
PROGRAM PRACOWNI - na rok akademicki 2020/2021 

 

1) Nazwa Pracowni: 

II Pracownia projektowania wystaw 
 

2) Kierownik Pracowni: 

dr Piotr Barłóg, ad. 

piotr.barlog@uap.edu.pl 

 

3) Asystent: 

-  
 

4) Wydział: 

Architektury Wnętrz i Scenografii 

 

5) Sala:  

05, Budynek C 

 

6) Ogólna formuła zajęć: 

Zajęcia prowadzone są w formie konsultacji-korekt zadanych tematów. Korekty mają charakter 

indywidualnej rozmowy, prowadzonej jednak na forum pracowni, a zatem z możliwością wspólnej dyskusji. 

7) Ogólne treści merytoryczne: 

Pracownia realizuje tematy wystawiennicze w rozumieniu kształtowania ekspozycji jako określonych 

przestrzeni. Ze względu na swoją różnorodność, przestrzenie te mają nie tylko odmienny charakter, ale 

przede wszystkim realizują konkretną funkcję. Pojęcie to jest obecnie bardzo złożone, dlatego by nieco 

przybliżyć zagadnienie i tym samym ułatwić wybór oraz zakres tematu, proponowana jest następująca 

systematyka: 

PODZIAŁ WYSTAW ZE WZGLĘDU NA: 

● PROBLEMATYKĘ 

● FORMĘ 
● TREŚĆ 

 

PROBLEMATYKA: 

1. WYSTAWY SZTUKI: 

muzealne, monograficzne, przekrojowe, konkursowe, archeologiczne itp. 

2. WYSTAWY PROBLEMOWE: 

o konkretnej problematyce np. społecznej, hasłowe (odwołujące się do abstrakcyjnych pojęć) itp. 

3. WYSTAWY INFORMACYJNE: 

obejmujące sferę związaną z identyfikacją wizualno-przestrzenną itp. 

4. WYSTAWY OKOLICZNOŚCIOWE: 

ilustrujące wydarzenie, oprawa widowisk itp. 

5. WYSTAWY EKSPERYMENTALNE: 

instalacyjne, impresyjne, poetyckie itp. 



6. WYSTAWY KOMERCYJNE: 

związane z marką, showroomy, sklepowe, targowe, promocyjne itp. 

FORMA: 

1. CZAS TRWANIA: 

stałe, czasowe, cykliczne, podróżujące 

2. PRZESTRZEŃ: 

w przestrzeni realnej, realno-wirtualnej, wirtualnej, we wnętrzach architektonicznych, w przestrzeni 

użyteczności publicznej, pod gołym niebem, w historycznym kontekście, w środowisku naturalnym itp. 

3. RODZAJ: 

klasyczne, interaktywne, multimedialne, wirtualne 

4. TYP: 

architektoniczne (operujące tektoniką jako środkiem kształtowania przestrzeni —  wiążą się z tym kwestie 

wystaw systemowych i systemów wystawienniczych, zaś odrębnym zagadnieniem jest architektura 

wystawiennicza), nie architektoniczne (bazujące na pozostałych środkach wyrazu) 

TREŚĆ: 

1. ODBIORCA:  

określony, nieokreślony 

2. RODZAJ: 

ściśle związane z konkretnymi eksponatami (oryginał, kopia, replika), odwołujące się do abstrakcyjnych 

pojęć, symboliczne 

3. TYP: 

referujące, krytyczne, upamiętniające, futurologiczne itp. 

4. NARRACJA: 

o sprecyzowanym przekazie, o swobodnym przekazie 

5. SCENARIUSZ: 

liniowy (chronologiczna, zamknięta ścieżka zwiedzania), nieliniowy (dowolny, otwarty sposób 

zwiedzania/uczestnictwa) 

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na różnorodność problematyki wystawienniczej. Studenci drugiego roku w 

semestrze zimowym realizują temat związany z ekspozycją komercyjną, natomiast w letnim z ekspozycją 

sztuki, problemową, informacyjną, okolicznościową, eksperymentalną (do wyboru). Pozostali studenci mają 

w tym zakresie pełną dowolność, przy czym zakłada się dążenie do projektowania w określonych realiach, w 

oparciu o konkretną problematykę. 

8) Realizowane tematy/zadania:  

 

 

9) Wymagania wstępne:  

Wymagania wstępne wynikają ze specyfiki programu dydaktycznego tzn. studenci, którzy trafiają do 

pracowni muszą mieć zaliczony pierwszy rok studiów (przedmiot Projektowanie wstępne /1 semestr/ oraz 

Podstawy projektowania architektury wnętrz /1 semestr/) na kierunku Architektura Wnętrz. 



 

10) Spis zalecanych lektur  

 

a. podstawowe:  

● Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Neufert Ernst, Arkady 2004, ISBN: 83-213-

4265-5 

● Mała encyklopedia architektury i wnętrz, Krajewski Klemens, Ossolineum 1974 

 

b. uzupełniające: 

● Exhibition design, Daab 2009, ISBN: 978-3-86654-062-0 

● Neue Ausstellungsgestaltung/New Exhibition Design 02, Reinhardt Uwe J., Teufel Philipp, AVedition 

GmbH, Ludwigsburg 2010, ISBN:978-3-89986-125-9 

● Dynamika formy architektonicznej, Arnheim Rudolf, Officyna s.c., Łódź 2016, ISBN: 978-83-62409-51-

8 

● Przestrzeń realna i wirtualna w wystawiennictwie muzealnym, Barłóg Piotr, Uniwersytet Artystyczny 

w Poznaniu 2013, ISBN: 978-83-63533-13-7 

● Muzea. Zagadnienia rozwoju i projektowania. Polska perspektywa, Kiciński Andrzej, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-7207-914-5 

● Zobaczyć Świat, Hansen Oskar, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2005 ISBN: 83-89145-

70-7, 83-87321-78-8 

● Potęga wyobraźni, Bronowski Jacob, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988 

 

11) Język wykładowy: 

Polski,  Angielski, Włoski 
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