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Aneta Popławska Szafa — ćwiczenie zrealizowane w Pracowni Ilustracji Z. Januszewskiego ASP Warszawa 2010. 
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Aleksandra Siekierko Dira necessitas — ćwiczenie Stopklatka zrealizowane w Pracowni Ilustracji Z. Januszewskiego ASP Warszawa 2009.
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Marta Wyczółkowska The Book of Characters — dyplom zrealizowany w Pracowni Ilustracji Z. Januszewskiego ASP Warszawa 2010. 
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Sk³onnoœci ostroœc i



                     Człowiek jest zwierzęciem wizualnym, 
                     a nasz pierwszy kontakt ze słowem drukowanym 
                     dokonuje się przez obraz. Zygmunt Januszewski 

Proza, poezja doskonale sobie radzą bez interwencji ilustratora. Artyści malują, rysują obok tekstu, gdy chcą go spopularyzować, skomentować, wyjaśnić, narzucić nastrój, czy po prostu ozdobić. 
Ilustracja jest wielofunkcyjną formą sztuk plastycznych asymilującą w sobie malarstwo, rysunek, grafikę, typografię, fotografię, ornamentykę, instalacje przestrzenne i animację. Dopełnia, objaśnia, nobilituje 
albo zwyczajnie upiększa publikacje literackie, prasowe i dokumentalne. Prowokuje, wywołuje emocje kreując na papierze fenomeny ludzi, ruchu, fauny i flory.

Bawi mnie działanie na obszarze wielu gatunków twórczości. Zajmuję się ilustracją książkową i prasową, plakatem, znakiem graficznym, fotografią, znaczkiem pocztowym, animacją, ceramiką, rysunkiem i malarstwem. 
Rysuję i maluję postacie i przedmioty nadając im charakter groteskowy. Istnieje delikatna granica pomiędzy rysunkiem satyrycznym a błahym żartem. Staram się jej nie przekraczać. Moje ilustracje są beztroską, 
pozbawioną barier interpretacją wycinków otaczającej nas rzeczywistości. Rysując, buduję własny „tajemniczy ogród”, zostawiam za sobą niepokoje realnego świata. Lubię skróty myślowe — przekaz zawarty 
w obrazach staje się uniwersalny, jasny. Interesujące jest odkrywanie środków formalnych użytych przez innych „realizatorów obrazu”. Robię szkice interesujących mnie sytuacji i miejsc. Pasja rysowania, „rozmawiania“ 
szkicami procentuje tysiącami nie zawsze zachowanych rysunków. Staram się je katalogować, wykorzystuję je później w moich pracach.

Skupiska artystów wyzwalają nonkonformizm, sprzyjają odrzucaniu istniejących idei. Tam lansuje się nowe nazwiska, mody i obowiązujące kierunki działań - często związane z komercją. Dzieło niepostrzeżenie 
staje się towarem. Środowiska artystów tworzą się wokół współczesnych mecenatów sztuki, są nimi teraz światowe organizacje finansowe, ośrodki polityczne i informacyjne z siedzibami w bogatych krajach Zachodu. 
Dobrze, że Polska dołącza do nich.

Nie ma obiektywnych kryteriów pozwalających odróżnić sztukę dobrą od złej. Akt twórczy jest niepowtarzalny. Nie można stosować probierzy zebranych wobec już istniejących dzieł sztuki do oceny nowych. 
Biegłość warsztatowa często wpływa na ocenę artysty, ale nie może decydować o wartości jego pracy. Moja ocena pracy innych jest liberalna, doceniam każdy autentyczny akt twórczy. Pewien wpływ na kształtowanie 
piękna ma moda, na co dzień narzucająca swoje widzenie. Trendy, awangardę, eksperymenty artystów odbieram jako oryginalny suplement do kultury popularnej, którą cenię. Jest ona swoistym uproszczeniem, 
folklorem naszych czasów. Rozmawiam o niej ze studentami... Jadwiga Okrassa Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
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•  Pracownia Ilustracji Warszawskiej Akademii Sztuk Piêknych to instytucja ca³kiem ju¿ okrzep³a a zara-

zem dynamicznie siê rozwijaj¹ca. Za³o¿ona zosta³a przez Jana Marcina Szancera w zamierzch³ych latach 

