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Wydarzenie to znajduje szeroki odzew w lokalnych mediach i krajowych magazynach 
branżowych. Uroczystość wręczenia nagród i wystawa przyciąga także szeroko rozu-
miane środowiska artystyczne i kulturotwórcze miasta i regionu. Nagrody w konkur-
sie przyznają m.in. Marszałek Województwa Łódzkiego czy Prezydent Miasta Łodzi, 
a także instytucje kulturalne, muzea, galerie, firmy, instytucje oraz osoby prywatne. 

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z dokonaniami naszych studentów i rezul-
tatami pracy naszych pedagogów, którym dziękuję za bezpośrednie zaangażowanie 
w powstawanie dzieł prezentowanych w niniejszym katalogu.

dr Michał Rybiński
Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych

Sztuka nie rodzi się byle gdzie i z byle jakich powodów.
prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk

Szanowni Państwo,
od zawsze uczelnie artystyczne są kuźniami talentów, miejscami, gdzie odkrywa 
się i kształtuje wybitnych artystów i wielkie osobowości świata sztuki. Akademia to nie 
tylko miejsce, ale raczej stan umysłu, z którym się identyfikujemy, tworząc tzw. śro-
dowisko akademickie. Przekazujemy pewien kod, ciągły rozwój myśli i idei, pamiętając 
o korzeniach Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, gdzie ciągle czuć ducha awangardy.

Tegoroczna XXXVIII edycja Konkursu im. Władysława Strzemińskiego – Sztuki Piękne 
2021, pomimo trudnych warunków pracy związanych z pandemią COVID-19, cieszyła 
się dużym zainteresowaniem wśród naszych studentów. Zgłosiło się 74 uczestników, 
24 z nich zostało laureatami.

Konkurs im. Władysława Strzemińskiego jest organizowany przez Akademię Sztuk 
Pięknych w Łodzi od 1983 roku. Jest to najstarsze przedsięwzięcie artystyczne Aka-
demii. W konkursie udział biorą studenci uczelni, a jego celem jest podsumowanie 
procesu twórczego oraz zachęcenie młodych adeptów sztuki do ciągłej aktywności 
artystycznej. Konkurs im. Władysława Strzemińskiego – Sztuki Piękne obejmuje za-
kres dyscyplin takich jak malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika warsztatowa, fotografia 
artystyczna, animacja, tkanina unikatowa. W trosce o niezależny i sprawiedliwy osąd 
zgłoszonych prac, w skład Jury wchodzą wybitni artyści i krytycy sztuki niezwiązani 
bezpośrednio z Akademią. Serdecznie dziękuję członkom Jury za wnikliwą i sprawie-
dliwą ocenę zgłoszonych do konkursu prac. 

Wybór laureatów jest ukoronowany uroczystym otwarciem wystawy nagrodzonych 
prac oraz oficjalnym wręczeniem nagród. Wystawa jest prezentowana w Miejskiej 
Galerii Sztuki w Łodzi, która jest jednocześnie partnerem uczelni w realizacji tego wy-
darzenia. Wystawa ta jest dla młodych artystów często pierwszym pokazem tej ran-
gi, a konkurs – pierwszą poważną konfrontacją, z jaką spotkają się jako twórcy. 

W tegorocznej edycji w podejmowanych tematach daje się zauważyć wpływ pande-
mii, często powtarzającym się motywem jest relacja człowieka z otoczeniem, osamot-
nienie, dojmująca melancholia. Z drugiej strony zauważamy prace o charakterze ar-
teterapii, z pełną gamą kolorów, optymistycznych i z wiarą w lepsze jutro. Całość jawi 
się jako mozaika różnorakich idei, u podstawy których leży wartość niezaprzeczalna 
– swoboda wypowiedzi twórczej. 

W dzisiejszym świecie, w którym pojęcie sztuki staje się coraz bardziej płynne, a mno-
gość form przekazu zdaje się nie mieć końca, na uwagę zasługuje fakt, że niezmienną 
wartością pozostaje akademicki warsztat, pełne przygotowanie do roli artysty, przy-
gotowanie interdyscyplinarne, gdzie zastosowane techniki się przenikają. 
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In this year’s edition the themes addressed in the artworks are noticeably influen-
ced by the pandemic. The recurring motifs include the relation of humans and their 
environment, loneliness, poignant melancholy. On the other hand some works seem 
to be an expression of the therapeutic quality of art presenting a full scale of colours, 
optimism and faith in a better tomorrow. As a whole, the presented works appear 
to be a mosaic of various ideas, at the basis of which there is the indisputable value 
– the freedom of creative expression. 

In today’s world in which the concept of art becomes more and more fluid and 
the number of ways in which it can be communicated seems infinite, it is worth noticing 
that skills acquired at the academia, a complete preparation for the role of the ar-
tist and the interdisciplinary approach in which the applied techniques mingle have 
a permanent value.  

The event is widely present in the local media and Polish nation-wide thematic press. 
The award ceremony and the exhibition gathers the broadly understood artistic and 
cultural circles of the city and the region. The prizes in the competition are awarded 
by the Marshal of the Łódź Voivodeship, the Mayor of Łódź, cultural institutions, mu-
seums, art galleries, companies and institutions, as well as by private persons.  

I cordially invite you to get acquainted with the achievements of our students 
and the results of work of our academic teachers whom I would like to thank for their 
personal engagement in the creation of artworks presented in this exhibition cata-
logue.

dr Michał Rybiński
Dean of the Faculty of Fine Arts

Art is not born just anywhere and for just any reason.
prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk

Dear Readers,
Art academies have always been honing talents. They have been places where ex-
ceptional artists and great personalities of the art world have been discovered and 
shaped. The Academy is not only a location, but rather a state of mind with which we 
identify when creating the so called academic community. We pass down a certa-
in code, the concept of constant development of thought and ideas having in mind 
the roots of the Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź where the spirit of the avan-
t-garde is still present. 

