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„oby ci ,  którzy ciągnąć 

dalej  mają dzieło, 

zaczynali  tam, 

gdzie ty kończyłeś…”

czesław Miłosz



idea Nagrody ars QuaereNdi:

sejmik Województwa Małopolskiego w celu zachęcenia i zmotywowania 

artystów i twórców do podejmowania ambitnych przedsięwzięć o wysokich walorach 

artystycznych, które w efekcie przyczynią się do urozmaicenia regionalnej oferty 

kulturalnej i pobudzenia życia kulturalnego naszego regionu, podjął decyzję 

o ustanowieniu corocznej Nagrody Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi 

za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury.

Nagroda pozwala również na wskazanie i nagrodzenie tych przedstawicieli świata 

kultury, sztuki i nauki, którzy przełamując różnice pokoleniowe umieją dzielić 

się swoim doświadczeniem z młodymi następcami, a Ci, swoim młodzieńczym 

entuzjazmem, dają inspirację swoim Mistrzom.

Nagroda Województwa Małopolskiego ars Quaerendi jest doroczną nagrodą 

przyznawaną w drodze konkursu w kategoriach: Mistrz i uczeń oraz za projekt  

realizowany wspólnie przez Nagrodzonych w kategoriach: Mistrz i uczeń.

Nagroda przyzNaWaNa jest za WybitNe 
działaNia Na rzeCz rozWoju i  proMoCji  kultury 
W dziedziNaCh:

- twórczość artystyczna i użytkowa /muzyka, film, fotografia, 

   sztuki plastyczne i użytkowe, taniec, teatr, rzemiosło artystyczne/,

- upowszechnianie kultury,

- architektura, urbanistyka.

Corocznie przyznaje się do pięciu Nagród w kategorii Mistrz, do pięciu Nagród  

w kategorii uczeń oraz do pięciu Nagród dla projektów realizowanych przez  

Nagrodzonych w kategoriach: Mistrz i uczeń.

Nagroda w kategorii Mistrz: 6.000 zł.

Nagroda w kategorii uczeń: 4.000 zł.

Nagroda dla projektu realizowanego przez Nagrodzonych w kategoriach

Mistrz i uczeń: 25 000 zł.

 

Nagrody przyznaje zarząd Województwa Małopolskiego w oparciu 

o werdykt jury Nagrody ars Quaerendi.

skład jury:

Pani Ewa Bielecka, stowarzyszenie „Na rzecz rozwoju”,

Pan prof. Józef Gawlik, politechnika krakowska im. taduesza kościuszki,

Pani dr Danuta Glondys, stowarzyszenie Willa decjusza,

Pan prof. Stanisław Krawczyński, akademia Muzyczna w krakowie,

Pan Leszek Zegzda, Członek zarządu Województwa Małopolskiego,

Pan prof. Jan Tutaj, akademia sztuk pięknych im. jana Matejki w krakowie,

Pan prof. Franciszek Ziejka, społeczny komitet odnowy zabytków krakowa.



NagrodzoNE ProjEKty:

1. druk 3d jako medium artystyczne.

2. seNster 2.0 restauracja interaktywnej rzeźby cybernetycznej 
seNster edwarda ihnatowicza. 

3. poszerzanie tajników współczesnego wykonawstwa fletowego 
o technikę oddechu permanentnego. Napisanie podręcznika 
do nauki oddechu cyrkulacyjnego, skomponowanie etiud 
i nagranie płyty Cd.

4. Więź z widzem.
Nowe technologie filmowe a osobista wypowiedź artystyczna.

5. przedstawienie muzyczne pt. kochanie, zabiłam nasze koty.

