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Niniejsze opracowanie powstało w korespondencji ze słowami wstępu dokumentu 
Strategii Rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na lata 2016-2020: „Budując 
wizję rozwoju, należy pamiętać o różnego rodzaju analizach, politykach i strategiach, 
a także o konieczności spisania reguł w formie ściśle ze sobą powiązanych misji, 
praw i regulaminów, które pomogą je realizować”. W przyszłości ma ono pozwolić na 
świadome i swobodne poruszanie się po zasadach określających oczekiwany poziom 
oficjalnie publikowanych form wydawniczych w ASP w Gdańsku. 

W dokumencie zebrano zbiór zasad, sugestii i opracowanych wzorców wydawniczych, 
z możliwością ich personalizacji, w zależności od treści oraz potrzeb konkretnych jed-
nostek organizacyjnych. Przedstawiona propozycja rozwiązań ma służyć zdefiniowaniu 
jednego stylu wydawniczego. Wspomniany styl to zbiór wspólnych cech, pozostających 
na usługach wspierania pozytywnego wizerunku Akademii w wielu obszarach – od 
merytorycznego po wizualny, z silnym akcentowaniem kreacji projektowej, odpowiednio 
edytowanej dla poligrafii i szeroko rozumianej przestrzeni internetu. 

Efektem pracy zespołu powołanego przez Rektora ASP w Gdańsku jest podręcznik 
merytoryczno-techniczny, stanowiący punkt wyjścia dla pracy własnej i pracy zespołów, 
bez konieczności powoływania – każdorazowo od nowa, pełnej metodyki wydawniczej 
i edytorskiej. Dla uwypuklenia powyższych celów zostało określonych kilka wzorców 
wydawniczych, odwołujących się do popularnych „zjawisk” tematycznych czy rodza-
jów wydarzeń o charakterze edukacyjnym oraz pro-kulturowym. Zeszyt wydawniczy, 
Półrocznik, Rocznik, Katalogi wystaw, Monografie naukowe, tych kilka pozycji stanowią 
standard, który z precyzyjnym opisem celu, propozycją sposobu pozyskiwania treści, 
projektem rozłożenia treści w obszarze formy wydawniczej oraz sam schemat wydaw-
niczy w postaci plików cyfrowych z opracowaną makietą kompozycji – to w mojej 
ocenie profesjonalny zestaw narzędzi, które jak to zwykle w przypadku ich wysokiej 
jakości, mogą stanowić istotne i długotrwałe wsparcie dla tego, kto nimi dysponuje. 

Przekazany Państwu materiał zamyka pierwszy etap prac na drodze, której celem jest 
powołanie Wydawnictwa ASP w Gdańsku. 

Polityka wydawnicza 
ASP w Gdańsku 

Część I

dr hab. Adam Kamiński
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Efektem dotychczasowych prac zespołu ds. polityki wydawniczej w Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku są ustalenia obejmujące założenia polityki wydawniczej Uczelni, 
w tym:

a) propozycje dot. rodzaju wydawnictw i układu treści (katalog realnych potrzeb);

b) forma wydawnictw (fizyczna lub elektroniczna);

c) machina pozyskiwania tekstów;

d) wskazanie oczekiwanych kanałów dystrybucji;

e) prognozowany kalendarz zdarzeń (określenie priorytetów); 

f) szablony makiet wydawniczych uwzględniających rodzaje wydawnictw.

W fazie projektów i do omówienia pozostają zagadnienia związane z:

a) określeniem konieczności lub odstąpieniem od pomysłu powołania Wydawnictwa 
ASP i zespołu redakcyjnego;

b) przygotowaniem projektów szablonów/makiet dla okładek wydawnictw periodycznych.

W odpowiedzi na realne potrzeby zespół typuje pięć podstawowych rodzajów wydawnictw: 

→ periodyki:

1. utrzymany w niezmienionej formule zeszyt wydawniczy, 

2. półrocznik o charakterze czasopisma artystyczno-naukowego,

3. rocznik Akademii oraz:

→ wydania okolicznościowe:

4. katalogi wystaw,

5. monografie naukowe.

W zależności od rodzaju proponowanego wydawnictwa zmianie ma ulegać jego zało-
żeniowa formuła, odpowiednio:

Założenia polityki 
wydawniczej 

dr Mariusz Wrona
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1. Zeszyt wydawniczy – akcentuje jeden wiodący temat lub wydarzenie (wersja dwu-
języczna, drukowana i elektroniczna);

2. Półrocznik – pokazuje różne treści w formie skondensowanej i przyjaznej dla oka, 
z założenia ma być strawny, nieprzegadany, kolorowy, por. propozycję układu 
i dyspozycji treści w zał. I na s. 10–11 (wersja polska, drukowana i elektroniczna);

3. Rocznik – opowiada o ważnych z perspektywy Uczelni osiągnięciach minionego roku 
(kalendarium wydarzeń), ambitny treściowo, zawiera teksty naukowe, wykorzystuje 
przy tym warsztat naukowy – autoreferaty, od idei…, przez pracownię…, do wystawy 
(wersja polska z angielskimi streszczeniami, drukowana i elektroniczna);

4. Katalogi wystaw – pokazują, mniej opowiadają, mają być indywidualną propozycją 
autora(-ów) z założeniem prezentowania treści w oparciu o zaprojektowane makiety/
szablony z wyraźną proporcją OBRAZ v. słowo (wersja dwujęzyczna, drukowana 
i elektroniczna);

5. Monografie naukowe – opowiadają, mniej pokazują, mają być indywidualną propo-
zycją autora(-ów) z założeniem prezentowania treści w oparciu o zaprojektowane 
makiety/szablony z wyraźną proporcją SŁOWO v. obraz (wersja dwujęzyczna, 
drukowana i elektroniczna).

Szczegółowo proponowane rodzaje wydawnictw charakteryzuje zestawienie w tabeli 
(por. zał. II na s. 12–13).

Machina pozyskiwania tekstów (dla wszystkich typów publikacji) mogłaby objąć 
następujące formy:

→ zaproszenie; 

→ rekomendacje wydziałowe lub instytutowe; 

→ włączanie fragmentów lub większych całości z publikacji elektronicznych Uczelni; 

→ fragmenty prac dyplomowych; 

→ teksty zamawiane; 

→ propozycje wpływające z zewnątrz, ze środowiska;

→ przedruki i ew. tłumaczenia.

Możliwe kanały dystrybucji:

a) dla wydawnictw drukowanych:

→ dystrybucja wewnętrzna (bez kosztów);

→ wysyłka egzemplarzy obowiązkowych do uprawnionych podmiotów (bez kosztów);

→ wymiana wydawnictw pomiędzy podmiotami (barter);

→ wysyłka do innych podmiotów (koszty, być może zwracające się w formie mniej 
lub bardziej wymiernej – marketing, reklama, promocja Uczelni);

→ regularna sprzedaż (po spełnieniu warunku 100% samodzielnego finansowania 
wydawnictw z przychodów Uczelni, bez promila dotacji MKiDN);

b) dla wydawnictw elektronicznych:

→ publikacja w serwisie e-Kultura;

→ publikacja w PBC (Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej);

→ publikacja w RCBN (Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej);

→ regularna wysyłka plików lub linków do zadeklarowanych subskrybentów wydaw-
nictw Uczelni;

→ regularna wysyłka do potencjalnych zainteresowanych publikacjami wg klucza 
– bazy danych VIP (Biuro Promocji).

Priorytety: 

a) Pilotażowy numer periodyku – 13 października 2017;

b) Pilotażowy numer rocznika – 2018.

Zagadnienia do uszczegółowienia:

a) Przygotowanie projektów szablonów/makiet dla okładek wydawnictw periodycznych;

b) Koncepcja redakcji.

 głosy ZA: 

→ pomocna przy ujednolicaniu i redagowaniu tekstów; 
→ przejmująca odpowiedzialność za wybór w przypadku rosnącej poczekalni tekstów; 
→ dbająca o równowagę i proporcję wydawnictwa; 
→ gwarant jakości;

 głosy PRZECIW: 

→ stronnicza; 
→ krytyczna; 
→ cenzurująca; 
→ możliwy konflikt interesów; 
→ musi obradować, zbierać się (logistyka przedsięwzięcia); 
→ pro publico bono czy za wynagrodzeniem?
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Podsumowanie: Załącznik I

Nr strony Wariant 1 Wariant 2

1 spis treści spis treści

2
głos Rektora

głos Rektora
3

4

tytuł przewodni numeru –  

artykuł naukowy

5

6

tytuł przewodni numeru –  

artykuł naukowy

7

8

9

10

11

12

rezonanse i komentarze - 1
13

14

rezonanse i komentarze - 1
15

16

rezonanse i komentarze - 2
17

18

rezonanse i komentarze - 2
19

20

zapowiedź wydarzenia - 1
21

22

zapowiedź wydarzenia - 1
23

24

zapowiedź wydarzenia - 2
25

26

zapowiedź wydarzenia - 2
27

28 artykuł o tematyce historycznej zwią-

zanej z ASP lub nawiązujący do jakiejś 

idei, prezentacja nurtu, postawy 

estetycznej itp.

29

30 artykuł o tematyce historycznej 

związanej z ASP lub nawiązujący do 

jakiejś idei, prezentacja nurtu, postawy 

estetycznej itp.

31

32 wywiad z twórcą, lub przedstawienie 

sylwetki twórcy33

34
reportaż, wystawa lub recenzja - 1

wywiad z twórcą, lub przedstawienie 

sylwetki twórcy35

36
reportaż, wystawa lub recenzja - 2 reportaż, wystawa lub recenzja - 1

37

38
reportaż, wystawa lub recenzja - 3 reportaż, wystawa lub recenzja - 2

39

40

kronika wydarzeń własnych kronika wydarzeń własnych

41

42

43

44

45

46

47

48
stopka, dane tel.-adresowe, władze 

Uczelni

stopka, dane tel.-adresowe, władze 

Uczelni
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Podsumowanie: Załącznik II

Rodzaj wydawnictwa Forma wydawnictwa Formuła Idea Plusy Minusy

Zeszyt wydawniczy nieregularnik (ISSN) akcentujący jeden wiodący temat lub wydarzenie;
najelastyczniejsza forma zaistnienia na rynku; możliwa 
różna objętość; ukazuje się, kiedy chce; finansowana, 
gdy są środki;

streszcza to, co było; nie zapowiada; komentuje (rezo-
nans); nieoczekiwana, jak będzie to będzie;

Zeszyt artystyczno-
-naukowy ASP w Gdańsku

półrocznik (ISSN) pokazujący
zestawiający różne treści (propozycja 
struktury z zał. I, s. 10–11), strawny, 
kolorowy, bogata ikonografia;

regularna, aktualna oferta Uczelni; stała struktura – 
szablon do wypełnienia treścią; tuba Uczelni;

wymagający; mobilizujący; stałe obciążenie budżetu; stała 
objętość (możliwe trudności w wypełnieniu ich treścią);

[Nazwa własna dla 
rocznika]

rocznik (ISSN) opowiadający

ambitny treściowo, teksty naukowe, 
autoreferaty, od idei…, …przez 
pracownię…, …do wystawy; może 
zawierać kalendarium wydarzeń, noty 
o autorach, angielskie streszczenia;

regularny; spinający rok (akademicki) w Uczelni; 
mógłby akcentować ważną datę z punktu widzenia 
Uczelni, np. 6 grudnia (wystarczający czas na zebranie 
materiałów z minionego roku akademickiego); możliwa 
różna objętość;

być może wymaga ciała dokonującego wyboru i redakcji 
tekstów; wytrawny w formie (niekoniecznie!); stałe obcią-
żenie budżetu (być może również honoraria dla autorów);

Katalog wg potrzeby (ISBN)
pokazująco- 
-opowiadający

indywidualna propozycja prezento-
wania treści w oparciu o dostępne 
makiety/szablony wydawnicze, 
wyraźna proporcja obraz v. słowo;

[nie dotyczy] [nie dotyczy]

Monografia wg potrzeby (ISBN)
opowiadająco- 
-pokazujący

indywidualna propozycja prezento-
wania treści w oparciu o dostępne 
makiety/szablony wydawnicze, 
wyraźna proporcja słowo v. obraz;

[nie dotyczy] [nie dotyczy]
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Na kolejnych stronach przedstawiono projekty graficzne dla zaproponowanych rodzajów 
wydawnictw. Dla każdego pokazane są przykładowe rozkładówki z opisem elementów.

Ogólne założenia projektów:

→ Grid. Dla obydwu formatów zaproponowano regularny grid oparty o moduł 5 mm. 
Należy stosować ten grid dla ustalenia wielkości marginesów, położenia tekstu 
i innych elementów na stronie, oparto też o niego interlinie tekstów. Przełamywanie 
gridu powinno występować tylko wyjątkowo i w uzasadnionych przypadkach. 

→ Typografia. Należy stosować kroje pisma zaproponowane w identyfikacji graficznej 
ASP w Gdańsku: Work Sans i Merriweather. Jeśli wydawnictwo dotyczy wydarzenia, 
którego częścią identyfikacji jest inny, charakterystyczny krój pisma, można go 
wykorzystać w tytułach i zrezygnować z jednego z dwóch podstawowych krojów. 
Należy unikać używania więcej niż dwóch krojów, poza wyjątkowymi przypadkami.

→ Motywy graficzne (dominanty). Wydawnictwa powinny stosować albo zapropo-
nowany motyw graficzny (skos pod kątem 148°, dodatkowy kolor specjalny), albo 

– kiedy projekt dotyczy wydarzenia mającego już identyfikację wizualną z motywem 
przewodnim – można użyć tego charakterystycznego motywu graficznego (w sposób 
konsekwentny i spójny z całością projektu).

→ Skład tekstu. Należy stosować się do ogólnych zasad poprawnego składu tekstu. 
Sugerowane jest wyrównanie tekstu do lewej strony w układzie dwukolumnowym 
i justowanie go do prawej i lewej strony w układzie jednokolumnowym, kiedy 
łam tekstu jest szeroki. W razie możliwości warto ograniczyć dzielenie wyrazów 
w tekście niejustowanym. Akapity wyróżnione są we wszystkich projektach za 
pomocą odstępów poakapitowych. Proszę zwrócić szczególną uwagę na zachowanie 
wyrównania wątku w kolumnie.

Szczegółowe opisy i przykłady znajdują się na kolejnych stronach.

Jako dodatek do tego dokumentu powstały pliki .idml, które zawierają siatki wydawnictw 

i przykładowe ramki z tekstem. W każdym pliku .idml znajdują się też dodatkowe wskazówki, 

jak z niego korzystać.

