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15. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego
Kieszeń Vincenta
Poznań, 9-12 maja 2016
Główną bohaterką naszych tegorocznych warsztatów była książka artystyczna: do
czytania, oglądania, dotykania, słuchania… Do odkrywania dzięki niej nowych, fantastycznych światów, ale też do poznawania tego świata, który mamy na wyciągnięcie
ręki.
Podczas Kieszeni Vincenta wszyscy uczą się od wszystkich. Wobec twórczych dylematów stanęły zatem aż trzy pokolenia otwarte na wzajemne inspiracje: profesorowie,
studenci i młodzież szkolna. Goście (studenci i profesorowie) przybyli do nas z uniwersytetów i uczelni plastycznych: Czech, Słowacji i Ukrainy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia
i Suwałk. Nie zabrakło silnej ekipy z Poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego.
Polem naszych działań była Cytadela, która – mamy nadzieję – zamieniła się w wielką, otwartą bibliotekę pełną artystycznych książek tworzonych przez dzieci i młodzież
podczas przedpołudniowych warsztatów. Na Scenie Wspólnej można było w południe
zwiedzać wystawy mistrzów książki artystycznej. Wieczorami zaś mistrzowie, adepci
a także nauczyciele i animatorzy wymienili się twórczymi doświadczeniami, dzielili się
wiedzą i dyskutowali.

Program/warsztaty, forum
9 maja (poniedziałek)
• g. 17-18 Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą
forum wystąpienie prof. Wiesława Karolaka oraz otwarcie wystaw: „Książka artystyczna” Wiesława Karolaka, „Nad-pisane książki” Eugeniusza Józefowskiego, „Festiwal Dziecięcej Książki Artystycznej w Strykowie”,
„Moja książka”
10 maja (wtorek)
• g. 10-12 warsztaty z dziećmi i młodzieżą, park Cytadela, okolice Amfiteatru
• g. 12-14 Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą
wystawy: „Książka artystyczna” Wiesława Karolaka, „Nad-pisane książki” Eugeniusza Józefowskiego,
„Festiwal Dziecięcej Książki Artystycznej w Strykowie”, „Moja książka”
• g. 17-19 forum Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą
prezentacja multimedialna Krzysztofa Wosika „Fabryka Wyobraźni” i warsztat Krzysztofa Wosika dla studentów „Biblioteka ksiąg osobistych”
11 maja (środa)
• g. 10-12 warsztaty z dziećmi i młodzieżą, park Cytadela, okolice Amfiteatru
• g. 12-14 Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą
wystawy: „Książka artystyczna” Wiesława Karolaka, „Nad-pisane książki” Eugeniusza Józefowskiego,
„Festiwal Dziecięcej Książki Artystycznej w Strykowie”, „Moja książka”
• g. 17-20 forum Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą
warsztat dla nauczycieli i animatorów „Przestrzeń znaczeń” prowadzony przez Aleksandrę Grzegorek i Karolinę Janikowską (Młody Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) oraz dyskusja
12 maja (czwartek)
• g. 10-12 warsztaty z dziećmi i młodzieżą, park Cytadela, okolice Amfiteatru
• g. 12-14 Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą
wystawy: „Książka artystyczna” Wiesława Karolaka, „Nad-pisane książki” Eugeniusza Józefowskiego,
„Festiwal Dziecięcej Książki Artystycznej w Strykowie”, „Moja książka”
• g. 17-20 forum Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą
prezentacja multimedialna dr Natalii Pater-Ejgierd „Książka artystyczna i sztuka cyfrowa. Małżeństwo z rozsądku czy miłość od pierwszego wejrzenia” oraz prezentacje warsztatów zrealizowanych podczas Kieszeni
Vincenta 2016 i dyskusja
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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15th International Creative Anxiety Workshops
Vincent's Pocket, Poznan 9-12 May 2016
The main character of this year's workshops was the artist’s book which was read,
watched, touched and listened to ... It helped us explore new fantastic worlds, but also
to discover the world at our fingertips.
During the Vincent's Pocket everyone learned from everyone. In face of the creative
dilemmas stood three generations open for mutual inspiration: professors, students and
school children. Our guests (students and professors) came to us from art schools in
Czech Republic, Slovakia and Ukraine, as well as Polish cities of Krakow, Lodz, Wroclaw
and Suwalki. There was also a strong team from the Poznan University of Arts.
The field of our activities was the Citadel, which – as we had hoped – turned into
a large, open library full of artist’s books created by children and young people during
the morning workshops. All interested people were welcome to creative reading outdoors. Moreover, it was possible to visit the exhibition of the masters of artist’s books
on the Common Scene. In the evenings, the masters, apprentices, as well as teachers
and animators exchanged their creative experience, shared knowledge and discussed
all related issues.

