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Intermedialne Rozszerzenie Warsztatu Rzeźbiarskiego 

wydział rzeźby

Pracownia Intermedialnego Rozszerzenia Warsztatu Rzeźbiarskiego powstała na Wydziale Rzeźby w 2019 r. Została przekształcona z przedmiotu Intermedia.  
Od początku prowadzona jest przez drę hab. Iwonę Demko. W roku 2020/21 funkcję stażystki pełniła doktorantka Pamela Bożek.

Pracownia ukierunkowana jest na działania w ramach tzw. poszerzonego pola rzeźby, czyli szeroko rozumianych działań poza rzeźbiarskich. Czasami bardzo 
odległych od tradycyjnie pojmowanej rzeźby, otwartych na aktualne treści. Punktem wyjścia jest zawsze idea, do której dopasowuje się środki wyrazu 
artystycznego o nieograniczonym kierunku. Może to być instalacja, wideo, wirtualna rzeczywistość, działania w przestrzeni publicznej, działania performatywne, 
postartystyczne, ale również namalowany obraz czy utwór literacki. Forma jest dopasowana do założenia ideowego, wzmacniając w ten sposób odbiór końcowego 
efektu.
Organizujemy częste wyjścia na wystawy oraz spotkania z ciekawymi osobami, reprezentującymi sztuki wizualne i nie tylko.

 PROGRAM PRACOWNI 

 PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA 

– „‚Inaczej niż zwykle” – Zrób coś w inny sposób niż zwykle (wbrew przyzwyczajeniu). Udokumentuj to.
– „‚Kto pyta nie błądzi” – Opowiedź o swoim najnowszym projekcie komuś kogo znasz i komuś kogo nie znasz, poproś o opinię.
–  Przygotuj 2-5 min film na określony temat telefonem komórkowym / (Twój własny temat i tytuł filmu).
– „‚Selfie konfesyjność” – Wykonaj selfie oddające Twój wewnętrzny nastrój (przez miesiąc jedno zdjęcie).
– „‚Mission impossible” – Wykonaj coś, co chciałbyś/chciałabyś zrobić, ale wydaje Ci się to niemożliwe. Udokumentuj to.
– „‚Nowość” – Naucz się czegoś nowego i zaprezentuj to w pracowni.
– „‚Mała partycypacja” – Zaangażuj kogoś z rodziny/znajomego w Twój projekt.
– „‚Jedna forma – różne treści” – Umieść rzeźbę w różnych kontekstach. Udokumentuj powstałą zmianę treści bez zmiany formy.
– „‚Jestem aniołem” – Zrób coś dobrego (bezinteresownie) dla kogoś (osoba, zwierzę, roślina). Udokumentuj to.
– „‚Empatia to moje drugie imię” – Spróbuj zrozumieć kogoś o odmiennym poglądzie (należy poznać, porozmawiać, poczytać więcej, a potem opowiedzieć w 
pracowni o przebiegu i rezultacie).

 WYBRANE PROBLEMY ZADAŃ PRAKTYCZNYCH

•  Bunt jako naturalna forma wypowiedzi
•  Przekroczenie (własnych granic wewnętrznych)
•  Wstyd (oswojenie własnego wstydu)
•  Prowokacja artystyczna / fantazja przeciw tradycji i zastanym wzorcom estetycznym, społeczny
•  Interpretacja wybranego dzieła sztuki (trawestacja)
•  Projekt zrealizowany na platformie dowolnego portalu społecznościowego: Facebook, Instagram, Twiter
•  Projekt totalny – możliwy, ale niezrealizowany (makieta)
•  Instalacja w przestrzeni miejskiej (może to być obiekt, obraz, dźwięk, asamblaż)
•  Projekt niekonwencjonalny, poza sztuką
•  Sztuka znaleziona – odszukanie istniejącego obiektu, sytuacji w otoczeniu, która nie została stworzona z intencją artystyczną, jednak może za taką być 
uważana (Dokumentacja fotograficzna)
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Adres: pl. Matejki 4 (naprzeciw głównego budynku ASP), okna pracowni wychodzą na Plac Matejki



Wnętrze pracowni wygląda teraz nieco inaczej

Nie ma już tych białych półek (wszędzie), są 
dwa biurka i trzy komputery,

Na ścianie gdzie ten owoc jest duży płaski telewizor



Pawilon Planety Duszek



PAWILON PLANETY DUSZEK

Kamila Stovrag 
Anna Zuzela 
Aleksandra Olsza
Kamila Milewska

Projekt zrealizowany w dniach 24-25-26.06.2022 r. w przestrzeni dzielnicy Wesoła. Powstały we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym w ramach cyklu wystaw pod 
wspólną nazwą Sanatorium Sztuka. Przez trzy dni Planeta Duszek gościła na planecie Ziemia na zalesionym skwerze przy ulicy Śniadeckich 5, obok Centrum Pomocy Ukrainie. 
Każdy mógł odwiedzić przestrzeń i spędzić w niej czas. 
Link do wideo Przesłanie Matki Stworzycielki

https://www.youtube.com/watch?v=9PQFEv_sTvg




Jakie prace 
tutaj powstaŹly?



