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AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH 
IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE. 

TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie jest najstarszą wyższą 
uczelnią artystyczną w Polsce, która powstała w roku 1818 i funkcjonowała pierwotnie 
w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po usamodzielnieniu się w roku 1873 przyjęła 
miano Szkoły Sztuk Pięknych, a jej dyrektorem został wybitny polski malarz, od 1979 
roku oficjalny patron uczelni, Jan Matejko (1838-1893), który odegrał zasadniczą rolę 
w ukształtowaniu krakowskiego środowiska artystycznego i wykształcił wielu wybit
nych artystów. Jego następca i pierwszy rektor Julian Fałat, wybitny malarz pejzażysta, 
zasłużył się jako reformator Uczelni, która za jego czasów uzyskała nazwę Akademii 
Sztuk Pięknych. Na przełomie XIX i XX wieku wykładali tu najwięksi polscy twórcy, 
a Akademia stała się centrum życia artystycznego.

Po odzyskaniu przez kraj niepodległości (1918) zorganizowano Oddział krakows
kiej Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu, który działał do końca lat 30. i znacząco 
wpłynął na rozwój oraz promocję sztuki polskiej. Bezpośrednio po II wojnie świato
wej, mimo dotkliwych strat poniesionych w czasie okupacji przez tutejsze środowisko 
artystyczne, powstały w Krakowie dwie uczelnie plastyczne: odrodzona Akademia 
oraz skupiająca przede wszystkim przedstawicieli malarstwa, rzeźby i grafiki warszta
towej, a także Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych z wydziałami: Architektury, Włó
kiennictwa, Projektowania Poligraficznego i zaczątkiem Wydziału Konserwacji. Po ich 
połączeniu w roku 1950 powstała uczelnia o kształcie zbliżonym do dzisiejszej ASP.

Początki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych sięgają połowy XVIII wieku, bo
wiem wówczas utworzono szkołę malarską którą statut sytuował w Oddziale Literatu
ry Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, celem kształcenia młodzie
ży w umiejętnościach malarstwa, rysunku i rzeźby, chociaż już w 1745 roku Uniwer
sytet otoczył opieką 12 członków cechu malarzy, a w 1766 rektor UJ ogłosił Statuty 
albo ustawy i prawa szlachetnej kongregacji malarskiej (...) dla lepszej ochoty do 
uczenia się rysunków młodzi akademickiej (...) nadane. Rok 1826 przyniósł usamo
dzielnienie się szkoły, tworzącej osobny wydział bezpośrednio podległy rektorowi UJ, 
aby w 1833 roku przekształcić ją w Szkołę Malarstwa i Rysunku przy Instytucie Tech
nicznym, a następnie po kolejnych transformacjach awansować do rangi Akademii. 
Zatem krakowska Akademia powstała w wyniku ewolucji, wychodząc ze struktur 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, założonego w 1364 roku i przez lata była Szkołą Sztuk 
Pięknych, a od 1900 roku jest Akademią Sztuk Pięknych. Należy podkreślić, iż od 
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momentu powstania aż do 1918 roku była uczelnią działającą w kraju, którego nie było 
na mapach ówczesnej Europy.

Funkcjonując w zaborze austriackim Szkoła, a później Akademia pełniła dwie 
funkcje:

- uczyła oraz, jako środowisko plastyczne, utrwalała narodową tożsamość, a artyści 
polscy zajmowali się nie tyle formą dzieła, ale jego patriotyczną treścią;

- była miejscem, gdzie rozpoczęły się twórcze spory oraz praca nad wizerunkiem 
rodzimej sztuki współczesnej, a największe nazwiska sztuki polskiej owego czasu to 
profesorowie i uczniowie krakowskiej Akademii.

Jako Akademia Sztuk Pięknych, uczelnia działała (z przerwą podczas II wojny 
światowej) do 1950 roku, gdy po połączeniu z Wyższą Szkołą Plastyczną, przyjęła 
nazwę Akademii Sztuk Plastycznych. Tradycyjną nazwę przywrócono w 1957 roku. 
Do momentu połączenia Akademia Sztuk Pięknych była prawdziwym uniwersytetem 
artystycznym, kształcącym na wysokim poziomie w zakresie malarstwa, rysunku, 
rzeźby, grafiki artystycznej, malarstwa monumentalnego i plastyki teatralnej. Po połą
czeniu utworzono nowe wydziały o specjalnościach oraz programach kształcenia 
przejętych z Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, a więc w zakresie sztuki stosowanej, 
rzemiosła artystycznego i projektowania sztuki dekoracyjnej. Dowodem na „uniwer- 
syteckość” artystyczną Akademii jest rzesza wybitnych twórców, którzy się z nią 
związali lub w niej kształcili.

