 
niejasne przekonanie, że gdzieś pozostaje, pochyla się w skupieniu, oczekiwaniu ktoś/coś, 
kto/co męczy, nie daje spokoju i domaga się wyjaśnienia, zwolnienia, większej klarowności, 
większego spokoju. A może jest odwrotnie? To niezałatwione coś wymaga mocniejszej 
reakcji i innej ekspresji? 

Sprawy, które na początku wydawały się nieistotne poprzez wieczne odkładanie urastają do 
rozmiarów gigantycznej katastrofy, lekko rzucone słowa nabierają wagi ciężkiej, wypchnięte 
na margines świadomości zapomniane problemy powracają jak bumerang. I w końcu 
pewnego dnia ze zdziwieniem odczuwamy z całą jasnością nagłego objawienia, że 
niedokończone wątki nigdy nie doczekają się rozwinięcia, nie będzie puenty i nikt nie 
postawi kropki nad i, nieprzeprowadzone rozmowy pozostaną w niebycie i nikt nie udzieli 
żadnych wyjaśnień, a dyskusje, w których niegdyś stawiało się wszystko na ostrzu noża nie 
mają najmniejszego sensu. 

Ćwiczenie "List" to próba zatrzymania kołowrotka, zachęta do zwerbalizowania tego, co 
pozostało zawieszone, niedokończone. W wielu poradnikach istnieją gotowe formułki 
dotyczące pisania listów, "Styl w jakim napiszemy list zależy głównie od adresata." – mówi 
jedna z reguł, ale czy rzeczywiście zawiera stwierdzenie prawdziwe? List to wyraz naszych 
intencji i emocji, rodzaj pomostu przerzuconego pomiędzy nami a nieobecnym adresatem. 
Dobór słów, obrazów, rodzaj ekspresji zależy wyłącznie od nas, od sytuacji, którą 
stwarzamy, i od rodzaju więzi jaka nas łączy z daną osobą do której się zwracamy. Istnieje 
wiele rodzajów listów – list z zapytaniem, list rekomendacyjny, list z zażaleniem, list ze 
skargą, list z pogróżkami, list z reklamacją. Może być to też "list do bliskiej osoby", kilka 
pytań, parę odpowiedzi, powrót do paru ważkich słów przepraszam, dziękuję, kocham. 
A może zwykłe Drogi/a XY, a co u Ciebie? 

Z przyjemnością rekomendujemy kamień. Pozostając z wyrazami szacunku, Pracownia 
Litografii