Program/Workshops, Forum
May 9 (Monday)
• 5-6 p.m. The Common Scene, Brandstaetter Street no 1 / The Citadel
forum Presentation by Professor Wieslaw Karolak and an opening of the exhibitions "The artist’s book" by
Wieslaw Karolak, "The over-written books" by Eugeniusz Jozefowski, "Festival of Children’s Art Book, Strykow", "My book"
May 10 (Tuesday)
• 10-12 a.m. The Citadel Park, next to the Amphitheatre
workshops for children and youth
• 12-2 p.m. The Common Scene, Brandstaetter Street no 1 / The Citadel
exhibitions: A guided tour of the exhibitions "The artist’s book" by Wieslaw Karolak,"The over-written
books" by Eugeniusz Jozefowski, "Festival of Children’s Art Book, Strykow", "My book"
• 5-7 p.m. The Common Scene, Brandstaetter Street no1 / The Citadel
forum The multimedia presentation by Krzysztof Wosik "Imagination Factory" and his workshop for students
"Library of the personal books"
May 11 (Wednesday)
• 10-12 a.m. The Citadel Park, next the Amphitheatre
workshops for children and youth
• 12-2 p.m. The Common Scene, Brandstaetter Street no1 / The Citadel
exhibitions: A guided tour of the exhibition "The artist’s book" by Wieslaw Karolak,"The over-written books"
by Eugeniusz Jozefowski, "Festival of Children’s Art Book, Strykow", "My book"
• 5-8 p.m. The Common Scene, Brandstaetter Street no1 / The Citadel
forum The workshop for teachers and animators "The space of meanings" run by Aleksandra Grzegorek and
Karolina Janikowska (Young University of Arts in Poznan) and discussion
May 12 (Thursday)
•10-12 a.m. The Citadel Park, next to the Amphitheatre
workshops for children and youth
• 12-2 p.m. The Common Scene Brandstaetter, Street no1 / The Citadel
exhibitions: A guided tour of the exhibition "The artist’s book" by Wieslaw Karolak,"The over-written books"
by Eugeniusz Jozefowski, "Festival of Children’s Art Book, Strykow", "My book"
• 5-8 p.m. The Common Scene, Brandstaetter Street no1 / The Citadel
forum A multimedia presentation by PhD Natalia Pater-Ejgierd "The artist’s book and digital art. Marriage of
convenience or love at first sight" and presentations of the workshops realized during the Vincent’s Pocket
2016, discussion
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15. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń
Vincenta – Warsztaty książki artystycznej, Poznań 2016
Przypadającą w 2016 roku piętnastą – jubileuszową edycję Kieszeni Vincenta proponujemy poświęcić problematyce książki artystycznej.
Książka jest dokumentem zawierającym zapis myśli. Zwykło się ją utożsamiać
z przedmiotem złożonym z kartek zapełnionych tekstem i obrazem, które są nośnikami
określonych treści.
W połowie dwudziestego wieku książka stała się obiektem zainteresowań sztuki –
silnie zarysowany wówczas nurt artystyczny skoncentrował się na poszukiwaniu autonomii przekazu wizualnego, czego wyrazem było pojawienie się w latach siedemdziesiątych na Biennale w Kassel oddzielnego katalogu poświęconego książce artystycznej.
Artyści przestali koncentrować się na typograficznej czy ilustracyjnej estetyce książki, nierzadko odrzucając ją na rzecz zmysłowo doświadczanej formy. Przekaz nastawiony na eksponowanie relacji między wizualnością a słowem wiązał się ze znacznym
zmniejszeniem objętości tekstu, a czasami zupełną jego eliminacją. Komunikat literacki
został znacznie ograniczony, a niekiedy porzucony na rzecz zapisu obrazowego, który
zaczęto traktować jako równorzędny z werbalnym przekazem intelektualnym. Z kolei,
w przypadku poezji wizualnej, potęgowano wartość słowa przez jego obrazową wizualizację.
Tak więc sposób zorganizowania komunikatu stanowiącego o istocie książki został
całkowicie odmieniony. Poza odwróceniem proporcji na rzecz przekazu niewerbalnego
nastąpiła zdecydowana zmiana formy książki. Czasami pozostała jeszcze sekwencyjność (paginacja lub specyficzny podział nawiązujący do rozdziałów lub części książki),
ale powstające obiekty niekoniecznie korzystały z podstawowego budulca książki –
papieru. Artyści chętnie wykorzystywali skórę, metal, drewno i inne przedmioty zaczerpnięte z realnej rzeczywistości. Książka artystyczna stała się jednoegzemplarzowym unikatem.
Książka artystyczna jest obiektem podporządkowanym zasadom sztuki. Zgodnie
z twierdzeniem Piotra Rypsona „…jest pracą artystyczną o własnych regułach. To pewien model przestrzeni, poprzez który spoglądamy na świat”. „Książka jest bytem
szczególnym w obszarze sztuki. Jest nią i nie jest zarazem: przynależąc do zjawiska
książki i do sztuki, funkcjonuje na dwóch przestrzeniach, które zabarwiają się wzajemnie” (Alicja Kępińska).
Zatem, książka artystyczna to unikatowy obiekt artystyczny, w którym dominują
obraz i forma artystyczna, często znacznie odbiegająca od formy tradycyjnego kodeksu
czy zwoju. Wykorzystuje się w niej różnorodny zapis – nie zawsze jest nim tekst czy
tekst połączony z obrazem, nierzadko sama forma książki staje się nośnikiem zawartego w niej przekazu.
Książka artystyczna jest obiektem sztuki, powstaje „dla niej samej, nie zaś dla
informacji, którą zawiera” (Dick Higgins), nie jest przeznaczona do „normalnego czytania, ale do myślenia o…” (Garrett Steward) – w jej „odczytywaniu“ konieczne stają się:
estetyczne doświadczenie i intelektualna refleksja.
W książce artystycznej najbardziej istotną kategorią staje się artystyczna forma,
w której nie obowiązują ramy kategorialne książki „tradycyjnej“, aczkolwiek przywiązanie do niej jest ciągle widoczne w powstających obiektach książkowych. Ze względu na
dostrzegalny w formie stopień odniesienia do tradycyjnej książki Clive Phillpot wyróżnia
jej kategorie: 1) książki zwykłe (just books) 2) książki-dzieła (book-works) 3) obiekty
książkowe (book-objects).
Książki zwykłe, nawiązując do tradycyjnego kształtu książki, nie przynoszą nowych
rozwiązań w zakresie samej formy, aczkolwiek wyróżnia je dominacja zamysłu artystycznego i przekazu obrazowego nad słowem.