ALEKSANDRA OLSZAR 
IV rok WR
„‚Zapamiętałam to inaczej” 
obiekt (stalowe elementy, ziemia do kwiatów, trawa, nylon) + audio 2’48’
2022

Praca jest próbą wizualizacji wyobrażeń z mojego dzieciństwa. Podczas zabaw z siostrą, 
stwarzałyśmy sobie naszą własną, alternatywną rzeczywistość i wytłumaczenia na 
pewne zjawiska zachodzące w przyrodzie. 
Obiektowi towarzyszy nagranie naszej rozmowy, stanowiącej rozpoznanie tego, jak 
każda z nas zapamiętała wyprawy na łąkę.



ANNA ZUZELA  
IV rok WM
„‚Listy z Paryża” 
wideo, 8’10’
2022

Bazując na archiwalnych rodzinnych nagraniach, nowych rozmowach oraz korespondencji pomiędzy rodzicami, autorka 
próbuje rozpracować temat wyjątkowej i silnej więzi pomiędzy kobietami w jej rodzinie. A także przedstawić sylwetkę 
patriarchalnego dziadka, męża, ojca, który nie podołał narzuconej mu przez społeczeństwo i kulturę modelowi głowy 
rodziny, trzymającej nad wszystkim pieczę. Szkicowy film to zaczyn, baza, do dalszego rozwijania rodzinnej opowieści. 
Autorka świadomie ukazana jest tylko jako mała dziewczynka otoczona troską i miłością. Na kogo wyrosła? Czy uważa 
się za silną kobietę, i wreszcie, czy poprzednie pokolenia kobiet w jej rodzinie miały na nią większy wpływ, niż linia 
mężczyzn? Pytania pozostają w zawieszeniu.



JAKUB KOTYNIA 
V rok WM
„‚Rozstania” 
wideo
2022

Praca opowiada o emocjach targających osobę, która doświadczyła utraty kogoś 
bliskiego. Wspomnienia wspólnych chwil mieszają się z rzeczywistością wypełnioną 
pustką po drugiej osobie. Przeszłość miesza się z czasem teraźniejszym, realność z 
wewnętrznymi emocjami. Mózg ludzki potrzebuje czasu, aby oswoić się z nową sytuacją 
i przyswoić informację o utracie. Zanim to nastąpi wysyła błędne sygnały i wyobrażenia, 
odrzucając rzeczywistość, która jest zbyt bolesna. Stan ten tworzy dysonans, chaos 
w którym trudno się odnaleźć. Rzeczywistość się rozpada, brakuje równowagi. Praca 
została wykonana w wielu programach komputerowych. Obraz, która miał oddać 
niestabilny „stan wewnątrz” został przedstawiony za pomocą pointcloudu, w którym 
jest owy chaos i rozwarstwienie. 



KRZYSZTOF PUŁAWSKI 
IV rok WR
„‚Wild West” 
wideo 1’38’’
2022

Życie na zachodzie daje ogromne możliwości. W pogoni za karierą i realizacją własnych 
planów zapominamy jednak o tych, którym los nie sprzyja. Systemy opieki społecznej 
nieustannie zawodzą, a tysiące ludzi codziennie traci dach nad głową, pogrążając się 
we własnych nałogach.



WIOLETTA JANIA 
IV rok WM
„‚Uwolnienia” 
instalacja (papier, krzesło, żyłka), 37×40×270cm
2022

Instalacja powstała z kartek dziennika. Pisanie stało się formą sekretnej przestrzeni 
i szczerej rozmowy z samą sobą, co w rezultacie doprowadziło do emocjonalnego 
uwolnienia.



