przestrzeń
i
forma
Architektura Wnętrz
Wydział Sztuki Nowych Mediów
Polsko-Japońska
Akademia Technik Komputerowych
prace studentów
i twórczość pedagogów

Polsko-Japońska
Akademia
Technik
Komputerowych

 rchitektura Wnętrz – Wydział Sztuki Nowych Mediów
A
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Wstęp

Twórczość pedagogów

5 dr hab. Jerzy Paweł Nowacki

58–59 dr hab. Piotr Perepłyś – prof. PJATK

82–83 mgr Maciej Małecki

60–61 dr Karol Murlak

84–85 dr Agnieszka Ziemiszewska

Podstawy komunikacji wizulanej Studia stacjonarne sem. 1–2
Projektowanie komunikacji wizulanej
Studia stacjonarne sem. 3–4
Projektowe aneksy dyplomowe studia stacjonarne sem. 7

Projektowanie wnętrz studia stacjonarne sem. 5–6
Podstawy projektowania mebla studia stacjonarne sem. 5–6
Projektowanie wnętrz i wystawiennictwa – dyplomy
studia stacjonarne sem. 7

Rektor Polsko–Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

6 dr Aldona Drabik – prof. PJATK
Prorektor ds. Studenckich
Dziekan Wydziału Informatyki PJATK

7 dr hab. Piotr Perepłyś – prof. PJATK

Prodziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów PJATK
Kierownik Katedry Architektury Wnętrz

Pracownie – prace studentów
8–9 Projektowanie wnętrz – dyplomy

35 Projektowanie wystawiennictwa
studia niestacjonarne sem. 3-4
mgr Wojciech Neubart

studia stacjonarne sem. 7
dr hab Piotr Perepłyś – prof PJATK
dr Karol Murlak – opiekun projektowych aneksów dyplomowych
(elementy wyposażenia wnętrz)

36-37 Podstawy komunikacji wizualnej
studia stacjonarne sem. 1-2

10-11 Projektowanie wnętrz – dyplomy

Projektowanie komunikacji wizualnej

studia niestacjonarne sem. 7–8
dr Karol Murlak
mgr Magdalena Czapiewska – opiekun projektowych aneksów
dyplomowych (elementy wyposażenia wnętrz)

studia stacjonarne sem. 3-4
dr hab. Bazyli Krasulak –prof. PJATK
mgr Maciej Małecki

38–39 Podstawy projektowania mebla

12–13 Projektowanie wnętrz

studia stacjonarne sem. 5-6
dr hab Piotr Perepłyś – prof PJATK
dr Karol Murlak

studia stacjonarne sem. 5–6
dr hab Piotr Perepłyś – prof PJATK
dr Karol Murlak

40–41 Podstawy projektowania mebla

14–15 Projektowanie wnętrz

studia niestacjonarne sem. 5-7
dr Karol Murlak

studia niestacjonarne sem. 5–6
dr Karol Murlak

42–43 Podstawy projektowania z modelowaniem

16–17 Projektowanie wnętrz – dyplomy

studia stacjonarne sem. 1–2
dr hab Piotr Perepłyś – prof PJATK
dr Karol Murlak

studia stacjonarne sem. 7
dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska – prof PJATK

18-19 Projektowanie wnętrz i architektury

44–45 Podstawy projektowania z modelowaniem

20–21 Projektowanie architektoniczne

46–47 P
 odstawy architektury z elementami ergonomii
i konstrukcji

studia niestacjonarne sem. 1–2
dr Monika Rzepiejewska

studia stacjonarne sem. 3–4
dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska – prof. PJATK
mgr Piotr Sieciński

studia stacjonarne sem. 5–6
dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska – prof. PJATK
mgr Piotr Sieciński

Studia stacjonarne i niestacjonarne sem. 1–2
prof. Lech Koliński
dr Anna Panek

22–23 Architektura krajobrazu

48–49 4
 MA – Koło Naukowe Studentów Architektury
Wnętrz PJATK

studia stacjonarne sem. 3–6, studia niestacjonarne sem. 7–8

Projektowe aneksy dyplomowe

dr Karol Murlak

studia stacjonarne sem. 7, studia niestacjonarne sem. 7–8
dr Elżbieta Myjak-Sokołowska

50 Perspektywa odręczna z elementami geometrii
studia stacjonarne sem. 1–2
dr Marek Kosmulski (do 2014/15)
mgr Piotr Sieciński (od 2014/15)

24–25 Projektowanie wystawiennictwa – dyplomy

studia stacjonarne sem. 7
dr Marek Kosmulski – prof PJATK
mgr Adam Orlewicz – opiekun projektowych aneksów dyplomowych
(informacja wizualna)

51 Perspektywa odręczna z elementami geometrii
studia niestacjonarne sem. 1–2
dr Anna Panek

26 Projektowanie wystawiennictwa i wnętrz – dyplomy

52 Rysunek i malarstwo

studia niestacjonarne sem. 7–8
dr Monika Rzepiejewska

studia NIEstacjonarne sem. 1-6
dr Tomasz Myjak

27 Projektowe aneksy dyplomowe

53 Rysunek i Malarstwo

(elementy wyposażenia wnętrz)

studia stacjonarne sem. 1-6
prof. Włodzimierz Szymański
mgr Aleksandra Czerniawska

studia niestacjonarne sem. 7–8
mgr Magdalena Czapiewska

28–31 Projektowanie wystawiennictwa

54 Fotografia

studia stacjonarne sem. 3–6
dr Marek Kosmulski – prof PJATK
mgr Adam Orlewicz

studia NIEstacjonarne sem. 1
dr Tomasz Myjak

55 Fotografia

32–33 Projektowanie wystawiennictwa

studia stacjonarne sem. 1
dr Krzysztof Szklanny

studia niestacjonarne sem. 5–6
dr Monika Rzepiejewska
mgr Magdalena Czapiewska

56 Rzeźba i modelowanie

dr hab. Roman Pietrzak – prof PJATK
studia stacjonarne sem. 1–2
dr Jarosław Skoczylas
studia stacjonarne sem. 1–2, studia niestacjonarne sem. 1

34 Technologie wystawiennicze

studia stacjonarne sem. 3, niestacjonarne sem. 4–5
mgr Wojciech Neubart
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Podstawy komunikacji wizualnej
studia NIEstacjonarne sem. 1–2 (od 2015)
Projektowanie komunikacji wizualnej
studia NIEstacjonarne sem. 3–4 (od 2015)

Podstawy projektowania z modelowaniem
studia stacjonarne sem. 1–2
Projektowanie wnętrz
studia stacjonarne sem. 5–6, studia niestacjonarne sem. 5–8
Podstawy projektowania mebla
studia stacjonarne Sem 5 – 6, studia niestacjonarne sem. 5–7
Projektowe aneksy dyplomowe
studia stacjonarne sem 7, studia niestacjonarne sem. 8
Projektowanie wnętrz – dyplomy studia niestacjonarne sem. 7–8

86–87 mgr Maciej Stefański

Komputerowe Wspomaganie Projektowania 3D
studia stacjonarne sem. 2–7

88 mgr Aleksandra Czerniawska

Rysunek i malarstwo studia stacjonarne sem. 1–6
Psychofizjologia widzenia
studia stacjonarne sem. 1, studia niestacjonarne sem. 2

62–63 mgr Magdalena Czapiewska

Projektowanie wystawiennictwa studia niestacjonarne sem. 5–6
Projektowe aneksy dyplomowe studia niestacjonarne sem. 8

89 prof. Włodzimierz Szymański

64–65 dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska – prof. PJATK

Rysunek i malarstwo studia stacjonarne sem. 1–6

Projektowanie wnętrz i architektury studia stacjonarne sem. 3–4
Projektowanie architektoniczne studia stacjonarne sem. 5–6
Projektowanie wnętrz – dyplomy studia stacjonarne sem. 7

90 mgr Piotr Sieciński

Perspektywa odręczna z elementami geometrii
studia stacjonarne sem. 1–2 (od 2014/15)
Projektowanie wnętrz i architektury
studia stacjonarne sem. 3–4
Projektowanie architektoniczne studia stacjonarne sem. 5–6

66–67 dr Elżbieta Myjak-Sokołowska

Architektura krajobrazu
studia stacjonarne sem. 3–6, studia niestacjonarne sem. 7–8
Projektowe aneksy dyplomowe studia niestacjonarne sem. 8

91 dr Tomasz Myjak

68 dr hab. Andrzej Paweł Wachowicz

Rysunek i malarstwo studia niestacjonarne sem. 1–6
Fotografia studia niestacjonarne sem. 1

Projektowanie wnętrz i architektury
studia niestacjonarne sem. 2–3 (od 2014/15)

92 dr Jarosław Skoczylas

69 prof. Lech Koliński

Rzeźba i modelowanie
studia stacjonarne sem. 1–2, studia niestacjonarne sem. 2

Podstawy architektury z elementami ergonomii i konstrukcji
Studia stacjonarne i niestacjonarne sem. 1–2 (do 2013/14)
Projektowanie wnętrz i architektury
studia stacjonarne i niestacjonarne sem. 3–4 (do 2013/14)
Projektowanie architektoniczne
studia stacjonarne sem. 5–6 (do 2013/14)

93 dr hab. Roman Pietrzak – prof. PJATK

Rzeźba i modelowanie studia stacjonarne sem. 1–2

94 dr Krzysztof Szklanny

Fotografia studia stacjonarne sem. 1

95 mgr Agata Cholewińska-Romero

70 mgr Anatol Kuczyński

Fotografia
studia stacjonarne, studia niestacjonarne sem. 6 (od 2015)

Budownictwo i instalacje studia stacjonarne sem. 1–5
Realizacje techniczne studia stacjonarne sem. 5–7

96–97 dr Jola Gola

71 dr Konrad Styka

Historia sztuki i kultury studia stacjonarne sem. 1– 4

Budownictwo i instalacje studia niestacjonarne sem. 1–5
Realizacje techniczne studia niestacjonarne sem. 6–8

98 mgr Agnieszka Szewczyk

Historia sztuki XX wieku studia stacjonarne sem. 5–6

72 dr Marek Kosmulski – prof. PJATK

99 mgr Joanna Kania

Perspektywa odręczna studia stacjonarne sem. 1– 2 (do 2013/14)
Projektowanie wystawiennictwa studia stacjonarne sem. 3– 6
Projektowanie wystawiennictwa – dyplomy
studia stacjonarne sem. 7

Historia sztuki i kultury studia niestacjonarne sem. 1–6

100 dr Joanna Buchalska

Podstawy prawa autorskiego studia stacjonarne sem. 7

73 dr hab. Bazyli Krasulak – prof. PJATK

101 mgr Tadeusz Walentowicz

Podstawy komunikacji wizulanej Studia stacjonarne sem. 1–2
Projektowanie komunikacji wizulanej Studia stacjonarne sem. 3–4
Projektowanie wnętrz – dyplomy studia stacjonarne sem. 7

Filozofia (idee filozoficzne w sztuce)
studia stacjonarne i niestacjonarne sem. 3

102–104 mgr Chie Piskorska

74–75 mgr Adam Orlewicz

Kultura Japonii (aritektura, wnętrza, ogrody) / wykłady
Studia stacjonarne sem. 3, Studia niestacjonarne sem. 3–4

Projektowanie wystawiennictwa studia stacjonarne sem. 3– 6
Projektowe aneksy dyplomowe studia stacjonarne sem. 7

105 mgr Mitsuhiko Toho

76–77 mgr Wojciech Neubart

wykłady: Kultura Japonii Studia stacjonarne sem. 1

Technologie wystawiennicze
studia stacjonarne sem. 3, niestacjonarne sem. 4–5
Projektowanie wystawiennictwa studia niestacjonarne sem. 3-4

		Na kierunku Architektury Wnętrz PJATK również
powadzą Ćwiczenia i wykłady:

78–79 dr Monika Rzepiejewska

Piotr Chodorek

Podstawy projektowania z modelowaniem
studia niestacjonarne sem. 1–2
Projektowanie wystawiennictwa studia NIEstacjonarne sem. 5–6
Projektowanie wystawiennictwa i wnętrz – dyplomy
studia niestacjonarne sem. 7–8

Komputerowe wspomaganie projektowania 2D
studia niestacjonarne sem. 1–2

Justyna Jabłońska

Komputerowe wspomaganie projektowania 3D
studia stacjonarne i niestacjonarne sem. 3–4

80–81 dr Anna Panek

Podstawy architektury z elemntammi ergonomii i konstrukcji
Studia stacjonarne i niestacjonarne sem. 1–2
Perspektywa odręczna z elementami geometrii
studia niestacjonarne sem. 1–2

mgr Hanna Rembelska
Podstawy prawa autorskiego
studia niestacjonarne sem. 8
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dr hab. Jerzy Paweł Nowacki
Rektor Polsko–Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Kiedy w 1994 roku powstała Polsko-Japońska Wyższa Szkoła
Technik Komputerowych wyznaczyliśmy kierunki, w których
głównie chcemy się rozwijać, zarówno w płaszczyźnie badań
naukowych jak i działalności naukowo-dydaktycznej.
Oprócz rozwoju klasycznych gałęzi informatyki takich jak: algorytmika, bazy danych, robotyka czy sieci komputerowe duży
nacisk kładliśmy wówczas na rozwój multimediów – dziedziny
w tamtych czasach jeszcze nie tak bardzo popularnej. Ten wybór
okazał się trafny – następne lata pokazały, iż to właśnie rozwój
technologii związanych z przekazem dźwięku i obrazu rozwinął
się dynamicznie i stanowi jedno z kół napędowych informatyki.
Katedra Multimediów rozwijała się bardzo szybko. Dzięki zaangażowaniu kadry oraz zainteresowaniu studentów prowadzi
obecnie zajęcia na trzech specjalizacjach – multimediów, programowania gier oraz animacji 3D. Prowadzone są też zaawansowane badania naukowe w dziedzinie wykorzystania technik
wizualnych.
Multimedia to bardzo specyficzna część informatyki – łączy
bowiem cechy nauki ścisłej oraz sztuk pięknych.
W PJWSTK koncentrowaliśmy się przede wszystkim na tym
pierwszym, technologicznym aspekcie. I odnosiliśmy spore sukcesy. Jednak by osiągnąć maestrię w dziedzinie Multimediów,
brakowało nam aspektu artystycznego. Inspiracji z obrzarów
sztuki poszukiwali do swoich prac i projektów nasi studenci
i pracownicy. I tak pojawiła się inicjatywa zbliżenia z Akademią
Sztuk Pięknych w Warszawie – nasi studenci, biegle znający
techniki multimedialne doskonale uzupełniali się ze studentami
ASP, którzy potrafili zrealizować fantastyczne projekty od strony
artystycznej. W 2003 roku dzięki inicjatywie Profesor Aldony Drabik
i Profesora Mariana Nowińskiego utworzony został Wydział Sztuki Nowych Mediów, kształcący początkowo na kierunku Grafika.
W 2008 roku profesor Piotr Perepłyś opracował program kształcenia na kierunku Architektura Wnętrz i dobrał kadrę pedagogów o najwyższych kwalifikacjach, inicjując kształcenie w tym
zakresie.
Celem kształcenia na kierunku Architektura Wnętrz jest przygotowanie artystów – projektantów do podjęcia indywidualnej
i zespołowej, twórczej pracy projektowej w zakresie dyscyplin
architektury wnętrz, wystawiennictwa i komunikacji wizualnej
w przestrzeni.
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dr Aldona Drabik – prof. PJATK
Prorektor ds. Studenckich
Dziekan Wydziału Informatyki PJATK

Od wielu lat starałam się zrealizować ideę połączenia dwóch pozornie bardzo odległych dziedzin: sztuk plastycznych i technik
komputerowych. I udało się! W 2006 roku, we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, powstał na naszej uczelni
Wydział Sztuki Nowych Mediów. Początki nie były łatwe.
Zastanawialiśmy się, jak pogodzić system kształcenia przyszłych
plastyków wypracowany przez warszawską ASP – uczelnię z ponad 100-letnią tradycją z „twardą” metodyką nauczania informatyki w niepaństwowej uczelni działającej od kilku lat i wyrosłej
z zupełnie innego postrzegania świata. W jaki sposób połączyć programy studiów plastycznych i informatycznych by
mogły się wzajemnie uzupełniać, rozszerzać, inspirować?
Dzięki owocnej współpracy profesorów z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i z Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik
Komputerowych została sformułowana ostateczna wersja programu. W ciągu minionych lat kilkakrotnie weryfikowaliśmy nasze założenia i modyfikowaliśmy program, kierując się opiniami
wykładowców, jak również studentów. Wydział SNM na kierunku
Grafika prowadzi już studia pierwszego i drugiego stopnia i ubiega się o możliwość nadawania stopnia doktora.
Wydział SNM od razu zyskał dużą aprobatę wśród kandydatów,
o czym świadczy liczba przyjętych od początku jego istnienia
studentów. Z uwagi na tak duże zainteresowanie podjęliśmy
starania o rozszerzenie jego oferty i w 2008 roku uzyskaliśmy pozwolenie kształcenia na kierunku Architektura Wnętrz.
Studia na kierunku Architektury Wnętrz, to studia interdyscyplinarne dające gruntowną wiedzę, świadomość i kompetencje
w kształtowaniu najbliższego otoczenia człowieka.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wysiłkowi wszystkich twórców Wydziału z obu kierunków, udało się nam znaleźć wspólną
przestrzeń dla dwóch różnych uczelni, dwóch stylów myślenia
i pogodzić artystyczną wizję świata z techniczną stroną informatyki. Nasi absolwenci mają szansę być wyjątkowymi informatykami, o znacznie szerszym horyzoncie, innej wrażliwości i wyjątkowymi twórcami –projektantami swobodnie poruszającymi się
w nowoczesnych technologiach informatycznych. Cieszymy się
z ogromnej popularności naszego Wydziału wśród studentów.
W dalszym ciągu staramy się uatrakcyjnić jego program dla
młodych ludzi, dynamicznie dostosowujemy go do zapotrzebowania rynku pracy, a nowatorską formułę Wydziału
Sztuki Nowych Mediów zamierzamy promować nie tylko
w skali naszego kraju.
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dr hab. Piotr Perepłyś – prof. PJATK
Prodziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów PJATK
Kierownik Katedry Architektury Wnętrz