Książki-dzieła to realizacje artystyczne inspirowane ideą książki, dokonywane na
polu doświadczeń z jej strukturą, kształtem, znaczeniem. Stanowią wyraz przenikania
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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sztuki i książki w sposób zależny od osobowości twórcy.
Obiekty książkowe w formie są najbardziej odległe od tradycyjnego kształtu książki – przyjmują często postać rzeźb, miniaturowych form architektonicznych czy instalacji przestrzennych. Ich struktura zawiera zmysłowe walory, które oprócz odbioru
wizualnego zakładają poznanie poprzez dotykanie, wąchanie, konsumowanie. Istotą
obiektów książkowych jest przełożenie przekazu literackiego na poziom wizualny, wielowarstwowa metaforyczność prowadzi do kształtu nie mającego wizualnych odniesień
do przedmiotu kojarzonego z książką.
W pierwszym skojarzeniu książka artystyczna jest traktowana jako dzieło jednego
artysty, który jednocześnie jest autorem jej koncepcji i wykonawcą. Jednak idea książki
artystycznej nie wyklucza jej powstania w przestrzeni warsztatu. „Książka jest dziełem
cztero- (a nawet więcej) wymiarowym. Obcowanie z nią rozgrywa się w przestrzeni,
w czasie, w wyobraźni” (Radosław Nowakowski).
Zapraszamy zatem Studentów i ich Wykładowców z różnych uczelni wyższych
w Polsce i w krajach sąsiedzkich do udziału w 15. edycji Kieszeni Vincenta poświęconej warsztatom twórczym przy kreacji książek artystycznych. Oczekujemy na pomysły
jednospotkaniowych warsztatów poświęconych tworzeniu książek artystycznych rozumianych w sposób najbliższy współczesnej interpretacji tego pojęcia.
Książka artystyczna może być pojęta jako zapis myśli, przyjmujący formę wypowiedzi werbalnej lub niewerbalnej tworzonej przy kreacji wizualnej, muzycznej, słownej
i innej – jakiej tylko chcecie, bowiem obszar sztuki zmienia się stale, podobnie jak
zmienia się forma tradycyjnie rozumianej książki; na rynku pojawiają się książki obrazkowe – bez tekstu, wydające dźwięki.
Proponowana aktywność różni się, co do istoty, od świadomej twórczości artysty
wybierającego formę książki jako autorski środek wypowiedzi. Warsztat jako forma
działania proponuje pewne procedury postępowania inicjujące, zgodnie z zamysłem
jego twórcy, procesy kreacji plastycznej, muzycznej, filmowej, teatralnej, literackiej
– w nich dokonuje się rozwój jego uczestników w sferze określonej przez rozważaną
w warsztacie problematykę. Niemałą rolę odgrywają wybrane przez animatora warsztatów tworzywa i materiały, liczy się też sama postawa prowadzącego warsztat i jego
umiejętności interpersonalne.
Obiekty książkowe powstające podczas warsztatów animowanych z różnymi grupami dzieci mają wzbudzić refleksje nad relacją między słowem a obrazem, która zainspiruje twórcze propozycje w zakresie formy książki.

***

Opracowując pomysły warsztatowe, weźcie pod uwagę założenia organizacyjne Kieszeni Vincenta. Pracujemy na wolnym powietrzu w przestrzeni parku na Cytadeli, nie
oczekujcie więc, że dzieci zasiądą w krzesłach przy stolikach. Nie planujcie aktywności
plastycznej podobnej do pracy w warunkach lekcyjnych – może trochę mniej papieru
farb i kredek.
Spotkania warsztatowe dla grup trwają około dwóch, trzech godzin. Planujcie więc
takie działania, które da się zrealizować w tym czasie, łącznie z omówieniem prac
i ewentualnym umyciem się uczestników.
Warsztaty realizowane są symultanicznie. Równolegle przeprowadzanych jest
8 do 12 warsztatów, co daje około 200 dzieci w przestrzeni parku. Musicie zaplanować
warsztaty tak, aby wzajemnie sobie nie przeszkadzać.
Życzę powodzenia w opracowywaniu koncepcji warsztatów.
Do spotkania w przestrzeni parku na Cytadeli.
prof. Eugeniusz Józefowski
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The 15th International Creative Anxiety Workshops Vincent’s
Pocket – Artists’ book workshops, Poznan 2016
The fifteenth anniversary edition of the Vincent’s Pocket which falls in 2016 is devoted to the issues of artists’ book.
The book is a document containing a record of thoughts. It used to be identified with
the object composed of pages filled with text and image that convey particular content.
In the mid-twentieth century, the book became the object of interest of art – the strongly outlined artistic trend focused on the search for the autonomy of the visual message, whose influence was reflected in the appearance in the 17th Biennale in Kassel
a separate directory dedicated to the artist’s book.
Artists no longer focused on the typography or illustration aesthetics of the book,
often rejecting it in favor of sensually experienced form. The message focused on
exposing the relationship between the visual and the word was associated with a significant reduction in the volume of text, and sometimes its complete elimination. Literary
message was significantly limited, and sometimes abandoned in favor of images, which
began to be treated as equivalent to the verbal intellectual message. On the other
hand, in the case of visual poetry, the value of words was intensified by its pictorial
visualization.
As the result the way that organized the essence constituting the book was completely transformed. In addition to the reversal of proportion to the non-verbal communication there was a significant change in the form of the book. Sometimes remained
the sequencing (pagination or specific breakdown referring to the chapters or books),
but construction did not necessarily benefit from the basic building blocks of the book –
paper. Artists willingly used leather, metal, wood and other objects taken from the real
reality. Artist’s book became an individual unique object.