LaurEaci w KatEgorii  „MiStrz”: 

1 .  p r o f.  d r  h a b .  a N d r z e j  b e d N a r C z y k

2 .  d r  a N N a  o l s z e W s k a

3 .  p r o f.  b a r b a r a  ś W i ąt e k- ż e l a z N a

4 .  p r o f.  j e r z y  k u C i a

5 .  p r o f.  r a fa ł  d z i W i s z

 

LaurEaci w KatEgorii  „uczEń”:

1 .  M i C h a ł  s r o k a

2 .  M o N i k a  z i e l i ń s k a

3 .  N ata l i a  j a r z ą b e k

4 .  p r z e M y s ł a W  ś W i d a

5 .  d a N i e l  p i ot r  a N to N i e W i C z ,  N ata l i a  h o d u r e k , 

i z a b e l a  k u b r a k ,  W e r o N i k a  ł u k a s z e W s k a , 

M at e u s z  pa l u C h ,  b a r t ł o M i e j  W i at e r



artysta i dydaktyk. profesor dr hab. sztuk plastycznych, 
pracuje na akademii sztuk pięknych w krakowie, 
współzałożyciel zespołu „platforma badań 
artystycznych”, którego celem jest łączenie sztuk 
pięknych z nauką. pełnił funkcję redaktora 
naczelnego periodyku „zeszyty Malarstwa asp”. 
członek stowarzyszenia Międzynarodowe triennale 
grafiki w krakowie oraz związku literatów polskich. 
stypendysta Ministerstwa kultury i dziedzictwa  
narodowego oraz pollock-krasner Foundation 
w nowym jorku. uprawia sztukę transmedialną. 
jego prace były prezentowane na ponad pięćdziesięciu 
wystawach indywidualnych i ponad dwustu 
zbiorowych w dwudziestu dziewięciu krajach. 
jego prace  znajdują się w zbiorach: 
the library of congress w waszyngtonie; 
british library w londynie; bibliotece jagiellońskiej 
w krakowie; narodni galerie w pradze; 
sMtg w krakowie; art & business club w poznaniu; 
centrum rzeźby polskiej w orońsku; Muzeum sztuki 
książki w łodzi; Musashino art university Museum 
& library w tokio; oxygen – biennial Foundation 
w gyor (węgry); kolekcji Medzinarodne bienale 
drevorez a drevoryt, statna galeria w bańskiej 
bystrzycy (słowacja); biblioteki stanford university 
(usa); the polish Museum of america w chicago; 
zakładu narodowego im. ossolińskich we wrocławiu; 
kulczyk Foundation collection w poznaniu; kolekcji 
Fundacji signum w  poznaniu, centrum kultury 
i sztuki w koninie oraz w zbiorach prywatnych. 
stale współpracuje z abc gallery w poznaniu. 
autor licznych tekstów o sztuce. 
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prof. dr hab.
aNdrzej 
BEdNarczyK
m i s t r z

absolwent wydziału Malarstwa akademii 
sztuk pięknych w krakowie oraz wydziału 
architektury politechniki krakowskiej. asystent 
prof. dr hab. andrzeja bednarczyka na rodzimym 
wydziale. student Środowiskowych studiów 
doktoranckich na akademii sztuk pięknych 
w krakowie. brał udział w kilkudziesięciu wystawach, 
licznych konkursach, warsztatach. współpracował 
min. z Fundacją transporter kultury, Muzeum 
etnograficznym w warszawie, ogólnopolskim 
stowarzyszeniem studentów architektury (ossa) 
oraz instytutami polskimi w budapeszcie 
i dusseldorfie. laureat nagrody głównej na 
Międzynarodowym triennale rysunku we wrocławiu, 
stypendysta Miasta krakowa. współorganizował 
liczne wystawy, projekty artystyczne. zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem, grafiką warsztatową, fotografią, 
projektowaniem oraz tworzeniem instalacji. 
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MiChał
SroKa

u c z e ń



kulturoznawca i adiunkt w katedrze kulturoznawstwa 
i Filozofii wydziału Humanistycznego akademii 
górniczo-Hutniczej im. stanisława staszica w krakowie. 
od 2007 roku związana także z gabinetem rycin 
polskiej akademii umiejętności. swoje studia 
nad historią obrazowania idei ogłaszała w formie 
wystaw oraz publikacji im towarzyszących. 
w ten sposób powstały „kosmologia” (2009), 
„My i oni. zawiła historia odmienności” (2011), 
„tempus fugit” (2016). 
w ramach działań kolektywu joanka projektuje 
narzędzia służące do niesemantycznego porównywania 
obrazów. na wydziale Humanistycznym akademii 
górniczo-Hutniczej prowadzi seminaria i warsztaty 
poświęcone komunikacji wizualnej we współczesnej 
polsce, zajęcia z zakresu muzealnictwa oraz historii 
kultury, zajmuje się również systemami komunikacji 
wizualnej.
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dr aNNa
oLSzEwSKa

