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Open Eyes Art Festival to dla 
naszej Akademii wyzwanie 
i pewnego rodzaju ekspery
ment, definiujący nową rolę 

dla „starej” – jak 
lubimy powtarzać: 
najstarszej w Pol

sce! – uczelni plastycznej. Fe
stiwal to bez wątpienia próba 
wzmocnienia głosu artystek 
i artystów w debacie społecznej, 
zaakcentowania roli sztuki w dy
namicznie zmieniających się 
paradygmatach gospodarczych 
i w odniesieniu do procesów cywi
lizacyjnych. Opracowując nową 
strategię asp na lata 2021–2030, 
za szczególnie istotne uznaliśmy 
wzmocnienie naszej aktywności 
poza murami uczelni, wsparcie 
rozwoju całej naszej wspólnoty oraz 
budowanie ram trwałej współpracy 
wewnętrznej i zewnętrznej. Fe
stiwal – jako umowny katalizator 
zdarzeń – ma ogromne szanse, aby 
stać się jednym z narzędzi realizacji 
strategicznych celów Akademii 
w nadchodzących latach.

Proponowana przez asp paleta wy
darzeń artystycznych w ramach 
Open Eyes Art Festival jest odbi
ciem aktualnej kondycji nasze
go środowiska. Poturbowani przez 
pandemiczne ograniczenia jako 



wspólnota uczelni zachowaliśmy nasz najcenniejszy ka
pitał: kreatywność. Różnorodność postaw twórczych, 
nieskrępowane poszukiwanie osobistych form wypo
wiedzi, a także wielość spojrzeń na otaczający nas świat 
niezmiennie są domeną Akademii. Zewnętrzne trudno
ści pozwoliły nam na wyostrzenie spojrzenia, porzucenie 
wyczerpanych już wątków i podjęcie nowych problemów 
w twórczości.

Decyzja o współtworzeniu Festiwalu dowodzi, że nasze 
środowisko zamierza aktywnie reagować na wyzwania 
współczesności. Angażujemy niemal wszystkie jednost
ki i komórki organizacyjne uczelni – od kolegium rek
torskiego, poprzez władze wydziałów, po administra
cję – oraz staramy się docierać do całej społeczności 
asp, aby nadać wydarzeniom festiwalowym odpowied
nią rangę artystyczną i zapewnić im wsparcie finanso
we i organizacyjne. Jeśli jednak Open Eyes Art Festiwal 
w jego „akademickim” komponencie miałby być „czyjś”, 
to chciałbym bardzo, aby był przede wszystkim świętem 
naszych studentek i studentów. Przestrzenią wolności 
twórczej adeptów sztuki, którzy zdecydowali się zwią
zać swoje studenckie lata z Akademią Sztuk Pięknych im. 
Jana Matejki w Krakowie.

Jestem przekonany, że Open Eyes Art Festival ma szansę 
na stałe zagościć w świadomości mieszkańców Krakowa 
i Małopolski, stając się jednym z najważniejszych wyda
rzeń kulturalnych naszego regionu. Wyszła Nam Sztuka – 
za co  wszystkim, którzy współtworzą i wspierają Open 
Eyes Art  Festival, bardzo dziękuję.

dr hab. Bartłomiej Struzik, prof. asp

Prorektor asp ds. współpracy
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8  PAN(AKA)DEMIA | Wystawa zbiorowa 
12–30.10.2021 
Akademia w Bronowicach, Galeria Bronowice, 
ul.  Stawowa 61, poziom 1  
Wernisaż: 12.10.2021, godz. 18.00 

10  Open Art | Interdyscyplinarne  projekty  studenckie  
15.10–15.11.2021 
Kampus uek, ul. Rakowicka 27  
Wernisaż: 15.10.2021, godz. 17.00 
Dzielnica  Wesoła, ul. Kopernika 15A 
Wernisaż: 15.10.2021, godz. 19.00

16  Edward Ihnatowicz | Senster | Wystawa 
16.10–7.11.2021 
Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12 
Wernisaż: 16.10.2021, godz. 17.00

18  Róża Aleksandrowicz – muza malarzy 
 krakowskich | Wystawa zbiorowa 
18.10–31.12.2021 
Muzeum asp, pl. Matejki 13, I p. 
Wernisaż: 18.10.2021, godz. 17.00

20  Jakie królicze nory, takie  młodzieży  chowanie | 
Wystawa zbiorowa 
19.10–16.11.2021 
Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12 
Wernisaż: 19.10.2021, godz. 18.00

22  Paweł Orłowski | Bot Riders | Wystawa plenerowa 
22.10–19.11.2021 
Plac Szczepański oraz dziedziniec Pałacu  Krzysztofory, 
Rynek Główny 35 
Otwarcie: 22.10.2021  
Plac Szczepański, godz. 18.00 
Mapping na dziedzińcu Pałacu Krzysztofory, godz. 19.00 

24  Bajki robotów | Wystawa  zbiorowa 
22.10.2021 
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne, 
ul.  Kopernika 2, Niepołomice



 
 

Zamek | Performance 
Peregrinatio ad Loca  Sancta,  Peregrinatio 
ad Loca Profana | Wystawy 
23.10.2021 
Zamek Królewski w Niepołomicach, ul. Zamkowa 2

 
Piękno w pogardzie | Przegląd  filmowy 
23–24.10.2021 
Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa – Kino Ważka, 
ul. Zamkowa 4, Niepołomice

26  Czesław Słania. Czarodziej  stalorytu |  Wystawa 
25.10–30.11.2021 
Narodowy Bank Polski, ul. Basztowa 20,  
Sala  Krakowska 
Wernisaż: 22.10.2021, godz. 15.00

28  Karol  Palczak | Zadymy |  Pothers | Wystawa 
2–28.11.2021 
Galeria asp w Krakowie, ul. Basztowa 18 
Wernisaż: 2.11.2021, godz. 18.00

30  Krocz Ze Mną | Walk With Me | Wystawa  zbiorowa 
2–28.11.2021 
Galeria asp w Krakowie, ul. Basztowa 18 
Wernisaż: 2.11.2021, godz. 18.30

32  Martwa Natura | Wystawa  zbiorowa 
10–30.11.2021 
Galeria KUNS(Z)T, Goethe-Institut, ul. Podgórska 34 
Wernisaż: 10.11.2021, godz. 18.00

34  Nówka Sztuka 2021 | Targi  Artystów i  Dizajnerów  
13–14.11.2021 
Galeria Drugie Piętro, asp, pl. Matejki 13, II p. 
Online: 13–21.11.2021, www.nowkasztuka.com 

36  Open Screen. Krakowski  Festiwal Filmowy. 
 Kontynuacja 
15–21.11.2021 
Aula asp, pl. Matejki 13



38  Toshihiro Hamano i Monika Szydłowska |   
Spotkania | Wystawa 
15–23.11.2021 
Międzynarodowe Centrum Sztuk  Graficznych,   
Rynek Główny 29, II p., Galeria Centrum

40  Akademicy współczesności | Wystawa  przedaukcyjna 
2–16.11.2021 
Narodowy Bank Polski, ul. Basztowa 20 
Aukcja: 16.11.2021

44  Przemiany | Wystawa 
17.10–7.11.2021 
Cricoteka, ul. Nadwiślańska 2-4 
Wernisaż: 17.10.2021, godz. 18.30

46  Maria Nova | Novacen 2.0 | Wystawa 
21.10–14.11.2021 
Dom Utopii. Międzynarodowe Centrum Empatii,  
os. Szkolne 26a 
Wernisaż: 21.10.2021, godz. 18.00

48  Zdarzenie w Konsulacie | Wystawa zbiorowa 
21.10–19.11.2021 
Konsulat Generalny Austrii, ul. Krupnicza 42 
Wernisaż: 21.10.2021 

50  Dyplomy 2021. Wydział Malarstwa|  Wystawa zbiorowa 
4–18.11.2021 
Galeria Wydziału Malarstwa asp, pl. Matejki 13 
Wernisaż: 4.11.2021, godz. 18.00

52  Teatr – zwierciadło wyobraźni | Wystawa  zbiorowa 
4–30.11.2021 
Opera Krakowska, ul. Lubicz 48 
Wernisaż: 4.11.2021, godz.18.00

54  Słowo, obraz, korytarze | Wystawa zbiorowa 
4.11.2021–2.01.2022 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.  Rajska 1



56  Wnętrza | Formy | Wystawa zbiorowa 
10.11–10.12.2021 
Międzynarodowe Centrum Kultury,  Rynek  Główny 25

58  Intermedia.exe | Cykl wydarzeń 
15–19.11.2021 
Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12 
8.10–19.11.2021: seria wydarzeń w  przestrzeni 
 publicznej i online

60  Bujność | Wystawa zbiorowa 
18.11.2021–10.01.2022 
Włoski Instytut Kultury, ul. Grodzka 49

64  Body and Public Space | Konferencja 
15.10.2021 
Aula asp, pl. Matejki 13 
What if a Body Has No Force Acting on it? | 
 Wystawa zbiorowa  
14.10–5.11.2021 
Instytut Francuski, ul. Stolarska 15 
Wernisaż: 14.10.2021, godz. 18.00

66  Sztuka i biznes | Panel  dyskusyjny 
19.11.2021, godz. 17.00 
Narodowy Bank Polski, ul. Basztowa 20

68  Dziedzictwo. Współczesność. Wirtualność | 
 Konferencja 
15–16.11.2021 
Aula asp, pl. Matejki 13

70 Edukacja scenograficzna – wyzwania 
 współczesności | Konferencja  
4–7.11.2021 
Aula asp, pl. Matejki 13

  Barwa w komunikacji wizualnej | Konferencja 
19.11.2021 
Aula asp, pl. Matejki 13 
godz. 9.00–16.00 (transmisja na żywo)
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Wkrótce miną dwa lata borykania się z pandemią,  która  wiele 
spraw postawiła do góry nogami. A jak ten czas upływa 
wśród pracowników, dydaktyków i studentów  Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie?