Historia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, jej związków i przemian jest oparta 
(nieustannie) na najważniejszym elemencie - na tożsamości zasad jej istnienia, a rola 
bytu tej instytucji to znaczenie i sens samej sztuki. Sztuka, choć rodzi się samoistnie, 
z potrzeby człowieka, jako wartość niezwykle cenna, znajduje swe wsparcie 
w instytucjach społecznych. Spośród nich najważniejsze są uczelnie. One właśnie gro
madzą i przekazują wiedzę artystyczną, zapoznają z całą tradycją i dorobkiem w zakresie 
myśli, formy, piękna. Przechowują wartości, prawdy artystyczne oraz towarzyszy im 
przekonanie o kompetencji i autorytecie, gdyż ogniskują w swojej działalności aktyw
ność wielu twórców, tworząc środowisko bogate w indywidualności. W centrum uwagi 
władz ASP znajdują się zarówno czynniki duchowe - programotwórcze, jak i czynniki 
materialne, zabezpieczające jej byt i funkcjonowanie, ale przede wszystkim doskonalenie 
jakości kształcenia oraz dostosowanie go do potrzeb i aspiracji duchowych człowieka - 
artysty XXI wieku, którego przeżycia i myśli towarzyszą współczesnej cywilizacji. Pro
blem określenia zawartości programowej studiów i metod dydaktycznych wobec kierun
ku rozwoju sztuki w stosunku do aktualnej rzeczywistości cywilizacyjnej, a także ich 
związku z indywidualną wolą budowania własnego, autonomicznego świata artysty
cznego, będącego wyrazem twórczej wolności, a także prawa do eksperymentu, jest 
w uczelniach artystycznych dylematem ciągle obecnym, ponieważ zagadnienia te warun
kują strukturę i organizację studiów.

Struktura ASP

Struktura krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w trakcie wiekowej historii jej ist
nienia ulegała wielorakim przekształceniom oraz była zawsze wyrazem określonej 
tendencji, akceptacji pewnych wartości, rozumienia sztuki i działań artystycznych.
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Także obecna struktura Akademii, która składa się z sześciu Wydziałów, łączy w sobie 
kierunki artystyczne oraz projektowe, definitywnie ukształtowane na początku lat 60. 
i trwa w zasadzie bez zmian do dnia dzisiejszego. Struktura ta, jak i model studiów, 
być może będzie musiała ulec zmieniającej się rzeczywistości: zmiany systemowo- 
polityczne, ekonomiczne, społeczne, rozwój nowych technologii wizualnego komuni
kowania, a nade wszystko przemiany w obrębie samej sztuki oraz nowatorskich poszu
kiwań artystycznych, a tworzenie odmiennych kierunków, czy form studiowania po
winno być odpowiedzią na autentyczne wyzwania, jakie stawia sztuce współczesność.

Struktura organizacyjna - kierunki, specjalności i specjalizacje

Wydział Malarstwa - specjalności: malarstwo sztalugowe, tkanina artystyczna, sce
nografia.

Wydział Rzeźby - specjalność: rzeźba.
Wydział Grafiki - specjalności: grafika warsztatowa, projektowanie graficzne, 

rysunek; specjalizacje: film animowany, fotografia - intermedia.
Wydział Architektury Wnętrz - specjalności: projektowanie wnętrz, 

projektowanie mebli, projektowanie wystaw.
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki - specjalności: konserwacja 

malarstwa, konserwacja rzeźby.
Wydział Form Przemysłowych - kierunek: wzornictwo przemysłowe - 

specjalności: projektowanie form przemysłowych 
w następujących dziedzinach projektowych: 
projektowanie ergonomiczne, projektowanie 
produktu, marketingowe projektowanie 
produktu, projektowanie struktur użytkowych, 
projektowanie przestrzeni i barwy, projektowanie 
komunikacji wizualnej.

Wydział Malarstwa

Tradycje, do których odwołuje się Wydział Malarstwa są tożsame z początkiem hi
storii Akademii Sztuk Pięknych, a więc jest dziedzicem istnienia w Krakowie uczelni 
plastycznej. W pierwszym stuleciu swojej działalności uczelnia była bezwydziałowa 
i dzieliła się tylko na szkoły malarstwa, rysunku, rzeźby, a także pracownię technik 
graficznych. Dopiero statut z 1922 roku zapowiadał podział ASP na wydziały: Wydział 
Malarstwa oraz Rzeźby, którego pierwszym dziekanem miał zostać Władysław Jaroc
ki, jak również Wydział Architektury i taka struktura utrzymała się do 1929 roku, po 
czym przywrócono podział Akademii na szkoły.

Jednak po wojnie, w 1949 roku powołano w odrodzonej Akademii Sztuk Pięknych 
Wydział Malarstwa istniejący do roku 1956, kiedy powstał Wydział Malarstwa i Gra
fiki. Od kolejnej reorganizacji w 1968 roku istnieje Wydział Malarstwa z działającymi 
na prawach specjalizacji: Katedrą Scenografii czyli Pracownią Scenografii Teatralnej 
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oraz Pracownią Scenografii Filmowej i Telewizyjnej, a także Pracownią Tkaniny Arty
stycznej (Unikatowej).

