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Dla kogo jest sztuka współczesna?

Latające Muzeum (LaMuz) to idea wędrującego muzeum, otwartego na nowe przestrzenie,
interpretacje i działania. Celem projektu było udostępnienie sztuki współczesnej osobom –
w tym przede wszystkim dzieciom – które z różnych powodów same nie trafiłyby do Muzeum
Współczesnego Wrocław. Pretekstem do kolejnych lotów Muzeum stały się dzieła współczesnych polskich artystów, pochodzące z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych, które zostały „wyjęte” z przestrzeni wystawienniczej i umieszczone w nowym kontekście podwórek małych dolnośląskich miejscowości.
Przez dziewięć tygodni – od maja do lipca 2016 r. – prace współczesnych polskich artystów odbyły symboliczną podróż, do której zostali zaproszeni uczniowie szkół podstawowych
z Boleścina, Karczyc i Urazu. Podczas warsztatowych spotkań z artystami, edukatorami i animatorami młodzi ludzie mieli okazję opowiedzieć o swojej przestrzeni, zapoznać się z dziełami sztuki współczesnej oraz poddać je twórczej interpretacji. Same prace i skupione wokół
nich działania stały się pretekstem do tego, aby zaszczepić w dzieciach wrażliwość i rozbudzić wyobraźnię niezbędną do rozumienia sztuki i otaczającej rzeczywistości. Zwieńczeniem
projektu była wystawa zdjęć i prac dzieci w MWW. Prezentowana publikacja jest zachętą
do podobnych działań, które mają na celu otwieranie i ożywianie zbiorów sztuki współczesnej oraz udostępnianie ich kolejnym osobom i grupom.
3

W prezentowanym e-booku znajduje się dziewięć scenariuszy, które powstały na bazie spotkań i warsztatów przeprowadzonych w ramach Latającego Muzeum. Pragniemy, aby z naszych doświadczeń skorzystały inne osoby (nauczyciele, edukatorzy, animatorzy) oraz instytucje (szkoły, muzea, galerie), które chcą uwolnić sztukę współczesną i oddać ją w ręce
dziecięcej wyobraźni.
Wszystkie scenariusze zostały przygotowane według jednego klucza. Na początku prezentujemy artystę, a także ogólne założenia i cele, jakie wiążą się z wyborem konkretnego dzieła. Następnie określamy składniki, które należy uwzględnić podczas planowania i realizacji
warsztatów (czas, narzędzia, liczba animatorów i uczestników). Główną część stanowi opis
poszczególnych ćwiczeń. Na zakończenie proponujemy dodatkowe rozwiązania oraz podpowiadamy, jak radzić sobie z konkretnymi trudnościami, które mogą pojawić się w trakcie
warsztatów.
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Kamienne cienie – sztuka i natura
Zygmunt Rytka, Obiekty chwilowe, Ciągłość nieskończoności

Ogólne założenia:
Prace Zygmunta Rytki są przykładem działania, w wyniku którego powstają zarówno same
obiekty, jaki również cykl dokumentujący proces ich tworzenia. Dzieła Rytki same w sobie są
ulotne, tymczasowe, podległe warunkom atmosferycznym i właściwościom zastosowanych
materiałów, stąd też istotny jest proces ich powstawania oraz jakość jego dokumentacji. Inspiracją dla warsztatów są działania przeprowadzone we współpracy z przyrodą, ukazujące
dialog między naturalnym medium – kamieniem, cieniem – a intelektualnym zaangażowaniem artysty. Odnosząc się do poszczególnych prac artysty, postaramy się zachęcić dzieci,
aby same spróbowały dostrzec jakość i potencjał naturalnego tworzywa, które może stać się
znakomitym materiałem do wyrazu własnych pomysłów, emocji i refleksji.

Składniki:

Czas: przygotowanie: 2 godz., realizacja: 3 godz.
Liczba osób: animatorów: 4; uczestników: 25
Wiek uczestników: 5–8 lat
Narzędzia: reprodukcje omawianych prac; nożyczki; farba akrylowa; pędzle; sznurek naturalny; kamienie polne; markery; aparat fotograficzny; aparat polaroid.
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Krok po kroku:
Wprowadzenie
Prowadzący przedstawiają postać Zygmunta Rytki, jego założenia artystyczne i wybrane prace. Pytamy uczestników, co widzą na reprodukcjach. Dlaczego te dzieła zostały
nazwane „Obiektami chwilowymi”? Pytamy o przykłady innych ulotnych zdarzeń wokół nas i sposobów ich zatrzymywania – dokumentacji.

Ćwiczenie 1: Utrwalanie cieni
Wykorzystując efekty światła i cienia, obserwujemy różnorodność cieni w otoczeniu.
Uczestnicy eksperymentują z własnymi cieniami, nadając im ciekawe formy, a prowadzący dokumentują działania, wybierając interesujące kadry. Dzieci odkrywają potencjał światła i cienia jako tworzywa do kreacji indywidualnej oraz grupowej, tworząc
w ten sposób „obiekty chwilowe” inspirowane pracami Rytki. Wykorzystują do tego
różnego rodzaju podłoża i przedmioty znalezione w najbliższym otoczeniu.

Ćwiczenie 2: Dotyk cienia
Dzieci – w parach albo indywidualnie – rzucają ciekawe cienie na polne kamienie
i obrysowują je farbą. Na innych kamieniach zostawiają odcisk własnej dłoni.

Ćwiczenie 3: Piękno kamienia
Prowadzący prezentują kolejną pracę Rytki, Ciągłość nieskończoności. Opowiadamy
o istocie i symbolice kamieni w różnych kulturach oraz naszej codzienności (co jest
zbudowane z kamieni? Jakie kamienie określamy jako szlachetne i co to znaczy?
Czy dzieci mają swoje ulubione kamienie? Jakie kamienie znają?). Przybliżamy termin „sztuka ziemi” (land art), mówimy o idei współpracy między artystą i przyrodą.
Następnie uczestnicy dobierają się w pary. Otrzymują sznurek i kamienie. W wybranej przez siebie przestrzeni tworzą instalacje z dostępnych materiałów. Po skończonej
pracy rysują na kamieniach linię ciągłą, domykając istotę ćwiczenia.
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Ćwiczenie 4: Zatrzymanie ulotnego dzieła
Po wykonaniu pracy każdy uczestnik obserwuje swoje dzieło i wybiera najciekawszy
fragment do utrwalenia w postaci fotografii, którą robi samodzielnie przy użyciu aparatu polaroid.

Efekty:
Umiejętności:
wykorzystanie dzieła artysty do własnej ekspresji twórczej; uważność i spostrzegawczość – znajdowanie ciekawych elementów otoczenia; tworzenie instalacji z materiałów znalezionych w naturze; kadrowanie fotografii; praca w grupie.

Wiedza:
sztuka jako proces; „sztuka ziemi”; dokumentacja dzieł artystycznych; symbolika i funkcja kamienia.

