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VERSUS  oznaczać  może  „konfrontację”  i  to  właśnie  zabarwienie  znaczeniowe
zacytowanego  powyżej  łacińskiego  słowa  –  stało  się  powodem  użycia  go  jako  tytułu
wystawy,  zestawiającej  ze  sobą  rozmaite  postawy  twórcze,  ale  przede  wszystkim
podejmującej  próbę  „wyważonej  prezentacji”  realizacji  studenckich  i  prac  artystów
i  artystek,  prowadzących  określone  pracownie  na  Wydziale  Edukacji  Artystycznej
i  Kuratorstwa  Uniwersytetu  Artystycznego  w  Poznaniu.  Wydział  ten  jest  dynamicznie
rozwijającą  się  jednostką,  która  posiada  bogatą  propozycję  edukacyjno-artystyczną,
a  potencjał  Wydziału  tkwi  w  znacznej  części,  w  ofercie  jego  pracowni  artystycznych,
działających  w  ramach  wydziałowej  Katedry  Interdyscyplinarnej.  Wspomniana  Katedra
skupia w swoim obrębie dwie  pracownie rysunku,  trzy pracownie malarstwa oraz pięć
artystycznych pracowni specjalistycznych, łączących w swoich programach zagadnienia
sztuki,  nauki  i  teorii.  Wystawa  „Versus”,  poprzez  dokonanie  koniecznych  w  takim
przypadku wyborów i  „uogólnień”,  prezentuje specyfikę pięciu jednostek dydaktycznych
dynamicznie działających w Katedrze Interdyscyplinarnej WEAiK UAP oraz, co niezwykle
ważne,  dostępnych  i  otwartych  dla  wszystkich  studentów  i  studentek  poznańskiego
Uniwersytetu Artystycznego, jako pracownie wolnego wyboru. W takim kontekście warto
zapewne chociaż w ogólnym wymiarze przedstawić profile zaprezentowanych na wystawie
pracowni oraz specyfikę podejmowanych przez nie tropów edukacyjnych. 

„Opowieść”  tego  rodzaju  można  by  rozpocząć  od  krótkiej  charakterystyki  I  Pracowni
Rysunku, prowadzonej  przez prof.  Joannę Imielską i  asystującą Jej  dr Sonię Rammer.
Pracownia  ta  cieszy  się  ogromną  popularnością  i  zazwyczaj,  każdego  roku
akademickiego,  podejmuje  współpracę  z  około  pięćdziesięcioma  osobami  z  różnych
wydziałów  poznańskiej  szkoły  sztuk  pięknych.  Decydują  o  tym,  między  innymi:
interdyscyplinarny program Pracowni,  panująca w niej  aura tolerancji  i  otwartości,  oraz
osobowości  prowadzących  ją  Artystek.  Doświadczenia  artystyczne  prof.  Imielskiej
i dr Rammer interesująco wpływają na poszukiwania twórcze ich studentów i studentek.