Lekarstwem na wiele boleści jest odrobina dobrego 
 humoru, wyobraźnia, twórczość i budowanie  wspólnoty. 
Dlatego Akademia dzieli się doświadczeniami związanymi 
z pandemią w  formie wspólnej zabawy, a dokładnie łańcucho
wego  komiksu.

Jedna osoba rysuje kartę komiksu PAN(AKA)DEMIA i mianu
je kolejną do kontynuacji opowieści rysunkowej. W ten spo
sób tworzymy łańcuch rysunków fabularnych opowiadających 
o nas i o Akademii w pandemii.

Pierwszą odsłonę rysunkowej opowieści zaprezentujemy 
w ramach Open Eyes Art Festival w Galerii asp Bronowice. 
Oprócz eksponowanych prac artystów, pozostawimy miejsce 
na wypowiedzi odbiorców. Każdy będzie mógł zostawić swój 
ślad – narysować lub opisać swoje doświadczenia w przestrze
ni wystawy.

Kuratorka: Natalia Buchta

12–30.10.2021 
Galeria asp Bronowice 
Wernisaż: 12.10.2021, godz. 18.00

Organizator
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Projekt OPEN ART stwarza wyjątkową okazję prezentacji 
 interdyscyplinarnych, międzywydziałowych i międzyuczel
nianych działań studentów Akademii Sztuk Pięknych w Kra
kowie. 25 projektów artystycznych od 15 października do 
15 listopada zaanektują niekonwencjonalne przestrzenie Kam
pusu Uniwersytetu Ekonomicznego i byłego szpitala w Dzielni
cy Wesoła (ul. Kopernika 15A).

Wydarzenie pozwoli na niecodzienne doświadczenie z pogra
nicza sztuk wizualnych i performatywnych oraz muzyki, aku
styki, optyki i kinetyki. To właśnie idea konfrontacji,  wymiany, 
wzajemnych inspiracji i współpracy, które niosą ze sobą kre
atywne rozwiązania, były głównym założeniem opencallu, 
w ramach którego wyłoniono 25 interdyscyplinarnych projek
tów artystycznych. Studenci różnych wydziałów i uczelni zgło
sili do konkursu plany wystaw, które będzie można zobaczyć 
w ramach OPEN ART.

Ekspozycjom towarzyszyć będzie szereg wydarzeń, które będą 
stanowić integralną część pokazów. W programie OPEN ART 
znajdą się spektakle teatralne, performance’y, interwencje, 
koncerty, warsztaty i wykłady. 

OPEN ART to wszechstronny projekt, który ma na celu wywo
łać sprzężenie sztuki, artystów i odbiorców; rozsypane w prze
strzeni realizacje artystek i artystów zapraszają do podjęcia 
nietypowej gry w podchody, w której najcenniejszym znalezi
skiem są nowe doświadczenia i rodzące się konteksty. 

Tegoroczna edycja OPEN ART została zorganizowana we 
współpracy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z Uniwersy
tetem Ekonomicznym w Krakowie i projektem Sztuka na uek. 
Partnerem wydarzenia jest Agencja Rozwoju Miasta Krakowa.

Kuratorki: Margarita Vladimirova, Emilia Kutrzeba
Program wydarzeń: www.instagram/openart.krk

OPEN ART powstaje
w ramach projektu
Sztuka na uek.

INTERDYSCYPLINARNE 
 PROJEKTY STUDENCKIE

OPEN
ART

15.10–15.11.2021
Kampus uek 
Wernisaż: 15.10.2021, godz. 17.00
Dzielnica Wesoła
Wernisaż: 15.10.2021, godz. 19.00 

Organizatorzy
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15.10.2021 Piątek
Wernisaż:
17.00–19.00 – Kampus UEK + Dzielnica Wesoła: artyści 
obecni
17.00 – Kampus UEK: oficjalne otwarcie, vol. 1 
( Pawilon  Dydaktyczno-Sportowy, mapa: 26)
19.00 – Dzielnica Wesoła: oficjalne otwarcie, vol. 2 
20.00 – Dzielnica Wesoła: Koncert zespołu DUKT |   
www.duktband.com/

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:
Strefa dyskomfortu | Techniczna specyfikacja instalacji 
i  refleksje nad projektem 
18.10–18.30

Dzielnica Wesoła:
Output | Koncert zespołu Dukt 
20.00–21.00

16.10.2021 Sobota
Dzielnica Wesoła:
Głośno | Spotkania z twórcami, oprowadzanie
17.00–18.00
Szekspir: m a k i e t a  | Spektakl 
19.00–21.00

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:
Porcje 2.0 | Spektakl performatywny 
16.00–17.00

17.10.2021 Niedziela
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:
Transfer | działanie performatywne
15.00–16.00
Touch the planets | Spotkanie z autorami: idea 
i  opensource’owość  projektu, przebieg, plany na przyszłość
16.00–17.00 
Porcje 2.0 | Spektakl performatywny 
17.00–18.00
Porcje 2.0 | Spektakl performatywny 
18.00–19.00

WYDARZENIA

OPEN
ART
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20.10.2021 Środa
Dzielnica Wesoła:
The In Between / Pomiędzy | Spotkanie z autorami 
 projektu
17.00–18.00

21.10.2021 Czwartek
Dzielnica Wesoła:
O żyznych ruinach | Oprowadzanie po wystawie 
19.00–20.00

22.10.2021 Piątek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:
Trzeba iść | Projekcja filmu „W środku”,  
reż Olga Neugebauer
Nowa Aula, Kampus uek

18.00–19.30

23.10.2021 Sobota 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:
Ziemia obiecana | Warsztaty origami
13.00–15.00
Felinoterapia | Warsztaty linorytu 
Sala w przyziemiu przy wystawie
15.00–18.00

Dzielnica Wesoła:
Festiwal Trzech Filmów: Performance | Ceremonia 
otwarcia festiwalu
19.00–21.00

25.10.2021 Poniedziałek
Dzielnica Wesoła:
Głośno | Spotkania z twórcami, oprowadzanie
17.00–18.00

27.10.2021 Środa
Dzielnica Wesoła:
The In Between / Pomiędzy | Spotkanie z autorami 
 projektu
17.00–18.00
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28.10.2021 Czwartek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:
Strefa dyskomfortu | Spotkanie z autorami  projektu 
(techniczna  specyfikacja instalacji oraz refleksje 
nad  zamysłem)
17.00–18.00

29.10.2021 Piątek
Dzielnica Wesoła:
The In Between | Koncert muzyki techno/trance
19.00–21.00

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:
Trzeba iść | Pokaz filmów animowanych
18.00–19.30

30.10.2021 Sobota
Dzielnica Wesoła:
Tkana przestrzeń | Otwarcie wystawy w finalnym 
 kształcie, spotkanie z autorami
18.00–19.00

3.11.2021 Środa
Dzielnica Wesoła:
The In Between / Pomiędzy | Spotkanie z autorami 
 projektu
17.00–18.00

4.11.2021 Czwartek 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:
Transfer | Działanie performatywne
16.00–17.00

Dzielnica Wesoła:
Głośno | Spotkania z twórcami, oprowadzanie
17.00–18.00

5.11.2021 Piątek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:
Trzeba iść | Koncert zespołu Wolka
18.00–20.00
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8.11.2021 Poniedziałek
Dzielnica Wesoła:
Głośno | Spotkania z twórcami, oprowadzanie
17.00–18.00

10.11.2021 Środa
Dzielnica Wesoła:
The In Between / Pomiędzy | Spotkanie z autorami 
 projektu
17.00–18.00

11.11.2021 Czwartek
Dzielnica Wesoła:
O żyznych ruinach | Spotkanie wokół tekstów Davida 
 Graebera i Borisa Groysa (dyskusja o funkcjach instytu-
cji  muzealnych)
17.00–19.00

15.11.2021 Poniedziałek 
Dzielnica Wesoła:
Głośno | Spotkania z twórcami, oprowadzanie
17.00–18.00 
Output | Koncert muzyki generatywnej i prezentacja 
 grafik  powstałych w ramach interakcji z obiektem
19.00–21.00
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WYSTAWA

IHNATOWICZ 
SENSTER

Edward Ihnatowicz (ur. 1926 w Chełmie Lubelskim – 
zm. 1988 w Londynie) był zamieszkałym  
w Londynie arty stąrzeźbiarzem i projektantem  
pracującym w technikach odlewanych z metalu.  
Wykształcony w  Ruskin School of Art and Drawing w Oksfor
dzie w  latach 60. zajął się łączeniem  organicznych form od
lewniczych z systemami mechanicznymi i elektroniką.

Projektując Senster, Ihnatowicz przełożył koncept sprzężenia 
zwrotnego na oryginalną formę rzeźby kinetycznej. Praca zo
stała wyposażona w zestaw mikrofonów i czujniki dopplerow
skie, dzięki czemu reaguje na dźwięk i ruch w otoczeniu. Stalo
wy szkielet porusza się płynnie, przeliczając położenie każdego 
elementu w analogowocyfrowym układzie sterowania.

