
PROGRAM PRACOWNI - na rok akademicki 2020/2021 

 

1) Nazwa Pracowni:  

Pracownia Kształtowania Wnętrz Wystawienniczych 

 

2) Kierownik Pracowni: 

dr hab. Piotr Machowiak prof. UAP  

piotr.machowiak@uap.edu.pl 

 
3) Asystent: 

dr Emilia Cieśla, ad. 

emilia.ciesla@uap.edu.pl 

 

4) Wydział: 

Architektury Wnętrz i Scenografii 
 

5) Sala:  

05, budynek C 

 

6) Ogólna formuła zajęć: 

Podstawową formułą prowadzenia zajęć jest indywidualna praca nad zadanymi tematami ćwiczeń. Formułą 

uzupełniającą są zajęcia poza uczelnią tj. wizyty w firmach branżowych i wyjazdy edukacyjne do współczesnych 

obiektów architektonicznych.  

 

7) Ogólne treści merytoryczne: 
W pracowni  podejmowane są tematy związane z szeroką problematyką architektury, wnętrz i          

wystawiennictwa. Założeniem programowym jest nieskrępowany stereotypami  rozwój osobowości 

twórczej. Od studentów oczekujemy otwartości na współczesne potrzeby człowieka. Zachęcam do 

podejmowania tematów prowokujących, kontrowersyjnych i ważnych społecznie. 

Zwracamy również uwagę na nierozerwalny związek pomiędzy funkcją, formą a otoczeniem. 
Na studiach I st. oprócz nowatorstwa koncepcji stawiamy na rozwoju myślenia o technicznej stronie 

projektu. Na studiach II st. oczekujemy szczególnej kreacyjności i samodzielności zarówno w warstwie 

merytorycznej jak i w formie przekazu projektu. 

 

8) Realizowane tematy/zadania:  
W pracowni obowiązują dwie grupy tematyczne ćwiczeń projektowych. 

Dotyczą one zagadnień związanych z wystawiennictwem oraz przestrzeniami publicznymi i prywatnymi.  

● Tematyka grupy pierwszej: wystawa czasowa lub stała poświęcona klimatowi, ekologii, przyrodzie. 
● Tematyka grupy drugiej: wnętrza mieszkalne lub publiczne (usługi, handel, gastronomia). 

 

9) Wymagania wstępne:  

Umiejętność urzeczywistnianie myśli koncepcyjnej w formie rysunkowej i makietowej, znajomość 

posługiwania się komputerowymi programami do projektowania na płaszczyźnie i w przestrzeni. 
 
10) Spis zalecanych lektur  

 

a. podstawowe:  
● „Neufert. Podręcznik  projektowania architektoniczno-budowlanego”, E. Neufert, Wydawnictwo 

Arkady  

● „Sztuka i percepcja wzrokowa”, R. Arnheim, Gdańsk, Wyd. Słowo/Obraz Terytoria, 2004 

● „Zmysł porządku”, E.H. Gombrich, Kraków, Wyd. Universitas, 2009 

● „Historia wnętrz”, J. Pile, Wydawnictwo Arkady 

mailto:piotr.machowiak@uap.edu.pl
mailto:emilia.ciesla@uap.edu.pl


● „Historia wnętrz. Dom od roku 1700”, S. Parissien, Wydawnictwo Arkad 

b. uzupełniające: 

Książki, albumy dotyczące architektury  i  czasopisma branżowe.  

 

11) Język wykładowy: 

Polski 
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