Rodzaje wydawnictw 
Makiety

dr Eurydyka Kata
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Rodzaj wydawnictwa:

Zeszyt 
wydawniczy

Zeszyt wydawniczy jest publikacją wydawaną z okazji 

konkretnych wydarzeń: akcentuje jeden wiodący 

temat. Jest wydawany nieregularnie, w zależności 

od harmonogramu wydarzeń na uczelni.

Format: B5

Język: polski i angielski, w układzie dwukolumnowym

Kolor okładki: CMYK + 1 kolor specjalny

Kolor środka: CMYK

Uszlachetnienia druku: hot-stamping / tłoczenie na okładce

Typografia: Work Sans i Merriweather, z możliwością uzupełnienia o dodatkowy 
krój wiodący w tytułach, jeśli taki krój jest wykorzystywany w identyfikacji 
opisywanego wydarzenia; w takim wypadku należy użyć wybranego kroju 
tytułowego w połączeniu z Work Sans lub Merriweather, ale nie trzech krojów razem

Sugerowany motyw graficzny: zależny od tematu

Zeszyt wydawniczy powinien zachowywać zaproponowany grid, wielkość marginesów 
oraz rozmieszczenie tekstu wynikające z zaprojektowanej siatki. Projektant publikacji 
ma możliwość stosowania nietypowych rozwiązań nieprzedstawionych w dokumencie 
(np. duże teksty na spad, hasłowe napisy na grafice, inne rozwiązania dekoracyjne) 
w sposób spójny i trafnie oddający temat numeru. Uwaga: proszę porównać również 
opis elementów makiety B5 na s. 26–43 i 46–57 w częściach Półrocznik i Rocznik.

Opis ilustracji:

s. 18–19 Przykładowa rozkładówka zeszytu wydawniczego z tytułem artykułu , 1:1

s. 20–21 Opis elementów typograficznych i graficznych

s. 22–23 Grid naniesiony na przykładową rozkładówkę, z opisem jego elementów
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tekst
myśl

text / thoughtCurabitur eget ligula eros. Nam 
dictum est nec quam pretium 
interidum. Pellentesque habi-
tant morbi tristique senectus et 
netus et malesuada fames ac 
turpis egestas. Vestibulum est 
eros, fringilla vel imperdiet vitae, 
aliquet vel lorem. Sed eu ornare 
ligula, non placerat. Vestibulum 
ultrices rhoncus rutrum. Aenean 
sollicitudin vehicula mauris, 
ornare vulputate urna hendrerit 
vestibulum. Proin commodo 
iaculis ullamcorper. Sed vitae 
ante eget dui eleifend venenatis. 
Nunc ornare velit dunt, pharetra 
functionem lorem. 

Nulla ac faucibus tellus. Etiam 
sollicitudin erat id ultrices aliquet. 
Cras elementum nisl eu sem sem-
per pellentesque. In hac habitasse 
platea dictumst. Fusce eu dictum 
ligula, a viverra nulla. Aenean 
vitae velit vitae quam effi citur tin-
cidunt nec eu quam. Donec eget 
diam lacus. Donec vel molestie 
dolor. Sed porttitor sed leo at 
fermentum. Etiam euismod enim 
rhoncus nibh porta condimentum. 
Pellentesque at congue orci. Proin 
id egestas lorem, eget posuere 
orci. Aenean vitae convallis ex.

29
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tekst
myśl

text / thoughtCurabitur eget ligula eros. Nam 
dictum est nec quam pretium 
interidum. Pellentesque habi-
tant morbi tristique senectus et 
netus et malesuada fames ac 
turpis egestas. Vestibulum est 
eros, fringilla vel imperdiet vitae, 
aliquet vel lorem. Sed eu ornare 
ligula, non placerat. Vestibulum 
ultrices rhoncus rutrum. Aenean 
sollicitudin vehicula mauris, 
ornare vulputate urna hendrerit 
vestibulum. Proin commodo 
iaculis ullamcorper. Sed vitae 
ante eget dui eleifend venenatis. 
Nunc ornare velit dunt, pharetra 
functionem lorem. 

Nulla ac faucibus tellus. Etiam 
sollicitudin erat id ultrices aliquet. 
Cras elementum nisl eu sem sem-
per pellentesque. In hac habitasse 
platea dictumst. Fusce eu dictum 
ligula, a viverra nulla. Aenean 
vitae velit vitae quam effi citur tin-
cidunt nec eu quam. Donec eget 
diam lacus. Donec vel molestie 
dolor. Sed porttitor sed leo at 
fermentum. Etiam euismod enim 
rhoncus nibh porta condimentum. 
Pellentesque at congue orci. Proin 
id egestas lorem, eget posuere 
orci. Aenean vitae convallis ex.

29

tytuł: dodatkowy krój pisma 
dobrany specjalnie na 
potrzeby tego numeru zeszytu 
wydawniczego, spoza identyfikacji 
wizualnej ASP w Gdańsku

tekst polski: Work Sans 
Regular, 9 pt / 5 mm

pagina: Work Sans 
Regular, 7 pt

linia 0.5 pt, kąt 148°
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← 15 mm →

11 mm 

← 5 mm →12,5 mm

tekst
myśl

Curabitur eget ligula eros. Nam 
dictum est nec quam pretium 
interdum. Pellentesque habitant 
morbi tristique senectus et 
netus et malesuada fames ac 
turpis egestas. Vestibulum est 
eros, fringilla vel imperdiet vitae, 
aliquet vel lorem. Sed eu ornare 
ligula, non placerat. Vestibulum 
ultrices rhoncus rutrum. Aenean 
sollicitudin vehicula mauris, 
ornare vulputate urna hendrerit 
vestibulum. Proin commodo 
iaculis ullamcorper. Sed vitae 
ante eget dui eleifend venenatis. 
Nunc ornare velit dunt, pharetra 
functionem lorem. 

Nulla ac faucibus tellus. Etiam 
sollicitudin erat id ultrices aliquet. 
Cras elementum nisl eu sem sem-
per pellentesque. In hac habitasse 
platea dictumst. Fusce eu dictum 
ligula, a viverra nulla. Aenean 
vitae velit vitae quam effi citur tin-
cidunt nec eu quam. Donec eget 
diam lacus. Donec vel molestie 
dolor. Sed porttitor sed leo at 
fermentum. Etiam euismod enim 
rhoncus nibh porta condimentum. 
Pellentesque at congue orci. Proin 
id egestas lorem, eget posuere 
orci. Aenean vitae convallis ex.
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Rodzaj wydawnictwa:

Półrocznik
Półrocznik jest publikacją wydawaną 

regularnie, pokazującą różne treści w formie 

skondensowanej i przystępnej.

Format: B5

Język: polski, w układzie jednokolumnowym

Kolor okładki: CMYK + 1 kolor specjalny

Kolor środka: CMYK + 1 kolor specjalny

Uszlachetnienia druku: hot-stamping / tłoczenie na okładce

Typografia: Work Sans i Merriweather, bez dodatkowych krojów

Sugerowany motyw graficzny: skosy pod kątem 148°, zgodnie z identyfikacją ASP; 
skosy pojawiają się jako linie oraz ucięte krawędzie grafik

Półrocznik powinien być składany zgodnie z przedstawionym gridem, który określa 
wielkość marginesów, możliwe układy tekstu, umieszczenie i wygląd paginy, układ 
przypisów i podpisów do zdjęć oraz cechy tekstu. Projektant ma swobodę tworzenia 
konkretnych rozkładówek, jednak powinien uważać, żeby zachować wewnętrzną 
spójność i unikać nadmiaru ozdobników. 

Opis ilustracji:

s. 26–39 Przykładowe rozkładówki półrocznika (artykuł naukowy, rozkładówki tytułowe artykułów, 
podsumowanie wydarzeń i in.), 1:1

s. 40–41 Opis elementów typograficznych i graficznych na wybranych stronach

s. 42–43 Grid naniesiony na przykładową rozkładówkę, z opisem jego elementów
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Nunc euismod euismod nunc, et tristique tortor viverra nec. Vestibulum 
convallis sagittis dolor, ultricies lobortis massa convallis in. Phasellus 
euismod, elit et bibendum laoreet, dui metus suscipit mauris, id porttitor 
quam lorem eget tellus1. Pellentesque commodo velit ipsum, facilisis 
tincidunt neque volutpat non. Nam aliquet bibendum luctus. Donec 
posuere est quis lorem ultricies vehicula et vel est. Fusce pharetra sodales 
felis, sed pulvinar nulla commodo ac. Donec sapien est, vehicula eget 
consectetur gravida, aliquam et felis. Vivamus eu imperdiet est, vitae 
tempus purus. Nam ultricies quam at auctor gravida.

Maecenas ex diam, commodo in ornare ac, pretium ultrices metus. Sed 
nisi leo, pellentesque sed condimentum ut, ullamcorper nec lectus. 
Phasellus justo diam, tincidunt et feugiat eget, volutpat nec lorem. Sed 
eu lobortis dui. In rutrum lacus in neque volutpat interdum2. Aenean 
viverra vitae dolor accumsan tempor. Aliquam erat volutpat. Etiam et 
metus vulputate, ullamcorper libero a, pharetra eros. Phasellus sit amet 
felis molestie, sagittis odio id, tincidunt odio. Vestibulum tincidunt dui 
ut aliquam viverra. Vivamus eget libero sit amet mi eleifend eleifend. 

1 Maecenas at leo tempor, scelerisque est sed, laoreet augue. Phasellus fringilla ex laoreet, mollis ex 

in, semper lorem.

2 Donec sed enim in lectus volutpat suscipit. Proin blandit tempus neque ut facilisis. Donec eleifend 

ligula ante, pretium quis ultricies eu, bibendum nec nulla.

Sztuka 
w granicach 
zdrowego 
rozsądku

Laura Kinney

11Art within Reason / Laura Kinney

Mauris pharetra sem at accumsan 
iaculis. Aenean sollicitudin 
vehicula mauris, ornare vulputate 
urna hendrerit vestibulum. Proin 
commodo iaculis ullamcorper
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Morbi sit amet fringilla nulla. Morbi et lorem tempor, condimentum nisl 
ut, cursus erat. Integer egestas nisi ut nunc luctus, vitae semper orci 
aliquam. Nullam vel fringilla magna, quis luctus sem. Quisque magna 
sapien, pulvinar ac ipsum id, luctus tempor arcu.

Nullam vulputate varius lorem id ullamcorper. Mauris imperdiet laoreet 
facilisis. Ut fringilla lectus vel scelerisque luctus. Suspendisse volutpat 
in augue ut ultrices. Suspendisse mi diam, blandit ac consequat vitae, 
malesuada porttitor velit. Duis malesuada ligula ut sodales bibendum. 
Donec lorem erat, tempor a arcu et, sagittis mattis tortor. Vivamus varius 
ullamcorper turpis et vehicula. Curabitur sit amet risus ipsum. Praesent 
sed neque lacus1.

Sed non viverra elit. Etiam auctor cursus metus. Donec nec porttitor 
massa. Nulla sapien magna, congue vel odio in, condimentum aliquet 
urna. Nulla ac erat metus. Praesent feugiat scelerisque sem a malesuada. 
Proin malesuada magna eu magna e�  citur, non facilisis nibh ultrices. 
Nam ut ante maximus, pretium nisl at, vulputate lectus. Vestibulum 
scelerisque ullamcorper mauris vel tempor. Nam a purus ullamcorper, 
vestibulum lacus a, mollis nisi. Fusce ornare enim volutpat, ultrices augue 
at, molestie diam. Vivamus ut tellus mollis, aliquam justo et, luctus lorem.

Nunc tempor et odio quis eleifend

Donec ullamcorper mollis arcu sed posuere. Vestibulum vel nulla sce-
lerisque, blandit magna ut, laoreet sem. Curabitur sollicitudin posuere 
magna, vitae tincidunt nibh. Proin ligula eros, auctor a aliquet fringilla, 
ultrices sed lacus. Aenean fringilla ipsum lacus, vulputate dictum lorem 
mollis sit amet. Aliquam mauris erat, condimentum at ex quis, imperdiet 
sodales magna. Morbi eu risus ac urna congue lobortis. In venenatis 
lectus ut tincidunt fi nibus2. Praesent convallis dolor sit amet nunc male-
suada luctus. Duis dignissim rutrum urna, vel fringilla ligula mattis in. 
Integer lacinia, arcu diam commodo nunc, et dapibus purus lectus eget 
nunc. Aliquam tempor ac sapien quis venenatis. Morbi vehicula, magna 
id hendrerit pretium, eros nunc viverra tortor, a sagittis diam ante eu 
augue. Nam ac condimentum nisl.

1 Proin est lorem, s. 56.

2 Ibidem, s. 78.

→  James Howlett, Jean G., 1998
Vivamus eu imperdiet est, vitae tempus 
purus Aliquam erat volutpat.
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14 Sztuka w granicach zdrowego rozsądku / Laura Kinney 15Art within Reason / Laura Kinney
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Sztuka 
jako dyskurs

10.01–15.02.2017
Zbrojownia Sztuki 

Sztuka w dzisiejszym świecie nie jest 
już zbiorem obrazów: zaczyna być 
zbiorem znaków, które uczestniczą 
w globalnym dialogu. Artyści przejęli 
dyskusję prowadzoną do tej pory przez 
socjologów, akademików i fi lozofów 
i nadali jej nowy, głębszy wymiar.
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18

Curabitur eget ligula eros. Nam dictum est nec quam pretium interdum. 
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada 
fames ac turpis egestas. Vestibulum est eros, fringilla vel imperdiet vitae, 
aliquet vel lorem. Sed eu ornare ligula, non placerat lorem. Vestibulum 
ultrices rhoncus rutrum. Aenean sollicitudin vehicula mauris, ornare 
vulputate urna hendrerit vestibulum. Proin commodo iaculis ullamcorper. 
Sed vitae ante eget dui eleifend venenatis. Nunc ornare velit bibendum, 
viverra massa tincidunt, pharetra lorem. In ut felis nec nisl tristique 
bibendum. Sed consequat ex vestibulum ipsum tristique porttitor. Nulla 
dignissim non ex eget viverra. Sed eget pulvinar velit. Ut maximus purus 
eget auctor pellentesque.

Nulla ac faucibus tellus. Etiam sollicitudin erat id ultrices aliquet. Cras 
elementum nisl eu sem semper pellentesque. In hac habitasse platea 
dictumst. Fusce eu dictum ligula, a viverra nulla. Aenean vitae velit vitae 
quam e�  citur tincidunt nec eu quam. Donec eget diam lacus. Donec vel 
molestie dolor. Sed porttitor sed leo at fermentum. Etiam euismod enim 
rhoncus nibh porta condimentum. Pellentesque at congue orci. Proin id 
egestas lorem, eget posuere orci. Aenean vitae convallis ex.

