
nr wniosku temat pracy Wydział

Wnioskowana 

kwota Przyznana kwota

1/PS/2021

Ciemnia cyfrowa - badanie relacji między obrazem w 

przestrzeni wirtualnej a jego przełożeniem na materialną 

odbitkę S.Piękne 10 500,00       10 500,00         

2/PS/2021

Badanie trawienia elektrolitycznego w druku wklęsłym, z 

zastosowaniem różnych metali i roztworów. 

Wykorzystanie technik monotypii w tworzeniu matryc w 

technikach wklęsłodrukowych, trawionych tradycyjnie oraz 

z użyciem trawienia elektrolitycznego. S Piękne 26 760,00       25 160,00         

3/PS./2021

Postfotografia. Proces dydaktyczny w obszarze fotografii i 

multimediów, a refleksja teoretyczna w oparciu o 

doświadczenia pedagogów i studentów ASP w Łodzi. S Piękne 31 200,00       21 900,00         

4/PS./2021

Między komunikatem a odbiorcą - Poszukiwanie dróg 

komunikacji w przypadku braku bezpośredniego kontaktu 

z dziełem S Piękne 32 300,00                               -      

5/PS./2021

Miniaturyzacja i minimalizacja produkcji obiektu 

fotograficznego przy wzroście znaczenia reprodukcji 

cyfrowej dla tworzenia jego wirtualnej egzystencji. S Piękne 39 680,00       32 630,00         

6/PS./2021

Calligraphy Diaries - projekt narzędzi popularyzujących 

myśli filozoficzne w formie prezentacji multimedialnej, 

wydawnictwa i responsywnej strony internetowej z 

zastosowaniem kaligrafii, fotografii i tradycyjnych technik 

graficznych na przykładzie filozofii Jiddu Krishnamurtiego. S Proj 23 300,00       16 800,00         

7/PS./2021
Wayfinding design - nowe kierunki w systemach informacji 

wizualnej dla miejsc użyteczności publicznej. S Proj 72 659,00       70 659,00         

8/PS./2021

Rozszerzenie dzieła o fizyczny element świata 

przedstawionego (rekwizyt) jako sposób budowania imersji 

i zaangażowania percepcyjnego z wykorzystaniem 

elementów diegetycznych (kontynuacja) S Proj 29 000,00                               -      

9/PS./2021

Wykorzystywanie technologii fotografii panoramiczno - 

sferycznej 360 w twórczym zastosowaniu w rzeźbiarskich 

działaniach przestrzennych i dokumentacyjnych S Piękne 37 314,00       37 314,00         

10/PS./2021

Badanie wizualne pejzażu kulturowego antropocenu w 

kontekście wytwarzania i wykorzystywania 

(konsumowania) energii". S. Piękne 30 650,00                  2 500,00    

11/PS./2021 Trzeci wymiar projektowania graficznego i typografii. S Proj 109 550,00                             -      

12/PS./2021 Stan rzeczy w epoce Antropocenu S Piękne 18 800,00       18 800,00         

13/PS./2021
Geometryczne formy abstrakcyjne w korelacji z formami 

solarystycznymi  w rzeźby kameralnej S Piękne 22 630,00                22 630,00    

14/PS./2021

Interferencje. Analiza zjawiska immersji w wirtualnej 

rzeczywistości w kontekście rozwoju klasycznego 

warsztatu grafiki artystycznej. Na przykładzie cyklu prac 

sitodrukowych i grafik VR. S Piękne 44 600,00       23 600,00         

Projekty statutowe 2021



15/PS/2021

Realizacja rzeźby w technologii sztańcowania i wytłaczania 

z wykorzystaniem tworzyw tradycyjnych i 

niekonwencjonalnych ze szczególnym uwzględnieniem 

technik cyfrowych. Zbadanie technicznych i artystycznych 

możliwości projektowania i wykonania kształtowników 

negatywowych z wykorzystaniem technologii cyfrowych 

3D. S Piękne 39 520,00       -                      

16/PS/2021

„Rzecz Graficzna” Analiza kluczowych etapów 

powstawania matryc graficznych w klasycznych technikach 

warsztatowych – w oparciu o wykorzystanie plotera CNC. S Piękne 29 220,00       14 000,00         

17/PS/2021

Intermedialność - zastosowanie różnorodnych tradycji, 

sposobów i technik obrazowania w malarstwie, grafice 

cyfrowej, fotografii i filmie S Piękne 42 710,00       16 415,00         

18/PS/2021 Przepis na kolor S Piękne 28 100,00       10 890,00         

19/PS/2021
Możliwości i zastosowanie fotogrametrii i druku 3d w 

animacji poklatkowej S Piękne 19 880,00       1 280,00           

20/PS/2021 Przestrzenie- obraz zapamiętany S Piękne 6 600,00         -                      

21/PS/2021

„Zakorzenione w ziemi” – uprawa roślin jako punkt wyjścia 

do opracowania metod wytwarzania papierów ręcznie 

czerpanych z funkcją mikro ogrodów. S Piękne 19 000,00       19 000,00         

22/PS/2021

Eksperymentalne druki na różnych podłożach metalowych, 

z wykorzystaniem drukarki flatbed printer – drukujący 

atramentami UV S Piękne 50 000,00       -                      

23/PS/2021

Edycja dżwięku i jego relacje z formami plastycznymi w 

praktyce artystycznej, przez pryzmat materialistycznych 

ontologii S Piękne 4 200,00         -                      

24/PS/2021

Analiza ewoluacji idei scenograficznych dramatu Williama 

Szekspira pt. „Hamlet” w oparciu o realizacje sceniczne – 

od oryginalnego miejsca akcji do współczesnych 

inscenizacji. S Proj 19 624,00       8 498,00           

25/PS/2021

Opracowanie metody kształtowania nowych form 

przestrzennych, bazującej na wykorzystaniu przypadku 

kontrolowanego, który powstaje w dwu wymiarowej 

powierzchni S Proj 42 329,03       27 406,00         

26/PS/2021

Druk irysowy – płynna zmiana barwy w obrębie tła 

giloszowego bez użycia przejścia rastrowego w makro 

druku. S Piękne 18 597,00       -                      

27/PS/2021

Metoda skanowania 3D jako narzędzie badawcze do 

transkrypcji struktur naturalnych na projekty o użytkowym 

charakterze dla potrzeb wzornictwa S Proj 57 000,00       -                      