Podróż 



Ze słownika: Podróż z łaciny zwana peregrynacją, z francuskiego wojażem. Jest to zmiana 
miejsca pobytu na odległe. Osoba podróżująca pieszo to wędrowiec, podróżujący środkiem 
komunikacji to podróżny lub wojażer. W odróżnieniu od koczowników, członków grupy 
ludzi nieposiadającej stałego miejsca zamieszkania, przemieszczającej się z miejsca na 
miejsce, np. w związku ze zmianami pogody lub w poszukiwaniu żywności, wody, opału 
albo pastwisk dla zwierząt hodowlanych, podróżnym był przedstawiciel cywilizacji 
osadniczej. Podróże odbywano od dawna. Początkowo dla praktycznego celu jak nauki, 
handlu, polityki.Podróżowano również do miejsc kultu religijnego z chęci odpokutowania za 
grzechy, zjednania łask lub w podzięce za nie. Podróż wymagała odpowiedniego 
przygotowania. Podróżni brali ze sobą garderobę na różne pory roku, zastawę stołową, 
zapasy jedzenia, czasem namioty oraz służbę. W ten sposób podróż stawała się wyprawą. 
W starożytności, a następnie w dobie odrodzenia (XV-XVI wiek) podróżowano także dla 
przyjemności i poznania świata. Podróżnicy spisywali swoje przeżycia, opisywali 
przemierzane krainy i zwyczaje ludów je zamieszkujących. Te notatki i pamiętniki były 
często publikowane i stanowiły dla współczesnych cenne źródło wiedzy o świecie. W XV 
i XVI wieku nastąpiła epoka wielkich odkryć geograficznych na skutek których 
organizowano wyprawy zbrojne w odległe rejony świata zwane konkwistą. Celem 
konkwistadorów był podbój i opanowanie nowych terytoriów. 
Podróżnik bez określonego celu jest włóczęgą lub łazikiem. Podróżowanie, bez możliwości 
powrotu to tułaczka. Podróżnik do miejsc świętych (religijnych) to pielgrzym. Podróż 
polityczna to poselstwo. W XX weku podróżny stał się pasażerem. 
Podróż to ruch, zmiana. Nie tylko stanu fizycznego ale i psychicznego. W którym kierunku 
podążasz? Zmianą może być nie tylko podróż, która jest przed nami. Taką samą wartość ma 
podróż którą już odbyliśmy lub odbywamy w przeszłość – wgłąb siebie. Co się zmieniło, 
jakie nowe doświadczenia wzbogaciły nas? Co i kogo zobaczyliśmy? Być może wciąż 
jesteśmy w podróży? Gdziekolwiek będziesz i cokolwiek zobaczysz, poczujesz, przeżyjesz, 
postaw analogiczny ruch, znak, gest w swoim notatniku. Miej go zawsze przy sobie, nie 
rozstawaj się z nim, to Twój ekwipunek. Zbieraj tam wszystkie najmniejsze momenty, 
słowa, zdania, rzeczy które spotkasz i usłyszysz na swej drodze. Kolekcjonuj je i układaj. 
Rysuj mapy, analizuj przedmioty. Buduj narrację, segreguj lub twórz chaos. Możesz być 
włóczęgą, pielgrzymem, pasażerem, konkwistadorem, badaczem. Ważne aby ślady Twoich 
stóp nie zostały zatarte przez czas. Nie odwracaj wzroku i nie chodź na skróty. Zanotuj to co 
zobaczysz na kamieniu. 
Spiesz się. Pamięć jest ulotna, a czas zmienia krajobraz i ludzi bezpowrotnie. 

Francis Ponge 
Ze wstępnych notatek do człowieka. 

Kreatywna interpretacja tekstu. Analiza obrazu. 
Obrazowanie poprzez konstrukcję i rekonstrukcję opatrzone autokometarzem. 

Zadanie to opiera się na wybranych fragmentach utworu literackiego autorstwa francuskiego 
poety i eseisty, mistrza fenomenologicznej kontemplacji. Strona tekstowa jest w założeniu 
jedynie impulsem do przeprowadzenia doświadczenia, którego celem jest zobrazowania/



sportretowanie człowieka. Student akademii po pierwszym roku intensywnej pracy pracowni 
rysunku w oparciu o studium modela, posiada umiejętność odwzorowywania prawidłowo 
proporcji, struktury anatomicznej ciała ludzkiego, co niekiedy przybiera formę pewnego 
automatyzmu w traktowaniu tematu. 

Zadanie z tekstem F. Ponge'a ma skłonić do rewizji przyzwyczajeń i podjęcia wyzwania 
celem opowiedzenia (czy też może wykreowania) swojej własnej historii skoncentrowanej 
wokół idei człowieka. Specyficzny rodzaj kontemplacji, nastawienie badawczo-analityczne 
połącznone z wolną wyobraźnią (porzucenia schematów na rzecz swobodnej imaginacji). 