50-tych zesz³ego stulecia. W roku 1971 prowadzenie jej przej¹³ Janusz Stanny, po nim zaœ do ostatecznego 

rozkwitu doprowadzi³ j¹ profesor Zygmunt Januszewski. Ostatnie 10 lat pod jego kierownictwem obfitowa³o 

w wydarzenia. Pokazywaliœmy prace naszych studentów na wystawach w kraju i zagranic¹. 80 studentów 

uzyska³o stopieñ licencjata i magistra. Organizowaliœmy projekty z zewnêtrznymi partnerami, warsztaty 

i wyk³ady, wydawaliœmy w³asne, nagradzane w konkursach publikacje. W najbli¿szych miesi¹cach czekaj¹ nas 

wystawy w Helsinkach i Budpeszcie. Tê dobr¹ passê przerwa³a œmieræ profesora Januszewskiego we wrzeœniu 

2013 roku. W chwili obecnej Pracownia znajduje siê w okresie przejœciowym, a my - asystenci profesora - szukamy 

formu³y umo¿liwiaj¹cej kontynuowanie jego dziedzictwa. • www.illustrationstudio.pl 

SKŁONNOŚCI DO OSTROŚCI to inicjatywa organizatorów Satyrykonu. Jako pierwsza w „międzyuczelnianym turnieju” zaprezentowała się w 2010 roku warszawska Akademia Sztuk Pięknych. Kolejne dwa pokazy objęły 
prace studentów z Gdańska i Wrocławia. Kalendarz je sumuje.  Następne próby, podczas kolejnych Satyrykonów, podejmą Akademie Sztuk Pięknych  z Katowic, Poznania i Łodzi.
Moja przyjaźń z Zygmuntem Januszewskim, nasze wspólne przemyślenia, długie rozmowy, troska i zamysł, by pokazywać twórczość  studentów, dały początek bardzo ważnemu przedsięwzięciu. To ukłon w stronę 
twórców młodych. Tytułową ideę doskonale dookreślił we wprowadzeniu do katalogu studentów warszawskich sam prof. Zygmunt Januszewski.

Elżbieta Pietraszko

Wystawa rysunków i grafik studentów warszawskiej ASP SKŁONNOŚCI DO OSTROŚCI to kolekcja prac o specyficznym charakterze. Zależy nam na pokazaniu krytycznego spojrzenia młodych twórców na otaczającą nas rzeczywistość. 
Socjotechniczne aspekty tego projektu nie powinny jednak przesłaniać tego, co dla nas jest najważniejsze a mianowicie ambitnego poziomu artystycznego i otwarcia na eksperymenty formalne. Właśnie na studiach, gdzie kształtuje 
się warsztat i osobowość artystyczna młodych grafików, projektantów, rysowników i twórców filmów animowanych objawiają się pewne skłonności, które decydują o kierunku ich zainteresowań i klimacie przyszłej twórczości. Postawa 
krytyczna, ironia, satyra, deformacja, poczucie humoru i wnikliwa obserwacja to obszary ekspresji, które są nam szczególnie bliskie. Pamiętając i powtarzając za St. J. Lecem, że „Do głowy wpadają pomysły od wewnątrz.” pokazujemy 
nasze prace na zewnątrz, bo każda krytyczna wizja wymaga świeżości spojrzenia.

Zygmunt Januszewski

wydawca:  Legnickie Centrum Kultury, Akademia Rycerska, Chojnowska 2, 59-220 Legnica
                 www.lck.art.pl  / www.satyrykon.pl / jesteśmy na
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