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METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe)  wykład problemowy, wykład konwersacyjny, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją, 
metoda projektowa, konwersatorium 

SPOSÓB ZALICZENIA (zostawić właściwe)  Semestr zimowy: ZAL – zaliczenie bez noty 
Semestr letni: ZN - zaliczenie notą/E-ZN – zaliczenie notą z użyciem metod i technik kształcenia na odległość 

FORMA ZALICZENIA – metoda weryfikacji 
zakładanych dla przedmiotu efektów 
uczenia się - z uwzględnieniem sposobu 
organizacji zajęć  (zostawić właściwe) 

praca artystyczna w formie publicznej prezentacji, pisemna praca zaliczeniowa, zaliczenie ustne, wykonanie 
pracy zaliczeniowej, przygotowanie projektu, wykonanie określonej pracy praktycznej, prezentacja, przegląd, 
film, prezentacja internetowa w czasie rzeczywistym 
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zasady e-oceny  

TREŚCI MERYTORYCZNE Odbywające się w formule wykładu konwersacyjnego, ćwiczeń i działań projektowych zajęcia 
Performance w sztuce koncentruja się wokół najważniejszych przedmiotowych zjawisk historycznych i 
aktualnych odczytywanych i komentowanych z perspektywy współczesnych praktyk artystycznych i 
kuratorskich. Podczas zajęć, poprzez analizę tekstów krytycznych, kuratorskich i artystycznych, 
komentowanie aktualnych wydarzeń oraz analizę archiwów audiowizualnych, w formie otwartej 
dyskusji podejmowane są zagadnienia obejmujące: 
- rys historyczny performansu w sztuce współczesnej; 
- definicję performansu w sztuce i jego źródła; 
- zwrot performatywny lat ‘60 w kontekście sztuki współczesnej; 
- specyfikę i kondycję performera; 
- rolę i status przedmiotu/obiektu w sztuce performans; 
- ciało w ujęciu performatywnym / body art, ciało performatywne; 
- aktywizm i zaangażowanie w kontekście działań performatywnych / sztuka krytyczna, zmiana 
społeczna; 
- performans międzygatunkowy /B. Latour teoria aktora-sieci; 
- zwrot technologiczny / film, wideo, performans dokamerowy; 
- performans partycypacyjny / aktywny udział publiczności ; 
- performans w sztuce mediów / rzeczywistość rozszerzona (AR), rzeczywistość wirtualna (VR), 
działania sieciowe, instalacje interaktywne. 
 
Metodologia: 
- praktyczne ujęcie jako nadrzędny paradygmat; 
- wybrane zagadnienia historyczne i teoretyczne jako źródło inspiracji; 
- struktura remiksu - namysł nad aktualną kondycją performansu w sztuce poprzez analizę wybranych 
zjawisk historycznych i ich konfrontowanie z aktualnymi działaniami w sztuce współczesnej; 
- analiza aktualnie rozwijanych praktyk; case study obecnie prezentowanych wystaw i wydarzeń z 
dziedziny sztuki współczesnej i sztuki mediów. 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA  Literatura przedmiotowa: 
Carlson, Marvin: Performans, przeł. Edyta Kubikowska, Warszawa 2007 
Schechner, Richard: Performatyka: wstęp, przeł. Tomasz Kubikowski, Wrocław 2006 
Bal, Ewa; Świątkowska, Wanda (red.): Performans, performatywność, performer. Próby definicji i 
analizy krytyczne, Kraków 2013 
Fischer-Lichte, Erika: Estetyka performatywności, przeł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, 
Kraków 2008; 
Kubikowski, Tomasz: Przeżyć na scenie, Warszawa 2015; 



. 