Donec auctor sollicitudin volutpat. Proin eget ex at mi convallis tincidunt 
id eget lacus. Fusce laoreet metus ut quam congue bibendum. Proin ac 
blandit nisl, nec tincidunt urna. Proin ultrices lacus lectus, at accumsan 
risus bibendum ac. In eleifend lacus massa, nec pretium mauris tempus 
sed. Donec sit amet auctor tellus, a bibendum risus. Morbi aliquet, nulla 
id consectetur fringilla, sapien arcu porttitor mauris, ac luctus felis velit 

19

et dui. Maecenas facilisis ex et risus dapibus ornare. Proin magna turpis, 
placerat imperdiet orci tempor, ultrices fringilla tellus. Integer sed sapien 
vel dolor convallis e�  citur. Nam nec rhoncus sapien. Vestibulum et sapien 
purus. Nam cursus, tortor at euismod vestibulum, arcu arcu iaculis sapien, 
a ultrices orci turpis at risus. Orci varius natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer maximus neque 
massa, at accumsan nunc blandit et. Maecenas id ligula lectus. Vivamus 
mollis diam id velit commodo elementum. Nam elit massa, bibendum 
vel posuere in, venenatis a sapien. Donec viverra tristique malesuada. 
Praesent aliquet leo a ante aliquet, a auctor ligula e�  citur. Nam felis ex, 
aliquet eleifend dui sed, luctus egestas nisl.

Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Nullam porttitor nisi nisl, ac imperdiet justo tempus eget. 
Sed maximus orci non placerat tempor. Fusce venenatis fringilla nunc 
euismod vulputate. Etiam vel tincidunt mauris. Praesent pulvinar, ipsum 
vitae posuere faucibus, odio nisi pulvinar nulla, eget cursus urna nisi 
nec odio. Cras pharetra neque vitae tempus ullamcorper. Aenean rutrum 
ultricies faucibus. Nullam ac quam gravida, tristique purus quis, feugiat 
ullamcorper, hendrerit sem non, pellentesque metus. Quisque lobortis 
velit a porta eleifend. Pellentesque porttitor nisl felis, eget tristique 
mauris pretium a. Etiam convallis justo sed odio sollicitudin tincidunt. 
Fusce porta rhoncus sem.

↑ Bobby Drake, Mój dyskurs
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22 Sztuka w granicach zdrowego rozsądku / Laura Kinney

Potęga koloru
The Power of Colour

18.02–15.03.2017

23Art within Reason / Laura Kinney

Potęga koloru
The Power of Colour

Wydział Rzeźby
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Młode 
malarst wo 
w Gdańsku
16.02–15.03.2017
Zbrojownia Sztuki
wernisaż: 16.02.2017, 
godz. 18:00

Poza literę
18.05–22.08.2017
Zbrojownia Sztuki
wernisaż: 18.05.2017, 
godz. 18:00

Wystawa Prac Dyplomowych absolwentów Wydziału 

Malarstwa ASP Gdańsku

Sed non viverra elit. Etiam auctor cursus metus. Donec nec 

porttitor massa. Nulla sapien magna, congue vel odio in, 

condimentum aliquet urna. Nulla ac erat metus. Praesent 

feugiat scelerisque sem a malesuada. Proin malesuada 

magna eu magna e�  citur, non facilisis nibh ultrices. 

Nam ut ante maximus, pretium nisl at, vulputate lectus. 

Vestibulum scelerisque ullamcorper mauris vel tempor. 

Nam a purus ullamcorper, vestibulum lacus a, mollis nisi. 

Sed eget pulvinar velit. Ut maximus purus eget auctor 

pellentesque.

Nam elit massa, bibendum vel posuere in, 

venenatis a sapien. Donec viverra tristique 

malesuada. Praesent aliquet leo a ante 

aliquet, a auctor ligula e�  citur. Nam felis 

ex, aliquet eleifend dui sed, luctus egestas 

nisl. Pellentesque at congue orci. Proin id 

egestas lorem, eget posuere orci. Aenean 

vitae convallis ex.
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James Howlett :
Portrety
22.08–20.12.2017
Zbrojownia Sztuki
wernisaż: 22.08.2017, godz. 19:00

In ut felis nec nisl tristique bibendum. Sed consequat ex 

vestibulum ipsum tristique porttitor. Nulla dignissim non 

ex eget viverra. Sed eget pulvinar velit. Ut maximus purus 

eget auctor pellentesque.

Nulla ac faucibus tellus. Etiam sollicitudin erat id ultrices 

aliquet. Cras elementum nisl eu sem semper pellentesque. 

In hac habitasse platea dictumst. Fusce eu dictum ligula, 

a viverra nulla. Aenean vitae velit vitae quam e�  citur 

tincidunt nec eu quam. Donec eget diam lacus. Donec 

vel molestie dolor. Sed porttitor sed leo at fermentum. 

Etiam euismod enim rhoncus nibh porta condimentum. 

Pellentesque at congue orci. Proin id egestas lorem, eget 

posuere orci. Aenean vitae convallis ex.
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Nunc euismod euismod nunc, et tristique tortor viverra nec. Vestibulum 
convallis sagittis dolor, ultricies lobortis massa convallis in. Phasellus 
euismod, elit et bibendum laoreet, dui metus suscipit mauris, id porttitor 
quam lorem eget tellus1. Pellentesque commodo velit ipsum, facilisis 
tincidunt neque volutpat non. Nam aliquet bibendum luctus. Donec 
posuere est quis lorem ultricies vehicula et vel est. Fusce pharetra sodales 
felis, sed pulvinar nulla commodo ac. Donec sapien est, vehicula eget 
consectetur gravida, aliquam et felis. Vivamus eu imperdiet est, vitae 
tempus purus. Nam ultricies quam at auctor gravida.

Maecenas ex diam, commodo in ornare ac, pretium ultrices metus. Sed 
nisi leo, pellentesque sed condimentum ut, ullamcorper nec lectus. 
Phasellus justo diam, tincidunt et feugiat eget, volutpat nec lorem. Sed 
eu lobortis dui. In rutrum lacus in neque volutpat interdum2. Aenean 
viverra vitae dolor accumsan tempor. Aliquam erat volutpat. Etiam et 
metus vulputate, ullamcorper libero a, pharetra eros. Phasellus sit amet 
felis molestie, sagittis odio id, tincidunt odio. Vestibulum tincidunt dui 
ut aliquam viverra. Vivamus eget libero sit amet mi eleifend eleifend. 

1 Maecenas at leo tempor, scelerisque est sed, laoreet augue. Phasellus fringilla ex laoreet, mollis ex 

in, semper lorem.

2 Donec sed enim in lectus volutpat suscipit. Proin blandit tempus neque ut facilisis. Donec eleifend 

ligula ante, pretium quis ultricies eu, bibendum nec nulla.

Sztuka 
w granicach 
zdrowego 
rozsądku

Laura Kinney

Morbi sit amet fringilla nulla. Morbi et lorem tempor, condimentum nisl 
ut, cursus erat. Integer egestas nisi ut nunc luctus, vitae semper orci 
aliquam. Nullam vel fringilla magna, quis luctus sem. Quisque magna 
sapien, pulvinar ac ipsum id, luctus tempor arcu.

Nullam vulputate varius lorem id ullamcorper. Mauris imperdiet laoreet 
facilisis. Ut fringilla lectus vel scelerisque luctus. Suspendisse volutpat 
in augue ut ultrices. Suspendisse mi diam, blandit ac consequat vitae, 
malesuada porttitor velit. Duis malesuada ligula ut sodales bibendum. 
Donec lorem erat, tempor a arcu et, sagittis mattis tortor. Vivamus varius 
ullamcorper turpis et vehicula. Curabitur sit amet risus ipsum. Praesent 
sed neque lacus1.

Sed non viverra elit. Etiam auctor cursus metus. Donec nec porttitor 
massa. Nulla sapien magna, congue vel odio in, condimentum aliquet 
urna. Nulla ac erat metus. Praesent feugiat scelerisque sem a malesuada. 
Proin malesuada magna eu magna e�  citur, non facilisis nibh ultrices. 
Nam ut ante maximus, pretium nisl at, vulputate lectus. Vestibulum 
scelerisque ullamcorper mauris vel tempor. Nam a purus ullamcorper, 
vestibulum lacus a, mollis nisi. Fusce ornare enim volutpat, ultrices augue 
at, molestie diam. Vivamus ut tellus mollis, aliquam justo et, luctus lorem.

Nunc tempor et odio quis eleifend

Donec ullamcorper mollis arcu sed posuere. Vestibulum vel nulla sce-
lerisque, blandit magna ut, laoreet sem. Curabitur sollicitudin posuere 
magna, vitae tincidunt nibh. Proin ligula eros, auctor a aliquet fringilla, 
ultrices sed lacus. Aenean fringilla ipsum lacus, vulputate dictum lorem 
mollis sit amet. Aliquam mauris erat, condimentum at ex quis, imperdiet 
sodales magna. Morbi eu risus ac urna congue lobortis. In venenatis 
lectus ut tincidunt fi nibus2. Praesent convallis dolor sit amet nunc male-
suada luctus. Duis dignissim rutrum urna, vel fringilla ligula mattis in. 
Integer lacinia, arcu diam commodo nunc, et dapibus purus lectus eget 
nunc. Aliquam tempor ac sapien quis venenatis. Morbi vehicula, magna 
id hendrerit pretium, eros nunc viverra tortor, a sagittis diam ante eu 
augue. Nam ac condimentum nisl.

1 Proin est lorem, s. 56.

2 Ibidem, s. 78.

→  James Howlett, Jean G., 1998
Vivamus eu imperdiet est, vitae tempus 
purus Aliquam erat volutpat.
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linia 0.5 pt, 
kąt 148°

linia 0.5 pt, 
kąt 148°

linia 0.5 pt

tytuł: Work Sans Semibold, 
45 pt / 17.5 mm

śródtytuł: Work Sans 
Semibold, 10.5 pt / 5 mm

podpis ilustracji: 
Merriweather, 7 pt 
/ 3.75 mm, wcięcie 
tabulacyjne 5 mm 

nazwisko autora: Work Sans 
Regular, 14 pt / 12.5 mm

tekst: Merriweather 
Regular, 9 pt / 5 mm, 
odstęp po akapicie 2.5 mm

przypis: Merriweather 
Regular, 6 / 11 pt

pagina, numer 
strony : 
Merriweather 
Bold, 6 pt

żywa pagina: 
Work Sans 
Medium, 5 pt
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Sztuka 
jako dyskurs

10.01–15.02.2017
Zbrojownia Sztuki 

Sztuka w dzisiejszym świecie nie jest 
już zbiorem obrazów: zaczyna być 
zbiorem znaków, które uczestniczą 
w globalnym dialogu. Artyści przejęli 
dyskusję prowadzoną do tej pory przez 
socjologów, akademików i fi lozofów 
i nadali jej nowy, głębszy wymiar.
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11 mm 

← 5 mm →12.5 mm
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33Art within Reason / Laura Kinney

33

et dui. Maecenas facilisis ex et risus dapibus ornare. Proin magna turpis, 
placerat imperdiet orci tempor, ultrices fringilla tellus. Integer sed sapien 
vel dolor convallis e�  citur. Nam nec rhoncus sapien. Vestibulum et sapien 
purus. Nam cursus, tortor at euismod vestibulum, arcu arcu iaculis sapien, 
a ultrices orci turpis at risus. Orci varius natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer maximus neque 
massa, at accumsan nunc blandit et. Maecenas id ligula lectus. Vivamus 
mollis diam id velit commodo elementum. Nam elit massa, bibendum 
vel posuere in, venenatis a sapien. Donec viverra tristique malesuada. 
Praesent aliquet leo a ante aliquet, a auctor ligula e�  citur. Nam felis ex, 
aliquet eleifend dui sed, luctus egestas nisl.

Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Nullam porttitor nisi nisl, ac imperdiet justo tempus eget. 
Sed maximus orci non placerat tempor. Fusce venenatis fringilla nunc 
euismod vulputate. Etiam vel tincidunt mauris. Praesent pulvinar, ipsum 
vitae posuere faucibus, odio nisi pulvinar nulla, eget cursus urna nisi 
nec odio. Cras pharetra neque vitae tempus ullamcorper. Aenean rutrum 
ultricies faucibus. Nullam ac quam gravida, tristique purus quis, feugiat 
ullamcorper, hendrerit sem non, pellentesque metus. Quisque lobortis 
velit a porta eleifend. Pellentesque porttitor nisl felis, eget tristique 
mauris pretium a. Etiam convallis justo sed odio sollicitudin tincidunt. 
Fusce porta rhoncus sem.

↑ Bobby Drake, Mój dyskurs
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Rodzaj wydawnictwa:

Rocznik
Rocznik jest publikacją wydawaną regularnie, 

opowiadającą o ważnych wydarzeniach w minionym 

roku oraz zawierającą teksty naukowe.

Format: B5

Język: polski i angielski, w układzie jednokolumnowym z tekstem angielskim jako 
streszczeniem na koniec tekstu polskiego

Kolor okładki: czerń + 1 kolor specjalny (inny dla każdego numeru)

Kolor środka: czerń + 1 kolor specjalny (inny dla każdego numeru)

Uszlachetnienia druku: hot-stamping / tłoczenie na okładce

Typografia: Work Sans i Merriweather, bez dodatkowych krojów

Sugerowany motyw graficzny: skosy pod kątem 148°, zgodnie z identyfikacją 
ASP; skosy pojawiają się jako linie oraz ucięte krawędzie tytułów artykułów; kolor 
specjalny numeru również służy jako dominujący motyw graficzny

Rocznik powinien być składany zgodnie z przedstawionym gridem, który określa 
wielkość marginesów, możliwe układy tekstu, umieszczenie i wygląd paginy, układ 
przypisów i podpisów do zdjęć oraz cechy tekstu. Projektant powinien uzupełniać ten 
projekt w razie potrzeby (np. o dodatkowe poziomy w hierarchii śródtytułów) w sposób 
spójny z elementami wyjściowymi. Uwaga: proszę porównać również opis elementów 
makiety B5 na s. 26–43 w części Półrocznik.

Opis ilustracji:

s. 46–53 Przykładowe rozkładówki rocznika (artykuł naukowy), 1:1

s. 54–55 Opis elementów typograficznych i graficznych na przykładowej rozkładówce

s. 56–57 Grid naniesiony na przykładową rozkładówkę, z opisem elementów gridu
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Nunc euismod euismod nunc, et tristique tortor viverra nec. Vestibulum 
convallis sagittis dolor, ultricies lobortis massa convallis in. Phasellus 
euismod, elit et bibendum laoreet, dui metus suscipit mauris, id porttitor 
quam lorem eget tellus1. Pellentesque commodo velit ipsum, facilisis 
tincidunt neque volutpat non. Nam aliquet bibendum luctus. Donec 
posuere est quis lorem ultricies vehicula et vel est. Fusce pharetra sodales 
felis, sed pulvinar nulla commodo ac. Donec sapien est, vehicula eget 
consectetur gravida, aliquam et felis. Vivamus eu imperdiet est, vitae 
tempus purus. Nam ultricies quam at auctor gravida.