Opisać ciało to doprawdy niewiele powiedzieć o człowieku. Jakie by one nie były, 
człowieka określa to, że jest zdeterminowany – lub opanowany – przez coś całkowicie 
innego niż wymogi (zdrowia, trwania) ciała. Twarz. Cóż to jest twarz człowieka czy 
zwierzęcia? Przednia część głowy. Tam zgromadzone są narządy zasadniczych zmysłów 
wraz z otworem ustnym. Tam publikowane są wzruszenia. Tam uzewnętrznia się większość 
form wyrażenia. Równie niełatwo wyobrazić sobie ciało zwierzęcia bez twarzy, jak ciało 
zwierzęcia bez głowy. Twarz to – powiadają – okno duszy (oczy). Oczy jednak nie są 
oknami. To rodzaj peryskopów. Przez nie światło nie wchodzi do ciała. Fizycznie człowiek 
niewiele się chyba zmieni. (Można wyobrazić sobie pewne modyfikacje szczegółów: 
kompletna atrofia dużych palców u nóg, całkowity zanik owłosienia.) Można go więc 
opisać. Aby przejść do innych rzeczy. Beztroska. Człowiek niemal nic nie wie o swoim 
ciele, nigdy nie widział własnych wnętrzności, rzadko ogląda swoją krew, sam jej widok go 
niepokoi. Natura upoważnia go jedynie do oglądania peryferii ciała. Co ja mam pod spodem, 
zastanawia się, patrząc na skórę. Do pewnych wniosków na ten temat mogą go doprowadzić 
książki, rysunki, Wyobraźnia, pamięć. Siebie może się domyślać jedynie przez analogię, 
obserwując swoich bliźnich. Ale swego, własnego ciała nigdy nie pozna. Nic mu nie będzie 
bardziej obce. Ciekawość tych spraw karana jest ciężkimi cierpieniami. Trzeba zresztą 
przyznać, że wcale mu na niej nie zależy. Nic bardziej nie uderza (i nie zdumiewa) niż ta 
właściwość człowieka: żyje spokojnie w sercu tajemnicy, w  idealnej niewiedzy tego, co go 
dotyka najdotkliwiej i najgłębiej. Jak dotąd, człowiek jest zwierzęciem społecznym nie 
wiele bardziej trzymanym w ryzach niż inne (pszczoły, mrówki, termity). Raczej mniej... 
Wywiódł z siebie pojęcie Boga. Warto, by je sobie przy wrócił. Kamyk, kobiałka, 
pomarańcza to tematy łatwe. Dlatego skusiły mnie zapewne. Nikt o nich nic nigdy nie 
powiedział. Wystarczyło powiedzieć najmniej, cokolwiek. Wystarczyło pomyśleć o nich: nie 
ma nic trudniejszego. 

Ale człowiek, słyszę zewsząd? 

Człowiek stał się z najrozmaitszych powodów tematem miliardów bibliotek. Z tego samego 
powodu, dlaczego nikt nie mówił nigdy o kamyku, nie było nikogo, kto by nie mówił 
o człowieku. Nie mówiono, o niczym, jeśli nie mówiono o nim. A jednak nikt nie usiłował 
nigdy – tak mi się zdaje – zrobić skromnego portretu człowieka. Portretu prostego – 
i całkowitego. To mnie kusi. Powiedzieć wszystko w niewielu zdaniach. A więc, człowiecze! 
Człowiek to temat, który niełatwo snuć, wodzić za nos, podrzucać na dłoni. Niełatwo krążyć 
dokoła niego, niełatwo znaleźć niezbędny dystans. Największa trudność to znalezienie 
dystansu, przystosowanie i naregulowanie spojrzenia. Człowieka niełatwo wziąć pod 



obiektyw. Jak postąpiłoby drzewo, chcąc wyrazić naturę drzew? Produkowałoby liście, a to 
by nam niewiele powiedziało. Czyśmy się nie postawili w podobnej sytuacji? 

Przełożył: Zbigniew Bieńkowski 

Siedem grzechów głównych 

Temat ćwiczenia ma charakter hasłowy i jego interpretacja może przebiegać na różnych 
poziomach abstrakcji, pozostając w bliższej lub dalszej relacji z wątkiem biblijnym. 
Szerokie pole interpretacyjne zakłada pełną swobodę wypowiedzi artystycznej jak również 
dowolność kształtowania konwencji obrazowania, skala tonu wypowiedzi, zawartych emocji 
może przebiegać od powagi i patosu, do ironii, czy też drwiny, żartu. 