Artist’s book is an object subordinate to the rules of art. According to the statement
of Piotr Rypson “... it is the work of art on its own rules. It is a space model through
which we look at the world”. “The book is a special being in the field of art. It is and is
not art at the same time: belonging to the phenomenon of books and art, it works on
two areas that color each other“(Alicja Kepińska).
Thus, the artist’s book is a unique art object, which is dominated by painting and art
form, often significantly different from the traditional form of a code or a roll. It uses
a diverse record – not necessarily the text or text combined with image, often the same
form of the book becomes a carrier of the message contained therein.
Artist’s book is an object of art, created “for its own sake and not for the information
that it contains” (Dick Higgins) is not meant to “normal reading, but to think about ...”
(Garrett Stewart) – in its “reading” necessary are: aesthetic experience and intellectual
reflection.
In the artist’s book, the most important category becomes an art form which does
not apply to the categorical framework of the “traditional” book although attachment to
it is still visible in the resulting book objects. Due to the noticeable degree in the form
of a reference to the traditional book Clive Phillpot distinguishes its categories: 1) just
books 2) book-works 3) book-objects.
Just books referring to the traditional shape of books, do not bring new solutions in
the form, but are distinguished by the dominance of the artistic and visual content.
Book-works are artistic realizations inspired by the idea of book, made in the field
of experience with its structure, shape and meaning. They are the result of penetration
between art and books in a manner dependent on the personality of the artist.
Book-objects in the form are the most distant from the traditional shape of the
book – they often take the form of sculptures, miniature architectural forms and spatial
installations. Their structure includes sensory qualities, which in addition to visual perception assumes the recognition through touching, smelling, consuming. The essence
of the book-objects is to translate the literary media into the visual level where a multiKieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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layered metaphor leads to a shape having no visual reference to the object associated
with the book.
In the first association an artist’s book it is treated as a work of one artist who is
also the author of the concept and its creator. But the idea of an artist’s book does
not exclude its inception in the workshop. “The book is the work of four (or even
more) dimensions. Communing with it takes place in space, in time, in the imagination”
(Radoslaw Nowakowski).
We kindly invite students and their lecturers from various universities in Poland and
neighboring countries to participate in the 15th edition of Vincent’s Pocket dedicated
to creative workshops with the creation of artist’s books. We look forward to ideas of
single workshops on the creation of artist’s books perceived closest to the modern interpretation of this concept.
Artist’s book can be understood as a record of thoughts, taking the form of verbal
or nonverbal expression created by visual musical verbal and other creation – as you
want, since the sphere of art is constantly changing similarly to the form of the traditionally understood the book; books appearing on the market are often picture with no
text, they make sound etc.
The proposed activity is different, in essence, from the artist’s conscious activity
choosing a form of the book as a means of artistic expression. The workshop as a form
of action proposes certain procedures of behavior initiating as conceived by its creator,
creation processes of drawing, music, film, theater or literary creation – these are
made in the development of the workshop participants in the sphere defined by the
issues shaping the workshop. An important role play selected by the animator of the
workshop materials as well as the same attitude of the workshop creator and his/her
interpersonal skills.
The book objects produced during the workshops with different groups of children
are to arouse reflections on the relationship between word and image that will inspire
creative ideas in form of the book.
***
In developing workshop ideas, take into account the organizational assumptions of
the Vincent’s Pockets. We are working outdoors in the park at the Citadel, so do not
expect that children will sit in chairs at tables. Do not plan on activity similar to work
in the classroom – maybe a little less paper paints and crayons.
Workshops for groups last about two to three hours. Such activities should be planned so that can be achieved in that time, including a discussion of work and possible
washing of the participants.
Workshops are carried out simultaneously. In parallel is carried out 8 to 12 workshops, which gives about 200 children in the park. You have to plan workshops in order
to not disturb each other.
Good luck in the work on the idea of workshops.
See you in the park on the Citadel.
Professor Eugeniusz Jozefowski
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Opieka artystyczna nad projektami
Artistic supervision of projects
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Polska)
Poznan University of Arts (Poland)
prof. Marcin Berdyszak
dr Magdalena Parnasow-Kujawa
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie im. Jana Matejki (Polska)
The Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow (Poland)
dr Monika Nęcka
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Polska)
The Strzeminski Academy of Fine Arts in Lodz (Poland)
prof. Wiesław Karolak
dr Beata Marcinkowska
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Polska)
The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw (Poland)
prof. Eugeniusz Józefowski
Państwowa Akademia Projektowania i Sztuki w Charkowie (Ukraina)
Kharkiv State Academy of Design and Arts (Ukraine)
prof. Michael Opalev
Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie Po Drodze (Suwałki, Polska)
Social and Artistic Activity Association Not by the Way (Suwalki, Poland)
mgr Krzysztof Dziemian
Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)
University of Ostrava (Czech Republic)
doc. Jiři Surůvka
Uniwersytet w Preszowie (Słowacja)
University of Presov (Slovakia)
dr Tatiana Bachurová

Uczestnicy forum i warsztatów
Forum and workshop participants
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Polska
Children’s Art Centre in Poznan, Poland
Jerzy Moszkowicz (dyrektor), Bożena Müller (wicedyrektor), Małgorzata Ambroży, Agata Felikszewska-Igiel,
Tadeusz Jakubowski, Agnieszka Lipiak, Wojciech Nowak, Ewa Obrębowska, Lucyna Perz, Anna Raichenbach,
Marian Suchanecki, Tadeusz Wieczorek
Polska Poland
Aleksandra Andreeva, Paulina Andruczyk, Mateusz Bartkowiak, Piotr Bedliński, Dominika Borkowska, Grażyna Daniel, Krzysztof Dziemian, Alicja Gołyźniak, Aleksandra Grzegorek, Karolina Janikowska, Eugeniusz Józefowski, Bogna Juchnowicz, Wiesław Karolak, Michał Klag, Ewelina Kolasa, Karolina Kołtunicka, Maria Laskowska, Beata Marcinkowska, Kaja Mucha, Izabella Nowacka, Aleksandra Pacut, Magdalena Parnasow-Kujawa,
Natalia Pater-Ejgierd, Iwona Prusko, Agata Radom, Martyna Radom, Blanka Rylewicz, Agnieszka Skłodowska, Bartosz Śmigielski, Marta Tracewska, Anna Waligóra, Maciej Waraczewski, Antonina Weber, Małgorzata
Węglarz, Mikołaj Wieczorek, Elżbieta Witkiewicz, Krzysztof Wosik, Magdalena Wysocka, Weronika Zarzycka
Czechy Czech Republic
Barbora Vostalová, Jiři Surůvka, Eva Svátková, Matěj Toman
Słowacja Slovakia
Tatiana Bachurová, Veronika Kakarová, Diana Vincejová, Sabína Vodová
Ukraina Ukraine
Tetiana Ivanenko, Apollinariia Nepsha, Michael Opalev, Mariya Shcherbinina
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Atlas niezwykłości
O warsztacie
Co by było, gdyby ktoś mógł nagle wejść na karty książki?