Architektura wnętrz jest sztuką nadawania przestrzeni właściwej formy.
Wystawa Przestrzeń i Forma oraz towarzysząca jej publikacja o tym samym
tytule ukazują różnorodność tej dziedziny poprzez prezentację prac dydaktyków, absolwentów i studentów kierunku Architektury Wnętrz na Wydziale
Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
Po ośmiu latach działalności, środowisko skupionych wokół Katedry Architektury Wnętrz PJATK projektantów, artystów, inżynierów i teoretyków
postanowiło pokazać efekty swojej pracy twórczej i dydaktycznej. Interdyscyplinarny charakter zespołu naukowo-badawczego, który stanowi o unikalności programu kształcenia studiów licencjackich, a wkrótce i magisterskich, zadecydował także o różnorodności prezentowanych prac. Wybrany
materiał obejmuje nie tylko typowe dla architektury wnętrz projekty wnętrz
i wystaw, ale także mniej oczywiste dla tej dziedziny przykłady architektury,
małej architektury, mebli, komunikacji wizualnej oraz malarstwa czy rzeźby.
Swoją niepowtarzalność Katedra Architektury Wnętrz zawdzięcza nie
tylko wykładowcom, ale także obecnym i byłym studentom. Dlatego
pierwsza część katalogu Przestrzeń i Forma zawiera dorobek studentów i absolwentów, a druga ukazuje sylwetki naszych pracowników naukowych
i dydaktycznych. Współtworzący Katedrę dydaktycy pokazują efekty swojej
pracy oraz dzielą się wiedzą, refleksjami i zainteresowaniami zawodowymi,
a czasem także prywatnymi. Co ważne, prezentacja wykładowców nie ogranicza się jedynie do aktywnych projektantów, którzy stanowią trzon zespołu,
ale obejmuje też sylwetki dydaktyków reprezentujących inne niż architektura wnętrz dziedziny. Interdyscyplinarność kadry przekłada się na różnorodność dorobku studentów i absolwentów, o czym świadczy pierwsza
część publikacji. Prezentowane prace studenckie zostały przyporządkowane
przedmiotom, w ramach których powstały. Taki podział daje klarowny obraz
pełnego programu studiów. Poza pracami kursowymi druga część katalogu
obejmuje też działalności ponadprogramowe, której przykładami są projekty realizowane we współpracy z warszawskim Muzeum Literatury czy chorzowskim Parkiem Kultury oraz przedsięwzięcia podejmowane przez Koło
Naukowe Studentów Architektury Wnętrz 4MA.
W Galerii Domu Artysty Plastyka osadzeni już w życiu zawodowym wykładowcy postanowili ustąpić miejsca swoim wychowankom. Wystawę
zdominowali studenci i absolwenci Architektury Wnętrz PJATK. Ekspozycja
prezentuje najlepsze prace powstałe w ciągu ośmiu lat działalności Katedry
Architektury Wnętrz. Co ważne wybór nie ograniczył się tylko do najdoskonalszych pod względem technicznym projektów dyplomantów, ale ukazuje
przykłady prac wykonywanych na zajęciach od pierwszego do ostatniego
roku studiów.
O wysokiej jakości prezentowanych w katalogu i na wystawie prac świadczą liczne nagrody, publikacje oraz krajowe i zagraniczne wystawy, które są
udziałem nie tylko naszych wykładowców, ale także studentów i absolwentów. Wszystkie te wyrazy uznania są najlepszym dowodem jakości naszej
wspólnej pracy.
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1–2	Karolina Tarasiewicz
– Projekt wnętrz i wyposażenia
Pracowni Architektonicznej –
Adaptacja budynku przy Placu
Konstytucji 6 w Warszawie,
sem. 7, 2010/11
3–4	Eliza Ziemińska – Projekt
wnętrza dla warsztatów
kulinarnych Learn Raw
przy ul. Ząbkowskiej 27/31
w Warszawie, sem. 7, 2013/14
5	Eliza Ziemińska – Projekt stołka
barowego dla warsztatów
kulinarnych Learn Raw, sem. 7,
2013/14

1
2
5

6–8	Patrycja Okrutna – Projekt
wnętrz Instytutu Informacji
i Kultury Ambasady Japonii
w Warszawie, sem. 7, 2012/13
9	Patrycja Okrutna – Projekt
siedziska do Instytutu Informacji
i Kultury Ambasady Japonii
w Warszawie, sem. 7, 2012/13

6
7
8

3
4
9

Projektowanie wnętrz – dyplomy studia stacjonarne sem. 7
dr hab Piotr Perepłyś – prof PJATK
dr Karol Murlak – opiekun projektowych aneksów dyplomowych (elementy wyposażenia wnętrz)

8

9

3
4
5
6

1
2

1–2 Ewelina Kruk – Modernizacja Centrum Obsługi Zwiedzających
na Majdanku w Lublinie, sem. 7/8, 2012/13

3–6	Izabela Urbanek – Projekt modułowego hostelu z kontenerów,
sem. 7/8, 2012/13
7–10	Krystyna Regulska – Adaptacja poddasza w budynku przy ulicy
Filtrowej 81 na cele mieszkalne, sem. 7/8, 2013/14

7
8
9
10

Projektowanie wnętrz – dyplomy studia niestacjonarne sem. 7–8
dr Karol Murlak
mgr Magdalena Czapiewska – opiekun projektowych aneksów dyplomowych (elementy wyposażenia wnętrz)
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11

4
5

6
7

1	Maria Duszeńko – Projekt wnętrz punktu obsługi klienta Veturilo,
sem. 6, 2013/14

2	Paulina Lis – Projekt wnętrz punktu obsługi klienta agencji
nieruchomości Loft, sem. 6, 2013/14
3	Aleksandra Gajewska – Projekt wnętrz punktu obsługi klienta
T-Mobile, sem. 6, 2013/14

4–5	Mata Markiewicz – Projekt wnętrza mieszkania w budynku
wielorodzinnym, sem. 5, 2013/14
6–7	Eliza Ziemińska – Projekt wnętrza mieszkania w budynku
wielorodzinnym, sem. 5, 2012/13

8	Ewa Pawłowska – Projekt wnętrza mieszkania w budynku
wielorodzinnym, sem. 5, 2013/14
9	Maria Duszeńko – Projekt wnętrza mieszkania w budynku
wielorodzinnym, sem. 5, 2013/14

2
3

8
9

Projektowanie wnętrz – przestrzeń użyteczności publicznej studia stacjonarne sem. 5–6

Projektowanie wnętrz – przestrzeń mieszkalna studia stacjonarne sem. 5–6

dr hab Piotr Perepłyś – prof PJATK
dr Karol Murlak

dr hab Piotr Perepłyś – prof PJATK
dr Karol Murlak

Przedmiot przygotowuje studentów do
pracy w zawodzie architekta wnętrz poprzez realizację zadań, jakie najczęściej
pojawiają się na początku kariery. Podejmowane tematy dają doświadczenie

w projektowaniu wnętrz mieszkalnych
w budynkach wielorodzinnych oraz lokali
usługowych takich jak biuro sprzedaży
lub punkt obsługi klienta.
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W czasie rocznych zajęć studenci dwukrotnie przeprowadzają kompletny proces projektowy, przechodząc od analizy
przestrzeni i potrzeb użytkowników, poprzez tworzenie założeń i koncepcji pro-

jektowej do opracowania projektu szczegółowego wraz z doborem materiałów
wykończeniowych i elementów wyposażenia przestrzeni. Efekty pracy prezentowane są za pomocą rysunków, wizu-

alizacji i makiet, których przygotowanie
doskonali nabyte w czasie studiów techniki podawcze. Pracując indywidualnie
nad projektami studenci nie tylko uczą
się niezbędnej w zawodzie samodzielno-
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ści, ale także rozwijają umiejętność oceny
i selekcji własnych pomysłów, szukania
rozwiązań oraz planowania pracy.

1
2

3
4

7
8
9

5
6

10
11

1–2	Izabela Urbanek – Projekt wnętrz punktu obsługi klienta,
Lotnisko Fryderyka Chopina, sem. 6, 2011/12
3–4	Dominika Łętka – Projekt wnętrz punktu obsługi klienta
Informacji Turystycznej, sem. 6, 2013/14
5–6	Anna Pleń – Projekt wnętrz punktu obsługi klienta banku
Lloyds, sem. 6, 2013/14

7	Ewelina Kruk – Projekt wnętrza mieszkania w budynku
wielorodzinnym, sem. 5, 2011/12
8-9	Monika Jarosz – Projekt wnętrza mieszkania w budynku
wielorodzinnym, sem. 5, 2014/15
10-11	Dominika Łętka – Projekt wnętrza mieszkania w budynku
wielorodzinnym, sem. 5, 2013/14

Projektowanie wnętrz – przestrzeń użyteczności publicznej studia niestacjonarne sem. 5–6

Projektowanie wnętrz – przestrzeń mieszkalna studia niestacjonarne sem. 5–6

dr Karol Murlak

dr Karol Murlak

14

15

1
2
3
4

5
1–4	Aldona Banasiuk – Rewitalizacja kawiarni Rozdroże
w Alejach Ujazdowskich w Warszawie, 2012/13
5	Aldona Banasiuk – Projekt lampy wiszącej do kawiarni
Rozdroże, sem. 7, 2012/13 – opiekun projektowego
aneksu dyplomowego – dr Karol Murlak
6-8 Ż
 aneta Falba – Bar śniadaniowy Marmolada
w Warszawie, 2013/14

9
10
11

6
7
8

12

9–11	Karolina Zaworska – Miejsce
spotkań miłosników skandynawskiej
kinematografii Scandi-Off, Łódź Off,
Piotrkowska, 2014/15
12	Anita Mucha – Adaptacja budynku
poprzemysłowego na sklep firmy BTW,
2013/14

Projektowanie wnętrz – dyplomy studia stacjonarne sem. 7
dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska – prof PJATK

16

17

1
2

Dom dla młodego twórcy o rzucie opartym na module przestrzennym
wywodzącym się z tradycji japońskiej (0.9 x 1.8 m – mata tatami)
projektowany w wybranym miejscu o wysokich walorach krajobrazowych lub kulturowych.

5
6
7

1–2	Aleksandra Gajewska – Zespół domów szeregowo-atrialnych,
2012/13
3–4	Joanna Jurga – Dom w krajobrazie, 2009/10
5–7	Hanna Stylińska – Parterowy dom atrialny w wybranym
miejscu o wysokich walorach krajobrazowych, 2013/14

3
4

Projektowanie wnętrz i architektury studia stacjonarne sem. 3–4
dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska – prof. PJATK
mgr Piotr Sieciński
Program dydaktyczny pracowni to problematyka przestrzeni mieszkalnej rozpatrywana kompleksowo, od projektu ar-

chitektonicznego do projektu wnętrz na
przykładzie domu jednorodzinnego. Swoboda wyboru – miejsce domu, użytkow-
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nika i technologii konstrukcji – sprawia,
że każdy projekt jest inny i w swoim rodzaju wyjątkowy. W semestrze zimowym

powstaje projekt architektoniczny, który
w semestrze letnim zostaje uzupełniony
o wybrane elementy projektu wnętrz.
Opracowując bryłę budynku student pracuje równocześnie na makiecie i modelu
3D. Elementy mebli i oświetlenia są dobierane katalogowo.
Problemy poruszane w trakcie pracy dydaktycznej to min.:

– wpisanie formy architektonicznej w istniejący krajobraz lub strukturę miejską
– ergonomia przestrzeni mieszkalnej
– przenikanie przestrzeni wewnętrznej
i zewnętrznej
– kompozycja, kolor, światło we wnętrzu
– rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe
Program uzupełniają zajęcia seminaryjne
dotyczące elementów wyposażenia i styli-
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styki wnętrz – multimedialne prezentacje
przygotowane i prezentowane przez studentów.
Pracownia ściśle współpracuje z Pracownią projektowania Architektury krajobrazu prowadzoną przez dr Elżbietę Myjak-Sokołowską, w której studenci projektują
ogród otaczający dom i elementy roślinne
we wnętrzu.

1
2
3

6–7
6–7	Aleksandra Niepogoda – Projekt obiektu rekreacyjnego w wybranym warszawskim parku, uwzględniający
plenerową ekspozycję wybranego dzieła: rzeźba Nazara Bilyka, 2014/15
8	Ewa Pawłowska – Projekt pawilonu w parku z ekspozycją wybranego dzieła sztuki: rzeźba Anthonego
Gormlaya – Sound 2, 2013/14

8

		 Projekt plomby w zabudowie miejskiej
1–3 Ola Koza – Atelier Sabiny Pilewicz, Warszawa, ul. Francuska 44, 2012/13
4–5	Eliza Ziemińska – Kwiaciarnia i studio florystyczne, Warszawa, ul. Ząbkowska, 2012/13

4–5

Projektowanie architektoniczne studia stacjonarne sem. 5–6
dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska – prof. PJATK
mgr Piotr Sieciński
Zajęcia w Pracowni zapoznają z podstawami projektowania architektonicznego
w zakresie niezbędnym dla projektanta
wnętrz.

Program ma za zadanie rozwijać u studenta umiejętność kreatywnego i logicznego myślenia projektowego, opartego
na uzdolnieniach w zakresie wyobraźni
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przestrzennej i wrażliwości artystycznej.
Przekazuje podstawy warsztatu pracy architekta, zapoznaje studentów z problemami
projektowania dla użytkownika indywidu-

alnego i zbiorowego – na podstawie niewielkich obiektów użyteczności publicznej. Zajęcia w Pracowni kształtują postawę
otwartości studenta na nowe kierunki w
architekturze przy równoczesnym szacunku dla lokalnych tradycji i istniejącego krajobrazu kulturowego oraz potrzeb użyt-

kownika. Zajęcia są prowadzone metodą
korektową z uwzględnieniem indywidualności i możliwości każdego studenta.
Program uzupełniają wykłady przedstawiające sylwetki i dzieła wybitnych
współczesnych
architektów
– multimedialne prezentacje przygoto-
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wane i prezentowane przez studentów.
Pracownia ściśle współpracuje z Pracownią projektowania Architektury krajobrazu prowadzoną przez dr Elżbietę Myjak-Sokołowską, w której studenci projektują zagospodarowanie otoczenia obiektu
w elementy roślinne.

1–5	Hanna Stylińska – Dom w krajobrazie, aranżacja przestrzeni otaczającej, sem. 3, rok 2013/14

11
12
13

6
7
8
11–13	Aleksandra Gajewska – Projekt aranżacji otoczenia przy pawilonie japońskim w Parku Śląskim w Chorzowie, sem. 6, rok 2013/14
14–17	Ewa Pawłowska – Projekt aranżacji otoczenia przy pawilonie japońskim w Parku Śląskim w Chorzowie, sem. 6, rok 2013/14

14–17

6–8	Aleksandra Gajewska – Projekt zagospodarowania terenu
przy zespole domów zabudowy atrialnej, sem. 3, rok 2012/13

9	Aleksandra Gajewska – Projekt aranżacji otoczenia pawilonu
wystawienniczego w parku, sem. 5, rok 2013/14
10	Maria Duszenko – Projekt zagospodarowania terenu przy
zespole domów zabudowy atrialnej, sem. 3, rok 2012/13

9
10

Architektura krajobrazu studia stacjonarne sem. 3–6, studia niestacjonarne sem. 7–8
Projektowe aneksy dyplomowe studia stacjonarne sem. 7, studia niestacjonarne sem. 7–8
dr Elżbieta Myjak-Sokołowska
Program Pracowni Architektury Krajobrazu
dotyczy wybranych zagadnień w zakresie
przyrodniczych; kulturowych, technicznoekonomicznych podstaw kształtowania

roślinności w obiektach architektury krajobrazu, zapoznania studentów ze specyfiką
tworzywa roślinnego w odniesieniu do
dzieła architektonicznego, sztuk pięknych
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i innych dziedzin twórczości oraz ogólnymi
zasadami projektowania wybranych obiektów architektury krajobrazu.
Istotnym elementem nauczania jest

wykształcenie umiejętności w zakresie
właściwego określenia kontekstu przyrodniczego i kulturowego miejsca w podejmowanych zadaniach projektowych
(program pracowni jest powiązany merytorycznie z treściami realizowanymi w pracowni projektowania architektonicznego).

Preferowaną metodą projektową jest dochodzenie do rozwiązań przestrzennych
drogą kolejnych przybliżeń w skali – od
ogółu do rozwiązań szczegółowych. Nacisk położony jest na indywidualizowanie
zadań projektowych i użycie różnorodnych
narzędzi przy pracy nad projektem.
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W pracowni realizowane są aneksy z zakresu architektury krajobrazu. Obejmują
zadania projektowe związane z aranżacją
terenu przy obiektach architektonicznych,
które są przedmiotem opracowania w pracowniach dyplomowych.

