


Oddajemy Państwu do rąk pierwszy numer tema-
tycznego magazynu artystyczno-naukowego „Powidoki”. 
To magazyn szczególny. Wydawany przez Akademię Sztuk 
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi łączy 
ze sobą dwa pozornie odległe od siebie światy – sztukę 
i naukę. Dwa koła znaczeń nakładają się na siebie, tworząc 
powidoki. Często kiedy zbyt długo wpatrujemy się w jakiś 
kształt, tracimy perspektywę. Nasze pole widzenia się 
zawęża. W „Powidokach” otwieramy się na głosy różnych 
środowisk, przyglądając uważnie tematom o dużym po-
tencjale krytycznym, starając się uchwycić ich rozmyte 
krawędzie. Ważny jest dla nas intermedialny charakter 
magazynu, spotkanie na przecięciach, pewnego rodzaju 
hybrydyczność umożliwiająca stworzenie szerokiego ho-
ryzontu myśli i spojrzenia.

Tytuł czasopisma nawiązuje do teorii Władysława 
Strzemińskiego – wybitnego artysty, teoretyka sztuki i pe-
dagoga. Magazyn poświęcony jest znaczącym wydarze-
niom artystycznym i naukowym. Zawiera krytyczne teksty 
o sztuce i designie oraz wywiady z wybitnymi postaciami 
kultury i szkolnictwa wyższego z Polski i zagranicy.

„Powidoki” to miejsce spotkań tego co lokalne, z tym 
co globalne. Zależy nam na widoczności naszych łódzkich 
korzeni. Chcemy prezentować głosy i spojrzenia łódzkiego 
środowiska, zarazem otwierając się na świat i zapraszając 
na nasze łamy artystów i teoretyków z zagranicy.

Pierwszy numer „Powidoków” otwiera przed Pań-
stwem świat mody na przecięciu z performance’em, lite-
raturą, rzeźbą czy ekologią. Interesuje nas hybrydyczna 
twórczość Junko Koshino, „niegrzeczny chłopak” polskiej 
mody – Jerzy Antkowiak. Prezentujemy projekty Ricka 
Owensa i Azzedine Alaïa. W numerze pojawia się szkic 
do portretu Katarzyny Kobry i wspomnienie wybitnego 
pedagoga Jana Henryka Finksteina zaraz obok wywiadu 
z młodym projektantem – Tomkiem Armadą. Prezentu-
jemy laureatów Złotej Nitki, opowiadamy o Łódź Young 
Fashion, instalacji „BEAUTY SURVIVAL WORKSHOP” czy 
wystawie „Revission”. Interesuje nas moda w edukacji, 
w świecie instytucji, to jak ubiór staje się obiektem arty-
stycznym, formą spotkania partycypacyjnego czy perfor-
mance’em.

Zapraszamy do sięgnięcia po pierwszy numer naszego 
magazynu, który, mamy nadzieję, na stałe zagości w Pań-
stwa domach.
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„Powidoki” to czasopismo artystyczno-naukowe. Określenie 
to ma wskazywać na kilka cech nowego periodyku. Przede wszystkim 
na zakres tematyczny zamieszczanych w nim tekstów. Poza tym na ich 
charakter. Refleksja nad sztuką może być przecież uprawiana w róż-
ny sposób. Może to być rozprawa naukowa: historyczna, filozoficzna 
(należy wówczas do estetyki), kulturoznawcza, pedagogiczna, ale także 
esej, tekst krytyczny, manifest artystyczny, wspomnienie, felieton itd. 
W „Powidokach” będzie miejsce dla tych wszystkich form wypowiedzi, 
poprzez które przejawia się refleksja nad sztuką. 

Następna sugestia związana z określeniem „Powidoków” jako 
czasopisma artystyczno-naukowego dotyczy stosunku nauki i sztuki. 
Wspomniana różnorodność form wypowiedzi, jaka będzie uwzględ-
niana, wskazuje na to, że czasopismo nie będzie redagowane ściśle 
według modelu wydawnictwa naukowego. W przypadku artykułów 
o takim charakterze będą spełniane obowiązujące zasady (np. sto-
sowanie przypisów, sporządzenie bibliografii, streszczenia, podanie 
słów kluczowych), ale w przypadku innych tekstów pozostawiamy 
autorom większą swobodę. Taka złożoność formalna związana jest 
z funkcjami, jakie ma pełnić czasopismo: będzie miejscem refleksji 
badawczej czy krytycznej, ale też polem manifestowania poglądów 
artystycznych, doświadczeń dydaktycznych, prezentacji wydarzeń 
z życia artystycznego w łódzkiej ASP, w Polsce, zagranicą, a także 
wspomnień o artystach, pedagogach. 

Uważam, że taka formuła czasopisma spełni oczekiwania środo-
wiska akademickiego, szerszego środowiska artystycznego, a także 
zainteresuje grono czytelników, dla których ważne są problemy sztuki. 
Zwłaszcza że w „Powidokach” bardzo istotna będzie strona graficz-
no-ilustracyjna. Wydawanie czasopisma przez uczelnię plastyczną 
zobowiązuje do tego, żeby sprawiało ono satysfakcje nie tylko podczas 
czytania, a również oglądania.
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Kilka ostatnich lat w życiu Akademii Sztuk Pięknych im. Włady-
sława Strzemińskiego w Łodzi to czas dynamicznego rozwoju. Powo-
łaliśmy do życia kilka ważnych wydarzeń o charakterze krajowym 
i międzynarodowym, takich jak: Festiwal Eco Make z międzynarodo-
wym konkursem BLUE DROP, ŁÓDŹ YOUNG FASHION z konkursami 
Debiuty, Gala Dyplomowa, Złota Nitka i międzynarodowym Łódź 
Young Fashion Award, coroczny konkurs dla studentów Hommage 
á la…, PRIME TIME, PRIME STAGE, Międzynarodowe Letnie Kursy 
PATA, Young Textile Art Triennial, w przyszłorocznych planach mamy 
kolejny konkurs Łódź Young Art. Organizujemy wiele ważnych wystaw 
w naszych galeriach, konferencji poświęconych zagadnieniom i proble-
mom współczesnego świata artystycznego i projektowego. 