Senster jest jedną z nielicznych wielkoformatowych  realizacji 
rzeźbiarskich stworzonych u samego początku nurtu sztuki 
mediów. Praca pozostaje jednocześnie przykładem funkcjono
wania szczególnej formy mecenatu. Holenderski koncern, prze
żywający pod koniec lat 60. okres prosperity, wspierał eks
perymenty z pogranicza sztuki i technologii. W laboratoriach 
 Philipsa powstawała muzyka elektroniczna, firma przyczyni
ła się do produkcji serii kinetycznych rzeźb Nicolasa  Schöffera 
CYSP (1956), patronowała realizacji przestrzeni immersyjnej 
Poème électronique współprojektowanej przez Le Corbusiera, 
Iannisa Xenakisa i  Edgarda Varèse'a (1958).

W latach 2017–2018 instalacja została odrestaurowa
na w ra mach projektu Re: Senster. Akademia Górniczo 
Hutnicza w Krakowie zakupiła i reaktywowała dzieło we 
współpracy z pracownikami Katedry Intermediów  Akademii 
Sztuk Pięknych. Obecnie rzeźba znajduje się na Wydziale 
 Humanistycznym agh. Laboratorium Re: Senster podejmuje 
działania badawcze w obszarze humanistyki i studiów tech
nologicznych.

więcej na: www.senster.agh.edu.pl

16.10–7.11.2021, Małopolski Ogród Sztuki  
Wernisaż: 16.10.2021, godz. 17.00

Organizatorzy
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WYSTAWA

RÓŻA 
ALEK-
SAN-

DRO-
WICZ – 

MUZA 
MA-

LARZY 
KRA-

KOW-
SKICH

Wystawa poświęcona osobie i działalności Róży Aleksan
drowicz, mecenasce i muzie malarzy krakowskich pierwszej 
połowy xx wieku, wiąże się nierozłącznie z fenomenem skle
pu z materiałami piśmienniczymi i malarskimi założonego przez 
jej matkę Reginę i prowadzonego przez jej rodzinę. Sklep mieścił 
się w historycznym Domu pod Globusem na rogu ul. Długiej 
i Basztowej w Krakowie. Wystawa dotyczy także organicznego 
charakteru środowiska krakowskiej asp, które różnorodnymi 
więzami wrasta w tkankę społeczną miasta, co na wiele sposo
bów przejawia się podczas dwustu lat działania uczelni. Mamy 
nadzieję, że wystawa ta będzie stanowiła ważny wkład w dzieje 
naszej szkoły oraz jej wychowanków i profesorów  
(którzy tam właśnie, począwszy od Teodora Axento 
wicza, zaopatrywali się w materiały malarskie), ale także, 
że będzie istotna dla miłośników Krakowa, dla których dzieje 
kamienicy Dom pod Globusem nie są bez znaczenia.

Opowieść o minionych, ale utrwalonych wzajemnych relacjach 
jest możliwa m.in. dzięki zachowanym śladom, w tym jednemu 
z najcenniejszych świadectw – kolekcji obrazów (w tym por
tretów Róży) autorstwa malarzy takich jak m.in. Jacek Mal
czewski, Teodor Axentowicz, Wojciech Weiss, Wlastimil  Hofman 
czy Czesław Rzepiński, którą w 1950 roku Róża przekazała 
Muzeum Narodowemu w Krakowie. W ramach wystawy moż
na będzie zobaczyć wybrane obrazy z tej kolekcji, wśród nich 
reprezentacyjny portret Róży Aleksandrowicz autorstwa Jac
ka Malczewskiego, a także inne portrety, również ze zbiorów 
prywatnych. Na przedmioty związane z działalnością handlo
wą rodziny i dopełniające pokaz, składają się wzorniki papie
rów, podobrazia oznakowane firmowymi pieczęciami czy szta
lugi z ich metalowymi plakietami. Dawne umeblowanie sklepu 
nie zachowało się, więc charakter i klimat dawnego wnę
trza przywołaliśmy dzięki archiwalnym fotografiom  
oraz przez zaaranżowanie przestrzeni za pomocą zabytko 
wych elementów wyposażenia, wykorzystanych dzięki uprzej
mości Muzeum Farmacji uj.

Ekspozycję dopełnia szeroki wybór rodzinnych fotografii i in
nych pamiątek z archiwum i zasobów prof. Aleksandra Skotnic
kiego, autora monografii Róży Aleksandrowicz, który jest jed
nocześnie inicjatorem wystawy. Wsparcia i konsultacji udzieliła 
Zofia Weiss, Prezes Fundacji Muzeum Wojciecha Weissa.

18.10–31.12.2021, Muzeum asp / Wernisaż: 18.10.2021, godz. 17.00

Organizator
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„Pedagog” to nie jest ładne słowo. Obcojęzyczne brzmienie 
tworzy dystans. Tymczasem mieści w swoich greckich źró
dłach wyobrażenie dziecka i jego opiekuna. Od greckiego 
niewolnika odprowadzającego dzieci swojego pana do szkoły do 
awantur w mediach społecznościowych dotyczących żeńskiej 
formy „pedagożka”, wiele się w dziedzinie pedagogii i pedago
giki wydarzyło. Nadal jest to jednak zajęcie zakładające roz
wój człowieka przede wszystkim jako istoty społecznej.

Nie każdy wybitny artysta jest wybitnym pedagogiem. I od
wrotnie. Edukacja artystyczna, poza tym, że jest niezwykle 
trudna do zdefiniowania, mieści w sobie dwa podstawowe 
aspekty: patrzenia czy też doświadczania rzeczywistości 
i wyrażania, czyli budowania wizualnej i językowej formy opo
wiadania o niej. Niezależnie od tego, czy wskaźniki odbiornika 
i nadajnika przesuniemy bardziej w stronę realnego i rozumo
wego, czy odchylimy je w kierunku instynktu i podświadomości, 
każdy z procesów twórczych mieści co najmniej te dwa aspek
ty. To w tych węzłowych punktach należy wykonać trudną do 
uchwycenia pracę, dokonać wyboru, translacji. Zarówno 
patrzenie jak i opowiadanie wiążą się z przyjęciem kon
kretnej postawy wobec rzeczywistości. To właśnie te stra
tegie są tematem dla wystawy Jakie królicze nory, takie 
młodzieży chowanie. Spektrum odzwierciedla nie tylko niezwy
kłą różnorodność osobowości związanych z krakowską asp, ale 
również odmienność kryjących się w jej murach wydziałów: 
Architektury Wnętrz, Form Przemysłowych, Grafiki, Intermediów, 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Malarstwa i Rzeźby.

Prace pedagogów i pedagożek Akademii, niezależnie od ich po
zycji w hierarchii uczelni, warsztatu czy języka, są wyrazem tego, 
w jaki sposób uczestniczą oni w świecie, jak na niego patrzą, jakie 
wartości i postawy są im bliskie. Doświadczymy więc dekonstruk
cji i naśladowania. Ironii i powagi. Przesady i zwięzłości. Praktycz
nego i dosłownego oraz bezwstydnie nurzającego się w metaforze. 
Pedagodzy i pedagożki są przewodnikami po tym, jak z zaanga
żowaniem i czułością się czemuś przyglądać. Dają przykład, jak 
krytycznie wątpić, utrzymując dystans. Pokazują, jak mówić, żeby 
być słyszanym, nawigując między prozą a poezją. Uczą, jak cza
sem być kimś wielkim, a czasem zupełnie małym. Ta perspektywa 
pozwala spojrzeć na Akademię jak na wzgórze pełne króliczych nor 
i podążających za białymi królikami Alicji. Każda z nich daje inną 
perspektywę, umiejętności i doświadczenia. Jednak tym razem 
opowieść nie skupia się na podróżujących Alicjach, ale na tych, 
którzy ich doświadczenie konstruują.

19.10–16.11.2021, Małopolski Ogród Sztuki
Wernisaż: 19.10.2021, godz. 18.00

Kuratorka: Magdalena Kownacka
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W erze postczłowieka, w kontekście futurystycznych wizji 
lemowskich, Paweł Orłowski próbuje oswoić odbiorców z tym, 
co nadejdzie. Robi to, konstruując kilkumetrowe rzeźby Botów, 
które mają ambicje „zamieszkać” na naszych osiedlach, w par
kach, na lotniskach, a dziś natomiast na krakowskim 
placu Szczepańskim i dziedzińcu Pałacu Krzysztofory. 
Artysta staje się w ten sposób demiurgiem, a jego awa
tary odbywają podróż z wirtualnej do realnej rzeczywi
stości, materializując się w postaci zgeometryzowanych, kan
ciastych biomorficznych rzeźb, botów czy jeźdźców konnych.

Oswajanie przyszłości to ważna rola społeczna, niemal te
rapeutyczna, sztuki Orłowskiego. W dniu otwarcia wystawy 
artysty Akademia Sztuk Pięknych zaplanowała na dziedzińcu 
Pałacu Krzysztofory, w przestrzeni, w której umieszczony jest 
posąg jeźdźca, multimedialne wydarzenie – mapping, który 
będzie artystyczną impresjąłącznikiem przeszłości z przyszło
ścią, inspirowaną jedną z krakowskich legend – O  jeźdźcach 
zaklętych w gołębie. Futurystyczny jeździec nie oparł się 
zatem podroży w czasie – w odwrotnym kierunku niż ten, który 
pierwotnie obrał. Odrębna jest natomiast Złota Tancerka – 
rzeźba Orłowskiego, którą interpretować można jako wizu
alizację „geniuszu” lub ,,genius loci”, a oglądać w budynku 
Okręgowego Oddziału Narodowego Banku Polskiego przy 
ul. Basztowej 20.