Warsztat Atlas niezwykłości pozwoli uczestnikowi stać się częścią książki, którą sam
stworzy. Różnego rodzaju otwory w książce pozwolą twórcy ukazać w niej samego
siebie.
Co by było, gdyby książka naukowa stała się książką artystyczną?
Warsztat pomoże spojrzeć w trochę inny sposób na te, najczęściej nielubiane przez
uczniów, rodzaje książek: podręczniki, atlasy, leksykony – kojarzące się ze zbiorami
wiedzy nieciekawej.
Ostatni etap warsztatu będzie okazją postawienia się w nietypowej sytuacji, w której
dochodzi do możliwej interakcji autora książki i równocześnie wykonawcy performance’u z czytelnikiem, będącym jednocześnie widzem.
Wstęp
Powitanie uczestników. Rozmowa na temat rodzajów książek. Jakie możemy wydzielić
formy i gatunki książek? Czym charakteryzuje się (spośród wymienionych rodzajów
książek) książka naukowa? Jakie znamy książki naukowe i w jakich sytuacjach po nie
sięgamy?
Rozmowa na temat książki artystycznej. Czym ona jest? Jaka jest różnica między znaną nam na co dzień książką a książką artystyczną? Jaką rolę pełni książka naukowa
a jaką artystyczna? Czy książka naukowa może stać się książką artystyczną?
Będziemy próbowali odpowiedzieć sobie na te pytania, wspierając się także prezentacją na temat książki artystycznej i form, jakie przyjmuje. Uczestnicy przypomną
sobie także, czym różnią się poszczególne rodzaje książki naukowej, co pomoże im
w późniejszym działaniu.
Uczestnicy zostają podzieleni na grupy, a każda grupa losuje tytuł – hasło nawiązujące
do danego rodzaju książki, np. Atlas niezwykłości, Leksykon tajemnic, Dobre rady,
Słownik wyrazów nieznanych, Encyklopedia niepowszechna i inne. Do dyspozycji – do
wyboru będą także różnego rodzaju rzadko używane słowa, luźno zebrane i wymieszane cytaty z podręczników, z poezji, z powieści, przysłowia ludowe. Ważne, by dobranie
dodatkowych tekstów było w jakiś sposób adekwatne do wylosowanego hasła, by do
niego nawiązywało, czy się z nim kojarzyło.
Uczestnicy dowiadują się, że końcowym etapem warsztatu będzie performance. Ten
etap jest bardzo ważny dla warsztatu, ponieważ w tym przypadku to uczestnik swoją
obecnością nadaje książce sens. Książka, jej otwory i luki oraz działanie człowieka są
w tej pracy jednością. Nastąpi krótkie wprowadzenie z prezentacją dotyczące sztuki
performance. Ta wiedza pomoże uczestnikom w ustaleniach dotyczących cech wizualnych książki.
Etap I
Pierwszym zadaniem jest stworzenie zbioru danych: definicji, wiadomości, opisów, notek i innych treści, które nawiązywałyby do wylosowanego hasła. Np. do atlasu niezwykłości grupa zbiera, wymyśla i spisuje niezwykłe informacje o charakterze naukowym
i paranaukowym, np. geograficzne, historyczne i inne.
Etap II
Drugi etap to praca nad formą książki, nad nadaniem jej odpowiedniej wielkości
i kształtu, nad stworzeniem w niej dziur, otworów, luk, otwartych przestrzeni. Książka
artystyczna niekoniecznie musi być książką ilustrowaną. Nie musi także posiadać tekstu, co ukazane będzie podczas prezentacji w ramach wprowadzenia.
Etap III
Ostatnim etapem warsztatu będzie performance, który przygotują i wykonają uczestnicy w oparciu o koncepcje opracowanych książek artystycznych. Twórcy książek będą
mogli aktywnie wpływać na ich formę i treści poprzez stworzone w nich otwory – okna,
ekrany, otwory duże i małe. Książka ta żyje tylko wtedy, gdy są „w niej” ludzie.
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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Podsumowanie
Wspólne oglądanie prac oraz nagrań działań performatywnych. Dyskusja.
Zadania
1. Po wylosowaniu hasła, stwórz w grupie zestaw prawdziwych bądź fikcyjnych danych,
które umieścisz w swojej książce.