Maecenas ex diam, commodo in ornare ac, pretium ultrices metus. Sed 
nisi leo, pellentesque sed condimentum ut, ullamcorper nec lectus. 
Phasellus justo diam, tincidunt et feugiat eget, volutpat nec lorem. Sed 
eu lobortis dui. In rutrum lacus in neque volutpat interdum2. Aenean 
viverra vitae dolor accumsan tempor. Aliquam erat volutpat. Etiam et 
metus vulputate, ullamcorper libero a, pharetra eros. Phasellus sit amet 
felis molestie, sagittis odio id, tincidunt odio. Vestibulum tincidunt dui 
ut aliquam viverra. Vivamus eget libero sit amet mi eleifend eleifend. 

1 Maecenas at leo tempor, scelerisque est sed, laoreet augue. Phasellus fringilla ex laoreet, mollis ex 

in, semper lorem.

2 Donec sed enim in lectus volutpat suscipit. Proin blandit tempus neque ut facilisis. Donec eleifend 

ligula ante, pretium quis ultricies eu, bibendum nec nulla.
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Donec vitae rhoncus diam. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum 
primis in faucibus. Phasellus at justo id dolor posuere blandit ac et enim. 
Nullam tortor libero, pretium in ligula quis, laoreet condimentum turpis.

Fusce iaculis lorem id urna porttitor, a fi nibus nunc molestie. Nulla 
tincidunt urna vestibulum erat facilisis, id tempus purus blandit. Sed 
sagittis ante ac volutpat ornare3. Vivamus libero turpis, ultricies quis 
gravida sit amet, vulputate in tellus. Pellentesque cursus condimentum 
tristique. Aliquam sollicitudin justo eget egestas tristique. Praesent quis 
semper lectus.

Curabitur gravida auctor consectetur. Phasellus ultricies, sem ac tincidunt 
volutpat, velit tortor blandit magna, at semper turpis est eu eros. Donec 
dictum non ligula lacinia bibendum. Fusce tempor eros sed lorem egestas, 
quis dapibus odio eleifend. Vivamus ac rhoncus sem, bibendum fi nibus 
nisl. Suspendisse leo nisl, aliquam varius consectetur sed, condimentum 
vel leo. Fusce non lorem sit amet nisi vestibulum varius ac at justo. Sed 
tristique nulla sed justo faucibus porttitor. Quisque eu dui sit amet quam 
lobortis faucibus non ac ex. Maecenas sollicitudin consequat nisl, vitae 
sollicitudin justo gravida sed. Proin faucibus arcu nec fi nibus lobortis. 
Praesent facilisis scelerisque nulla, ut sagittis odio aliquam eget. Orci 
varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus.

Curabitur vehicula euismod e�  citur. In tincidunt scelerisque vehicula. 
In condimentum porta mollis. Etiam interdum consectetur placerat. Nunc 
sagittis sodales ultrices. Ut at ornare tellus, in placerat purus. Aenean 
lorem enim, maximus a dapibus vitae, molestie faucibus neque. Phasellus 
vehicula nisi sed dolor tempus, at e�  citur lacus congue. Sed lobortis nulla 
purus, quis tempor enim malesuada eu. Morbi convallis velit non egestas 
porttitor. Quisque rhoncus id augue sed venenatis. Integer facilisis eu 
risus et luctus. Quisque convallis mauris a malesuada lobortis. Praesent 
magna erat, eleifend vitae tempus a, venenatis sit amet ex. Sed venenatis 
luctus felis eu placerat.

Ut a fi nibus massa, vel porttitor nunc. Cras consectetur nibh tellus, at 
venenatis tellus ornare porttitor. Praesent fermentum enim a orci feugiat, 
at interdum ipsum fringilla. Aenean eu magna molestie, venenatis velit 
sit amet, ullamcorper elit. Duis fi nibus laoreet lacus, et consectetur justo 
fi nibus vel. In porta nisi ut ultricies dapibus. Duis id eleifend augue, 
vel semper tellus. Mauris ullamcorper turpis magna, vitae ullamcorper 
velit lobortis ac. Proin porta e�  citur eros, eu blandit lorem dignissima. 

3 Proin convallis porta diam at condimentum (s. 17–34).
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Morbi sit amet fringilla nulla. Morbi et lorem tempor, condimentum nisl 
ut, cursus erat. Integer egestas nisi ut nunc luctus, vitae semper orci 
aliquam. Nullam vel fringilla magna, quis luctus sem. Quisque magna 
sapien, pulvinar ac ipsum id, luctus tempor arcu.

Nullam vulputate varius lorem id ullamcorper. Mauris imperdiet laoreet 
facilisis. Ut fringilla lectus vel scelerisque luctus. Suspendisse volutpat 
in augue ut ultrices. Suspendisse mi diam, blandit ac consequat vitae, 
malesuada porttitor velit. Duis malesuada ligula ut sodales bibendum. 
Donec lorem erat, tempor a arcu et, sagittis mattis tortor. Vivamus varius 
ullamcorper turpis et vehicula. Curabitur sit amet risus ipsum. Praesent 
sed neque lacus4.

Sed non viverra elit. Etiam auctor cursus metus. Donec nec porttitor 
massa. Nulla sapien magna, congue vel odio in, condimentum aliquet 
urna. Nulla ac erat metus. Praesent feugiat scelerisque sem a malesuada. 
Proin malesuada magna eu magna e�  citur, non facilisis nibh ultrices. 
Nam ut ante maximus, pretium nisl at, vulputate lectus. Vestibulum 
scelerisque ullamcorper mauris vel tempor. Nam a purus ullamcorper, 
vestibulum lacus a, mollis nisi. Fusce ornare enim volutpat, ultrices augue 
at, molestie diam. Vivamus ut tellus mollis, aliquam justo et, luctus lorem.

Nunc tempor et odio quis eleifend

Donec ullamcorper mollis arcu sed posuere. Vestibulum vel nulla sce-
lerisque, blandit magna ut, laoreet sem. Curabitur sollicitudin posuere 
magna, vitae tincidunt nibh. Proin ligula eros, auctor a aliquet fringilla, 
ultrices sed lacus. Aenean fringilla ipsum lacus, vulputate dictum lorem 
mollis sit amet. Aliquam mauris erat, condimentum at ex quis, imperdiet 
sodales magna. Morbi eu risus ac urna congue lobortis. In venenatis lectus 
ut tincidunt fi nibus5. Praesent convallis dolor sit amet nunc malesuada 
luctus. Duis dignissim rutrum urna, vel fringilla ligula mattis in. Integer 
viverra quis est in accumsan. Pellentesque dictum, enim id consectetur 
lacinia, arcu diam commodo nunc, et dapibus purus lectus eget nunc. 
Aliquam tempor ac sapien quis venenatis. Morbi vehicula, magna id 
hendrerit pretium, eros nunc viverra tortor, a sagittis diam ante eu augue. 
Nam ac condimentum nisl.

Pellentesque congue, massa at vehicula cursus, quam ante porta urna, 
eget pellentesque sapien quam quis sem. Nulla congue malesuada pretium. 
Nulla euismod risus non dolor maximus, id scelerisque turpis ultrices. 

4 Proin est lorem, s. 56.

5 Ibidem, s. 78.
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Vestibulum eros turpis, facilisis non est non, condimentum rhoncus 
eros. Nulla posuere neque vel venenatis euismod. In venenatis, libero 
eu rhoncus gravida, dolor arcu mattis leo, nec auctor nibh nisl non justo. 
Proin sollicitudin rutrum justo, at porta libero pellentesque et. Curabitur 
eu pellentesque dolor, eget e�  citur magna6. Aenean condimentum, turpis 
sed ullamcorper pellentesque, ligula nibh tempor nunc, id eleifend felis 
ex non lorem.

In hac habitasse platea dictumst. Praesent tel-
lus ex, scelerisque in magna sit amet, dictum 
tincidunt erat. Nunc molestie elit commodo mi 
suscipit suscipit. Duis e�  citur pharetra quam 
ac suscipit. Phasellus commodo purus et odio 
dignissim vehicula. Aliquam auctor semper 
consequat. Nullam at augue at ante sollicitu 
din pulvinar. Duis quis nisl imperdiet, pulvinar ipsum vitae, aliquet nulla. 
Ut ac dignissim dui, ac cursus elit. Fusce sed dui sapien. Suspendisse 
potenti. Nullam vel augue quam. Nam venenatis tortor vulputate lectus 
scelerisque ornare. Mauris in molestie felis, ut consectetur mi. Nullam 
ligula libero, porttitor laoreet dictum vel, tempus at lorem.

Donec vitae tincidunt nibh, volutpat egestas lacus. Suspendisse quis est 
ac lacus malesuada commodo. Ut commodo elit at varius fermentum. 
Pellentesque convallis, nunc vel ullamcorper sollicitudin, quam enim 
ornare nunc, sit amet iaculis tellus neque fi nibus nisi. Integer in sapien 
laoreet, pharetra dolor et, tristique ipsum. Suspendisse consequat sit amet 
lectus sed rhoncus7. Maecenas accumsan, magna sit amet faucibus tempus, 
nunc tellus placerat lectus, id auctor quam ex vitae sapien. Suspendisse 
ultrices purus sit amet augue aliquam tincidunt. Fusce euismod ligula 
non pretium sagittis. Nunc maximus tempor est, ut pulvinar neque auctor 
ac. Quisque molestie nisi justo, fermentum ornare enim ullamcorper nec. 
Suspendisse potenti. In fi nibus risus ac lobortis facilisis. Vestibulum ante 
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Nulla ut varius quam. Ut felis libero, dignissim non ante non, aliquam 
hendrerit libero.

Proin est lorem, dapibus in venenatis congue, rutrum ac mauris. Nam 
lobortis velit ipsum, ac tempor velit faucibus nec. Aenean vel ligula 
viverra mauris dapibus iaculis. In faucibus mi et erat elementum, auctor 

6 Nunc ornare velit bibendum, viverra massa tincidunt, pharetra lorem. In ut felis nec nisl tristique 

bibendum. Sed consequat ex vestibulum ipsum tristique porttitor. Nulla dignissim non ex eget 

viverra. Sed eget pulvinar velit. Ut maximus purus eget auctor pellentesque.

7 Felis libero, s. 439–468.

Quisque lacinia lectus 
vitae nulla egestas 
tincidunt facitantes
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laoreet nisl facilisis. Integer nibh erat, mollis in fi nibus vitae, semper eget 
sem. Curabitur auctor nibh eu elit molestie eleifend. Fusce id tincidunt 
dui. Aenean luctus e�  citur consequat. Integer mollis libero quis dolor 
ultricies ullamcorper. Pellentesque condimentum tincidunt metus. Donec 
venenatis purus dictum nunc pretium porta. In ultrices iaculis ante quis 
blandit. Proin viverra nisi et velit convallis, at ultrices lorem volutpat.

Nulla ac faucibus tellus. Etiam sollicitudin erat id ultrices aliquet. Cras 
elementum nisl eu sem semper pellentesque. In hac habitasse platea 
dictumst. Fusce eu dictum ligula, a viverra nulla. Aenean vitae velit vitae 
quam e�  citur tincidunt nec eu quam8. Donec eget diam lacus. Donec vel 
molestie dolor. Sed porttitor sed leo at fermentum. Etiam euismod enim 
rhoncus nibh porta condimentum. Pellentesque at congue orci. Proin id 
egestas lorem, eget posuere orci. Aenean vitae convallis ex.

Donec auctor sollicitudin volutpat

Proin eget ex at mi convallis tincidunt id eget lacus. Fusce laoreet metus 
ut quam congue bibendum. Proin ac blandit nisl, nec tincidunt urna. Proin 
ultrices lacus lectus, at accumsan risus bibendum ac. In eleifend lacus 
massa, nec pretium mauris tempus sed. Donec sit amet auctor tellus, 
a bibendum risus. Morbi aliquet, nulla id consectetur fringilla, sapien 
arcu porttitor mauris, ac luctus felis velit et dui. Maecenas facilisis ex et 
risus dapibus ornare. Proin magna turpis, placerat imperdiet orci tempor, 
ultrices fringilla tellus9.

Integer sed sapien vel dolor convallis e�  citur. Nam nec rhoncus sapien. 
Vestibulum et sapien purus. Nam cursus, tortor at euismod vestibulum, 
arcu arcu iaculis sapien, a ultrices orci turpis at risus. Orci varius natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Integer maximus neque massa, at accumsan nunc blandit et. Maecenas 
id ligula lectus. Vivamus mollis diam id velit commodo elementum. Nam 
elit massa, bibendum vel posuere in, venenatis a sapien. Donec viverra 
tristique malesuada. Praesent aliquet leo a ante aliquet, a auctor ligula 
e�  citur. Nam felis ex, aliquet eleifend dui sed, luctus egestas nisl.

Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Nullam porttitor nisi nisl, ac imperdiet justo tempus 
eget. Sed maximus orci non placerat tempor. Fusce venenatis fringilla 
nunc euismod vulputate. Etiam vel tincidunt mauris. Praesent pulvinar, 

8 Ibidem, s. 348.

9 Duis eget tortor turpis. Integer dapibus, mauris fi nibus bibendum cursus, enim velit volutpat lectus, 

ut egestas odio quam et nulla. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Nulla ac hendrerit mauris, at dignissim quam.
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ipsum vitae posuere faucibus, odio nisi pulvinar nulla, eget cursus urna 
nisi nec odio. Cras pharetra neque vitae tempus ullamcorper. Aenean 
rutrum ultricies faucibus. Nullam ac quam gravida, tristique purus quis, 
feugiat purus.

Quisque feugiat velit at ullamcorper pretium. Fusce quis nisi ullamcorper, 
hendrerit sem non, pellentesque metus. Quisque lobortis velit a porta 
eleifend10. Mauris tortor nunc, fi nibus eu laoreet sit amet, aliquam a mi. 
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus11. Donec 
non orci justo. Duis in sapien nec ligula molestie scelerisque. Aliquam erat 
volutpat. Mauris pharetra sem at accumsan iaculis. Aenean sollicitudin 
vehicula mauris, ornare vulputate urna hendrerit vestibulum. Proin 
commodo iaculis ullamcorper. Sed vitae ante eget dui eleifend venenatis. 
Nunc ornare velit bibendum, viverra massa tincidunt, pharetra lorem. In 
ut felis nec nisl tristique bibendum. Sed consequat ex vestibulum ipsum 
tristique porttitor. Nulla dignissim non ex eget viverra. Sed eget pulvinar 
velit. Ut maximus purus eget auctor pellentesque.