KAMILA STOVRAG 
III rok WM
„„Duszka latająca i”
„„Duszka latająca ii”
Wymiary: 21,21,2 m 
Technika: pręty metalowe, styropian, pianka montażowa, wikol, tkaniny bawełniane, 
grunt do ścian, farba do ścian
2022 

Planeta duszek rządzi się swoimi własnymi prawami. Istoty żyjące na niej nie mają 
płci oraz nie czują potrzeby posiadania wiedzy na temat tego, kim są. Stworzenia te 
przybierają bardzo elastyczne i giętkie formy, dlatego że płyną one w swojej własnej 
czasoprzestrzeni. Wszystkie są wobec siebie równe i tak samo istotne. Żyją szczęśliwie i 
nie mają traum. Duszki zostały stworzone przez Matkę Stworzycielkę, ich podświadomości 
łączą się z doświadczeniami wszystkich istniejących wcześniej stworzeń, w związku z 
tym Duszki są niebywale odporne na wszystkie skrzywdzenia. Kochają siebie i innych 
ogromną miłością i to daje im energię. Co więcej, Duszki są najmądrzejszymi istotami, 
które kiedykolwiek chodziły po jakiejkolwiek planecie. Wszystkie posiadają między 
sobą szczególny związek emocjonalny i mentalny. Komunikują się poprzez energię 
zawartą w ich ulotnej formie. Ich połączenie ze wszechświatem jest bardzo głębokie 
i nierozerwalne. Na Planecie Duszek nie ma cierpienia, wojen, głodu, katastrofy 
klimatycznej. Ta planeta jest najbezpieczniejszą w całym wszechświecie. Duszki 



KAMILA STOVRAG 
III rok WM
„„Duszka”
Wymiary: 21,21,2 m 
Technika: pręty metalowe, styropian, pianka montażowa, wikol, tkaniny bawełniane, 
grunt do ścian, farba do ścian
2022 

Planeta duszek rządzi się swoimi własnymi prawami. Istoty żyjące na niej nie mają 
płci oraz nie czują potrzeby posiadania wiedzy na temat tego, kim są. Stworzenia te 
przybierają bardzo elastyczne i giętkie formy, dlatego że płyną one w swojej własnej 
czasoprzestrzeni. Wszystkie są wobec siebie równe. Duszki zostały stworzone przez 
Matkę Stworzycielkę, ich podświadomości łączą się z doświadczeniami wszystkich 
istniejących wcześniej stworzeń, w związki z czym Duszki są niebywale odporne na 
wszystkie skrzywdzenia. Są najmądrzejszymi istotami, które kiedykolwiek chodziły po 
jakiejkolwiek planecie. Ich ziemia jest czysta i nieskażona. Moja rzeźba to przedstawienie 
jednej z Duszek żyjącej na planecie miłości i równości. 



JAKUB KOTYNIA 
V rok WM
„‚Chcę móc być słabym” 
performance dokamerowy + fotografie
2022

W mojej pracy skupiam się na temacie męskości i słabości. Przede wszystkim nie łączę 
słabości z czymś negatywnym. Chce mówić o niej jak o czymś normalnym, zwłaszcza 
z perspektywy cis mężczyzny - który dalej w konwenansach pozostaje tym silnym, 
niepozwalającym sobie na słabości, emocje, wrażliwość. Chce wyjść z opresyjności 
jaką sami mężczyźni sobie nakładają. Mam jej dość, nie służy ona nikomu. Chcę móc 
być słabym. To móc, jest tu najważniejsze. O tą możliwość chcę walczyć.



