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Vanitas XXI w.

I rok, I stopień
wzornisctwo: komunikacja wizualna i gry
komputerowe
Odpowiedź na zadanie:
„Strachy” i „Pamięć materii”
Technika: Użycie działających smartfonów (piętnaście
Iphone’ów 4), lecz z pobitymi ekranami. Zostały przedstawione na białym tle.
Dzieło powiązane jest z tematem strachy z racji na marność – strach przed mijającym czasem, radością z życia.
Kompozycja składająca się z 15 iphonów, na których wyświetlane są części obrazu związanego z tematyką vanitas,
która tworzy całościowy obraz.
Marność jest przedstawiana przez wiele symboli, między
innymi przez czaszkę, popsute owoce, klepsydry, zegary
czy instrumenty muzyczne.

Celem obrazów jest uświadomienie odbiorcy, że radość
z życia to przemijająca kwestia, która nie trwa wiecznie.
Tak samo jak w obecnych czasach smartfony – ich użyteczność jest bardzo krótka, rynek szybko się zmienia i są
produkowane coraz to nowsze modele.
Poprzez połączenie naturalnych, martwych rzeczy przedstawionych na obrazach z popękanymi ekranami telefonów, które ukazują martwość smartfonów, ich krótką
żywotność, została stworzona kompozycja nawiązująca
do tematyki vanitas w dzisiejszych czasach oraz strachem
związanym z przemijającym czasem.

Aleksandra Brejwo

Nos
I rok, I stopień
wzornictwo: projektowanie produktu

odpowiedź na zadanie:
„Antypomnik”
Obiekt jest makietą ludzkiego nosa wysokości 150 cm,
w skali 30:1. Nos został wykonany w większości z papier
mache.
Został on zawieziony i sfotografowany w miejscach, w
których powstaje nieprzyjemny zapach. Miejsca te są powiązane z industrializacją oraz urbanizacją.
Praca jest komentarzem na temat nieprzyjemnych zapachów w mieście, które są zależne od ludzkiej działalności.

Zakłady Chemiczne Police

Zakład Produkcji Nawozów Fosforowych Fosfan

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów EcoGenerator

Justyna Sajewicz, Nikola
Bińkowska, Alicja Fijał,
Oliwia Łobożewicz

Protest dla każdego
I rok, I stopień
wzornictwo: projektowanie produktu

Fikcyjny protest na którym każdy może wyrazić swoje
zdanie posługując się tabliczką protestujących. Odbywało
się to za pomocą podchodzenia do osoby protestującej,
zmazywania poprzedniego napisu i wpisywania swojego.
Chętne osoby wpisywały hasła związane z aktualną sytuacją polityczną, ale również żale i radości dotyczące życia
prywatnego.
Hasła:
TĘSKNIE ZA NORMALNOŚCIĄ
JEBAĆ PIS
KOCHAM PSY
STARE BABY JE*AĆ PRĄDEM
GODEK DO WORA
JAROSŁAW IDŹ SIĘ KOCHAĆ
NIENAWIDZE FAŁSZYWYCH PRZYJACIÓŁ
STOP KORKOM
SOLIDARNIE Z PIELĘGNIARKAMI
KOCHAM MAME
WIRUS ŚWIRUS
NIC MNIE NIE WKURWIA
DUPA
DUDA ODDAJ DŁUGOPIS
GDZIE MOJA NAGRODA

Agata Smoleń

Security
I rok, I stopień
wzornictwo: komunikacja wizualna i gry
komputerowe
odpowiedź na zadanie:
„Pamięć materii” oraz odniesienie do dzieła innej artystki
,,Praca Zuzanny Janin przedstawia rzeźby/meble/pufy
wykonane z uniformów pracowników służb miejskich,
anonimowych strażników bezpieczeństwa. Miękkie siedziska z gąbki obszyte zostały czy wręcz wirtualnie „ubrane” w ich odzież i umieszczone w galeryjnej przestrzeni,
zapewniając komfortowe miejsce do odpoczynku i reﬂeksji nad sztuką. W pracy „Pasygraﬁa. Rzeźba demokratyczna” pokazywanej w 2014 roku w Muzeum Narodowym
w Krakowie artystka posłużyła się fragmentami ubrań i

strojów określających naszą pozycję w strukturze społecznej.’’
Bardzo spodobało mi się to w jaki sposób artystka pokazała to, że nasz komfort życia zależy od pracowników
noszących uniformy - za pomocą wygodnych siedzisk. W
swojej pracy skupiłam się przede wszystkim na pracy z
tkaniną i konstrukcji fotela, chciałam podziałać kształtem, tak jak zrobiła to Janin. Wybrałam geometryczne
kształty, które nadają pracy dodatkową wartość estetyczną oprócz wyjściowej użytkowej. Ujęło mnie podjęcie tak
mało popularnego tematu i przedstawienie go w bardzo
atrakcyjny i interaktywny sposób (obiekt użytkowy a jednocześnie dzieło sztuki, które oglądający może dotknąć,
usiąść na nim).