Materiały:
kamienie z odciskami dłoni i odrysowanymi cieniami; fotografie własnych prac (polaroid); instalacja w przestrzeni; fotograficzna dokumentacja procesu twórczego
oraz prac.
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Dobre rady:
Elementem zabawy może być wspólne poszukiwanie kamieni, które wykorzysta się
podczas ćwiczeń. Nie można jednak zrezygnować z wcześniejszego przygotowania
zestawu kamieni (najlepiej otoczaków), gdyż może się okazać, że w miejscu warsztatów trudno znaleźć ciekawe okazy.
Ćwiczenie 2 – po ćwiczeniu przydadzą się mokre chusteczki do umycia pomalowanych dłoni.

Warianty:
Ćwiczenie 1 i 2 – obserwację obiektów chwilowych można zorganizować również przy
użyciu sztucznego światła, np. latarki, lampy. Można również tworzyć rysunki na zaparowanej szybie, śniegu itp.
Ćwiczenie 3 i 4 – możliwe do realizacji także w pomieszczeniu. Warto na koniec rozłożyć lub porozwieszać gotowe prace, tworząc z nich rodzaj wystawy. Dodatkowy efekt
daje łączenie poszczególnych obiektów z ich fotografiami w taki sposób, aby tworzyły
nowe dzieło.

Pomysł i realizacja:
Joanna Sekuła, Katarzyna Wala, Agata Iżykowska, Celina Strzelecka.
Gdzie:
Karczyce (pow. średzki), Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko.
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Inspiracje:

Zygmunt Rytka, Obiekty chwilowe (1989–2003), Ciągłość nieskończoności (1983–1984), Kolekcja
Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
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Proces i efekty:
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Znikające obrazy
Józef Hałas, Malarstwo na śniegu

Ogólne założenia:
Praca Józefa Hałasa stanowi punkt wyjścia do wspólnej refleksji nad procesem tworzenia
dzieła, relacją między koncepcją i realizacją, rolą artysty i autora. Zarówno w sztuce współczesnej, jak również w sztuce dawniejszych epok, znane są przypadki wyraźnego rozdzielania funkcji artysty, który odpowiada za koncepcję dzieła, oraz twórcy, któremu powierza
się jego materialne wykonanie. Podobnie Hałas podczas pracy nad Malarstwem na śniegu
dyrygował swoimi studentami, którzy wykonywali jego polecania, stając się tym samym fizycznymi twórcami dzieła. Pomysł artysty zainspirował nas do działań z dziećmi, podczas
których stają się one z jednej strony wykonawcami, z drugiej zaś autorami koncepcji prac
plastycznych. Odwołanie się do twórczości Hałasa pozwala także na przystępne omówienie
innych zagadnień, takich jak: nietypowe podłoże i format; efemeryczność dzieła i działania;
dokumentacja procesu twórczego.

Składniki:
Czas: przygotowanie: 3 godz., realizacja: 3 godz.
Liczba osób: animatorów: 2, uczestników: 25
Wiek uczestników: 5–8 lat
Narzędzia: reprodukcje dzieła (wydruk kolorowy, A3, laminat – 1 szt.; wydruk czarno-biały, A4 – 25 szt.); reprodukcje dzieła przerobione w programie do obróbki obrazów (wymazanie naniesionych wzorów i pozostawienie samego śniegu); markery
i flamastry (kolor granatowy i czerwony); opaski na oczy; czerwony piasek; czerwone i niebieskie worki na śmieci.
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Krok po kroku:
Wprowadzenie
Na wstępie opowiadamy dzieciom o pracy Józefa Hałasa, omawiając wykorzystane
materiały oraz rolę dokumentacji procesu twórczego. Warto przybliżyć także pojęcie

land art, podając przy tym kilka inspirujących przykładów. Zwracamy uwagę na relację
władzy i posłuszeństwa między artystą-dyrygentem i jego studentami-wykonawcami.
Na koniec pytamy o rolę samego artysty oraz koncepcji dzieła artystycznego. Pytamy
dzieci, jak to wygląda w ich przypadku – czy rozpoczynając rysunek, dążą do realizacji
konkretnego pomysłu, czy też wyłania się on w trakcie samego rysowania?

Ćwiczenie 1: Rysowanie z zamkniętymi oczami
Dzieci pracują w parach. Rozdajemy wydrukowane reprodukcje dzieła, z których zostały usunięte efekty działania twórczego – pozostał sam śnieg. Zadaniem dzieci jest
narysowanie własnej wersji pracy za pomocą czerwonego i granatowego markera.
Dziecko, które rysuje, ma opaskę na oczach i nie może podglądać efektów pracy.
Drugie dziecko wydaje polecenia (w górę, w lewo, kropki, kreski poziome itd.). Kiedy
zdaniem dyrygenta dzieło jest skończone, dzieci zamieniają się rolami.

Ćwiczenie 2: Malarstwo piaskiem
Zadanie polega na odtworzeniu sytuacji, jaka miała miejsce podczas tworzenia Malar-

stwa na śniegu. Podłożem pracy jest beton, natomiast farbą – czerwony piasek. Jeden
z prowadzących steruje dziećmi, wydając im polecenia. Najpierw ćwiczymy ,,na sucho”; kiedy dzieci wykazują zrozumienie zadania, przechodzimy do właściwych działań z użyciem piasku. Dzieci rozsypują piasek zgodnie z dyspozycjami animatora, który
znajduje się na odpowiednim podwyższeniu (np. na schodach, drabince, drzewie).
Celem współpracy jest stworzenie kolorowego kształtu na podłożu. Następnie każde
z dzieci może wcielić się w rolę ,,dyrygenta” i zarządzać procesem twórczym. Działanie jest dokumentowane z góry przez drugiego z prowadzących (np. z okna szkoły).
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Ćwiczenie 3: Wyciszenie
Opowiadamy pokrótce o działaniach Mariny Abramović, przybliżając w szczególności
performance The Artist Is Present – jego założeniem jest intymne, milczące współbycie z artystką, która patrzy odbiorcy prosto w oczy. Po krótkim wprowadzeniu dzieci
siadają naprzeciwko siebie w dwóch rzędach i w milczeniu patrzą sobie w oczy. Po kilku minutach następuje zmiana miejsc – uczestnicy powtarzają ćwiczenie w nowych
parach.

Ćwiczenie 4: Kompozycje dynamiczne
Dzielimy dzieci na dwie równe grupy. Członkowie grup otrzymują i zakładają na siebie worki na śmieci, rozrywając otwory na ręce i głowę. Pierwsza grupa zakłada
niebieskie, druga czerwone worki. Zgodnie z poleceniami prowadzącego, dzieci przemieszczają się, siadają, kładą na trawie, tworząc w ten sposób różne figury i układy.
Proces i efekt tych działań jest dokumentowany fotograficznie lub filmowo. Na zakończenie można poprosić dzieci, aby same, bez wytycznych prowadzącego, utworzyły
własny, ciekawy wzór.

Efekty:
Umiejętności:
współpraca z grupą; rozumienie i wykonywanie zadań; dyscyplina i zaufanie do prowadzącego; zarządzanie grupą poprzez wydawanie jasnych poleceń; przewidywanie
efektu działań.

