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Pracownia Wideo zapoznaje studentów z możliwościami sztuki ruchomego obrazu w środowisku cyfrowym. 

Czerpiąc  z historii i estetyki sztuki wideo poszukuje nowych możliwości i kontekstów artystycznych, 

społecznych i emocjonalnych, w których sztuka ta mogłaby rozwijać i krytycznie analizować swój język 

odmienny od kodów estetycznych formy filmowej. 
 

Program pracowni koncentruje się na badaniu bardzo zróżnicowanej 

współczesnej praktyki artystycznej, zachęca do dyskusji nad definicją sztuki  

w obliczu przemian kulturowych, społecznych i technologicznych.  
 

Pracownia jest obszarem twórczych eksperymentów w obszarze sztuki ruchomego obrazu. 

Interesuje nas zagadnienie dzieła sztuki jako nieporozumienia oraz problem nieporozumienia między artystą 

i widzem . 

Dyskutujemy nad jego społecznymi i kulturowymi przyczynami.  

Wideo w ciągu ostatnich czterdziestu lat niezwykle dynamicznie kształtowało oblicze sztuki współczesnej. 

Zadaniem Pracowni Wideo jest umożliwienie jej uczestnikom poznania specyfiki intermedialnego 

charakteru tej sztuki, umożliwienie wzięcia aktywnego udziału w kształtowaniu przestrzeni medialnej w ich 

wymiarach artystycznym i społecznym oraz ukierunkowanie na krytyczną analizę zjawisk zachodzących w 

tej sferze 

 

 

1 rok 

zestaw ćwiczeń: wideo zdarzenia- spacerologia  

'zestaw ćwiczeń” - ma na celu zaznajomić studentów z podstawami ekspresji języka wideo ze 

szczególnym uwzględnieniem jego aspektów performatywnych i komunikatywnych. Studenci I 

roku po ukończeniu dwusemestralnego kursu powinni nabyć umiejętność swobodnego i 

świadomego korzystania z możliwości narzędzi wideo. 

Ćwiczenia przeprowadzone we współpracy z praktykantami Interdyscypilnarnych Studiów 

Doktoranckich. 



2/ studenci 2,3 roku  oraz studenci studiów magisterskich– rozwijają nabyte i posiadane 

umiejętności. W świadomy sposób wykorzystują medium ruchomego obrazu do formułowania 

świadomych, krytycznych wypowiedzi artystycznych, do prób i eksperymentów mających na celu 

poszerzenie ich doświadczenia z różnorodnymi modelami tworzenia i wypowiadania się.  

 

Tematem na rok akademicki 2015/16  jest refleksja  nad wybranymi zagadnieniami 

zawartymi w książce Nicolasa Bourriaud “Estetyka relacyjna” 

1/Studenci po zapoznaniu sie z książką przygotowują 30 minutowe wystąpienie na temat związany 

z manifestem 

2/przygotowują prace inspirowane manifestem 

 

Działania dodatkowe, plenery 

NACJONALIZM 
Warszawa, 9-11 listopada 2016 r. 

 
 
Najlepszą szkołą dialektyki jest emigracja. Najbystrzejszymi dialektykami są uchodźcy. Są 
uciekinierami w wyniku zmian i nie studiują niczego z większą uwagą niż zmiany. Z najmniejszych 
oznak wyciągają wnioski o największych wydarzeniach, to znaczy, jeśli mają rozum. Kiedy ich wróg 
zwycięża, obliczają starannie, ile kosztowało zwycięstwo, a najmniejsze sprzeczności dostrzegają 
gołym okiem. Niech żyje dialektyka! 
 

Bertolt Brecht, Rozmowy uchodźców 
 
Kryzys uchodźczy wywołał demony w wielu miejscach Europy. Nacjonalizm jest dla wielu 
najprostszą odpowiedzią na poczucie lęku i zagrożenia związanego z niepewną przyszłością. Figura 
uchodźcy stała się w dzisiejszej Polsce kozłem ofiarnym odpowiedzialnym za nasze społeczne, 
ekonomiczne i polityczne niepowodzenia, ale także krzywym zwierciadłem naszej własnej 
kondycji. Co kryzys uchodźczy umówi o nas samych? Dlaczego prawie z dnia na dzień staliśmy się 
zamknięci i ksenofobiczni? Czy naprawdę powrót do nacjonalizmu jest jedynym rozwiązaniem? 
Jaką rolę może odegrać sztuka w poszukiwaniu nowych i alternatywnych kierunków myślenia o 
naszej – polskiej i europejskiej - wspólnocie? 
 
W ciągu trzech dni wizyty studyjnej w Warszawie zwiedzimy wystawę stałą Muzeum Historii 
Żydów Polskich w Warszawie, będziemy uczestniczyć w warsztatach równościowych 
poświęconych mowie nienawiści i językowi skrajnej prawicy, zobaczymy premierę spektaklu 
„Rozmowy uchodźców” na podstawie Bertolta Brechta oraz weźmiemy udział – jako obserwatorzy 
– w Marszu Niepodległości. Zwiedzimy także wystawę Krzysztofa Wodiczki i Jarosława 
Kozakiewicza, Projekt Instytutu Obalenia Wojen. Wizyta będzie punktem wyjścia dla pracy nad 
wystawą końcoworoczną Pracowni Wideo poświęconą nacjonalizmowi. 
 
 
 
 
 

Wybrane studenki oraz studenci wezmą udział także w wystawie Pracowni Wideo w BWA w 



Gorzowie Wielkopolskim ( podróż studyjna w październiku 2016, otwarcie wystawy 14 

styczeń 2017) 

 

Warunki zaliczenia: 

Warunkiem otrzymania zaliczenia ( studenci studiów 1 I 2 stopnia) jest realizacja wszystkich 

ćwiczeń oraz obecność na zajęciach. # nieusprawiedliwione nieobecności ( 3 zajęcia) skutkują 

brakiem zaliczenia i niedopuszczeniem do sesji. 

 

 Lektury: 

Nicolas Bourriaud, Estetyka Relacyjna, Kraków 2012 

Andrzej Turowski, Manifest, Sztuka, która wznieca niepokój, Warszawa 2012 

Krzysztof Wodiczko, Obalenie wojen, Kraków 2013 

Gorgio Agamben, Wspólnota, która nadchodzi, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008 [fragmenty] 
 
Judith Butler, Walczące słowa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010 [fragmenty] 
 
Andrzej Leder, Prześniona rewolucja, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015 
[fragmenty] 
 
Chantal Mouffe, Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 
Warszawa 2015 [fragmenty] 
 
Jacques Rancière, Estetyka jako polityka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2007 
[fragmenty] 
 
Jacques Rancière, Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, Korporacja Ha!art, Kraków 2007.  
 
Muzeum faktów odczutych. Rozmowa z Barbarą Kirshenblatt-Gimblett, [w:] Krytyka Polityczna nr 
40-41: Instytucja krytyczna 
 
Muzeum tożsamości. Rozmowa z Dariuszem Stolą, [w:] Krytyka Polityczna nr 40-41: Instytucja 
krytyczna 
 
Muzeum żydowskie. Rozmowa z Jerzym Halbersztadtem, [w:] Krytyka Polityczna nr 40-41: 
Instytucja krytyczna 
 

 

godziny pracy:  

czwartek 13:15 -16:30 

Piątek: 14-17 konsultacje indywidualne, pracownia wolnego wyboru, Erasmus 

 

 

 