ANNA ZUZELA 
IV rok WM
„‚Chleb na granicy”
akcja artystyczno-społeczna
2021

Obserwując z coraz większym niepokojem i smutkiem to co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, 
postanowiłam stworzyć akcję ,,Dzielimy się chlebem z granicą”. W założeniu miała to być wymiana 
pieczywa, za dowolną opłatą na działalność Grupy Granica. Chleby zostały wypieczone z mąki i soli, 
którą posiadał mój kolektyw, oraz z zapasów pomocnych piekarni, stworzone rękami wolontariuszek. 
Zapakowane bochenki dostępne były w kilku punktach w Krakowie, dzięki uprzejmości ASP, jeden 
punkt znajdował się w budynku głównym, od strony Basztowej, przy którym stałam ja. Wybrałam 
chleb, ponieważ jest on najbardziej podstawowym i powszechnym pożywieniem w naszych domach, 
dbamy o niego, uważamy, żeby nie spadł na ziemię, nie wyrzucamy go do kosza, Szacunek do chleba 
jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Każdy wypieczony podczas akcji bochenek chleba 
symbolizował gościnność, dobrobyt i pomoc dla osób dotkniętych kryzysem humanitarnym na granicy. 
Do pomocy zaangażowałam krakowskie piekarnie, głównie Massolit Bakery, ale również Miejską oraz 
Zaczyn, sklep Roślinny oraz Akademię Sztuk Pięknych. W całym Krakowie porozwieszałam plakaty 
informujące o akcji, powstało specjalne wydarzenie na facebooku, wiadomości, aktualizacje i wszystko 
co należało wiedzieć, rozpowszechniałam również przez strony kolektywu Lokatorzy oraz Kolektywu 
Facjata jak i wszystkich zaangażowanych placówek. Akcja odbyła się 11 grudnia, pieniądze zbierane 
były zarówno do puszek, jak i istniała możliwość bezpośredniej wpłaty na zrzutkę Grupy Granica, po 
upływie przewidzianego na akcję czasu nie został ani jeden bochenek. Ja mogłam nadzorować fizycznie 
jedynie punkt w ASP, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona odzewem ze strony starszych osób, które 
mijały mnie i zawracały, żeby porozmawiać. Wiele osób wrzuciło pieniądze do puszki nie chcąc w 
zamian chleba. Na początku akcji planowałam przewiezienie wypieczonych chlebów na granicę, lub 
do punktu z którego ktoś mógłby zabrać je dalej. Rozmawiałam z Homo Faber oraz Pamelą Bożek. 
Miałam czekać na informację, gdyby było zapotrzebowanie na takie pieczywo, oczywiście wcześniej 
poporcjowane i zapakowane. Powiedziano mi również, żebym jeśli mogę, działała już lokalnie. Nie 
wykluczam powtórzenia akcji oraz przewiezienia chleba w razie potrzeby. W akcję pragnęłam 
zaangażować jednostki niekoniecznie przychylne moim poglądom, uważające osoby przebywające 
na granicy za niebezpieczne, wszystko za sprawą manipulacji medialnej, na którą wiele osób jest 
narażona. Ze względu na problemy z wirusem, musiałam wycofać się z tego pomysłu. 



KRZYSZTOF PUŁAWSKI 
IV rok WR 
„‚The Great Firewall”
wideo 1’29’’
2022

Internet w Chinach to aparat propagandy partii rządzącej, z którego na co dzień 
korzysta ponad 700 milionów Chińczyków. Zamknięty na świat zachodu, nie pozwala 
łączyć się z wieloma portalami należącymi do zachodnich spółek, w tym także z 
serwisami informacyjnymi, a nawet Wikipedią. „The Great Firewall” mówi o cenzurze 
w Chińskim internecie, której zasięg potrafi zaskoczyć. Filtrowane są słowa takie jak 
niewolnictwo czy sprzeciw, a dostęp do portali społecznościowych innych niż chińskie 
jest zablokowany. Za promowanie treści sprzeciwiających się władzy grozi w Chinach 
do 3 lat pozbawienia wolności. Obrazy i słowa przedstawione w filmie to jedynie czubek 
góry lodowej, jaką jest The Great Firewall of China. 



ALEKSANDRA OLSZAR 
IV rok WR
„‚NIE WYPADA” 
kolaż dywanów 100200 cm + wideo 7’50”
2022 

Praca nawiązuje do ograniczeń, które są nam przekazywane i wciąż wpływają na 
nasze zachowania. Każdemu z nas czegoś „nie wypada”. To hasło towarzyszy nam od 
dzieciństwa. A to, co uznawane jest za coś, czego nie przystoi, zależy od wieku, płci, 
pozycji społecznej, miejsca zamieszkania, poglądów osób które nas otaczają itp. Praca 
składa się z dywanu i filmu, w którym piszę, czego mi nie wypada. Chcąc skonfrontować 
swoje doświadczenia z odczuciami innych, zaprosiłam osoby do podzielenia się 
anonimowo ich własnymi „nie wypada”. Dostałam przekrój odpowiedzi od oczywistych, 
humorystycznych i takich, które pomagają nam funkcjonować w społeczeństwie, po 
nawiązujące do przekraczania granic osobistych, ograniczających nasze możliwości i 
powodujących kompleksy. 