4
5
6

1–2	Ewa Pawłowska – Projekt wystawy
Laboratorium formy otwartej –
reinterpretacja idei Oskara Hansena,
Pawilon SARP-u, 2014/15
3	Aneks projektowy – Zaproszenie
na otwarcie wystawy Laboratorium
formy otwartej – reinterpretacja idei
Oskara Hansena, 2014/15

1
2

4	Barbara Nizioł – Aneks projektowy – Opracowanie graficzne,
plakatu wystawy Kobro – Strzemiński – wpływ wzajemnej relacji
na twórczość, 2013/14
5–6	Projekt wystawy Kobro – Strzemiński – wpływ wzajemnej relacji
na twórczość, 2013/14

7	Maria Odolczyk – Aneks projektowy – Informacja wizualna
wystawy Twórczość Alvara Aalto, 2010/11
8–9	Projekt wystawy Twórczości Alvara Aalto, 2010/11

7
8
9

3

Projektowanie wystawiennictwa – dyplomy studia stacjonarne sem. 7
dr Marek Kosmulski – prof PJATK
mgr Adam Orlewicz – opiekun projektowych aneksów dyplomowych (informacja wizualna)
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1	Ewelina Kruk – Projekt lamp, Centrum Obsługi
Zwiedzających na Majdanku w Lublinie,
sem. 8, 2013
2	Krystyna Regulska – Projekt zabudowy
meblowej, poddasze w budynku przy
ulicy Filtrowej 81, sem. 8, 2014
3	Klaudia Jeronimek-Mazur – Projekt wieszaka,
hostel przy ul. Pięknej w Warszawie, sem. 8, 2014
4	Izabela Urbanek – Projekt zabudowy meblowej
do hostelu z kontenerów, sem. 8, 2013

2

1–2	Klaudia Jerominek-Mazur
– Projekt aranżacji wnętrza
hostelu przy ul. Pięknej
w Warszawie, sem. 7–8,
2013/.14
3 Marta Brzozowska – Projekt
wystawy czasowej Mingei
– współczesne japońskie
wzornictwo a tradycja,
sem. 8, 2012/13
4	Marzena Podgórska – Projekt
pracowni projektowej
w domku jednorodzinnym
w Konstancinie-Jeziornie,
ul. Józefa Piłsudskiego 2”,
sem. 8, 2013/14

1
2

3
4

3
4

Projektowanie wystawiennictwa i wnętrz – dyplomy studia niestacjonarne sem. 7–8

Projektowe aneksy dyplomowe (elementy wyposażenia wnętrz) studia niestacjonarne sem. 7–8

dr Monika Rzepiejewska

mgr Magdalena Czapiewska
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1	Daniel Kotowski – Projekt
przestrzennej formy promocyjnej
20-lecia PJWSTK, sem. 4, 2013/14
2 Patrycja Paś – Projekt przestrzennej
formy promocyjnej wydarzenia
kulturalnego – Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka
Chopina, sem. 3, 2013/14
3 Eliza Ziemińska – Projekt wystawy
muzealnej Postać drugiego planu Światu nie mamy czego zazdrościć,
sem. 5, 2012/13

1
2
3

4
5

4 Aleksandra Niepogoda – Projekt
wystawy muzealnej Wokół teatru –
Merce Cunningham, sem. 5, 2014/15
5 Patrycja Paś – Projekt wystawy
muzealnej Wokół teatru – Edward
Gordon Craig, sem. 5, 2014/15

Projektowanie wystawiennictwa studia stacjonarne sem. 3–6
dr Marek Kosmulski – prof PJATK
mgr Adam Orlewicz
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Wystawiennictwo to dyscyplina łącząca wiele bliskich sobie dziedzin. Projektowanie przestrzeni i form zbliża je do
wnętrzarstwa. Tworzenie klimatu i na-

stroju ma coś ze scenografii i malarstwa.
Konieczność przekazu informacji sprawia,
że stoiska wystawiennicze stają się trochę
przestrzennymi plakatami i tak jak reklama,

29

powinny swoją innością wciągać zwiedzającego. Dodajmy do tego ciągłe poszukiwania nowych materiałów oraz stosowanie nowych mediów.

1

3

2

4

Projektowanie wystawiennictwa studia stacjonarne sem. 5–6
dr Marek Kosmulski – prof PJATK
mgr Adam Orlewicz
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Studenci wykonali w ramach konkursu
projekty wystawiennicze pt. Język miasta.
Zadanie polegało na wyszukaniu w mieście własnych tropów wizualnych nawiązujących do poezji Mirona Białoszewskiego. Pięć najlepszych prac zostało
zrealizowanych w formie wystawy w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w
Warszawie. Ekspozycja była prezentowana

w ramach muzealnego projektu edukacyjnego Przepowiadanie miasta, towarzyszącego wystawie Warszawa Białoszewska,
od grudnia 2013 r. do stycznia 2014 r.
Jak podano w materiałach informacyjnych
muzeum …Rozwiązania plastyczne, które
powstały, zaskakują niebanalnym i bardzo
twórczym spojrzeniem na relację człowiekmiasto. „Latania” Mirona Białoszewskiego
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uzyskały w roku 30-ej rocznicy śmierci poety
nową formę wizualną, wpisującą się w dzisiejszy dzień Warszawy…
1 Paulina Lis, sem. 5, 2013/14
2 Maria Duszeńko, sem. 5, 2013/14
3 Ewa Pawłowska, sem. 5, 2013/14
4	Aleksandra Gajewska, Jan Rygiel,
sem. 5, 2013/14

1–2	Ewelina Kruk – Projekt czasowej
wystawy plenerowej o kościele
pw. św. Michała Archanioła w Lublinie,
sem. 5, 2011/12
3	Katarzyna Hampel – Projekt czasowej
wystawy plenerowej Historia Syrenki
Warszawskiej, sem. 5, 2012/13
4–5	Zuzanna Gieżyńska – Projekt stoiska
targowego dla biura podróży Sakura
Travel, sem. 5, 2013/14

6
7
8

1–2

3

6	Zuzanna Gieżyńska – Projekt wystawy
10 krzeseł – Alvar Aalto, sem. 6,
2013/14
7	Anita Szewczyk – Projekt wystawy
10 krzeseł – Alvar Aalto, sem. 6,
2013/14
8	Monika Kieszek – Projekt wystawy
10 krzeseł – Charles Rennie Mackintosh,
sem. 6, 2011/12

4
5

Projektowanie wystawiennictwa studia niestacjonarne sem. 5–6
dr Monika Rzepiejewska
mgr Magdalena Czapiewska
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Zadania prowadzone w pracowni Projektowania Wystaw mają na celu rozwijanie
u studentów umiejętności projektowania przestrzeni o charakterze wystawienniczym. Główny nacisk położony jest
na kreację w oparciu o sformułowane
przez siebie założenia projektowe. Zadania dotyczą projektów stoisk targowych,
wystaw w zadanym wnętrzu oraz wy-

staw plenerowych o maksymalnej powierzchni 100 m². Punktem wyjścia jest
sformułowany przez studenta scenariusz
wystawy, na bazie którego określony zostaje wyraz wypowiedzi plastycznej. Tryb
projektowania w pracowni zakłada pracę na roboczej makiecie w skali 1:20 lub
1:25. W końcowym etapie projektowania
nacisk kładziony jest na przekaz projektu
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na planszach. Studenci 4. roku mają możliwość wyboru pracowni jako dyplomującej w specjalizacji projektowanie wystaw
lub projektowanie wnętrz. Zagadnienia
techniczno-realizacyjne projektów studenci mogą konsultować z mgr Wojciechem Neubartem (studenci 3. roku) oraz
dr inż. arch. Konradem Styką (studenci
4. roku).

1
2

6

4
5

6	Andrzej Saferna – projekt stoiska na
targach fonograficznych – zespół TOOL,
sem. 4, 2013/14
7	Justyna Zachwieja – Projekt stoiska
promującego kulę, sem. 3, 2013/14
8	Dominika Persa-Malinowska – Projekt
stoiska na targach fonograficznych –
gitarzysta Slash (Saul Hudson), sem. 4,
2013/14
9	Marzena Podgórska – Projekt stoiska
promującego kolor Benjamin Moore,
sem. 4, 2011/12

7

3
8
9

1-2 Justyna Zachwieja – Projekt
ekspozycji sztuki współczesnej,
sem. 4, 2013/14
3	Andrzej Saferna – Projekt
ekspozycji sztuki współczesnej,
sem. 4, 2013/14
4 Agnieszka Staniewicz – Projekt
stanowiska do odsłuchiwania
muzyki i podglądu DVD dla
dwóch osób, sem. 5, 2014/15
5 Andrzej Saferna – Projekt
stanowiska do odsłuchiwania
muzyki i podglądu DVD dla dwóch
osób, sem. 5, 2014/15

Technologie wystawiennicze studia stacjonarne sem. 3, niestacjonarne sem. 4–5

Projektowanie wystawiennictwa studia niestacjonarne sem. 3-4

mgr Wojciech Neubart

mgr Wojciech Neubart

Technologie wystawiennicze są zajęciami
wspomagającymi projektowanie. W ramach tych zajęć studenci poznają różnego rodzaju systemy zabudowy stoisk,
materiały, które można wykorzystać do
ich budowy, materiały wykorzystywane
do scenografii teatralnej, systemy oświetleniowe, ograniczenia konserwatorskie
w przypadku wystaw muzealnych itd.

W programie zajęć są też szybkie ćwiczenia, na których studenci mają przedstawić w sposób szkicowy, ale czytelny
odpowiedź na zadany temat. Wystawiennictwo jest specjalizacją łączącą wiele
dziedzin projektowych: architekturę, architekturę wnętrz, scenografię, komunikację wizualną, grafikę wystawienniczą,
multimedia, oświetlenie (czasem akusty-
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kę), i coraz bardziej ekologię. Dlatego też
studenci na studiach niestacjonarnych w
ramach tego przedmiotu wykonują 7 - 8
ćwiczeń istotnie dotykających i łączących
te branże. Poznanie i przećwiczenie praktyczne rozwiązań technicznych i technologicznych jest podstawą do odpowiedzialnego projektowania i efektywnej
współpracy z wykonawcami.

Celem dydaktycznym Pracowni jest przygotowanie studentów do samodzielnego
i odpowiedzialnego projektowania różnego rodzaju stoisk targowych, wystaw
w terenie otwartym przestrzeni miejskiej,
ekspozycji muzealnych itp. z uczuleniem
na charakter tej specjalizacji tzn. krótki
i nieprzekraczalny termin oddania projektu. Podstawową siłą projektu jest pomysł.

Dużą uwagę przywiązuję do profesjonalnego (od strony technicznej), czytelnego
i ciekawego graficznie przedstawienia
projektu ułatwiającego jego realizację
(makieta). Zwracam też uwagę na radość
tworzenia – ważny element powodujący
dobry odbiór, oraz zainteresowanie Inwestora projektem. Studenci drugiego roku
w semestrze zimowym projektują stoisko
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targowe w systemie OCTANORM i stoisko
targowe o charakterze scenograficznym.
Semestr letni przeznaczony jest na jeden
duży projekt w dowolnej technologii.
Pozytywne zaliczenie tych tematów jest
bazą do projektowania wystaw na roku
trzecim, jak i obrony licencjackiej pracy
dyplomowej.

1

4

Plastyczna interpretacja tekstu,
1 Patrycja Paś, sem. 4, 2013/14
typografia (297 x 297 mm), ilustracja
(297 x 297 mm), obiekt przestrzenny
(ok. 150 x 150 x 150 mm)
2 Paulina Lis, sem. 4, 2012/13
typografia (297 x 297 mm), ilustracja
(297 x 297 mm), obiekt przestrzenny
(297 x 297 x 30 mm)
Litera i dźwięk – kompozycje: kolorowa,
walorowa i reliefowa (297 x 297 mm)
3 Olga Gusakovskaya, sem. 1, 2013/14
6	Martyna Smętek, sem. 1, 2013/14
Litera i bryła
4	Katarzyna Czyżewska, sem. 2, 2012/13
kompozycje: harmonii / współpracy
i walki / przeciwieństw
(ok. 150 x 150 x 150 mm)

2

5

Monogram
5 Wioletta Gorczyńska, sem. 1, 2013/14
kompozycje: płaska i reliefowa
(297 x 297 mm)

3

6

Podstawy komunikacji wizualnej studia stacjonarne sem. 1-2
Projektowanie komunikacji wizualnej studia stacjonarne sem. 3-4
dr hab. Bazyli Krasulak – prof. PJATK
mgr Maciej Małecki
Sztuka jest medium czasu, w którym
powstaje. Poruszanie się w świecie estetycznego pluralizmu i przenikających
się dyscyplin plastycznych wymaga od

projektanta – twórcy rozległej wiedzy,
orientacji i uwagi. Architektura wnętrz jest
dyscypliną czerpiącą z dokonań różnych
obszarów sztuki, działającą bezpośrednio
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na otoczenie człowieka, uwarunkowaną
czynnikami kulturowymi, ekonomicznymi, geograficznymi. Jednym z istotnych
elementów organizujących przestrzeń

jest komunikacja wizualna. Znajomość
przekazu graficznego, umiejętność posługiwania się nim jest ważnym składnikiem
warsztatu architekta wnętrz.
Zadania sformułowane są tak, aby oswoić
studentów z literą i problematyką projektowania graficznego. Szacunek dla litery,

umiejętność dostrzeżenia jej wartości
jako znaku, tworzywa, źródła inspiracji
leży u podstaw kultury plastycznej. Świadome stosowanie środków wyrazu dwui trójwymiarowych kształcimy podejmując problematykę plastycznej interpretacji
tekstu, oraz projektowania wizerunków
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firm i instytucji z uwzględnieniem architektury wnętrz. Ćwiczenia te mają za zadanie „otworzyć głowy”, uwolnić od myślowych schematów. Silny nacisk położony
jest na manualny charakter realizacji, przy
jednoczesnym wprowadzeniu podstaw
pracy z komputerem.

1
2

7

7	Małgorzata Włas – Stolik, sem. 6, 2012/13
8	Agnieszka Klimowicz, Stołek – sem. 6, 2012/13

9	Marta Markiewicz – Stolik, sem. 6, 2013/14
10	Aleksandra Gajewska – Stolik, sem. 6, 2013/14
11	Anna Włodarczyk – Stolik, sem. 6, 2010/11

– Nagroda w międzynarodowym konkursie meblarskim
Single–player, Singapur 2013

3
4

9
10

Mała forma użytkowa
1	Małgorzata Włas – Taca z podkładkami pod kubki, sem. 5, 2012/13
2	Monika Smołka– Podkładka pod sztućce, sem. 5, 2012/13
3	Jessica Czetwertyńska-Guibourge – Podkładka pod pędzle,
sem. 5, 2009/10

11

4	Ada Skwira – Stojak na płyty CD, sem. 5, 2012/13
5	Patrycja Okrutna – Wspornik do książek, sem. 5, 2011/12
6	Ewa Pawłowska – Przybornik na biurko, sem. 5, 2013/14
8

5
6

Podstawy projektowania mebla studia stacjonarne sem. 5-6
dr hab Piotr Perepłyś – prof PJATK
dr Karol Murlak
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Podstawy Projektowania Mebla to jedyny
przedmiot, który daje studentom architektury wnętrz szansę realizacji własnych
projektów. Wykonywanie zaprojektowanych przez siebie mebli i elementów wyposażenia wnętrz stanowi sedno zajęć, bo
pozwala samodzielnie doświadczyć rzeczywistych wymiarów, materiałów i technologii.

Przyjęta metoda pracy rozwija u studentów szereg kompetencji, potrzebnych
każdemu architektowi wnętrz. Praca nad
rzeczywistymi obiektami doskonali wyczucie formy i detalu jednocześnie zachęcając
do eksperymentowania. W czasie zajęć
studenci sami sprawdzają działanie swoich
pomysłów oraz szukają metod rozwiązania zaistniałych problemów. Realizowanie
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projektów nie tylko daje praktyczną znajomość najważniejszych materiałów i technik wytwórczych, ale także uczy specyfiki
współpracy z rzemieślnikami i wykonawcami. Wpisana w specyfikę przedmiotu
otwartość na eksperymenty idzie w parze
z poszanowaniem dla zasad ergonomii
i potrzeb użytkownika, który zawsze stanowi centrum procesu projektowego.

1
2

7

7	Izabela Urbanek – Gazetnik, sem. 5, 2011/12
8	Ewelina Kruk – Stołek, Sem. 6, 2011/12
9	Anna Pleń – Stolik, Sem. 6/7, 2014/15
10	Izabela Urbanek – Siedzisko, Sem. 6, 2011/12
11	Marzena Podgórska – Stołek, Sem. 6, 2012/13

3
4

Mała forma użytkowa
1-2 Anna Pleń – Gazetnik, sem. 5–6, 2013/14
3 Dominika Łętka – Wieszak modułowy, sem. 5–6, 2013/14
4	Monika Kieszek – Uchwyt na noże, sem. 5, 2011/12
5	Kateryna Meller – Półka na piloty do urządzeń RTV,
sem. 5–6, 2013/14
6	Jakub Ostrowski – Półmisek, sem. 5–6, 2013/14

8
9

5
6

10
11

Podstawy projektowania mebla studia niestacjonarne sem. 5-7
dr Karol Murlak
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5 K atarzyna Blauth,
Studium cech wyrazowych
formy, sem. 1, 2012/13
6	Natalia Sztandor,
Studium cech wyrazowych
formy, sem. 1, 2013/14

1

5
6

2

1	Eliza Ziemińska – Forma statyczna
i dynamiczna, sem. 1, 2010/11
2	Marta Polijaniuk – Forma statyczna
i dynamiczna, sem. 1, 2013/14

3

3	Zuzanna Rdzanek – Relief,
sem. 1, 2013/14
4	Olga Gusakovskaya – Relief,
sem. 1, 2013/14

7
8

7	Daniel Kotowski –Stołek
składany, sem. 2, 2012/13
8	Magdalena Kucharska
– Stołek składany, sem. 2,
2012/13
9	Ewa Pawłowska, – Wieszak
turystyczny, sem. 2, 2010/11
10 Łukasz Michalak – Przegroda
modułowa, sem. 2, 2013/14
11	Anna Kłosińska – Przegroda
modułowa, sem. 2, 2013/14

9
10
11

4

Podstawy projektowania z modelowaniem studia stacjonarne sem. 1–2
dr hab Piotr Perepłyś – prof PJATK
dr Karol Murlak
Podstawą dobrego projektowania jest
wrażliwość. To rozwój tej cechy stanowi
najważniejszy cel programu nauczania
Podstaw Projektowania z Modelowaniem.

Bazując na indywidualnych predyspozycjach i doświadczeniach przedmiot
uwrażliwia studentów na człowieka oraz
jego otoczenie.
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Ponadto program kształcenia zakłada
przekazanie podstawowych umiejętności
i wiedzy niezbędnej do dalszych studiów
na kierunku Architektury Wnętrz. Podejmo-

wana problematyka obejmuje projektowanie wnętrz, wystaw i mebli. Na zajęciach
studenci uczą się analizowania wyzwań
projektowych i budowania założeń. Realizowane zadania rozwijają znajomość pod-

stawowych środków wyrazu plastycznego
stosowanych w projektowaniu oraz głównych zasad funkcjonalnego kształtowania
przestrzeni. Studenci zapoznają się też
z podstawowymi metodami opracowywa-

43

nia i prezentowania projektów oraz materiałami i technologiami stosowanymi przez
architektów wnętrz. Prowadzący przedmiot szczególny nacisk kładzią na metodologię i etapowanie pracy projektowej.