m i s t r z

absolwentka kulturoznawstwa na wydziale 
Humanistycznym akademii górniczo-Hutniczej 
im. stanisława staszica w krakowie. w 2016 roku 
obroniła pracę magisterską poświęconą zaangażowanej 
społecznie sztuce publicznej. w latach 2014-2016 
współpracowała z Fundacją wschód sztuki, pełniąc 
funkcję specjalistki ds. kontaktu z galeriami podczas 
cracow gallery weekend krakers oraz koordynatorki 
biura festiwalowego Festiwalu sztuk wizualnych 
artboom (2014 i 2015 rok). w latach 2014-2015 
związana była z galerią sztuki współczesnej art agenda 
nova w krakowie. jest współzałożycielką Fundacji 
nośna, która zajmuje się promowaniem młodych 
artystów oraz propagowaniem nowych zjawisk 
w kulturze i sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem 
sztuki zaangażowanej i ruchów radykalnych.
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MoNika
ziELińSKa

u c z e ń



studia muzyczne ukończyła w państwowej wyższej 
szkole Muzycznej w krakowie uzyskując dyplom 
z wyróżnieniem w klasie fletu prof. wacława 
chudziaka. uzupełniające studia fletowe 
kontynuowała w conservatoire national 
superier de Musique de paris, gdzie ukończyła 
kurs mistrzowski pod kierunkiem prof. gaston 
crunelle. przez wiele lat pracowała w orkiestrze 
symfonicznej polskiego radia i telewizji w krakowie 
na stanowisku flecisty – solisty. jest laureatką 
konkursów krajowych (katowice, łódź)
oraz zagranicznych (wiedeń, Helsinki, utrecht). 
była członkiem tria barokowego, tria Harfowego 
oraz długoletnim członkiem zespołu Mw2. 
prowadzi szeroką działalność jako solistka 
i kameralistka. uczestniczyła w wielu prestiżowych 
krajowych i międzynarodowych festiwalach 
muzycznych. dokonała licznych nagrań d
la pr i tV oraz rozgłośni zagranicznych. 
prowadziła mistrzowskie kursy fletowe w belgii, 
lwowie i czerniowcach. 
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prof. barbara
ŚwiątEK-ŻELazNa 

m i s t r z

ukończyła z wyróżnieniem akademię Muzyczną 
w krakowie w klasie fletu prof. barbary Świątek-
Żelaznej. studiowała również pod kierunkiem 
prof. wally Hase (Hochschule für Musik Franz liszt, 
weimar) w ramach programu erasmus +.  
jej umiejętności oraz wyróżniająca się osobowość 
artystyczna doceniane są na ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursach muzycznych, 
takich jak: the british Flute society competition, 
the dutch Flute competition, Międzynarodowy konkurs 
Muzyczny im. Michała spisaka. umiejętności doskonali 
podczas kursów mistrzowskich w kraju i za granicą. 
za wybitne osiągnięcia artystyczne otrzymała liczne 
stypendia, nagrody i wyróżnienia. w 2015 roku nagrała 
utwór solowy “pulse 11/8” na płycie zdobywcy 
nagrody grammy – włodka pawlika, a w 2017 roku 
wydana została jej debiutancka płyta z utworami 
na flet i fortepian „900 Miles”. występowała podczas 
najbardziej prestiżowych festiwali fletowych na całym 
świecie, (takich jak The British Flute Society 
Flutastique! Festival 2016,  Adams Flute Festival 2017).
współpracowała z licznymi orkiestrami, występując 
z nimi zarówno w roli solisty, jak i muzyka 
orkiestrowego. koncertowała na słowacji, ukrainie, 
w belgii, Francji, Holandii, niemczech, włoszech, 
wielkiej brytanii, słowenii, szwecji oraz w wielu 
polskich salach koncertowych. 
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Natalia
jarząBEK