McKenzie, Jon: Performuj albo… Od dyscypliny do performansu, przeł. Tomasz Kubikowski, Kraków 
2011; 
Performatyka. Terytoria, red. Ewa Bal, Dariusz Kosiński, Kraków 2017 
Ervig Goffmann, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. Helena Datner-Śpiewak i Paweł 
Śpiewak, opr. Jerzy Szacki, Aletheia, Warszawa 2000 

 
Sosnowska Agnieszka, Performans oporu, Bęc Zmiana, Warszawa 2018 

Taylor Diana, Performans, przeł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Universitas, Kraków 2018 

Joanna Krakowska, Odmieńcza rewolucja, mówi muzeum, Wydawnictwo Karakter, Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie, Kraków – Warszawa 2020 
Performance – wybór tekstów, red. Grzegorz Dziamski, Henryk Gajewski, Jan St. Wojciechowski, 
Warszawa 1984; 
Wachowski, Jacek: Performans, Gdańsk 2011 
Performer, red. Magda Kulesza, Jarosław Suchan, Hanna Wróblewska, Warszawa 2009; 
Re//mix: performans i dokumentacja, red. Tomasz Plata, Dorota Sajewska, Warszawa 2014 

 
Archiwa dostępne w sieci: 
https://wrocenter.pl/pl/category/online-wrocenter-pl/ 
https://ninateka.pl/filmy/sztuka,performans 
https://ninateka.pl/filmy/sztuka,wideo-art 
https://ninateka.pl/filmy/sztuka,o-sztuce 
https://www.youtube.com/momavideos/videos 
https://www.ubu.com 
 
Teksty i omówienia dostępne w sieci: 
http://ikw.uni.lodz.pl/mgr-irena-lewkowicz-wspolczesne-praktyki-performatywne/ 
http://www2.grotowski-institute.art.pl/files/ksiazki/performatyka.pdf 
http://witryna.czasopism.pl/pl/gazeta/1055/1169/1247/ 
http://art.action.anamnese.free.fr/bury1.html 
http://www2.grotowski-institute.art.pl/files/ksiazki/performatyka.pdf 
https://www.academia.edu/40059518/Kino_Hasiora_a_zwrot_performatywny 
http://grzeg.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/Dariusz_Kosiński_Przedstawienie.pdf 
https://sbc.org.pl/Content/392454/cialo-muzyka-performans.pdf 
https://dancedesk.pl/artykuly/performans-i-teatr-od-aktora-do-performera-i-z-powrotem 
https://grotowski.net/performer/performer-5/jaka-piekna-katastrofa 
http://www2.grotowski-institute.art.pl/files/ksiazki/performatyka.pdf 

https://wrocenter.pl/pl/category/online-wrocenter-pl/
https://wrocenter.pl/pl/category/online-wrocenter-pl/
https://ninateka.pl/filmy/sztuka,performans
https://ninateka.pl/filmy/sztuka,performans
https://ninateka.pl/filmy/sztuka,wideo-art
https://ninateka.pl/filmy/sztuka,wideo-art
https://ninateka.pl/filmy/sztuka,o-sztuce
https://ninateka.pl/filmy/sztuka,o-sztuce
https://www.youtube.com/momavideos/videos
https://www.youtube.com/momavideos/videos
https://www.ubu.com/
http://ikw.uni.lodz.pl/mgr-irena-lewkowicz-wspolczesne-praktyki-performatywne/
http://ikw.uni.lodz.pl/mgr-irena-lewkowicz-wspolczesne-praktyki-performatywne/
http://www2.grotowski-institute.art.pl/files/ksiazki/performatyka.pdf
http://www2.grotowski-institute.art.pl/files/ksiazki/performatyka.pdf
http://witryna.czasopism.pl/pl/gazeta/1055/1169/1247/
http://witryna.czasopism.pl/pl/gazeta/1055/1169/1247/
http://art.action.anamnese.free.fr/bury1.html
http://art.action.anamnese.free.fr/bury1.html
http://www2.grotowski-institute.art.pl/files/ksiazki/performatyka.pdf
http://www2.grotowski-institute.art.pl/files/ksiazki/performatyka.pdf
https://www.academia.edu/40059518/Kino_Hasiora_a_zwrot_performatywny
https://www.academia.edu/40059518/Kino_Hasiora_a_zwrot_performatywny
http://grzeg.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/Dariusz_Kosiński_Przedstawienie.pdf
http://grzeg.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/Dariusz_Kosiński_Przedstawienie.pdf
https://sbc.org.pl/Content/392454/cialo-muzyka-performans.pdf
https://sbc.org.pl/Content/392454/cialo-muzyka-performans.pdf
https://dancedesk.pl/artykuly/performans-i-teatr-od-aktora-do-performera-i-z-powrotem
https://dancedesk.pl/artykuly/performans-i-teatr-od-aktora-do-performera-i-z-powrotem
https://grotowski.net/performer/performer-5/jaka-piekna-katastrofa
https://grotowski.net/performer/performer-5/jaka-piekna-katastrofa
http://www2.grotowski-institute.art.pl/files/ksiazki/performatyka.pdf
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ZAKŁADANE DLA PRZEDMIOTU EFEKTY UCZENIA SIĘ 