1

7

2

8

9
10-11	Iga Narkiewicz, Spokój / Niepokój – Kompozycja
we wnętrzu, sem. 2, 2013/14
12	Agnieszka Staniewicz – Projekt aranżacji pokoju,
sem. 2, 2012/13

 rojekt wnętrza o charakterze wystawienniczym inspirowany
P
wybraną przestrzenią
7	Monika Jarosz, sem. 1, 2012/13
8 Natalia Stosio, sem. 1, 2013/14
9 Jagoda Harasim, sem. 1, 2013/14

10
11

3

12

Relief z papieru inspirowany strukturą kaktusa
1 Sławomira Paździorko, sem. 1, 2013/14
2 Natalia Stosio, sem. 1, 2013/14
3 Andrzej Saferna, sem. 1, 2012/13

4
5
6

Opowieść o drzewie
4 Andrzej Saferna – ekspozycja szyszki
świerka kłującego, sem. 2, 2012/13
5	Anna Pleń – ekspozycja liścia dębu
czerwonego, sem. 1, 2011/12
6	Magdalena Ziarnik – ekspozycja
gałązki brzozy, sem. 1, 2011/12

Podstawy projektowania z modelowaniem studia niestacjonarne sem. 1–2
dr Monika Rzepiejewska
Zadania i ćwiczenia prowadzone w pracowni Podstaw Projektowania z Modelowaniem mają na celu rozwinięcie

u studentów umiejętności myślenia projektowego w oparciu o sformułowane
przez siebie założenia, oraz wykształcenie
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warsztatu projektanta wnętrz i małych
form. Zakres podejmowanych tematów
to zarówno zadania i ćwiczenia, których

rezultatem jest forma w skali 1:1, jak również projekty niewielkich wnętrz w skali
1:20 – projekt wnętrza o charakterze wystawienniczym oraz projekt aranżacji istniejącego wnętrza. Projektując studenci
poznają właściwości materiałów takich jak
papier, tektura, pleksi, drewno itp. Punk-

tem wyjścia do projektów jest sformułowanie założeń projektowych. W większości zadań istotna jest inspiracja naturą,
a w szczególności obserwacja rytmów,
kontrastów, kolorów i światła. W projekcie aranżacji istniejącego wnętrza ważna
jest analiza stanu wyjściowego: proporcji
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wnętrza, oświetlenia światłem słonecznym, użytych materiałów wykończeniowych oraz instalacji elektrycznej. W pracowni wykonywane są również krótkie
ćwiczenia z zakresu studium wyrazu formy oraz kompozycji brył i płaszczyzn.

1

4

Zadanie z ergonomii
4	Barbara Jurkiewicz,
– Czynności związane
z higieną, sem. 1

Studium wnętrza w dwóch poziomach
1 Olga Gusakovskaya, sem. 1, 2013
2 Natalia Sztandor, sem. 1, 2013
3 Malgorzata Jaworska, sem. 1, 2013

Projekt altany
5 Wioletta Gorczyńska, sem. 2, 2013
6	Olga Gusakovskaya, sem 2, 2013
7 Martyna Smętek, sem 2, 2013

5
6
7

2
3

Podstawy architektury z elementami ergonomii i konstrukcji
Studia stacjonarne i niestacjonarne sem. 1–2

prof. Lech Koliński
dr Anna Panek
Zajęcia mają zapoznać studenta z podstawami kształtowania przestrzeni i formy
architektonicznej w relacji do człowieka,
jego cech, potrzeb i oczekiwań. Ćwiczenia mają na celu opanowanie umiejętności budowania przestrzeni wokół siebie,

posługując się logiką narracji, wygodą
użytkowania i skalą człowieka.
Nauka projektowania przestrzeni za pomocą elementów powtarzalnych, zmodulowanych ze zrozumieniem sposobu
pracy użytych materiałów, uwzględniając
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potrzeby funkcji, ergonomii i zasad kompozycji.
Główne postanowienia:
„Człowiek miarą wszechrzeczy”;
„Ruch jest katalizatorem funkcji i zjawisk
przestrzennych”
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5
6

1
2

7
8
9
Prezentacja kierunky AW PJATK i Koła
Naukowego 4MA
1	Arena Design, 2012, Poznań MTP
(fot. Dariusz Jasak)
2 Designeria – Trendy Show, Warszawa,
Teatr Palladium, 2011/12
(fot. Agnieszka Klimowicz)
3 Łódź Design Festival, 2014
4 WAWA Design Festiwal, Soho Factory,
Warszawa, 2013

3
4

Lampa ze składanym abażurem
5 Eliza Ziemińska, sem. 3–4, 2011/12
6–7 Aldona Banasiuk, sem. 3–4, 2011/12
8 Maria Duszeńko i Aleksandra Gajewska, sem. 1–2, 2011/12
9 Agnieszka Klimowicz, sem. 3–4, 2011/12
		 (zdjęcia: Agnieszka Klimowicz)

Zabawka filcowa
10	Aleksandra Gajewska, sem. 3–4, 2012/13
11 Maria Duszeńko, sem. 3–4, 2012/13

10
11

4MA – Koło Naukowe Studentów Architektury Wnętrz PJATK
dr Karol Murlak
Koło naukowe zostało stworzone po to,
aby umiejętności zdobyte w czasie studiów sprawdzać i doskonalić w praktyce.
Dlatego wiodącym celem 4MY jest nie
tylko uczestnictwo ale także realizacja
działań z zakresu szeroko pojętej sztuki
i wzornictwa.
Jako uczestnicy i organizatorzy różnego
typu wystaw, warsztatów, wykładów i wy-

jazdów studenci konfrontują swoje kompetencje z rzeczywistością, zdobywając
jednocześnie pierwsze doświadczenia
zawodowe. Tak sprofilowana działalność
Koła Naukowego stanowi uzupełnienie
oferty programowej Katedry Architektury
Wnętrz. Istniejąca od pięciu lat 4MA zaprezentowała swoje projekty na kilkunastu wystawach, wśród których wymienić
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można festiwale takie jak Łódź Design
i Wawa Design oraz poznańskie targi Arena Design. Koło może się też poszczycić
współpracą z ekspertami różnych dziedzin oraz przedstawicielami biznesu.
W ubiegłym roku działalność 4MY została
doceniona przez organizatorów Przetworów, którzy zaprosili członków Koła do zespołu organizującego wydarzenie.
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1
2
3

1

4
5

2
3
4

1
2
3
4

1–4 Natalia Tomczak, sem. 1–2, 2013/14
5 Klaudia Matraszek, sem. 2, 2014

Perspektywa odręczna z elementami geometrii studia stacjonarne sem. 1–2
dr Marek Kosmulski (do 2014/15)
mgr Piotr Sieciński (od 2014/15)
Wykształcenie umiejętności ukazywania
na płaszczyźnie, zgodnie z prawami widzenia, przedmiotów trójwymiarowych.
Wiedza: 1. Perfekcyjne poznanie zasad
perspektywy dwubieżnej (skośnej); 2. Perspektywa w pejzażu, elementy budujące

Kamila Dziudziek, 1 rok, sem. 2, 2011
Jakub Ostrowski, 1 rok, sem. 1, 2011
Agata Chmielowiec, 1 rok, sem. 1, 2013
Łukasz Samowski, 1 rok, sem. 1, 2013

Perspektywa odręczna z elementami geometrii studia niestacjonarne sem. 1–2
dr Anna Panek

przestrzeń w rysunku ( konstrukcja, nakładanie się form, walor i światło, perspektywa
powietrzna ). 3. Perspektywa w rysowaniu
wnętrz. 4. Postać ludzka w perspektywie.
Umiejętności: 1. Komunikowanie się
podczas rozmów o koncepcjach projek-
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towych wnętrz i wystawiennictwa przy
pomocy rysunków perspektywy. 2. Umiejętność ukazywania na płaszczyźnie,
zgodnie z prawami widzenia , przedmiotów trójwymiarowych. 3. Świadome tworzenie dobrej kompozycji rysunku.

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się zasadami rysunku architektonicznego z użyciem perspektywy.
Celem zajęć jest zapoznanie studenta
z podstawowymi regułami kompozycji
oraz konstrukcji brył. Poszerzenie wie-

dzy i umiejętność w zakresie postrzegania form w przestrzeni. Umiejętność
wykreślenia perspektywy obiektów
w różnej skali, elementów architektury
wnętrza oraz mebla. Rozwijanie umiejętność plastycznego przedstawiania głębi
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przestrzeni, za pomocą światłocienia.
Praktyczne zapoznanie z podstawowymi
zasadami rysunku architektonicznego
z użyciem perspektywy ma służyć rozwijaniu wyobraźni przestrzennej i podnoszeniu wrażliwości estetycznej.

1
2

1
2

3

3
4
5

1 Olga Gusakovskaya – Pejzaż malowany
w plenerze, sem. 2, 2013/14
2	Weronika Orłowska – Studium malarskie
martwej natury, sem. 2, 2012/13
3 Phan Le Hoang – Studium rysunkowe martwej
natury we wnętrzu, sem. 3, 2012/13
4	Ewa Pawłowska – Studium malarskie modela,
sem. 5, 2012/13
5 Monika Smołka – Studium malarskie modela,
sem. 6, 2012/13

1 Anna Pleń – Praca z modelem,
sem. 6
2	Anna Pleń – Rysunek linearny
z fragmentem światłocieniowym,
sem. 6
3	Karolina Kujawa – Architektura
w pejzażu, plener, sem. 2

Rysunek i malarstwo studia NIEstacjonarne sem. 1-6

Rysunek i Malarstwo studia stacjonarne sem. 1-6

dr Tomasz Myjak
Program zajęć w Pracowni Rysunku i Malarstwa zawiera w sobie zagadnienia związane z opanowaniem warsztatu. Ćwiczenia rozpoczynamy od rysunku linearnego
i stopniowo przechodzimy do walorowego. Następnie wprowadzane jest pojęcie
światła i koloru. Podstawowym tematem
prac jest model i model we wnętrzu.

Opcjonalnie studenci poruszają temat
martwej natury. Studenci pierwszego roku
biorą udział w obowiązkowym plenerze
rysunkowo-malarskim, na którym spotykają się z problematyką pejzażu.
Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności obserwacji bryły i koloru w naturze,
oraz ich interpretacji w formie rysunko-

52

wej i malarskiej, wykształcenie umiejętności przekładania koloru na walor w czerni
i bieli, wykształcenie świadomości oddziaływania koloru na kolor i waloru na walor.
Osiągnięcie wszystkich powyższych celów pośrednich powinno przygotować
studenta do dalszej pracy w pracowniach
projektowych.

prof. Włodzimierz Szymański
mgr Aleksandra Czerniawska
Ćwiczenia z Rysunku i Malarstwa obejmują trzy pierwsze lata studiów. Studentki
i studenci mają więc okazę wykonać w
tym czasie rozliczne szkice, studia rysunkowe i malarskie, zarówno w pracowni jak
i w plenerze. Podejmowane zagadnienia

pogłębiają i rozwijają wiedzę oraz umiejętności plastyczne studenta w oparciu o obserwację natury. Nie tylko rozwijają ich manualne umiejętności lecz przede wszystkich
kształcą wrażliwość oka i umysłu. Studentki
i studenci uczą się obserwować relacje pro-
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porcji między przedmiotami oraz relacje
przestrzenne, światło i kolor. Ponadto rozwijają swoją wrażliwość w zakresie kompozycji
plastycznej, operowaniem linią, plamą, kontrastem walorowym, kolorem i kontrastem
barwnym.

1
2

1

1 Łukasz Kozłowski, Agnieszka Śmiarowska, Aleksandra Błyskal, sem. 1, 2014/15, temat pracy Light painting w przestrzeni
1	Alicja Ryfińska,
oświetlenie kierunkowe-konturowe
2	Aleksandra Rogalska,
oświetlenie kierunkowe-boczne
3	Dagmara Smyczek,
przedmiot i jego interpretacja
4	Aleksandra Rogalska,
oświetlenie kierunkowe-nożycowe

2
3

		Portret w oświetleniu
jednopunktowym,
sem. 1, 2014/15
2	Agnieszka Śmiarowska
3	Dominika Kiepas
4–5	Łukasz Kozłowski

3
4
4
5

Fotografia studia NIEstacjonarne sem. 1

Fotografia studia stacjonarne sem. 1

dr Tomasz Myjak

dr Krzysztof Szklanny

Program zajęć w Pracowni Fotografii zawiera w sobie podstawowe zagadnienia
związane z warsztatem fotograficznym.
Na ćwiczeniach omawiane jest działanie

aparatu fotograficznego i studia. Podstawowym tematem jest przedmiot (martwa
natura). Studenci pierwszego roku wykonują zadania odnoszące się do światła
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kierunkowego, głębi ostrości i kompozycji kadru. Celem zajęć jest wykształcenie
umiejętności świadomego posługiwania
się narzędziami fotograficznymi.

Program nauczania ma na celu przekazanie studentom wiedzy z dziedziny
fotografii przygotowującej studentów
do realizacji szeroko pojętych projektów

fotograficznych i wizualizacyjnych. Poprzez realizowane w czasie zajęć projekty
indywidualne, o zróżnicowanej tematyce studenci zyskują bazowe doświad-
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czenia z zakresu fotografii, oświetlenia
(z uwzględnieniem fotografii makiet oraz
wnętrz) oraz lightpaintingu.

1
2
3

Twórczość pedagogów
4
5
6

		Słup
1 Aleksandra Gajewska, 2011/12
2 Marta Markiewicz, 2011/12
3 Kamil Lubryczyński, 2011/12
		Relief
4 Małgorzata Żelińska, 2011/12
5 Aldona Banasiuk, 2009/10
6 Aleksandra Broma, 2013/14
7 Agnieszka Kamont, 2010/11
8 Monika Krynicka, 2011/12
9 Ewa Pawłowska, 2010/11

7
8
9

		 Bryła 3D
10 Agnieszka Klimowicz, 2010/11
11 Justyna Zachwieja, 2012/13,
studia niestacjonarne
12 Iga Narkiewicz, 2013/14,
studia niestacjonarne

10
11
12

Rzeźba i modelowanie
dr hab. Roman Pietrzak – prof PJATK studia stacjonarne sem. 1–2
dr Jarosław Skoczylas studia stacjonarne sem. 1–2, studia niestacjonarne sem. 1
Celem programu pracowni rzeźby jest
przekazanie studentom wiedzy na temat
konsekwencji wynikających z użycia przestrzennych form o określonych parametrach wyrazowych na atmosferę i charak-

ter przestrzeni w jakiej się znajdują. Rzeźba
traktowana jest nie tylko jako przedmiot sam
w sobie, ale również jako suma kontekstowych właściwości przestrzennych. W trakcie
ćwiczeń studenci zapoznają się z podstawo-
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wymi technikami rzeźbiarskimi, doskonalą
umiejętności z zakresu studium z natury
oraz kompozycji przestrzennej a także mają
możliwość realizacji w rzeźbiarskiej formie
indywidualnych artystycznych założeń.

dr hab. Piotr Perepłyś – prof. PJATK
Projektowanie wnętrz studia stacjonarne sem. 5–6
Podstawy projektowania mebla studia stacjonarne sem. 5–6
Projektowanie wnętrz i wystawiennictwa – dyplomy studia stacjonarne sem. 7

1

2
3

4

Liceum Plastyczne w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Architektury Wnętrz w latach 1959-1965. Dyplom z zakresu Wzornictwa Przemysłowego w 1966 r.
Od 1968 r. pracuje na Wydziale AW ASP w Warszawie, doktorat w 1975, doktor habilitowany w 2002 r, profesor ASP w Warszawie i od 2008 w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole
Technik Komputerowych (obecnie PJATK).
Praca studyjna w Zakładach Artystyczno-Badawczych ASP w Warszawie, udział w konkursach architektonicznych i rzeźbiarskich, projektowanie z obszarów: urbanistyki, architektury, architektury wnętrz, wystawiennictwa i informacji wizualnej.
6

1 Instalacja Przestrzeń o wilelozmysłowej
percepcji (z Henrykiem Morelem),
III Wystawa i Sympozjum Złote Grono,
Muzeum okręgowe, Zielona Góra, 1967
2 Instalacja Uwikłanie (z Henrykiem
Morelem) – Wystawa Rzeźby
14 Artystów Warszawskich, Zachęta,
Warszawa, 1968
 	 3 Wystawa indywidualna Piotr Perepłyś
– Projekty, realizacje 1963-74,
Galeria DAP OW ZPAP, Warszawa, 1975
4	Realizacja struktury przestrzennej,
Program Włocławski, 1979

6 P
 rojekt adaptacji zabytkowej Wozowni
artyleryjskiej z pocz. XIX w. w Toruniu na Galerię
Sztuki Współczenej. Opracowanie projektowe:
1981–1986. Realizacja: 1995–1997.

7 Ekspozycja Ochrona zabytków
w Państwowych Gospodarstwach
Rolnych, Arsenał – Muzeum
Archeologiczne, Warszawa, 19XX

8 Instalacja XXX-lecie PRL, Osiedle
Sady Żoliborskie, Warszawa, 1974
– ciągi taśm ukształtowane z białoczeronych elemntów.

7

5	Wystawa Warszawa XXV – Ogród Saski, Warszawa, 1970 – Zasada dwóch przenikających taśm w przestrzeni.

8

58

59

1

W projektowaniu i w życiu codziennym jestem człowiekiem
praktycznym. Gdy widzę problem staram się go rozwiązać
w możliwie jak najprostszy sposób. Tak też podchodzę do swojego zawodu. Projektowanie to, moim zdaniem, rozwiązywanie
konkretnych problemów a nie upiększanie świata. Dążenie do
skuteczności nie oznacza jednak wybierania dróg na skróty.
Wręcz przeciwnie najtrudniej jest wpaść na najprostsze pomysły.
Znalezienie pozornie oczywistego rozwiązania często wymaga
szeregu żmudnych prób.
Wierzę, że źródłem najlepszych pomysłów jest eksperyment.
Żaden dostępny program komputerowy nie zastąpi samodzielnego doświadczania. Przekonałem się o tym nie tylko pracując
ze studentami różnych uczelni, ale przede wszystkim prowadząc
wspólnie z Magdaleną Czapiewską i Grzegorzem Nawackim
pracownię projektową Designlab, która specjalizuje się we wzornictwie przemysłowym i architekturze wnętrz. Zdecydowana
większość z ponad 50 zrealizowanych lub wdrożonych przez nas
projektów swój ostateczny kształt zawdzięcza szeregowi eksperymentów, dlatego po 9 latach działalności nasza pracownia bardziej przypomina warsztat niż biuro. Nie przeszkodziło nam to
jednak pracować dla globalnych koncernów takich jak Deutsche
Bank i Boston Consulting Group oraz polskich instytucji, wśród
których znajduje się Sanitec-Koło, Meble VOX, Terma Group i Stowarzyszenie Architektów Polskich.
W projektowaniu najbardziej pociąga mnie praca z materiałami.
Uważam, że odpowiedni ich dobór decyduje o sukcesie zarówno projektowanych przedmiotów jaki i przestrzeni. Interesują
mnie nowe technologie, o czym świadczy zasilana energią słoneczną, podgrzewana ławka ElectriCITY ale chętnie czerpię też
z tradycyjnych, co znalazło swój wyraz w wykonanej metodami
snycerskimi rodzinie Stu Stołów i Stołków. Od kliku lat prowadzę
badania nad projektowaniem wielozmysłowym, czyli oddziałującym na różne zmysły odbiorcy. Praca ta została zapoczątkowana wdrożeniem do produkcji przez włoską firmę Martinelli Luce
pachnącej lampy O!.