W I Pracowni Rysunku powstają różnorodne w charakterze prace, zarówno takie, które
odnoszą się do technik rysunkowych, jak takie, które są edytowane poza obszarem tego
rodzaju środków wizualnego obrazowania. Możliwa jest tutaj  również interdyscyplinarna
konfrontacja  tradycyjnych  i  niekonwencjonalnych  sposobów  budowy  wypowiedzi
artystycznej – np. połączenie inwencji rysunkowej z medium fotografii czy strukturą książki
artystycznej  lub  przestrzennego  obiektu.  I  Pracownia  Rysunku  prezentuje  często
dokonania  swoich  podopiecznych  poza  murami  macierzystej  Uczelni  oraz  organizuje
liczne plenery, także poza granicami naszego kraju, np. w Sieber w Niemczech. Warto
podkreślić,  że  jest  ona  otwarta  na  eksperyment  artystyczny,  ale  również  skutecznie
zapoznaje  z  tradycyjnymi  sposobami  i  tropami  wykorzystania  możliwości  klasycznego
medium rysunku w indywidualnych poszukiwaniach studiujących w niej osób. Atmosfera
życzliwości, tolerancji i poszanowania indywidualności studentów i studentek panuje także
w  I  Pracowni  Malarstwa,  prowadzonej  przez  prof.  Andrzeja  Leśnika  i  as.  Sebastiana
Krzywaka.  Prowadzący  Pracownię  Malarze  zainteresowani  są  we  własnych
poszukiwaniach twórczych eksplorowaniem możliwości abstrakcyjnego budowania dzieła
malarskiego,  na  zasadach  zauważalnego  dystansu  wobec  stereotypów  i  obiegowych
przyzwyczajeń dotyczących strategii kreowania niefiguratywnych kompozycji pikturalnych.
Ich  zainteresowania  abstrakcyjnością  i  jej  malarskim  potencjałem mają,  co  oczywiste,
zauważalny  wpływ  na  charakter  studenckich  obrazów  powstających  w  I  Pracowni
Malarstwa,  lecz  nie  ograniczają  one  zakresu  wyboru  malarskich  konwencji  i  tropów,
którymi podążać mogą studiujący tu młodzi adepci sztuki. W Pracowni powstają bowiem
także obrazy figuratywne, bardziej  tradycyjne w charakterze lub takie,  które integralnie
łączą elementy figuratywne i abstrakcyjne. Godne uwagi są również w dorobku Pracowni
pewne  dyskretne  w  charakterze  eksperymenty,  które  związane  są  z  naruszaniem
„dyscyplinarnej” czystości powstających kompozycji,  np. poprzez użycie nie wywodzących
się z tradycji  malarstwa tworzyw i  materiałów oraz ich konfrontacja z podobraziem lub
strukturą o rodowodzie „czysto” malarskim. 

Pracownie  specjalistyczne  Katedry  Interdyscyplinarnej  Wydziału  Edukacji  Artystycznej
i  Kuratorstwa  reprezentuje  między  innymi  Pracownia  Projektów  i  Badań
Transdyscyplinarnych,  prowadzona  przez  prof.  Joannę  Hoffmann-Dietrich  i  as.  Piotra
Słomczewskiego.   Pracownia  ta  rozpoczęła  swoją  działalność  w  roku  akademickim
2011/2012. Program pracowni jest odpowiedzią na zmiany zachodzące we współczesnej
kulturze i wpisaniem się w progresywne i coraz intensywniej rozwijające się trendy, oparte
na wzajemnych relacjach sztuki, nauki i technologii. Pracownia utrzymuje żywe kontakty
z różnymi środowiskami akademickimi, dając studentom i studentkom możliwość realizacji
interdyscyplinarnych projektów, również poza murami UAP (we współpracy z instytucjami
i laboratoriami naukowymi). Pracownia współprowadzi Klub Nauki i Sztuki we współpracy
z  Wydziałem  Biologii  UAM  oraz  prowadzi  Galerię  Klubu  Nauki  i  Sztuki  w  Collegium
Biologicum w Poznaniu. W ramach programu pracowni studenci realizują swoje własne
projekty  i/lub  włączają  się  w  interdyscyplinarne  projekty  pracowniane.  Studenci  mogą
pracować  w  dowolnych  technikach  i  mediach  oraz  wykorzystywać  całe  spektrum
artystycznych  strategii.  Pracownia  prowadzi  również  warsztaty  z  programów
umożliwiających  tworzenie  dzieł  interaktywnych.  Do  tradycji  Pracowni  należy  coroczny
udział w Ogólnopolskiej Nocy Naukowców i Nocy Biologów (we współpracy z poznańskim
Wydziałem  Biologii  UAM)  czy  w  Fascynującym  Świecie  Roślin.  Z  kolei  Pracownia
Projektów  i  Działań  Twórczych,  prowadzona  przez  dr  Magdalenę  Parnasow-Kujawę
i  dr.  Marca Tobiasa Winterhagena,  przygotowuje  studiujące w niej  osoby do pracy na
obszarze  warsztatów  twórczych  (warsztatów  edukacyjnych  i  warsztatów  kreacyjnych).
Zajmuje się badaniami i projektami adresowanymi do ludzi w różnym wieku, odmiennych
profesji i pochodzących z rozmaitych grup społecznych. Prowadzone w niej zajęcia mają
charakter seminarium, prezentacji i warsztatów. W ich ramach odbywają się konsultacje