This years’s 38th edition of the Strzemiński Competition – Fine Arts 2021 met with 
great interest among our students despite the difficult working conditions connected 
with the COVID-19 pandemic: 74 students entered the competition and 24 of them 
were awarded prizes.

The Strzemiński Competition – Fine Arts has been organized by the Łódź Academy 
since 1983. It is the oldest artistic enterprise at the Academy addressed to our stu-
dents and its aim is to review the creative process and to encourage young people 
to constant artistic activity. The competition includes such disciplines as painting, 
drawing, sculpture, printmaking, artistic photography, animation and unique textile. 
To ensure the independent and fair assessment of the submitted works, the Jury 
consists of artists and art critics who are not directly connected with the Academy. 
I would like to thank them for their insightful and just review of the artworks entered 
in the competition.  

The crowning moment in the selection of the winning artists is the formal opening 
of the exhibition of the winning works and the award ceremony. The exhibition is pre-
sented at the City Art Gallery in Łódź, which is the Academy’s partner in the organi-
zation of the event. For many young artists this exhibit is the first presentation of their 
works of such importance and the competition – the first serious critical appraisal 
which they face. 
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WOJCIECH KAMERYS 

studia stacjonarne / II stopień / I rok
Instytut Fotografii i Multimediów

„Stany zawieszenia”
Pracownia Dokumentu Fotograficznego 

dr hab. Maciej Rawluk, prof. uczelni 

„Returns”
Pracownia Obrazowania Fotograficznego 

prof. dr hab. Marek Domański
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Łódzkiego 
Domu Kultury 14 -15
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JAN KAZIMIERZ BARNAŚ 

studia stacjonarne / II stopień / I rok
Instytut Fotografii i Multimediów

„U podnóża świętej góry Peko”
Pracownia Obrazowania Fotograficznego 

prof. dr hab. Marek Domański

Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego
Nagroda Łódzkiego Domu Kultury

Nagroda Galerii Wschodnia
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IDA STAŃCZYK  

studia stacjonarne / jednolite magisterskie / V rok
Instytut Malarstwa i Rysunku

„Melancholia I” 
„Melancholia II”

Pracownia Malarstwa Klasycznego 
prof. dr hab. Tomasz Chojnacki

Nagroda Rektora ASP w Łodzi
Nagroda Poster-Club

26 -27



AGNIESZKA GODLEWSKA  

studia stacjonarne / I stopień / III rok 
Instytut Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz

„Biopróbnik”
Pracownia Działań Malarskich 

w Przestrzeni Publicznej 
dr Aleksandra Ignasiak

Wyróżnienie honorowe Jury
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TOMASZ JEZIORSKI  

studia stacjonarne / II stopień / II rok 
Instytut Fotografii i Multimediów

„Dziura”
Pracownia Działań Fotograficznych 

dr Dominka Sadowska

Wyróżnienie honorowe Jury
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MARTA CHROBAK 

studia stacjonarne / I stopień / II rok  
Instytut Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz

„Analiza”
Pracownia Tkaniny Unikatowej

prof. dr hab. Włodzimierz Cygan

Nagroda Miejskiej Galerii Sztuki
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MARTYNA ŁUSZCZYŃSKA 

studia stacjonarne / II stopień / I rok   
Instytut Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz

„Hiperglikemia”
„Hipoglikemia”

„Norma” 
Pracownia Przestrzeni 

Eksperymentu Malarskiego 
dr hab. Jarosław Chrabąszcz, prof. uczelni

Nagroda Miejskiej Galerii Sztuki
Nagroda Domu Literatury
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MAŁGORZATA WROŃSKA 

studia stacjonarne / I stopień / II rok    
Instytut Edukacji Artystycznej 

„Strach”
Pracownia Działań Konceptualnych

dr hab. Artur Chrzanowski

Nagroda Miejskiej Galerii Sztuki

36 -37



KAROLINA KRUK 

studia stacjonarne / jednolite magisterskie / IV rok 
Instytut Grafiki Artystycznej

„Kobieta zmienną jest” – cykl prac
Pracownia Semantyki Obrazu

dr hab. Zbigniew Nowicki, prof. uczelni

Nagroda miesięcznika Kalejdoskop
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KINGA STEC 

studia stacjonarne / II stopień / I rok
Instytut Edukacji Artystycznej 

„Opowiem Ci coś o jutrze”
„2020” 

Pracownia Projektów i Działań Rysunkowych
dr Maciej Bohdanowicz

Nagroda Muzeum Miasta Łodzi
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JESSICA ROSSOLINI

studia stacjonarne / jednolite magisterskie / III rok
Instytut Malarstwa i Rysunku 

 
„Ślady” 

Pracownia Działań Malarskich 
w Przestrzeni Publicznej 

dr Aleksandra Ignasiak

„Post-Industrial Pandemic Time” 
– cykl fotografii w podróży w czasie pandemii

Pracownia Działań Fotograficznych
mgr Anita Osuch

Nagroda Muzeum Miasta Łodzi
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MICHAŁ WASIAK

studia stacjonarne / jednolite magisterskie / V rok
Instytut Malarstwa i Rysunku  

„Mezzo 4” 
„Mezzo 5” 
„Mezzo 6” 
„Mezzo 7”
„Mezzo 8”
„Mezzo 9”
bez tytułu 

Pracownia Technik Wklęsłodrukowych
dr hab. Alicja Habisiak-Matczak, prof. uczelni

Nagroda Book Art Museum
Nagroda Galerii AMCOR
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MICHAŁ WASIAK

studia stacjonarne / jednolite magisterskie / V rok
Instytut Malarstwa i Rysunku  

bez tytułu  1
bez tytułu 2
bez tytułu 3
bez tytułu 4
bez tytułu 5

 
Pracownia Technik Wklęsłodrukowych

dr hab. Witold Warzywoda, prof. uczelni

Nagroda Galerii AMCOR
Nagroda Domu Literatury
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JULIA SZWED

studia stacjonarne / I stopień / II rok 
Instytut Edukacji Artystycznej   

„19563”
Pracownia Działań Konceptualnych

dr hab. Artur Chrzanowski 

Nagroda Muzeum Sztuki w Łodzi 
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PAULINA GRZELIŃSKA

studia stacjonarne / jednolite magisterskie 
 V rok / Instytut Grafiki Artystycznej