Finalna forma projektu zależy w znacznym stopniu od jasnego określenia punktu wyjścia 
i zachowania spójnego charakteru całości wypowiedzi, co pozwoli na zbudowanie 
wielowarstwowego projektu opierającego się na wysoce zindywidualizowanych 
przemyśleniach i doświadczeniach. Przygotowanie finalnego projektu musi się opierać na 
solidnej analizie tematu, popartej przygotowaniem szkiców pokazujących możliwe pomysły 
realizacji, wstępnie zajawiające dobór środków i technik litograficznych oraz dodatkowych: 
rysunkowych, malarskich, fotograficznych etc., wspomagających wykonanie całości 
konceptu. Zadanie to ma charakter wielowątkowej narracji – niezależnie od przyjętej 
konwencji czy poetyki obrazowania. Powinno być rozbudowywane na kilku poziomach 
jednocześnie, co wiąże się z zachowaniem dużej dyscypliny pracy, umiejętnością podziału 
tejże pracy na etapy, a także z samodzielnym wyborem środków wspomagających ekspresję 
wypowiedzi. Istotne jest zachowanie właściwych proporcji – zrównoważenie ilości włożonej 
pracy i spędzonego czasu do efektu finalnego. 

Student ma nie tylko zapoznać się z możliwościami techniki druku płaskiego jakim jest 
litografia. Chcemy aby młody grafik nie myślał o efekcie końcowym swojej pracy 
wyłącznie w formie pojedynczej odbitki na papierze, ale jako o wielowarstwowym projekcie 
odwołującym się do jego jednostkowych doświadczeń i wrażliwości. Projekt finalny jest 
zatem definiowany poprzez dokonanie samodzielnych decyzji i przyjęcie zdecydowanej 
strategii obrazowania, zakłada nie tylko zaistnienie grafiki ale też osadzenie jej w pewnym 
kontekście, chodzi o pokazanie procesu powstawania i rozbudowywania koncepcji. Strona 
wizualna może zostać dookreślona warstwą tekstualną, aczkolwiek nie jest to warunkiem. 
Prezentacja projektu finalnego powinna mieć charakter narratywny, roboczo nazwany 
książką. Prezentowane w cyklu prace powinny mieć przemyślany układ, zaplanowany jako 
sekwencja rozkładówek. Materiał, na którym odbita zostanie książka nie jest z góry 
narzucony i zależy w największym stopniu od decyzji studenta, przyjętej optyki (estetyzm – 
antyestetyzm) oraz doboru odpowiednich środków ekspresji. 

Portret rodzinny 

Portret rodzinny to zadanie wymagające akrobatycznej zwinności. Sprawnie 



przeprowadzone uplasuje się gdzieś na granicy wspomnienia i autokreacji, nie ocierając się 
przy tymo nadmierny naturalizm. 

Do zrealizowania zadania niezbędne jest utoczenie pewnej ilości krwi własnej, aczkolwiek 
projekt ten nie musi być historią opartą na faktach wysoce autentycznych. Nie domagamy 
się wymuszonego ekshibicjonizmu, a zdeklarowani introwertycy nie są przymuszeni do 
szczegółowych zeznań – uznajemy siłę mistyfikacji i piękno kamuflażu. 

Rodzina to słowo nacechowane nieobojętnie, każdorazowo wymagające doprecyzowania – 
dźwięczy rozmaicie w zależności od tego, kto je wymawia. W skarbnicy pamięci 
przechowujemy zawekowane wspomnienia, skomplikowany rejestr zależności, bilans 
krzywd i strat. Przychody i dochody. Ci, którzy przychodzą i ci, którzy odchodzą. 
Najogólniej można powiedzieć, że rodzina to sieć zależności rodzących się w określonej 
czasoprzestrzeni. Czas też w sposób istotny wpływa na opowiadaną historię. Portret zamraża 
czas, domaga się krystalizacji myśli i uczuć. 