Wiedza:
pojęcie i rola twórcy; wielość materiałów, z których może być wykonane dzieło sztuki;
działanie jako dzieło sztuki; wartość dokumentacji procesu twórczego.
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Materiały:
efemeryczny obraz z piasku na betonie przed szkołą; prace dzieci wykonane na wydrukach; dokumentacja fotograficzna reportażowa i portretowa.

Dobre rady:
Działanie sprawdziłoby się lepiej w mniejszej grupie.

Warianty:
Ćwiczenie 2 – zamiast piasku można użyć rozwijanych szpuli papieru, bibuły, tkaniny,
nici. W okresie zimowym działanie faktycznie może odbywać się na śniegu.
Ćwiczenie 4 – zamiast worków na śmieci można użyć kolorowych pelerynek przeciwdeszczowych, które są efektowniejsze i nie kojarzą się negatywnie.

Pomysł i realizacja:
Maria Marszałek, Joanna Sekuła.
Gdzie:
Karczyce (pow. średzki), Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko.
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Inspiracje:

Józef Hałas, Malarstwo na śniegu (1971), Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
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Proces i efekty:
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W drogę!

Rita Gabrowska, Rita Droga Rita

Ogólne założenia:
Zestaw prac Rity Gabrowskiej Rita Droga Rita to cykl fotograficznej dokumentacji działań artystki, wzbogacony o elementy graficzne, będące akcentem geometryczno-kolorystycznym.
Celem warsztatów jest zrekonstruowanie przez dzieci pracy artystki, a przez to przybliżenie
im mechanizmów powstawania dzieła, a także zapoznanie z techniką kolażu oraz wartością
dokumentacji fotograficznej. W ten sposób dzieci analizują dzieło poprzez swoje własne
działanie, które jest inspirowane artystycznymi założeniami autorki.

Składniki:
Czas: przygotowanie: 3 godz., realizacja: 3 godz.
Liczba osób: animatorów: 3; uczestników: 20
Wiek uczestników: 5–8 lat
Narzędzia: reprodukcje omawianych prac Rity Gabrowskiej; czarno-białe wydruki
A3 przedstawiające różne ujęcia drogi (dobrej jakości fotografie); czarno-białe wydruki A4 przedstawiające sylwetki uczestników warsztatów w różnej skali (należy
zrobić zdjęcia podczas poprzednich warsztatów z daną grupą); nożyczki; kleje; papier kolorowy; markery; aparat fotograficzny.
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Krok po kroku:
Wprowadzenie
Prowadzący prezentują reprodukcje pracy Gabrowskiej oraz opowiadają o jej założeniach artystycznych. Następnie pytamy dzieci o wieloznaczność słowa „droga”. Prosimy o wymyślenie zdań, w których można użyć tego wyrazu. Jaka może być droga?
Kiedy coś jest drogie? W dalszej kolejności zastanawiamy się nad rolą artystki jako jednoczesnej twórczyni oraz głównej bohaterki dzieła. Każdy z uczestników przedstawia
się, odnosząc się do tytułu pracy, np. Paweł Drogi Paweł, Michalina Droga Michalina.

Ćwiczenie 1: Ania Droga Ania, Piotr Drogi Piotr
Uczestnicy otrzymują wydruki swoich sylwetek w różnych proporcjach. Następnie wybierają przedstawienie drogi (widok ulicy, autostrady, ścieżki itd.). Wycinają fotografie
sylwetek i szukają dla nich miejsca na obrazie. Bawiąc się perspektywą i kompozycją,
tworzą autorskie obrazy – sytuacje na drodze. Inspirując się pracami Gabrowskiej,
łączą fotografie z geometrycznymi akcentami kolorystycznymi.

Ćwiczenie 2: Droga na Drodze
Po skończonym ćwiczeniu dokumentujemy powstałe prace w następujący sposób:
1. Autor stojący na drodze prezentuje swoją pracę. 2. Autor odgrywa na drodze sytuację wykreowaną w pracy plastycznej.

Ćwiczenie 3: Droga: prosta, kręta, wyboista…
Ćwiczenie polega na mimetycznym działaniu w grupie. Uczestnicy odgrywają hasła
nawiązujące do motywu drogi, które podaje prowadzący. Mogą do tego używać swoich ciał oraz dostępnych przedmiotów. Zabawa może przyjąć formę kalamburów (jedna osoba pokazuje – pozostałe zgadują) lub przerodzić się we wspólny performance.
Ćwiczenie dokumentujemy filmowo i fotograficznie.
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Efekty:
Umiejętności:
twórcze wykorzystanie dzieła artysty do własnej ekspresji twórczej; tworzenie kolażu;
ekspresja; praca w grupie.

Wiedza:
pojęcie kolażu; różnorodność technik wyrazu artystycznego; artysta jako twórca i bohater dzieła.

Materiały:
kolaże fotograficzne; fotografie; dokumentacja filmowa.

Dobre rady:
Aby zaskoczyć dzieci i sprawić, aby ich prace zyskały dodatkowy sens, można podczas
poprzednich warsztatów zrobić fotografie dróg w ich miejscowości, najlepiej w pobliżu
szkoły. Wydrukowane zdjęcia posłużą do pierwszego i drugiego ćwiczenia – w tym
przypadku autor prezentuje swoją pracę i odgrywa jej treść w konkretnym miejscu,
co daje efekt zwielokrotnienia.
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Warianty:
Zamiast zdjęć drogi możemy wykorzystać jej graficzne przedstawienie (prosty rysunek
lub wyklejankę).
Ćwiczeniem wymagającym ruchu oraz angażującym ciało może być również zabawa
„Wyobraź sobie...”. Uczestnicy chodzą bosymi stopami po bezpiecznym podłożu. Ruch
ich ciał dostosowuje się do opowieści prowadzącego, np. „wyobraź sobie, że chodzisz
po miękkiej, piaszczystej ścieżce...”; „wyobraź sobie, że jesteś po kolana w bagnie,
przez które musisz przejść...”, „wyobraź sobie, że wchodzisz pod górę z bardzo ciężkim plecakiem...” itp.

Pomysł i realizacja:
Joanna Sekuła, Maria Marszałek.
Gdzie:
Karczyce (pow. średzki), Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko.
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Inspiracje:

Rita Gabrowska, trzy prace z cyklu Rita Droga Rita (2006), Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa
Zachęty Sztuk Pięknych
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Proces i efekty:
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Słowo o czasie
Stanisław Dróżdż, Klepsydra

Ogólne założenia:
Stanisław Dróżdż jest nieformalnym patronem Muzeum Współczesnego Wrocław, a także
ikoną polskiej poezji konkretnej. Jego prace stanowią znakomity punkt wyjścia do rozważań
na temat roli słowa w kulturze i sztukach plastycznych. Równocześnie twórczość Dróżdża
daje okazję do wspólnej refleksji nad znaczeniem czasu – jego odczuwaniem, mierzeniem,
łapaniem, zatrzymywaniem, spowalnianiem... Dziełem artysty, które może zainspirować
dzieci do podobnych rozważań, a także przybliżyć im zjawisko sztuki konceptualnej, jest

Klepsydra – praca genialna w swej prostocie, zrealizowana także na elewacji siedziby MWW.