10 Quisque feugiat velit at ullamcorper pretium, s. 56.

11 Ibidem, s. 433-489.

Il. 18 James Howlett, Portret, 1991

Źródło: Aenean vel ligula viverra mauris, dapibus 

iaculis. In faucibus mi et erat elementum, s. 17.

Il. 18 James Howlett, Portrait, 1991

Source: Aenean vel ligula viverra mauris, dapibus 

iaculis. In faucibus mi et erat elementum, p. 17.
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Sed nisi purus, tristique at aliquam eget, dapibus in massa. Sed faucibus, 
dui et dictum egestas, mauris justo sagittis est, ac gravida nisl libero 
a velit. Nam at nisi sit amet ipsum aliquet feugiat quis quis ex. Donec sed 
enim in lectus volutpat suscipit. Proin blandit tempus neque ut facilisis. 
Donec eleifend consequat lorem eget egestas. Cras imperdiet diam enim, 
sed dignissim nisi sodales vitae. Aenean ligula ante, pretium quis ultricies 
eu, bibendum nec nulla.

Nullam nec vulputate erat. Proin convallis porta diam at condimentum. Ut 
quis dolor a sapien consequat egestas at et augue. Pellentesque a metus 
tortor. Nulla erat neque, vehicula et placerat sit amet, ullamcorper et 
arcu. Integer rutrum eros ut mauris luctus, a ornare arcu malesuada. 
Vestibulum dapibus tellus et augue sagittis, ac mollis dolor faucibus. Ut 
laoreet elit dictum, tempor massa vel, convallis risus.

In hac habitasse platea dictumst. Etiam et neque vitae dolor facilisis 
hendrerit ac sed purus. Nullam vestibulum urna id felis sodales sollici-
tudin. Praesent vitae leo euismod, consectetur turpis non, pulvinar erat. 
Vivamus quis ipsum odio. Duis laoreet odio sit amet dui elementum, 
a ultrices orci varius. Cras non accumsan nulla. Aliquam egestas metus 
augue, vel venenatis sem luctus quis. Phasellus facilisis mi ut quam 
sodales consequat. Nullam nec tristique nibh. Quisque lacinia lectus vitae 
nulla egestas tincidunt non sed tellus. Etiam sit amet porttitor ligula.

Aenean imperdiet risus mi, pulvinar luctus odio porta vel. Cras sagittis 
magna eget purus pharetra varius. Aliquam erat volutpat. Vestibulum 
rhoncus pretium nulla, sed consectetur lectus malesuada sed. Maecenas 
gravida, est in laoreet e�  citur, tellus lorem suscipit justo, ac dapibus lacus 
diam id ipsum. Nam ultricies posuere est, ac gravida mauris scelerisque 
sit amet. Vestibulum placerat dui eget metus rutrum, eget volutpat dui 
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auctor. Vestibulum pharetra faucibus nulla ut feugiat. Vestibulum ante 
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Phasellus feugiat leo non odio pretium venenatis in non ipsum. Mauris 
eros quam, bibendum non velit non, mattis pellentesque ante. Mauris 
posuere nunc at felis semper laoreet. Fusce cursus ex eu felis mattis 
viverra. Ut porta e�  citur laoreet. Integer blandit ut tortor a tincidunt. 
Proin bibendum est ac risus imperdiet dapibus. Vestibulum euismod quam 
sed tellus pharetra maximus. Nunc vitae nisl id purus laoreet ullamcorper 
nec eu est. Nunc a turpis quis enim e�  citur sollicitudin in in quam. In 
accumsan et augue a feugiat. Duis aliquam sed leo eget fringilla.

Nulla tincidunt dictum commodo. Sed augue metus, tincidunt nec varius 
a, facilisis quis lorem. Mauris eget pharetra risus. Duis eget odio id mi 
blandit interdum in id ligula. Suspendisse ultrices bibendum placerat. 
Pellentesque convallis justo mauris, id mollis neque viverra quis. Morbi 
ullamcorper sit amet ipsum nec blandit. Suspendisse consequat consequat 
lacinia. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In ultrices 
eros a enim ornare iaculis. Sed consectetur, lacus vel maximus vestibulum, 
magna elit semper arcu, pellentesque maximus magna sem quis augue.

Pellentesque congue, massa at vehicula cursus, quam ante porta urna, 
eget pellentesque sapien quam quis sem. Nulla congue malesuada pretium. 
Nulla euismod risus non dolor maximus, id scelerisque turpis ultrices. 
Vestibulum eros turpis, facilisis non est non, condimentum rhoncus 
eros. Nulla posuere neque vel venenatis euismod. In venenatis, libero 
eu rhoncus gravida, dolor arcu mattis leo, nec auctor nibh nisl non justo. 
Proin sollicitudin rutrum justo, at porta libero pellentesque et. Curabitur 
eu pellentesque dolor, eget e�  citur magna. Aenean condimentum, turpis 
sed ullamcorper pellentesque, ligula nibh tempor nunc, id eleifend 
felis ex non lorem. In hac habitasse platea dictumst. Praesent tellus ex, 
scelerisque in magna sit amet, dictum tincidunt erat. Nunc molestie elit 
commodo mi suscipit suscipit. Duis e�  citur pharetra quam ac suscipit. 
Phasellus commodo purus et odio dignissim vehicula. Aliquam auctor 
semper consequat. Nullam at augue at ante sollicitudin pulvinar1.

1 Duis eget tortor turpis. Integer dapibus, mauris fi nibus bibendum cursus, enim velit volutpat lectus, 

ut egestas odio quam et nulla. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Nulla ac hendrerit mauris, at dignissim quam.
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Nunc euismod euismod nunc, et tristique tortor viverra nec. Vestibulum 
convallis sagittis dolor, ultricies lobortis massa convallis in. Phasellus 
euismod, elit et bibendum laoreet, dui metus suscipit mauris, id porttitor 
quam lorem eget tellus1. Pellentesque commodo velit ipsum, facilisis 
tincidunt neque volutpat non. Nam aliquet bibendum luctus. Donec 
posuere est quis lorem ultricies vehicula et vel est. Fusce pharetra sodales 
felis, sed pulvinar nulla commodo ac. Donec sapien est, vehicula eget 
consectetur gravida, aliquam et felis. Vivamus eu imperdiet est, vitae 
tempus purus. Nam ultricies quam at auctor gravida.

Maecenas ex diam, commodo in ornare ac, pretium ultrices metus. Sed 
nisi leo, pellentesque sed condimentum ut, ullamcorper nec lectus. 
Phasellus justo diam, tincidunt et feugiat eget, volutpat nec lorem. Sed 
eu lobortis dui. In rutrum lacus in neque volutpat interdum2. Aenean 
viverra vitae dolor accumsan tempor. Aliquam erat volutpat. Etiam et 
metus vulputate, ullamcorper libero a, pharetra eros. Phasellus sit amet 
felis molestie, sagittis odio id, tincidunt odio. Vestibulum tincidunt dui 
ut aliquam viverra. Vivamus eget libero sit amet mi eleifend eleifend. 

1 Maecenas at leo tempor, scelerisque est sed, laoreet augue. Phasellus fringilla ex laoreet, mollis ex 

in, semper lorem.

2 Donec sed enim in lectus volutpat suscipit. Proin blandit tempus neque ut facilisis. Donec eleifend 

ligula ante, pretium quis ultricies eu, bibendum nec nulla.
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Donec vitae rhoncus diam. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum 
primis in faucibus. Phasellus at justo id dolor posuere blandit ac et enim. 
Nullam tortor libero, pretium in ligula quis, laoreet condimentum turpis.

Fusce iaculis lorem id urna porttitor, a fi nibus nunc molestie. Nulla 
tincidunt urna vestibulum erat facilisis, id tempus purus blandit. Sed 
sagittis ante ac volutpat ornare3. Vivamus libero turpis, ultricies quis 
gravida sit amet, vulputate in tellus. Pellentesque cursus condimentum 
tristique. Aliquam sollicitudin justo eget egestas tristique. Praesent quis 
semper lectus.

Curabitur gravida auctor consectetur. Phasellus ultricies, sem ac tincidunt 
volutpat, velit tortor blandit magna, at semper turpis est eu eros. Donec 
dictum non ligula lacinia bibendum. Fusce tempor eros sed lorem egestas, 
quis dapibus odio eleifend. Vivamus ac rhoncus sem, bibendum fi nibus 
nisl. Suspendisse leo nisl, aliquam varius consectetur sed, condimentum 
vel leo. Fusce non lorem sit amet nisi vestibulum varius ac at justo. Sed 
tristique nulla sed justo faucibus porttitor. Quisque eu dui sit amet quam 
lobortis faucibus non ac ex. Maecenas sollicitudin consequat nisl, vitae 
sollicitudin justo gravida sed. Proin faucibus arcu nec fi nibus lobortis. 
Praesent facilisis scelerisque nulla, ut sagittis odio aliquam eget. Orci 
varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus.

Curabitur vehicula euismod e�  citur. In tincidunt scelerisque vehicula. 
In condimentum porta mollis. Etiam interdum consectetur placerat. Nunc 
sagittis sodales ultrices. Ut at ornare tellus, in placerat purus. Aenean 
lorem enim, maximus a dapibus vitae, molestie faucibus neque. Phasellus 
vehicula nisi sed dolor tempus, at e�  citur lacus congue. Sed lobortis nulla 
purus, quis tempor enim malesuada eu. Morbi convallis velit non egestas 
porttitor. Quisque rhoncus id augue sed venenatis. Integer facilisis eu 
risus et luctus. Quisque convallis mauris a malesuada lobortis. Praesent 
magna erat, eleifend vitae tempus a, venenatis sit amet ex. Sed venenatis 
luctus felis eu placerat.

Ut a fi nibus massa, vel porttitor nunc. Cras consectetur nibh tellus, at 
venenatis tellus ornare porttitor. Praesent fermentum enim a orci feugiat, 
at interdum ipsum fringilla. Aenean eu magna molestie, venenatis velit 
sit amet, ullamcorper elit. Duis fi nibus laoreet lacus, et consectetur justo 
fi nibus vel. In porta nisi ut ultricies dapibus. Duis id eleifend augue, 
vel semper tellus. Mauris ullamcorper turpis magna, vitae ullamcorper 
velit lobortis ac. Proin porta e�  citur eros, eu blandit lorem dignissima. 

3 Proin convallis porta diam at condimentum (s. 17–34).
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← 15 mm →

11 mm 

10 mm 

← 5 mm →12.5 mm

Nunc euismod euismod nunc, et tristique tortor viverra nec. Vestibulum 
convallis sagittis dolor, ultricies lobortis massa convallis in. Phasellus 
euismod, elit et bibendum laoreet, dui metus suscipit mauris, id porttitor 
quam lorem eget tellus1. Pellentesque commodo velit ipsum, facilisis 
tincidunt neque volutpat non. Nam aliquet bibendum luctus. Donec 
posuere est quis lorem ultricies vehicula et vel est. Fusce pharetra sodales 
felis, sed pulvinar nulla commodo ac. Donec sapien est, vehicula eget 
consectetur gravida, aliquam et felis. Vivamus eu imperdiet est, vitae 
tempus purus. Nam ultricies quam at auctor gravida.

Maecenas ex diam, commodo in ornare ac, pretium ultrices metus. Sed 
nisi leo, pellentesque sed condimentum ut, ullamcorper nec lectus. 
Phasellus justo diam, tincidunt et feugiat eget, volutpat nec lorem. Sed 
eu lobortis dui. In rutrum lacus in neque volutpat interdum2. Aenean 
viverra vitae dolor accumsan tempor. Aliquam erat volutpat. Etiam et 
metus vulputate, ullamcorper libero a, pharetra eros. Phasellus sit amet 
felis molestie, sagittis odio id, tincidunt odio. Vestibulum tincidunt dui 
ut aliquam viverra. Vivamus eget libero sit amet mi eleifend eleifend. 

1 Maecenas at leo tempor, scelerisque est sed, laoreet augue. Phasellus fringilla ex laoreet, mollis ex 

in, semper lorem.

2 Donec sed enim in lectus volutpat suscipit. Proin blandit tempus neque ut facilisis. Donec eleifend 

ligula ante, pretium quis ultricies eu, bibendum nec nulla.

Sztuka 
w granicach 
zdrowego 
rozsądku

Art within Reason
Laura Kinney

11 mm 

10 mm 

20 mm

17.5 mm

Donec vitae rhoncus diam. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum 
primis in faucibus. Phasellus at justo id dolor posuere blandit ac et enim. 
Nullam tortor libero, pretium in ligula quis, laoreet condimentum turpis.

Fusce iaculis lorem id urna porttitor, a fi nibus nunc molestie. Nulla 
tincidunt urna vestibulum erat facilisis, id tempus purus blandit. Sed 
sagittis ante ac volutpat ornare3. Vivamus libero turpis, ultricies quis 
gravida sit amet, vulputate in tellus. Pellentesque cursus condimentum 
tristique. Aliquam sollicitudin justo eget egestas tristique. Praesent quis 
semper lectus.

Curabitur gravida auctor consectetur. Phasellus ultricies, sem ac tincidunt 
volutpat, velit tortor blandit magna, at semper turpis est eu eros. Donec 
dictum non ligula lacinia bibendum. Fusce tempor eros sed lorem egestas, 
quis dapibus odio eleifend. Vivamus ac rhoncus sem, bibendum fi nibus 
nisl. Suspendisse leo nisl, aliquam varius consectetur sed, condimentum 
vel leo. Fusce non lorem sit amet nisi vestibulum varius ac at justo. Sed 
tristique nulla sed justo faucibus porttitor. Quisque eu dui sit amet quam 
lobortis faucibus non ac ex. Maecenas sollicitudin consequat nisl, vitae 
sollicitudin justo gravida sed. Proin faucibus arcu nec fi nibus lobortis. 
Praesent facilisis scelerisque nulla, ut sagittis odio aliquam eget. Orci 
varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus.

Curabitur vehicula euismod e�  citur. In tincidunt scelerisque vehicula. 
In condimentum porta mollis. Etiam interdum consectetur placerat. Nunc 
sagittis sodales ultrices. Ut at ornare tellus, in placerat purus. Aenean 
lorem enim, maximus a dapibus vitae, molestie faucibus neque. Phasellus 
vehicula nisi sed dolor tempus, at e�  citur lacus congue. Sed lobortis nulla 
purus, quis tempor enim malesuada eu. Morbi convallis velit non egestas 
porttitor. Quisque rhoncus id augue sed venenatis. Integer facilisis eu 
risus et luctus. Quisque convallis mauris a malesuada lobortis. Praesent 
magna erat, eleifend vitae tempus a, venenatis sit amet ex. Sed venenatis 
luctus felis eu placerat.