Progi Akademii przekroczyło wielu wybitnych artystów, projektan-
tów, osobowości godnych udokumentowania, zrecenzowania czy upa-
miętnienia. Doktoraty honoris causa odebrali wybitni twórcy: Junko 
Koshino, Jerzy Skolimowski, Józef Robakowski i Jerzy Antkowiak. 
Gościliśmy Daniela Libeskinda, którego również chcielibyśmy uhono-
rować tym tytułem. Mnogość wydarzeń, sukcesów naszych studen-
tów i pedagogów skłoniła nas do powołania do życia swoistego forum 
prezentacji i wymiany poglądów, opinii i recenzji, ciekawych informacji. 

Podjęliśmy wyzwanie stworzenia czasopisma o charakterze arty-
styczno-kulturalnym, skierowanego nie tylko do społeczności Aka-
demii, ale także do szerokiego grona krajowego i międzynarodowego 
zainteresowanego sztuką, designem, kulturą akademicką wychodzącą 
z naszej uczelni. Nasze nowe dziecko otrzymało imię zaczerpnięte 
z dorobku swojego wielkiego ojca, naszego patrona Władysława Strze-
mińskiego – POWIDOKI. Definicja „powidoku”, podająca, iż jest to wra-
żenie wzrokowe trwające jakiś czas po zakończeniu działania bodźca 
zewnętrznego, doskonale puentuje nasze oczekiwania co do oddziały-
wania czasopisma na naszych czytelników. Wierzę, że pierwszy numer 
dedykowany modzie – dominującej specjalizacji w naszej Akademii, 
wypełniony ciekawymi artykułami, wywiadami, bogato ilustrowany, 
na dobre zadomowi się w przestrzeni publicznej, czego nam wszyst-
kim serdecznie życzę.
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prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak 
rektor Akademii Sztuk Pięknych  
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
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„Powidoki” to magazyn,  
o różnych postawach twórczych 
artystów i projektantów  
związanych nie tylko z Akademią 
Sztuk Pięknych w Łodzi, 
ale szeroko pojętą awangardą,
która tu w Łodzi miała swoje
początki. 

m  Prezentacja magazynu „Powidoki”
 Zdjęcia: Jarosław Darnowski
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Przystępując do zaprojektowania magazynu „Powidoki”, spędzi-
liśmy w redakcji dużo czasu, omawiając, jaki ten magazyn ma być, 
czym ma być, co ma komunikować. Z naszych burz mózgów powstał 
jasny przekaz: #Historia, #Awangarda, #Łódź oraz #Przyszłość, 
#Sztuka, #Dizajn, #Edukacja, stawiając sobie za cele: #Czytelność 
oraz #Jakość. Czy w czasach nadmiaru informacji, łatwego do nich 
dostępu w ogóle jest on potrzebny? Czy znajdzie swojego odbiorcę? 

Od wielu lat dyskutowaliśmy o stworzeniu platformy wydawniczej, 
integracji środowiska łódzkich artystów, projektantów, naukowców 
pod jednym szyldem. „Powidoki” powstały z potrzeby zabrania głosu 
w ważnej sprawie – sprawie naszej przyszłości, z łódzką, absolut-
nie niesamowitą historią w tle. To ma być magazyn, który chce się 
mieć, dotknąć papier, poczuć jego strukturę, zapach, złapać oddech, 
zatrzymać się. Przede wszystkim, dowiedzieć się więcej o różnych 
postawach twórczych artystów i projektantów związanych nie tylko 
z Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, 
ale szeroko pojętą awangardą, która tu w Łodzi miała swoje początki.

Moim zadaniem było zaprojektowanie szaty graficznej magazynu 
oraz identyfikacji wizualnej marki „Powidoki”. Projekt nawiązuje 
do łódzkiej awangardy m.in. poprzez układ blokowy, kolorystykę 
i jednoelementowy krój pisma. Logotyp składa się z poszczególnych 
części – przyciętych, niepełnych, które połączone ze sobą tworzą 
napis „Powidoki”. Format magazynu i wewnętrzna struktura informa-
cji nie odwołują się do standardowego akademickiego pisma, wręcz 
przeciwnie, magazyn ma być widoczny na półce! Adresatem prezen-
towanych treści będą osoby zainteresowane łódzkim środowiskiem 
artystyczno-naukowym oraz zagadnieniami, jakie będą na łamach 
pisma poruszane. Jestem przekonany, że magazyn „Powidoki” 
to początek fantastycznej przygody, budowania silnej, lokalnej marki 
oraz przestrzeń, która dla wielu autorów stanie się miejscem do publi-
kacji wartościowych treści.
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Autor tekstu Wywiad Fotogaleria

dr Przemysław Hajek
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