
Koło Passa 

 

Cel Koła: 

Nasze koło przykłada dużą wagę do organizowania i realizowania wspólnych grupowych 

wystaw, warsztatów, eventów etc. Celem jest stworzenie sobie nawzajem możliwości 

prezentowania swoich prac poza kontekstem ASP. Zależy nam na tym żeby członkowie koło 

nawzajem sobie pomagali w kolektywnym tworzeniu możliwości do eksponowania swoich 

prac i twórczości.  

 

Zrealizowane projekty: 

Wystawa prac studentów Wydziału Grafiki należących do Koła Naukowego w Galerii 

Humberta 3 pt. „INTERIOR/EXTERIOR”, która odbyła się w styczniu 2013. 

Aktywne uczestnictwo w Festiwalu Twórczości Studenckiej Kulturalia w Krakowie (kwiecień 
2013). 
 
Udział i organizacja wystawy i happeningu (o charakterze balu) „Bandé Epoque”,  który odbył 
się  w Kawiarni Noworolskiego w Sukiennicach na Rynku w Krakowie (wydarzenie w ramach 
Kulturaliów w kwietniu 2013).   

Razem z Samorządem Studenckim na Wydziale Grafiki zostały zorganizowane warsztaty 
tworzenia ebooków, które odbyły się 10-11 kwietnia 2013. 

Zorganizowaliśmy wystawę prac studentów „FUTURYZM - WIZJE PRZYSZŁOŚCI” w Rzeszowie 
przy ulicy targowej 10, która odbyła się 20 kwietnia 2013. 
 
Członkowie Koła Naukowego aktywnie uczestniczyli i pomagali w organizacji  Warsztatów 
Plastycznych dla pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Odbyły się 
przy udziale studentów Collegium Medicum UJ (25 kwietnia oraz 4 czerwca). 

Członkowie Koła Artystyczno-Naukowego przekazali autorskie wieszaki na akcję „malowane 
wieszaki” będącą aukcją charytatywną, z której pełen dochód został przekazany na rzecz 
Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci organizowanej przez Grupę Szafa.pl, we 
współpracy z Fundacją Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. Akcja odbyła się w czerwcu 2013. 
 
W maju udało nam się nawiązać kontakt z niemiecką Grupą  Invisibleplayground, która razem 
z Bunkrem Sztuki ma organizować szereg akcji w krakowskiej przestrzeni otwartej 
w październiku 2014. 

 

W miesiącach maj-wrzesień 2013 członkowie Koła pod banderą grupy Banda organizowali 

cykl spotkań na Placu Nowym na Kazimierzu w Krakowie pt. „Banda na pchlim targu”. Został 
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wynajęty stragan, na którym co sobotę wystawialiśmy swoje prace na potencjalną sprzedaż 

i kontakt z szerokim odbiorcą. 

W ramach Koła grupa Banda zorganizowała w sierpniu 2013 wystawę w ramach Zbiornika 

Kultury „Trójkąt Bermudzki”, która miała swój wernisaż 9 sierpnia 2013. 

Członkowie grupy Banda zostali zmobilizowani do wzięcia udziału w międzynarodowym 

projekcie „KU AFRYCE” organizowanemu przez Fundację Razem Pamoja, kuratorem projektu 

był Dominik Kuryłek.  Spotkania w ramach projektu odbywały się miedzy 26.09.2013 -

14.11.2013. 

Zorganizowany i wydany został BandaZin, w którym poza członkami grupy Banda i Koła 

Naukowego znaleźli się też inni autorzy (został ogłoszony otwarty nabór prac). Przysłano do 

nas bardzo wiele ciekawych prac autorstwa grafików i ilustratorów z całej Polski. Zin miał 

swoją oficjalną premierę na Targach Publikacji Niezależnych KIOOSK 16 listopada 2013. 

Grupa Banda została zaproszona przez Galerię pod Rejentem do zorganizowania wystawy. 
Przedstawione prace prezentowały szeroko zakrojony profil działalności grupy (malarstwo, 
grafikę, rysunek, instalację). Wernisaż odbył się 8 listopada 2013. 
 

Data założenia Październik 2012 

 

Do kogo kierowane jest koło? 

Do szeroko pojętego odbiorcy zainteresowany sceną nowej młodej sztuki.  

Przewodniczący/a Szymon Szelc, Zosia Szczęsna  

 

Kontakt 690 203 646 

 