Składniki:
Czas: przygotowanie: 2 godz., realizacja: 3 godz.
Liczba osób: animatorów: 2; uczestników: 15
Wiek uczestników: 6–12 lat
Narzędzia: reprodukcje dzieła; butelki plastikowe; kolorowe taśmy klejące; piasek;
karty pracy (z wydrukowanymi wyrazami „TAK”, „NIE”, a także określeniami dotyczącymi czasu); naklejki z wyrazami „jest”, „będzie”, „było”; kolorowa kreda; kredki;
długopisy; nożyczki.
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Krok po kroku:
Ćwiczenie 1: Zabawa integracyjna
Jako wprowadzenie do warsztatu organizujemy dzieciom zabawy integracyjne, mające
na celu „przełamanie lodów”. Dobrym sposobem jest zabawa w imiona. Zapraszamy
wszystkich do wspólnego kręgu. Kiedy wszyscy już siedzą, prowadzący przedstawia
się, wypowiadając swoje imię, do którego dodaje opisującą go cechę. Co ważne, cecha oraz imię muszą zaczynać się na tę samą literę (np. Kasia kochana, Bartek bojowy). Prosimy dzieci o przedstawienie się w analogiczny sposób, a następnie staramy
się wspólnie powtórzyć imiona wszystkich uczestników.

Ćwiczenie 2: Czas ucieka!
Pokazujemy dzieciom przygotowane wcześniej karty, na których znajdują się różne
określenia dotyczące czasu, np.: czas ucieka; czas biegnie; czas płynie; czas stoi
w miejscu. Omawiamy przyjęty podział czasu na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Prosimy o podanie przykładów rzeczy, które przeminęły, które są teraz, które
dopiero przyjdą. Rozmawiamy o emocjach i sytuacjach związanych z wolnym / szybkim płynięciem czasu – dlaczego czas zwalnia lub przyspiesza? Kiedy tak się dzieje?
Jak zatrzymać czas?

Ćwiczenie 3: Tak? Nie?
Rozdajemy uczestnikom karty pracy (format A4). Na kartach zostały narysowane
lub wydrukowane słowa „TAK” i „NIE”, wewnątrz których znajduje się pusta przestrzeń.
Prosimy dzieci, aby wypełniły słowo „TAK” pozytywnymi skojarzeniami, zaś słowo
„NIE” – negatywnymi. Dzieci mogą uzupełniać karty wyrazami, obrazkami, kolorami.
Następnie omawiamy skojarzenia i różnice – dlaczego coś jest odbierane jako pozytywne / negatywne? Co łączy wymienione rzeczy?
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Ćwiczenie 4: Klepsydra jak malowana
Dzieci i prowadzący za pomocą kredy rysują na chodniku lub boisku wielką klepsydrę.
W zależności od dostępnej przestrzeni i liczby uczestników, można podzielić dzieci
na kilkuosobowe grupy, z których każda rysuje własną klepsydrę, lub stworzyć jeden wspólny rysunek. Prowadzący proszą uczestników, aby w górnej części klepsydry
umieścili słowa oraz rysunki, które kojarzą się im z przyszłością. Analogicznie – środkową, najmniejszą części klepsydry wypełniamy skojarzeniami na temat teraźniejszości, zaś dolną – przeszłości. Zadanie jest wprowadzeniem do działań inspirowanych

Klepsydrą Stanisława Dróżdża.

Ćwiczenie 5: Recycling czasu
Do ćwiczenia potrzebne są plastikowe butelki, kolorowe taśmy, piasek, naklejki z napisami „było”, „jest”, „będzie”. Zadanie polega na stworzeniu własnej klepsydry, inspirowanej różnymi wariantami dzieła Dróżdża. Przygotowane wcześniej, pocięte butelki
plastikowe sklejamy taśmą w taki sposób, aby stworzyły kształt klepsydry. Następnie
prosimy dzieci, aby w odpowiednich miejscach nakleiły rozdane słowa. Kiedy butelki
są oklejone, wsypujemy do nich piasek i zaklejamy tak, aby ziarenka nie wylatywały
przy obracaniu. Jeżeli grupa wykazuje zaangażowanie, można zakończyć ćwiczenie
połączeniem kilku klepsydr. Konstrukcja nie może być za wysoka, aby możliwe było
wsypanie do niej piasku. W tej wersji zadanie zyskuje dodatkowy wymiar, zwracając
uwagę na cykliczność czasu.
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Efekty:
Umiejętności:
koncentracja; cierpliwość; argumentacja; dyskusja; autorefleksja.

Wiedza:
pojęcie czasu; metafory dotyczące czasu; wartość i rola słowa; relacje między słowem
a obrazem w sztukach plastycznych.

Materiały:
klepsydry z napisem „jest”, „będzie”, „było”; obiekt w przestrzeni publicznej – klepsydra narysowana kredą na chodniku; karty pracy z wypełnionymi słowami „TAK”, „NIE”;
dokumentacja fotograficzna.

Dobre rady:
Ćwiczenie 5 – dokładnie przygotować materiały; najlepiej, gdy wszystkie butelki
są jednakowe. Warto przećwiczyć sklejanie butelek w domu, podczas ich wycinania.

Warianty:
Ćwiczenie 4 – jeśli działanie jest wykonywane w sali, klepsydrę można ułożyć ze sznurków, zaś jej środek wypełnić kartkami, na których znajdują się odpowiednie słowa i rysunki dzieci. Podczas pracy można zasugerować dzieciom, aby w środkowej części
klepsydry pozostawiły odcisk własnej dłoni, która podobnie jak teraźniejsza chwila jest
czymś niepowtarzalnym.
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Pomysł i realizacja:
Joanna Sekuła, Agata Iżykowska.
Gdzie:
Boleścin (pow. trzebnicki), Szkoła Podstawowa.
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Inspiracje:

Stanisław Dróżdż, Klepsydra (1986), Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
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Proces i efekty:
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Czas rzeczywisty, czas w sztuce –
warsztaty z animacji poklatkowej
Wojciech Gilewicz, Aporia malarstwa

Beata Rojek, Ciągłość, nieskończoność, wieczność – działanie plastycz-

ne w obszarach animacji

Ogólne założenia:
Podczas spotkania z udziałem współczesnego artysty koncentrujemy się na procesie powstawania dzieła oraz ideach, które są przyczynkiem do kreacji artystycznej. Zastanawiamy się
nad pojęciem piękna i estetyki – czy dzieło sztuki musi być „ładne”? Co to znaczy, że coś jest
ładne lub piękne? Jedną z inspiracji do tych rozważań jest cykl prac Wojciecha Gilewicza,
ukazujący niejednoznaczność, kontekstowość i tymczasowość sztuki. W naszym przypadku
do współprowadzenia warsztatów zaprosiliśmy Beatę Rojek, wrocławską artystkę, która opowiedziała dzieciom o własnej twórczości oraz odniosła się do zagadnienia czasu, będącego
przewodnim motywem spotkania.