u c z e ń

zasiada w jury konkursów fletowych 
(Monachium ard, kraków, lwów, 
czerniowce, dąbrowa górnicza i inne). 
w wyniku współpracy z kompozytorami 
zostały jej dedykowane utwory kompozytorów 
polskich i zagranicznych (m.in.: Meyer, 
k. Moszumańska-nazar, a. walaciński, 
b. schaeffer, k. Fribec). jest inicjatorem 
i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego 
konkursu Fletowego w krakowie. otrzymała 
wiele odznaczeń i wyróżnień m.in.: Ministra 
kultury i sztuki, nagrody Miasta krakowa, 
nagrodę excellece in teaching oraz złoty 
Medal „zasłużony gloria artis”. 
uhonorowana nagrodą „orfeusz 1964” – 
przyznaną przez sekcję krytyków spaM 
na Międzynarodowym Festiwalu warszawska 
jesień za najciekawsze wykonanie podczas 
Festiwalu.



twórca filmów animowanych, artysta grafik, 
malarz, jak również pedagog. profesor jerzy kucia, 
kierując pracownią Filmu animowanego akademii 
sztuk pięknych im. jana Matejki w krakowie, 
wychował kilka pokoleń artystów decydujących 
obecnie o kształcie rodzimej sztuki filmu animowanego. 
jest aktywny pedagogicznie w skali międzynarodowej, 
prowadząc od 25 lat, Międzynarodowe warsztaty 
Filmu animowanego, wykładając gościnnie 
na uczelniach zagranicznych (Vancouver, wiedeń, 
bombaj, londyn, lublana, singapur, lizbona, 
bogota itd.). jego dorobek twórczy został 
uhonorowany wieloma międzynarodowymi 
nagrodami za wkład twórczy w światową sztukę 
filmu animowanego. otrzymał asiFa prize 2015 
za wybitne osiągnięcia i wkład twórczy w światowy 
film animowany, cristal d’Honeur, Francja 
-- za całokształt twórczości, nagroda Miasta 
krakowa 2015 -- w dziedzinie kultury i sztuki 
za wybitne osiągnięcia artystyczne, nagroda sMok 
sMokÓw, krakowski Festiwal Filmowy -- za wkład  
w rozwój światowego filmu animowanego. 
jest laureatem prestiżowych festiwali filmowych: 
oberhausen, annecy, kraków, cannes, wiedeń, kijów, 
poznań, Hiroszima, zagrzeb, Montreal, wilno, drezno, 
corfu, sichuan, tallin, utrecht. Huesca, espinho, 
toronto, chicago, grenoble, Melbourne. 
jego twórczość cechuje się autorską formułą 
kinematograficzną, osobistym, głębokim 
przekazem, humanistycznymi treściami.
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prof. jerzy
Kucia

m i s t r z

ukończył studia na wydziale Fizyki uniwersytetu 
jagiellońskiego, a w 2003 roku akademię sztuk 
pięknych im. jana Matejki w krakowie – pracownię 
Filmu animowanego pod kierunkiem prof. jerzego kuci. 
stypendysta Ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz prezydenta Miasta krakowa. 
był wielokrotnie nagradzany, otrzymał m.in.: 
i nagrodę na Festiwalu „etiuda” (2004), 
i i iii nagrodę w konkursie grandFront (2010), 
wyróżnienie dla filmów animowanych oFaFa (2002).
od 2007 roku członek stowarzyszenia 
Filmowców polskich i Międzynarodowego 
stowarzyszenia twórców Filmu animowanego asiFa. 
działa twórczo w dziedzinie filmu animowanego 
oraz grafiki projektowej. współpracował przy 
realizacji wielu autorskich filmów animowanych 
oraz przy tworzeniu animacji komercyjnych. 
zajmuje się programowaniem narzędzi  do tworzenia 
animacji oraz poszukiwaniem metod efektywnego 
tworzenia animacji artystycznej. interesuje się
zagadnieniami plasującymi się na styku sztuk 
plastycznych i technologii generowania obrazu. 
aktualnie jest w trakcie realizacji autorskiego 
debiutu filmowego w ramach programu 
polskiego instytutu sztuki Filmowej. 