„Wychodzę, ale nie wiem kiedy wrócę” 
– cykl prac 

Pracownia Semantyki Obrazu
dr hab. Zbigniew Nowicki, prof. uczelni

Nagroda Stowarzyszenia EL ART 
i Rynku Sztuki Sp. z o.o. 
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KATARZYNA GLIŃSKA

studia stacjonarne / II stopień / I rok
Instytut Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz

„Twórcze transformacje naturalnych 
materiałów w obiekcie 

unikatowym i użytkowym”
Pracownia Obiektu do Wnętrza, 

Dywanu i Gobelinu
prof. dr hab. Jolanta Rudzka Habisiak

Nagroda Stowarzyszenia EL ART 
i Rynku Sztuki Sp. z o.o. 
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WIKTORIA GÓRKO

studia stacjonarne / I stopień / III rok 
Instytut Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz

„Pamiętnik” – cykl prac
Pracownia Działań Malarskich 

w Przestrzeni Publicznej 
dr Aleksandra Ignasiak

Nagroda Domu Literatury
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JAGODA STANISZEWSKA

studia stacjonarne / I stopień / II rok 
Instytut Ubioru

„Światło – ciało” – cykl prac
Pracownia Malarstwa Studyjnego

dr hab. Tomasz Musiał 

Nagroda Muzeum w Łęczycy
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JONATAN JURKOWSKI

studia stacjonarne / II stopień / II rok 
Instytut Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz

„2019-2021” 
Pracownia Papieru

prof. dr hab. Ewa Latkowska-Żychska

Nagroda Book Art Museum
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MARIANNA KRASKA

studia stacjonarne / jednolite magisterskie / III rok
Instytut Grafiki Artystycznej

„Oczy – miniatury malarskie” – cykl prac
Pracownia Działań Malarskich 

w Przestrzeni Publicznej
dr Aleksandra Ignasiak

Nagroda Poleskiego Ośrodka Sztuki
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NATALIA GŁĄB

studia stacjonarne / I stopień / III rok 
Instytut Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz

„Kicz” – cykl prac
Pracownia Obiektu do Wnętrza, 

Dywanu i Gobelinu
prof. dr hab. Jolanta Rudzka Habisiak

Nagroda Galerii Punkt Odbioru Sztuki
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MACIEJ SZYNWELSKI

studia stacjonarne / I stopień / II rok 
Instytut Rzeźby

„Muszę już lecieć” 
Pracownia Działań Interaktywnych 

i Site-Specific
dr hab. Tomasz Matuszak, prof. uczelni

Nagroda Galerii Punkt Odbioru Sztuki
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SANDRA STOJAŃSKA

studia stacjonarne / jednolite magisterskie / III rok
Instytut Grafiki Artystycznej

Torowisko
Kominy
Bałucki

LDZ
Zagłębie

Blokowisko

Pracownia Technik Wklęsłodrukowych
dr hab. Alicja Habisiak-Matczak, prof. uczelni

Nagroda Fundacji Kultury i Biznesu
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WERONIKA FILIPCZAK

studia stacjonarne / jednolite magisterskie / III rok
Instytut Malarstwa i Rysunku

„Dezintegracja”
„Z pewnego powodu”

Pracownia Semantyki Obrazu
dr hab. Zbigniew Nowicki, prof. uczelni

„Tęsknota”
„Pola radogoskie”

„Dekonstrukcja”
„Pola bruskie” 

prace samodzielne

Nagroda Fundacji Kultury i Biznesu
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i telewizyjnych oraz projektowania graficznego. Studenci wykorzystują tradycyjny 
warsztat artystyczny oraz współczesne narzędzia kreacji – cyfrowa edycja obrazu, 
łączenie filmu z dźwiękiem oraz przetwarzany komputerowo obraz filmowy.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w dziedzinach takich jak fotografia, scenografia, 
animacja, promocja sztuki, organizacja wystaw i wydarzeń kulturalnych, animacja 
kultury, projektowanie gier komputerowych.

KIERUNEK FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA
studia stacjonarne I i II stopnia

Fotografia i multimedia to kierunek artystyczny kształcący w zakresie fotografii oraz 
dyscyplin pokrewnych, z uwzględnieniem specjalistycznego kształcenia teoretyczne-
go. Absolwent kierunku jest przygotowany do prowadzenia indywidualnej działalno-
ści zawodowej oraz profesjonalnej aktywności artystycznej, a także podjęcia pracy 
w sektorze kultury w charakterze kuratora i animatora działań artystycznych, kultu-
ralnych i edukacyjnych. Absolwent studiów zdolny jest realizować własne projekty za-
wodowe oraz artystyczne, korzystając z umiejętności warsztatowych, technologicz-
nych i technicznych w obszarze fotografii i multimediów.

Fotografia to coś więcej niż obraz i więcej niż technika. W ASP spotykają się studenci 
i pedagodzy, aby pracować nad wizualnymi komunikatami, które opowiadają różne 
historie i powstają w profesjonalnych warunkach. Możesz użyć fotografii, wideo i ani-
macji do wyrażenia siebie. 

KIERUNEK GRAFIKA
studia stacjonarne jednolite magisterskie
 
Szeroka oferta programowa kierunku grafika obejmuje wszystkie klasyczne, a także 
te najbardziej współczesne metody druku, pozwala studentom dokonać swobodnego 
wyboru techniki, która najlepiej odpowiada ich artystycznym aspiracjom.