Oprócz wymienionych jednostek w skład Wydziału wchodzi obecnie m.in. siedem 
pracowni malarskich i rysunku, pracownia malarstwa oraz rysunku dla I roku studiów, 
a także malarstwa architektonicznego i malarstwa ściennego.

Wydział Malarstwa, będący najstarszym wydziałem uczelni, kształci artystów ma
larzy, natomiast charakter studiów, pracownie i przedmioty mają na celu ukazanie jak 
najszerszego tła artystycznego, a także kulturowego, w które wpisze się swoją twór
czością przyszły absolwent. Możliwość poznania historii sztuki, praktyka malarska 
oraz rysunkowa stanowią technologiczne i intelektualne narzędzia do dyspozycji stu
denta, który w swojej samodzielnej już twórczości, ale też w pracy studyjnej na uczelni 
zdecyduje o swojej drodze artystycznej. Wydział, łącząc w swoim doświadczeniu za
równo tradycję, jak i współczesność, pragnie umożliwić maksymalny rozwój osobowy 
studenta, przekazać wiedzę oraz umiejętności do realizacji własnej twórczości.

Wydział Rzeźby

Tradycje kształcenia w zakresie rzeźby sięgają w krakowskiej Akademii roku 1818, 
zatem początków jej działalności w strukturze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierw
szym kierownikiem katedry rzeźby został przybyły z Wiednia Józef Reidlinger. Kolej
ne reformy szkoły wiązały się z poszerzaniem zakresu i rozwojem metod nauczania 
w tej dziedzinie. Odrębny Wydział Rzeźby powstał w ASP w 1949 roku oraz progra
mowa idea artystyczna pierwszego dziekana Wydziału Xawerego Dunikowskiego, 
interpretacja formy rzeźbiarskiej oparta na studiowaniu natury, okazała się nieogra
niczonym źródłem inspiracji. Rozwinięta m.in. przez Jacka Pugeta, Jerzego Bandurę 
i Wandę Ślędzińską, do dzisiaj pozostaje ważnym elementem programu kształcenia.

Głównym celem Wydziału Rzeźby jest kształcenie, a także wychowanie przyszłych 
twórców sztuki, ukształtowanie osobowości twórczej, świadomej własnej tożsamości 
oraz autonomicznego systemu zachowań i wartości, wprawnie posługującej się zróżni
cowanym warsztatem środków wyrazu.

Program obejmuje nabywanie umiejętności w dziedzinie rzeźby, przygotowanie do 
współpracy w projektowaniu architektury, urbanistyki i otoczenia, jak również do 
twórczości o charakterze interdyscyplinarnym. Zróżnicowanie celów kształcenia znaj
duje wyraz w poszczególnych pracowniach, odzwierciedlających twórcze indywi
dualności pedagogów, a dzięki wszechstronnemu przygotowaniu warsztatowemu 
i teoretycznemu absolwenci Wydziału realizują rzeźbę monumentalną (pomnikową, 
sakralną, plenerową), małe formy rzeźbiarskie, medalierstwo.

Wydział Grafiki

Podejmowanie problematyki warsztatu graficznego sięga czasów powstania Aka
demii w strukturze krakowskiego Uniwersytetu, zaś w 1819 roku zorganizowano 
pierwszą pracownię litograficzną, a w 1832 wprowadzono program nauczania szty- 
charstwa i litografii. W czasie reformowania uczelni przez Juliana Fałata w 1895 roku 



AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE... 99

wyodrębniono formalnie pracownię graficzną, którą kierował Józef Pankiewicz. Naj
większe zasługi w tej dyscyplinie położyli Józef Mehoffer, Jan Stanisławski i Leon 
Wyczółkowski. Ich rozumienie istoty grafiki, jej możliwości kreacyjnych, a nie „re
produkcyjnych” jest do dziś cechą grafiki krakowskiej. Okres międzywojenny umocnił 
tę postawę, a jej szczególnym orędownikiem był wówczas Jan Wojnarski. Natomiast 
po 1945 roku, niezależnie od różnych form organizacyjnych Wydziału Grafiki, który 
ostatecznie usamodzielnił się w 1968 roku, w programach realizowanych przez kolejne 
generacje profesorów, dominowały cele artystyczne. Do powstania Wydziału przyczy
niły się również niezwykłe indywidualności jego profesorów, a więc Ludwika Gar- 
dowskiego, Konrada Srzednickiego i Mieczysława Wejmana, których zasadnicze zało
żenia programowe kontynuuje grono współpracowników oraz następców. Tradycją 
krakowskiego Wydziału Grafiki jest charakterystyczne dla polskich uczelni plastycz
nych łączenie grafiki artystycznej i projektowania graficznego we wspólny program 
dydaktyczny.