1 Grzejnik modułowy Neo, 2011, (producent Terma Group)
2 Pachnąca lampa O!, 2009, (producent Martinelli Luce,
współpraca z Magdaleną Czapiewską, fot. Honorata Kawecka)
3–4 Ławka solarna ElectriCITY, 2012, (współpraca z Magdaleną
Czapiewską)

dr Karol Murlak
Podstawy projektowania z modelowaniem studia stacjonarne sem. 1–2
Projektowanie wnętrz studia stacjonarne sem. 5–6, studia niestacjonarne sem. 5–8
Podstawy projektowania mebla studia stacjonarne Sem 5 – 6, studia niestacjonarne sem. 5–7
Projektowe aneksy dyplomowe studia stacjonarne sem 7, studia niestacjonarne sem. 8
Projektowanie wnętrz – dyplomy studia niestacjonarne sem. 7–8

Absolwent wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Spatial Design w Falmouth College of Arts w Wielkiej Brytanii. Wykładowca macierzystego
wydziału warszawskiej ASP oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
Współpracuje z School of Form w Poznaniu oraz Fundacją Inicjatyw Twórczych Ę.
Współtwórca zespołu projektowego Designlab, w ramach którego, projektuje meble, wnę
trza, wystawy. Laureat licznych konkursów. Uczestnik krajowych i międzynarodowych wystaw.

5
6

5–6 Rodzina mebli Sto Stołów i Stołków, 2012,
fot. Anna Zagórna (5), Anna Nowicka (6)

7–8	Neon Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych Ufo,
Budynek główny PJATK w Warszawie, ul. Koszykowa 86, 2013,
fot. Dariusz Jasak

7
8

2

3
4
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1
Projektowanie to dla mnie nadawanie światu właściwego kształtu. Wierzę, że nasze otoczenie musi być nie tylko piękne, ale
przede wszystkim przyjazne człowiekowi. Bez względu na to, czy
pracuję nad koncepcją dużej przestrzeni użyteczności publicznej, czy przedmiotu mieszczącego się w dłoni myślę o odbiorcy.
W centrum moich projektów jest człowiek,wraz z jego sposobem życia, emocjami, potrzebami i przyzwyczajeniami. Czego
przykładem jest zaprojektowane na imprezy czasowe siedzisko
Ping Pong, którego elastyczna forma dopasowuje się do pozycji ciała. Innym przykładem takiego uwrażliwienia na potrzeby
odbiorcy jest inspirowana coraz częstszymi przeprowadzkami
meblościanka In/Out o budowie umożliwiającej łatwe przenoszenie.Inspiracje czerpię też z podróży. Poznawanie bogactwa
innych kultur uczy mnie wrażliwego patrzenia na rzeczywistość.
Na przykład dzięki wyjazdom doceniłam bogactwo sztuki ludowej, o czym świadczy projekt lampy Bibula, która nawiązuje do
wycinanek łowickich.
Od początku kariery zawodowej jestem związana ze stworzonym przeze mnie wspólnie z Karolem Murlakiem i Grzegorzem
Nawackim zespołem projektowym Designlab. Istniejąca od 9
lat pracownia ma na swoim koncie ponad 50 zrealizowanych
projektów z zakresu wzornictwa przemysłowego i architektury
wnętrz. Wśród naszych klientów znajdują się zarówno osoby
prywatne jak i duże, międzynarodowe firmy.
Zdobyte doświadczenie wykorzystuję w czasie mojej pracy dydaktycznej w Katedrze Architektury Wnętrz Polsko-Japońskiej
Akademii Technik Komputerowych.

mgr Magdalena Czapiewska
Projektowanie wystawiennictwa studia niestacjonarne sem. 5–6
Projektowe aneksy dyplomowe studia niestacjonarne sem. 8

Absolwentka wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni Projektowania Mebla. Studiowała też w Wielkiej Brytanii, Falmouth College of Arts na wydziale Spatial Design. Współzałożycielka
zespołu projektowego Designlab.
Uczestniczka i laureatka licznych konkursów w tym: I równoległa nagroda w konkursie
Designed for Poznań, dwukrotna finalistka konkursu Make Me, II nagroda w konkursie
na projekt mebli młodzieżowych Forte Projekt 09, I nagroda na warsztatach projektowych Meblościanka 2008, finalistka konkursu Young Design.
6
7

1 L ampa „Bibula”, 2013,
(współpraca z Karolem Murlakiem, fot. Honorata Kawecka)
2 Meblościanka „In/Out”, 2008,
(współpraca z Karolem Murlakiem, fot. Meble Vox)
3–5	Siedzisko „Ping Pong”, 2014,
(współpraca z Karolem Murlakiem, fot. Honorata Kawecka)

2

6–7	Projekt wnętrz adaptacji strychu,
(współpraca z Mileną Gałązką, fot. Honorata Kawecka)

3

8–9	Wystawa Nagroda Roku SARP 2014, Pawilon wystawowy
Stowarzyszenia Architektów Polskich, Warszawa, 2014,
(współpraca z Karolem Murlakiem, fot. Honorata Kawecka)

4
5

8
9
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1
2

dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska – prof. PJATK
Projektowanie wnętrz i architektury studia stacjonarne sem. 3–4
Projektowanie architektoniczne studia stacjonarne sem. 5–6
Projektowanie wnętrz – dyplomy studia stacjonarne sem. 7

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (praca dyplomowa nominowana do nagrody na najlepszy dyplom roku 1986) i warszawskiej ASP (wyróżnienie
i stypendium Ministra Kultury i Sztuki 1990).
Profesor warszawskiej ASP, profesor Wydziału Sztuki Nowych Mediów PJATK.
Projektantka architektury, architektury wnętrz, witraży, mebli unikatowych, recenzent
prac naukowych i juror w konkursach. Wystawia prace malarskie i rysunkowe na wystawach indywidualnych i zbiorowych.
7
8

1–3 Kościół św. Wacława w Warszawie.

3
4

Projekt architekury wnętrz, mebli, sprzętów liturgicznych i witraży
4 Pomieszczenie modlitwy i medytacji w Terminalu Portu
Lotniczego im. gen. Maczka w Łodzi.
5 Oratorium w strefie tranzytu w nowym Terminalu Portu
Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
6	Ekumeniczna kaplica w nowym Terminalu Portu Lotniczego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

7

Witraż, sanktuarium, Teofilów w Łodzi

8–10

Prace malarskie, olej, 27 x 33

9
10

5
6
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dr Elżbieta Myjak-Sokołowska
Architektura krajobrazu studia stacjonarne sem. 3–6, studia niestacjonarne sem. 7–8
Projektowe aneksy dyplomowe studia stacjonarne 7, studia niestacjonarne sem. 7–8

1 Rewaloryzacja zabytkowego założenia pałacowo – ogrodowego w Sieniawie (1998-2001)
2–4 Projekt ogrodu japońskiego w Śląskim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (2013-2014) – plan ogólny, kaskada, ogród żwirowy
5–7 Projekt zagospodarowania Portu na Terenie Cypla Czerniakowskiego w Warszawie (2010)

Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Ogrodniczym –Sekcji Kształtowania Terenów Zieleni, SGGW w Warszawie (nagroda Prezydenta Warszawy). Staż zawodowy w Zarządzie
Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych w Łazienkach w Warszawie
oraz w pracowni profesora Oskara Hansena w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Od 1987 praca dydaktyczna w Katedrze Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW. Od 1998 praca na Wydziale Architektury Wnętrz,
w Katedrze Architektury i Budownictwa, Pracownia Architektury Krajobrazu ASP w Warszawie. Od 2010 roku wykładowca W Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na kierunku Architektura Wnętrz.

2
3
4

5
6
7

Udział w licznych konkursach krajowych i międzynarodowych m.in.: I nagroda w konkursie im. Petera Josepha Lenne na zagospodarowanie osiedla w Berlinie Zachodnim, I nagroda w konkursie TUP na projekt parku pod skocznią w Warszawie, II nagroda w konkursie na
koncepcję zagospodarowania Portu na terenie Cypla Czerniakowskiego w Warszawie) oraz liczne wyróżnienia (m. in. w konkursie na
zagospodarowanie Cmentarza Żydowskiego na Bródnie, koncepcję zagospodarowanie wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Nieporęcie).
Ważniejsze opracowania projektowe i studialne: humanizacja miasta Chocianów, współpraca z zespołem prof. Hansena – ASP (1978),
koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania wód pościelowych w „Starej Miłosnej” (1994-95), koncepcja programowoprzestrzenna rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-ogrodowego w Sieniawie (1999), koncepcja przestrzenna zespołu pałacowo – ogrodowego Walewice (2001-02), realizacja projektu zagospodarowania ogrodu przy Ambasadzie Kanadyjskiej w Warszawie
(2002), realizacja placu zabaw na Saskiej Kępie w Warszawie (2007), projekt parku miejskiego w Dąbrowie Górniczej (2007), projekt
zagospodarowania ośrodka wypoczynkowego w Kozienicach (2007), projekt parku miejskiego Zielona w Dąbrowie Górniczej (2010),
koncepcja zagospodarowania nabrzeża Dniepra w Kijowie (2012), koncepcja zagospodarowania ogrodu japońskiego w Śląskim Parku w Chorzowie (2013-14).
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dr hab. Andrzej Paweł Wachowicz

prof. Lech Koliński

Projektowanie wnętrz i architektury studia niestacjonarne sem. 2–3 (od 2014/15)

Podstawy architektury z elementami ergonomii i konstrukcji

Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej na kierunku architektura. Od 1982 do 1986 r. studia w Instytucie Form Przemysłowych PWSSP w Łodzi, dyplom w 1986 r. Od 1992 r. własna praktyka projektowa w zakresie projektowania
wnętrz głównie użyteczności publicznej. Od 1992 r. pedagog w Szkole Projektowania
i Reklamy w Łodzi, przekształconej potem w Wyższą Szkołę Sztuki i Projektowania. Obecnie Dziekan Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
Jako projektant jest autorem lub współautorem projektów i realizacji projektowych
z obszaru architektury i architektury wnętrz. W pracy zawodowej łączy działalność dydaktyczną z projektowaniem w obszarze architektury i architektury wnętrz.

Studia stacjonarne i niestacjonarne sem. 1–2 (do 2013/14)

Projektowanie wnętrz i architektury studia stacjonarne i niestacjonarne sem. 3–4 (do 2013/14)
Projektowanie architektoniczne studia stacjonarne sem. 5–6 (do 2013/14)

Studia architektoniczne na Politechnice Warszawskiej w latach 1966-71. Od 1971 do 1974
studia na ASP w Warszawie na Wydziale Projektowania Plastycznego. Od 1973 praca w Katedrze Projektowania Architektonicznego w ASP w Warszawie w pracowni prof. Tadeusza
Zielińskiego, a od 1975 r. w pracowni prof. Tadeusza Kobylańskiego. Od roku 1992/93 samodzielnie prowadzi pracownię projektowania architektonicznego. W roku 2002 otrzymał
tytuł profesora nadzwyczajnego. Autor wielu projektów z zakresu architektury i architektury wnętrz domów mieszkalnych i rezydencji. W latach 2009–2014 praca w PJATK.

1
2

1

1–2	Projekt odtworzenia
kamienicy Piotrkowska 58,
Łódź, 2011
3	Przebudowa firmy
Canberra Packard,
Warszawa, 2012
4–5	Wnętrze mieszkalne,
inwestor prywatny,
Warszawa, 2012

3

4
5
1	Projekt Koncepcyjny Centrum Handlowo-usługowego
przy Małym Rynku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 1987,
(główny projektant prof. Tadeusz Kobylański)
2	Projekt rozbudowy i wyposażenia wnętrz własnego
domu z pracowanią w Zalesiu Dolnym, 1993-2000
3	Projekt domu jednorodzinnego z realizacją, Zalesie Dolne,
ul. Zagłoby, 2000-2002

2

3
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mgr Anatol Kuczyński

dr Konrad Styka

Budownictwo i instalacje studia stacjonarne sem. 1–5
Realizacje techniczne studia stacjonarne sem. 5–7

Budownictwo i instalacje studia niestacjonarne sem. 1–5
Realizacje techniczne studia niestacjonarne sem. 6–8

Dyplom magisterski w 1979 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
Praca zawodowa: KBM Śródmieście – inżynier i kierownik budowy; BPBO Budopol
– projekty obiektów użyteczności publicznej; Karski-Atelier – projekty budynków
mieszkalnych w Berlinie i Brandenburgii; Comindex Engineering – projektowanie
obiektów technologicznych, magazynowych i biurowych.
Pracownia własna: AA s.c. – projektowanie wszelkich obiektów budowlanych i wnętrz.
Dydaktyka: st. wykł. na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie i na AW PJATK.

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1995), Wydział Architektury. Doktorat również na
WAPW (2012). Projektant domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, adaptacji i rozbudów istniejących budynków o zróżnicowanej funkcji. Autor projektów obiektów przemysłowych i technologicznych. Od 2002
roku praca dydaktyczna na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie, od 2012 –
dydaktyka na kierunku Architektury Wnętrz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik
Komputerowych (obecnie PJATK) w 2013 prowadzi wykłady na WAPW.

1
2

1
2

1–2 Projekt domu w Kaliszkach (2005), realizacja 2006
3–5	Projekt hali sportowej wielofunkcyjnej w Częstochowie (2009-2012), realizacja 2012, projekt wykonany w SPAK Studiu Projektowym,
(współpraca z arch. Anna Kasprzyk, arch. Anna Siwek)
1	Adaptacja zabudowań gospodarczych na dom wakacyjny
w Parwółkach na Warmii, 2010
2 Przebudowa domu mieszkalnego na pensjonat, Sopot,
ul. Chrobrego, 2014
3 Adaptacja strychu ul. Koszykowa, Warszawa 2014
4	Rozbudowa Szkoły Amerykańskiej ASW w Bielawie
gm. Konstancin–Jeziorna, hall, piętro 2012

3
4
5

3
4

W autorskiej Pracowni Projektowej wykonywane są projekty architektoniczne
i projekty wnętrz obiektów użyteczności
publicznej, biur, domów mieszkalnych,
obiektów sportowych, widowiskowych,
handlowych, obiektów zabytkowych. Dominującą zasadą twórczą jest minimalizm
połączony ze stonowaną estetyką.
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Twórczość w zakresie projektowania architektonicznego od 1995 roku, początkowo praca w różnych pracowniach architektonicznych, od 1998 roku także własna praktyka projektowa. W 2000 roku uzyskuje uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej. Od tego momentu, jako samodzielny projektant, wykonał 106 projektów, z czego zrealizowano 80 obiektów. Łączna powierzchnia zaprojektowanych budynków i wnętrz to ponad 130 tys.m2. Spośród zrealizowanych projektów, 50 dotyczyło przekształceń istniejących obiektów, z czego 11 było objęte ochroną konserwatorską. Projekty te wykonał samodzielnie lub w zespołach
– współpracował z wieloma architektami i projektantami innych specjalności. Projekty, w szczególności domów jednorodzinnych, są
efektem ścisłej współpracy z inwestorami – projektowane budynki są odpowiedzią na wymagania przyszłego użytkownika, cechuje
je indywidualne podejście do potrzeb i dostosowanie do otoczenia projektowanego obiektu. W twórczości architektonicznej dąży do
funkcjonalności rozwiązań, współczesnych form architektonicznych i stosowania nowoczesnych materiałów.
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dr Marek Kosmulski – prof. PJATK
Perspektywa odręczna studia stacjonarne sem. 1– 2 (do 2013/14)
Projektowanie wystawiennictwa studia stacjonarne sem. 3– 6
Projektowanie wystawiennictwa – dyplomy studia stacjonarne sem. 7

Dyplom magisterski w 1970 na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie w Pracowni Wystawiennictwa prof. Kazimierza Nity. 1970-71 asystent w Pracowni Rysunku
prof. Zofii Kowalskiej i Prof. Jacka Sempolińskiego na Wydziale AW warszawskiej ASP. Praca w Przedsiębiorstwie Wystaw i Targów Zagranicznych POLEXPO. W 1990 wykładowca
w Pracowni Informacji Wizualnej prof. M. Raduckiego oraz samodzielnie prowadził zajęcia z informacji wizualnej oraz perspektywy odręcznej. Doktorat w roku 1997 na Wydziale
Arch. Wnętrz ASP w Warszawie, od roku 2008 prowadzi Pracownię Wystawiennictwa i Komunikacji Wizualnej oraz zajęcia z projektowania wystawiennictwa w PJWSTK (PJATK).

dr hab. Bazyli Krasulak – prof. PJATK
Podstawy komunikacji wizulanej Studia stacjonarne sem. 1–2
Projektowanie komunikacji wizulanej Studia stacjonarne sem. 3–4
Projektowanie wnętrz – dyplomy studia stacjonarne sem. 7

Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie – dyplom 1982.
W latach dziewięćdziesiątych dyrektor artystyczny i kreatywny w agencjach reklamowych J.W.Thompson, Conquest Polska i RedCell. Obecnie projektant i doradca d/s identyfikacji i wizerunku kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy. Od 1991 pracownik
dydaktyczny WAW ASP w Warszawie. W latach 2005-2012 dziekan WAW ASP. Od 2007
prowadzący Pracownie Komunikacji Wizualnej na WAW ASP i WSNM PJATK w Warszawie.
Od 2010 profesor nadzwyczajny.
1

1

2
3
4
5

1 Portal kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy, Warszawa, 2014
Znaki i logotypy
2 Restauracja grecka Meltemi, Warszawa, 2003
3 Sklep z mapami Roze Skala, Anafi, Grecja, 2000
4 Salonik mody U Stanisławy, Warszawa, 1996
5 Kancelaria prawna Wardyński i Wspólnicy, Warszawa, 2014

6	Wnętrze kancelarii prawnej Wierciński Kwieciński Baehr
(realizacja 2009).

6

1	Stoisko firmy ELF Lubrifiants Polska, Motoryzacja ’95, Lublin
2 Piętrowe stoisko firmy Lucent Technologics, Interkom 1997 (współpraca z M. Michalak)
3 Poznański tydzień mody, Wiosna ’98

2
3
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mgr Adam Orlewicz
Projektowanie wystawiennictwa studia stacjonarne sem. 3– 6
Projektowe aneksy dyplomowe studia stacjonarne sem. 7

Dyplom z wyróżnieniem rektorskim w 2003 r. w pracowni projektowania wystaw prof.
H. Noskiewicz-Gałązki na wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autor projektów z zadkresu wystawiennictwa dla wielu warszawskich muzeów
oraz wystaw w Moskwie, Odessie, Kijowie, Tuluzie, Dreźnie.
Laureat wielu nagród m.in. na Biennale Wystaw Międzynarodowych oraz wyróżnień muzealniczych. Stypendysta Ministra Kultury (2002, 2004).
Asystent na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie oraz w PJWSTK (PJATK).
Doktorant Architektury Wnętrz ASP w Warszawie.