i  korekty,  opracowanych  przez  studentów  koncepcji  działań.  Pracownia  funkcjonuje
w  formie  konwersatoryjnej,  co  umożliwia  dyskusję  i  ułatwia  studentom  dzielenie  się
własnymi  przemyśleniami,  spostrzeżeniami  oraz  wnioskami.  Pracownia  Projektów
i  Działań  Twórczych  objęta  jest  patronatem  Polskiego  Komitetu  Międzynarodowego
Stowarzyszenie Wychowania przez Sztukę InSEA i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
Współpracuje  z  wieloma  przedszkolami,  szkołami  wszystkich  szczebli  nauczania,
placówkami  edukacyjnymi,  oświatowymi  oraz  ośrodkami  sztuki  i  kultury.  Ogromnym
atutem  Pracowni  jest  zaznajamianie  grup  studenckich  z  możliwościami  medium
filmowego, co z bardzo ciekawymi skutkami artystycznymi przeprowadza dr Marc Tobias
Winterhagen.  Wśród  pracowni  specjalistycznych  Wydziału  Edukacji  Artystycznej
i  Kuratorstwa  ewidentnie  odrębny  i  unikatowy  zarazem  program  reprezentuje  z  całą
pewnością Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki, prowadzona przez profesora Rafała
Boettnera-Łubowskiego i asystenta stażystę Aleksandra Radziszewskiego. Pracownia ta
powstała w 2013 roku i jako jedyna do tej pory w Polsce, czyni rdzeniem programowym
swoich  poszukiwań  artystyczne  zagadnienia  autotematyczne,  a  więc  między  innymi
kreowanie  realizacji  wizualnych  przekazujących  refleksje  typu  „sztuka  o  sztuce”.
Pracownia  nigdy nie  narzucała  i  nie  narzuca  nadal  jednego,  preferowanego  medium,
a  więc  powstawać  w  niej  mogą  prace  edytowane  w  ramach:  fotografii,  obiektu
artystycznego,  malarstwa,  grafiki,  rzeźby,  filmu;  ale  również  takie  wypowiedzi  twórcze,
które  łączą  w  sobie  różne  techniki,  media  czy  stylistyczne  konwencje.  Poza  tym
wszystkim,  studenci  i  studentki  zapraszani  są  do  indywidualnych  poszukiwań,
odnoszących  się  do  ich  własnych  preferencji  i  zainteresowań  twórczych,  w  pewnych
przypadkach nawet kosztem odchodzenia  przez nich od rdzenia głównych zainteresowań
programowych Pracowni. Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki daje studiującym w niej
osobom możliwość podejmowania polemicznych i dialogicznych odniesień do dziedzictwa
dawnej i  współczesnej sztuki.  Zaprasza również do podejmowania  prób „refleksyjnego
skupienia” i  „badania” rozmaitych problemów i  zagadnień z dziedziny sztuki,  obecnych
w niej konwencji, tematów czy ujęć ikonograficznych. W związku z powyższym w Pracowni
podejmowane są  również  dyskusje  i  wykłady dotyczące wybranych  zagadnień z  teorii
i historii sztuki, a w obrębie programowych zainteresowań jednostki duże znaczenie mają
zagadnienia  dotyczące  poetyki  cytatu  oraz  intertekstualnych  praktyk  artystycznych.
Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki, podobnie jak I Pracownia Rysunku, Pracownia
Projektów i Badań Transdyscyplinarnych czy Pracownia Projektów i Działań Twórczych,
wykracza poza mury Uczelni i prezentuje wybrane studenckie prace w uznanych galeriach
w Polsce,  takich  jak,  na  przykład:  Galeria  Miejska  „Arsenał”  w Poznaniu,  czy Galeria
Sztuki „Wozownia” w Toruniu. 

