Galeria pod Napięciem Wydział EEIA PŁ
Wydawnictwo Akademii Sztuk Pieknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ISBN: 978-83-65403-27-8

OUT OF FRAME

Galeria pod Napięciem
Wydział EEIA PŁ
wystawa prac studentów
z Pracowni Projektowania
Krojów Pism i Liternictwa
Prowadzący: dr hab. Łukasz Chmielewski

25 X - 27 XI 2016

Wydano w Akademii Sztuk Pieknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ISBN: 978-83-65403-27-8

WSTĘP

Otworzona we wtorek 25 października 2016 r.
w Galerii Pod Napięciem inauguracyjna dla roku
akademickiego 2016-17 wystawa jest najbardziej
międzynarodową ekspozycją mającą miejsce w tej lokacji.
Mieliśmy już u nas prace studentów zagranicznych lecz
nigdy w tej ilości i proporcji. Aktualnie możemy oglądać
prace zrealizowane zarówno podczas warsztatów
w Urbino we Włoszech jak i odbywających się latem
w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi międzynarodowych
kursów tkaniny i grafiki artystycznej PATA.
Przedstawione prace są wynikiem działań twórczych
zarówno ich autorów jak i efektem pracy dydaktycznej
dr hab. Łukasza Chmielewskiego - prowadzącego
Pracownię Projektowania Krojów Pism i Kaligrafii
(zmieniła ona nazwę w ostatnich dniach, na wystawie
występuje jeszcze jako Pracownia Projektowania
Krojów Pism i Liternictwa), oraz jego asystentów
na kursach PATA: Joanny Kotas i Marcina Dybasia.
Pracownia Projektowania Krojów Pism i Kaligrafii znajduje
się w strukturach Wydziału Grafiki i Malarstwa i w będącej
jego jednostką Katedrze Projektowania Graficznego.
dr hab. Jakub Balicki
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uczestnicy

Wystawa przedstawia prace zrealizowane
podczas warsztatów ze studentami w ISIA Urbino
(Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) oraz
Letnich Kursów PATA w ASP w Łodzi w 2016 roku.

Marco Capponi (Włochy)
Marta Fioravanti (Włochy)
Giulio Galli (Włochy)
Marco Pizi (Włochy)
Vittorio Veronesi (Włochy)
Giuseppe Iacovone (Włochy)
Tea Bruno (Włochy)
Alberto Malossi (Włochy)
Benedetta Baldi (Włochy)
Sofia Luzi (Włochy)
Stefania Mafrica (Włochy)
Francesca Martini (Włochy)
Klaudia Mazur (Niemcy)
Justyna Kwapisz (Polska)
Lisa Sorba (Włochy)
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O wystawie

W warsztatach uczestniczyli studenci z Włoch, Niemiec i Polski.
Efektem ich pracy są projekty typograficzne i kaligraficzne dedykowane
konkretnemu wydarzeniu, instytucji czy publikacji. Celem warsztatów
było zrealizowanie unikalnych projektów uwzględniających
indywidualne cechy podmiotu, komunikatu oraz jego odbiorcy.
Wszystkie elementy składowe dedykowanego designu, zarówno
formalne, stylistyczne jak i technologiczne podporządkowane są
i ukierunkowane na podkreślenie indywidualności i umożliwienie szybkiej
i skutecznej identyfikacji z danym miejscem czy wydarzeniem.
Ważnym aspektem w procesie twórczym wspólnym dla obydwu warsztatów
było konfrontowanie skrajnych postaw i środków ekspresji oraz łączenie
ich w komplementarną całość. Istotą było znalezienie równowagi
pomiędzy logicznym i strukturalnym myśleniem designera typografa
skupionego na czytelności i spójności projektu z manualną ekspresją
kaligrafa wolnego od technologicznych uwarunkowań. Dążenie do
równowagi pomiędzy wiedzą a intuicją i czytelnością a charyzmą projektu
była wspólnym mianownikiem ideowym prezentowanych projektów.
Projekty zrealizowane w ISIA Urbino są efektem pracy podczas pięciodniowych
warsztatów ze studentami pierwszego roku tamtejszej uczelni.
Motywem przewodnim jest temat „City Typeface – Urbino” zakładający
realizację projektu dedykowanego kroju pisma dla miasta Urbino, bądź jednej
z mieszczących się tam instytucji /np. Palazzo Ducale/. Celem był krój tytularny
o unikatowym i autorskim charakterze wykorzystywany w kontrolowanym przez
projektanta środowisku, przeznaczony do promocji i identyfikacji miasta.
Prace powstałe podczas Letnich Kursów PATA w ASP w Łodzi to projekty
autorskiego fontu inspirowanego pismem odręcznym oraz projekt
kaligraficznego kalendarza na rok 2017 promujący Letnie Kursy PATA.
Asystentami technicznymi podczas kursów PATA
byli: Joanna Kotas i Marcin Dybaś
Wszystkie tematy wykorzystane podczas warsztatów są elementem stałego
procesu dydaktycznego Pracowni Projektowania Krojów Pism i Liternictwa.
Pracownia prowadzona przez dr hab. Łukasza Chmielewskiego
istnieje od 2014 r. i wchodzi w skład Katedry Projektowania
Graficznego na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi.
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dr hab. Łukasz Chmielewski