laureaci Nagrody Województwa Małopolskiego ars QuaereNdi 2017

przeMysłaW
Świda

u c z e ń



aktor, wykładowca akademii sztuk teatralnych 
im. stanisława wyspiańskiego w krakowie, 
autor tekstów i przekładów. absolwent pwst 
w krakowie. w latach 1988-2000 występował 
na deskach teatru ludowego w krakowie. 
jest autorem tekstów piosenek do musicali 
w reż. wojciecha kościelniaka, zrealizowanych 
w teatrze Muzycznym w gdyni („lalka”, „chłopi”, 
„zły”),w teatrze Muzycznym capitol we wrocławiu 
(„idiota”, „Frankenstein”, „Mistrz i Małgorzata”), 
w teatrze syrena w warszawie („kariera nikodema 
dyzmy”), w teatrze im. w. bogusławskiego w kaliszu 
(„Ferdydurke” i „summertime”), w pwst w krakowie 
(„proces”), pwsFtitV w łodzi („cyberiada”) 
i w teatrze im. j. słowackiego w krakowie 
(„ziemia obiecana”, „bracia dalcz i s-ka”). 
napisał tłumaczenia tekstów piosenek do spektakli 
w reż. konrada imieli w teatrze Muzycznym 
capitol we wrocławiu („Ścigając zło -- rewia sensacyjna 
piosenek z filmów o bondzie” i „rat pack, 
czyli sinatra z kolegami”), w reżyserii janusza 
szydłowskiego w teatrze bagatela w krakowie 
(„tajemniczy ogród”) i w operze krakowskiej 
(„Mały lord”). od 2000 roku jest aktorem teatru 
im. j. słowackiego w krakowie, gdzie gra 
m.in. w spektaklach: „wyzwolenie” 
(reż. radosław rychcik), „bóg Mordu” 
(reż. Marek gierszał), „pinokio” (reż. jarosław kilian).
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prof. rafał
DZiwisZ

m i s t r z

student iV roku wydziału aktorskiego 
(spec. wokalno-aktorska) akademii sztuk teatralnych 
im. stanisława wyspiańskiego w krakowie. 
swoje życie od dziecka wiązał z aktorstwem, 
ale nigdy ze śpiewem -- tymczasem dostał się 
na specjalność wokalną. rozwijał swoją pasję poprzez 
wieloletnie i aktywne uczęszczanie do warszawskich 
grup teatralnych, z którymi zwiedził liczne festiwale 
w kraju zdobywając przy okazji kilka miłych 
nagród. w międzyczasie sportowiec - piłkarz, tancerz 
latynoamerykański i lektor kościelny. nie ma więcej co 
pisać - woli, żeby zamiast słów przemawiały jego czyny.

daNiel piotr
AnToniEwicZ 

gościnnie występuje w teatrze stu 
w krakowie. jest wielkim autorytetem 
w dziedzinie piosenki aktorskiej. 
dzięki swojej muzykalności, ucząc swoich 
studentów wpaja im wartości, które sam 
traktuje jako kodeks zawodu aktora: etos 
pracy, partnerstwo na scenie, szacunek 
dla teatru, kolegów, widzów, 
autora, nieustające samodoskonalenie 
i dążenie do doskonałości. 
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u c z e ń

studentka iV roku wydziału aktorskiego 
(spec.  wokalno-aktorska).  w 2016 roku zadebiutowała 
na scenie krakowskiego teatru groteska w spektaklu 
„ania z zielonego wzgórza”  w reż. adolfa weltschka, 
jako tytułowa ania. w 2017 roku zagrała w spektaklu 
„po wygnaniu” w reż. tomasza cyza w krakowskim 
teatrze nowym „proxima”. przez ostatnie lata brała 
udział w licznych spektaklach muzycznych 
m.in. „pieśni i milczenie -- edward stachura”, 
„piosenki ze starej pasieki -- jan krzysztof kelus” 
w reż. romana kołakowskiego, 
który emitowany był  w tVp 2.
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Natalia
hodurEK

u c z e ń



student iV roku wydziału aktorskiego 
(spec. wokalno-aktorska). od 2010 roku aktor 
teatru muzycznego Movimento w czechowicach
-dziedzicach. od 2015 roku aktor teatru 
odwróconego w krakowie. poza fascynacją teatrem 
zajmuje się sportem oraz muzyką. obecnie pracuje 
nad dyplomem muzycznym w reż. rafała dziwisza. 

