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interdyscyplinarny projekt artystycznointerdyscyplinarny projekt artystycznointerdyscyplinarny projekt artystycznointerdyscyplinarny projekt artystyczno----humanistyczny humanistyczny humanistyczny humanistyczny     

PT. „PIĘKNO I BRZYDOTA”PT. „PIĘKNO I BRZYDOTA”PT. „PIĘKNO I BRZYDOTA”PT. „PIĘKNO I BRZYDOTA”    

luty luty luty luty –––– listopad 2015 listopad 2015 listopad 2015 listopad 2015    

 

Patronat Ambasadora Republiki Włoskiej w Polsce 

Patronat ideowy – Muzeum Sztuki w Łodzi 

 

Wydarzenie w ramach 70Wydarzenie w ramach 70Wydarzenie w ramach 70Wydarzenie w ramach 70----lecia Łodzi akademickiejlecia Łodzi akademickiejlecia Łodzi akademickiejlecia Łodzi akademickiej    

 

Projekt realizowany jest przez studentów Pracowni Ubioru III dr hab. Sylwii Romeckiej–Dymek 

na Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi, we współpracy ze studentami Wydziału 

Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Muzycznej w Łodzi. 

    

dr hab. Sylwia Romecka-Dymek – koordynator ze strony ASP Łódź 

prof. UŁ, dr hab. Artur Gałkowski – koordynator ze strony UŁ 

prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos – koordynator ze strony AM Łódź 

 
 
„Wartość estetyczna dzieła jest tym większa, im bogatsze są możliwości jego interpretacji, im 

różnorodniejsze budzi ono reakcje, im więcej aspektów ukazuje odbiorcy nie tracąc zarazem 

własnej tożsamości”. 

Umberto Eco 
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W pierwszym etapie projektu studenci dokonują interpretacji słów: „piękno”  

i „brzydota”, początkowo według pierwotnych, własnych skojarzeń, a następnie w oparciu o 

dostępną literaturę i zgromadzone przykłady fotograficzne. Ostatni etap interpretacji 

stanowić będzie poznanie właściwe, ukierunkowane na dwa kompendia wiedzy estetycznej 

pod redakcją Umberta Eco „Historia piękna” i  „Historia brzydoty”. Na tym etapie do projektu 

zostają włączeni studenci Uniwersytetu Łódzkiego, którzy wspólnie ze studentami ASP, łącząc 

się w kilkuosobowe grupy, dokonywać będą interpretacji odniesień i wspólnej analizy 

skojarzeń w kontekście własnych koncepcji projektowych i twórczych decyzji, z 

uwzględnieniem zasad, sposobów komunikacji różnych form przekazu, w zakresie przestrzeni 

artystyczno-humanistycznej. Analizując i interpretując zebrany materiał badawczy, studenci 

ASP zaprojektują unikatowe formy ubiorów, których tematem i punktem odniesienia będą 

słowa „piękno” i „brzydota”. Każdy student zrealizuje wybrane dwa projekty (w sumie 

powstanie ok. 50 obiektów). Wykonanym projektom ubiorów zostaną nadane tytuły, w 

konsultacji ze studentami UŁ, których zadaniem będzie także opracowanie krótkiego opisu 

każdego stworzonego ubioru, będącego kwintesencją przyjętej koncepcji projektowej. 

Zrealizowane projekty ubiorów zostaną zaprezentowane na specjalnie przygotowanej 

wystawie pt. PIEKNO I BRZYDOTA, zorganizowanej przy okazji wizyty Umberto Eco w Łodzi 

(nadanie przez Uniwersytet Łódzki tytułu doktora honoris causa) w maju 2015r. Wystawie 

towarzyszył będzie katalog, w którym zawarte będą wszystkie projekty ubiorów wraz z ich 
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opisami. Studenci Akademii Muzycznej odpowiedzialni będą za opracowanie utworu 

muzycznego lub zestawu utworów, których zakres i problematyka  odnosić się będą do 

tematyki projektu PIĘKNO I BRZYDOTA. Opracowany materiał wokalno-muzyczny 

zaprezentowany zostanie w postaci performance’u podczas wernisażu i finisażu wystawy 

PIĘKNO I BRZYDOTA.  

W trakcie realizacji projektu zostanie opracowany materiał filmowo-fotograficzny, który 

dokumentował będzie proces badawczy, twórczy oraz pracę wszystkich studentów nad 

realizacją ubiorów.  

Materiał filmowy prezentowany będzie podczas wystawy a także na nośnikach i przekaźnikach 

medialnych udostępnionych przez Muzeum Sztuki (do potwierdzenia), Manufakturę i ASP 

(Centrum Nauki i Sztuki, Centrum Promocji Mody). Materiał fotograficzny wykorzystany 

zostanie do opracowania dokumentacji procesu twórczo-realizacyjnego, która 

zaprezentowana zostanie w albumie towarzyszącym projektowi PIĘKNO I BRZYDOTA. 

Część zrealizowanych projektów ubiorów zostanie zaprezentowanych podczas pokazu mody, 

do którego zostanie zagrana muzyka na żywo przez studentów Akademii Muzycznej. Utwór 

muzyczny zostanie specjalnie skomponowany na potrzeby projektu PIĘKNO I BRZYDOTA.  

 

Etapy realizacji zadania: 

- analiza twórczości Umberto Eco – styczeń/luty 2015r., rozpoczęcie współpracy studentami 

ASP, UŁ i AM, dokumentacja procesu badawczego (filmowo-fotograficzna) 

- promocja projektu w mediach społecznościowych (luty/marzec 2015) 

- proces twórczy – projektowanie według własnych wytycznych i założeń, interpretacja 

procesu twórczego, stała współpraca studentów, analiza skojarzeń, interpretacja odniesień, 

interpretacja koncepcji, praca konceptualna / wstępna koncepcja tekstów / dokumentacja 

procesu twórczego –  luty/marzec 2015 r. 