KIERUNEK ANIMACJA
studia stacjonarne I i II stopnia

Studenci kierunku animacja uczą się, jak samodzielne projektować płaskie i prze-
strzenne formy animowane, w tym grafikę animacyjną, rozwijają umiejętności w za-
kresie tworzenia storyboardów, komiksów oraz projektowania gier komputerowych. 
W programie kształcenia przewidziano m.in. praktyczne zajęcia z rysunku, malar-
stwa, rzeźby, fotografii, ilustracji, storyboardu i komiksu, grafiki i animacji płaskiej 
i przestrzennej (2D i 3D), naukę tworzenia efektów specjalnych, modelowanie postaci 
i środowiska w grach wideo, projektowanie lalki dla filmu animowanego, preprodukcję 
gier i filmu. 

Kierunek ten dysponuje specjalistycznymi, profesjonalnie wyposażonymi pracownia-
mi artystycznymi, studiami fotograficznymi i filmowo-animacyjnymi oraz komputero-
wymi. Dzięki temu student potrafi wykorzystywać narzędzia tradycyjnego warsztatu 
artystycznego, jak i współczesnych narzędzi kreacji, jak cyfrowa edycja obrazu, łącze-
nie filmu z dźwiękiem oraz przetwarzany komputerowo obraz filmowy.

Studia na tym kierunku przygotowują absolwenta do pracy przy szeroko pojętym fil-
mie animowanym, zarówna jako twórcy animacji, jak i animatora pracującego w ze-
spole filmowym. Absolwent animacji jest zdolny do stworzenia własnego filmu ani-
mowanego, jak i współpracy z reżyserem czy studiem filmowym.

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA 
W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 
studia stacjonarne I i II stopnia

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych umożliwiają 
wszechstronne wykształcenie artystyczne obejmujące malarstwo, rysunek, rzeźbę, 
grafikę artystyczną, projektowanie graficzne, fotografię. Dostarczają wiedzy z zakre-
su historii sztuki, filozofii, sztuki aktualnej czy analizy dzieła sztuki.

Kierunek dysponuje profesjonalnie wyposażonymi pracowniami artystycznymi, stu-
diami fotograficznymi i filmowo-animacyjnymi, pracowniami komputerowymi dosto-
sowanymi do zajęć z projektowania scenografii, intermediów, realizacji teatralnych 72 -73



KIERUNEK RZEŹBA
studia stacjonarne I i II stopnia

Rzeźba to kierunek, na którym studenci otrzymują rzetelny kurs tradycyjnych i współ-
czesnych technik rzeźbiarskich od ceramiki, rzeźby w drewnie poprzez brąz, kamień, 
stal aż po działania wirtualne i nowoczesny artystyczny fusing szkła. Studia skiero-
wane są do osób kreatywnych, potrafiących połączyć zdobyte umiejętności i wiedzę 
w spójny obszar wypowiedzi artystyczno-komunikacyjnej. Kompleksowe połączenie 
studiów w pracowniach rzeźby tradycyjnej oraz współczesnej, rzetelne przygotowa-
nie warsztatowe oraz teoretyczne stanowią podstawę do przyszłej profesjonalnej 
działalności absolwenta naszego kierunku. Nadrzędnym celem jest wykształcenie 
przyszłego artysty rzeźbiarza, wyposażonego w wiedzę i praktyczne umiejętności nie-
zbędne do samorealizacji. Proponowane przez nas kształcenie (ujęte w formie wybie-
ranych specjalizacji) umożliwia studentom wszechstronne zapoznanie się z szeroko 
pojętą tematyką rzeźby, dając im szansę na późniejszy wybór własnej drogi twórczej.

KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ
studia stacjonarne I i II stopnia

Studia na kierunku architektura wnętrz skierowane są do osób, dla których prze-
strzeń zamknięta w obiekcie architektonicznym może być obszarem kreacji artystycz-
nej, jak również do tych, którzy interesują się związkami współczesnego wzornictwa 
z architekturą.

Studia dają wiedzę i umiejętności potrzebne do profesjonalnego projektowania 
wnętrz mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej oraz specjalnego przezna-
czenia. 

Program studiów obejmuje stopniowe wprowadzanie w zagadnienia kompozycji ar-
chitektonicznej, ergonomii, psychologii koloru, projektowania form przestrzennych, 
dekoratorstwa, wyposażenia wnętrz, designu i wreszcie projektowania wnętrz opar-
tych na analizie układów funkcjonalnych.

Studenci podejmujący naukę na kierunku grafika na pierwszym roku mają obowiąz-
kowe zajęcia z propedeutyki technik graficznych. Od drugiego roku samodzielnie do-
konują wyboru pracowni specjalistycznych. Do wyboru są: Pracownia Technik Drze-
worytniczych i Książki Artystycznej, Pracownia Technik Wklęsłodrukowych, Pracownia 
Technik Litograficznych, Pracownia Sitodruku, Pracownia Technik Cyfrowych, Pra-
cownia Technik Łączonych oraz Pracownie Obrazu Cyfrowego i Obrazu w Przestrzeni.

Student kierunku grafika zdobywa szeroką wiedzę, umiejętności i doświadczenie 
w profesjonalnym posługiwaniu się warsztatem oraz w osiąganiu zindywidualizowa-
nej intelektualnie i stylistycznie kreacji graficznej niezbędnej  w dalszej twórczości ar-
tystycznej.

KIERUNEK MALARSTWO
studia stacjonarne jednolite magisterskie 

Kierunek malarstwo prowadzony  jest w profilu praktycznym.  Program  studiów obej-
muje  ćwiczenia odbywane podczas zajęć  w  uczelni i na plenerach oraz prakty-
ki  prowadzone przez osoby z doświadczeniem zawodowym zdobytym poza Akade-
mią. Cel  praktyk  to  poznanie specyfiki pracy artystów plastyków m.in. w teatrach, 
studiach filmowych, wydawnictwach, galeriach, muzeach, agencjach reklamowych, 
instytucjach kulturalno-oświatowych. Studia oprócz uzyskania kwalifikacji zawodo-
wych w dziedzinie malarstwa lub rysunku, umożliwiają zdobycie wiedzy z dyscyplin 
pokrewnych – historii sztuki i kultury, analizy dzieła sztuki, z uwzględnieniem najnow-
szych tendencji w sztuce współczesnej.