laureaci Nagrody Województwa Małopolskiego ars QuaereNdi 2017

Mateusz
PALuch

u c z e ń

student iV roku wydziału aktorskiego 
(spec. wokalno-aktorska). Śpiew i muzyka to jego 
pasja, która towarzyszy mu od zawsze. laureat wielu 
konkursów wokalnych. działacz teatru panopticum, 
występuje także w teatrze ludowym w krakowie. 
w wolnych chwilach kręci ogniem (fireshow), 
obecnie pracuje nad dyplomem 
w reż. rafała dziwisza.

laureaci Nagrody Województwa Małopolskiego ars QuaereNdi 2017

bartłoMiej
wiATEr

u c z e ń

studentka iV roku wydziału aktorskiego 
(spec. wokalno-aktorska) akademii sztuk teatralnych 
im. stanisława wyspiańskiego w krakowie. działa 
twórczo na wielu polach artystycznych -- technik 
wokalnych uczyła się już jako nastolatka w krakowskiej 
szkole jazzu i Muzyki rozrywkowej, amatorsko gra 
na ukulele i gitarze, pisze teksty piosenek, uprawia 
taniec współczesny, a po godzinach zajmuje się 
fotografią i portretami aktorskimi. aktualnie można 
zobaczyć ją w spektaklach „krakowiany, krakowiany!” 
(reż. jadwiga leśniak-jankowska) oraz „legenda” 
(reż. włodzimierz szturc).

laureaci Nagrody Województwa Małopolskiego ars QuaereNdi 2017

izabela
KuBraK
u c z e ń

laureaci Nagrody Województwa Małopolskiego ars QuaereNdi 2017

WeroNika 
łuKaSzEwSKa
u c z e ń

studentka iV roku wydziału aktorskiego 
(spec. wokalno-aktorska) akademii sztuk 
teatralnych im. stanisława wyspiańskiego 
w krakowie. studia łączy z aktywnym poszukiwaniem 
doświadczeń zawodowych.  w 2017 roku wzięła udział 
w czytaniu performatywnym „domu kobiet” 
w reż. karoliny szczypek w teatrze nowym 
w poznaniu, a także w czytaniu esejów dubravki 
ugrešić „kultura kłamstwa” w teatrze 
dramatycznym w wałbrzychu, w reż. klaudii 
Hartung-wójciak. wystąpiła w spektaklu-instalacji 
„kartoteka”, który miał swoją premierę 9 października 
2016 roku na Festiwalu twórczości tadeusza różewicza 
kartoteka rozrzucona we wrocławiu. od dziesięciu 
lat pracuje w dubbingu – jej głos można usłyszeć 
w wielu filmach kinowych oraz popularnych 
telewizyjnych serialach animowanych dla dzieci 
i w grach komputerowych. stypendystka Miasta 
krakowa w kategorii sztuki sceniczne w 2017 roku. 



celem projektu jest rozpoznanie, kształtowanie 
i rozpowszechnienie wiedzy i umiejętności 
wykorzystanie „języka” technologii druku 
i skanowania 3d w praktyce artystycznej  
z odniesieniem do lokalnego dziedzictwa 
kulturowego. wspólny projekt jest pomostem 
między sztuką wykonywaną manualnie, 
w oparciu o tradycyjne media, rzemiosło, 
a sztuką wykorzystującą technologie cyfrowe. 
tworząc interdyscyplinarny zespół specjalistów 
z różnych dziedzin (tj. rzeźbiarze, malarze, 
architekci, inżynierowie, konstruktorzy, specjaliści 
od it) przeprowadzone zostaną badania nad rolą 
i miejscem tego medium w dzisiejszej sztuce. 
Możliwości wykorzystania drukarek przestrzennych 
zależą głównie od metody wytwarzania produktu, 
dostępnych materiałów oraz częściowo kubatury 
urządzenia. ogromny potencjał tego medium  
wykorzystuje przemysł, medycyna, technologia it, 
a korzyści płynące z jego stosowania to nie tylko 
zwiększanie wydajności czy łatwość reprodukcji, 