2. Wraz z grupą stwórz książkę, która będzie zawierała otwory, poprzez które będziesz
mogła/mógł nawiązać kontakt ze swoimi czytelnikami. Zadbaj o jej ciekawą formę wizualną: dobierz odpowiedni format, kształt, kolory i fakturę do prezentowanej treści.
3. Wraz z grupą wykonaj performance, w którym staniesz się częścią stworzonej przez
siebie książki.
Pomoce dydaktyczne
- prezentacja dotycząca książki artystycznej
- prezentacja dotycząca sztuki performance oraz jej powiązań z książką artystyczną
- informacje o książkach naukowych i ich podstawowych cechach
- zbiory „niezwykłych” informacji, przysłów, cytatów, niekiedy zebranych przypadkowo
Czas
ok. 1,5 godz.
Materiały
• kartony, brystole, farby akrylowe, pojemniczki na wodę, tkaniny, folie malarskie,
papier śniadaniowy, pakowy, bibuła, krepa, kleje, klej introligatorski, kolorowe folie samoprzylepne, taśmy klejące kolorowe, czarne, przeźroczyste, materiały z recyklingu
Narzędzia
• pędzle: duże i małe, nożyczki, nożyki introligatorskie
Sprzęt
• kamera cyfrowa
Wiek uczestników
• 12-15 lat
Scenariusz i prowadzenie: Maria Laskowska, Blanka Rylewicz, Antonina Weber
Opieka artystyczna: dr Magdalena Parnasow-Kujawa
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Polska)
Refleksje
Cieszymy się, że jest takie wydarzenie, jak Kieszeń Vincenta. Jak to dobrze, że
warsztaty odbywają się w parku, w dodatku w maju! Otwarta przestrzeń, wszechobecna zieleń, kwitnące bzy i świecące słońce – to pobudza wyobraźnię i dodaje energii!
Wiejący wiatr często jest dodatkowym bohaterem, wpływającym na ostateczny kształt
prac powstałych podczas warsztatów.
Projekt warsztatu Atlas niezwykłości zakładał, że otaczająca uczestników natura
będzie pełniła ważną rolę w procesie twórczym oraz podczas prezentacji efektów twórczych działań. Ludzie oraz krajobraz mogli stać się żywymi, nieodłącznymi elementami
książki artystycznej. Poprzez książkę można było spojrzeć na świat, natomiast książka
w drugiej części warsztatów miała stać się atrybutem do działań performatywnych
uczestników.
Odpowiedzi na wyznaczone przez nas zadanie było mnóstwo i były bardzo różnorodne w zależności od osobistej inwencji i wieku uczestników a także od wpływu
towarzyszących im nauczycieli. My, jako osoby prowadzące również miałyśmy pośredni wpływ na to, jaką drogą będą podążały pomysły i projekty uczniów. Zależało to
od zaproponowanych przez nas materiałów, a także sposobu prowadzenia rozmowy
i różnorodnie położonych akcentów podczas informowania o zadaniach. W jednej grupie kładłyśmy nacisk na pierwszy aspekt warsztatu, mianowicie na stworzenie książki
zawierającej otwór, w którym widoczny byłby świat i ludzie, natomiast w innej grupie
skupiłyśmy się na elemencie peformatywnym i wykorzystaniu książki jako bohatera lub
rekwizytu podczas performance’u. W pierwszym wypadku powstawały prace zbliżone
swą formą do tradycyjnej książki, a drugim – były to książki-elementy scenografii oraz
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książki-kostiumy. W grupie, w której wśród zaproponowanych materiałów były pudła
kartonowe, prawie wszyscy wykonali prace trójwymiarowe. Uczestnictwo nauczycieliopiekunów grup także było zróżnicowane. Miałyśmy okazję zaobserwować nauczycieli,
których zaangażowanie ograniczało się do pozytywnego wzmacniania i dzielenia się
z uczniami entuzjazmem. Miało to bardzo dobry wpływ na kreatywność w grupach, radość i poczucie wolności podczas tworzenia. Nauczyciele, którzy nadmiernie próbowali
ingerować w powstałe prace, często narzucali uczniom swoje pomysły oraz sposób
rozwiązania problemów. To przeszkadzało niektórym uczestnikom warsztatów przekroczyć stereotypowy sposób myślenia. Dzieci ulegały zniechęceniu po otrzymaniu wskazówek nauczycieli, którzy prawdopodobnie z dobrej woli, chcieli dzieci wyręczyć.

Dobrym pomysłem podczas 15. Kieszeni Vincenta było zorganizowanie wystaw
związanych z książką artystyczną. Pozwoliło to uczestnikom zaznajomić się z twórczością artystów, związanych w różny sposób z książką a także z pracami dzieci
i młodzieży, którzy tworzyli książki w specjalnie poświęconej temu pracowni. Wystawy te jednak wybiórczo pokazały tylko wycinek szerokiego, a mało znanego obszaru,
w którym książka artystyczna się znajduje. Może przydałaby się krótka prezentacja,
która pokazałaby w sposób przekrojowy twórczość najważniejszych artystów książki
na świecie, a także kontekst i historię powstania tej stosunkowo młodej dziedziny artystycznej? Mogłoby to być podstawą do zagłębiania się w poszczególne jej aspekty.
Być może rozwiałoby to także pewne nieporozumienia w sposobie myślenia o książce
artystycznej, zarówno wśród uczestników warsztatów, jak i wśród ich twórców.