Kuratorka: dr Magdalena Szymańska

Paweł Orłowski (ur. 1975 roku) – artysta rzeźbiarz, profesor Akademii Sztuk  Pięknych 
w Krakowie.
Poszukiwanie oryginalnego stylu rozpoczął podczas swoich pierwszych międzynarodowych 
wystaw w Berlinie i Bonn w 1999 roku. Język przekształceń oraz transformacji ciała człowieka 
finalnie zaowocował odejściem od realistycznych przedstawień i wypracowaniem syntetycz-
nej, skubizowanej formy, stylu rozpoznawalnego dla artysty. Jako jeden z niewielu artystów 
tworzy swoje projekty tak w skali kameralnej, jak i w formie wielkogabarytowych rzeźb. Paweł 
Orłowski jest laureatem nagród i wyróżnień polskich oraz międzynarodowych. Brał udział 
w ponad 50 projektach artystycznych, wystawach i sympozjach na całym świecie.
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ORGANIZATORZY OPEN EYES ART FESTIVAL: PARTNERZY:

ZAMEK KRÓLEWSKI 
W NIEPOŁOMICACH 
SP. Z.O.O.

MŁODZIEŻOWE 
OBSERWATORIUM 
ASTRONOMICZNE
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PROJEKT

ZAMEK
Projekt Zamek łączy w sobie trzy wydarzenia, które będą 
 odbywać się w różnych lokalizacjach w Niepołomicach.

Pierwszym z nich będzie przegląd filmowy Piękno 
w pogardzie stworzony z potrzeby przeciwstawienia 
się rzeczywistości i polaryzacji społeczeństwa.  Filmy 
będzie można zobaczyć w Małopolskim Centrum 
Dźwięku i Słowa.

W Zamku w Niepołomicach odbędą się dwie  wystawy: Pere-
grinatio ad Loca Sancta oraz Peregrinatio ad Loca  Profana. 
Pierwsza z nich przedstawia prace prodziekana Wydziału 
 Malarstwa asp, Wojciecha Kopcia, druga to wystawa zbiorowa 
kilku artystów i artystek skupionych wokół Pierwszej Pracowni 
Interdyscyplinarnej: Moniki Matys, Barbary Iwańczyk, Jędrze
ja Krzyszkowskiego oraz Wojciecha Kopcia. Obie ekspozycje 
stanowią przeplatający się spójny dialog. Artyści 
w swoich pracach dotykają m.in. tematu postrze
gania otoczenia, znaczeń i symboli oraz wędrówki 
pomiędzy tytułowymi strefami sacrum i profanum. 
Na dziedzińcu odbędzie się performance Zbigniewa 
Bajka Zamek – czytanie fragmentu powieści Franza 
Kafki o tym samym tytule. 

Działanie wpisuje się w projekt KAFKA 2024, powstały z okazji 
stulecia śmierci pisarza, nawiązując jednocześnie do szeregu 
projektów „kafkowskich” Bajka. Tym razem działanie będzie 
miało charakter akcji zbiorowej połączonej z działaniem pla
stycznoperformatywnym.

Integralnym elementem całego wydarzenia bę
dzie  kolektywna praca Bajki robotów, która została 
stworzona z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisła
wa Lema. Studenci I roku Wydziału  Malarstwa jako 
punkt odniesienia dla swoich działań wybrali jeden 
z pozornie najlżejszych zbiorów krótkich form lite
rackich Lema. Każda z osób decydowała się na wybrany utwór, 
który stawał się podstawą tematu prac. Ich wystawa oraz pro
jekcja filmów odbędzie się na terenie Młodzieżowego Obserwa
torium  Astronomicznego. Trudno o bardziej adekwatne miejsce 
do celebracji nowego spojrzenia na idee najsłynniejszego pol
skiego  futurologa.

Bajki  robotów | Wystawa 
 zbiorowa 
22.10.2021
Młodzieżowe Obserwatorium 
 Astronomiczne w  Niepołomicach 

Zamek | Performance
Peregrinatio ad Loca Sancta, 
Peregrinatio ad Loca Profana | 
Wystawy 
23.10.2021 
Zamek Królewski 
w  Niepołomicach

Piękno w pogardzie | Przegląd 
filmowy
23–24.10.2021
Małopolskie Centrum Dźwięku 
i Słowa – Kino Ważka
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Wystawa prac Czesława Słani w 100. rocznicę 
urodzin artysty. Ekspozycja pod patronatem Jego Ma
gnificencji Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie, Profesora Andrzeja Bednarczyka.

Ekspozycja obejmuje 32 prace – miedzioryty i sta
loryty z kolekcji Gabinetu Rycin Biblioteki Głównej 
asp w Krakowie, które są darem profesora Krzysztofa 
Tomalskiego, oraz arcydzieła rylca – znaczki 
pocztowe z kolekcji Bogusławy Kożusznik 
Kurosad.

Narracja wystawy prowadzi od lat studenckich do 
pełni twórczości artysty niezwykle cenionego na fo
rum międzynarodowym z racji mistrzostwa w sztuce grawer
skiej. Bitwa pod Grunwaldem olśniewa dynamizmem struktur 

graficznych. Miedzioryty przedsta
wiające  konie wg Michałowskiego, 
niezwykle impresyjne,  zachwycają 
ulotnym pięknem. Portrety ujmują 
głębią interpretacji i perfekcyjną kre
ską. W obiegu znajduje się ponad 30 
miliardów znaczków pocztowych au
torstwa Słani. Są one rozpoznawalne 
na pierwszy rzut oka dzięki charak
terystycznej szlachetności warsztatu 
i wyrafinowanej kolorystyce.

Kurator: Monika WanyuraKurosad
Realizacja wystawy: Przemysław Lorch
Asystent kuratora: Natalia Grabowska

25.10–30.11.2021
Narodowy Bank Polski,

Sala Krakowska 
Wernisaż: 22.10.2021, 

godz. 15.00
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Zadymy to slangowe określenie niecodziennych 
wydarzeń i sytuacji, awantur, zamieszań. Kie
dy dzieją się w podkarpackiej Krzywczy nad 
Sanem, spowite dymem unoszą się spod pędz
la Karola Palczaka. Kłębiące się zasłony odre
alniają sceny zastane i przeżyte przez malarza 
oraz jego bohaterów. Osobliwe, nierzeczywiste, 
a jednocześnie prawdziwe dokumenty podkar
packich zmierzchów skłaniają do zadumy.

Piękno i zgroza, melancholia, niepokój, schyłkowość – te wra
żenia wypełniają obrazy Palczaka. W listopadzie 2021 roku, 
w Dniu Zadusznym, impresje te zawładną  Galerią asp w Krako
wie, wyrwą nas z mieszczańskich tarapatów i uniosą w mgliste 
podkarpackie przestworze.

Kuratorka: Margarita Vladimirova

Karol Palczak – szczery, stanowczy, wnikliwy artysta. Absolwent Wydziału Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (pracownia prof. Janusza Matuszewskiego). W 2018 roku 
otrzymał Grand Prix I Krakowskiego Salonu Sztuki, w 2019 został laureatem 44. Biennale 
Malarstwa Bielska Jesień; w 2020 nominowany do Paszportów „Polityki” w dziedzinie 
sztuk wizualnych.

2–28.11.2021, Galeria asp w Krakowie
Wernisaż: 2.11.2021, godz. 18.00

Organizator
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Wielogłos artystów w kolejnych przestrze
niach Galerii asp zderzy się z ma
larstwem Karola Palczaka, wkro
czy w jego obrazy i wyjdzie poza nie 
w meandry własnych doświadczeń. 
Krocząc za głosami, spotkamy tu nostalgię, sny 
i wspomnienia, stwory i poczwarki, przedmio
ty magiczne i rytuały, naturę i ciała, które w naturę się wta
piają, spalają i scalają się z nią, płomienie, kamienie, wnętrza 
i wnętrzności.

Wystawa Krocz ze mną, podobnie jak fragment zawołania 
z miasteczka Twin Peaks, wciąga w przewrotny, nieco zabaw
ny, pełen namysłu, ale czasem przerażający świat wyobraźni 
współczesnych artystów i artystek związanych z krakow
ską Akademią.

Artystki i Artyści: Justyna Barzowska, Marlena  Biczak,  Rafał 
Borcz,  Veronika Hapchenko, Justyna JanikowskaRadosz, 
 Fryderyk Kądziela, Bogumił Książek,  Michał  Maliński,  Krzysztof 
Maniak, Adam Nehring, Edyta  Olszewska,  Paweł  Olszewski, 
Alicja Pakosz, Bartłomiej Radosz,  Weronika Świętek, Anna 
 Tajak, Jan Eustachy Wolski, Katarzyna Wyszkowska, Michał 
Zawada, Anna Maria Zuzela. 
Lista artystów i artystek biorących udział wystawie może 
ulec zmianie.

Kuratorzy: Bogumił Książek, Karol Palczak, Margarita 
 Vladimirova

2–28.11.2021, Galeria ASP w Krakowie
Wernisaż: 2.11.2021, godz. 18.30

Organizator
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Czy do tematu martwej natury można podejść 
w niekonwencjonalny sposób? Wystawa pokon
kursowa, której motywem przewodnim jest wła
śnie martwa natura, udowadnia, że ten pozornie 
dobrze znany już wątek, wciąż potrafi zaskakiwać, a  różnice 
w podejściu do niego są symbolem różnorodności  wrażliwości 
malarskiej. Martwa natura daje możliwość skupienia  uwagi – 
 zarówno artysty, jak i odbiorcy – na sprawach podstawowych: 
kolorze, kompozycji i strukturze. Te elementy nie są jednak 
 stałe. Ich pozorna stabilność zostaje poruszona przez indywi
dualne wyczucie artystyczne. Czasem nawet dosyć kontro
wersyjne.