to także wychodzenie naprzeciw potrzebom ludzi 
niepełnosprawnych, szczególnie niewidomych. 
wymaga ono jednak krytycznej rozwagi, 
refleksji nad zagrożeniami jakie niesie. 
przestrzenią otwartą i właściwą na takie 
eksperymenty wydaje się przestrzeń szeroko 
rozumianej sztuki. 
wzornictwo i architektura to dziedziny, 
które od dawna wykorzystują tego typu rozwiązania. 
kładą jednak nacisk na aspekt utylitarny. 
projekt traktowany jest jako eksperyment, badanie 
możliwości medium i różnych materiałów.

Mistrz
Prof.  dr haB.aNdrzEj BEdNarczyK
uCzeń
Michał SroKa

P r o j E K t y

druK 3d
jaKo MEdiuM artyStyczNE.

przywrócone zostanie do życia jedno 
z założycielskich dzieł sztuki mediów. senster 
jest zooidem. powstał pod koniec lat 60. xx wieku.  
edward ihnatowicz, rzeźbiarz polskiego 
pochodzenia pracujący w londynie, stworzył 
jego szkielet łącząc ażurowe moduły stali 
w konstrukcję o długości pięciu metrów. 
Masyw rzeźby reagował na dźwięki i ruch 
w otoczeniu za pośrednictwem zestawu 
mikrofonów i czujników dopplerowskich. 
porządek interakcji regulowany był przez program 
napisany w asemblerze, wczytywany komputera 
firmy philips. praca, choć ważna, przestała 
funkcjonować w połowie lat 70. xx wieku. 
obecnie uznawana jest za jedno z zaginionych 
założycielskich dzieł sztuki mediów. rozpoczną 
się prace nad jej odnowieniem, zakładające 
przywrócenie pełnej funkcjonalności rzeźby. 
odnowiony senster ponownie będzie wchodził 
w interakcję z otoczeniem.

więcej informacji na www.senster.agh.edu.pl

P r o j E K t y

sEnsTEr 2.0 rEsTAurAcJA 
iNtEraKtywNEj rzEźBy 

cyBErNEtyczNEj SENStEr 
EDwArDA ihnATowicZA.

Mistrz
dr aNNa oLSzEwSKa

uCzeń
MoNiKa ziELińSKa



oddech permanentny jest techniką 
wykorzystywaną podczas gry na instrumentach 
dętych, umożliwiającą nieprzerwane utrzymanie 
dźwięku przez bardzo długi czas. polega on na 
bardzo szybkim nabraniu oddechu nosem, przy 
jednoczesnym tłoczeniu do instrumentu powietrza 
z jamy ustnej, używając języka, mięśni policzków 
i gardła. konieczne jest również utrzymanie
równomiernego ciśnienia powietrza podczas 
cyrkulacji, bez zmiany barwy dźwięku.
idea projektu powstała w wyniku efektów pracy 
studentki natalii jarząbek podczas studiów w klasie 
prof. barbary Świątek - Żelaznej na akademii 
Muzycznej w krakowie. natalia opanowała technikę 
oddechu permanentnego, stając się jedną 
z niewielu flecistek w polsce i na świecie 
posiadających tę umiejętność. dzięki pracy 
pod kierunkiem Mistrza natalia jest 
w stanie zaczerpnąć oddech permanentny 
prawie niesłyszalnie i niezauważalnie, 
czyniąc to w sposób płynny i naturalny.
celem projektu jest napisanie podręcznika 
(w języku polskim i angielskim) wyjaśniającego 
funkcjonowanie oddechu permanentnego 

i przedstawiającego metody dydaktyki tego rodzaju 
techniki. na dołączonej do podręcznika płycie 
zawarte zostaną materiały dydaktyczne oraz 
przykłady z literatury fletowej, gdzie zastosowanie 
oddechu cyrkulacyjnego daje instrumentalistom 
nowe możliwości frazowania. wydana zostanie 
również płyta cd z utworami, w których 
zastosowanie tej techniki okazuje się szczególnym 
walorem artystycznym. zawierać będzie ona również 
samodzielnie skomponowane etiudy.