7

OUT oF FRAME

PRACE

Klaudia Mazur
Niemcy
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PRACE

Marco Capponi
Marta Fioravanti
Giulio Galli
Marco Pizi
Vittorio Veronesi
Włochy
s. 10-13
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Giuseppe Iacovone
Włochy

PRACE

Tea Bruno
Alberto Malossi
Włochy
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PRACE

Benedetta Baldi
Sofia Luzi
Włochy
s. 16, 17
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Stefania Mafrica
Francesca Martini

PRACE

Justyna Kwapisz
Polska

Włochy
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PRACE

Lisa Sorba
Włochy
s. 20-31
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opiekun Galerii Pod Napięciem: prof. Andrzej Koszmider - PŁ
pełnomocnik rektora ASP w Łodzi ds. Galerii Pod Napięciem: Jakub Balicki
kuratorzy: Jakub Balicki, Łukasz Chmielewski
opracowanie tekstów: Jakub Balicki, Łukasz Chmielewski
tekst na IV str. okładki: Łukasz Chmielewski
projekt plakatu: Jakub Balicki
projekt katalogu: Piotr Gryz
Zdjęcie na IV str. okładki: Jarosław Darnowski
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Pracownia Projektowania Krojów
Pism i Liternictwa powstała w 2014
roku w ramach struktury Katedry
Projektowania Graficznego Wydziału
Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi.
Od października 2016 r. zmianie uległa
nazwa na Pracownia Projektowania
Krojów Pism i Kaligrafii. Zmiana
podyktowana była uwarunkowaniami
leksykalnymi związanymi z jej
bezpośrednim tłumaczeniem na język
angielski ale jednocześnie, w sposób
bardziej przejrzysty, odnosi się do
programu pracowni. Jego głównym
celem jest kreacja autorskich krojów pism,
jak również projektów kaligraficznych
bazujących na formie pisma odręcznego.
Unikatowy i dedykowany konkretnemu
odbiorcy charakter projektu w coraz
większym stopniu stanowi o charakterze
współczesnej typografii. Wobec
powszechnej dostępności perfekcyjnych,
i nie rzadko darmowych, fontów
dedykowane kompozycje liternicze
zdają się stanowić obszar o wyjątkowej
potencji twórczej i możliwościach rozwoju.
Światowe tendencje dynamiki ewolucji
typografii zmierzają ku rozwojowi obszaru
dedykowanych fontów korporacyjnych
oraz coraz silniej wyróżniających się
utworów kaligraficznych. Indywidualny
charakter kaligrafii, którego immanentną
cechą jest manualny – a zatem ekspresyjny
– charakter, stanowi coraz większą wartość
w dobie kultury przesytu i powszechnej
doskonałości. Kreatywne i nie rzadko
wymykające się trywialnej estetyce
codzienności projekty typograficzne
stają się z wolna koniecznością
tych zleceniodawców, dla których
indywidualność wizualnej identyfikacji
marki jest warunkiem koniecznym.
Celem pracowni jest sprostać
tym oczekiwaniom.
Dlatego tak ważna dla sprawnego
funkcjonowania pracowni jest umiejętność
łączenia pierwiastka emocjonalnego
zakorzenionego w twórczej intuicji
z wiedzą warsztatową konieczną
do finalnej realizacji projektu.

fot. J. Darnowski