Wydział  Edukacji  Artystycznej  i  Kuratorstwa  posiada  unikalną  propozycję  dla  swoich
studentów i studentek. Na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
pozwala  zdobywać,  zarówno  określone  doświadczenia  artystyczne,  jak  i  rozwijać
kompetencje,  wiedzę i  umiejętności  przydatne w pracy we współczesnych instytucjach
kultury. Nie można również zapomnieć o ważnym potencjale pozostałych wydziałowych
pracowni  rysunku  i  malarstwa,  a  więc:  Pracowni  Malarstwa,  prowadzonej  przez  prof.
Mariusza  Kruka  i  dr  Magdalenę  Kleszyńską,  Pracowni  Malarstwa  prof.  Piotra
C. Kowalskiego i as. Piotra Machy oraz II  Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku, którą
niezwykle dynamicznie prowadzą: prof.  Anna Tyczyńska wraz z as. Justyną Olszewską,
podejmując  bardzo często  konstruktywną,  pod względem artystycznym i  poznawczym,
współpracę z uniwersyteckimi placówkami naukowymi: np. z Instytutem Archeologii  czy
Instytutem  Astronomii  Uniwersytetu  im.  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu.  Większość
wymienionych powyżej pracowni posiada interdyscyplinarny program edukacyjny, co silnie
koresponduje ze strategią rozwoju całości Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa
poznańskiego  Uniwersytetu  Artystycznego.  Atutem  jednostki  jest  również  niedawno



powstały  kierunek  teoretyczny:  kuratorstwo  i  teorie  sztuki,  w  którego  rozwój  silnie
zaangażowane/zaangażowani  są znakomite teoretyczki  i  znakomici  teoretycy pracujący
obecnie na Wydziale, a więc między innymi: prof. Izabela Kowalczyk (obecna Dziekan
Wydziału), prof. Marta Smolińska, prof. Izolda Kiec, dr Justyna Ryczek, dr Marcin Szeląg,
czy dr Witold Kanicki, z których doświadczenia i inicjatyw korzysta znacząco także cała
społeczność akademicka poznańskiej Uczelni.

Rafał Boettner-Łubowski /kurator wystawy/

  Biogramy uczestników wystawy:
 
  PROF. JOANNA IMIELSKA
Joanna Imielska urodziła się w 1962 roku w Bydgoszczy. W latach 1983-88 studiowała      
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet 
Artystyczny). Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni rysunku profesor Izabelli 
Gustowskiej. Od 1989 roku pracuje na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym, od 2013 
roku na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 1994 roku prowadzi pracownię rysunku   
na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. W latach 2002-2008 była Prodziekanem, 
a w latach 2008-2016 Dziekanem  wspomnianego Wydziału. W latach 1990-91 i 1997 była
stypendystką Ministra Kultury i Sztuki, oraz Ministra Kultury w 2005 roku. Zajmuje się 
rysunkiem i malarstwem. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach indywidualnych   
i zbiorowych w Polsce i zagranicą.                                                                         
www.joannaimielska.com

DR SONIA RAMMER
Sonia Rammer urodziła się w 1976 roku. Dyplomy uzyskała na Wydziale Edukacji 
Artystycznej w 2001 roku i na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, z dziedziny malarstwa
i rysunku w 2002 roku  oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na Wydziale Nauk 
Społecznych z zakresu psychologii, w 2010 roku. Artystka, psycholożka, zawodowo 
związana z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu (Wydział Edukacji Artystycznej          
i Kuratorstwa). Zajmuje się sztuką oraz teorią, ze szczególnym uwzględnieniem 
psychologicznych aspektów twórczości. Brała udział w wystawach zbiorowych, 
indywidualnych oraz w wielu konferencjach. Autorka i współautorka tekstów traktujących    
o fenomenie twórczości z perspektywy psychoanalitycznej. W 2013 roku uzyskała tytuł 
doktora w dziedzinie Sztuki Plastyczne, w dyscyplinie artystycznej Sztuki Piękne. 