Celem warsztatów jest pobudzanie kreatywności, rozwijanie umiejętności spontanicznego tworzenia, rozszerzanie horyzontów, powracanie do źródeł, czyli do wczesnego dzieciństwa, w którym okrywanie świata sprawia radość i wzbudza zaciekawienie na każdym kroku. Ważny jest także element edukacyjny warsztatu, rozszerzający
horyzonty myślowe uczestników. Oprócz wielu innych, bardzo ważnych czynników,
o których większość z nas wie, jest jeszcze jeden bardzo ważny, o którym się często
zapomina w budynku szkolnym. By wyobraźnia i umysł pracowały – do tego wszystkiego potrzeba tlenu! Dobrze, że warsztaty podczas Kieszeni Vincenta odbywają się na
świeżym powietrzu. W pracach powstałych w naturalnym otoczeniu można zauważyć
energię i twórczą swobodę.
Maria Laskowska, Blanka Rylewicz, Antonina Weber
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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The atlas of extraordinary things
About the workshop
What would happen if someone could suddenly enter the book page? The workshop
entitled the Atlas of extraordinary things will allow the participant to become a part of
the book which he/she will create. Different types of holes in the book will allow children to show themselves.
What would happen if a scientific book becomes an artist’s book?
The workshop will look in a different way at those most frequently disliked by students’
types of books: textbooks, atlases, reference books – usually associated with the collection of uninterested knowledge.
The last phase of the workshop will be an opportunity to put ourselves in an unusual
situation in which there is a possible interaction of the author of the book and at the
same time the performer who is also the reader and the spectator.
Introduction
Welcoming the participants. Discussion about the types of books. What are the forms
and genres of books? What are the characteristics of the scientific book? What do we
know about scientific books and in what situations do we use them?
Discussion about the artist’s book. What is it? What is the difference between the
known to us ordinary book and the artist’s book? What is the role of the scientific book
and the artist’s book? Can a scientific book become an artist’s book?
We will try to answer these questions, providing also a presentation about the book
and possible artistic forms. Participants will remember also differences between various
types of scientific books that will help them in later action.
Participants are divided into groups, and each group draws a title - the code referring to
a particular type of a book, for example: the Atlas of extraordinary things, the Lexicon
of secrets, the Good advice book, the vocabulary of unfamiliar words, the Encyclopedia
of not universals, and others. The participants of the workshop will also be asked to
use various types of rarely used words, loosely collected and mixed quotes from books,
poetry, novels, folk proverbs. It is important that the selection of additional texts were
in any way relevant to the main idea and somehow associate with it.
The participants learn that the final stage of the workshop will be performance. This
stage is very important for the workshop, since the presence of the participant gives
meaning and sense to the book. The book, its holes and gaps as well as human action
make the unity. There will be a brief introduction and a presentation about performance
as an art form. This knowledge will help participants in the arrangements of the visual
features of the book.
Stage I
The first task is to create a set of data: the definitions, messages, descriptions, notes,
and other content that build on the drawn codeword. For example The Atlas of extraordinary things contains true and false information, invented and written by the group.
Stage II
The second step is to work on the form of the book, making the right size and shape
of the creature in the holes, gaps, and open spaces. The artist’s book is not necessarily
an illustrated book. The text is not also essential there which will be shown during the
presentation, as a part of the introduction.
Stage III
The final stage of the workshop will be a performance that will be prepared and executed by the participants with the concepts developed from artist’s books. The creators of
books will be able to actively influence their form and content by created in them – the
windows, screens, large and small holes. This book is alive only when they are “in it”
people.
Summary
Watching the works and recordings of performative actions. Discussion.
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Tasks
1. After drawing a codeword, create a set of real or fictitious data that you put in your
book.
2. Together with the group, create a book that will contain holes, through which you
could / could get in touch with your readers. Provide it an interesting visual form: select
the correct size, shape, color and texture to this content.
3. Together with a group, do a performance, which will become a part of the book you
created.
Teaching aids
- presentation about the artist’s book
- presentation about performance art, as well as its links with artist’s book
- information about scientific books and their basic characteristics
- collections of “extraordinary” information, proverbs, quotations, sometimes inadvertently collected
Time
Approx. 1.5 hours
Materials
• cartons, bristol, acrylic paints, water containers, textiles, film, painting, sandwich
paper, wrapping paper, tissue paper, crepe, adhesives, bookbinding glue, colored adhesive films, tapes colorful, black, transparent, recycled materials
Tools
• brushes: large and small, scissors, bookbinding knives
Equipment
• Digital camera
Age of participants
• 12-15 years
Written and led by Maria Laskowska, Blanka Rylewicz, Antonina Weber
Artistic supervision: PhD Magdalena Parnasow-Kujawa
University of Arts in Poznan (Poland)
Reflections
We are so glad that there is such an event as the Vincent's Pocket. How good it is
that the workshops are held in the park and what is more in May! Open space, omnipresent green, blooming lilacs and the shining sun – stimulate the imagination and
provides energy! The blowing wind is often an additional character, influencing the final
shape of the works created during the workshops.
The project entitled the Atlas of extraordinary things was based on the assumption
that the nature surrounding participants would serve an important role in the creative
process and during the presentation of the effects of creative activities. People and
landscape could become living inseparable elements of the artist’s books. You can look
at the world through the book, and the book in the second part of the workshop was to
become the attribute for performing activities of the participants.
There were many responses to proposed activities and they were very varied, depending on the individual creativity and the age of the participants, as well as the impact of the accompanying teachers. We, as the people running the workshop also had
the indirect influence on the shape of the students’ ideas and projects. It depended
on offered materials, as well as the conversations and variously placed accents when
informing about the tasks.