Absolwent kierunku może pracować jako animator, nauczyciel, kurator i projektant 
wystaw, teoretyk sztuki, osoba do spraw artystycznych.  Student przygotowywany 
jest również do bycia artystą malarzem. Ukończenie studiów na kierunku malarstwo 
pozwala wypracować solidne podstawy dla różnych form aktywności artystycznej 
i intelektualnej.
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Studia te obejmują projektowanie identyfikacji wizualnej, projektowanie brandu, gra-
fiki outdoorowej, opakowań, grafikę wydawniczą, projektowanie typografii, kaligrafię, 
a także nowe media: projektowanie aplikacji, gier, witryn, VR i UX. Proces dydaktyczny 
polega zarówno na samodzielnej realizacji przez studenta projektów, jak również na 
korektach indywidualnych, ćwiczeniach, warsztatach, wykładach i praktykach zawo-
dowych. Instytut posiada pracownie wyposażone w komputery Apple, oprogramo-
wanie Adobe, Affinity, Maxon itp., a także multimedialne sale projekcyjne oraz nowo-
czesne studio fotograficzne, służące m.in. do wykonywania fotografii reklamowej.

Absolwent tego kierunku otrzyma specjalistyczną wiedzę z zakresu designu, zdobę-
dzie kompetencje oraz umiejętności wystarczające, by samodzielnie bądź zespołowo 
realizować różnego rodzaju prace projektowe.

KIERUNEK PROJEKTOWANIE UBIORU
studia stacjonarne I i II stopnia

Studia na kierunku projektowanie ubioru kształcą projektantów mody o wysokich 
kwalifikacjach wzorniczych i artystycznych. Absolwent tego kierunku jest doskonale 
przygotowany do pracy twórczej indywidualnej, jak i do podjęcia działań projekto-
wych w przemyśle modowym.

Podstawą kształcenia są przedmioty projektowe realizowane w Pracowni Ubioru, 
Pracowni Obuwia i Galanterii Skórzanej, Pracowni Ubioru Dzianego, Pracowni Pro-
jektowania Kostiumu Scenicznego, Pracowni Ubioru Sportowego i Specjalistycznego, 
Pracowni Bielizny i Ubioru Rekreacyjnego. Student korzysta z szerokiej gamy warsz-
tatów praktycznych: warsztatów krawieckich, dziewiarskich, obuwia, a ponadto labo-
ratorium fotograficznego i warsztatów komputerowych.

Program studiów obejmuje również przygotowanie teoretyczne, a także kształcenie 
ogólnoplastyczne (malarstwo, rysunek, rzeźba), które dają podstawy do działań pro-
jektowych. Studenci i absolwenci kierunku współpracują z wieloma firmami zajmu-
jącymi się projektowaniem ubioru czy też obuwia, budują własne marki projektowe, 
a także są laureatami licznych konkursów.

Absolwent zdobywa gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie świadomego i od-
powiedzialnego oddziaływania na najbliższe otoczenie człowiekaw zakresie kształ-
towania wnętrz budynków o różnych funkcjach, a także kształtowania plastycznego 
form użytkowych, architektury wystawienniczej, iluminacji artystycznej i meblarstwa. 
Jest przygotowany do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej oraz do organi-
zowania działalności projektowej w zawodzie architekta wnętrz.

KIERUNEK BIŻUTERIA
studia stacjonarne I i II stopnia

Studia na kierunku biżuteria kształcą projektantów o wysokich kwalifikacjach, zdol-
nych do podejmowania działań projektowych i indywidualnej działalności twórczej.

Trzon kształcenia stanowią przedmioty projektowe realizowane w pracowniach spe-
cjalistycznych, które są wspierane przez warsztaty złotnicze. Program studiów obej-
muje również przygotowanie teoretyczne i kształcenie ogólnoplastyczne, które daje 
podstawy do działań projektowych. Studenci poznają tajniki tradycyjnych i nowocze-
snych technologii jubilerskich oraz inne metody realizowania własnych projektów.

Instytut współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bursztynników w Gdań-
sku, Galerią Yes w Poznaniu oraz wieloma firmami produkującymi biżuterię. Dzięki 
tej współpracy nasi studenci i absolwenci uczestniczą w ciekawych praktykach i sta-
żach, biorą udział w licznych konkursach oraz prezentują swoje prace podczas targów 
i wystaw. Instytut Biżuterii jest jedynym tak rozbudowanym ośrodkiem kształcenia na 
tym kierunku na poziomie studiów wyższych w Polsce.

KIERUNEK PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
studia stacjonarne I stopnia

Studia na kierunku projektowanie graficzne kształcą studenta zdolnego podąć pracę 
samodzielnego grafika projektanta (freelancer), a także przygotowanego do pracy 
w studiach projektowych, agencjach reklamowych, wydawnictwach czy instytucjach 
powiązanych z mediami. 
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przedmiotu, metodyki projektowania i procesu wdrażania nowego projektu do pro-
dukcji.

Studenci kierunku wzornictwo realizują nowatorskie pomysły, które niejednokrotnie 
zostają następnie wdrożone do produkcji. Nasi studenci są laureatami licznych kon-
kursów i prezentują swoje projekty podczas międzynarodowych festiwali i branżo-
wych imprez targowych, już podczas studiów rozpoczynając współpracę z wieloma 
firmami produkcyjnymi. Absolwenci tego kierunku zdobywają specjalistyczną wiedzę 
i szereg umiejętności, które pozwalają na pracę w zespołach lub indywidualnie w biu-
rach projektowych, realizując projekty dla różnych gałęzi przemysłu.