Do takiego postrzegania tego motywu zachęcał patron konkur
su – Sławomir Karpowicz, wybitny krakowski malarz i profesor 
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

10–30.11.2021, Galeria KUNS(Z)T, Goethe-Institut
Wernisaż: 10.11.2021, godz. 18.00



Organizatorzy targów: Organizatorzy Open Eyes Art Festival: Zrealizowano dzięki:

Fundacja
Wydziału
Sztuki
Uniwersytetu
Pedagogicznego
w Krakowie

Projekt zrealizowany przy udziale 
Gminy Miejskiej Kraków w ramach 
wydarzenia „sztuka do rzeczy – 
design w Krakowie”

TARGI ARTYSTÓW 
I DIZAJNERÓW 

13—14.11.2021
AKADEMIA SZTUK  

PIĘKNYCH W KRAKOWIE  
Plac Matejki 13

 

www.nowkasztuka.com

Plakat / Grafika / Ilustracja  
Malarstwo / Fotografia / Design
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W dniach od 13–21 listopada 2021 roku  odbędzie 
się czwarta edycja targów artystów i dizajnerów – 
wydarzenia skierowanego do twórców, konese
rów sztuki i designu, miłośników oryginalnych dzieł 
i poszukiwaczy talentów. Organizatorzy zaprasza
ją wszystkich, którzy mogliby być zainteresowa
ni nawiązaniem współpracy z młodymi artystami i projektan
tami grafiki, w tym wydawców, architektów, przedstawicieli 
 biznesu oraz branż kreatywnych. Będzie to okazja do spotka
nia  autorów, rozmowy z nimi, zakupu niebanal
nych i wyselekcjonowanych przez specjalistów 
prac bez prowizji, prosto od twórców.

Korzystając z zeszłorocznego doświadcze
nia, w 2021 roku Nówka Sztuka odbędzie się 
w wersji hybrydowej. W trakcie dwóch pierwszych dni projektu,  
od 13–14 listopada, zapraszamy na tradycyjne targi sztuki 
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Równocześnie odby
wać się będą targi online, które potrwają przez cały tydzień, 
aż do 21.11.2021.

Chcesz zostać wystawcą?
Nówka Sztuka to nie tylko aspekt wystawienniczy. Dla mło
dych artystów i dizajnerów stojących u progu kariery jest to 
niezwykła okazja do wypromowania się, poszerzenia sieci 
kontaktów, zdobycia nowego doświadczenia oraz wiedzy, jak 
się wystawiać i (dobrze) sprzedawać. Podczas trwania Nówki 
Sztuki uczestnicy mogą wziąć udział w różnorodnych wyda
rzeniach towarzyszących takich jak przegląd i konsultacja 
portfolio z uznanymi przedstawicielami środowiska twórczego, 
debaty, warsztaty mistrzowskie, prelekcje cenionych auto
rytetów. Wszelkich informacji o aktualnym naborze szukajcie 
na stronie internetowej i fb Nówki Sztuki.

Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Gminy Miej
skiej Kraków w ramach projektu Sztuka do rzeczy – design 
w  Krakowie.

13–14.11.2021
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
13–21.11.2021, online: www.nowkasztuka.com

Fundacja
Wydziału
Sztuki
Uniwersytetu
Pedagogicznego
w Krakowie

Organizatorzy targów: Organizatorzy Open Eyes Art Festival: Zrealizowano dzięki:

Fundacja
Wydziału
Sztuki
Uniwersytetu
Pedagogicznego
w Krakowie

Projekt zrealizowany przy udziale 
Gminy Miejskiej Kraków w ramach 
wydarzenia „sztuka do rzeczy – 
design w Krakowie”

TARGI ARTYSTÓW 
I DIZAJNERÓW 

13—14.11.2021
AKADEMIA SZTUK  

PIĘKNYCH W KRAKOWIE  
Plac Matejki 13

 

www.nowkasztuka.com

Plakat / Grafika / Ilustracja  
Malarstwo / Fotografia / Design
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Przegląd Open Screen to niezwykła okazja, by w jednym 
miejscu zobaczyć filmy krakowskich twórców, które 
z sukcesami były pokazywane na Krakowskim Fe
stiwalu Filmowym, czyli na najważniejszej imprezie 
prezentującej kino dokumentalne,  
a  także filmy krótkometrażowe i ani
mowane. Tę różnorodność zachowa
my także w ramach pokazów Open 
Screen. Pokażemy filmy, które inspirują, po
budzają do myślenia, wyznaczają nowocze
sne trendy oraz poruszają zagadnienia istotne 
dla funkcjonowania człowieka we współcze
snym świecie.

Podczas przeglądu będzie można zoba
czyć nie tylko dzieła prezentowane i na
gradzane podczas tegorocznego Festiwa
lu, ale również wybrane produkcje sprzed lat. 
W sumie w przeciągu tygodnia będzie można zobaczyć 24 
filmy 18 twórców, w tym m.in. Roberta Sowy,  Małgorzaty 
 Szumowskiej, Tomasza Wolskiego, Jakuba Pączka, Łukasza 
Banacha i wielu innych. Open Screen będzie także okazją do 
dyskusji z zaproszonymi twórcami oraz gośćmi specjalnymi 
po pokazach filmowych.

15–21.11.2021
Aula asp
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Toshihiro Hamano Spojrzenie z oddali, 
 15–23.11.2021

Wystawa jest prezentacją prac 
wybitnego japońskiego grafika i rzeź
biarza, który od dekad prowadzi swo
istą grę z kulturą i tradycją. Przywo
łując i przekształcając znaki alfabetu 
japońskiego oraz syntezując rozpoznawalne elementy klasycz
nej architektury japońskiej, Hamano ukazuje w swoich gra
fikach świat przepełniony medytacją, spokojem i ciszą. Do
minantą wielu kompozycji jest pustka charakterystyczna dla 
sztuki dalekowschodniej. Artysta unika nadmiaru, pozostawia 
odbiorcę sam na sam z obrazem, który sprzyja refleksji, jest 
nośnikiem najważniejszych haseł filozofii zen. Wśród prezen
towanych prac znalazły się także te uhonorowane Grand Prix 
i Grand Prix d’Honneur Międzynarodowego Triennale  Grafiki 
w  Krakowie. Wystawa to jednak przede wszystkim spotkanie 
z niedościgłym mistrzem operowania symbolami i pustką wy
pełnionymi znaczeniami.

Monika Szydłowska Spojrzenie z bliska, 15–23.11.2021

Wystawa jest zbiorem doświadczeń zebranych podczas rocz
nej obserwacji gracza komputerowego i jego rozrywki. To zapis 
jednej delikatnie zmieniającej się pozy modela. Potrzebę obser
wacji wygenerowały poczucie nadmiaru (bodźców i przedmio
tów) oraz zmęczenie pozorami doświadczeń, emocji i relacji, 
ale także chęć zrozumienia innej rzeczywistości i relacji budo
wanych w świecie wirtualnym oraz skala zjawiska uzależnienia 
od gier. Nie chodziło o tworzenie dokładnego opisu rzeczywi
stości czy oceny postawy gracza, lecz o zbiór notatek i spo
strzeżeń na ten temat. Celem było realne doznanie otoczenia, 
czucia i dotyku. Obserwacja rozgrywek (oraz podsłuchane 
w ich trakcie rozmowy) miała miejsce w latach 2019–2020. 
W tle ekspozycji cały czas słychać szum komputera i stu
kot  klawiatury.

Wystawy Moniki Szydłowskiej i Toshihiro Hamano odbywają się 
w ramach cyklu Spotkania, którego celem jest artystyczne ze
stawienie twórczyń i twórców należących do różnych generacji 
i reprezentujących odmienne kultury. 

STOWARZYSZENIE 
MIĘDZYNARODOWE  
TRIENNALE GRAFIKI 
W KRAKOWIE

MIĘDZYNARODOWE 
CENTRUM SZTUK 
GRAFICZNYCH 
W KRAKOWIE

15–23.11.2021
Międzynarodowe Centrum 
Sztuk Graficznych

StowarzySzenie 
Międzynarodowe  
triennale Grafiki 
w krakowie
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Aukcja sztuki Akademicy współczesności i poprzedzająca ją 
wystawa będą okazją do zobaczenia i nabycia prac grona 
 polskich artystówakademików.

Wydarzeniu przyświeca idea, że od zawsze Akade
mie Sztuk Pięknych były kuźnią talentów,  miejscami, 
które odkrywały i kształtowały osobowości świata 
sztuki. Były też ośrodkami tzw. sporów akademickich, 
 niejednokrotnie intensywnego ścierania się idei, 
a ta postawa owocowała nieustanną ewolucją 
w sztukach pięknych. Zaistnienie wielu nowych 
nurtów i tendencji, które nadały ton współczesnemu malarstwu 
i rzeźbie, nie byłoby możliwe, gdyby nie ogromne zaplecze in
telektualne wsparte solidnym programem formacyjnym szkół 
artystycznych. Akademikom współczesności towarzyszy so

lidny warsztat. Nienaganność techniki, 
dbałość o jakość użytych materiałów, 
kunszt równie istotny co przekaz spla
tają ich akademizm z tym minionym 
i sprawiają, że dzisiaj są oni kontynu
atorami  dorobku swoich poprzedników.