odnoszące się do efektów modułowych (część A sylabusa) i kierunkowych 

Symbol efektów dla 
kierunku 

po ukończeniu studiów na kierunku REŻYSERIA 

Odniesienie 
do: 

uniwersalnych 
charakterysty
k poziomów w 

PRK 

Odniesienie 
do 

charakteryst
yk drugiego 

stopnia 
uczenia się 

PRK 

WIEDZA : absolwent/absolwentka zna i rozumie 
 

  

W zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych 
KR_W04 posiada świadomość funkcji społecznej, ideowej i estetycznej postaci kreowanych w realizowanej przez 

siebie scenie 
P7U_W P7S_WK 

P7S_WG,  
KR_W05 wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami 

studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju 
P7U_W P7S_WG 

KR_W08 dysponuje poszerzoną wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuki i jej związków z 
innymi dziedzinami współczesnego życia, potrafi samodzielnie rozwijać tę wiedzę w sposób 
odpowiadający swojej specjalności 

P7U_W P7S_WG 
PS7_WK 

 
UMIEJĘTNOŚCI: absolwent/absolwentka potrafi 
W zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych 
KR_U07 jest przygotowany/przygotowana do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych 

(także o charakterze interdyscyplinarnym) i zdolny/zdolna do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach 
P7U_U P7S_UO 

P7S_UK 
P7S_KR 

W zakresie umiejętności warsztatowych 
KR_U09 posiada umiejętność samodzielnej analizy, interpretacji i adaptacji tekstu literackiego  

 
P7U_U P7S_UW 

P7S_WK 
W zakresie umiejętności werbalnych 
KR_U14 posiada umiejętności tworzenia rozbudowanych prezentacji słownych w formie ustnej i pisemnej na 

tematy związane z ich specjalnością, wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł 
P7U_U P7S_UK 

KR_U15 potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi w dziedzinie sztuki P7U_U P7S_UW 
P7S_UU 

KR_U16 potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców P7U_U P7S_UK 
KR_U17 potrafi dyskutować na temat specjalistycznych zagadnień sztuk filmowych i teatralnych oraz prowadzić 

debatę w zróżnicowanym środowisku z zachowaniem szacunku dla wzajemnych poglądów 
P7U_U P7S_UK 

P7S_UW 
P7S_KO 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent/absolwentka jest gotów/gotowa do 
W zakresie niezależności 
KR_K01 kompetentnego, samodzielnego i świadomego wykorzystania zdobytej wiedzy (także pochodzącej od 

ekspertów) w obrębie kierunku oraz w ramach innych działań kulturotwórczych, także w warunkach 
ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji 

P7U_K P7S_KR 
P7S_KO 

KR_K07 formułowania krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz  poddania takiej ocenie 
innych przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki  

P7U_K P7S_KK 

W zakresie komunikacji społecznej 
KR_K09 funkcjonowania w społeczeństwie w zakresie wykonywania własnych działań artystycznych i 

swobodnego komunikowania się w rzeczywistości zawodowej artysty/artystki sztuki filmowej i teatralnej 
P7U_K P7S_KO 

P7S_KR 
KR_K10 prezentowania skomplikowanych i specjalistycznych zadań i treści w przystępnej formie, w sposób 

zrozumiały dla osób niemających doświadczenia w pracy nad projektami artystycznymi, w tym z 
zastosowaniem technologii informacyjnych 

P7U_K P7S_KO 
P7S_KR 

KR_K11 podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną 
pracą i etosem zawodu 

P7U_K P7S_KO 
P7S_KR 

 
 
 
 
 