Alicja Woland

Sieć
I rok, I stopień
wzornictwo: komunikacja wizualna i gry
komputerowe
Odpowiedź na zadanie:
„Strachy”
W mojej pracy postanowiłam skupić się na głęboko zakorzenionym w ludziach lekiem przed chorobą psychiczna
i towarzyszącym mu braku zaufania wobec służby medycznej i szitali. Mimo poprawy świadomości społecznej
w sprawie zaburzeń i chorób psychicznych nadal osoby
które podejmują leczenie i wstydzą się mówić o tym głośno ze względu na ryzyko ostracyzmu, niezrozumienia
przez swoich najbliższych i z racji posiadania mitycznych
‚żółtych papierów”. Niestety często osoby które odważają
się na terapie wykluczane są przez swoje rodziny z powodu przyzwolenia w społeczeństwie na traktowanie osób w
kryzysie emocjonalnym lub z ciężkimi zaburzeniami jako
nieprzewidywalne, uzależnione od substancji psychotro-

powych, niebezpieczne, leniwe lub po prostu migające
się od pracy. Niestety ze względu na odległe terminy,
brak empatii i przestarzałe metody leczenia często wizyty
w szpitalach pogarszają sytuację chorego albo odbierają
nadzieję na skuteczność leczenia alternatywnego.
w pracy użyłam sznurówek wyciągniętych ze starych
butów moich bliskich, ponieważ ze względów bezpieczeństwa sznurowadła, linki od bluz i paski od szlafroków
konﬁskowane są wszystkim pacjentom, stanowią one
spora cześć nieodbieranych przez pacjentów przedmiotów tworząc w szuﬂadach dyżurek pielęgniarek zawiłe
sieci. Zaplecione zostały na starych martwych konarach
klonu rosnącego w ogrodzie moich dziadków. Gałęzie
ze względu na swój ciemny kolor i owadzią formę mogą
przypominać ogromne odnóża pająka lub gniazdo. W sieć
wplotłam przygotowane przeze mnie ptasie skrzydła z naturalnych piór kogucich. Zdecydowałam się na zabarwienie ich gencjana -szpitalnym, antybakteryjnym środkiem
o intensywnie ﬁoletowym kolorze by nawiązać do motywu
kolorowego ptaka, któremu podcięto skrzydła. Często
osoby szczególnie wrażliwe odbierane są przez środowisko jako ekscentryków, a ich problemy są bagatelizowane
doprowadzając do tragicznych skutków, stereotyp artysty
męczennika potraﬁącego przekuć swój ból w arcydzieła
prowadzi jedynie do tragicznych nieporozumień.

Natalia Rybak

Korony menstruacyjne
I rok, I stopień
wzornictwo: komunikacja wizualna i gry
komputerowe
odpowiedź na zadanie:
„Strachy” i „Propaganda”
Projekt będący manifestem, niemym krzykiem kobiet
wobec okrywania tematu menstruacji wszechobecnym
tabu. Wykonany z myślą o pokazaniu konserwatywnym
odbiorcom, że temat menstruacji wśród kobiet nie musi
wstydliwy i brzydki, a wręcz przeciwnie, może stać się
symbolem wznoszonym na najwyższe piedestały. To bowiem on umożliwia cud w postaci poczęcia nowego życia.
Dzieło wykonane w stylu DIY inspirowane twórczością:
Norberta Delmana i Roberta Bittenbendera (technicznie)
oraz działalnością: Zofii Krawiec, Scared Sadism, Kayi
Sulczewskiej, Kasi Biels (merytorycznie). Korony menstruacyjne to zupełnie nowy symbol boskości i kobiecości