1 Projekt ekspozycji Mapuche: Ziarno Chile, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 2011
2	Projekt ekspozycji John Vachon. Trzy razy Polska, Dom Spotkań z Historią w Warszawie, 2014
3	Projekt ekspozycji Chodząc po ziemi – 50 lat fotografii prasowej Aleksandra Jałosińskiego, Dom Spotkań z Historią w Warszawie, 2012

2
3

4–5 Projekt ekspozycji Juliusz Słowacki w podróży, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, 2010
6 Projekt ekspozycji Tadeusz Mazowiecki. Człowiek dialogu, Pałac Prezydencki w Warszawie, 2014

6

W swojej działalności projektowej świadomie wybrałem tworzenie projektów wystawienniczych. Projektowanie dobrej, unikatowej wystawy można bowiem potraktować jak zasady ciekawej gry, w której niezwykle duże pole pozostawione jest dla
wyobraźni i inwencji projektanta. Dając satysfakcję z tworzenia
przestrzeni, wystawiennictwo pozwala również na intelektualny
kontakt z eksponowanym, za każdym razem odmiennym tematem. Zależnie od problematyki wystaw projekty mogą posiadać formę bardziej interpretacyjną, plastycznie rozbudowującą
odbiór tematu historycznego, albo kształt bardziej oszczędny,
podporządkowany odbiorowi eksponowanego dzieła sztuki.
Projektując wystawy m. in. dla Muzeum Literatury w Warszawie,
Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, Domu Spotkań z Historią, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów
Polskich, czy dla Kancelarii Prezydenta RP, ale też w Moskwie,
Odessie, Kijowie, Tuluzie, Dreźnie, zawsze poszukuję unikalnego klimatu budowanego przy użyciu niestandardowych form,
układów i szerokiej palety barw. Inwencja artystyczna spotykać
się tu musi z powściągliwością i szacunkiem wobec eksponatu,
oraz widza. Takie właśnie balansowanie pomiędzy uporządkowaniem projektowym i artystyczną ekspresją koloru, czy formy,
wydaje mi się najciekawsze w wystawiennictwie.
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mgr Wojciech Neubart
Technologie wystawiennicze studia stacjonarne sem. 3, niestacjonarne sem. 4–5
Projektowanie wystawiennictwa studia niestacjonarne sem. 3-4

Dyplom na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie W 1973 r. W latach 1973-76
projektant form przemysłowych w OBR Predom w Warszawie, w latach 1976-86 asystent
w Zakładzie Światła i Barwy ASP w Warszawie, oraz st. asystent w Pracowni Projektowania Elementów Wyposażenia Wnętrz w pracowni doc. Krzysztofa Meisnera.
W 1990 r. założył autorską pracownię projektowania wnętrz i wystaw.
2005–2009 prowadzi seminaria na temat Corporate Identity na studiach podyplomowych Public relations w praktyce w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Od 2011 r. prowadzi Pracownię Projektowania Wystaw i zajęcia z Technologii Wystawienniczych w PJATK w Warszawie.

1–2	Aranżacja przestrzenna wystawy Z narażeniem życia – Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie 2015 r. (proj. grafiki Filip Zagórski)
3–5 Projekt wystawy Cztery Razy Świat – Konstanty Jarochowski, Jan Kosidowski, Wiesław Prażuch, Władysław Sławny. Fotoreporterzy tygodnika
ŚWIAT (1951-1969) – Muzeum Narodowe w Warszawie, 2013 r. (fot. Piotr Ligier)

3
4
5

6–9
10

6–9 P
 rojekt wystawy Wyprawa w dwudziestolecie – Muzeum
Narodowe w Warszawie, 2008 r. (fot. Piotr Ligier)
10 Projekt wystawy SOLIDARNOŚĆ-POCZĄTEK DROGI sierpień
1980-grudzień 1981 w Muzeum Narodowym w Warszawie,
2005 r.
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dr Monika Rzepiejewska
Podstawy projektowania z modelowaniem studia niestacjonarne sem. 1–2
Projektowanie wystawiennictwa studia NIEstacjonarne sem. 5–6
Projektowanie wystawiennictwa i wnętrz – dyplomy studia niestacjonarne sem. 7–8

Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie (2001), Podyplomowego Studium Pedagogicznego ASP w Warszawie (2012). W 2008 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale AW ASP w Warszawie. Projektuje wnętrza i wystawy. Pracuje na stanowisku adiunkta na macierzystym wydziale – w Pracowni Wystawiennictwa prof. ASP
dr hab. Anny Sławkowskiej-Rode oraz w PJATK na kierunku AW.

1

2
3

1 W
 ystawa Opuszczone – Ratowane
greckokatolickie zespoły cerkiewne
południowo-wschodniej Polski
przy cerkwi w Łopience, 2014
2–3	Projekt aranżacji wnętrza świątyni
w Smolniku n. Sanem, 2015
4–5 Wystawa Opuszczone – Ratowane
greckokatolickie zespoły cerkiewne
południowo-wschodniej Polski na
dziedzińcu ASP w Warszawie, 2013
Projekt realizowany był w
ramach tematu badawczego
Studium naukowo-badawcze nad
polskim pejzażem kulturowym,
prowadzonego na Wydziale
Architektury Wnętrz Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie przez
prof. Piotra Perepłysia oraz – od
czerwca 2013 r. – mgr inż. arch.
Dariusza Śmiechowskiego. Zadanie
dofinansowane zostało z dotacji na
utrzymanie potencjału badawczego
WA ASP w Warszawie.
6–7 Wystawa Opuszczone – Ratowane
greckokatolickie zespoły cerkiewne
południowo-wschodniej Polski
w atrium Collegium Norwidianum
Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, 2014
8–9 Wystawa Animaliter. Talking Animals
w Auli ASP w Warszawie, 2009
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4–5

6
7
8
9
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1

dr Anna Panek
Podstawy architektury z elemntammi ergonomii i konstrukcji
Studia stacjonarne i niestacjonarne sem. 1–2

Perspektywa odręczna z elementami geometrii studia niestacjonarne sem. 1–2

Ukończyła studia na wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Uzyskała tytuł doktora sztuk
plastycznych na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii ASP w Warszawie. Zrealizowała
kilkanaście projektów architektonicznych opublikowanych w profesjonalnych czasopismach, m.in.: Architektura & Biznes, Architektura Murator. Obecnie wykłada na Akademii
Sztuk Pięknych oraz w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na kierunku Architektury Wnętrz.
7

1–6	Projekt domu MM 2003 (współpraca Kuba
Woźniczka), projekt 2003, realizacja: 2003 – 2005
7–8	Wystawa Anna Panek – Rozpuszczanie, Centrum
Sztuki Współczesnej w Warszawie, malowanie
–rozpuszcznie: realizowane 26.02–29.03.2015
9 Elemental Painting, Galeria Happen Transfer,
Warszawa, 2011

2

8
Anna Panek, malarka i architekt, w swojej twórczości zajmuje się
relacją miedzy architekturą a naturą. Architektura, która zawsze
występuje w relacji do przestrzeni, jest podporządkowana kontekstowi, który buduje jej jakość i nadaje dodatkowe znaczenia.
Z drugiej strony, użyte w architekturze materiały, kolor i forma
mają wpływ na otoczenie. Ich wzajemna relacja tworzy nową
jakość. W swoich pracach malarskich Anna Panek wykorzystuje
przestrzeń architektury, a właściwie podporządkowuje ją malarstwu, które często ma charakter żywiołowy. Realizowane obrazy
w formie muralu zarastają ściany niczym żywy, ekspansywny organizm.

3
4
5
6

9
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1
2
3

mgr Maciej Małecki
Podstawy komunikacji wizulanej Studia stacjonarne sem. 1–2
Projektowanie komunikacji wizulanej Studia stacjonarne sem. 3–4
Projektowe aneksy dyplomowe studia stacjonarne sem. 7

Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
dyplom w 2001. Projektant grafiki użytkowej.
Od 2001 r. pracownik dydaktyczny w Pracowniach Projektowania Graficznego i Komunikacji Wizualnej Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie oraz, od 2009 r – PolskoJapońskiej Akademii Technik Komputerowych (dawniej PJWSTK).
Doktorant Wydziału Grafiki ASP w Warszawie.
8
9

1–3	Zmysły – instrukcja użytkownika,
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2013
katalog wystawy Zmysły, Jarosław Perszko, Monika Korona,
Patrycja Piwosz i Jordan Kłosowski,
format 204 x 272 mm, oprawa twarda

Zajmuje się projektowaniem szeroko rozumianej grafiki użytkowej. Autor licznych identyfikacji wizualnych, katalogów i książek, plakatów, serwisów internetowych. Współpracował m.in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Narodowym
w Warszawie, Muzeum Teatralnym w Warszawie, Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, Teatrem Polskim w Poznaniu, Teatrem Polskim we
Wrocławiu, Akademią Teatralną w Warszawie, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, Instytutem Sztuki
PAN. Obecnie specjalizuje się w projektowaniu wydawniczym.

4–7	Teresa Kruszewska. Architekt wnętrz. Twórczość,
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2012,
katalog wystawy (o tym samym tytule) / monografia
format 210 x 280 mm, oprawa miękka

4
5
6
7
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8 P
 lakat spektaklu dyplomowego studentów 4 roku Wydziału
Aktorskiego Miłość i gniew – John Osborne

9 P
 lakat spektaklu Chopin – No – Jadwiga M. Rodowicz – Stroiciel
fortepianu, 2011
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dr Agnieszka Ziemiszewska
Podstawy komunikacji wizualnej studia NIEstacjonarne sem. 1–2 (od 2015)
Projektowanie komunikacji wizualnej studia NIEstacjonarne sem. 3–4 (od 2015)

Absolwentka wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz
wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora.
Przez kilkanaście lat pracowała jako projektantka, tworząc szeroko pojęte identyfikacje
graficzne firm. Specjalizuje się w projektowaniu identyfikacji graficznych, opakowań,
publikacji wielostronicowych i plakatu. W ostatnim czasie swoją aktywność skupia
wokół działań artystycznych (głównie w przestrzeni publicznej).
Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013). Mieszka w Łodzi.
Więcej informacji: http://ziemi.art.pl/bio, http://ziemi.art.pl/awards_nagrody

Uczestniczka wystaw i przeglądów projektowania graficznego w kraju i za granicą (m.in.
USA, Kanada, Meksyk, Niemcy,
Rosja, Finlandia, Chiny, Tajwan,
Hong Kong, Szwecja, Iran,
Włochy, Francja, Austria).

1–2 Elementy ID i plakat – 4 Spotkania Sztuki Niezależnej, Lanckorona, 2012

6–7	Wolność, 2104 – Plakat do wystawy Wolność, Galeria
Schody, Warszawa. Plakat 1 – Judges’ Special Award [Visual
Communication Design Category] 2014 Taipei International
Design Award
8	4 Spotkania Sztuki Niezależnej, Fabryka, Kraków, 2014
9	Traktat antarktyczny, 2013 – Plakat do wystawy, Galeria
Imaginarium, Łódź, 2013

10 G
 rand off cinema, 2010 – Plakat wyróżniony w ogólnopolskim
konkursie na plakat 4 edycji Grand OFF World Independent Film
Awards, Warszawa 2010
11 Najważniejsze jest to co masz w środku, 2012 – Poster for
Tomorrow (Francja), Gender Equality Now!, 2012
12	Don’t cry, save water, 2012 – 1 nagroda, VIII Międzynarodowe
Triennale Plakatu Ekologicznego 4 Blok, Ukraina, 2012;
Wyróznienie, 13. Poster Triennial, Ekoplagát, Slovakia , 2014
13	Haruki, 2012 – Plakat XVI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów
Plenerowych i Ulicznych FETA, 2012 – (1 nagroda w konkursie
na plakat Festiwalu)

Laureatka wielu nagród i wyróżnień (m.in. Grand Prix Biennale Plakatu Polskiego, Platinum Award na 40 Creativity
Annual Awards Kentucky, USA,
1 nagroda na VIII Międzynarodowe Triennale Plakatu Ekologicznego „4 Blok”).

3–5 Basho in Łódź, 2014 – cykl typograficzny

6
7
8
9

10
11
12
13

14	Poglądy polityczne, 2014
(plakat wsród 30 najlepszych
prac przeglądu Mut zur
Wut 2014) Niemcy / Anglia
(Londyn) 2014
15	Londyn, Foto © Mut zur Wut
16	Ja vs Solidarność, 2013
Łódź (ul. Piotrkowska).
Projekt w cyklu Kanon Idei,
we współpracy z Krytyką
Polityczną w Łodzi
17	Marzenia, 2014
Łódź, Warszawa, Sopot,
Kraków

14
15
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2
3
4

mgr Maciej Stefański
Komputerowe Wspomaganie Projektowania 3D studia stacjonarne sem. 2–7

Dyplom Magisterski na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie w 2010 r. – od 2008 r.
działa jako projektant niezależny, współpracujący w różnych zespołach. Współpracuje
między innymi ze Studiem Projektowym Govenlock i Noodi Design. Obecnie wraz z małżonką współtworzy Studio Projektowe Handsome i Autorskie Studio Projektowe z Robertem Pludrą. Od 2011 r. wykładowca PJWSTK. Zajmuje się współpracą zewnętrzną na
Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. Członek Zarządu Stowarzyszenia Projektantów
Form Przemysłowych (SPFP)

5	Jedno z krzeseł zaprojektowanych
dla Fameg Sp. z o.o., projekt i realizacja
2009.
6 Zabawka, zaprojektowana dla Fundacji
Być Razem w Cieszynie.

5
6
7
8

1–4 System Informacyjny na Wzgórzu Zamkowym w Kazimierzu Dolnym, współautorzy: Jan Buczek, Dorota Skalska-Stefańska,
projekt 2012, realizacja 2014.

Jestem projektantem wzornictwa przemysłowego. Najważniejsze dla mnie jest wdrażanie swoich projektów. Wdrażanie daje
możliwość weryfikacji tego, czy produkt jest dobrze zaprojektowany. W swoim życiu projektowym kieruję się zasadą co za dużo,
to nie zdrowo – chcę by moje projekty były minimalistyczne i ponadczasowe, by trafiały do zdefiniowanego odbiorcy.
Poza projektowaniem produktu, czerpię ogromną satysfakcję
z kreowania przestrzeni. Najlepiej można to zobaczyć w moich
realizacjach wystawienniczych. Wystawiennictwo dla mnie to
nie tylko interpretacja plastyczna wizji scenarzysty, to możliwość
realizacji mnóstwa małych projektów wzorniczych.

W życiu projektowym pracuję zarówno z dużymi firmami produkcyjnymi, jak i małymi rzemieślnikami. Prowadząc studio projektowe, wiem że najważniejsze to umieć współpracować z ludźmi i być elastycznym w swoim działaniu.
Poza projektowaniem zajmuję się nie tylko dydaktyką, ale też aktywnie działam na rzecz promowania młodych projektantów, organizując wystawy na międzynarodowych targach i festiwalach.
Ponadto jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, które reprezentuje środowisko projektowe w działaniach wspierających design w Polsce i Europie.
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 ultimedialna ekspozycja w Muzeum
M
Adama Mickiewicza w Stambule,
współautor: Robert Pludra,
Projekt i Realizacja 2014.
7 hall
8 tablice informacyjne
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prof. Włodzimierz Szymański

mgr Aleksandra Czerniawska

Rysunek i malarstwo studia stacjonarne sem. 1–6

Rysunek i malarstwo studia stacjonarne sem. 1–6
Psychofizjologia widzenia studia stacjonarne sem. 1, studia niestacjonarne sem. 2

Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom w pracowni prof. Ryszarda
Winiarskiego w 1987 roku. Od tego roku pracuje na Wydziale Malarstwa warszawskiej
ASP, a od 2009 roku na Wydziale Sztuki Mediów, gdzie prowadzi pracownię dyplomującą
„Alternatywne Obrazowanie” w Katedrze Multimediów. Od 2006 prowadzi Pracownię
Rysunku i Malarstwa w PJWSTK – obecnie PJATK w Warszawie.
Od 2012 profesor zwyczajny. Udział w kilkudziesięciu wystawach krajowych i zagranicznych, m.in. Sztuka w Architekturze – Ekspozycja stała Esslingen.