Składniki:
Czas: przygotowanie: 2 godz.; realizacja: 3 godz.; montaż filmu: 3 godz.
Liczba osób: animatorów: 4; uczestników: 9
Wiek uczestników: 7–9 lat
Narzędzia: białe płyty gipsowo-kartonowe (1 płyta na 4 osoby); czarna farba elewacyjna (najlepsza ze względu na nasycenie pigmentu), akrylowa lub plakatowa;
pędzle; nóż do płyt gipsowo-kartonowych; brystole B1; markery; aparat fotograficzny; statyw; reprodukcje dzieł; wydruki różnorodnych faktur i struktur.
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Krok po kroku:
Wprowadzenie do Aporii malarstwa
Prowadzący przedstawiają artystę, prezentują reprodukcje jego dzieł, opowiadają
o założeniach artystycznych. Uczestnicy próbują zapamiętać nowe, trudne słowo: aporia. Próbujemy zastanowić się na rzeczami i sytuacjami, które trudno jest zrozumieć
i pojąć.

Ćwiczenie 1: W poszukiwaniu aporii
Uczestnicy otrzymują po kilka fotografii, które przedstawiają różne struktury i faktury.
Ich zadaniem jest uważna obserwacja otoczenia i odnalezienie obiektów, płaszczyzn
czy przestrzeni, które są najbardziej podobne do obrazów przedstawionych na zdjęciach. Ćwiczenie jest dokumentowane fotograficznie.

Wprowadzenie do twórczości Beaty Rojek
Zaproszona artystka opowiada o swojej twórczości, podejmowanych tematach, inspiracjach. Prezentuje reprodukcje kilku wybranych prac, przybliżając kontekst ich powstania.

Ćwiczenie 1: Czas w sztuce
Ćwiczenie wprowadzające w wizualny świat symboli, piktogramów i skojarzeń związanych z pojęciem czasu. Po ogólnej rozmowie na temat takich pojęć, jak ciągłość,
nieskończoność i wieczność, staramy się przedstawić je w formie obrazu na trawie
lub chodniku, używając do tego kredy, piasku, liści czy innych dostępnych elementów
otoczenia.
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Ćwiczenie 2: Animacja kropki
Uczestnicy otrzymują zestaw małych kartek i markery. Na każdej z nich – jednak
w różnych miejscach – tworzą kropkę. Kartki podczas szybkiego przewracania ukazują
prostą animację. W ten sposób dzieci mogą zaobserwować podstawowe zasady tworzenia filmu poklatkowego.

Ćwiczenie 3: Działanie z artystką
Dzieci pracują w grupach. Każda grupa otrzymuje arkusz papieru, płytę gipsowo-kartonową oraz czarną farbę. Dzieci wykonują rysunek odnoszący się do tematu warsztatów: „Ciągłość, nieskończoność, wieczność”. Najpierw szkicują na papierze, następnie
wspólnie pracują nad obrazem na płycie. Gotowe prace tniemy na tyle kawałków, ile
jest osób w grupie. Następnie rozbijamy i zestawiamy różne elementy, tworząc nowe
kompozycje, które animujemy w bliżej nam nieznany abstrakt. Fotografujemy wszystkie działania. Ostatecznie rozmieszczamy płyty w dostępnym miejscu, tworząc z nich
tymczasową efemeryczną pozostałość naszych działań.

Efekty:
Umiejętności:
twórcze wykorzystanie dzieła artysty do własnej ekspresji; uważna obserwacja otaczającego świata; odnajdywanie powiązań w sztuce różnych artystów; tworzenie animacji poklatkowej; praca w grupie.

Wiedza:
kontekstowość sztuki; pojęcie piękna, estetyki, aporii, paradoksu; metafory i symbole
związane z pojęciem czasu.

35

Materiały:
dokumentacja działań inspirowanych Aporią malarstwa; dokumentacja ulotnych rysunków odnoszących się do pojęcia czasu; obrazy na płytach gipsowo-kartonowych
oraz szkice; animacja poklatkowa Ciągłość, wieczność, nieskończoność.

Dobre rady:
Warto zaprosić artystę, która ma doświadczenie w pracy z dziećmi, umie w przystępny
sposób opowiedzieć o swojej pracy, reaguje na pytania i działania dzieci.

Warianty:
Animację poklatkową można tworzyć z wykorzystaniem rożnych materiałów i podłoży.
Można wykorzystać np. gruby plik papieru lub karteczki biurowe.
W wersji zaawansowanej można zorganizować wspólny happening, podczas którego
dzieci za pomocą różnych układów i figur tworzą wizualną symbolikę pojęcia czasu,
pozując do zdjęć na jasnym, jednolitym tle. Fotograficzna dokumentacja tych działań
stanowiłaby materiał do animacji poklatkowej.

Pomysł i realizacja:
Joanna Sekuła, Maria Marszałek, Beata Rojek.
Gdzie:
Boleścin (pow. trzebnicki), Szkoła Podstawowa.
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Inspiracje:

Wojciech Gilewicz, dwie prace z cyklu Aporia malarstwa (2006–2007), Kolekcja Dolnośląskiego
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
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Proces i efekty:
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Ambasadorowie dobrej zabawy
Zofia Kulik, Ambasadorowie przeszłości
Anna Kutera, Psia afera

Ogólne założenia:
Wybrane prace Zofii Kulik i Anny Kutery wskazują na niestabilność granic pomiędzy tym,
co jest, a tym, co nie jest uznawane za sztukę. Poruszają problem niejasności oceny dzieła
artystycznego oraz zawiłych zasad rządzących rynkiem sztuki. Pozwalają zwrócić uwagę na
rolę historycznego i sytuacyjnego kontekstu sztuki, a także na dialog, jaki współcześni artyści
prowadzą z kulturą wcześniejszych epok.

Składniki:
Czas: przygotowanie: 2 godz., realizacja: 3 godz.
Liczba osób: animatorów: 2; uczestników: 11
Wiek uczestników: 7–9 lat
Narzędzia: reprodukcje dzieła (wydruk kolorowy, A3, laminat – 1 szt.; wydruk czarno-biały, A3 – 15 szt.); wydruki kart pracy do ćwiczenia 1 (10x5 cm); markery /
flamastry; różne rekwizyty (kotary, draperie, miski, pojemniki, zabawki itp.); zdjęcia
i pocztówki ze zwierzętami (o ich przyniesienie prosimy uczestników podczas poprzednich zajęć).
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Krok po kroku:
Wprowadzenie
Prowadzący pytają uczestników, czym według nich jest sztuka. Następnie: czym jest
sztuka współczesna? Czym nie jest sztuka? Jakie warunki musi spełniać jakiś przedmiot, aby został uznany za dzieło sztuki? Czy zwykłe, codzienne rzeczy też mogą być
sztuką? Dlaczego tak / nie? Zapisujemy odpowiedzi dzieci na karteczkach, które zostaną wykorzystane w ostatnim ćwiczeniu. Na koniec tłumaczymy, czym jest kontekst
i na czym polega technika fotomontażu.