Lecz postępująca specjalizacja, a także rozwój nowych mediów mogą budzić wąt
pliwości co do skuteczności takiego modelu kształcenia grafików. Jednak istnieje na 
Wydziale przekonanie, że wobec narastających problemów cywilizacyjnych, właśnie 
kształcenie artystyczne ma do spełnienia nową rolę i powinno być podstawą rzetelnej 
edukacji plastycznej, niezależnie od środków czy narzędzi, jakimi może dysponować 
twórca - grafik lub projektant. Podkreślając rolę i wagę uniwersalnego kształcenia 
podstawowego, z jego kreacyjnymi, etycznymi i społecznymi wartościami, dostrzega 
się w nim podstawy dla postaw odcinających się od koniunkturalnego bądź instrumen
talnego traktowania sztuki czy projektowania, a otwartych na wyzwania współczesno
ści. Układ programu zapewnia studentowi, po przejściu etapu kształcenia podstawowe
go i propedeutycznego, swobodę w wyborze specjalności, pracowni, przedmiotów oraz 
czasu jaki zamierza na nie przeznaczyć. Taka wolność w komponowaniu własnego 
toku studiów, wyrażająca się odpowiedzialnym dokonywaniem wyborów, stanowi 
niezbędny element edukacji artystycznej na krakowskim Wydziale Grafiki, gdzie pe
dagodzy i absolwenci stworzyli nadzwyczaj silne środowisko, w wyniku czego stał się 
wiodącym ośrodkiem grafiki artystycznej w kraju oraz na świecie. Pracownicy Wy
działu Grafiki są inicjatorami jednej z najbardziej znanych wystaw: Międzynarodowe
go Biennale Grafiki w Krakowie (obecnie Triennale).

Wydział Architektury Wnętrz

Zainteresowanie sztuką stosowaną, obserwowane w drugiej połowie XIX wieku 
w całej Europie, nie ominęło również Krakowa. Powstające w ramach tej tendencji 
struktury organizacyjne, stowarzyszenia oraz szkoły ulegały częstym i szybkim prze
kształceniom, a tradycje kształcenia w zakresie projektowania architektury wnętrz, 
a także mebli sięgają tego okresu.

Na początku XX stulecia utrwalały się w krakowskim szkolnictwie dwa wyodręb
nione wcześniej nurty: do pierwszego należy m.in. Państwowa Szkoła Przemysłu Arty
stycznego z Wydziałem Architektury Wnętrz (1918) i Instytut Sztuk Plastycznych 
(1937), do drugiego Studium (1913), a później Wydział (1924) i Katedra Architektury 
(1935) Akademii Sztuk Pięknych. Wydział organizuje sympozja i seminaria, współpra
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cując z firmami oraz specjalistami z pokrewnych dyscyplin. Realizuje wystawy po
święcone projektowaniu wnętrz i mebli. Rozszerzeniu kontaktów Wydziału z uczel
niami zagranicznymi sprzyja udział w międzynarodowym programie współpracy 
i wymiany uniwersyteckiej Socrates/Erasmus. Absolwenci Wydziału, dzięki uzyska
nemu wszechstronnemu wykształceniu, pracują z powodzeniem jako projektanci 
i twórcy w różnych dziedzinach, indywidualnie oraz w zespołach, zarówno w kraju, jak 
i za granicą. Zadaniem Wydziału Architektury Wnętrz jest przygotowanie studentów 
do samodzielnej, twórczej pracy projektowej związanej z kształtowaniem przestrzeni, 
zwłaszcza do projektowania architektury wnętrz i mebli oraz wystaw. Program Wy
działu opiera się na rozwijaniu dwóch zasadniczych czynników osobowości projek
tanta: emocjonalnego i racjonalnego, czyli wrażliwości i świadomości.

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Wydział Konserwacji Zabytków powstał po połączeniu w 1950 roku Akademii 
Sztuk Pięknych i Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Był więc połączeniem dwóch 
jednostek organizacyjnych: Zakładu Technologii i Technik Malarskich założonego 
w 1936 roku w ASP przez Jana Hoplińskiego oraz Studium Konserwacji Zabytków 
zorganizowanego w 1947 roku przy WSSP przez Wiesława Zarzyckiego, przy współ
pracy Władysława Cholewińskiego. Założycielami i organizatorami nowo powstałego 
Wydziału byli profesorowie z obu uczelni, a jego pierwszym oraz wielokrotnym dzie
kanem, a także twórcą merytorycznej koncepcji studiów Józef E. Dutkiewicz. Wydział 
od początku swojego istnienia miał dużą autonomię w zakresie przedmiotów zawodo
wych, jednak przez cały czas swojej działalności zachował więź z macierzystą uczel
nią, głównie w zakresie kształcenia ogólnoplastycznego. Mimo że w ciągu swego ist
nienia Wydział podlegał różnym przekształceniom i zmianom organizacyjnym, stosun
kowo wcześnie utrwaliła się jego podstawowa struktura z dwoma zespolonymi kate
drami malarstwa sztalugowego oraz ściennego, a także katedrą technologii i technik 
malarskich. We wczesnym okresie historii Wydziału podejmowano próby utworzenia 
oddzielnych katedr konserwacji rzeźby oraz konserwacji grafiki, papieru i książki. Jako 
przedmioty dodatkowe prowadzono m.in. wykłady z teorii, jak również historii konser
wacji, z historii sztuki polskiej i chemii. W związku z rozwojem technologii, a także 
technik konserwatorskich nastąpił rozwój konserwacji dzieł sztuki i przemian progra
mowych kształcenia w tym zakresie oraz uległa rozbudowie baza badawcza, szczegól
nie w zakresie zastosowań nauk ścisłych. Wprowadzono również dodatkowe przed
mioty z zakresu mikrobiologii technicznej, petrografii i preparatyki technicznej. Zacie
śniła się współpraca Wydziału z odpowiednimi instytutami i katedrami innych wyż
szych uczelni Krakowa. W ostatnich latach Wydział Konserwacji realizuje coraz wię
cej prac terenowych, angażując się m.in. w prace społeczne o charakterze ogólnokra
jowym, a efektem nasilającej się współpracy międzyuczelnianej są wspólnie organizo
wane sesje naukowe oraz kontakty międzynarodowe.