Ukończyła Wydział Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2008) oraz Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (2014). W twórczości artystycznej zajmuje się malarstwem oraz sztuką w przestrzeni publicznej. Pracuje dydaktycznie na Wydziale Architektury Wnętrz PJATK od 2007 roku. Jest asystentką na zajęciach z Rysunku
i Malarstwa. Prowadzi przedmiot Psychofizjologia Widzenia. Współpracowała z Galerią
Arsenał w Białymstoku przy programie edukacyjnym Plac Zabaw.
1

1
2

Aleksandra Czerniawska w swoim malarstwie porusza szeroki zakres
tematów: od rozbudowanych scen narracyjnych, przez wyciszone
pejzaże, do kameralnych portretów. Jej prace charakteryzuje zawężona gama kolorystyczna i silnie działający czarny kontur. Formaty
prac są zróżnicowane od niewielkich płócien do obrazów w formatach 2 na 3 metry. Aranżując wystawy Czerniawska preferuje układy
gęste, niestandardowe, dominujące atmosferę pomieszczenia.
Czerniawska realizuje również murale w przestrzeni miejskiej oraz
w przestrzeniach prywatnych. Mural będąc formą związaną na stałe
z miejscem, pozwala na dialog z otoczeniem. Artystka przywiązuje
dużą wagę do ram architektonicznych realizacji oraz do atmosfery
miejsca.
Prace Aleksandry Czerniawskiej były prezentowane na wielu
wystawach w Polsce (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Galeria Arsenał w Białymstoku, BWA Awangarda we Wrocławiu, Galeria Atlas w Łodzi i inne) oraz za granicą
(w Austrii, Rosji, Ukrainie, Białorusi, Gruzji).
3

1 P ortret podwójny (1), olej na
płótnie, 100 x 60 cm, 2008
2	Appreciation of love, mural
3,5 x 8 m, Centrum Sztuki
Współczesnej, Tbilisi, Gruzja,
2013
3 Portret-drzewo (1), olej na
płótnie, 40x30 cm, 2010

2

1	Bez tytułu; papier, tusz, gwasz; 78 x 56 cm; 2010
2	Bez tytułu; papier, tusz, gwasz; 70 x 53 cm; 2011
3 Płonące Ołtarze – Radom, 2009
4 Sztandary leśne, 2002

3
4
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mgr Piotr Sieciński
Perspektywa odręczna z elementami geometrii studia stacjonarne sem. 1–2 (od 2014/15)
Projektowanie wnętrz i architektury studia stacjonarne sem. 3–4
Projektowanie architektoniczne studia stacjonarne sem. 5–6
Absolwent wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje
się projektowaniem wnętrz a także rysunkiem artystycznym i malarstwem. Jest asystentem
w Pracowni Rysunku prof. Pawła Nowaka na wydziale Sztuki Nowych Mediów oraz w Pracowni Projektowania Architektonicznego prof. Joanny Stefańskiej na wydziale Architektury
Wnętrz PJATK w Warszawie. W 2013 r. otworzył doktorat z malarstwa na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2011 r. jest kuratorem Galerii Medium, wydziałowej galerii Sztuki Nowych Mediów PJATK w Warszawie, gdzie
odpowieda za organizację wystaw i pokazów multimedialnych.

dr Tomasz Myjak
Rysunek i malarstwo studia niestacjonarne sem. 1–6
Fotografia studia niestacjonarne sem. 1

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Doktorat Wyższej Szkoły Filmowej,
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi na Wydziale Sztuki Operatorskiej – specjalizacja Fotografia. Zajmuje się fotografią i malarstwem. Od 2002 roku prowadzi autorską szkołę rysunku i malarstwa. Pracuje w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Sztuki
Mediów w Pracowni Fotografii Kreacyjnej i w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Pracowni Malarstwa i Koloru w Przestrzeni Multimedialnej. Od 2013 roku
prowadzi Pracownię Rysunku i Malarstwa w Katedrze Architektury Wnętrz PJATK. Prowadzi również Pracownię Rysunku i Malarstwa na Wydziale Scenografii w ASP w Warszawie.
1
2

1
2

3

1–2	Kompleksowy projekt z realizacją, mieszkanie
na warszawskim Żoliborzu, 80 m2 (projekt
wszystkich wnętrz i mebli na zamówienie),
rok realizacji 2010.
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

5
6
7

Widok Warszawy, Hotel Marriot, akryl, 90 x 60
Widok Warszawy, Most Świętokrzyski, akryl, 90 x 60
Widoki Warszawy, Ursynów, akryl, 90 x 60
Widoki Warszawy, Intraco, akryl, 90 x 60
Budowa1, olej, akryl, 110 x 100

Dynamiki II, 2013, 200 x 100 cm
Dynamiki III, 2013, 200 x 100 cm
Ogród IX, 2012, 140 x 200 cm
z cyklu Pejzaże dynamiczne, 2014, 120x80
z cyklu Droga, 2013, 120x80
z cyklu Chwile, 2014, 80x60
z cyklu Pejzaże dynamiczne, 2013, 100x70

4
5

3
4

6
7
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dr Jarosław Skoczylas

dr hab. Roman Pietrzak – prof. PJATK

Rzeźba i modelowanie studia stacjonarne sem. 1–2, studia niestacjonarne sem. 2

Rzeźba i modelowanie studia stacjonarne sem. 1–2

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie 1995-2000.
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – Wydział Rzeźby – 2000-2005. Dyplom w pracowni rzeźby prof. Adama Myjaka – 2005. Udział w wystawach w kraju i zagranicą. Od
2005 roku pracownik Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2007
asystent prof. Romana Pietrzaka w pracowni 1 roku Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie. W roku 2014 otrzymuje stopień doktora. Od 2007 asystent prof. Romana Pietrzaka
w pracowni Rzeźby na Wydziale Sztuki Nowych Mediów na kierunkach: Architektura
Wnętrz i Grafika PJWSTK. Od 2010 prowadzi samodzielnie zajęcia z Rzeźby na kierunku
Archiektura Wnętrz –studia niestacjonarne.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem 1978-1983. UMCS
Lublin - Instytut Wychowania Artystycznego 1983-1984. Akademia Sztuk Pięknych
w Warszawie – Wydział Rzeźby – 1984-1990. W 1990 dyplom w pracowni rzeźby prof.
Stanisława Słoniny. Królewska Akademia Sztuk Pięknych w Brukseli 1992-93
Twórczość w zakresie rzeźby i rysunku. W roku 1997 otrzymuje stopień doktora a w
roku 2004 stopień doktora habilitowanego. Od 1990 roku pracownik naukowy Wydziału
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2008 profesor nadzwyczajny ASP w
Warszawie. Od 2007 pracownik PJWSTK w Warszawie gdzie prowadzi pracownię Rzeźby
na Wydziale Sztuki Nowych Mediów dla kierunków: Grafika i Architektura Wnętrz.
1
2
3

1	Iron Man I, blacha stalowa,
100x155x25 cm, 2013
2	Iron Man, blacha stalowa,
182x72x33 cm, 2013
3	Iron Man 3, blacha stalowa,
175x80x70 cm, 2013
4 Iron Man 4, 170x60x45 cm,
2013

1
Twórczość traktuje jako formę ucieczki od hipokryzji i relatywizmu współczesności. Nie jest jednak orężem walki lecz chwilą zadumy, zabawną pogawędką z samych sobą, nigdy nie kończącą się przechadzką po baśniowej krainie światła, formy, faktury, kompozycji, koloru. Próbuję sztukę traktować normalnie.
4

Twórczość jest dla mnie rzeczą naturalną towarzyszącą codziennemu życiu, bez której trudno byłoby mi wytrzymać z samym sobą.
Dzięki niej mogę się w pewien sposób rozładować i dać ujście myślom.

2
3
4

1	Drzewo, brąz,
115x40x40, 1995r.
2	Ministrant, brąz,
110x45x40, 2001 r.
3 Znak, brąz,
105x80x60, 1997r.
4 Zaślubieni, brąz,
65x45x90, 2010 r.
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dr Krzysztof Szklanny

mgr Agata Cholewińska-Romero

Fotografia studia stacjonarne sem. 1

Fotografia studia stacjonarne, studia niestacjonarne sem. 6 (od 2015)

Doktor inżynier Informatyki, specjalizacja Multimedia, uzyskany w PJWSTK.
Fotograf, wykładowca na uniwersytetach w Japonii, Hiszpanii, Szkocji, Anglii, oraz kilku uczelniach w Polsce. Tematyka badań naukowych: fotografia, grafika komputerowa,
multimedia, werbalna komunikacja z komputerem, analiza sygnału akustycznego.
Kierownik i uczestnik 11 projektów naukowych, uczestnik kilku wystaw fotograficznych.
Dydaktyka obejmuje: fotografię, grafikę komputerową, dźwięk i multimedia.

Z wykształcenia muzyk (Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, klasa
organów), z zawodu fotograf. W PJATK uczy Fotografii i Komputerowej Edycji Obrazu
oraz prowadzi Studio Sztuki.
Od 1999 roku zajmuje się fotografią artystyczną oraz komercyjną (reklamową, mody,
architektury, reportażową oraz portretową i korporacyjną).
1

Wieloletnia pasja fotografowania, obejmuje nie tylko działalność
komercyjną, jest również sposobem postrzegania świata i badania praw nim rządzących.
Moja twórczość dotyczy wykorzystania fotografii HDR na potrzeby efektów specjalnych oraz fotografii cyfrowej. W głównej mierze dotyczy to realizacji zdjęć z ultra krótkimi czasami naświetlania rzędu 1/8000 sekundy, pozwalającej na zatrzymania ruchu
nawet pocisku przelatującego przez przedmioty. Dowodem
na obecne osiągniecia jest umieszczenie zdjęć na stronie firmy
Broncolor (szwajcarska, profesjonalna firma zajmująca się tworzeniem oświetlenia do celów fotografii). Do tej pory w historii
ponad 50 letniej działalności firmy udało się to jednemu Polakowi przede mną. Prace fotograficzne były publikowane również
w magazynie 2+3d, oraz portalach stockowych w ramach działalności komercyjnej.
W pracy naukowej podejmuję również tematykę zaawansowanych metod przetwarzania sygnału akustycznego. Obejmuje
ona między innymi zagadnienia werbalnej komunikacji z komputerem, tworzeniem multimodalnej syntezy mowy. („mówiącego komputera wraz z gadającą głową”)
System taki został ukończony i jest pierwszym niekomercyjnym
systemem dla języka polskiego. Prowadzę również badania do-

1
2

1 Przestrzeń 2, 2012
2 Przestrzeń 3, 2012

tyczące zmian w głosie u pacjentów z chorobami uwarunkowanymi genetycznie. Pozytywne wyniki dotychczasowych badań,
motywują autora do pracy nad pre-screeningowymi metodami
wykrywania niektórych chorób genetycznych. Wyniki prac zostały opublikowane w wielu międzynarodowych publikacjach.

2

1 z cyklu Calatrava
2 z cyklu Flamenco
3–4 z cyklu Portrety

3
4

Współpracowała z redakcjami magazynów i pism w Polsce, z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, JK Architekci, MAKA Estudio, BRE Bankiem, PKP, Narodowym Instytutem Chopina, Galerią
Centrum i wieloma innymi.
Współpracuje również z czołowymi postaciami polskiej sceny muzycznej. Portrety jej autorstwa, m. in. Sistars, Magdy Navarete, Ritmodelii, T. Wieleckiego, K. Pendereckiego, M. Niesiołowskiego publikowane były na okładkach płyt, plakatach, bilboardach i w prasie.
Od lat pasjonuje się sztuką flamenco, którą zajmuje się nie tylko
jako fotograf ale także jako choreograf i tancerka. Jej zdjęcia o tej
tematyce były prezentowane na wystawach a także wykorzystane na licznych plakatach festiwali i innych wydarzeń flamenco
w Polsce, Niemczech i w Hiszpanii.
Fascynacje muzyczne i wizualne przenikają się w jej projektach
artystycznych. Wspólnym mianownikiem jest rytm, który determinuje odległe od siebie dziedziny sztuki takie jak taniec, architekturę czy pozornie abstrakcyjne kompozycje makro. W swoich
pracach wydobywa z wybranych wycinków rzeczywistości nieoczekiwane zależności, linie i symetrie.
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dr Jola Gola
Historia sztuki i kultury studia stacjonarne sem. 1– 4

Historyk sztuki, ukończyła Uniwersytet Warszawski, od 1985 roku pracuje w Muzeum
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obecni pełni obowiązki Dyrektora tej placówki.
Autorka wielu publikacji dotyczących współczesnej sztuki. Wykłada na kierunku Architektury Wnętrz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Ogólny wykład
dotyczący historii sztuki i kultury uzupełniony jest o historię światowego designu.
Doktorat obroniła w Instytucie Sztuki PAN, pod kierunkiem Wiesława Juszczaka, praca
traktowała o Lechu Tomaszewskim, teoretyku sztuki, konstruktorze, artyście – związanym z pracownią architektoniczną w Zakładach Artystyczno-Badawczych przy warszawskiej ASP (2005).
5
6

1
2

1	Jerzy Sołtan. Monografia, podała do
druku Jola Gola, wyd. Muzeum Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie, Graduate
School of Design, Harvard University,
Cambridge Mass., Warszawa, 1995,
ss. 370
2	Wystawa Oskara Hansena W kręgu
Formy Otwartej, 1986, aula Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie, fot. Marek
Nałęcz-Jawecki
3	Wystawa: Oskara Hansen, Zobaczyć świat
[kurator i redaktor katalogu], Zachęta
Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum ASP,
2005, ss. 272
4	okładka monografii Oskara Hansena,
Ku Formie Otwartej, Fundacja Galerii
Foksal, Revolver, Muzeum ASP 2005,
ss. 256

Autorka monografii Jerzego Sołtana, architekta związanego z warszawską ASP i Zakładami Artystyczno-Badawczymi (1995 – wystawa i monografia wydana wspólnie z Graduated School of Design
w Harwardzie).
Wiele lat współpracowała z Oskarem Hansenem. Brała udział w
przygotowaniu jego pierwszej wystawy w Muzeum ASP W kręgu Formy Otwartej (1986). W 2005 roku wydała monografię Ku
Formie Otwartej oraz zredagowała publikację Zobaczyć świat. Kuratorka (razem z Grzegorzem Kowalskim) wystawy pośmiertnej
artysty w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki (IX 2005). Za pracę
nad spuścizną Oskara Hansena nagrodzona Nagrodą Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy. Ostatnio wspólnie z Grzegorzem
Kowalskim przygotowała katalog i wystawę w Salonie Akademii
(Spojrzenie na pracownię Oskara Hansena, 5 VI – 26 VI 2013)
Ponadto: współautorka katalogu wystawy „Powinność i bunt.
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1944 – 2004” (2004), autorka monografii Leona Tarasewicza (2007), współautorka wystawy
i katalogu „Sztuka wszędzie. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1944” (2012).
Monografistka Aliny Szapocznikow: autorka katalogu jej rzeźb
(2001) oraz katalogu rysunków (2004), ostatnio współautorka
katalogu jej wystawy w MoMA (Museum of Modern Art w Nowym Jorku, 2012-2013)
Ostatnio pracuje nad monografią i katalogiem dzieł wszystkich
Magdaleny Abakanowicz.

7

5	Wystawa Lech Tomaszewski, ASP w Warszawie
1988, [opracowanie katalogu i komisarz wystawy]
– na ilustracji: Model powierzchni jednostronnej
o dwóch gałęziach i dwóch stycznych ze soba liniach
samoprzenikania, zwany „Uchem”, MASP dep. 431
6	Wystawa Powinność i bunt, Zachęta Narodowa
Galeria Sztuki, 2004. Sala Matejkowska, poświęcona
„Integracji sztuk”, fot. Wojciech Holnicki-Szulc
8	[autorka kalendarium w:] Alina Szpocznikow.
Sculpture Undone. 1955 – 1972, Museum of Modern
Art, New York 2011
9	Wystawa Sztuka wszędzie, Zachęta Narodowa
Galeria Sztuki, 2012. autorka sali „Transatlantyki”,
fot. Daniel Zieliński

8

3
4
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mgr Joanna Kania

mgr Agnieszka Szewczyk

Historia sztuki i kultury studia niestacjonarne sem. 1–6

Historia sztuki XX wieku studia stacjonarne sem. 5–6

Studia w Instytucie Historii Sztuki UW, dyplom w 1991 roku pod opieką prof. Tadeusza
S. Jaroszewskiego.
Od 1996. pracuje w Muzeum ASP w Warszawie, uczestniczyła w przygotowaniu wystaw
i katalogów, dotyczących historii Akademii: Powinność i bunt, Warszawa, Zachęta 2004
(Powojenne polichromie Starego i Nowego Miasta w Warszawie) oraz Sztuka Wszędzie,
Warszawa, Zachęta, 2012 (Dziedzictwo świętego Projektusa. Program Kompozycji Brył
i Płaszczyzn Wojciecha Jastrzębowskiego).
Od 2011 wykłada historię sztuki na studiach niestacjonarnych Architektury Wnętrz PJATK.

Historyczka sztuki, kuratorka, absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się sztuką polską po II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem problemów archiwów sztuki i biografii artysty. Interesuje się także historią
projektowania graficznego. Członek Rady Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. Na kierunku Architektura Wnętrz PJATK prowadzi zajęcia z historii sztuki polskiej
i powszechnej po 1945 roku.
Pracuje w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
1
2
3

1

Kuratorka wystaw monograficznych Wandy Paklikowskiej-Winnickiej (2007) i Rajmunda Ziemskiego (2010) w warszawskiej
Zachęcie i autorka ich monograficznych katalogów.
Zajmuje się malarstwem materii i sztuką XX-lecia międzywojennego.
Obecnie pracuje nad monografią Wojciecha Jastrzębowskiego.

