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Temat: 
 

Warsztaty koncentrują się na zadanym przez artystę Maurycego Gomulickiego 
temacie: Personifikacja Wiosny. Uczestnicy przedstawiają własną interpretację 
zagadnienia (istnieje również możliwość oparcia swej wypowiedzi twórczej na 
dostarczonym przez artystę fragmencie dotyczącym nadejścia Lucyfera - Króla 
Wiosny z ,,Dyla Sowizdrzała” Karola de Costera). 
 
Cele warsztatów: 
 

- Przygotowanie dzieła artystycznego na temat: personifikacja wiosny 
- Ekspozycja artystycznych realizacji w przestrzeniach Muzeum Współczesnego 
Wrocław 
- Dialog pomiędzy artystą a studentami ASP Wrocław na temat potencjału 
konceptualnego i estetycznego realizacji 
- Wspólna aranżacja i organizacja prezentacji działań warsztatowych 
  
Przewidywane efekty: 
 

- Rozszerzenie umiejętności generowania dzieła artystycznego w oparciu o zadany 
temat. 
- Zdobycie umiejętności konstruowania wypowiedzi artystycznej - nauka 
artykułowania myśli w procesie tworzenia 
- Umiejętność pracy z obiektem, zwrócenie uwagi na wzajemną relację miedzy 
obiektami i między obiektem, a przestrzenią. 
- Swoboda w przedstawianiu obiektu/ przedmiotu/pracy w przestrzeni 
wystawienniczej, nawiązywanie z nią relacji, budowanie sensu wypowiedzi 
- Zdobycie umiejętności technologicznych i merytorycznych umożliwiających 
realizację artystyczną w oparciu o własne zainteresowania, refleksje 
- Pogłębienie zdolności klarownego/precyzyjnego przedstawiania myśli artystycznej 
- Wzbogacenie wyobraźni i rozwój kreatywnego myślenia 
- Zdobycie umiejętność budowy i aranżacji wystaw 
 
Przebieg: 
 

Na Uczelni ASP Wrocław zostaje ogłoszony nabór do warsztatów prowadzonych 
przez Maurycego Gomulickiego. Nabór ma charakter konkursowy, z pośród 



nadesłanych zgłoszeń wyłonione zostanie maksymalnie 7 osób. Przed rozpoczęciem 
warsztatów uczestnicy otrzymują fragment tekstu autorstwa Karla Costera i 
informacje o dokładnym przebiegu warsztatów, a na dwa dni przed otrzymują kontakt 
do Maurycego Gomulickiego, dzięki czemu będą mogli skontaktować się z artystą i 
ewentualnie wyjaśnić pojawiające się wątpliwości. Uczestnicy pracują z własnymi 
materiałami np. przynoszą konkretne obiekty z domu i tworzą z nich kompozycje. 
Dozwolona jest praca w dowolnym medium: z przedmiotem, słowem, zapachem, 
sytuacją, dźwiękiem, kolorem, akcją performance itd. Podczas warsztatów odbywają 
się wspólne prezentacje i pokazy wsparte omówieniem i komentarzem artysty. Wiele 
działań ma charakter efemeryczny. Nieprzewidywalność warsztatów stymuluje 
uczestników do natychmiastowych reakcji i odpowiedzi. Pod okiem artysty powstaje 
szereg prac, działań materialnych i niematerialnych. Studenci zapoznają się z 
procesem twórczym preferowanym przez Maurycego Gomulickiego, a także z jego 
twórczością.  Spośród prac wykonanych we współpracy z artystą zostaną wybrane 
najbardziej interesujące realizacje, których prezentacja odbędzie się w przestrzeni 
Muzeum Współczesnego Wrocław. Cały proces jest dokumentowany będzie zapisem 
fotograficznym oraz video. 
 
Uczestnicy: 
 

Studenci ASP Wrocław  wyłonieni w drodze konkursu maksymalnie 7 osób. Ludzie 
młodzi, kreatywni, zaangażowani 
 
Materiały: 
 

Każdy z uczestników przynosi własne materiały, z którymi pracuje. Możliwe jest 
udzielenie każdemu z uczestników środków na zakup artefaktów w kwocie nie 
większej niż 100 zł. 
 
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: trenuj@muzeumwspolczesne.pl 
Więcej informacji: m.skowronska@muzeumwspolczesne.pl / 791 039 684 
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