Ut a fi nibus massa, vel porttitor nunc. Cras consectetur nibh tellus, at 
venenatis tellus ornare porttitor. Praesent fermentum enim a orci feugiat, 
at interdum ipsum fringilla. Aenean eu magna molestie, venenatis velit 
sit amet, ullamcorper elit. Duis fi nibus laoreet lacus, et consectetur justo 
fi nibus vel. In porta nisi ut ultricies dapibus. Duis id eleifend augue, vel 
semper tellus. Mauris ullamcorper turpis magna, vitae ullamcorper velit 
lobortis ac. Proin porta e�  citur eros, eu blandit lorem dignissima. 

3 Proin convallis porta diam at condimentum (s. 17–34).

31Art within Reason / Laura Kinney
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59Katalog wystawy

Rodzaj wydawnictwa:

Katalog 
wystawy

Katalog wystawy jest wydawnictwem okolicznościowym 

wydawanym z okazji konkretnej wystawy, pokazującym 

to wydarzenie głównie za pomocą obrazu.

Format (sugerowany): 208×272 mm

Język: polski i angielski, w układzie dwukolumnowym (chyba że projekt wymaga 
innego układu)

Kolor okładki: zależnie od projektu

Kolor środka: CMYK, ewentualnie uzupełniony o kolory specjalne

Uszlachetnienia druku: zależne od budżetu

Typografia: Work Sans i Merriweather, z możliwością uzupełnienia o dodatkowy 
krój wiodący w tytułach, jeśli taki krój jest wykorzystywany w identyfikacji 
opisywanej wystawy; w takim wypadku należy użyć wybranego kroju tytułowego 
w połączeniu z Work Sans lub Merriweather, ale nie trzech krojów razem

Sugerowany motyw graficzny: zależny od tematu

Katalog powinien być projektowany indywidualnie na potrzeby konkretnej wystawy, 
jednak w oparciu o przedstawiony grid, który określa wielkość marginesów i kolumn 
tekstu, a także cechy składanego tekstu dziełowego. Projekt może zawierać nietypowe 
rozwiązania wykorzystywane w sposób spójny i trafnie oddający charakter opisywanej 
wystawy.

Opis ilustracji:

s. 60–63 Przykładowe rozkładówki katalogu (bez dodatkowych elementów wynikających z identyfikacji 
wystawy), 1:1

s. 64–65 Opis elementów typograficznych i graficznych na przykładowej rozkładówce

s. 66–67 Grid naniesiony na przykładową rozkładówkę, z opisem jego elementów



James Howlett : 
Portrety

James Howlett : Portraits

Laura Kinney

Curabitur eget ligula eros. Nam 

dictum est nec quam pretium 

interdum. habitant morbi tri-

stique senectus et netus et male-

suada fames ac turpis egestas. 

Vestibulum est eros, fringilla vel 

imperdiet vitae, aliquet vel lorem. 

Sed eu ornare ligula, non placerat 

lorem. Vestibulum ultrices rhon-

cus rutrum. Aenean sollicitudin 

vehicula mauris, ornare vulputate 

urna hendrerit. 

Sed consequat ex vestibulum 

ipsum tristique porttitor. Nulla 

dignissim non ex eget viverra. 

Sed eget pulvinar velit.Nulla ac 

faucibus tellus. Etiam sollicitu-

din erat id ultrices aliquet. Cras 

elementum nisl eu sem semper 

pellentesque. In hac habitasse 

platea dictumst. 

Etiam euismod enim rhon-

cus nibh porta condimentum. 

Pellentesque at congue orci. Proin 

id egestas lorem, eget posuere 

orci. Aenean vitae convallis ex. 

Proin commodo iaculis ullam-

corper. Sed vitae ante eget dui 

eleifend venenatis. Nunc ornare 

velit bibendum, viverra massa 

tincidunt, pharetra lorem. In ut 

felis nec nisl tristique bibendum. 

Ut maximus purus eget auctor.

Donec auctor sollicitudin volut-

pat. Proin eget ex at mi convallis 

tincidunt id eget lacus. Fusce 

laoreet metus ut quam congue 

bibendum. Proin ac blandit nisl, 

nec tincidunt urna. Proin ultrices 

lacus lectus, at accumsan risus 

bibendum ac. In eleifend eget ex 

at mi convallis tincidunt lacus.

→ Portret, 1999
Portrait, 1999
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↑ Portret Betsy B., 2012
 Betsy B. – Portrait, 2012

→ Jean G., 1999

Nullam sollicitudin dui et dui digni 

sim, etiam e�  citur aliquet orci

Nunc mollis condimentum enim, at mattis coram 

orci mattis eu. Nullam vestibulum egestas



James Howlett : 
Portrety

James Howlett : Portraits

Laura Kinney

Curabitur eget ligula eros. Nam 

dictum est nec quam pretium 

interdum. habitant morbi tri-

stique senectus et netus et male-

suada fames ac turpis egestas. 

Vestibulum est eros, fringilla vel 

imperdiet vitae, aliquet vel lorem. 

Sed eu ornare ligula, non placerat 

lorem. Vestibulum ultrices rhon-

cus rutrum. Aenean sollicitudin 

vehicula mauris, ornare vulputate 

urna hendrerit. 

Sed consequat ex vestibulum 

ipsum tristique porttitor. Nulla 

dignissim non ex eget viverra. 

Sed eget pulvinar velit.Nulla ac 

faucibus tellus. Etiam sollicitu-

din erat id ultrices aliquet. Cras 

elementum nisl eu sem semper 

pellentesque. In hac habitasse 

platea dictumst. 

Etiam euismod enim rhon-

cus nibh porta condimentum. 

Pellentesque at congue orci. Proin 

id egestas lorem, eget posuere 

orci. Aenean vitae convallis ex. 

Proin commodo iaculis ullam-

corper. Sed vitae ante eget dui 

eleifend venenatis. Nunc ornare 

velit bibendum, viverra massa 

tincidunt, pharetra lorem. In ut 

felis nec nisl tristique bibendum. 

Ut maximus purus eget auctor.

Donec auctor sollicitudin volut-

pat. Proin eget ex at mi convallis 

tincidunt id eget lacus. Fusce 

laoreet metus ut quam congue 

bibendum. Proin ac blandit nisl, 

nec tincidunt urna. Proin ultrices 

lacus lectus, at accumsan risus 

bibendum ac. In eleifend eget ex 

at mi convallis tincidunt lacus.

→ Portret, 1999
Portrait, 1999
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tytuł: Work Sans Semibold, 
45 pt / 17.5 mm

tytuł angielski: Work Sans 
Semibold, 24 pt / 10 mm

nazwisko autora: Work 
Sans Regular, 14 pt

podpis ilustracji: 
Merriweather, 7 pt 
/ 3.75 mm, wcięcie 
tabulacyjne 5 mm 

tekst: Merriweather 
Regular, 8.5 pt / 5 mm, 
odstęp po akapicie 2.5 mm



10 mm

22 mm

10 mm

14.3 mm

← 5 mm →

James Howlett : 
Portrety

James Howlett : Portraits

Laura Kinney

→ Portret, 1999
Portrait, 1999

Curabitur eget ligula eros. Nam 

dictum est nec quam pretium 

interdum. habitant morbi tri-

stique senectus et netus et male-

suada fames ac turpis egestas. 

Vestibulum est eros, fringilla vel 

imperdiet vitae, aliquet vel lorem. 

Sed eu ornare ligula, non placerat 

lorem. Vestibulum ultrices rhon-

cus rutrum. Aenean sollicitudin 

vehicula mauris, ornare vulputate 

urna hendrerit. 

Sed consequat ex vestibulum 

ipsum tristique porttitor. Nulla 

dignissim non ex eget viverra. 

Sed eget pulvinar velit.Nulla ac 

faucibus tellus. Etiam sollicitu-

din erat id ultrices aliquet. Cras 

elementum nisl eu sem semper 

pellentesque. In hac habitasse 

platea dictumst. 

Etiam euismod enim rhon-

cus nibh porta condimentum. 

Pellentesque at congue orci. Proin 

id egestas lorem, eget posuere 

orci. Aenean vitae convallis ex. 

Proin commodo iaculis ullam-

corper. Sed vitae ante eget dui 

eleifend venenatis. Nunc ornare 

velit bibendum, viverra massa 

tincidunt, pharetra lorem. In ut 

felis nec nisl tristique bibendum. 

Ut maximus purus eget auctor.

Donec auctor sollicitudin volut-

pat. Proin eget ex at mi convallis 

tincidunt id eget lacus. Fusce 

laoreet metus ut quam congue 

bibendum. Proin ac blandit nisl, 

nec tincidunt urna. Proin ultrices 

lacus lectus, at accumsan risus 

bibendum ac. In eleifend eget ex 

at mi convallis tincidunt lacus.
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69Monografia naukowa

Rodzaj wydawnictwa:

Monografia 
naukowa

Monografia naukowa jest wydawnictwem 

okolicznościowym zawierającym treści 

naukowe związane z konkretnym tematem, 

gdzie tekst pełni rolę dominującą.

Format (sugerowany): 208×272 mm

Język: polski i angielski, w układzie dwukolumnowym

Kolor okładki: CMYK + 1 kolor specjalny

Kolor środka: CMYK, ewentualnie uzupełniony o kolory specjalne

Uszlachetnienia druku: zależne od budżetu

Typografia: Work Sans i Merriweather, z możliwością uzupełnienia o dodatkowy 
krój wiodący w tytułach, jeśli taki krój jest wykorzystywany w identyfikacji 
powiązanego wydarzenia lub ma tę identyfikację tworzyć w ramach monografii; 
w takim wypadku należy użyć wybranego kroju tytułowego w połączeniu z Work 
Sans lub Merriweather, ale nie trzech krojów razem

Sugerowany motyw graficzny: zależny od tematu

Monografia powinna być projektowana indywidualnie na potrzeby konkretnego tematu, 
jednak w oparciu o przedstawiony grid, który określa wielkość marginesów i kolumn 
tekstu, a także cechy składanego tekstu dziełowego. Projekt może zawierać nietypowe 
rozwiązania wykorzystywane w sposób spójny i trafnie oddający temat.

Opis ilustracji:

s. 70–77 Przykładowe rozkładówki monografii*, 1:1

s. 78–79 Opis elementów typograficznych i graficznych na przykładowej rozkładówce (z pominięciem 
elementów charakterystycznych dla tej konkretnej publikacji)

s. 80–81 Grid naniesiony na przykładową rozkładówkę, z opisem jego elementów

s. 82 Wzór umieszczenia znaku wydawnictwa na grzbiecie okładki

* Wykorzystane przykłady oparto o projekt monografii Fête funèbre 
(2017, projekt graficzny: Eurydyka Kata; teksty: Marta Smolińska, Jacek Rykała,  
Beata Purc-Stępniak, Roman Nieczyporowski; tłumaczenie: Katarzyna Jopek;  
fot. na s. 73: Bartosz Żukowski)
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Beata Ewa
Białecka

Na nieokreślonej granicy między 

domeną Morfeusza a strefą wła-

daną przez Tanatosa balansują 

też córki widoczne na obrazach 

z serii Konterfekt – Filia. Ich 

delikatne szare ciałka, w których 

nie płynie krew, przypominają 

lalki, które stroi się w piękne 

szaty. W kontekście płócien 

Białeckiej to strojenie w pióra, 

wstążki, misternie haftowane 

kwiaty i koronki konotuje jednak 

bardziej ubieranie do trumny niż 

ubieranie córeczki do wyjścia 

na spacer, by zaprezentować jej 

urodę światu. Filie-córki przypo-

minają mi postacie z fi lmu Inni, 

w którym podobnie na czarno-

-białych fotografi ach prezen-

towali się zmarli. Są zanurzone 

jakby w innym świecie, bliskie 

i odległe zarazem. Piękne w nie-

przystępny sposób, przystrojone 

w wyrafi nowane tiule i kokardki. 

Zielonkawo-tęczowe pawie pióra 

delikatnie drżą i falują, gdy 

At the undefi ned boundary between 

the domain of Morpheus and the 

sphere ruled by Thanatos, the 

daughters visible on the paintings 

from the series Portrait – Filia are 

also balancing. Their fragile grey 

bodies, in which the blood is not 

fl owing, resemble dolls which we 

dress up in beautiful garments. In 

the context of Białecka’s canvases, 

this attiring in feathers, ribbons, 

elaborately embroidered fl owers, 

and laces connotes dressing one 

for a casket rather than dressing 

a daughter for a walk, to demon-

strate her beauty to the world. To 

me, the fi lias-daughters resemble 

the characters from the fi lm The 

Others, in which the dead similarly 

presented themselves on black 

and white photographs. They are 

as if immersed in another world, 

close and distant at the same time. 

Beautiful in an unapproachable 

manner, dressed up in exquisite 

tulles and bows. Greenish and 

↗ Dolorosa, 2015, olej na płótnie, 
tkanina, haft, szpilki
Dolorosa, 2015, oil on canvas, 
tapestry, embroidery, pins
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Jacek 
Rykała
Ceremonia

I

Jako bardzo młody człowiek, 

na piątym roku studiów, miałem 

pracownię na poddaszu starego 

budynku w Katowicach. Poza 

nią na tym poziomie znajdowały 

się jeszcze trzy mieszkania 

zajmowane przez trzy samotne 

kobiety w wieku około 80 lat. 

Każda była inna, każda bardzo 

wyrazista. Jedną z nich dwie 

pozostałe nazywały złodziejką, 

ponieważ zabierała wszystko, 

co znalazła na korytarzu. Druga 

paliła papierosa za papierosem 

i wciąż słuchała wiadomości. 

Trzecia, niemal ślepa, od rana do 

wieczora siedziała w drzwiach 

otwartych na korytarz, patrząc 

przed siebie niewidzącymi 

oczyma. Całe życie jeździła po 

Polsce z wesołym miastecz-

kiem – opowiadała mi o tych 

podróżach. Pomagałem im 

I

As a very young man, during 

my fi fth year of studies, I had 

a studio in the attic of an old 

building in Katowice. Apart 

from my workshop, there were 

three more apartments on this 

level, occupied by three lonely 

women aged about eighty. Each 

of them was di� erent, each very 

singular. One of them was called 

by the other two a thief, because 

she was taking everything she 

found in the hallway. The other 

one was smoking cigarette 

after cigarette and was always 

listening to the news. The last 

one, nearly blind, was in the 

habit of sitting, from dawn till 

dusk, in the open door to her 

apartment, staring ahead with 

unseeing eyes. She spent her 

whole life travelling through 

Poland with the carnival – she 

↗ Stół, 1995, obiekt
 Table, 1995, object

11
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rywkę – miasto Mons, dla przykładu, wyku-

piło przestępcę i z ćwiartowania go uczyniło 

widowisko dla gawiedzi. Krwawe i przejmu-

jące egzekucje wystąpiły też w wystawianych 

w teatrze angielskim sztukach w pierwszej 

połowie XVII w.1 (np. Cyril Tourneur, Tragedia 

Ateisty, 1611; Tragedia mściciela, 1607).