PROF. UAP RAFAŁ BOETTNER-ŁUBOWSKI 
(ur. 1974) Rzeźbiarz i artysta sztuk wizualnych. Zajmuje się również działalnością               
z dziedziny teorii, krytyki i promocji sztuki. Doktor habilitowany w dziedzinie sztuk 
plastycznych w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne. Profesor nadzwyczajny 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Studia w latach 1994-2000 w Akademii Sztuk 
Pięknych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby oraz na Wydziale Edukacji 
Artystycznej. Doktorat na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2006 
roku. Habilitacja na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku w 2014 roku. Tworzy 
instalacje, obiekty i kompozycje rzeźbiarskie oraz prace z dziedziny malarstwa, 
podejmujące relacje dialogiczne i polemiczne z istniejącymi już dziełami, postawami           
i poetykami twórczymi. W swojej sztuce odnosi się także do wybranych możliwości technik
cyfrowych. Bardzo często inspiracją dla jego wypowiedzi twórczych jest szeroko 
rozumiana tradycja artystyczna: antyczna, nowożytna i XIX-wieczna oraz sztuka 
współczesna, z którą Rafał Boettner-Łubowski koresponduje, ale i w rozmaity sposób 
polemizuje. Autor ponad stu tekstów z dziedziny teorii, krytyki i promocji sztuki. Jako 
teoretyk sztuki, Rafał Boettner-Łubowski przede wszystkim poświęca się refleksji na temat 

http://www.joannaimielska.com/


estetyki i historii rzeźby oraz współczesnych interdyscyplinarnych praktyk artystycznych. 
Swoje rozważania od 2002 roku publikował na łamach „Kwartalnika Rzeźby. Orońsko”. 
Poza tym bardzo ważnym tematem jego teoretycznych rozważań jest problematyka cytatu 
i praktyk twórczego artystycznego naśladownictwa w sztuce. Obecnie pracuje                   
na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jako kierownik Pracowni Otwartych Interpretacji 
Sztuki. Od października 2016 roku – kierownik Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału 
Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Działalność 
dydaktyczną na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu prowadzi jako Rafał Łubowski. 
Teksty, wystawy i autorskie wystąpienia naukowe publikuje pod pseudonimem: Rafał 
Boettner-Łubowski.                                                       

www.boettner-lubowski.pl

ALEKSANDER RADZISZEWSKI

(ur. 1991) Artysta sztuk wizualnych. Architekt krajobrazu. W 2018 roku obronił                     
z wyróżnieniem dyplom magisterski na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu. Jest studentem studiów II stopnia na Wydziale Edukacji 
Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Stypendysta Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2018. Laureat Konkursu im. Marii Dokowicz       
na najlepszy dyplom UAP. Brał udział w wystawach zbiorowych w Polsce i zagranicą  
(m.in. Szanghaj, Chiny). Autor tekstów na temat sztuki i architektury (współredaktor 32. 
numeru „Zeszytów Artystycznych”). Jest autorem projektów z zakresu architektury              
i architektury krajobrazu oraz instalacji artystycznych, fotografii, filmów wideo, obiektów      
i realizacji przestrzennych typu land art. Od listopada 2018 roku – asystent stażysta w 
Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki UAP. 