W ramach drugiej edycji tego wydarze nia, zostanie zaprezen
towana różnorodność prac charakterystyczna dla twórczości 
współczesnych Akademików.

2–16.11.2021
Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy w Krakowie

Aukcja: 16.11.2021



 

PREZENTACJE 
 WYDZIAŁOWE
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„Dzieło sztuki nie jest sztuką. Dzieło sztuki 
jest  kluczem do zamków – zabezpieczeń sztu
ki. Ażeby klucze pasowały do nich, 
trzeba poznać mechanizmy tych 
urządzeń” – pisał Włodzimierz  Borowski. 
 Zasady działania wspomnianych me
chanizmów rozgryzają studenci Wydziału Konserwacji 
i  Restauracji Dzieł Sztuki oraz Wydziału Intermediów. Jedni ba
dają klucze już istniejące, drudzy tworzą własne. Pozornie jest 
to podejście odległe, tak jak odległe wydają się oba wydziały. 
Jeden ponoć zajmuje się zabytkami, a drugi siedzi w goglach vr. 
Tymczasem cel osób związanych z tymi wydziałami jest bardzo 
podobny –  zrozumieć, odczuć i otworzyć. 

Punkt wyjścia wystawy stanowi cykl przestrzennych fotografii 
Zofii Rydet pt. Przemiany, który jest przedmiotem pracy magi
sterskiej Uty Hanusek,  realizowanej pod kierunkiem dr Reginy 
Kozik w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł na Pod
łożu Papierowym wkirds. Do przemian już zawartych w dziele 
przez  artystkę kolejne dołożył czas, a następne  konserwacja. 
Równie złożona problematyka przemian i nawarstwień do
tyczy pokazanych na wystawie obiektów  zabytkowych. 
Do niej odnosi się w swojej nowej pracy Zuzanna Bodzoń z wi, 
która w 2021 roku obroniła dyplom  licencjacki pt. Hiperlo-
gicznie w Pracowni Transmediów pod  kierunkiem dra Mariusza 
Sołtysika. Przemiany charakteryzujące pokazane na wystawie 
obiekty z obu wydziałów mogą się wydawać odrębne, ale 
może mówią o tym samym? 

17.10–7.11.2021, Cricoteka
Wernisaż: 17.10.2021, godz. 18.30

Organizatorzy
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Novacen 2.0 to utopijna opowieść o poszukiwaniu ekoposthu
manistycznej tożsamości w epo
ce zdominowanej przez system 
kapitalistyczny, która znala
zła teoretyczne ucieleśnienie w refleksji brytyjskiego futurysty 
i biologa Jamesa Lovelocka jako kolejna po antropocenie „era 
geologiczna”: novacen.

Fantazyjne stwierdzenie Brytyjczyka zakłada  koegzystencję 
 ludzi z nowym, cybernetycznym bytem (sztuczną inteligen
cją) w obliczu życia na zdewastowanej i ogarniętej przez 
kryzys planecie. Jest ono nieobojętnym punktem wyjścia do 
refleksji nad koniecznością przemyślenia czy przepisania siebie 
i własnego byciawświecie na nowo.

Odpowiadając nie tylko na wyzwania stawiane przez płynną 
nowoczesność, ale również na zgoła fundamentalne pytania 
o ludzką egzystencję, sztukę życia (art of living) czy tożsa
mość człowieka, który znalazł się u progu swojego gatunkowe
go status quo, Maria Nova (NOVA YŌU) zaprasza do podsta
wowej formy aktywności ludzkiej – spotkania, które, wpisując 
w rodzaj autobiograficznej mitologii, nazywa ekopodróżą 1:1. 
Poprzez uważny rodzaj bycia razem doświadczymy swoistego 
odnowienia, katharsis.

Praca powstała w Pracowni Sztuki Pojęciowej prof. dra hab. 
Artura Tajbera na Wydziale Intermediów asp.

Wystawa odbywa się w ramach Intermedia.exe – cyklu wyda
rzeń, który prezentuje Wydział Intermediów asp w Krakowie.

21.10–14.11.2021 
Dom Utopii. Międzynarodowe Centrum Empatii
Wernisaż: 21.10.2021, godz. 18.00



Konsulat Generalny Austrii
ul. Krupnicza 42

21.10–19.11.2021

ORGANIZATORZY OPEN EYES ART FESTIVAL PARTNERORGANIZATOR
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Interwencje studentek i studentów Wy
działu Rzeźby w Konsulacie Generalnym 
 Austrii w Krakowie.

Logika rzeźby od wieków bywała ograniczana przez kontek
sty miejsca i ich symboliczne treści. Place, pałace i urzędy 
nasycone są dziełami, które w znakomitej większości mają 
dzisiaj jedynie potencjał historycznego dokumentu. Te prze
strzenie są dalece „niewystawiennicze”, bo usztywnione kon
wencjami, ochroną konserwatorską, czy krępującym i podat
nym na ideologiczne manipulacje pojęciem „dziedzictwo”.

Nie inaczej może być z siedzibą przedstawicielstwa innego 
państwa, gdzie zwyczajowo nie zaprasza się widzów do zwie
dzania jego wnętrz. Z tych powodów Konsulat jest wyzwaniem 
dla artystek i artystów, którzy nie mają już obowiązku odpo
wiadać na cele, roszczenia oraz nadzieje szeregu różnych ludzi 
i instytucji. W przygotowywanym projekcie wywalczona i pie
lęgnowana wolność artystyczna skonfrontuje się z mechani
zmem naczyń połączonych polityki – z przestrzenią symbolicz
ną  władzy, ale też historii i jej resentymentów.

Kurator: dr Krzysztof Siatka

21.10–19.11.2021 
Konsulat Generalny Republiki Austrii
Wernisaż: 21.10.2021

Organizator





51

Wystawa tegorocznych 
dyplomantów w Galerii Wydziału Malarstwa 
jest nawiązaniem do odbywających się przed 
pandemią cyklicznych pokazów tzw. Najlep-
szych dyplomów w siedzibie t.p.s.p. 
Pałac Sztuki w Krakowie. Formuła 
tamtych wystaw była mocno dys
kutowana w naszym środowisku, 
w opinii większości pozostawała anachroniczna oraz zbędna. 
Planowaliśmy przekształcenie owych Najlepszych dyplomów 
w wystawę o charakterze mniej eksponującym funkcjonowanie 
akademickich struktur, a bardziej akcentującym immanent
ne jakości artystyczne zawarte w realizacjach dyplomantów. 
Wystawa w Galerii Wydziału Malarstwa będzie tego pierwszą 
próbą.  Zostaną zaprezentowane prace wybrane i wyselekcjo
nowane przez kuratora galerii dra Dominika Stanisławskiego, 
który będzie się kierował tylko i wyłącznie ich poziomem arty
stycznym. Chcemy, żeby pokaz prac naszych dyplomantów 
nie polegał na odnotowaniu statystki, tylko ukazaniu tego, co 
osiągnęły poszczególne osoby w każdej z dyscyplin, w jakiej 
zdecydowały się realizować swój dyplom – poza obrazami ma
larskimi będą to prace instalacyjne oraz filmy. W ten sposób 
uda się nam zaprezentować ogromną różnorodność postaw 
naszych ostatnich dyplomantów, zwłaszcza że mamy prze
konanie o ich wyjątkowym poziomie, co jest zaskakujące tym 
bardziej, iż praca nad nimi odbywała się trudnych okoliczno
ściach spowodowanych pandemią. 

4–18.11.2021 
Galeria Wydziału Malarstwa asp 
Wernisaż: 4.11.2021, godz. 18.00

Organizator
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Planowana wystawa ma charakter  jubileuszowy. 
W tym roku mija pół wieku istnienia sce
nograficznego Studium  Podyplomowego, 
a także 15 lat od  momentu  powołania 
 odrębnego kierunku na  Wydziale  Malarstwa 
i utworzenia pięcioletnich  jednolitych  studiów  
magisterskich.

Na wystawę składają się fragmenty prac dy
plomowych zrealizowanych w ciągu ostatnich 
50 lat w Katedrze Scenografii. Prezentując pra
ce naszych absolwentów, chcemy również oddać hołd naszym 
mistrzom, twórcom edukacji scenograficznej na naszej uczelni 
i promotorom prezentowanych prac: prof. Wojciechowi Kra
kowskiemu, prof. Lidii  Skarżyńskiej i prof. Jerzemu Skarżyń
skiemu, prof. Andrzejowi Kreutz  Majewskiemu i prof. Krystynie 
 ZachwatowiczWajdzie.

Na wystawie eksponowane będą również fragmenty prac 
 dyplomowych zrealizowanych w ostatnich latach pod opieką 
obecnych profesorów Katedry Scenografii. 

4–30.11.2021 
Opera Krakowska
Wernisaż: 4.11.2021, godz.18.00

Organizator
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Projektowanie określane jest czasem jako sztuka kom
promisów. Konieczność pogodzenia rozmaitych aspek
tów w jednym dziele przywołuje na myśl budowanie 
mostów, łączników, czasem wytyczanie ścieżek w nie
znanych obszarach, a znacznie czę
ściej korytarzy w istniejącym już gma
chu kultury. Wystawa prac studentów 
Wydziału Form Przemysłowych może 
być traktowana jako pytanie o balans między poszczególnymi 
aspektami kultury.