KIERUNEK TKANINA I STYLIZACJA WNĘTRZ
studia stacjonarne I i II stopnia

Na kierunku tkanina i stylizacja wnętrz kształcimy projektantów biegle poruszających 
się w szeroko rozumianej problematyce kreowania tekstyliów. Studiowanie dzięki for-
mule nauczania mistrz – uczeń, kładącej nacisk na indywidualne podejście do każ-
dego studenta, pozwala na pozyskanie przez niego kompetencji niezbędnych do roz-
wiązywania różnorodnych problemów projektowych w tej dziedzinie.

Specyfika nauczania polega na rozwijaniu wrażliwości i umiejętności plastycznych 
studentów poprzez łączenie doświadczeń z pracowni ogólnoplastycznych ze specja-
listyczną wiedzą zawodową. W ten sposób absolwent zdobywa wysokie kwalifikacje, 
które przygotowują go zarówno do indywidualnej działalności twórczej, jak i profesjo-
nalnej pracy zespołowej w branży tekstyliów i stylizacji wnętrz. 

Współpracujemy z krajowymi instytutami badawczymi oraz tekstylnymi firmami 
przemysłowymi, a nasi studenci mają szansę realizować swoje projekty w konkret-
nych fabrykach, poznając zróżnicowane parametry i możliwości produkcyjne. Biorą 
też czynny udział w prestiżowych konkursach i wystawach, prezentując swój dorobek 
na forum międzynarodowym. Nasi absolwenci tworzą trzon projektowy wszystkich 
polskich fabryk dywanów, współpracują z producentami tkanin tkanych i drukowa-
nych w kraju i za granicą.

KIERUNEK WZORNICTWO
studia stacjonarne I i II stopnia

Studia na kierunku wzornictwo to edukacja w zakresie designu i projektowania komu-
nikacji wizualnej oraz projektowania produktu i systemów wizualnych. 

Na kierunku wzornictwo nauczysz się, jak w sposób nowatorski opracować formę 
produktu przy zachowaniu jego cech użytkowych, zdobędziesz specjalistyczną wiedzę 
i umiejętności w zakresie wzornictwa przedmiotów użytkowych zgodnie z najnowszy-
mi trendami stylistycznymi, poznasz technologie materiałowe, technologie produk-
cyjne, konstrukcje i modelowanie oraz analizę budowy formy wzorniczej, ergonomii 78 -79



STUDIA PODYPLOMOWE
tel. +48 42 25 47 483; +48 696 067 419
e-mail: podyplomowe@asp.lodz.pl
www.podyplomowe.asp.lodz.pl

• Moda i trendy – projektowanie ubioru, druku na tkaninie i akcesoriów 
• Design – projektowanie produktu 
• Projektowanie architektury wnętrz 
• Stylizacja, aranżacja i dekoracja wnętrz 
• Projektowanie graficzne 
• Malarstwo i rysunek 
• Ilustracja i komiks z elementami preprodukcji gier i filmów 
• Food design 
• Projektowanie biżuterii 
• Tkanina – konstrukcja, dekonstrukcja, rekonstrukcja

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
BIURO DS. WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ
tel. +48 42 25 47 403
e-mail: international.office@asp.lodz.pl
www.int.asp.lodz.pl 

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII
tel. +48 42 25 47 404; +48 696 070 946
e-mail: anna.wesolowska@asp.lodz.pl 
www.ctt.asp.lodz.pl

Zadaniem Centrum Transferu Technologii 
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 
jest współpraca uczelni z biznesem.

AKADEMICKIE CENTRUM DESIGNU
tel. + 48 42 25 47 511
e-mail: biuro@acdesign.com.pl
Akademickie Centrum Designu jest organizacją mającą na celu zacieśnianie 
współpracy pomiędzy wydziałami wzornictwa państwowych uczelni artystycz-
nych w Polsce. To platforma współpracy dla studentów, absolwentów i dydak-
tyków z obszaru designu. Badania naukowe, podnoszenie kwalifikacji, a przede 
wszystkim współpraca z biznesem. 

AKADEMIA KREATYWNEGO SENIORA
e-mail: seniorzy@asp.lodz.pl 
Akademia Kreatywnego Seniora stanowi jednostkę działającą w strukturze 
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jest to rodzaj uniwersytetu trzeciego wieku, 
ale o charakterze ściśle związanym z artystycznym profilem Uczelni. AKS funk-
cjonuje w Akademii od października 2014 roku.

LABORATORIUM DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH
tel. + 48 42 25 47 525
e-mail: laboratorium@asp.lodz.pl 
www.laboratorium.asp.lodz.pl 

Laboratorium Działań Artystycznych to jednostka międzywydziałowa, której 
głównym zadaniem jest organizacja i prowadzenie tematycznych projektów ar-
tystyczno-edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są przez studentów ASP w Łodzi, 
którzy doskonalą umiejętności pracy w charakterze animatora działań artystycz-
nych. Warsztaty skierowane są do dzieci, młodzieży i innych zainteresowanych 
osób.
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traditional artistic skills and gain knowledge about application of contemporary cre-
ative tools such as digital image editing, combining film image and sound and com-
puter processing of the film image. 

Graduates have the prospect of employment in areas such as photography, sta-
ge or set design, animation, art promotion, organization of exhibitions and cultural 
events and computer games design. 

FIELD OF STUDY: PHOTOGRAPHY AND MULTIMEDIA 
full-time first- and second-cycle programme

Photography and Multimedia is an artistic field of study educating students in the 
fields of photography and related disciplines, offering not only practical but also spe-
cialist theoretical knowledge. Its graduates are prepared for professional careers 
and artistic activity as well as for work in the culture sector as curators and art, cul-
ture and education animators. They are able to realize their own professional and 
artistic projects using practical, technological and technical skills in the field of pho-
tography and multimedia.

Photography is something more than image and technique. Teachers and students 
meet at the Academy to work on visual messages which tell various stories and are 
created in professional conditions. Our students can use photography, video and ani-
mation to express themselves.