PROF. ANDRZEJ LEŚNIK
Andrzej Leśnik urodził się w 1959 roku w Głuszycy na Dolnym Śląsku. W latach 1974–
1979 – uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Studia 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych na Wydziale Malarstwa, Grafiki 
i Rzeźby ukończył w 1984 roku dyplomem z zakresu malarstwa w pracowni profesora 
Włodzimierza Dudkowiaka. W 2014 roku otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego. 
Mieszka i pracuje w Poznaniu. Uprawia twórczość z dziedziny rysunku i malarstwa. 
Laureat: Nagrody Głównej Prezydenta Miasta Gdańska z dziedziny malarstwa na III 
Ogólnopolskim Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej w Trójmieście w 2005 roku. 
Kierownik I Pracowni Malarstwa Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji 
Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Swoją twórczość 
prezentował na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą. 
Wielbiciel podróży i wędrówek górskich, realizowanych, między innymi w: Peru, 
Karkonoszach i Górach Izerskich. 

SEBASTIAN KRZYWAK
Sebastian Krzywak urodził się w 1979 roku w Zielonej Górze. Studiował malarstwo             
na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom uzyskał w roku 2005 w pracowni            
prof. Włodzimierza Dudkowiaka. Stypendysta BZ WBK, laureat konkursu Salted Candy      
w 2009 roku. Zajmuje się głównie malarstwem. Prezentował swoje prace m.in. w Galerii 
Nowa, Starter, Rotunda, ON i Rodriguez Gallery w Poznaniu, Galerii Leto w Warszawie, 
Galerii PWW w Zielonej Górze, MBWA w Lesznie, Wieży Ciśnień w Koninie, BWA 
w Bielsku Białej, Galerii Wozownia w Toruniu i Kulturbrauerei w Berlinie oraz 
w przestrzeniach pozainstytucjonalnych. Współpracuje z Galerią Nowa w Poznaniu. 



Asystent w I Pracowni Malarstwa Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji 
Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

PROF. UAP JOANNA HOFFMANN-DIETRICH
Artystka, kuratorka, nauczycielka akademicka. Kierowniczka Pracowni Projektów i Badań 
Transdyscyplinarnych na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu, Inicjatorka Klubu Nauki i Sztuki w Poznaniu we współpracy      
z Wydziałem Biologii UAM, prowadzi „Art & Science Node” w Berlinie, uczestniczka 
programów EU „Horizon 2020: Research&Innovation” oraz „Vertigo Starts”,  kuratorka 
międzynarodowych wystaw łączących obszary sztuki, nauki i innowacji. Wielokrotnie 
nagradzana artystka multimedialna, działająca w obszarze sztuki i nauki, której prace 
prezentowane były na ponad 250 wystawach i festiwalach w kraju i zagranica              
m.in. w/na: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, WRO Festiwal
Sztuki Mediów we Wrocławiu, Dana Centre/Science Museum w Londynie, EPO European 
Patent Office Berlin, MOCA Museum of Contemporary Art W Londynie, Transmediale 
Festival of Digital Culture w Berlinie, Video Brasil Sao Paolo, Hiroshima City Museum JP, 
MUSE Centre of Photography and the Moving Image, New York. Uczestniczka wielu 
międzynarodowych konferencji, m.in.: International Symposium for Electronic Arts              
w Singapurze, w Istambule i Sydney, Beyond: Future Design ZKM, Centre for Art. & Media
/HFG Karlsruhe, Mutamorphisis CIANT  w Pradze, „W kierunku III Kultury” w Gdańsku, 
Gość specjalny European Congress of Biotechnology 2016 w Krakowie, uczestniczka 
programów rezydencjalnych art & science m.in. w Indiach(KHOJ Kalkuta, KHOJ/ICGEB 
New Dehli, CEMA Bangalore) i w Niemczech (KW Film University Potsdam-Babelsberg; 
DKFZ German Centre for Cancer Research Heidelberg). Obecnie współpracuje               
m.in. z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,                   
z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz       
z 3IT Fraunhofer Institute w Berlinie.                                                    
www.johoffmann.com