Średniowieczny odbiorca nigdy nie wpadłby na to, by zoba
czyć w namalowanym na obrazie jajku – jajko na twardo. Dziś 
patrzymy przez skorupkę i po swojemu dopowiadamy, co jest 
w środku. Pole do interpretacji jest bezkresne. Czasem autor 
gra z wieloznacznością słowa, innym razem ukrywa coś za ob
razami, starając się zgubić obserwatora.

Prace studentów prezentowane na wystawie powstały w ostat
nich latach w Katedrze Sztuk Wizualnych wfp asp w Krakowie. 
Wykładowcy prowadzący  pracownie: dr hab. Gabriela Bu
zekGarzyńska, dr hab. Wojciech Kopczyński, dr hab. Miłosz 
Pobiedziński, dr hab.  Paweł  Orłowski, st. wykł. Tadeusz Banaś, 
st. wykł. Łukasz Kieferling, ass. Kaja Kordas.

4.11.2021–2.01.2022 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna

Organizator
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Projekty studentów Wydziału Architektury  
Wnętrz i Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych.

Wydziały projektowe Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
hołdując kilkudziesięcioletniej tradycji obu jednostek, przygo
towują studentów do szerokiego spektrum działań twórczych, 
od opracowywania wnętrz, mebli, wystaw, tkanin, ubiorów 
i komunikacji wizualnej po tworzenie produktów dla przemy
słu i odkrywanego na nowo rzemiosła. Chcąc pokazać tę róż
norodność, zapraszamy na wspólną wystawę obu jednostek. 
Prezentuje ona prace studentów z lat 2016–2021. Wybór 
projektów mówi o potencjale edukacyjnym wydziałów, które 
oferują profesjonalne przygotowanie do rozwiązywania real
nych potrzeb odbiorców. Mówi również o wrażliwości młodego 

pokolenia, które chcąc od nowa 
budować rzeczywistość, nie jest 
obojętne na problemy społeczne 
czy ekologiczne współczesnego 

świata. Studenci poszukują rozwiązań zgodnych z ich wiedzą, 
wrażliwością i estetyką. Te prace są doceniane przez organi
zatorów konkursów i wystaw. Stają się narzędziem promocji 
adeptów projektowania, ale też uczelni.

10.11–10.12.2021 
Międzynarodowe Centrum Kultury

Organizatorzy
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Intermedia.exe to cykl wydarzeń, który w szkatułkowym 
formacie reprezentuje Wydział Intermediów jako dy
namiczną hybrydę tego, co medialne, performatywne, 
narracyjne, polityczne i estetyczne. W kilku lokalizacjach 
w mieście oraz w sieci realizujemy działania i procesy badawczo

warsztatowe dotyczące tego, co w postpandemicznej rzeczywisto
ści sztuki i jej dystrybucji uważamy za najważniejsze.

Zapewniamy przestrzeń do dyskusji o kondycji człowieka,  sztuki, 
 relacji społecznych. Spotykamy się z odbiorcami i rozmawiamy 
o rzeczach ważnych dla  młodego pokolenia artystów, ale także 
istotnych w ogóle we współczesnym społeczeństwie.

Łączymy przestrzenie publiczne, mobilne, sieciowe i instytucjo nalne 
za pomocą dostępnych mediów i twórczej  aktywności w sieciowy 
proces  artystyczny. Angażujemy osoby studiujące i wykładające, 
gości i  gościnie, nieludzi, maszyny, dane, sygnały audiowizualne, 
słowa, ai...

Proponujemy debaty, koncerty, działania w przestrzeni  miasta, 
 aukcje w sieci, podcasty, wykłady, performanse, arttrucki, 
 farmienie i nieustający streaming.

Najważniejsze informacje:

www.intermedia.asp.krakow.pl/projekt/openeyesartfestival2021

www.facebook.com/intermedia.krakow

15–19.11.2021
Małopolski Ogród Sztuki
8.10–19.11.2021 
seria wydarzeń w przestrzeni publicznej i online

Organizator
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WYSTAWA

BUJNOŚĆ
Brudne od tuszu dłonie i kręte schody budynku przy  ulicy 
Humberta w Krakowie to jedne ze stereotypowych  skojarzeń 
związanych w Wydziałem Grafiki krakowskiej asp.  Pytałam. 
Tak mówili. Niektórzy wspominali krakowską szkołę  grafiki 
warsztatowej – budowany metaforą i ekspresyjną kreską, 
 silnie egzystencjalny, operujący wyrafinowanym detalem, 
który cechował środowisko twórców związanych z Wydzia
łem w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia. Obecnie w skład 
Wydziału Grafiki wchodzą katedry Rysunku i Malarstwa, 
Grafiki Warsztatowej, Grafiki Projektowej, a także Filmu Ani
mowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych. Napięcie pomię
dzy rozumieniem sztuki jako dziedziny autonomicznej a jej 
wymiarem pragmatycznym, opartym na silnych relacjach 
z  problemami i wyzwaniami współczesności, wpisane jest 
w nazwy katedr i całą strukturę organizacyjną. Dziś Wydział 
Grafiki to  zarówno stare prasy i kamienie litograficzne, rodem 
z xix wieku, jak i profesjonalne studio motion capture, gęste 
od kabli, elektronicznych podzespołów i migoczących ekra
nów. Tożsamość Wydziału budowana na historycznym pniu 

„grafii”, czyli zapisu, nie jest dziś łatwo rozpoznawalna. Podział 
sztuki na media jest trudny do utrzymania. I mimo iż Wydział 
rozproszony jest po licznych budynkach Akademii, na radach 
wydziału kawę z tych samych kubków piją eksperci i ekspert
ki w dziedzinie drzeworytu, komunikacji wizualnej, fotografii 
i liternictwa. Nigdzie jednak nie widać tak dobrze jak w śro
dowisku tworzącym się wokół Wydziału Grafiki tej wspaniałej 
i migotliwej złożoności współczesnego świata. Wystawa Buj-
ność jest próbą spojrzenia na to środowisko właśnie pod takim 
kątem. Prezentuje subiektywny wybór realizacji dydaktyków 
i dydaktyczek, studentów i studentek oraz absolwentów i ab
solwentek Wydziału. Ekspozycja odmienia tytułowe słowo 

„bujność” przez wszystkie przypadki i przygląda się jego zna
czeniom. Skupia się na wzrastaniu i nadmiarze. Przygląda się 
relacjom między ludźmi i formami. Śledzi podobieństwa i wy
ciąga różnice. Zbiera, powiela, nawarstwia. Chcąc zrozumieć, 
podąża za strukturalną różnorodnością.

Kuratorka: Magdalena Kownacka

18.11.2021–10.01.2022
Włoski Instytut Kultury

Organizator
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Konferencja Body and Public Space to miejsce do  dyskusji 
na temat sposobów, w jaki prze
strzeń publiczna i doświadczenia 
somatyczne wpływają na siebie 
 nawzajem. A tego wpływu nie da się już nie zauważyć. 
Przenikanie się tych dwóch sfer z jednej strony pozwa
la na różne formy ekspresji twórczej, z drugiej strony 
ogranicza wolność. Konferencja umożliwi szerszą analizę 
pojęcia przestrzeni publicznej, biorąc pod uwagę jej aspekty 
somaestetyczne, jej możliwości dla doświadczeń estetycznych 
oraz rolę sztuki w kształtowaniu i ulepszaniu projektowania 
i doświadczania przestrzeni publicznej.

Konferencja Body and Public Space organizowana jest przez 
interdyscyplinarne Centrum Sztuk Somaestetycznych, które 
powstało przy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie we współ
pracy z Center for Body, Mind, and Culture funkcjonującym 
przy Florida Atlantic University.

15.10.2021, Aula asp

Wystawa What if a Body Has No Force Acting on it?, 
której tytuł nawiązuje do klasycznej mechaniki ciał 
(kinematyki) Izaaka Newtona, jest wydarzeniem 
 towarzyszącym międzynarodowej konferencji soma
estetycznej pt. Bodies, Spaces, and Forces – Theory 
and Artistic Practice Today. Osią zainteresowania 
zaproszonych artystek i artystów są sposoby, w ja
kich rzeczywistość oraz ludzkie ciała pozostają wza
jemnie skomunikowane. W ramach prezentacji A co jeśli 
na ciało nie działa żadna siła? figura człowieka przywo
łana zostaje jako swoista antena służąca wychwytywa
niu impulsów – dźwiękowych, wizualnych, wszelkich 
innych – generowanych nieustannie przez tak zwany 
obiektywny świat zewnętrzny.

W Galerii Instytutu Francuskiego w Krakowie swe  prace 
prezentują: Sylwia Górak, Rafał Mazur, Joanna  Pawlik 
oraz Marian Stępak, a także – jako goście specjalni – 
duet Richard Shusterman & Yann Toma.

Kurator: Dominik Stanisławski
14.10–5.11.2021, Instytut Francuski
Wernisaż: 14.10.2021, godz. 18.00

Organizator



19.11.2021, 17:00  
Sztuka
i biznes Debata

19.11.2021, 17:00  
Sztuka
i biznes Debata

19.11.2021, 17:00  
Sztuka
i biznes Debata
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Polski rynek sztuki niezmiennie od kilku lat bije rekor
dy sprzedaży aukcyjnej. Oprócz wzrostu sprzedaży 
obserwujemy także dynamiczne zmiany w funkcjo
nowaniu rynku. Kryzys związany z covid19 zadzia
łał jak katalizator w procesie przenoszenia rynku sztuki z ga
lerii i targów na platformy internetowe. Transformacja rynku 
sztuki w kierunku cyfryzacji to nie tylko przeniesienie transakcji 
do Internetu, ale także otwarcie na nowe formy relacji pomię
dzy uczestnikami rynku, to wreszcie nowa reprezentacja i nowe 
sposoby zabezpieczenia dzieł sztuki.