złączony w ozdobę dla kobiet. Ozdobę będącą metaforycznym odniesieniem się do ich comiesięcznego cierpienia.
Dzieło wykorzystuje swoją formę odnoszącą się zarówno
do religijności i ludowości, aby w zestawieniu z artykułami higienicznymi wybrzmieć o menstruacji, jako o
czymś normalnym, bliskim, delikatnym i pięknym. Dwie
korony: cierniowa i maryjna to metafory bagażu emocjonalnego, który nosi każda kobieta i bólu, z którym u
wielu kobiet wiąże się miesiączka. Dodatkową inspiracją
dla powstania dzieła, był wianek, jako znany od wieków
ludowy symbol kobiecości, czystości, dziewictwa. Forma
nawiązująca w tym kierunku pokajzuje dojrzałość i piękno kobiet, natomiast bezpośredni związek z symbolami
religijnymi jest złamaniem konserwatywnego podejścia
do tematu.
OPIS TECHNICZNY
Dwie korony w stylu DIY wykonane z drutu wiązałkowego, drucika jubilerskiego, trytytek czarnych i białych
o długościach:140x3,5 mm, 120x2,5 mm, 200x2,6 mm,
plastikowej opaski do włosów, wkładek higienicznych,
tamponów, naturalnych gałęzi cierniowych w kolorze
brązowym.
Cierniowa: wykonana z umieszczonych na drucie wiązałko wym luźno umieszczonych, a następnie splecionych

ze sobą trytytek. Po splecieniu wkomponowano w puste
przestrzenie gałęzie cierniowe, mocując je do całości drucikiem jubilerskim. W nieregularnych odstępach, okalane
cierniami i drutem umieszczone zostały tampony.
Maryjna: na czarnej plastikowej opasce ściśle przymocowano naprzemiennie białe trytytki o różnej długości.
Konstrukcje wzmocniono drucikiem jubilerskim, którego
użyto również do przyszycia nim do konstrukcji wykonanych z wkładek higienicznych kwiatów. Kwiaty umieszczono wzdłuż opaski, tak by przykryć mocowania trytytek.

Tamara Naruszewicz

Chleb jako schowek
II rok, I stopień
malarstwo

odpowiedź na zadanie:
„Pamięć materii” i ‚Propaganda’
Postanowiłam zrobić prostą rzecz, za pomocą Chleba trafić z moją historią do moich sąsiadów.
Kiedyś przeczytałam tekst Łukasza Posłusznego „Studium
Chleba”. Autor przedstawia nam całą historię codziennego życia w obozie koncentracyjnym i historię Chleba
. Chleb w obozie oprócz funkcji żywieniowej miał drugą
przedmiotową . Stanowił plastyczny obiekt, który ulegał
licznym metamorfozą, w zależności od społecznych potrzeb. Chleb może być nie tylko pożywieniem ale również
przedmiotem – przedmiotem handlu, walutą, materiałem
i pojemnikiem.

Właśnie to chleb jako przedmiot, pojemnik uzyskał w mojej pracy formę materialną.
Mieszkam w starej szczecińskiej kamienicy. Oprócz mojej
rodziny mieszkają tu również rodziny o różnym statusie
społecznym, materialnym i intelektualnym. W ostatnim
czasie coraz częściej w różnych rozmowach słyszę o nietolerancji, nienawiści, wykluczaniu drugiego człowieka.
Słuchając widzę obrazy poniewierania drugim człowiekiem. Zjawisko to coraz bardziej nasila się a istotą jest
nietolerancja.
I właśnie ten nasz kochany, całowany, szanowany Chleb
został nośnikiem przedmiotem pamięci.
Upiekłam Chleby a w środku umieściłam list „List do
sąsiadów”, który pewnego pięknego czerwcowego dnia
rozdałam. Jako moją formę wypowiedzi, i rozmowy mając
nadzieję - uszanowania zarówno co do formy jak i treści
wypowiedzi.
Tak jak szanujemy Chleb – zacznijmy szanować innych.

LIST Z PRZESZŁOSCI W PRZYSZŁOŚĆ.
Dziękuję za przyjęcie pod swój dach – mojego chleba.
Chleba, który jest przedmiotem pamięci.
Chleb, który szanujecie. Chleb, który uważacie za przedmiot Święty.
I tak właśnie jak nasz chleb powszedni, proszę z szacunkiem o potraktowanie mojego listu do Was.
List opowieść, list historia, list przekaźnikiem do przemyśleń.
Jest to moja historia, historia mojej rodziny, historią
sprzed 70 lat.
Odżyła we mnie 2 lata temu, kiedy otrzymałam list z Instytutu Pamięci Narodowej.
Potwierdzający rozstrzelanie na placu straceń w Auschwitz mojej Babci i jej córki a mojej cioci.
Ale, wrócę do początku historii mojej mamy.
Był rok 1943 wojna w rozkwicie, społeczeństwo Polskie i
nie tylko gnębione, poniżane i mordowane.
Było piękne lato ciepłe, słoneczne.
Moja babcia Helena wraz ze swoją najmłodszą czternasto
letnią córką też Heleną musiały jechać na wieś po jedzenie. Jeździły tak wiele razy, ale tego jednego pięknego
słonecznego dnia coś się skończyło. Życie się skończyło,
wpadły w łapankę.
Więzienie, przesłuchania i wywózka do obozu koncentracyjnego Auschwitz.