WIOLETTA JANIA 
IV rok WM
 
„‚Forma I” , 5070, tkanina, 2021 
„‚Forma II”, 5070, tkanina, 2021 
„‚Forma III”, 5070, tkanina, 2021 
„‚Łono”, 5070, tkanina, przestrzenna praca na desce, 2022

Prace inspirowane działalnością performatywną kubańsko-amerykańskiej artystki Any Mendiety, która zajmowała się Land Artem i Body Artem. Ana Mendieta 
przez swoje formy w ziemi pytała o ciało i tożsamość, o ślady jakie zostawiamy na zimi, o fizyczność i duchowość w kontakcie z naturą.
Mendieta tworzyła kobiece sylwetki w naturze – w błocie, piasku i trawie – z naturalnych materiałów, od liści i gałązek po krew, a także tworzyła odciski ciała 
lub malowała swój zarys lub sylwetkę na ścianie. Wykorzystując ziemię jako medium rzeźbiarskie poszukiwała opowiedzi na pytania związane z tematem 
kobiecości, cielesności, przynależności. 
Zainspirowana działaniami Any Mendiety chciałam przenieść formy cielesności w miękkie medium, jakim jest tkanina. Moje poszukiwania skupiają się na ciele 
intymnym, osobistym, które jest pierwszym sposobem poznawania z zewnątrz, narzędziem, za pomocą którego budowane są nasze relacje ze światem i z innymi. 



akcja spolŹeczno-artystyczna
OCAL DOLINŹE PRŹADNIKA
zrealizowana wspolnie w semestrze letnim 2020/2021



Wody Polskie w ramach akcji „Stop powodzi” 
ogłosiły utworzenie zbiornika retencyjnego  
w Dolinie Prądnika w marcu 2021 r.
Planowane było zbudowanie dziewięciometrowej 
betonowej tamy, która miała przecinać wejście do 
doliny, zalewając prawie 20 hektarów chronionego 
obszaru dziewiczej przyrody. Zbiornik miał zalać domy  
i gospodarstwa ludzi, którzy od pokoleń żyli na tych 
terenach w zgodzie z naturą. Tereny te również są 
domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt (w tym 
chronionych). Początek tej inwestycji miał mieć 
miejsce już w 2022 roku.
Postanowiliśmy w ramach zajęć zorganizować wspólny 
projekt, który miał stanowił wsparcie dla mieszkańców 
doliny.

NASZ PLAN 5 VI 2021:
– start godz. 18.00 – godzinny przepływ po Wiśle ze 
specjalnie przygotowanymi przez nas sztandarami 
(przystanek WAWEL – tramwaj wodny)
– start ok. 19.30 – pochód z domkiem  
i sztandarami z ulicy Grodzkiej, poprzez Rynek, ulicę 
Floriańską na plac Jana Matejki razem z mieszkańcami 
doliny
– start o 20.00 – akcja na placu Jana Matejki, gdzie 
pokazaliśmy krótki film nagrany z jedną z mieszkanek 
doliny, a także pomogliśmy mieszkańcom w robieniu 
zdjęć i zbieraniu podpisów pod protestem przeciw 
budowie zbiornika retencyjnego.

Akcja zakończyłam się sukcesem – Wody Polskie 
wycofały się z pomysłu utworzenia zbiornika 
retencyjnego.

Nasz rejs po Wiśle



























Temat:
Trawestacja



KAMILA MILEWSKA, „‚Zwiastowanie”, fotografia (2696 x 4608 piks.), 2021

Inspiracja: „„Gabrielle d’Esterées i jedna z jej sióstr”, ok. 1594, autor nieznany

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_d%E2%80%99Estr%C3%A9es_i_jedna_z_jej_si%C3%B3str


MACIEJ PAJĄK, kadr z wideo „„Skok w miasto”, 3’05’’, 2021

Inspiracja: T. Kantor „„Panoramiczny happening morski”, 1967

https://culture.pl/pl/dzielo/tadeusz-kantor-panoramiczny-happening-morski


MAGDALENA FOSZCZYŃSKA, „„Bez tytułu”, instalacja – stołowa zastawa porcelanowa porośnięta pleśnią, 2020-2021



WIKTOR JASIEWICZ, „„Soma”, instalacja – gips, białe prześcieradło, 220  120  100 cm, 2021

Inspiracja: Walerian Borowczyk kadr z filmu „„Contes Immoraux”, 1974

https://culture.pl/pl/tworca/walerian-borowczyk
http://www.iluzjon.fn.org.pl/filmy/info/1175/opowiesci-niemoralne.html


MONIKA MAURYCY, „‚Bioman”, fotografia – skan bioodpadów, 2021

Inspiracja: twórczość malarska Arcimboldo Giuseppe, „‚Lato” 1573, „Jesień” 1573.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo#/media/Plik:Giuseppe_Arcimboldi_002.jpg


Inspiracja: Jorgena Leth „„The Perfect Human”, 9’40’’, 1967. 

