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Opis kursu (cele kształcenia)

Pracownia Działań Wizualnych to badanie wybranego tematu i stale trwający eksperyment 
z formami zapisu idei. Uważne poruszanie się pomiędzy malarstwem, rysunkiem a animacją, 
wideo, dźwiękiem, fotografią. 
Przenikanie klasycznie rozumianej płaszczyzny obrazu i napinanie jej w przestrzeni 
trójwymiarowej instalacji, wprawianej w ruch za sprawą zastosowanych w pracach 
mechanicznych rozwiązań. Otwieranie nowej drogi, umożliwiającej interdyscyplinarną fuzję 
dziedzin wypowiedzi artystycznej, gdzie istotne jest splatanie świata techniki z formą rysunkowo-
malarską. 
   W Pracowni Działań Wizualnych realizujemy projekty rozbudowujące świadomość 
artystyczną, umiejętność podejmowania decyzji, rozwój kreatywności, wykorzystując i rozwijając 
umiejętności koncepcyjne i manualne.

Program kształcenia dostosowywany jest do potrzeb i zainteresowań studenta w oparciu o 
indywidualne spektrum działań na granicy dziedzin. 
Podstawą wszelkich prac jest autorski projekt, który podczas realizacji uzyska w pracowni 
wsparcie techniczne i koncepcyjne. 
Programy często łączą odległe i pozornie wykluczające się jakości, by zrealizować 
interdyscyplinarne założenia projektu, równocześnie umożliwiają realizację klasycznych cykli 
prac malarskich oraz rysunkowych.

Nieobce w pracowni są narzędzia warsztatowe takie jak: piła kątowa, frezarka, wkrętaka, 
imadło, dłuto, pędzel, ołówek, węgiel rysunkowy, tusz, szpachla, farba olejna oraz akrylowa, 
lakier samochodowy, programy pakietu ADOBE, silnik elektryczny, sensor podczerwieni, 
rejestrator dźwięku, kamera, aparat cyfrowy, rzutnik, piła łańcuchowa, papier, glina, cement.

Warunki wstępne

Wiedza – Zna zasady technologii malarskiej oraz możliwości łączenia technik malarskich z 
poszczególnymi technikami innych mediów. Rozumie celowość takich procedur
– Orientuje się w sposobach tworzenia różnych środków wyrazowych poprzez 
korzystanie z rozmaitych  procedur technologicznych
–  Definiuje funkcję przedstawienia interdyscyplinarnego w kategoriach komunikatu 
językowego
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Umiejętności

– Potrafi wykorzystać inspiracje płynące z dzieł sztuki dawnej i współczesnej 
we własnych eksperymentach twórczych
– Zna różne zasady stosowane w kompozycji płaszczyzny,  potrafi wskazać układy 
elementów organizujące strukturę obrazu i decydujące o jego ekspresji
– Potrafi korzystać z  różnorodnych technik malarskich jak i z zakresu nowych 
mediów w celu realizowania własnych koncepcji artystycznych zarówno na 
płaszczyźnie jak i w przestrzeni

Kursy Laboratorium działań rysunkowo-malarskich A,B, Rysunek A,B

Efekty kształcenia 

Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do efektów

kierunkowych

W01 - Ma wiedzę na temat wartości formalnych dzieła 
malarskiego i rysunkowego i wykorzystuje ją w 
realizacjach interdyscyplinarnych

W02 - Zna założenia warsztatowe klasycznych 
i współczesnych technik malarskich i umiejętnie łączy je z 
nowymi mediami.

W03 - Rozumie i objaśnia właściwy zakres wzorców 
leżących u podstaw interpretacji pozwalającej 
na swobodny przekaz własnych założeń programowych

K_W4
K_W13
K_W16

K_W17
K_W01

Umiejętności

Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do efektów

kierunkowych

U01 - Posiada umiejętności w zakresie interpretacji 
zadań z programu kursu i wykorzystuje je  do realizacji 
prac związanych z własnymi zainteresowaniami 

U02 - Wykorzystuje doświadczenie w realizowaniu 
interdyscyplinarnych prac malarskich opartych na 
zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach i warsztatach.

U03 - Posiada umiejętności interpretacyjne w zakresie 
formy i treści

U04 - Potrafi analizować własne osiągnięcia artystyczne 
w kontekście osiągnięć sztuki współczesnej

K_U01
K_U02

K_U04
K_U08

K_U09
K_U11
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Kompetencje
społeczne

Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do efektów

kierunkowych

K01 - Radzi sobie z właściwą prezentacją prac 
interdyscyplinarnych; wykazuje zdolność dyskusji 
na ich temat 

K02 -  Dąży do uzupełniania wiedzy w zakresie sztuki; 
ma potrzebę doskonalenia własnych umiejętności działań
interdyscyplinarnych. 