Celem Wydziału jest kształcenie przyszłych konserwatorów przez przygotowanie 
ich do samodzielnej pracy twórczej w zakresie konserwacji, rekonstrukcji, jak również 
aranżacji zabytków malarstwa i rzeźby, co realizuje się przez rozwiązywanie proble
mów technicznych, a także technologicznych związanych z konserwacją zachowawczą, 
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w połączeniu z umiejętnością wyboru odpowiednich metod służących wydobyciu za
równo estetycznych, jak i historycznych wartości zabytku, współpracę z przedstawi
cielami innych dyscyplin artystycznych, naukowych oraz technicznych, praktykę za
wodową wymagającą sumienności, dyscypliny, dokładności, a także wysokiego stop
nia odpowiedzialności osobistej i etyki zawodowej. Wieloletnia działalność Wydziału 
przyczyniła się do stworzenia pewnego autonomicznego, środowiskowego kierunku 
konserwatorskiego, charakteryzującego się specyficznym rozwiązywaniem problemów 
estetyczno-plastycznych w zakresie konserwacji. Kierunek ten bywa określany termi
nem szkoły krakowskiej.

Wydział Form Przemysłowych

Wydział Form Przemysłowych powstał w 1964 roku, po przekształceniu Studium 
Form Przemysłowych utworzonego dwa lata wcześniej przy Wydziale Architektury 
Wnętrz przez Zbigniewa Chudzikiewicza. Pierwszym dziekanem Wydziału był An
drzej Pawłowski. Wydział kształci projektantów, przygotowując ich do pracy twórczej 
w dyscyplinie wzornictwa przemysłowego. Ponadto realizuje prace projektowe, ba
dawcze, studyjne oraz artystyczne, współpracując w tym zakresie z wieloma instytu
cjami i przedsiębiorstwami przemysłowymi, jak również utrzymuje kontakty oraz 
współpracę z wieloma uczelniami zagranicznymi, biorąc udział w międzynarodowych 
programach współpracy i wymiany uniwersyteckiej.

Samo projektowanie nie jest jeszcze dyscypliną naukową, ale dziedziną wiedzy, 
której prawem i obowiązkiem jest korzystanie z osiągnięć naukowych innych dyscy
plin. Projektowanie form przemysłowych, określane również w Polsce jako wzornictwo 
przemysłowe, integruje elementy nauki, techniki i sztuki. Program Wydziału podpo
rządkowany jest tej zasadzie, ale stwarza również możliwość wykorzystywania indy
widualnych predyspozycji studentów, którzy mogą pogłębiać zagadnienia teoretyczne, 
badawcze oraz praktyczne w wybranych katedrach i pracowniach projektowych. Pod
stawą oceny projektu są kryteria estetyczne, historyczne, ergonomiczne i techniczne. 
Do zadań wzornictwa przemysłowego należy kształtowanie relacji między człowie
kiem a elementami jego otoczenia. Relacje te powinny dostarczać nowych doświad
czeń, prowokować doznania intelektualne, poszerzać skalę ludzkich emocji, a najogól
niej być afirmacją idei humanistycznych. Głównym motywem podejmowanych działań 
projektowych jest optymalizacja warunków życia, jego korzystnego, satysfakcjo
nującego i zabezpieczającego zdrowie standardu. W procesie projektowania istotna jest 
żarliwość projektanta, purystyczna postawa wobec często narzucanej pretensjonalno
ści, krytyczna świadomość autentycznych, a nie pozornych i chwilowych celów.
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Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki

Zakład Historii i Teorii Sztuki

Zajęcia z historii oraz teorii sztuki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych mają 
przybliżyć słuchaczom wiedzę o najistotniejszych zjawiskach w dziejach architektury, 
malarstwa, rzeźby, grafiki i projektowania, a także rozwinąć umiejętność teoretycznej 
refleksji nad szeroko pojętą sztuką, jak również nad własną pracą artystyczną czemu 
służą wykłady i konserwatoria. Ponadto student korzysta z proseminarium 
i seminarium dyplomowego, których głównym celem jest przygotowanie do teore
tycznej części pracy dyplomowej.