KATARZYNA PAWELEC, wideo „‚The Perfect Human” , 2021

https://www.youtube.com/watch?v=3R4E1nm6SYw&feature=youtu.be


MAGDALENA ZAJĄC, „‚Lady Dada”, cykl fotografii, 2020

Inspiracja: Elsa von Freytag-Loringhoven i jej strój w paski

https://mina-loy.com/biography/baroness-elsa-von-freytag-loringhoven/
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MAGDALENA SROKA  „„Proszę się cofnąć”, instalacja, 2020
 
Instalacja pt. „Proszę się cofnąć” opowiada o sytuacji, z którą spotykamy się prawie zawsze udając się do muzeum bądź na wystawę. Ochrona danych 
w czasach kiedy wszystko jest informacją ogólnodostępną i globalną wpływa również na to kiedy i jak wolno nam obcować ze sztuką. Zamiast 
doświadczyć danego obiektu, przyjrzeć się, dotknąć - możemy stać w „bezpiecznej odległości”, za wyznaczoną linią, patrzeć na coś nieosiągalnego, 
coś, czego nie możemy poznać. Oczywiście wszystko to musi odbywać się pod czujnym okiem kamer. Pojawia się wtedy pytanie, gdzie kończą się 
niezbędne środki zabezpieczające, a zaczyna chorobliwa obsesja ochrony? Oczywiście, istnieją przypadki, w których brak takiej izolacji skutkowałby 
prawie natychmiastowym zniszczeniem eksponatu, jednak w większości mamy do czynienia z sytuacją: za siedmiomia szybami, za siedmioma sejfami 
stała sobie rzeźba, której nikt nigdy nie zrozumiał, bo nie było okazji do niej podejść i jej poznać. Moja praca opowiada o dystansie, jaki tworzy się 
między dziełem, a odbiorcą, nasze społeczeństwo coraz częściej rezygnuje z wyjścia do muzeum głównie dlatego, że prace są w środowisku na tyle 
hermetycznym i pompatycznym, że przepływ informacji między oglądanym a oglądającym jest prawie niemożliwy. Jak wiadomo, bez dialogu  nie ma 
refleksji, więc czy sztuka spełnia wtedy swoje zadanie?



MAGDALENA ZAJĄC  „„Censored ” instalacja, 2020

To dzięki wspólnemu słownikowi kulturowemu emoji, wszechobecnej klawiaturze 
smartfonów o uśmiechniętych twarzach i kreskówkowych przedmiotach, wszystkie 
drobne grafiki mają swoje dosłowne znaczenie, ale wiele z nich, na przykład bakłażan, ma 
dobrze znane podteksty. 
Ludzka skłonność do useksualniania rzeczy często nie sprzyja dużym firmom 
technologicznym, które kontrolują dużą część działalności online. Facebook, który jest 
właścicielem Instagrama, podjął jak dotąd najodpowiedniejszy środek, aby „ochronić” 
użytkowników przed niekończącymi się pragnieniami: po cichu zmienił swoje zasady, 
aby zakazać wielu zastosowań związanych z seksualnością emoji, takich jak bakłażan i 
brzoskwinia, w zarówno publicznych postach, jak i prywatnych rozmowach na Facebooku 
i Instagramie.
Za pośrednictwem Instagramu pisałam do osób, które w moim odczuciu, mogły zmagać 
się z cenzurą. Wybierałam osoby z różnych krajów, ponieważ postawiłam sobie hipotezę, 
że liczba i rodzaj zgłaszanych zdjęć może zależeć od kultury i stosunku do religii w danym 
kraju. Początkowo rozmawiałam z fotografami i fotografkami, moderatorami profilów 
ciałopozytywnych oraz artystami i artystkami.  Usuwanie niektórych obrazów mówi o 
tym, co jest akceptowane społecznie i uznawane za normalne we współczesnej kulturze.
Instalacja przestrzenna jest moją odpowiedzią na zmianę zasad społeczności Instagramu 
i Facebooka. Chciałabym przedstawić i potępić nieuczciwą i seksistowską cenzurę w 
mediach społecznościowych. Ta nowa fala cenzury wpłynęła, niestety, na wiele kont, które 
mają ciałopozytywne, seks-pozytywne, artystyczne, a nawet edukacyjne cele. Jednocześnie 
bardzo mizoginistyczne zdjęcia przedstawiające kobiety jako obiekty seksualne są nie 
tylko akceptowane, ale i celebrowane. I wywierają duży wpływ na wielu młodych ludzi. 
Banowanie zdjęć wiąże się także z outsourcingiem nisko opłacanych pracowników w 
celu przeglądania i oceny contentu, grafik i często brutalnych zdjęć w celu zapewnienia 
„bezpieczeństwa” aplikacji, co stawia pytanie, czyje bezpieczeństwo jest chronione i 
dlaczego. 