Uczestnicy rozmowy zastanowią się nad  wyzwaniami, przed 
którymi stoi polski rynek sztuki – czy nowe technologie są dla 
rynku sztuki zagrożeniem, czy szansą na uzdrowienie pewnych 
nieefektywności.  Zaproszeni paneliści gwarantują, że w dysku
sji pojawią się głosy  reprezentujące indywidualne perspektywy 
uczestników rynku, a więc artystów, kolekcjonerów, właścicieli 
galerii, a także głosy sytuujące polski rynek sztuki w kontekście 
rynku światowego, który także dynamicznie się zmienia.

Moderator:  
Zbigniew Bartuś – dziennikarz, publicysta „ Dziennika Polskiego” 
i mediów Grupy Polska Press.

Paneliści (w kolejności alfabetycznej):  
– prof. dr hab. Krzysztof Borowski – Szkoła Główna  Handlowa,  
– dr  Mariusz Horanin – kurator, manager artystów,  kolekcja   
 Nocny Art Patrol,  
– dr hab.  Elżbieta  Kubińska, prof. uek – Uniwersytet  Ekonomiczny  
 w Krakowie,  
– Anna NiemczyckaGottfried – manager artystów,  redaktor   
 naczelna portalu rynekisztuka.pl,  
– dr  Marek  Zabicki – współzałożyciel i dyrektor ds. technologii    
 spółki arteia.

19.11.2021, godz. 17.00 
Narodowy Bank Polski,
Oddział Okręgowy w Krakowie
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Druga edycja konferencji 
Aneksy Kultury ma na celu stworzenie 
przestrzeni wymiany myśli i dialogu dla 
przedstawicieli środowisk naukowych, 
muzeów i instytucji kultu
ry oraz twórców i arty
stów. Ma stanowić okazję 
do dzielenia się wiedzą 
w zakresie szeroko pojętej kultury, nauki, sztuki 
i projektowania. Wobec ograniczenia wzajemnych 
kontaktów w interwale pandemicznym istotną 
wartością jest wymiana doświadczeń środowiska działające
go w przestrzeni kultury, zarówno w muzeach i instytucjach 
kultury, jak i w społecznościach naukowych, akademickich 
i projektowych, w szeroko rozumianej branży wystawienni
czej. Konferencja będzie stanowić okazję do dyskusji o stanie 
współczesnej kultury, przyszłości zastosowania nowoczesnych 
technologii w realizacji wydarzeń kulturalnych i sposobach 
na budowanie relacji z odbiorcami, szczególnie w czasach spo
łecznego dystansu i wielu ograniczeń, które, mamy nadzie
ję, szybko przeminą. Pragniemy stworzyć przestrzeń powią
zań pomiędzy instytucjami kultury, uczelniami wyższymi oraz 
twórcami i projektantami. Współczesne podejście do zagad
nień organizowania wnętrz, muzeów, ekspozycji oraz metod 
kodowania komunikatów przenosi odbiorcówużytkowników 
przestrzeni w strefę nowego doświadczania architektury. Wo
bec dynamicznego rozwoju mediów jako nowego środka zapisu 
i przekazu informacji oraz wobec upowszechnienia technik wir
tualnego śledzenia zjawisk kultury konferencja Aneksy kultury. 
Dziedzictwo. Współczesność. Wirtualność będzie stanowić in
terdyscyplinarne forum spotkania ludzi wielu dyscyplin, któ
rych łączą wspólne zainteresowania i troska o rozwój kultury.

Więcej informacji na: www.aneksykultury.asp.krakow.pl

15–16.11.2021, Aula asp

Organizator
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Katedra Scenografii organizuje międzynarodową 
konferencję Edukacja scenograficzna – wyzwania 
współczesności, która odbędzie się w dniach 4–7 
listopada 2021 roku w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie.

Jako nauczyciele akademiccy, praktycy 
i teoretycy sztuki scenograficznej, zauważa

my istotne przemiany, jakie wpłynęły zarów
no na sposób pracy plastyka teatralnego, jak 
i na odbiór jego twórczości. Nowe możliwo

ści związane z rozwijającą się technologią, płyn
ność granic dyscyplin artystycznych, postępują
ce zawężanie kompetencji i wąska specjalizacja, 

dzieląca pracę scenografa między 
wielu artystów (przestrzeń, kostium, 
światło etc.), nowe przestrzenie dla 
scenograficznych wyzwań, cyfry

zacja czy wirtualizacja przestrzeni we współcze
snych sztukach wizualnych – to tylko nieliczne spo
śród  wyzwań, z jakimi dzisiaj mierzą się absolwenci 
wydziałów scenograficznych.

Mamy nadzieję, że konfrontacja systemów i modeli kształcenia 
scenograficznego z uczelni artystycznych różnych krajów, wy
miana spostrzeżeń i doświadczeń zainicjują wspólną refleksję 
nad współczesnym programem edukacji scenograficznej. 

4–7.11.2021, Aula asp
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Konferencja naukowa Dzień Barwy to coroczne 
spotkanie osób prowadzących prace projekto
we i badawcze w zakresie wiedzy o barwie oraz 
tych, których zjawisko barwy fascynuje z powo
dów profesjonalnych lub poznawczych. Konferen
cja organizowana jest przez Katedrę  Przestrzeni 
i Barwy wfp asp od roku 2014. W 2021 roku wy
darzenie odbywa się w ramach Open Eyes Art 
 Festival. Tematem tegorocznej edycji jest Barwa 
w komunikacji wizualnej.

Komunikacja poprzez obrazy stanowiła zawsze ważny – a może 
nawet najważniejszy – sposób społecznego oddziaływania. 
Wiek xxi nadał jej jeszcze większy zasięg i siłę. Media elektro
niczne nie sprzyjają skupieniu na informacji tekstowej. Dzieli
my się obrazami. Firmy za pomocą swojego wizerunku walczą 
o naszą uwagę. Podobnie dzieje się w przypadku portali infor
macyjnych. W zdecydowanej większości odwołujemy się do 
uczuć, nie do wyważonej refleksji.

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele  informacji jest prze
kazywanych przez barwę. Dzieje się tak dlatego, że percepcja 
barwy wyprzedza w mechanizmach  widzenia percepcję kształ
tu. Barwa oddziałuje na emocje, powodując szybką, sponta
niczną reakcję.  Reakcja ta jest często podświadoma, paradok
salnie jednak może znacząco wpływać na nasze zachowanie. 
 Barwy przyciągają uwagę, porządkują, ułatwiają zapamięty
wanie, informują, wyrażają poglądy, tworzą nastrój, kształtują 
wizerunek i mają znaczenie symboliczne. Czy  możemy wyobra
zić sobie naszą ikonosferę  wyłącznie w skali szarości?

W trakcie konferencji Dzień Barwy 2021 Barwa w komunika-
cji wizualnej spróbujemy odnieść się do szeroko rozumianego 
zakresu tego pojęcia, które obejmuje projektowanie dla trady
cyjnych i najnowszych mediów. Swoje refleksje na ten temat 
zaprezentują projektanci, graficy, artyści wizualni, historycy 
sztuki i teoretycy psychofizjologii widzenia.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

19.11.2021, Aula asp 
godz. 9.00–16.00 (transmisja na żywo)



OPEN EYES ART FESTIVAL

Współorganizatorzy:

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie dziękuje Współorganizatorom i Partnerom, dzięki współpracy których 
udało się  zorganizować wydarzenia festiwalowe.

Fundacja
Wydziału
Sztuki
Uniwersytetu
Pedagogicznego
w Krakowie

STOWARZYSZENIE 
MIĘDZYNARODOWE  
TRIENNALE GRAFIKI 
W KRAKOWIE

MIĘDZYNARODOWE 
CENTRUM SZTUK 
GRAFICZNYCH 
W KRAKOWIE

StowarzySzenie 
Międzynarodowe  
triennale Grafiki 
w krakowie
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Zespół festiwalowy Akademii Sztuk Pięknych:
Dyrektor merytoryczny – dr hab. Bartłomiej Struzik, prof. ASP
Dyrektorka wykonawcza – Magdalena Urbańska
Z-ca dyrektorki wykonawczej – Marek Karpiński
Współpraca organizacyjna i produkcyjna – Katarzyna Rodacka
Współpraca promocyjna – Monika Żarnowska

Autorki / autorzy plakatów:
Wojciech Kopeć (strony 24, 50)
Alicja Kot (strony 40, 66)
Jan Kuka (strona 64)
Patrycja Ochman (strony 8, 28, 30, 44, 54, 68)
Agata Pałach-Bożek (strona 32)
Piotr Srebro (strona 10)
Kuba Sowiński (strona 34)
Joanna Tyborowska (strony 16, 18, 20, 22, 36)
Monika Wanyura-Kurosad (strony 26, 52)
Natalia Wiernik (strona 60)
Aleksandra Zajdel (strona 56)

Projekt okładki katalogu – dr Bartłomiej Bałut  
(w projekcie wykorzystano grafikę Tomasza Winiarskiego PERPETUM MOBILE: C)

Projekt, skład i łamanie – Freedom For Pixels 

Korekta: Olga Grzelak, Marta Stańczyk
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