Mistrz
Prof.  BarBara ŚwiątEK-ŻELazNa
uCzeń
NataLia jarząBEK

P r o j E K t y

PoSzErzaNiE tajNiKów wSPółczESNEgo 
wyKoNawStwa fLEtowEgo o tEchNiKę 
oddEchu PErMaNENtNEgo. NaPiSaNiE 
PodręczNiKa do NauKi oddEchu 
cyrKuLacyjNEgo, SKoMPoNowaNiE Etiud 
i NagraNiE Płyty cd.

wystawa realizowana w ramach tego projektu 
ma na celu przedstawienie specyfiki pracy 
twórczej obu artystów oraz ich 
międzypokoleniowe relacje wynikające ze 
zbieżnych, ambitnych autorskich celów 
oraz z różnic warunkowanych pokoleniowymi 
inspiracjami. wystawa ukaże kontekst 
zmieniającej się technologii realizacji filmu, 
który zdecydowanie wpływa na treść 
i formę działań artystycznych. 
wyświetlane filmy, fragmenty animacji, klatki 
filmowe i elementy plastyczne prezentowane                  
w przestrzeni galerii stworzą szczególną narrację 
uzmysławiającą widzowi możliwości 
synkretycznej dyscypliny artystycznej jaką jest 
film animowany. wielość poruszanych tematów, 
wynikających z osobistej obserwacji artystów, 
sięgających w swojej twórczości po zagadnienia 
pamięci, emocji, komunikacji międzyludzkiej, 
procesu rozwijającej się świadomości, zapewni 
widzom ciekawy materiał do refleksji i własnych 
poszukiwań. wystawie towarzyszyć będzie 
spotkanie autorskie oraz wykład z zakresu 
teorii i historii filmu animowanego. 
istotną częścią projektu będzie również 
realizacja strony internetowej, 
wirtualnego odpowiednika wystawy. 

P r o j E K t y

więź z widzEM. 
NowE tEchNoLogiE fiLMowE 

a oSoBiSta wyPowiEdź artyStyczNa.

Mistrz
Prof.  jErzy Kucia

uCzeń
PrzEMySław Świda



dokonana z pieczołowitością i szacunkiem 
dla oryginału adaptacja „amerykańskiej” powieści 
doroty Masłowskiej. sześcioro studentów spec. 
wokalno – aktorskiej wspomaganych przez 
grający na żywo band, przez niemal dwie 
godziny spektaklu, będącego jednocześnie 
nieprzerwanym utworem muzycznym, w którym 
partie mówione i śpiewane przeplatają się 
ze sobą, tworzą galerię postaci – młodych ludzi 
w przestrzeni wielkiego miasta, poszukujących 
prawdziwego kontaktu, przyjaźni, miłości, 
samych siebie, w czasach, gdy:
Przyjaźń przez Facebook
Sport na konsoli
Seks przez kamerkę
Rozwód przez Skype’a
spektakl młodych o młodych i dla młodych. 
niepowtarzalny język doroty Masłowskiej, 
oryginalna muzyka dawida suleja - rudnickiego, 
młodzieńcza energia wykonawców 
wsparta nieprzeciętnymi możliwościami 
wokalnymi – obiecują niebanalny wieczór teatralny. 
spektakl grany na scenie im. wyspiańskiego, 
stąd też cytat z „wesela” definiujący 
to przedstawienie: „Historia wesoła, 
a ogromnie przez to smutna”. 

opieka pedagogiczna, adaptacja i reżyseria 
– rafał dziwisz
Muzyka i kierownictwo muzyczne 
– dawid sulej-rudnicki
współpraca reżyserska i choreografia 
– katarzyna anna Małachowska
scenografia i kostiumy – barbara guzik
reżyseria światła – ada bystrzycka

Mistrz
Prof.  rafał dziwiSz
uCzeń
daNiEL Piotr aNtoNiEwicz,  NataLia hodurEK,  izaBELa KuBraK,
wEroNiKa łuKaSzEwSKa, MatEuSz PaLuch, BartłoMiEj wiatEr 
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PrzEdStawiENiE MuzyczNE 
Pt. KochaNiE, zaBiłaM NaSzE Koty.
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