1	Dziedzictwo świętego Projektusa. Program Kompozycji Brył i Płaszczyzn Wojciecha Jastrzębowskiego, ASPIRACJE – pismo warszawskich uczelni artystycznych – ASP, Warszawa lato 2012
2	Katalog monograficzny Wanda Paklikowska-Winnicka 1911-2001.
Muzeum ASP w Warszawie, Warszawa 2007. Projekt i opracowanie
graficzne Mariusz Gajewski
3	Katalog monograficzny Rajmund Ziemski, malarstwo. ASP w Warszawie, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2010. Projekt
i opracowanie graficzne: Lech Majewski, Eugeniusz D. Łukasik

2
3

1	Katalog monograficzny towarzyszący wystawie Włodzimierza
Pawlaka
2	Wystawa Sztuka wszędzie. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
1904-1944, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2012
3	Wystawa Włodzimierz Borowski. Siatka czasu, Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie, 2010
4	Wystawa Byłem, czego i wam życzę. Henryk Tomaszewski, Zachęta
Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2014
5	Wystawa Ryszard Stanisławski. Muzeum Otwarte, CSW Zamek
Ujazdowski, Warszawa, 2006

4
5

Kuratorka wystaw m.in.: Ryszard Stanisławski. Muzeum otwarte, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie; Włodzimierz Pawlak. Autoportret w Powidokach, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa; Włodzimierz Borowski. Siatka Czasu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie; Sztuka wszędzie. ASP w Warszawie 1904-1944 (w zespole), Zachęta Narodowa
Galeria Sztuki, Warszawa; Byłem, czego i wam życzę. Henryk Tomaszewski, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa.
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dr Joanna Buchalska

mgr Tadeusz Walentowicz

Podstawy prawa autorskiego studia stacjonarne sem. 7

Filozofia (idee filozoficzne w sztuce) studia stacjonarne i niestacjonarne sem. 3

Joanna Buchalska ukończyła studia magisterskie w Kolegium Prawa Akademii Leona
Koźmińskiego w 2007 r. – jej praca magisterska nosiła tytuł – Ochrona nazwiska historycznego jako znaku towarowego. Rozprawę doktorską na temat Ustanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego obroniła 8 grudnia 2011 r.
Dr Joanna Buchalska jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego jak również asystentem sędziego w Izbie Cywilnej w Sądzie
Najwyższym.

Historyk filozofii, teoretyk mediów. W 1978 roku ukończył Instytut Filozofii Uniwersytetu
Warszawskiego. Od 1980 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie
prowadzi wykłady z Idei filozoficznych, Teorii mediów, Estetyki, magisterskie Seminaria
dyplomowe i Proseminaria oraz licencjackie Proseminaria. Od 2006 roku prowadzi wykłady i ćwiczenia z Filozofii i Antropologii kulturowej oraz wykłady z Psychologii reklamy
na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowej (obecnie Akademii), na kierunkach Grafika i Architektura Wnętrz.

1
2

3

1	Joanna Buchalska Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
LexisNexis, 2013
2	Ochrona prawa z rejestracji zarejestrowanego wspólnotowego
wzoru przemysłowego, Monitor prawniczy 1/2013
3	Joanna Buchalska Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie
polskim, Wolters Kluwer, 2015

Zainteresowania dr Joanny Buchalskiej związane są z prawem cywilnym, własnością intelektualną, prawem prasowym
i prawem reklamy i te przedmioty wykłada. Pracowała również
w jednej z czołowych Kancelarii Patentowych w Warszawie, była
stażystką w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM), brała też udział w projekcie Kreatywni Przedsiębiorcy. Stypendystka w Institute Universitaire de Technologie,
Techniques de Commercialisation oraz Universite Paul-Valery
Montpellier III w Montpellier. Jest redaktorem działu IP Law na
stronie Polish Private Law prowadzonej pod patronatem PAN-u.

1 W
 stęp i redakcja całego Albumu
Mariana Nowińskiego Plakat –
Rysunek – Kolor, Wydawcy: Akademia
Sztuk Pięknych w Warszawie i PolskoJapońska Wyższa Szkoła Technik
Komputerowych, Warszawa 2010.
2	Opublikowane wystąpienie pt. Po co
uczyć teorii na uczelni artystycznej?
na LIII ogólnopolskiej sesji naukowej
Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
Publikacja w: Polskie szkolnictwo
artystyczne. Dzieje – Teoria –
Praktyka, Warszawa 2004;
wydano w 2005.
3	Od malarstwa do fotografii. Od
fotografii do malarstwa – wstęp do
albumu Tomasza Myjaka – wystawa
w Galerii Schody, Warszawa 2011.
4	Spoglądając na abstrakcję, czyli
poza ramę – wstęp do Katalogu
prac Wiesława Łuczaja, Prota
Jarnuszkiewicza, Tomka Myjaka,
Marka Ejsmonda Ślusarczyka.
Wydawca: Galeria Medium PolskoJapońskiej Wyższej Szkoły Technik
Komputerowych, Warszawa 2011.
5	Wstępy do katalogu przygotowanego
na wystawę prac Mateusza
Dąbrowskiego, Piotra Żaczka, Wojtka
Domagalskiego, Sebastiana Lisa.
Nieokreśloność – wstęp do prac
Mateusza Dąbrowskiego,
Geometria, jej łamanie i kolor – wstęp
do prac Piotra Żaczka,
Domysły, wątpliwości – wstęp do prac
Wojtka Domagalskiego,
Przekaz idei przy użyciu znaczących
form – wstęp do prac Sebastiana Lisa.
Wydawca: Wydział Sztuki Nowych
Mediów Polsko-Japońska Wyższa
Szkoła Technik Komputerowych,
Warszawa 2012.

1
2
3
4
5

Dr Joanna Buchalska w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych prowadzi zajęcia z Podstaw Prawa Autorskiego. Na zajęciach
studenci oprócz podstawowych wiadomości dotyczących prawa autorskiego, takich jak pojęcie i rodzaju utworu, zajmują się tworzeniem
i opracowaniem umów prawnoautorskich. Główny nacisk kładziony jest na praktyczne zastosowanie wiedzy. Ponadto, zajęcia rozszerzono
o podstawy Prawa własności przemysłowej. Studenci poznają czym jest wzornictwo przemysłowe, jakie mogą być przedmioty zgłoszenia
patentowego oraz jak tworzyć znaki towarowe, aby mogły być one przedmiotem zgłoszenia do urzędów patentowych.

Tadeusz Walentowicz jest również autorem szeregu opublikowanych arykułów w czasopiśmie ASPIRACJE , wykładów i wstępów do
katalogów.
Praca dydaktyczna dla Tadeusza Walentowicza jest najważniejszym zadaniem pracownika uczelni. Jest promotorem dwustu kilkudziesięciu części teoretycznych prac magisterskich i licencjackich. Jego zainteresowania teoretyczne skupiają się na filozofii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem teorii mediów i estetyki.

100

101

mgr Chie Piskorska
Kultura Japonii (aritektura, wnętrza, ogrody)
Studia stacjonarne sem. 3, Studia niestacjonarne sem. 3–4

Dyplomy: Tokyo University of Foreign Studies (Wydział Rusycystyki), Studio Projektowania Wnętrz Archida.
Praca zawodowa: projektant wnętrz, stylista, florysta, eseistka i właściciel marki MakiMaki.
Dydaktyka – historia sztuki, architektury, wnętrz, ogrodów i estetyki Japonii
6
7
8

1–5	Projekt i realizacja interdyscyplinarnej wystawy Poema XXI, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 12.2011,
(fot. 3–5: Katarzyna Chmura-Cegiełkowska)

Przed wejsciem do Świata Miłosza:

3
4
5

6	Projekt i realizacja wystawy Wolność
artystów – z kolekcji sztuki naiwnej
towarzyszącej konferencji naukowej
Muzeum – Sztuka Żywa?, Państwowe
Muzeum Etnograficzne w Warszawie,
10.2011 (fot. Edward Koprowski)
7-8	Projekt i realizacja wystawy Chińskie
malarstwo ludowe i sztuka laki,
Państwowe Muzeum Etnograficzne
w Warszawie, 09.2011 (fot. Wojtek
Skonieczny)

Kutsunigi-ba – miejsce zdejmowania
butów
Co oznacza zdjecie butów przed wejsciem do pomieszczenia?
W róznych miejscach na świecie spotykamy sie z taką czynnoscią, gdy związana jest z przejściem ze sfery profanum
do sfery sacrum. Japończycy wchodząc
do domu bezwzględnie zdejmują buty
w przedsionku, który znajduje sie na poziomie niższym niż pozostałe pomieszczenia. Przedsionek ten po japońsku nazywa
się Genkan (
), czyli wejście na drogę
do tajemnego i głębokiego doświadczenia. Zdejmując tu swoje buty oddzielamy
się od świata zewnętrznego i nie wnosimy
do środka jego brudu. Siadanie na podłodze bez butów to wyraz szacunku i chęć
chronienia czystości.

Roji – ścieżka prowadząca do innej rzeczywistości
Roji to inna nazwa ogrodu herbacianego, którego głównym elementem jest
scieżka prowadząca do pomieszczenia
dla ceremonii herbaty. Posiada znaczenie
scieżki, ale również miejsca czystego, wolnego od skalania, w którym rozpoznajemy prawdziwą naturę rzeczy. Zaproszeni
goście, którzy stąpaja po rozrzuconych
kamieniach posród zroszonych mchów
i obmywają dłonie i usta przy kamiennej
misie na wodę, oczyszczają swoje serce
i przygotowują się na spotkanie – w miejscu poza miejscem i w czasie poza czasem. Roji to wąska droga, prowadząca
nas do wewnętrznego wyciszenia i świata
Ichigo Ichie (
) – jedynego spotkania w życiu. Tutaj Roji odzwierciedlone
jest w postaci scieżki w polskim lesie.
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Moja praca polega na kreowaniu przestrzeni w różnym znaczeniu i skali, w czym zawierają się: projektowanie wnętrz mieszkań i domów indywidualnych, obiektów publicznych oraz instalacji przestrzennych i scenografii wystaw muzealnych. Chętnie wspomagam
swoje projekty myśleniem po japońsku, które prowadzi do poznawania esencji przestrzeni oraz relacji między istotami. W taki sposób
mogę je adaptować, wykraczając poza miejsce i czas.
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mgr Chie Piskorska

mgr Mitsuhiko Toho

wykłady: Kultura Japonii (aritektura, wnętrza, ogrody) Studia stacjonarne sem. 3, Studia niestacjonarne sem. 3–4

wykłady: Kultura Japonii Studia stacjonarne sem. 1

Urodził się w 1943 w Kioto, Japonia. Po ukończeniu wydziału fizyki Ritsumeikan University w Kioto (1969) pracował w Kyoto School of Computer Science (1978-1995). W 1994
przyjechał do Polski jako Japan International Cooperation Agency doradca w projekcie
tworzenia i rozwoju PJWSTK. Wykłady „Historii i kultury Japonii” prowadzi od początku
istnienia PJWSTK (1994). W latach 2002-2005 był doradcą rektora National University
of Samoa d/s ICT, po powrocie do Polski był menedżerem projektu ONZ „Transfer IT na
Ukrainie” (2005-2007). [Fotografie poniżej – Mitsuhiko Toho]

1
2

1
2

1	Jezioro Ashinoko, Góra Fuji, Hakone, Japonia, 01.2015 (fot. Chie
Piskorska)
2 Sala ekspozycyjna obrazów Claude Monet, do której można
wejść tylko bez butów, architektura zaprojektowana przez Tadao
Ando, Chichu Art Muzeum, Naoshima, Japonia, 2004

5
6
3
4

3
4

Slajdy prezentacji z wykładów:
3 Chronologia kultury Japonii;
4 Schemat rozwoju architektury w Japonii

1
2
3
4

5
6
7
8

Cedry japońskie w Kitayama, Kioto 2013
Reprodukcja tkaniny z VIII wieku. Tatsumura, Kioto 2012
Talizmany w świątyni Bishamondo, Kioto 2013
Maiko z Komaya w Miyagawacho, Kioto 2012

Zestaw sushi z Nishini, Kioto 2012
Przystawki w restauracji Tagoto z Kyoto 2011
Beczki sake Gekkeikan w świątyni Shimogamo jinja 2013
Pociąg na stacji JR Kioto 2012

5
6
7
8

5 K amon – japońskie symbole rodzinne. Ilustracja pokazuje, jak
transformuje się i zwielokrotnia się jeden z motywów
– chryzantema.
6	Ogród zen Isshidan, Ryogen-in, Świątynia Daitoku, Kyoto,
Japonia, 2015 (fot. Chie Piskorska)

Wykłady obejmują: Przegląd historii kultury Japonii – Religie i duchowość w Japonii i ich wpływ na mentalność i kulturę – Historyczne
style architektoniczne (Shinden-zukuri, Shoin-zukuri, Sukiya, Machiya, Minka) i ich charakterystyczne elementy architektoniczne –
Historyczne style ogrodów w Japonii – Wartości estetyczne i specyficzne dla Japonii oraz zarys sztuki w każdym z okresów w historii
Japonii – Wpływ sztuki i architektury japońskiej na sztukę i architekturę europejską w przeszłości i dzisiaj (Japonizm) – Kluczowe
zagadnienia potrzebne do zrozumienia kultury, wartości estetyczych i odbioru przestrzeni w Japonii – Zasady i metody pojawiające
się w sztuce oraz projektowaniu wnętrz i krajobrazów w Japonii – Zarys architektury wnętrz i wzornictwa we współczesnej Japonii.

104

Wybrane przykłady własnych publikacji:
– Reports of Investigation Commissions on the Fukushima
Daiichi Nuclear Accident – a brief survey, SAEM Symposium
2012, Sopron (Hungary) 2012
– The beginning of nuclear power plants in Japan, PTZE Symposium 2013, Mikołajki 2013

- Japońska matematyka w okresie Edo w obliczu Ubukata To
Tenchi Meisatsu (j. japoński), VII Dni japońskie Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2013
- The first nuclear power plant in Japan, SAEM Symposium 2014,
Skopje (Macedonia) 2014
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Architektura Wnętrz – Wydział Sztuki Nowych Mediów
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Struktura przedmiotów – Licencjackie studia stacjonarne

Historia sztuki i kultury

Semestr 2

Semestr 3

Semestr 4

Semestr 5

Semestr 6

Semestr 7

W D-D Ć

W D-D Ć

W D-D Ć

W D-D Ć

W D-D Ć

W D-D Ć

W D-D Ć

30

30

30

30

Histroia sztuki XX wieku

30

Filozofia (idee filozoficzne w sztuce)
Kultura Japonii

30 30
30

Kultura Japonii (architektura,
wnętrza, ogrody)

30

Język obcy

60

60

30
60

Wychowanie fizyczne
Rysunek i malarstwo

60

60

60

60

60

30

30

60

60

E

2

E

1

Z

2

Z

1

Z

1

Z

1

Z

1

Z

4

Z

4

Rzeźba i modelowanie

60

60

Z

4

Podstawy projektowania
architektonicznego z elementami
ergonomii i konstrukcji

45

45

E

4

Z

5

Z

4

E/Z

2

Z

2

Z

1

Z

2

Z

2

Z

1/2

Z

1

Z

1

Z

1

Z

3

Projektowanie wnętrz i architektury

45

45

Projektowanie architektoniczne

60

Budownictwo i instalacje

15

15 15

15 15

Architektura krajobrazu

15 15

15 15

Psychofizjologia widzenia

15

15 15

15 15

45
15 15

15 15

15

15 15

15

Psychologia projektowania
przestrzeni

15 15

Perspektywa odręczna
z elem. geometrii

30

Fotografia
Komputerowe wspomaganie
projektowania

30

30
2D

15

30
15 15

3D

15

15

15 15

15 15

15 15

15 15

15

Podstawy prawa autorskiego

30
30

Portfolio (dokumetacja dorobku
studenta ze studiów)

Przedmioty kształcenia kierunkowego

30

60

Struktury wizualne

Przedmioty kształcenia podstawowego

30

Punkty
ECTS

Przedmioty kształcenia ogólnego

Przedmioty

Semestr 1

Forma
zaliczenia

Grupy przedmiotów – ilość godzin w semestrze – forma zaliczenia – punkty ECTS

30

Podstawy projektowania
z modelowaniem

60

60

E

5

Podstawy komunikacji wizualnej

30

30

Z

4

Z

5

Z

1

Z

1/2

Projektowanie komunikacji
wizualnej

30

Technologie wystawienicze

6

30

6

Realizacje techniczne

30

Projektowanie wnętrz
Projektowanie wystawiennictwa

60

30

30

60

45

E

5

45

E

5

45

E

4

Z

1

60

Podstawy projektwania mebla

45

Inwentaryzacja mebla

30

30

Praca dyplomowa - projekt / Specjalizacja: projektowanie wnętrz lub projektowanie wystawiennictwa

120

Z

10

Pisemna praca licencjacka (opis projektu)

30

Z

5

Aneks projektowy

60

Z

5

W wykłady, D-D dialog dydaktyczy, Ć ćwiczenia
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Z zaliczenie, E egzamin

Kurator wystawy:
Piotr Perepłyś
Projekt ekspozycji wystawy:
Karol Murlak i Wojciech Neubart
Ekspozycja:
10.04–19.04.2015
w Domu Artysty Plastyka OW ZPAP
ul. Mazowiecka 11A w Warszawie
Wystawa z cyklu SZTUKA PROJEKTOWANIA
Sekcja Architektury Wnętrz OW ZPAP
Projekt katalogu, plakatu i zaproszenia:
Studio 27
Fotografie pedgagów (z wyjątkiem s. 6, 65, 94) wykonał:
Tomasz Myjak
Fotografie na rozkładówkach – na początku i na końcu katalogu wykonali:
studenci AW PJATK i Piotr Perepłyś
Teksty informacyjne o pracowniach i twórcach
zostały opracowane przez pedagogów.
ISBN 978-83-63103-70-5
© 2015 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
kierunek Architektura Wnętrz

Polsko-Japońska Akademia
Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86
02-008 Warszawa
tel: +48 22 58 44 500
fax: +48 22 58 44 501
email: pjatk@pja.edu.pl
skype: pjwstk_info
Facebook: facebook.com/polskojaponska

- - Designeria – Trendy Show, Warszawa, Teatr Palladium, 2011/12

-

- Arena Design, 2013, Poznań MTP

1 Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.

Wawa Design Festiwal, Soho Factory, Warszawa, 2013

- Arena Design, 2012, Poznań MTP

WAWA Design Festiwal, Soho Factory, Warszawa, 2014

1

Przetwory, Soho Factory, Warszawa, 2013

1 Arena Design, 2014, Poznań MTP

Projekty wystawiennicze pt. Język miasta, Muzealny projekt edukacyjny – Przepowiadanie miasta, Warszawa Białoszewska 2013/14

- Przetwory – Soho Factory, Warszawa, 2014

-

Noc muzeów – Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, 2013

1

Łódź Design Festival, 2014

www.pja.edu.pl

Polsko-Japońska
Akademia
Technik
Komputerowych