KRZYSZTOF PUŁAWSKI
„„konfrontacja”, wideo, 2’35, 2020
„„7dni_selfi”, projekt na Instagramie konto: inter_m3dia

„„konfrontacja” to projekt wideo, który mówi o lęku 
przed obiektywem. Pokazuje mój proces oswajania 
się z filmowaniem własnego wizerunku. Spośród 
kilkudziesięciu nagrań wybrałem cztery, które 
chronologicznie dzielą całe wideo na części. Od 
całkowitego przerażenia, próby ucieczki, przez 
zmuszenie się, aż do zupełnej obojętności. Jest to 
projekt intymny, prywatny i samokrytyczny.

„„7dni_selfi” to wstyd i lęk przed publikowaniem własnego 
wizerunku w sieci. Przez siedem dni postowałem swoje 
selfie na Instagramie wraz z informacją o tym jak się 
czuję i co myślę. Wiązało się to nie tylko z przełamaniem 
bariery prywatności, ale również z konfrontacją z 
aparatem. Obnażyłem nie tylko siebie, lecz także może 
myśli.



RODRIGO MARTIN DE CAÑAS      Erasmus
„„Justice for the mime”, obraz + performance, 2020



NATALIA SARAD „„Sweter z psa” / wideo + obiekt (z sierści psów) / 2019
Praca zwraca uwagę na hipokryzję wobec wykorzystywania danych gatunków zwierząt oraz na wewnętrzny sprzeciw wobec takiej eksploatacji. Sweter był tkany jednym z podstawowych tradycyjnych splotów, który nie jest wykorzystywany 
do plecenia z włókna owczego, tylko z włókien pochodzenia roślinnego. Wybrałam akurat włosie psa, ze względu na moją alergię oraz dlatego, że ‚‚pies jest przyjacielem człowieka”. Praca tworzy komplet wraz z wideo, na którym widać 
jak reaguje moje ciało na nowe ubranie i choćbym nawet chciała to nie mogę (sierść pozyskano z psich salonów fryzjerskich).



MAGDALENA RĘBISZ „„Niekończąca się kolumna obowiązków” / obiekt / 2019
Prace domowe, stereotypowo, tradycyjnie przypisane są kobietom. Mimo iż jest, to fizyczna i zajmująca praca, jest ona często całkowicie pomijana i bagatelizowana. Kobiety, 
które pracują zawodowo często mają jeszcze jeden pełen etat polegający właśnie na wykonywaniu tych obowiązków. Jest to niekończąca się i nieodpłatna praca, mało doceniana przez patriarchalne społeczeństwo, która często stoi 
na przeszkodzie w rozwijaniu kariery zawodowej. Obiekt składający się z brudnych naczyń, piętrzących się jak kolumna Brancusiego, przypomina o tej ciągłej, niekończącej 
się pracy, o opiece nad domem i rodziną, o obowiązkach, zadaniach, które nigdy się nie kończą. Wykonane ciągle powracają.



MAGDALENA RĘBISZ „„Kobieta musi być piękna” / instalacja / 2019



KAMIL SOSIN „„100 warstw na 100 lecie kobiet” / obiekt / 2018
Utarty podział na klasyfikację zawodów typowo męskich i damskich od wielu pokoleń był umacniany w społeczeństwach po przez patriarchalne reguły narzucone stricte obu płciom. Zawody powszechnie uważane za mniej godne 
przypadały kobietom np: sprzątaczka, praczka czy manikiurzystka. To mężczyźni parali się właściwą pracą, która powszechnie uważana była za właściwą i godną zainteresowania. Jak możemy zaobserwować na przykładzie naszej 
akademii liczba studentów drastycznie spadła w stosunku do liczby przyjmowanych kandydatek. Owy bilans zmusza nas do przewartościowania reguł oraz zastanowienia się czy to co kiedyś było typowym zajęciem kobiet nie stanie 
się również zajęciem typowo męskim. 



W ramach zajęć tworzyliśmy nowe artykuły na Wikipedii



Na jakich wystawach 
byliŹŹsmy?