FIELD OF STUDY: PRINTMAKING
full-time long-cycle programme

The wide offer of the printmaking studies includes all traditional and contemporary 
printing techniques and enables students to choose freely the technique which best 
suits their artistic aspirations. 

FIELD OF STUDY: ANIMATION
full-time first- and second-cycle programme

Our students gain skills necessary for independent design of flat and spatial anima-
ted forms, including animation graphics. They develop their skills in the area of sto-
ryboard, comics and computer game design. The programme of the studies includes 
practical classes in drawing, painting, sculpture, photography, illustration, storybo-
ard and comics, flat animation, spatial animation, application of computer software 
for creating computer graphics and animation in 2D and 3D, creating special effects, 
modelling characters and environment for video games, designing puppets for ani-
mated films, game and film pre-production. 

We offer professional, well-equipped art ateliers, photography and film & animation 
studios and computer labs. This ensures effective education of students who learn 
both traditional skills in each artistic discipline as well as gain knowledge about ap-
plication of contemporary creative tools such as digital image editing, combining film 
image and sound and computer processing of the film image. 

Studies in the field of animation prepare students to work in broadly understood 
animated film, both as animated film creators and members of film teams. Our gra-
duates are able to make their independent animated films and to cooperate with film 
directors or film studios.

FIELD OF STUDY: FINE ARTS EDUCATION 
IN THE AREA OF VISUAL ARTS
full-time first- and second-cycle programme

Studies in the field of fine arts education with the visual arts major allow students 
to obtain a comprehensive artistic education including painting, drawing, sculptu-
re, printmaking and photography. They provide thorough knowledge of art history, 
philosophy, modern art and artwork analysis.

We offer professional, well-equipped art ateliers, photography and film & animation 
studios and computer labs adjusted to the requirements of classes in set design, 
intermedia, theatre and television projects and graphic design. Students learn both 84 -85



of glass. The studies are addressed to creative people who can transform the ga-
ined skills and knowledge into a consistent artistic and communication statement. 
The comprehensive combination of work both in traditional and contemporary sculp-
ture studios and thorough practical and theoretical preparation are the basis for 
our graduates’ professional careers. Our primary goal is to educate future sculptors 
by equipping them with knowledge and practical skills necessary for self-realization. 
Our offer (in the form of elective specializations) allows students to gain compre-
hensive knowledge of the broadly understood field of sculpture and gives them an 
opportunity to choose their own creative path.

FIELD OF STUDY: INTERIOR DESIGN
full-time first- and second-cycle programme

Studies in the field of interior design are addressed to people for whom an area 
enclosed inside an architectonic structure may become a space for artistic creation 
and to those who are interested in relations between modern design and architec-
ture. 

Our aim is to equip students with knowledge and skills needed for professional desi-
gn of residential, office, public and special purpose interiors.

The study programme includes gradual introduction to issues of architectural com-
position, ergonomics, colour psychology, spatial forms design, interior decoration 
and furnishing and finally  interior design based on the analysis of functional systems.

Graduates obtain thorough knowledge and skills concerning conscious and respon-
sible impact on the immediate human environment associated with shaping the in-
teriors of buildings with various functions, as well as visual shaping of utility forms, 
exhibition architecture, sculpture for interiors, artistic illumination and furniture ma-
king. They are prepared to work on team or individual projects and to organize design 
activities in the profession of an interior designer.

During their first year of education students attend obligatory classes in the funda-
mentals of printmaking. From the second year they individually select specialised 
studios. The offer includes: the Woodcut Techniques and Book Art Studio, the Intaglio 
Techniques Studio, the Lithography Techniques Studio, the Silkscreen Studio, the Di-
gital Techniques Studio, the Mixed Techniques Studio and the Digital and Spatial Ima-
ge Studio.

Students gain wide knowledge, high professional skills and experience in creating 
graphic art distinct both intellectually and stylistically, which is essential in their fur-
ther artistic career.

FIELD OF STUDY: PAINTING
full-time long-cycle programme

The studies have a practical profile. They include practical classes such as workshops 
and plein air painting sessions, as well as external events run by professionals from 
outside of the Academy. The main goal of the professional practice is to get to know 
the specificity of the work of visual artists in theatres, film studios, publishing houses, 
art galleries, museums, advertising and publishing agencies and cultural and edu-
cational institutions. In addition to obtaining professional qualifications in the field 
of painting or drawing, students are also able to gain knowledge in related disciplines 
- history of art and culture, the analysis and interpretation of artworks in the light 
of the latest trends in contemporary art. 

Graduates may work as organizers of cultural events, teachers, curators, exhibition 
designers, theoreticians of art, specialists in the field of art and creation. Completing 
studies in the field of painting allows students to work out a solid foundation for va-
rious forms of artistic and intellectual activity.

FIELD OF STUDY: SCULPTURE
full-time first- and second-cycle programme

During their studies in the field of sculpture students are provided with a reliable co-
urse of traditional and contemporary techniques used in ceramics, wood sculpture, 
sculptures made of bronze, stone, steel, virtual activities and modern artistic fusing 86 -87



Graduates of the graphic design studies are equipped with thorough specialist know-
ledge of design as well as competencies and skills allowing them to realize projects 
individually or in teams.

FIELD OF STUDY: FASHION DESIGN
full-time first- and second-cycle programme

Graduates of the fashion design studies possess high artistic and design qualifica-
tions. They are perfectly prepared for individual creative work and for undertaking 
design projects for fashion industry. 

Subjects realized in the Clothing Design Studio, the Footwear and Leather Accessories 
Studio, the Knitwear Studio, The Stage Costume Design Studio, the Sportswear and 
Special-Purpose Clothing Design Studio and the Lingerie and Recreational Clothing 
Design Studio are the basis of students’ education in the field. Students take part in a 
wide variety of practical classes in sewing, knitting and footwear and workshops run 
in photography and computer labs. 