Ćwiczenie 1: Sztuka czy nie sztuka?
Uczestnicy zostają podzieleni na grupy, po czym otrzymują zestaw kart. Część z nich
stanowią reprodukcje słynnych dzieł sztuki (np. Koło rowerowe Marcela Duchampa,

Słoneczniki Vincenta van Gogha, jeden z abstrakcyjnych obrazów Jacksona Pollocka),
pozostałe przedstawiają zwykłe przedmioty (np. koło od roweru, słonecznik w doniczce itp.) lub obraz widziany przez soczewki mikroskopu. Zadaniem uczestników
jest zdecydowanie, czy dana karta przedstawia dzieło sztuki czy coś innego. Drużyna
ma uzasadnić swój wybór. Prowadzący komentują odpowiedzi i omawiają różne typy
dzieł.

Ćwiczenie 2: Znajdź różnice
Dzieci otrzymują karty pracy z wydrukowanymi dziełami: Ambasadorami Hansa Holbeina i Ambasadorami przeszłości Zofii Kulik. Zadaniem uczestników jest znalezienie
i opisanie różnic pomiędzy obrazami. Prosimy, aby dzieci opowiedziały o przedstawionych przedmiotach – ich funkcji, symbolice, wartości.
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Ćwiczenie 3: Żywa instalacja
Uczestnicy przygotowują scenografię, wybierają rekwizyty spośród zgromadzonych
przedmiotów, następnie w parach lub grupach ustawiają się i pozują do zdjęć, tworząc
własną wersję Ambasadorów.

Ćwiczenie 4: Zmiana kontekstu
Ćwiczenie rozpoczyna się od omówienia pracy Anny Kutery. Prowadzący przybliżają
historię związaną z Psią aferą, opowiadają o intencjach artystki oraz komentarzach
krytyków i środowiska artystycznego. Prosimy uczestników o wypowiedzenie własnych
opinii na temat tej pracy – czy według nich jest ona dziełem sztuki? Następnie dzieci
tworzą wspólną instalację. Za pomocą spinaczy przypinają do drzewa lub ogrodzenia
obrazki ze zwierzętami i karteczki z zapisanymi wcześniej funkcjami sztuki.

Efekty:

Umiejętności:
praca w grupie; rozumienie i realizowanie zadań; budowanie scenografii; trening spostrzegawczości; wyrażanie opinii i argumentowanie.

Wiedza:
definicje dzieła sztuki; różnorodność materiałów i środków artystycznego wyrazu; pojęcie kontekstu; zmienna wartość sztuki; sztuka jako dialog z przeszłością; pojęcia
fotomontażu, ikonografii, ambasadora.

Materiały:
prace dzieci wykonane na wydrukach; dokumentacja fotograficzna.
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Dobre rady:
Ćwiczenie 3 – działanie sprawdziłoby się lepiej w zamkniętej przestrzeni, w której
można by stworzyć atmosferę atelier fotograficznego.
Ćwiczenie 4 – do instalacji warto użyć innego podłoża niż drzewo, które może zostać
„zmaltretowane” przez dzieci.
Kolorowe karty pracy są atrakcyjniejsze niż czarno-białe.

Warianty:
Wszystkie działania mogą odbywać się we wnętrzu.
Jeśli nie ma odpowiednich warunków, można zrezygnować z aranżowania przestrzeni i tworzenia własnej wersji Ambasadorów. Zamiast tego uczestnicy mogą ułożyć
z przedmiotów własne ,,martwe natury” i sami je fotografować.

Pomysł i realizacja:
Maria Marszałek, Joanna Sekuła.
Gdzie:
Boleścin (pow. trzebnicki), Szkoła Podstawowa.
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Inspiracje:

Zofia Kulik, Ambasadorowie przeszłości (2006), Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty
Sztuk Pięknych

Anna Kutera, Psia afera (1977), Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
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Proces i efekty:
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Sztuka krytyczna

Krzysztof Bednarski, Złodzieje rowerów
Michał Kosma Jędrzejewski, Fitness biblioteka
Tomasz Opania, Kocham nie kocham

Ogólne założenia:
Wybrane dzieła współczesnych twórców odnoszą się do ,,zwyczajnej” rzeczywistości, komentują ją, zwracają uwagę na jej szczegóły. Zmuszają do zastanowienia się nad tym, co jest
w życiu ważne. Poprzez swoje prace artyści mówią równocześnie o wydarzeniach błahych
i poważnych (np. kradzież roweru, współistnienie ciała i ducha, związki emocjonalne), łączą
codzienne przedmioty z refleksją filozoficzną i psychologiczną. Jednocześnie omawiane dzieła zachęcają widza do interakcji, angażują go, wciągają do zabawy i współdziałania, czyniąc
go zarazem odbiorcą i bohaterem twórczości artystycznej. Po omówieniu poszczególnych
prac przechodzimy do części plastycznej, którą prowadzi Beata Rojek, wrocławska artystka.

Składniki:
Czas: przygotowanie: 3 godz.; realizacja: 3 godz.
Liczba osób: animatorów: 3; uczestników: 6
Wiek uczestników: 5–12 lat
Narzędzia: wydruki reprodukcji dzieł (najlepiej laminowane); białe kartki A4; brystole B1; flamastry, markery, ołówki; duże kartony (co najmniej 1x1 m); farby akrylowe w różnych kolorach; pędzle i wałki (różne rozmiary); wstążki kolorowe; kleje;
zszywacze tapicerskie i zszywki; nożyki.
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Krok po kroku:
Wprowadzenie
Opowiadamy o wybranych dziełach, prezentując ich reprodukcje. Wskazujemy na życiowe sytuacje, do których się odnoszą. Pytamy uczestników, jakie inne codzienne
wydarzenia można by przedstawić za pomocą sztuki. Następnie podejmujemy wątek wartości – co jest ważne w życiu: rodzina, rozwój, zdrowie? Zastanawiamy się,
na ile nasze odpowiedzi są uniwersalne – czy każdy ma swoje wartości? Czy wartości
są czymś wspólnym?

Ćwiczenie 1: Zwierzęca mądrość
Zaproszona artystka, Beata Rojek opowiada dzieciom o swojej twórczości, jej motywach i inspiracjach. Następnie każde z dzieci wybiera sobie jedno zwierzę, które
stanie się jego pomocnikiem. Pytamy, dlaczego dzieci wybrały konkretne zwierzęta.
Wspólnie zastanawiamy się nad tym, jakich życiowych wskazówek mogłyby nam udzielić poszczególne istoty. Na koniec zapoznajemy dzieci z symboliką wybranych zwierząt
(lew, koń, pies, panda, delfin, motyl).