2021/2022

21.10.2021 – UFO Art Gallery wystawa „CAMOUFLAGE” i Galeria Dom Norymberski wystawa „Wojna, rewolucja, protest w kobiecym obiektywie. Wystawa fotografii”

18.03.2022 – wystawa „„BlasfemINistki”, Galeria Dom Norymberski 

2020/2021

9.10.2020 – wystawa ‚‚KIEDYŚ TO JESZCZE, ALE TERAZ TO JUŻ W OGÓLE” | Back then somehow, but now whatsoever, Galeria ASP

16.10.2020 – wystawa Marka Chlandy „‚Cargo”, Cricoteka

  wystawa Adama Rzepeckiego „‚Stary Rzepecki patrzy na młodego Rzepeckiego”, Galeria Bunkier Sztuki

  wystawa Doroty Nieznalskiej „‚Sprawa Stanisława Pyjasa”, Galeria Bunkier Sztuki

12.03.2021 – wystawa „‚Moc Muzeum”, Muzeum Narodowe Kraków

18.03. 2021 – wystawa ‚‚HERstoria sztuki III”, Galeria Dom Norymberski

26.03.2021 – wystawa Marta Krześlak, ‚‚Ajaaoeho”, Galeria Kamienica Szara

2019/2020

11.10.2019 – wystawa ‚‚Rok Kobiet z ASP”, Muzeum ASP + wystawa Daria Rzepiela „‚Take Your Time Now”, Galeria ASP

18.10.2019 – wystawa „‚Feminał”, Galeria Dom Norymberski

8.11.2019 – wystawa Krzysztofa Maniaka, BWA Tarnów

5.12.2019 – Wystawa finalistów Konkursu Grey House, Galeria Szara Kamienica

24.01.2020 – Wystawa Kai Pilch, ‚‚Soda Zen Resort”, Galeria Shefter

21.02.2020 – wystawa Maria Pinińskiej Bereś ‚‚Kobiecy rezerwuar”, Galeria ASP

WSZYSTKIE WYSTAWY



8.11.2019 – wystawa Krzysztofa Maniaka, BWA Tarnów



26.03.2021 – wystawa Marta Krześlak, ‚‚Ajaaoeho”, Galeria Kamienica Szara



24.01.2020 – Wystawa Kai Pilch, ‚‚Soda Zen Resort”, Galeria Shefter

5.12.2019 – Wystawa finalistów Konkursu Grey House, Galeria Szara Kamienica



Kogo gosciliŹŹsmy?



WSZYSTKIE SPOTKANIA
2020/2021

5.11.2021 – spotkanie z artystką Agatą Oleksiak Olek

16.12.2021 – autoprezentacja Jagoda Dobecka

2020/2021

19.11.2020 – spotkanie z Jakubem Depczyńskim i Bogną Stefańską z Departamentu Obecności

8.01.2021 – spotkanie z artystą Wojtkiem Pustołą (projekcja jego filmu ‚‚White Cube”)

19.02.2021 – spotkanie z Bogną Stefańską i Jakubem Depczyńskim a propos Wathers Project

4.03.2021 – spotkanie z Mają Demską

11.03.2021 – spotkanie z Kinga Ptasińską – liderką krakowskiego oddziału Extinction Rebellion

19.03.2021 – spotkanie z fotografką Yulią Krivich, asystentką 

8.04.2021 – spotkanie z artystką Ewą Ciepielewską

15.04.2021 – spotkanie z artystką Lilianą Zeic

2019/2020

05.03.2020 – spotkanie z fotografką Karoliną Gembarą

06.03.2020 – spotkanie z Tarasem Gembikiem i z artystką Cecylią Malik w CSW Wiewiórka

20.03.2020 – spotkanie ze studentką WM Magdaleną Zając on-line

3.04.2020 – spotkanie z artystką wizualną Moniką Drożyńską on-line

9.04.2020 – spotkanie z Kacprem Szaleckim + projekcja filmu ‚‚Ostatni pociąg do Warszawy” Dom Mody Limanka  (zwycięski projekt w 

konkursie Project Room 2019)

22.05.2020 – spotkanie on-line z artystkami Dianą Lelonek i Adeliną Cimochowicz ze Wspólnoty Międzygatunkowej

28.05.2020 – spotkanie z osobami pracującymi w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu

4.06.2020 – spotkanie z prof. Bogdanem Chmielewskim, który opowiadał o działaniach wspólnotowo-artystycznych we wsi Lucim



5.11.2021 – spotkanie z artystką Agatą Oleksiak Olek



8.04.2021 – spotkanie z artystką Ewą Ciepielewską



15.04.2021 – spotkanie z artystką Lilianą Zeic 
(dawniej Liliana Piskorska)



9.04.2020 – spotkanie z Kacprem Szaleckim + oglądanie filmu ‚‚Ostatni pociąg do 
Warszawy” Dom Mody Limanka (zwycięski projekt w konkursie Project Room 2019)



Wspomnienia



Nasze pierwsze spotkania na on-line w czasie pandemii...
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