Zakład Historii i Teorii Sztuki prowadzi zajęcia, a także seminaria i konsultacje dy
plomowe, jak również organizuje wykłady monograficzne, spotkania z wybitnymi 
artystami oraz naukowcami. Ponadto organizuje wyprawy artystyczno-naukowe, staże, 
sympozja i warsztaty. Zajęcia z historii sztuki stanowią wykłady i ćwiczenia, a obowią
zującym elementem studiów są prace pisemne lub udział w wybranych zajęciach fa
kultatywnych. Celem zajęć jest wyrobienie u słuchaczy nawyku studiowania, a także 
wdrożenie ich w aparat pojęciowy sztuki, jak również wyposażenie w najistotniejsze 
wiadomości dotyczące zdarzeń i przemian artystycznych w szerszym kontekście dzie
jów kultury.

Program dotyczy następujących zagadnień: podstawy wiedzy o sztuce od czasów 
najdawniejszych do końca średniowiecza, dzieje sztuki od włoskiego protorenesansu 
do klasycyzmu włącznie, najistotniejsze wiadomości o źródłach i przemianach doko
nujących się w sztuce współczesnej. Zajęcia obejmujące problematykę sztuki od poło
wy XIX wieku aż do naszych czasów są uzupełniane zwiedzaniem wystaw i muzeów, 
spotkaniami z wybitnymi twórcami, projekcjami filmów wideo, warsztatami oraz pra
cami semestralnymi studentów.

Wykłady z filozofii obejmują tematykę dziejów refleksji filozoficznej w ujęciu pro
blemowym. Celem cyklu zajęć jest wyrobienie u studentów nawyku czytania i inter
pretowania dzieł filozofów, zaznajomienie ich z podstawowymi pojęciami, a także 
dziejami myśli filozoficznej.

Z kolei konserwatoria dotyczące elementów teorii kultury są poświęcone antropo- 
genezie kultury, elementom antropologii i socjologii kultury. Celem zajęć jest wpro
wadzenie do własnych interpretacji dziejów kultury i ich teoretycznych ujęć. Natomiast 
zajęcia z teorii sztuki podejmują pytanie o istotę sztuki, jej fundamentalne idee, katego
rie i sposoby rozumienia. Uwzględniają głosy filozofów i estetyków, teologów i misty
ków, artystów oraz ich dzieła. Dla studentów Wydziału Form Przemysłowych jest 
prezentowane odrębne ujęcie fakultatywne ujawniające i poddające dyskusji funda
mentalne kategorie estetyczne wzornictwa przemysłowego. Seminaria i konsultacje 
dyplomowe mają na celu konkretną pomoc w przygotowaniu prac pisemnych, stano
wiących obowiązującą część pracy dyplomowej. Powyższe wykłady kończące się co
rocznie egzaminem z historii sztuki, filozofii, teorii kultury i teorii sztuki obowiązują 
studentów z wszystkich wydziałów Akademii.
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Studium Pedagogiczne

Studium Pedagogiczne jest jednostką międzywydziałową, której zadaniem jest 
przygotowywanie wykwalifikowanych pedagogów dla szkolnictwa podstawowego, 
średniego ogólnokształcącego i specjalistycznego (licea sztuk plastycznych). Program 
Studium realizowany jest w cyklu dwuletnim, a zajęcia odbywają się w zmiennych 
formach: wykładów, seminariów, ćwiczeń praktycznych. Warunkiem ukończenia Stu
dium, oprócz zaliczenia zajęć, jest odbycie praktyki pedagogicznej w szkole średniej 
(liceum plastyczne, ewentualnie ogólnokształcące) oraz w wybranej placówce wycho
wania pozaszkolnego (dom kultury, ognisko plastyczne itp.). Komisyjny egzamin dy
plomowy ma charakter ustnej obrony prac pisemnych, a świadectwo ukończenia Stu
dium ważne jest jedynie wraz z dyplomem magisterskim ASP.

Biblioteka Główna ASP

Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie jest największą i naj
starszą z bibliotek szkół artystycznych w Polsce posiadającą ponad sto tysięcy wolu
minów, a także innych obiektów, w tym zbiory specjalne: plakaty, grafiki, rysunki, 
fotografie, starodruki (XVI-XVIII wiek), wydania bibliofilskie, okładki książkowe itp. 
dotyczące historii sztuki i kultury.