K_K05
K_K07

K_K02
K_K04

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 45

Opis metod prowadzenia zajęć

Ćwiczenia związane z wykonawstwem oraz bezpośrednim indywidualnym kontaktem (korektą) 
prowadzącego ze studentem. Stawianie problemów z zakresu działań interdyscyplinarnych do 
indywidualnego rozwiązania, omawianie w grupie poszczególnych prac wykonanych w cyklu 
ćwiczeniowym, omawianie prac wykonywanych poza pracownią na uczelni – szkiców, zadań domowych, 
prac autorskich studentów – zarówno pod względem konceptu jak i wykonania. Dyskusja dotycząca 
zjawisk artystycznych współczesnych i historycznych.

Formy sprawdzania efektów kształcenia
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Kryteria oceny

- obecność na co najmniej 90 % zajęć zdalnych i stacjonarnych

- aktywny udział we wszystkich etapach ćwiczeń

- samodzielne, twórcze wykonywanie zadań przewidzianych programem

- umiejętność przeprowadzenia analizy własnych dokonań twórczych

Uwagi

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Głównym celem jest realizowanie własnych projektów artystycznych.  
Alternatywne tematy do realizacji w pracowni, mające rozbudzić własne poszukiwania.

Malarstwo warsztatowe jako zapis idei. 

Malarstwo bez Pędzla.

Obraz malarski jako tkanka animacji „poklatkowej”.

Warsztat fotograficzny jako dopełnienie warsztatu malarskiego.

Alternatywne narzędzia w działaniach malarskich, wspomagające warsztat interdyscyplinarny. 
( pistolet lakierniczy, wałek, samodzielnie zbudowane narzędzie )

Sublime message. 

Dźwięk – obraz. Podstawy rejestrowania dźwięku i wykorzystania go w realizacjach wizualnych.

CMYK. Jako źródło inspiracji.

Animacja rysunku, obrazu malarskiego jako alternatywna forma zapisu idei. 

Podstawy budowania fabuły.

Podstawy zapisu koncepcji realizacji filmowej i animacji. Storyboard.

Obraz kinetyczny.

Równocześnie możliwe jest kontynuowanie przez studenta indywidualnej pracy z zakresu 
malarstwa warsztatowego, wspieranej indywidualnym tokiem konsultacji.

Proponowane Ćwiczenia:
1. Autoportret z otwarciem kontekstu

Zbigowana kartka A3 składana do formatu A4
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2. Trawestacja fotografii w skali szarości

Uproszczenie wybranej fotografii studenta do wycinanki zbudowanej z wcześniej przez 
niego przygotowanej strukturalnej skali szarości.

3. Między digitalem a analogiem

Praca nad jednym obrazem-rysunkiem wymiennie na urządzeniach cyfrowych i analogo-
wo 

4. Tryptyk z otwarciem na zmianę kontekstu

Tryptyk,  którego kolejne części stopniowo się otwierają za każdym razem mając zmienić 
kontekst fabularny obrazu.

5. Przedmiot do wytykania błędów

Koncepcja pracy w formie rysunkowej, mającej zwrócić uwagę na estetykę błędu i możli-
wość uczenia się na błędach.

6. Punkt odniesienia

Ćwiczenie odnoszące się do relacji działa sztuki w stosunku do punktu odniesienia.

7. Skala

Znaczenie skali w oddziaływaniu przekazu wizualnego.

Zadania semestralne: Realizacja własnego projektu interdyscyplinarnego lub pro-
ponowanych ćwiczeń.

Wykaz literatury podstawowej

II rok
I semestr
Książki:
Gwóźdź, Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów,Universitas,Kraków 2001
B. Reeves, C. Nass, Media i ludzie,Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000
G. Dziamski, Sztuka u Progu XXI wieku, Poznań 2002.  
Gombrich E. H. Sztuka i złudzenie,  Warszawa 1981

Filmy:
Henri-Georges Clouzot  Tajemnica Picassa DVD (1956)
Z. Rybczyński. Tango i inne filmy.

Wykaz literatury uzupełniającej
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Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Wykład

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 45

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10

Ilość godzin pracy studenta
bez kontaktu z
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 10

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

10

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat
(praca w grupie)

10

Przygotowanie do egzaminu

Ogółem bilans czasu pracy 85

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 4
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