PIOTR  SŁOMCZEWSKI
Artysta sztuk wizualnych, posługujący się wieloma mediami: od rzeźby-obiektu po 
instalacje interaktywne. W roku 2013 ukończył studia na Uniwersytecie Artystycznym         
w Poznaniu dyplomem w wyróżnieniem. Kurator wystaw oraz autor wielu warsztatów 
edukacyjno-artystycznych. Jest asystentem w Pracowni Projektów i Badań 
Transdyscyplinarnych na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. W 2014 roku 
realizował projekt badawczy pt. „Synestezja, tożsamość, a świadomość twórcza”, 
finansowany ze środków przeznaczonych na Rozwój Młodych Naukowców. 

www.pan.synestetyk.pl

MAGDALENA PARNASOW-KUJAWA 
ur. 1975) Studia ukończyła z wyróżnieniem na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu,         
na Wydziale Edukacji Artystycznej, w dwóch zakresach: krytyk i promotor sztuki oraz 
edukacji artystycznej. Studiowała także na Wydziale Grafiki tej samej Uczelni, gdzie 
uzyskała dyplom z wyróżnieniem w zakresie grafiki warsztatowej i w zakresie malarstwa 
sztalugowego. Od 2003 pracuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2010       
do 2016 roku była kierownikiem Uniwersytetu Artystycznego III Wieku, działającego           
w ramach poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. W 2012 roku obroniła doktorat          
na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. 
Od 2012 roku jest kierownikiem Pracowni Projektów i Działań Twórczych, na studiach 
licencjackich Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W latach 2003-2006 pełniła funkcję 

http://www.pan.synestetyk.pl/
http://www.johoffmann.com/


skarbnika Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez 
Sztukę (InSEA). W latach 2007-2014 była wiceprzewodniczącą tego stowarzyszenia.         
W 2007 rozpoczęła współpracę z Muzeum Narodowym w Poznaniu, w ramach której 
zajmuje się popularyzacją działań w obszarze rysunku i malarstwa. Od 2017 roku jest 
prezesem Stowarzyszenia MUA.W 2004 roku została laureatką Programu Stypendialnego 
Ministra Kultury „Młoda Polska”. W 2008 roku otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego półroczne stypendium twórcze. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz 
litografią. Była uczestniczką wystaw w kraju i za granicą. Brała udział w licznych 
działaniach warsztatowych dla dzieci, młodzieży, a także dla osób dorosłych 
pochodzących z różnych grup społecznych. Współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia 
Nauczycieli, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Aresztem Śledczym w Poznaniu, 
Wydawnictwem „Zakamarki”, licznymi przedszkolami, szkołami wszystkich szczebli 
nauczania, placówkami oświatowymi i kulturalnymi. 

MARC TOBIAS WINTERHAGEN 
(ur. 1977 we Frankfurcie nad Menem). Artysta intermedialny. W latach 1999-2001 – 
montażysta i asystent  produkcji filmowej w Monachium. Rok później rozwijał 
doświadczenia zawodowe z dziedziny reżyserii, scenografii i pracy operatora kamery         
w Indiach oraz do roku 2004 jako asystent reżysera w Teatrze Narodowym  w Oldenburgu.
Absolwent Wydziału Intermediów Akademii sztuk Pięknych w Lipsku (2007) oraz Wydziału 
Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (2010) – dyplom         
w Pracowni prof. Piotra Kurki pt. „Powrót gry w społeczeństwie” oraz aneks do w/w 
dyplomu pod opieką prof. Jarosława Kozłowskiego. W latach 2011-2015 – asystent            
w II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku na Wydziale Edukacji Artystycznej UAP.          
Od 2015 roku – współpraca z Pracownią Projektów i Działań Twórczych WEAiK . W 2016 
roku – obrona pracy doktorskiej pt. „W poszukiwaniu ukrytego piękna. Ograniczenia ciała 
jako wyznacznik nowej definicji normalności – reinterpretacja kanonu”, pod opieką             
prof. Janusza Bałdygi na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP. Żyje i pracuje  
w Poznaniu. 