W skład obecnej Biblioteki Głównej ASP wchodzą m.in. zbiory:
- dawnej Biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego, założonego w 1868 roku 

przez Adriana Baranieckiego,
- biblioteki dawnej Szkoły Sztuk Pięknych, której dyrektorem był Jan Matejko,
- biblioteki i kolekcji grafik ofiarowanych przed II wojną światową przez lwowską 

kolekcjonerkę Helenę Dąbczańską.
Obecnie Biblioteka jest jednostką ogólnouczelnianą o wyodrębnionych zadaniach 

naukowych, usługowych i dydaktycznych, pełniącą równocześnie funkcje ogólnie 
dostępnej biblioteki naukowej. Wspólnie z podlegającą jej biblioteką wydziałową: 
Malarstwa i Rzeźby, tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny uczelni.

Prace Senackiej Komisji ds. Struktury i Programu Studiów przy akceptacji Senatu 
ASP w Krakowie doprowadziły do uruchomienia w 1998 roku trzyletnich wieczo
rowych studiów licencjackich i dwuletnich studiów uzupełniających magisterskich 
w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki warsztatowej, projektowania graficznego 
i fotografii - mediów. Tak więc w strukturze ASP pojawił się nowy element, a także 
powiększyła się liczba studiujących. Powołanie licencjatu w krakowskiej uczelni, sta
nowi niewielki przyczynek do procentowego wzrostu scholaryzacji w naszym kraju. 
Celem kształcenia studentów wyższych artystycznych studiów wieczorowych jest 
stworzenie możliwości uzyskania przez absolwenta kwalifikacji zawodowych na po
ziomie wyższym i tytułu licencjata oraz wyposażenie absolwenta w wysokie umie
jętności w zakresie warsztatu artystycznego lub artystyczno-edukacyjnego w danej 
dyscyplinie twórczej. Celem studiów jest również działanie na wyobraźnię i wrażli
wość oraz poszerzenie świadomości estetycznej wszystkich zainteresowanych, zarów
no tych aspirujących do profesjonalizmu, jak i sympatyków - amatorów sztuki, a także 
przekazanie podstaw wiedzy technicznej oraz technologicznej. Takie kwalifikacje za
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wodowe dają szansę zatrudnienia m.in. w studiach graficznych i reklamowych, prasie, 
wydawnictwach, placówkach oświatowych, edukacyjnych, jak również kulturalnych, 
czy kulturalno-wychowawczych. Powołanie powyższych studiów, jako nowej formy 
kształcenia w krakowskiej Akademii, stanowi wyjście naprzeciw potrzebom edukacyj
nym, związanych z zainteresowaniami w środowiskach artystycznych, jakie wyraża się 
ilością kandydatów przystępujących corocznie do egzaminów wstępnych na wyższe 
uczelnie artystyczne w Polsce oraz liczebnością grupy kandydatów, którzy pomimo 
zdanych egzaminów nie mogą podjąć edukacji z powodu braku miejsc.

Formy kształcenia

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie prowadzi kilka rodzajów studiów różnią
cych się długością, organizacją, a przede wszystkim uzyskiwanym tytułem i dyplomem 
oraz związanymi z nimi uprawnieniami. Formą podstawową są pięcioletnie (sześcio
letnie w przypadku konserwacji) studia magisterskie prowadzone przez każdy Wy
dział uczelni. Absolwent otrzymuje dyplom magistra sztuki z określeniem ukończone
go kierunku i specjalności.

Trzyletnie odpłatne studia licencjackie są organizowane wspólnie przez Wydział 
Malarstwa oraz Wydział Grafiki, których absolwent otrzymuje dyplom licencjata 
i może się ubiegać o przyjęcie na dwuletnie studia uzupełniające magisterskie. Wydział 
Malarstwa prowadzi także podyplomowe studia scenograficzne, których słuchacze 
mogą być absolwentami innych uczelni. Natomiast działające w Akademii Studium 
Pedagogiczne umożliwia studentom i absolwentom zdobycie kwalifikacji pedagogicz
nych, jak również uprawnia do nauczania w szkołach podstawowych oraz średnich, 
a potwierdza je wydawany dyplom lecz ważny tylko z dyplomem magistra ASP. Ofertę 
uczelni uzupełniają studia otwarte organizowane z myślą o wszystkich miłośnikach 
sztuki, pragnących rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia pod opieką dydak
tyczną pedagogów Akademii. Słuchaczy nie obowiązuje limit wieku, a warunkiem 
przyjęcia jest posiadanie świadectwa dojrzałości.