Antoine Caron na obrazie Masakra w czasach 

triumwiratu (1562) na tle antycznej architek-

tury przedstawił sceny wykonywania wyro-

ków śmierci. Tak odbijały się w sztuce ekscesy 

Europy miotanej wojnami religijnymi. Rzeź 

w noc św. Bartłomieja, kaźnie spiskowców 

i kary wymierzane mnichom, rzezie angiel-

skich katolików i ich śmierć w walce z pro-

testantami były przedmiotem rycin; znalazły 

też wyraz w encyklopediach mąk, Théâtre des 

cruautés des hérétiques, i ilustracjach Tempesty 

do traktatu o narzędziach tortur.

Triumf śmierci

W XIV i XV w. Europę wyludniły epidemie 

chorób: dżumy – czarnej śmierci – w latach 

1347–1352, wiecznej ospy ok. 1438 r. i ponow-

nie dżumy w 1452 r. Ludność dziesiątkowały 

także kryzys społeczny, wojny i głód. Często 

obserwowany szybki przebieg śmiertelnej 

choroby budził paniczny strach. Umierających 

i zmarłych porzucano. Bohaterowie 

Dekameronu Boccaccia zbiegają z miasta 

przed zarazą, która wybuchła tam w 1348 r. 

W katastrofi e widziano triumf śmierci. 

Średnia życia w Europie pod koniec lat 20. 

XV w. wynosiła 27 lat dla mężczyzn i 28 dla 

kobiet. Traumatyczne przeżycia kształtowały 

wrażliwość i wpływały na sztukę, która 

ukazywała z jednej strony majestat Kościoła, 

z drugiej strach i Apokalipsę. Częstym przed-

miotem dzieł były wizje zagłady (np. witraże 

katedry w Yorku, 1405; Nicolas Bataille, 

Apokalipsa, 1490; tapiserie z Angers). Trupy 

budziły fascynację. W niemieckim cztero-

wierszu śmierć unosi się nad stosami ciał 

w Würzburgu; w innych niemieckich tekstach 

przedstawiana jest jako Pan Śmierć. Bardzo 

1 Jean Delumeau, Grzech i strach…, s. 153–155.

The Triumph of Death

In the 14th and 15th centuries, Europe was 

depopulated by epidemics of deceases: 

plague – Black Death – in the years 1347–

1352, chickenpox ca. 1438, and plague again 

in 1452. Population was also decimated by 

the social crisis, wars, and famine. The often 

observed rapid development of a fatal illness 

evoked panic and terror. The dying and the 

dead were being abandoned. The characters 

of The Decameron by Boccaccio escape from 

the city in fear of a pestilence which broke out 

there in 1348. A catastrophe was seen as the 

triumph of death. Life expectancy in Europe 

at the end of the 1520s was 27 years for men 

and 28 for women. The traumatic experiences 

shaped sensitivity and exerted their infl uence 

on art, which showed on the one hand the 

majesty of the Church, and on the other – fear 

and Apocalypse. A frequently chosen subject 

of works were visions of annihilation (e.g. the 

stained glass windows of the cathedral in 

York, 1405; Nicolas Bataille, Apocalypse, 1490; 

tapestries from Angers). Corpses fascinated. 

In a German quatrain, death hovers over piles 

of bodies in Würzburg; in other German texts 

it is depicted as Mr. Death. A very interesting 

fragment of a peasant’s conversation with 

death was featured in the work from the 

beginning of the 15th century, entitled Der 

Ackermann aus Böhmen1. There, a dispute with 

death ends as if before God’s tribunal – for 

the ploughman’s wife was given to him not 

as a heritage, but as a loan. Death bragged 

about its prey, but it received it as a fi ef, and 

the authority on which it prides itself comes 

from God, and not from itself. Every man 

has to give his life to death, his body to the 

ground, and his soul to God. In the poem Le 

Mors de la pomme (The Death of an Apple, 15th 

century), which served as an inspiration for 

painting the fresco in Amiens (destroyed in 

1817), death appeared immediately after man 

committed the original sin. It was showed in 

the moment of taking life, with three arrows 

1 Ibidem, pp. 118–119.
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śmierci, ok. 1562, Madryt, Muzeum 
Prado

Źródło: Bruegel, Pieter the Elder, Web Gallery 

of Art, http://www.wga.hu/art/b/bruegel/

pieter_e/05/01death.jpg [dostęp: 20.11.2016].

Il. 11 Pieter Bruegel (the Elder), Triumph 
of Death, ca. 1562, Madrid, Prado 
Museum

Source: Bruegel, Pieter the Elder, Web Gallery 

of Art, http://www.wga.hu/art/b/bruegel/

pieter_e/05/01death.jpg [access: 20.11.2016].

ciekawy fragment rozmowy wieśniaka ze 

śmiercią zapisano w dziele z początku XV w. 

Der Ackermann aus Böhmen2. Tam sprzeczka ze 

śmiercią kończy się niczym przed trybunałem 

Boga – małżonka oracza stanowiła bowiem 

nie jego dziedzictwo, a pożyczkę. Śmierć 

chełpiła się swą zdobyczą, lecz otrzymała ją 

tylko w lenno, a władza, którą się szczyci, nie 

od niej samej pochodzi, lecz od Boga. Każdy 

człowiek musi oddać swe życie śmierci, ciało 

ziemi, a duszę Bogu. W poemacie Le Mors 

de la pomme (Śmierć jabłka, XV w.), którym 

inspirowano się przy malowaniu fresku 

w Amiens (zniszczonym w 1817 r.), śmierć 

pojawiła się natychmiast po popełnieniu przez 

człowieka grzechu pierworodnego. Pokazano 

2 Ibidem, s. 118–119.

and the seal of God, receiving complete 

authority over men.

In the Palazzo Sclafani in Palermo, the mock-

ing death rides a demon-horse and sends out 

an arrow at the trifl ers. In the Santa Croce 

church in Florence, Andrea Orcagna also 

showed the triumph of the invincible death, 

racing on a horse with a sword in its hand. In 

Pisa, in the fresco in santo campo, it was given 

the wings of a bat. In his Triumphs (1356–

1374), Petrarch described it as a Lady in black. 

Painters and draftsmen depicted it travelling 

in a carriage pulled by oxen, referring to the 

Roman triumphs. This topic was commonly 

taken up until 1550 in Italy and France. 

Among the other subjects we can list three 

Parcae and the Reaper. Those allegoric images 



zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych, 

AIDS, uduszenie, utopienie, spalenie, zaszty-

letowanie itp. – przerażający katalog śmierci. 

Po raz pierwszy cykl ten zaprezentowano 

publicznie w paryskiej Galerie Yvon Lambert 

w 1992 r., a w roku następnym można ją było 

obejrzeć w nowojorskiej Paula Cooper Gallery.

Szanując anonimowość denata, artysta, jak 

zauważył Piotr Piotrowski,

zwraca uwagę na ambiwalencję w odczytywaniu 

fotografi i; nie wiemy, kim była ofi ara, jakie miała 

przekonania polityczne, jakiego była wyznania, jaka 

była jej sytuacja materialna oraz rodzinna. Widzi-

my po prostu tylko fragment martwego ciała, które 

niedawno było żywe, było człowiekiem funkcjonują-

cym w określonych sytuacjach, mającym swe punkty 

odniesienia, które go – jako jednostkę – identyfi ko-

wały. Co więcej, jak zauważa Serrano, ta fragmenty-

zacja powoduje, iż czasem nie jesteśmy pewni płci, 

koloru skóry (zwęglone, a więc czarne ciało białego 

człowieka), a często także wieku zmarłego1.

Marcin Giżycki zwraca uwagę, iż niektóre 

rany widoczne na zdjęciach przywodzą na 

myśl męczenników religijnych albo stygmaty 

1 Piotr Piotrowski, Z bluźnierczej…, s. 14; por. Anna Blume, 

Andres Serrano, „Bomb”, wiosna 1993, s. 37.

infectious pneumonia, meningitis, AIDS, 

strangulation, drowning, burning, stabbing, 

etc. – a terrifying catalogue of death. The 

cycle was displayed publicly for the fi rst time 

in Galerie Yvon Lambert in Paris in 1992, and 

in the next year it could be seen in Paula 

Cooper Gallery in New York.

Respecting the anonymity of the deceased, as 

noted by Piotr Piotrowski, the artist

points to the ambivalence in the interpretation of 

the photographs; we don’t know who the victims 

were, what political views they held, what was their 

religion, what was their fi nancial and family situa-

tion. All we see are fragments of dead bodies, which 

were still alive not so long ago, which belonged to 

people, functioning in particular situations, having 

their points of reference which identifi ed them as 

individuals. What is more, as Serrano notices, this 

fragmentation sometimes makes us uncertain of the 

sex, colour of the skin (burned, and thus blackened 

body of a white man), and often also of the age of 

the deceased1.

Marcin Giżycki observes that the wounds 

visible on the photos bring to mind religious 

martyrs or stigmas of the saints2. Well, it 

needs to be said that Serrano was aware of the 

potential religious implications of several of 

the images. Moreover, in the case of Knifed to 

Death he arranged the hands of the deceased 

so as to allude to The Creation of Adam from 

Michelangelo’s fresco. During his work in the 

morgue the artist’s attention was captured 

by the characteristic marks on the skin of the 

deceased, resulting from surgical incisions 

through which physicians introduced probes 

into the corpses. The artist noticed this detail, 

because the incisions resembled the wounds 

of Christ3. He also noticed that some of the 

taken photographs bear similarities to the 

1 Piotr Piotrowski, Z bluźnierczej…, p. 14; cf. Anna Blume, 

Andres Serrano, “Bomb”, Spring 1993, p. 37.

2 Marcin Giżycki, Od tłumacza, [in:] Baruch Kirschenbaum, 

Szczyny…, p. 16.

3 Terry Gross, lrreverem Images, “Applause”, May 1993, p. 

13.

Być może arty� a zabiera 
głos w toczącej się u schyłku 
XX w. w Stanach Zjedno-
czonych dyskusji poświę-
conej prawu do śmierci 

Perhaps the arti�  makes a � atement 
in the debate about the right to die 
which was taking place at the end of 
the 20th century in the United States
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świętych2. Otóż trzeba powiedzieć, iż Serrano 

był świadomy potencjalnych religijnych impli-

kacji kilku wizerunków. Co więcej, w przy-

padku Knifed to Death tak ułożył ręce zmarłego, 

by nawiązywały do Stworzenia Adama z fresku 

Michała Anioła. W trakcie pracy w kostnicy 

uwagę artysty przykuły charakterystyczne 

ślady na skórze denatów, powstałe w efekcie 

nacięć chirurgicznych stosowanych przez 

lekarzy wprowadzających do zwłok sondy. 

Artysta zwrócił na ten szczegół uwagę, gdyż 

nacięcia te były podobne do ran Chrystusa3. 

Zauważył również, że niektóre z wykonanych 

prac4 przypominają renesansowe i barokowe 

obrazy ukazujące leżącego Jezusa5.

Cykl ten spotkał się z mieszanym przyjęciem. 

Peter Schjeldahl zarzuca artyście trywiali-

zowanie i estetyzowanie śmierci, nazywając 

go „wyrachowanym w koncepcjach i zaledwie 

subtelnym w znaczeniach”6, Co więcej, uważa 

on, że Serrano wykorzystał walkę z „domnie-

manym tabu” jako swego rodzaju kampanię 

reklamową7. Odrobinę łagodniejsze sądy 

wygłasza Susan Morgan, która zauważa, że 

„początkowo oglądający dają się tym pracom 

oczarować, lecz kiedy spojrzą na siebie z boku 

i dostrzegą swe uwiedzenie, czują się oszukani. 

Dla mnie prace te ratuje ich wdzięk – to, że 

nie można ich w pełni odrzucić, zawdzięczają 

faktowi, że odczytywać je trzeba na więcej niż 

jednym poziomie”8. W eseju napisanym na 

potrzeby katalogu paryskiej wystawy Serrana 

Daniel Arasse wskazuje, że The Morgue stanowi 

ważne antidotum na powszechne zaprzeczanie 

śmierci, które charakteryzuje kulturę schyłku 

XX w. W tym medialnym, czarującym świecie 

odnosi się wrażenie, że już więcej się nie 

umrze; obrazy ciał przytłaczają nas swoimi 

wiecznie młodymi modelami i wspaniałym, 

2 Marcin Giżycki, Od tłumacza, [w:] Baruch Kirschenbaum, 

Szczyny…, s. 16.

3 Terry Gross, lrreverem Images, „Applause”, maj 1993, s. 13.

4 Takich jak, na przykład, Pneumonia Death.

5 Robert Hobbs, Andres Serrano…, s. 42.

6 Peter Schjeldahl, Art after Death, „The Village Voice”, 16 

lutego 1993, s. 91.

7 Ibidem.

8 Susan Morgan, An Interview with Andres Serrano, 

„Artpaper”, wrzesień 1989, s. 14–15.

Renaissance and Baroque paintings depicting 

Jesus lying down4.

The cycle was met with ambiguous reception. 

Peter Schjeldahl accuses the artist of trivi-

alizing and aesthecizing death, calling him 

“cold-hearted in his ideas and barely subtle 

in meanings”5. What is more, he is of the 

opinion that Serrano used the fi ght with an 

“alleged taboo” as an advertising campaign 

of sorts6. Susan Morgan, a little more lenient 

in her statements, notices that “at fi rst, the 

viewers allow themselves to be captivated by 

these works, but as they look at themselves 

from outside and perceive their captivation, 

they feel tricked. In my opinion, the works 

are saved by their charm – that they cannot 

be fully rejected they owe to the fact that 

they have to be interpreted on more than one 

level”7. In an essay written for the purposes 

of an exhibition of Serrano’s works in Paris, 

Daniel Arasse points out that The Morgue con-

stitutes an important antidote for the omni-

present denial of death that characterizes the 

culture of the end of the 20th century. In this 

medial, enchanting world we get the impres-

sion that we can’t die anymore; the images of 

bodies overwhelm us with their always young 

models and perfect, aseptic beauty – and the 

creator of the American utopia, Walt Disney, 

awaits, frozen, to be brought back to life. 

With this series, Serrano seems to be looking 

death in the eye and giving back the dead 

their faces8.