W zadaniu tym chodzi o ukazanie relacji osadzonych w mniej konkretnym czasie i bardziej 
konkretnej przestrzeni – należy mieć na uwadze, że finalny projekt będzie miał charakter 
ekspozycji przestrzennej (miejsce – pracownia litografii). Portret rodzinny to warsztaty 
retrospektywy krajobrazowej, łany wspomnień i połacie nieuczesanych myśli. Zadanie to, to 
próba odpowiedzenia na kilka pytań, z których najważniejsze to – Kim jestem? Jestem 
synem/córką nad/zwyczajnych, nie/zawodnych rodziców, jestem siostrą/bratem, ciocią 
z brodą, wujem z wąsem, jestem bratankiem bez poczucia umiaru, siostrzenicą bez poczucia 
humoru, jestem członkiem malowniczego stada leniwie przechadzającego się po lekko 
zielonej murawie niewinności. Bycie członkiem rodziny uprawnia do wielu rzeczy, m.in do 
zadręczania własnej osoby wspomnieniami, torturowania bliskich swoją osobą, nagradzania 
tychże bliskich dalekich niezapowiedzianymi wizytami oraz obdarzania ich mniej lub 
bardziej umotywowaną miłością/nienawiścią. Zadanie Portret rodzinny to próba określenia 
siebie/indywiduum w relacji z innymi, naszkicowanie pewnego rodzaju siatki, która 
samoistnie utworzy unikalną kompozycję – melanż powstały z tego, co widzimy patrząc 
w obie strony – w przód i do tyłu. 

Intryganci, czyli są takie miejsca. 

My Rzeczpospolita Litograficzna ogłaszamy pospolite ruszenie: konkwistadorzy 
i kontestatorzy, malkontenci i ladaco, komiwojażerzy, sprzedawcy marzeń, spekulanci 
i abnegaci, czyli wszyscy emisariusze sztuki łączcie się! 

Projekt rozpoczyna się zdaniem: Intryganci, czyli są takie miejsca... 
Zadanie główne polega na stworzeniu osobistego manifestu związanego z konkretnym 
miejscem. Projekt ten, ma w założeniu łączyć obraz i słowo. Wychodzimy z założenia, że 
praca grafika nie zaczyna się i nie kończy na płaszczyźnie papierowej odbitki. Praca finalna 
powinna zawierać autokomentarz ukazujący proces powstawania projektu w czasie. 

Rozwinięcie tekstowe projektu graficznego może mieć charakter liryczny, bądź 



prześmiewczy, ironiczny lub panegiryczny. Miejsce – dowolne. Ulica, autobus, alon 
fryzjerski, plaża, zalesie, bezludzie. Są na naszej mapie pamięci miejsca tak banalne, że nie 
sposób się od nich uwolnić. Istnieją również (dla kontrastu i przeciwwagi) miejsca tak 
intrygujące, że nie można o nich zapomnieć. 

Projekt ten jest próbą stworzenia mapy takich miejsc. 

My Rzeczpospolita Litograficzna dajemy Państwu wolną rękę. Czekamy w napięciu. 
Oczekujemy fajerwerków kreatywności. Spodziewamy się autokreacji, demonstracji –  
czyli jak najszerzej rozumianej Indywidualnej Wypowiedzi Artystycznej. 
Wychodzimy z założenia, że każdy obraz ma swoją wewnętrzną architekturę i powstaje 
w określonej czasoprzestrzeni. Konstrukcja ta może być bardziej lub mniej przemyślana, 
obraz może mieć charakter spontaniczny albo być starannie wyreżyserowany – cenimy 
zatem każde twórcze działanie, niezależnie od zewnętrznej formy. Czy będzie to lekka 
fraszka, swobodna dygresja, czy też sonet, poemat epicki – mamy nadzieję ujrzeć osobisty 
manifest każdego twórcy. Jeżeli uważają Państwo, że świat, który Państwa otacza jest 
skrajnie banalny – proszę dać temu wyraz, poszukać formy najlepiej odzwierciedlającej 
bezbrzeżną nudę, która wylewa się na Was dniem i nocą. Jeśli jest wręcz odwrotnie – proszę 
to udowodnić. Należy zajrzeć do studni codzienności, wyciągnąć na powierzchnię, to co 
intrygujące, frapujące. Codziennie mijamy tysiące banalnych obiektów. Oleje, smary, meble 
kolonialne. Meblostyl. Dlaczego nie meblowdzięk? Jedziemy dalej. Techniki grzewcze 
i sanitarne. Obok siebie współistnieją różnorakie gwiazdozbiory, konstelacje. Czytamy: 
Pokrycia podłogowe. Harmonia piękna. Panele, które zapewniają wysokie doznania 
estetyczne. Mijamy salon piękności. Być może nadszedł czas na zagęszczanie rzęs. 