W studiach artystycznych szczególnie ważnym elementem, przyspieszającym roz
wój uzdolnień i dojrzałości twórczej, jest bezpośredni kontakt z dziełami wielkich 
mistrzów oraz możliwość zetknięcia się z innymi środowiskami artystycznymi, uczel
niami, koncepcjami plastycznymi i metodami kształcenia. Doceniając potrzebę wzbo
gacenia procesu studiowania przez intensywną wymianę z innymi ośrodkami, szcze
gólnie zagranicznymi, Akademia konsekwentnie rozwija system swych kontaktów 
międzynarodowych, głównie poprzez udział w programach europejskich, tj. Tempus, 
Ceepus i Socrates - Erasmus. Realizacja programu Erasmus dowodzi, że studia za 
granicą stanowią szczególnie cenne doświadczenie, ponieważ są nie tylko najlepszą 
drogą do poznania innych krajów, języków, kultur i poglądów, ale mają również coraz 
większy wpływ na przebieg kariery naukowej i zawodowej. Uznawanie okresu studiów 
odbywanych za granicą i dyplomów uczelni zagranicznych jest niezbędnym warun
kiem stworzenia „Europy bez granic” w sferze kształcenia i szkolenia, w której studen
ci i pedagodzy mogliby poruszać się bez przeszkód. Wymienione programy, w których 
uczestnictwo jest uzyskiwane na zasadzie konkursu przedstawianych projektów, stwa
rzają studentom krakowskiej ASP możliwość odbywania zagranicznych staży, a profe
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sorom okazje do prowadzenia zajęć w zagranicznych uczelniach. Akademia jest człon
kiem Europejskiej Ligi Uczelni Artystycznych (ELIA) oraz prestiżowej Międzynaro
dowej Rady Stowarzyszeń Projektantów Wzornictwa Przemysłowego (ICS1D), w roku 
1998 została przyjęta do grupy CUMULUS, zrzeszającej wybitne europejskie uczelnie 
artystyczne, w których Wydziały projektowe osiągnęły niezwykle wysoki poziom 
kształcenia w zakresie wzornictwa. Kontynuowana jest także współpraca zagraniczna 
w ramach zawartych wcześniej umów, jak np. z Akademią der Bildenden Kiinste 
w Norymberdze.

Szkolnictwo artystyczne stanowi integralną część całego systemu edukacji pań
stwowej oraz spełnia jedną z podstawowych funkcji w tworzeniu kultury narodowej 
i niezależnie od swojej specyfiki powinno zajmować trwałe miejsce w polskim syste
mie kształcenia, wyrażone w zapisach Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, a specyfikę 
uczelni artystycznych należy rozumieć, jako istotny argument podkreślający ich przy
należność do całej sfery dydaktycznej.

W uczelniach artystycznych nauczanie jest bardziej zindywidualizowane, a w nie
których przypadkach mamy do czynienia z pedagogiem prowadzącym zajęcia z jed
nym studentem. Jednak w wyższych szkołach artystycznych odbywają się również 
wykłady i ćwiczenia, seminaria i proseminaria, a także uzależniony od kierunku stu
diów egzamin dyplomowy. Zajęcia te są prowadzone nie tylko przez profesorów, ale 
i docentów (w dawnym nazewnictwie), adiunktów ze specjalizacją I i II stopnia oraz 
asystentów. 1 dlatego należy dostrzegać związki między szkołami akademickimi, a nie 
tylko zauważać różnicę, specyfikę czy podkreślać odrębność (raczej dziwność) uczelni 
artystycznych wobec pozostałych instytucji akademickich.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie jest szkołą plastyczną, która od wielu lat 
zajmuje pierwsze miejsce w ogólnopolskich rankingach pod względem jakości naucza
nia oraz poziomu kadry pedagogicznej. Mimo iż jest często postrzegana, jako uczelnia 
konserwatywna, kultywująca tradycje oraz zapatrzona w przeszłość i swoją historię, to 
jednak nieustannie przyciąga wielu kandydatów zarówno z kraju, jak również z wielu 
innych państw europejskich, a nawet świata, starających się o przyjęcie na studia czy 
staż naukowy. Akademia dysponuje ogromnymi możliwościami dydaktycznymi, za
równo w zakresie dyscyplin klasycznych, jak malarstwo, rzeźba, grafika, ale także 
wzornictwa przemysłowego, architektury wnętrz, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, 
pracowni komputerowych czy fotograficznych - medialnych, które cieszą się popular
nością i renomą. Natomiast osobliwa twórcza aktywność, z której jest znana zarówno 
z przeszłości, jak i współcześnie sprawia, iż ma znakomite osiągnięcia, z jakich jest 
znana oraz ceniona w całej Europie i nie tylko.

Taka jest dzisiejsza krakowska ASP na tle jej historii i w przewidywaniu jej roli 
w XXI wieku. Była i pozostaje zjawiskiem szczególnym w pejzażu polskiej sztuki, 
bowiem wykształciła wiele pokoleń artystów i wydała najświetniejszych twórców, 
a także uznawana jest za jedną z najlepszych europejskich wyższych uczelni artystycz
nych. Wielu spośród jej absolwentów - malarzy, rzeźbiarzy, grafików, projektantów 
wnętrz i form przemysłowych, scenografów, konserwatorów - efektywnie współtwo
rzy polską kulturę oraz promuje ją na całym świecie, wszędzie gdzie działają lub do
cierają ich dzieła.
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Summary

The article presents historical and currently activity ASP in Krakow - the organizational struc
ture and major education.
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