- praca studentów AM nad utworem muzycznym do projektu PIĘKNO I BRZYDOTA – 

marzec/kwiecień 2015 

- wybór i akceptacja materiałów do realizacji projektów ubiorów, korekta tekstów – marzec 

2015 

- proces realizacyjny projektów ubiorów ( w kategorii „Piękno” i  w kategorii „Brzydota”) / 

stała współpraca ze studentów, interpretacja procesu twórczego i realizacyjnego, proces 

urzeczywistniania wizji projektowej, koncepcje tytułów, zatwierdzanie tekstów i wszystkich 
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pozostałych materiałów opracowywanych przez studentów UŁ/ praca nad materiałem 

muzycznym (także wokalnym) / dokumentacja procesu realizacyjnego – marzec/kwiecień 

2015r., 

- ostateczna redakcja tekstów i wszystkich pozostałych materiałów opracowanych przez 

studentów UŁ, akceptacja tytułów zrealizowanych ubiorów/materiał filmowy – rozmowy z 

twórcami: artystami i humanistami  –  kwiecień 2015r. 

- sesja zdjęciowa – kwiecień 2015 – zdjęcia lookbookowe, studio fotograficzne, Centrum 

Promocji Mody ASP 

- wystawa PIEKNO I BRZYDOTAwystawa PIEKNO I BRZYDOTAwystawa PIEKNO I BRZYDOTAwystawa PIEKNO I BRZYDOTA  (ekspozycja ok. 50 modeli ubiorów wraz z dołączonymi 

opisami) / projekt albumu – maj 2015r. 

- pokaz kolekcji pokaz kolekcji pokaz kolekcji pokaz kolekcji PIĘKNO I BRZYDOTAPIĘKNO I BRZYDOTAPIĘKNO I BRZYDOTAPIĘKNO I BRZYDOTA – wykorzystanie ok. 20 modeli ekspozycyjnych – maj 2015 

- album PIĘKNO I BRZYDOTAalbum PIĘKNO I BRZYDOTAalbum PIĘKNO I BRZYDOTAalbum PIĘKNO I BRZYDOTA (wersja polska, włoska i angielska) – lipiec 2015 

- wystawa PIĘKNO I BRZYDOTAwystawa PIĘKNO I BRZYDOTAwystawa PIĘKNO I BRZYDOTAwystawa PIĘKNO I BRZYDOTA – Centrum Promocji Kultury, Warszawa 

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa  Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa  Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa  Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa      

„Piękno i brzydota w ujęciu humanistycznym i artystycznym”„Piękno i brzydota w ujęciu humanistycznym i artystycznym”„Piękno i brzydota w ujęciu humanistycznym i artystycznym”„Piękno i brzydota w ujęciu humanistycznym i artystycznym”    

Łódź,  5Łódź,  5Łódź,  5Łódź,  5----7 czerwca 20157 czerwca 20157 czerwca 20157 czerwca 2015    

Organizatorzy: 

Wydział Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi, Akademia Muzyczna w Łodzi, Wydział Filologiczny UŁ, 

Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ 

Patronaty: 

Ambasador Włoch w Polsce 

JM Rektor ASP w Łodzi 

JM Rektor UŁ 

JM Rektor AM w Łodzi 

 

Patronat Ideowy: 

Muzeum Sztuki w Łodzi 

 

Patronat medialny: 

Gazeta Wyborcza 

TVP 3 

 

 

Kalendarz konferencji: 



PIĘKNO I BRZYDOTA 
 

S t r o n a  5 | 6 
 

5.06.2015 5.06.2015 5.06.2015 5.06.2015 –––– koncert inauguracyjny koncert inauguracyjny koncert inauguracyjny koncert inauguracyjny - Sala Koncertowa Akademii Muzycznej  

6 6 6 6 –––– 7.06.2015  7.06.2015  7.06.2015  7.06.2015 –––– konferencja naukowa  konferencja naukowa  konferencja naukowa  konferencja naukowa – Centrum Promocji Mody ASP, Interdyscyplinarne 

Centrum Badań Humanistycznych UŁ  

7.06.2015 7.06.2015 7.06.2015 7.06.2015 –––– finisaż wystawy PIĘKNO I BRZYDOTA  finisaż wystawy PIĘKNO I BRZYDOTA  finisaż wystawy PIĘKNO I BRZYDOTA  finisaż wystawy PIĘKNO I BRZYDOTA ––––    Galeria ASP przy ul. Piotrkowskiej 68     

 

 

SEKCJE: 

1. Teoretyczna 

2. Humanistyczna 

3. Artystyczna 

 

TEMATYKA: 

filologia – kulturoznawstwo – literaturoznawstwo – językoznawstwo – socjologia – 

dziennikarstwo  

 

sztuka – projekt – wzornictwo – moda - muzyka – muzykologia – media – filmoznawstwo – 

historia sztuki – historia mody – historia wzornictwa - historia muzyki  

KOMITET ORGANIZACYJNY 

- kierownictwo konferencji: 

- dr hab. Sylwia Romecka-Dymek (ASP Łódź)  

– prof. dr hab. Artur Gałkowski (UŁ)  

– prof. dr hab. Krystyna Pietrych (UŁ)  

– prof. dr hab. Beata Zawadzka – Kłos (AM Łódź) 

- sekretarze: 

- mgr Adrianna Grudzińska-Pham (ASP Łódź) 

- dr Monika Kopytowska (UŁ) 

- dr Tamara Roszak (UŁ)  

- dr Michał Lachman (UŁ) 

- mgr Anna Pawlak (AM) 

 

 

 

 