The study programme also includes theoretical classes and subjects from the field of 
general art education (painting, drawing, sculpture) which give students basis for de-
sign activities.

Students and graduates cooperate with many fashion and footwear companies, they 
build their own design brands and successfully participate in numerous competitions.

FIELD OF STUDY: JEWELLERY
full-time first- and second-cycle programme

We educate highly qualified designers who are able to undertake design activities 
and their individual creative work.

The main core of education consists of design subjects realized in specialized studios, 
strongly supported by goldsmith workshops and computer design studios. The study 
programme also includes general art education and theoretical classes which give 
students basis for design activities. Students are introduced to traditional and mo-
dern jewellery technologies and get acquainted with a wide variety of methods of re-
alizing their own projects.

The Institute of Jewellery cooperates with the International Amber Association 
in Gdańsk, the Yes Gallery in Poznań and many companies producing jewellery. Thanks 
to this, our students and graduates successfully participate in interesting internships 
and competitions and present their works during fairs and exhibitions. The Institu-
te of Jewellery is the most extensive unit of its kind in Poland, educating students 
in the field on a higher education level.

FIELD OF STUDY: GRAPHIC DESIGN
full-time first-cycle programme

Our aim is to educate students who can successfully work as freelance graphic desi-
gners or find employment in design studios, advertising agencies, publishing houses 
or institutions connected with the media.

The studies include visual identification design, brand design, outdoor graphics, pac-
kaging, editorial graphics, typography design, calligraphy and new media: app, game, 
website, VR and UX design. Education is based both on tasks realized by students 
individually and on evaluations, assignments, workshops, lectures and internships.  
Classes are held in labs equipped with Apple computers with Adobe, Affinity, Maxon 
software, etc., in multimedia projection rooms and a modern photography studio 
which serves also for working on advertising photography. 88 -89



Students in the field of industrial design come up with innovative ideas that are often 
implemented in production. They win many competitions and present their projects 
at international festivals and industry trade fairs, starting cooperation with produc-
tion companies already during their studies. Our graduates have specialist knowled-
ge and skills which allow them to work for design studios, both in teams and individu-
ally, realizing projects for various branches of industry.

FIELD OF STUDY: TEXTILE AND INTERIOR DECORATION
full-time first- and second-cycle programme

We educate designers adept at working in the broadly understood field of textile 
creation. The master – student formula which we apply, where emphasis is placed 
on individual approach to each young designer, allows them to gain competences 
necessary to solve various design issues in the field. 

Our unique approach to teaching is based on systematic development of students’ 
artistic sensitivity and skills by combining their experience gained in general educa-
tion studios with specialist professional knowledge. Thanks to this they obtain quali-
fications which prepare them both to individual creative work and professional team 
work in the field of textiles and interior decoration. 

We cooperate with Polish research institutes and textile companies. Our students 
have an opportunity to realize their projects in factories, acquiring practical kno-
w-how about the production process. They also actively participate in prestigious 
competitions and exhibitions presenting their works during international events. Our 
graduates are core members of design teams in all Polish carpet factories, they co-
operate with manufacturers of woven and printed textiles in Poland and abroad.

FIELD OF STUDY: INDUSTRIAL DESIGN
full-time first- and second-cycle programme

Studies in the field of industrial design teach design and design of visual communica-
tion as well as product and visual systems design.

Our objective is to educate designers who are able to innovatively develop the form 
of a product while maintaining its functional characteristics. Students acquire spe-
cialist knowledge and skills in the field of functional object design in accordance with 
the latest trends, they get acquainted with materials technology, production tech-
nology, construction and modelling, the analysis of the structure of the design form, 
the object ergonomics, the design methodology and the process of implementation 
of the new project for production. 90 -91



ACADEMIC DESIGN CENTRE
tel.: + 48 42 25 47 511
e-mail: biuro@acdesign.com.pl
The Academic Design Centre is an organisation whose goal is to create a coopera-
tion network of all faculties of design existing at state art academies in Poland. It is 
a cooperation platform for students, graduates and academic teachers active in the 
field of design. It supports research, skill development and first and foremost, coope-
ration with business.

CREATIVE SENIOR ACADEMY
e-mail: seniorzy@asp.lodz.pl
The Creative Senior Academy is a unit within the structure of the Strzemiński Aca-
demy of Fine Arts Łódź which has been functioning since October 2014. The unit is a 
type of a university of the third age but is strictly connected with the artistic profile 
of the institution. 

ARTISTIC ACTIONS LABORATORY
tel.: + 48 42 25 47 525
e-mail: laboratorium@asp.lodz.pl
www.laboratorium.asp.lodz.pl

The Artistic Actions Laboratory is an interfaculty unit whose main goal is to organise 
and run artistic and educational projects. Classes are conducted by students of the 
Academy who perfect their skills as managers of artistic activities. Workshops are 
addressed to children, youth and other interested target groups.

POSTGRADUATE STUDIES
tel.: +48 42 25 47 483; +48 696 067 419
e-mail: podyplomowe@asp.lodz.pl
www.podyplomowe.asp.lodz.pl

• Fashion and trends – design of clothes, printed textiles and accessories
• Product design 
• Interior design 
• Styling, arrangement and interior decoration 
• Graphic design 
• Painting and drawing 
• Illustration and comics with elements of game and film pre-production 
• Food design 
• Jewellery design 
• Textile – construction, deconstruction, reconstruction

INTERFACULTY UNITS
INTERNATIONAL EXCHANGE OFFICE
tel.: +48 42 25 47 403
e-mail: international.office@asp.lodz.pl
www.int.asp.lodz.pl 

TECHNOLOGY TRANSFER CENTRE
tel.: +48 42 25 47 404; +48 696 070 946
e-mail: anna.wesolowska@asp.lodz.pl 
www.ctt.asp.lodz.pl

The goal of the Technology Transfer Centre at 
the Strzemiński Academy of Fine Arts Łódź 
is to support the cooperation between the school and business institutions.
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