Ćwiczenie 2: Zwierzęce awatary
Dzieci wybierają sobie zwierzę, które będą przedstawiać i animować – mogą pozostać
przy poprzednim wyborze lub zdecydować się na inne zwierzę. Najpierw szkicują swój
pomysł na kartce lub brystolu, następnie przenoszą rysunek na karton i przy pomocy prowadzących wycinają nożykiem lub nożyczkami. Wycięty kształt malują farbami
i ozdabiają tasiemkami. Następnie wycinamy z kartonu kształt chmurki (komiksowy
„dymek”), na której markerem zapisujemy myśli, refleksje i mądrości wypowiadane
przez zwierzę. Ostatnim etapem jest animowanie swojego awatara, zabawa, nawiązywanie znajomości między zwierzętami. Proces i efekt pracy jest dokumentowany
fotograficznie i filmowo.
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Efekty:
Umiejętności:
trening zdolności manualnych (wycinanie, klejenie, malowanie, wybór i mieszanie kolorów); planowanie pracy plastycznej w różnych skalach; wyobraźnia i działania aktorskie (wcielanie się w wybrane zwierzę, animowanie go).

Wiedza:
zagadnienie wartości; pojęcia uniwersalizmu i subiektywizmu; symbolika wybranych
zwierząt.

Materiały:
szkice i projekty; tekturowe dzieła; dokumentacja fotograficzna i filmowa.

Dobre rady:
Ćwiczenie powinno być ściślej związane z prezentowanymi dziełami. Warto wybrać
prace bezpośrednio odnoszące się do kwestii wartości, które będą zrozumiane przez
dzieci. Przed ćwiczeniem plastycznym można także zademonstrować kilka sposobów
przedstawiania zwierząt w sztuce (realizm, abstrakcja, symbolizm), co może stanowić
inspirację dla dzieci. Ćwiczenie brudzące i zajmujące dużo miejsca – raczej do wykonania w plenerze, a przez to zależne od warunków atmosferycznych.

Warianty:
Zwierzęce awatary można wykonać także z innych materiałów. Można również wspólnie zastanowić się nad scenariuszem animacji, jeśli improwizowanie sprawia dzieciom
trudność.
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Pomysł i realizacja:
Beata Rojek, Joanna Sekuła, Maria Marszałek, Celina Strzelecka.
Gdzie:
Uraz (pow. trzebnicki), Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej.
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Inspiracje:

Krzysztof M. Bednarski, Złodzieje rowerów (2003), Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa
Zachęty Sztuk Pięknych
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Michał Kosma Jędrzejewski, Fitness biblioteka (2004), Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
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Proces i efekty:
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Ożywianie rzeczy

Asamblaż i ready-made (na przykładzie różnych twórców)

Ogólne założenia:
Tematem warsztatów jest idea wykorzystywania w sztuce zwykłych, codziennych przedmiotów, które zostają przedefiniowane, przetworzone, łączone, ożywione, odkryte na nowo
w ramach działania artystycznego. Chcemy ukazać dzieciom wieloznaczność i ukryte życie
przedmiotów, które pozornie są pozbawione wartości lub skojarzone wyłącznie z jedną przydzieloną im funkcją. Przykładami tego typu prac, o których wspominamy dzieciom, są dzieła Marcela Duchampa, twórcy pojęcia ready-made, czy Władysława Hasiora. Ważną część
spotkania stanowią działania plastyczne kierowane przez Tomasza Opanię, wrocławskiego
artystę (rzeźba, instalacje, performance).

Składniki:
Czas: przygotowanie: 3 godz., realizacja: 3 godz.
Liczba osób: animatorów: 3; uczestników: 5
Wiek uczestników: 5–12 lat
Narzędzia: wydruki fotografii dzieł (przykładowe prace Duchampa, Hasiora, Picassa); stare zabawki i inne przedmioty (rupiecie); kleje i pistolety do klejenia na gorąco; obcęgi; noże; nożyczki; gwoździe; młotek; taśma klejąca; żyłka; sznurek.

55

Krok po kroku:
Wprowadzenie
Opowiadamy o idei ready-made oraz technice asamblażu. Prezentujemy najbardziej
charakterystyczne dzieła tego typu. Pytamy dzieci, z czym im się kojarzą, co przedstawiają, jak zmieniają sens wykorzystanych przedmiotów. Prosimy, aby rozczłonkowały
dzieła na pojedyncze składniki – czy potrafią określić wszystkie elementy? Pytamy,
kiedy rzeczy tracą swoją wartość i stają się „śmieciami”. Kiedy stare rzeczy są już
do wyrzucenia? I przeciwnie – kiedy stare rzeczy są cenniejsze niż nowe?

Ćwiczenie: Transformacja rzeczy
Rozkładamy na chodniku lub podłodze wszystkie przygotowane materiały, przedmioty i narzędzia (im bardziej różnorodne, tym lepiej). Spokojnie oglądamy i opisujemy
poszczególne rzeczy. Następnie, indywidualnie lub w parach, dzieci wybierają materiały, z których będą korzystać podczas tworzenia własnych dzieł. Na początku rozczłonkowują, rozcinają, rozklejają i rozpruwają wybrane przedmioty. Potem za pomocą
wszystkich dostępnych narzędzi łączą je w nowe całości. Dzieci mogą działać według
planu i pomysłu lub obserwować, co wyłania się z przypadkowo sklejanych i łączonych
elementów. Na koniec dzieci opowiadają o swoich dziełach, nadają im nazwy i wyznaczają nowe funkcje.
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Efekty:
Umiejętności:
ekspresja twórcza; trening zdolności manualnych (szycie, montaż, wiązanie itp.); obsługa nowych narzędzi (pistolet do klejenia na gorąco); ćwiczenie wyobraźni i elastyczności myślenia; dostrzeganie w zwykłych przedmiotach zachęty do aktywności
plastycznej.

Wiedza:
podstawowe informacje na temat kilku znanych artystów XX wieku; pojęcia asamblażu
i ready-made; wieloznaczność i kontekstowość przedmiotów; różnorodność materiałów wykorzystywanych w twórczości artystycznej.

Materiały:
prace dzieci; dokumentacja fotograficzna procesu oraz gotowych prac.

Dobre rady:
Działania plastyczne mają większą szansę powodzenia w przypadku kilkuosobowej
grupy dzieci. Wówczas każdy uczestnik może liczyć na indywidualną pomoc prowadzących, nie musi czekać w kolejce po pistolet do klejenia itp. Wyraźnie przekłada
się to na jakość samych prac.
Rozpruwanie i rozczłonkowywanie maskotek i lalek może kojarzyć się dzieciom z czymś
złym, a nawet makabrycznym. Dlatego trzeba dobrze wprowadzić uczestników do ćwiczenia, wyjaśnić ideę łączenia ze sobą różnych elementów, przekonać, że mogą wyjść
z tego ciekawe i zaskakujące rzeczy.
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Warianty:
Zbierając rzeczy do ćwiczenia plastycznego, można skoncentrować się na kilku typach
materiałów – np. pluszaki, plastikowe lalki, szklane oraz drewniane elementy. W takim wypadku zachęcamy dzieci, aby wybrały sobie jeden rodzaj rzeczy, które posłużą
do stworzenia własnej pracy. Wpłynie to na jednolitość i czytelność dzieł.
Można także wyznaczyć kierunek twórczości dzieci, prosząc je o wykonanie określonego typu przedmiotu – nietypowego mebla, narzędzia czy postaci.

