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Temat obowiązkowej pracy, która musi znaleźć się w teczce i portfolio 
cyfrowym kandydata na stacjonarne studia I stopnia na kierunek Wzornictwo, 
w zakresie projektowania ubioru: 
 

 

Od początku trwającej w Ukrainie wojny Yevgenia Belorusets dokumentuje codzienne 
życie Kijowa, prowadząc fotograficzno-literacki dziennik. W niedzielę 06.03. 2022r. (11 dzień 
wojny) swoją notatkę tytułuje: „Jest 15.30. Jeszcze żyjemy". W tym dniu autorka dziennika 
spotyka Polinę Veller – artystkę i projektantkę mody, prowadzącą w Ukrainie popularną 
markę. W notatce z tego dnia czytamy: „When the war began, Polina started using plastic 
cable ties in the colors of the Ukrainian flag to make masks that look like strange veils. We 
decided to meet midway between our apartments and play at fashion photography. We 
were concerned with the absurdity of our activity, with the absurdity of basically any activity 
in the face of current events. And with the idea that you keep going despite it all". (Kiedy 
wybuchła wojna Polina zaczęła używać plastikowych drucików w kolorach flagi ukraińskiej do 
tworzenia masek, przypominających niesamowite welony. Umówiłyśmy się w połowie drogi 
między naszymi mieszkaniami, by pobawić się w fotografię modową. Byłyśmy przejęte 
absurdalnością naszych działań, absurdalnością praktycznie każdej aktywności w obliczu 
bieżących wydarzeń. I tym, że musimy działać mimo wszystko). 
 
 

 
 
 



 

Wychodząc od zamieszczonego zdjęcia, przygotujcie projekt, który byłby waszą wypowiedzią 
na temat roli artysty-projektanta w czasach wojny. Niekoniecznie tej właśnie. Każdej. 
Bliskiej i dalekiej. Przyszłej, przeszłej lub teraźniejszej. Jaki jest sens projektowania ubrań, 
ubierania się, fotografowania, działalności artystycznej w obliczu katastrofy? 
Wasz projekt może mieć charakter rysunków, zdjęć, filmów, grafik, etc. Może łączyć w sobie  
różne techniki i języki. Powinien być interpretacją zdjęcia i rozwinięciem tematu. 
Powinien zawierać w sobie elementy mody, a przede wszystkim refleksję na temat 
zakrywania/odkrywania twarzy.  
 
Przygotujcie szkicowniki, które będą zapisem procesu poszukiwań i interpretacji tematu, 
a także finalny projekt w formie wypowiedzi o charakterze plastycznym. 
Dokumentacja w sposób czytelny powinna zawierać: ideę projektu, szkice prezentujące 
proces poszukiwań,  istotne szczegóły , wybór materiałów, kolorów, faktur, itp. 
Dokumentacja projektu powinna być również zamieszczona w elektronicznym portfolio. 

 
 

Podstawa: 

Rozdział X Regulaminu zasad i kryteriów przyjęć na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

na rok akademicki 2022/2023.  
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