Sprawdź, która taryfa jest dla Ciebie. 
Przeszkody 

Przeszkoda czyli: ograniczenie, restrykcja, zawada, zapora, utrudnienie, granica, bariera, 
szlaban, mur, kłopot, komplikacja, trudność, powikłanie, problem, przeciwność. 

Zadanie ma charakter dynamiczny i w zdecydowany sposób bazuje na zmianie perspektywy 
skłaniając do przesunięcia zainteresowania z tego, czym jest dzieło, na to jak powstaje, 
w jaki sposób zostaje kształtowane i dlaczego. 

Kładąc nacisk na samoświadomość młodego artysty, porusza zagadnienie percepcji dzieła 
sztuki i jego kontekstualności. Interesuje nas nie tyle to co jest rezultatem procesu 
twórczego, ale w znacznej mierze jak przebiega ten proces, z jakimi wyzwaniami się wiąże 
dane działanie artystyczne, a także dlaczego coś powstaje oraz przybiera taki a nie inny 
kształt, w jaki sposób zostaje dokonany wybór danych środków, jak przebiega decyzyjność, 
ocena trafności wyboru określonych środków ekspresji, lub też przeciwnie – z jakiego 
powodu dzieło sztuki nie powstaje – a więc jakie granice wyznacza sobie sam twórca i 
jakimi jest ograniczany, z jakimi przeciwieństwami wiąże się realizacja zamysłu 
kreatywnego, oraz jakie środki są podejmowane w rozwiązywaniu problemu. 

Celem zadania jest pokazanie procesu twórczego oraz przemian zachodzących podczas 



podejmowania decyzji wiążących się z kształtowaniem własnego języka wypowiedzi 
i poszukiwaniem formy artystycznej. Niezbędne w tym przypadku jest zachowanie 
dokumentacji procesu, komentarza do zachodzących zmian i sytuacji, zaistnienie pewnego 
rodzaju dziennika wydarzeń – wizualnego bądź zapisu tekstowego, co pozostawi ślad 
odzwierciedlający momenty poszukiwań (poczucie klęski/wygranej, znużenia, euforii, 
satysfakcji, niezadowolenia etc.). 

_______ 

Niezależnie od ćwiczeń wszyscy studenci są zapraszani do wzięcia udziału w warsztatach, 
powadzonych przez osoby nie związane bezpośrednio z kręgiem Akademii i reprezentujące 
pokrewne dziedziny sztuki. Doświadczenie tego typu pomaga w wyjściu z kręgu znanych, 
oswojonych tematów, a także zachęca do poszerzania obszaru własnych poszukiwań, 
podejmowania ryzyka i eksperymentowania na rzecz działań nieobliczalnych, 
nieprzewidywalnych , ale też innowacyjnych. Wyjściu poza mury uczelni i poszerzeniu 
obszaru zainteresowań, również w aspekcie kulturowym, służą regularnie organizowane 
plenery polsko-włoskie w Dolomitach i współpraca z Manufakturą Graficzną w 
Vicenzie. Ośrodek w Vicenzie jest jednym z ważniejszych na mapie kulturowej Włoch, 
spotkanie z tradycją śródziemnomorską zarysowuje inny kontekst do działań polskich 
studentów, a współpraca z młodym pokoleniem artystów włoskich skupionych wokół 
Manufaktury Busato, reprezentujących krąg Akademii Sztuk Pięknych w Wenecji jest 
rodzajem pomostu przerzuconego pomiędzy Północą i Południem Europy. 
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