Pomysł i realizacja:
Tomasz Opania, Joanna Sekuła, Maria Marszałek, Celina Strzelecka.
Gdzie:
Uraz (pow. trzebnicki), Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej.
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Proces i efekty:
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LUXUS w Urazie

Działalność grupy LUXUS – kicz w sztuce

Ogólne założenia:
Działalność i specyfika grupy artystycznej LUXUS, powstałej we Wrocławiu w latach 80. XX
wieku, stanowi pretekst do dyskusji na temat popkultury i estetyki kiczu. To również dobra
okazja, aby porozmawiać o sztuce zaangażowanej, która może stanowić komentarz do obecnej rzeczywistości społecznej i politycznej. Poszczególne dzieła ukażą dzieciom, w jaki sposób artyści mogą wykorzystywać do pracy przedmioty i materiały, których używamy w codziennym życiu, ukazując je w zupełnie nowym świetle.

Składniki:
Czas: przygotowanie: 3 godz., realizacja: 3 godz.
Liczba osób: animatorów: 3; uczestników: 5
Wiek uczestników: 5–12 lat
Narzędzia: reprodukcje dzieł (laminat); słoiki; brokat i cekiny; pistolet i kleje
do klejenia na gorąco; folia aluminiowa; „rupiecie” i niepotrzebne zabawki (do przetwarzania, sklejania, montowania itp.); zabawki do zabawy.
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Krok po kroku:
Wprowadzenie
Opowiadamy dzieciom o wybranych pracach grupy LUXUS, prezentując przygotowane reprodukcje. Pytamy uczestników o ich skojarzenia ze słowem „luksus”? Co to jest
luksus? Dlaczego coś jest luksusowe? Zastanawiamy się nad produktami i usługami,
które są reklamowane jako luksusowe (drogie samochody, hotele, zegarki, biżuteria
itp.). Analizujemy, jak zmieniało się rozumienie luksusu – porównujemy czasy PRL,
w których działała grupa Luksus, oraz czasy obecne. Tłumaczymy dzieciom, że nasi
dziadkowie i rodzice nie mieli kiedyś dostępu do wielu towarów, które dziś wydają
się oczywiste.

Ćwiczenie 1: Sztuka zdobienia
Zadaniem uczestników jest udekorowanie zakrętki od słoika, która może zmienić się
ze zwykłego, nudnego przedmiotu w coś, co zachwyca i przyciąga uwagę. Do zdobienia używamy brokatu i cekinów, które błyszczą się i mienią, przypominając złoto, srebro i drogie kamienie. Do pracy używamy kleju na gorąco. Ćwiczymy precyzję
oraz dyscyplinę artystyczną, ponieważ dekorować wolno tylko nakrętkę – słoik musi
zostać przezroczysty.

Ćwiczenie 2: Luksusowa uczta
Nawiązując do jednej z akcji grupy LUXUS (,,Pokaz produktów cukierniczych o przedłużonej trwałości spożycia” z 1991 roku), wspólnie przygotowujemy ucztę, która
nie nadaje się do jedzenia. Używamy do tego aluminiowej folii spożywczej, z której
formujemy „srebrną” zastawę stołową. Poszczególne potrawy i dania powstają z tasiemek i sznurków (makaron), taśmy malarskiej (ser), wstążek (sałata), drobnych zabawek itp. Na koniec odgrywamy wspólny performance, podczas którego zjadamy
wymyślone dania, delektując się ich wykwintnym smakiem i zachwalając kunszt szefa
kuchni.
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Efekty:
Umiejętności:
twórcze wykorzystanie dzieł artysty do własnej ekspresji twórczej; trening zdolności
manualnych; precyzja i uważność.

Wiedza:
pojęcie popkultury i kiczu; względność bogactwa i luksusu – kontekst historyczny;
sztuka jako komentarz do obecnej rzeczywistości.

Materiały:
udekorowane słoiki; dokumentacja fotograficzna i filmowa.

Dobre rady:
Jakość poszczególnych prac jest wyższa w przypadku mniejszych, kilkuosobowych
grup, ponieważ wówczas każde dziecko otrzymuje indywidualną pomoc animatora.
Warto zadbać o odpowiednią liczbę pistoletów do klejenia, aby dzieci nie musiały rywalizować o dostęp do nich lub nudzić się, czekając w kolejce.
Jak pokazują nasze doświadczenia, dzieci uwielbiają brokat i cekiny, chcą użyć naraz
wszystkich dostępnych materiałów, przez co niekiedy niszczą swoje prace. Warto zakończyć zdobienie w odpowiednim momencie, kiedy dzieła uzyskują swój najpełniejszy kształt. Uwaga na brokat – strasznie brudzi.

Warianty:
Ćwiczenie 1 – zamiast słoika można ozdabiać inny „nieluksusowy” przedmiot.
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Pomysł i realizacja:
Joanna Sekuła, Maria Marszałek, Celina Strzelecka.
Gdzie:
Uraz (pow. trzebnicki), Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej.
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Inspiracje:

Grupa LUXUS, Prawica – lewica – dialog (1991), Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa
Zachęty Sztuk Pięknych
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Proces i efekty:
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Informacje praktyczne

Wybrani artyści oraz ich dzieła:
Stanisław Dróżdż, Klepsydra (1986), Koło (1970–1971), Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,
Rita Gabrowska, trzy prace z cyklu Rita Droga Rita (2006), Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,
Wojciech Gilewicz, dwie prace z cyklu Aporia malarstwa (2006–2007), Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,
Krzysztof M. Bednarski, Rower Malewicza (2003), Złodzieje rowerów (2003), Kolekcja
Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,
Michał Kosma Jędrzejewski, Fitness biblioteka (2004), Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,
Józef Hałas, Malarstwo na śniegu (1971), Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty
Sztuk Pięknych,
Zygmunt Rytka, Obiekty chwilowe (1989–2003), Ciągłość nieskończoności (1983–1984),
Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,
Anna Kutera, Psia afera (1977), Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,
Zofia Kulik, Ambasadorowie przeszłości (2006), Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,
Tomasz Opania, Kocham nie kocham (2004), Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,
Grupa LUXUS, Prawica – lewica – dialog (1991), Kolekcja Dolnośląskiego Towarzystwa
Zachęty Sztuk Pięknych,
Beata Rojek, Ciągłość, nieskończoność, wieczność – działanie plastyczne w obszarach ani-

macji.
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Uczestnicy projektu:
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko, Karczyce (pow. średzki),
Szkoła Podstawowa, Boleścin (pow. trzebnicki),
Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej, Uraz (pow. trzebnicki).

Edukatorki: Joanna Sekuła, Maria Marszałek, Agata Iżykowska
Artyści: Beata Rojek, Tomasz Opania
Dokumentacja fotograficzna: Celina Strzelecka
Koordynacja: Katarzyna Wala
Pomoc koordynatorska: Bartek Lis
Korekta i redakcja: Kamil Pietrowiak
Oprawa graficzna: Aleksandra Staszewska

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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