I tak dwie piękne, niewinne kobiety trafiły do piekła.
W imię czego, w imię zachcianki paru polityków, którym
przyszedł do głowy pomysł unicestwienia całych narodów.
Nienawiść do INNOŚCI jest jak trucizna i w każdej chwili
może się rozlać.
Historia ta może jest banalna bo przecież w czasie II wojny
światowej zginęło miliony ludzi.
Ale mnie dotyczą tylko te dwie osoby i bardzo przeżywam to,
że nie było mi dane poznać te dwie piękne kobiety.
Piszę ten krótki , może lakoniczny, list do przemyśleń i refleksji.
Zabawa w nienawiść też może być niebezpieczna, może
wykluczać, może ponizać, może wywoływać łzy nawet w następnych pokoleniach.
Aby ten czas się nigdy nie powtórzył zależy tylko od nas, od
myśli pojedynczych ludzi.
Upieczony przeze mnie chleb jest nośnikiem przemyśleń a
także symbolem dobroci, sytości i szacunku.
Wasza sąsiadka Tamara

Maja Dowlaszewicz

Trzepak
I rok, I stopień
wzornictwo: komunikacja wizualna i gry
komputerowe
Odpowiedź na zadanie:
„Antypomnik”
https://www.youtube.com/watch?v=aANJcwEzQ8U
tancerka: Julia Podgórska
kamera: Bartłomiej Czajkowski
W mojej pracy chciałam przedstawić trzepak jako pomnik
relacji międzyludzkich. Kiedyś pełnił on rolę spotkań
towarzyskich , zabaw. Czasy się zmieniły. „Trzepakiem”
XXI wieku jest internet. Ludzie coraz mniej spotykają się
w świecie realnym a pandemia jeszcze bardziej nasiliła
ten problem.

Trzepak został owinięty kolorowymi wstążkami nawiązując do takich świąt jak Zielone Świątki/ Stado , gdzie
ludzie wspólnie tańczyli wokół słupa majowego.
Chcialam przypomnieć jak wyglądał świat przed pandemią. Nikt nie bał się rozmowy, dotyku drugiej osoby.
Po występie trzepak stał się instalacją.
W projekcie pomagali mi: tancerka Julia Podgórska oraz
kamerzysta Bartłomiej Czajkowski.
Muzyka: Jøsefine-Grey Skies Move Slowly
W dres wszyte są elementy suknie w sposób, który nawiązuje do jej oryginalnej formy.

Weronika Matkowska

Wieniec pogrzebowy
I rok, I stopień
wzornictwo: komunikacja wizualna i gry
komputerowe
Odpowiedź na zadanie:
„Strachy’
Dzieło jest odpowiedzią na temat strachy. Porusza problem strachu, obaw związanych z chorobami i śmiercią.
Jest to odpowiedź w formie wieńca pogrzebowego, stworzonego w całości z chorych, martwych, zniszczonych
przez naturę roślin.
Opis techniczny:
Wymiary: 65x65 cm Praca została wykonana z liści, kwiatów, gałęzi, które zostały dotknięte chorobą lub zostały
zniszczone przez szkodniki, itp. Rośliny zostały umieszczone na gąbce florystycznej. Kompozycja jest przyozdobiona kokardą ze wstążki z napisem „ostatnie pożegnanie”, aby pokazać charakter wieńca pogrzebowego.

Karolina Borowska, Daria
Dembicka, Daria Osińska

Kurs samooobrony dla
osób LGBTQ+
I rok, I stopień
wzornictwo: projektowanie ubioru

Odpowiedź na zadanie:
„Propaganda”
Technika: film video (2 min. 41 s.)
https://www.youtube.com/watch?v=j0pzudEwXYg
W związku z niespokojną sytuacją osób LGBT+ w Polsce
i wieloma atakami, z którymi te osoby muszą się mierzyć
postanowiłyśmy zorganizować kurs samoobrony. Podczas
szkolenia uczestnicy, mieli możliwość dowiedzenia się,
jak bronić siebie i innych przed agresywnymi zaczepkami. Kurs poprowadził trener Judo i brazylijskiego Ju-Jitsu z wieloletnim doświadczeniem, Grzegorz Dembicki.