Perhaps by taking up the topic of death, so 

obviously present in the discussed series, 

the artist makes a statement in the debate 

about the right to die which was taking place 

at the end of the 20th century in the United 

States. In June 1990 the “right to a good 

death” became the subject of a trial before 

4 Robert Hobbs, Andres Serrano…, p. 42.

5 Peter Schjeldahl, Art after Death, “The Village Voice”, 16 

February 1993, s. 91.

6 Ibidem.

7 Susan Morgan, An Interview with Andres Serrano, 

“Artpaper”, September 1989, pp. 14–15.

8 Daniel Arasse, Les Transis, [in:] Andres Serrano: The Morgue, 

Paris 1993. 
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rywkę – miasto Mons, dla przykładu, wyku-

piło przestępcę i z ćwiartowania go uczyniło 

widowisko dla gawiedzi. Krwawe i przejmu-

jące egzekucje wystąpiły też w wystawianych 

w teatrze angielskim sztukach w pierwszej 

połowie XVII w.1 (np. Cyril Tourneur, Tragedia 

Ateisty, 1611; Tragedia mściciela, 1607).

Antoine Caron na obrazie Masakra w czasach 

triumwiratu (1562) na tle antycznej architek-

tury przedstawił sceny wykonywania wyro-

ków śmierci. Tak odbijały się w sztuce ekscesy 

Europy miotanej wojnami religijnymi. Rzeź 

w noc św. Bartłomieja, kaźnie spiskowców 

i kary wymierzane mnichom, rzezie angiel-

skich katolików i ich śmierć w walce z pro-

testantami były przedmiotem rycin; znalazły 

też wyraz w encyklopediach mąk, Théâtre des 

cruautés des hérétiques, i ilustracjach Tempesty 

do traktatu o narzędziach tortur.

Triumf śmierci

W XIV i XV w. Europę wyludniły epidemie 

chorób: dżumy – czarnej śmierci – w latach 

1347–1352, wiecznej ospy ok. 1438 r. i ponow-

nie dżumy w 1452 r. Ludność dziesiątkowały 

także kryzys społeczny, wojny i głód. Często 

obserwowany szybki przebieg śmiertelnej 

choroby budził paniczny strach. Umierających 

i zmarłych porzucano. Bohaterowie 

Dekameronu Boccaccia zbiegają z miasta 

przed zarazą, która wybuchła tam w 1348 r. 

W katastrofi e widziano triumf śmierci. 

Średnia życia w Europie pod koniec lat 20. 

XV w. wynosiła 27 lat dla mężczyzn i 28 dla 

kobiet. Traumatyczne przeżycia kształtowały 

wrażliwość i wpływały na sztukę, która 

ukazywała z jednej strony majestat Kościoła, 

z drugiej strach i Apokalipsę. Częstym przed-

miotem dzieł były wizje zagłady (np. witraże 

katedry w Yorku, 1405; Nicolas Bataille, 

Apokalipsa, 1490; tapiserie z Angers). Trupy 

budziły fascynację. W niemieckim cztero-

wierszu śmierć unosi się nad stosami ciał 

w Würzburgu; w innych niemieckich tekstach 

przedstawiana jest jako Pan Śmierć. Bardzo 

1 Jean Delumeau, Grzech i strach…, s. 153–155.

The Triumph of Death

In the 14th and 15th centuries, Europe was 

depopulated by epidemics of deceases: 

plague – Black Death – in the years 1347–

1352, chickenpox ca. 1438, and plague again 

in 1452. Population was also decimated by 

the social crisis, wars, and famine. The often 

observed rapid development of a fatal illness 

evoked panic and terror. The dying and the 

dead were being abandoned. The characters 

of The Decameron by Boccaccio escape from 

the city in fear of a pestilence which broke out 

there in 1348. A catastrophe was seen as the 

triumph of death. Life expectancy in Europe 

at the end of the 1520s was 27 years for men 

and 28 for women. The traumatic experiences 

shaped sensitivity and exerted their infl uence 

on art, which showed on the one hand the 

majesty of the Church, and on the other – fear 

and Apocalypse. A frequently chosen subject 

of works were visions of annihilation (e.g. the 

stained glass windows of the cathedral in 

York, 1405; Nicolas Bataille, Apocalypse, 1490; 

tapestries from Angers). Corpses fascinated. 

In a German quatrain, death hovers over piles 

of bodies in Würzburg; in other German texts 

it is depicted as Mr. Death. A very interesting 

fragment of a peasant’s conversation with 

death was featured in the work from the 

beginning of the 15th century, entitled Der 

Ackermann aus Böhmen1. There, a dispute with 

death ends as if before God’s tribunal – for 

the ploughman’s wife was given to him not 

as a heritage, but as a loan. Death bragged 

about its prey, but it received it as a fi ef, and 

the authority on which it prides itself comes 

from God, and not from itself. Every man 

has to give his life to death, his body to the 

ground, and his soul to God. In the poem Le 

Mors de la pomme (The Death of an Apple, 15th 

century), which served as an inspiration for 

painting the fresco in Amiens (destroyed in 

1817), death appeared immediately after man 

committed the original sin. It was showed in 

the moment of taking life, with three arrows 

1 Ibidem, pp. 118–119.
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Prado

Źródło: Bruegel, Pieter the Elder, Web Gallery 
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pieter_e/05/01death.jpg [dostęp: 20.11.2016].

Il. 11 Pieter Bruegel (the Elder), Triumph 
of Death, ca. 1562, Madrid, Prado 
Museum

Source: Bruegel, Pieter the Elder, Web Gallery 

of Art, http://www.wga.hu/art/b/bruegel/

pieter_e/05/01death.jpg [access: 20.11.2016].

ciekawy fragment rozmowy wieśniaka ze 

śmiercią zapisano w dziele z początku XV w. 

Der Ackermann aus Böhmen2. Tam sprzeczka ze 

śmiercią kończy się niczym przed trybunałem 

Boga – małżonka oracza stanowiła bowiem 

nie jego dziedzictwo, a pożyczkę. Śmierć 

chełpiła się swą zdobyczą, lecz otrzymała ją 

tylko w lenno, a władza, którą się szczyci, nie 

od niej samej pochodzi, lecz od Boga. Każdy 

człowiek musi oddać swe życie śmierci, ciało 

ziemi, a duszę Bogu. W poemacie Le Mors 

de la pomme (Śmierć jabłka, XV w.), którym 

inspirowano się przy malowaniu fresku 

w Amiens (zniszczonym w 1817 r.), śmierć 

pojawiła się natychmiast po popełnieniu przez 

człowieka grzechu pierworodnego. Pokazano 

2 Ibidem, s. 118–119.

and the seal of God, receiving complete 

authority over men.

In the Palazzo Sclafani in Palermo, the mock-

ing death rides a demon-horse and sends out 

an arrow at the trifl ers. In the Santa Croce 

church in Florence, Andrea Orcagna also 

showed the triumph of the invincible death, 

racing on a horse with a sword in its hand. In 

Pisa, in the fresco in santo campo, it was given 

the wings of a bat. In his Triumphs (1356–

1374), Petrarch described it as a Lady in black. 

Painters and draftsmen depicted it travelling 

in a carriage pulled by oxen, referring to the 

Roman triumphs. This topic was commonly 

taken up until 1550 in Italy and France. 

Among the other subjects we can list three 

Parcae and the Reaper. Those allegoric images 

tekst: Merriweather 
Regular, 8.5 pt / 5 mm, 
odstęp po akapicie 2.5 mm

podpis ilustracji: 
Merriweather, 
7 pt / 3.75 mm

opis źródła: 
Merriweather, 
5.5 / 9 pt

śródtytuł: Work Sans 
Semibold, 10 pt / 5 mm

przypis: Merriweather 
Regular, 6.5 / 11 pt

linia 0.5 pt



10 mm

22 mm

10 mm

14.3 mm

← 5 mm →
F

Ê
T

E
 

 
F

U
N

È
B

R
E

176

rywkę – miasto Mons, dla przykładu, wyku-

piło przestępcę i z ćwiartowania go uczyniło 

widowisko dla gawiedzi. Krwawe i przejmu-

jące egzekucje wystąpiły też w wystawianych 

w teatrze angielskim sztukach w pierwszej 

połowie XVII w.1 (np. Cyril Tourneur, Tragedia 

Ateisty, 1611; Tragedia mściciela, 1607).

Antoine Caron na obrazie Masakra w czasach 

triumwiratu (1562) na tle antycznej architek-

tury przedstawił sceny wykonywania wyro-

ków śmierci. Tak odbijały się w sztuce ekscesy 

Europy miotanej wojnami religijnymi. Rzeź 

w noc św. Bartłomieja, kaźnie spiskowców 

i kary wymierzane mnichom, rzezie angiel-

skich katolików i ich śmierć w walce z pro-

testantami były przedmiotem rycin; znalazły 

też wyraz w encyklopediach mąk, Théâtre des 

cruautés des hérétiques, i ilustracjach Tempesty 

do traktatu o narzędziach tortur.

Triumf śmierci

W XIV i XV w. Europę wyludniły epidemie 

chorób: dżumy – czarnej śmierci – w latach 

1347–1352, wiecznej ospy ok. 1438 r. i ponow-

nie dżumy w 1452 r. Ludność dziesiątkowały 

także kryzys społeczny, wojny i głód. Często 

obserwowany szybki przebieg śmiertelnej 

choroby budził paniczny strach. Umierających 

i zmarłych porzucano. Bohaterowie 

Dekameronu Boccaccia zbiegają z miasta 

przed zarazą, która wybuchła tam w 1348 r. 

W katastrofi e widziano triumf śmierci. 

Średnia życia w Europie pod koniec lat 20. 

XV w. wynosiła 27 lat dla mężczyzn i 28 dla 

kobiet. Traumatyczne przeżycia kształtowały 

wrażliwość i wpływały na sztukę, która 

ukazywała z jednej strony majestat Kościoła, 

z drugiej strach i Apokalipsę. Częstym przed-

miotem dzieł były wizje zagłady (np. witraże 

katedry w Yorku, 1405; Nicolas Bataille, 

Apokalipsa, 1490; tapiserie z Angers). Trupy 

budziły fascynację. W niemieckim cztero-

wierszu śmierć unosi się nad stosami ciał 

w Würzburgu; w innych niemieckich tekstach 

przedstawiana jest jako Pan Śmierć. Bardzo 

1 Jean Delumeau, Grzech i strach…, s. 153–155.

The Triumph of Death

In the 14th and 15th centuries, Europe was 

depopulated by epidemics of deceases: 

plague – Black Death – in the years 1347–

1352, chickenpox ca. 1438, and plague again 

in 1452. Population was also decimated by 

the social crisis, wars, and famine. The often 

observed rapid development of a fatal illness 

evoked panic and terror. The dying and the 

dead were being abandoned. The characters 

of The Decameron by Boccaccio escape from 

the city in fear of a pestilence which broke out 

there in 1348. A catastrophe was seen as the 

triumph of death. Life expectancy in Europe 

at the end of the 1520s was 27 years for men 

and 28 for women. The traumatic experiences 

shaped sensitivity and exerted their infl uence 

on art, which showed on the one hand the 

majesty of the Church, and on the other – fear 

and Apocalypse. A frequently chosen subject 

of works were visions of annihilation (e.g. the 

stained glass windows of the cathedral in 

York, 1405; Nicolas Bataille, Apocalypse, 1490; 

tapestries from Angers). Corpses fascinated. 

In a German quatrain, death hovers over piles 

of bodies in Würzburg; in other German texts 

it is depicted as Mr. Death. A very interesting 

fragment of a peasant’s conversation with 

death was featured in the work from the 

beginning of the 15th century, entitled Der 

Ackermann aus Böhmen1. There, a dispute with 

death ends as if before God’s tribunal – for 

the ploughman’s wife was given to him not 

as a heritage, but as a loan. Death bragged 

about its prey, but it received it as a fi ef, and 

the authority on which it prides itself comes 

from God, and not from itself. Every man 

has to give his life to death, his body to the 

ground, and his soul to God. In the poem Le 

Mors de la pomme (The Death of an Apple, 15th 

century), which served as an inspiration for 

painting the fresco in Amiens (destroyed in 

1817), death appeared immediately after man 

committed the original sin. It was showed in 

the moment of taking life, with three arrows 

1 Ibidem, pp. 118–119.
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177Il. 11 Pieter Bruegel (starszy), Triumf 
śmierci, ok. 1562, Madryt, Muzeum 
Prado

Źródło: Bruegel, Pieter the Elder, Web Gallery 

of Art, http://www.wga.hu/art/b/bruegel/

pieter_e/05/01death.jpg [dostęp: 20.11.2016].

Il. 11 Pieter Bruegel (the Elder), Triumph 
of Death, ca. 1562, Madrid, Prado 
Museum

Source: Bruegel, Pieter the Elder, Web Gallery 

of Art, http://www.wga.hu/art/b/bruegel/

pieter_e/05/01death.jpg [access: 20.11.2016].

ciekawy fragment rozmowy wieśniaka ze 

śmiercią zapisano w dziele z początku XV w. 

Der Ackermann aus Böhmen2. Tam sprzeczka ze 

śmiercią kończy się niczym przed trybunałem 

Boga – małżonka oracza stanowiła bowiem 

nie jego dziedzictwo, a pożyczkę. Śmierć 

chełpiła się swą zdobyczą, lecz otrzymała ją 

tylko w lenno, a władza, którą się szczyci, nie 

od niej samej pochodzi, lecz od Boga. Każdy 

człowiek musi oddać swe życie śmierci, ciało 

ziemi, a duszę Bogu. W poemacie Le Mors 

de la pomme (Śmierć jabłka, XV w.), którym 

inspirowano się przy malowaniu fresku 

w Amiens (zniszczonym w 1817 r.), śmierć 

pojawiła się natychmiast po popełnieniu przez 

człowieka grzechu pierworodnego. Pokazano 

2 Ibidem, s. 118–119.

and the seal of God, receiving complete 

authority over men.

In the Palazzo Sclafani in Palermo, the mock-

ing death rides a demon-horse and sends out 

an arrow at the trifl ers. In the Santa Croce 

church in Florence, Andrea Orcagna also 

showed the triumph of the invincible death, 

racing on a horse with a sword in its hand. In 

Pisa, in the fresco in santo campo, it was given 

the wings of a bat. In his Triumphs (1356–

1374), Petrarch described it as a Lady in black. 

Painters and draftsmen depicted it travelling 

in a carriage pulled by oxen, referring to the 

Roman triumphs. This topic was commonly 

taken up until 1550 in Italy and France. 

Among the other subjects we can list three 

Parcae and the Reaper. Those allegoric images 

10 mm 10 mm

272 mm

208 mm
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