During the workshop with one group we put emphasis on the first part of the workshop, namely on creating a book containing the hole, through which participants would
see the world and people, while another group were told to stress the performative
element and use the book as a hero or a prop during a performance. In the first case
students created works similar in form to the traditional book, and in the second –
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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the book-scenography and costumes-books. The group which was given paper materials mostly cardboard boxes, almost all of participants made a three-dimensional
work. The participation of teachers – carers also varied. We had the opportunity to observe teachers, whose involvement was limited to positive reinforcement and sharing
enthusiasm with the students. This had a very good effect on creativity in groups, joy
and a sense of freedom when creating. Teachers, who tried to interfere excessively in
the resulting work, often impose their ideas on students and told them how to solve
problems. It disturbed the work and prevents some of the workshop participants to
exceed the stereotypical way of thinking. Children felt unhappy after receiving teachers’
guidance that were probably well-intentioned and wanted to help children.

The 15th Vincent’s Pocket was different thanks to a great idea of organizing exhibitions related to the artist’s book. This allowed participants to familiarize with the work
of artists associated with the book, as well as the work of children and young people
who created books in especially dedicated workshops. These exhibitions, however,
selectively showed only a part of a little-known area in which the artist's book is located. Maybe it could be improved by a short presentation, which would show the crosscutting work of the most important artists books in the world, as well as the context
and history of the creation of this relatively young field of art? This could be the basis
to delve into the various aspects of it. Perhaps it would clear up some confusion in thinking about the artist’s book, both among participants and among their creators.
The aim of the workshop is to stimulate creativity and develop the skills of spontaneous creation, expanding horizons, returning to the sources, that is, the early childhood,
where discovering the world brings joy and arouses curiosity at every step. The educational component of the workshop, expanding horizons of the participants is also very
important. Among many others, a very important factor, which most of us knows, but
which is often forgotten in the school building. Imagination and mind work – all of this
need oxygen! Well, during the Vincent's Pocket workshops are held in the open air. The
works created in the natural surroundings show the energy and creative freedom.
Maria Laskowska, Blanka Rylewicz Antonina Weber
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Wymiary książki Book dimensions

20

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

Wymiary książki
Inspiracja: „Książka jest dziełem cztero- (a nawet więcej) wymiarowym. Obcowanie z nią
rozgrywa się w przestrzeni, w czasie, w wyobraźni” (Radosław Nowakowski).
Opis
Warsztat odbywa się w otwartej przestrzeni parku, na łonie natury. Uczestnicy zostają
podzieleni na cztery zespoły. Grupy dokładnie przyglądają się przestrzeni i wybierają dla siebie odpowiednie miejsce, w którym to umieszczą swoją instalację inspirowaną formułą książki. Jesteśmy w otwartej przestrzeni – a więc mamy potencjalnie
dużo miejsca. Aby nasz obiekt był widzialny i wybrzmiał, należy go nieco przeskalować
w stosunku do rozmiarów standardowej książki.
Książka to często drzwi do innego świata. To portal, przez który wchodzimy w inną rzeczywistość, zostając osadzeni jedynie ciałem w codziennej realności. Wyobraźmy sobie
zatem książkę dosłownie jako drzwi – do dyspozycji uczestników oddane są krosna
o wymiarach około 150x100 cm – niech ten kształt postawiony pionowo w wybranym
punkcie parku będzie niczym strona wielkiej książki. Jednak język werbalny zostaje tu
zastąpiony przez narrację wizualną. Stałe elementy krajobrazu są podkładem, na który
zostaje nadbudowany wymiar wyobrażeniowy ujęty w ramy krosna. Rama staje się
portalem otwierającym widok na przenikające się światy parku i fantazji. Uczestnicy
polegają na wylosowanych z puli słowach – wycinkach z książek, druków, z których
układa się abstrakcyjne zdanie, wiersz haiku np.: Taniec-Noc-Czerwień – można zinterpretować jako Taniec Nocy z Czerwienią; Bajka-Kamień-Schody – Bajka o Kamieniu
wchodzącym po schodach itp. Słowa, budulec zwykłej książki, zostają poddane analizie, nietypowo zestawione ze sobą, wrzucone w nieoczywisty kontekst. Bazą jest wycinek prawdziwego krajobrazu, a zadaniem uczestników jest nałożenie na ten fragment
„filtru” wyobraźni, przeróżnych skojarzeń, charakteru określonego tytułem. Za pomocą
dostępnych materiałów uczestnicy aranżują architekturę owego świata. Ostatecznie
transparentna strona zyskuje bajkową warstwę, która w jakiś sposób koresponduje
z zastanym widokiem, tworząc siatkę wieloznaczności i otwierając pole do własnych
domysłów.
Jest to instalacja – pomnik, czynnie korespondująca z otoczeniem. Zastana rzeczywistość zostaje ukoloryzowana i przystrojona dowolnymi skojarzeniami: od bardzo subtelnych i szepczących, po zupełnie fantasmagoryczne. Jest to swego rodzaju działanie
site specific – osadzone w konkretnej rzeczywistości, mające odniesienie do konkretnych miejsc.
Czas
2 godz.
Materiały
• krosna malarskie 150x100 cm lub podobne, siatka budowlana biała (oczko 10x10
cm) folia, sznurek – do zbudowania przezroczystego „podobrazia”, różne materiały
plastyczne: farby, pędzle, pisaki, kolorowe papiery i folie, materiały do kolażu – wycinki
z gazet, książek, elementy typograficzne, listwy drewniane o wymiarach 60x40x20
cm
Uwaga: słowa do wylosowania przez grupy (przygotowane przez prowadzące)
Narzędzia
• nożyczki, taker, młotek
Wiek uczestników
• 9-12 lat
Scenariusz: Monika Deja, Alicja Gołyźniak
Prowadzenie: Alicja Gołyźniak, Kaja Mucha, Aleksandra Pacut, Magdalena Wysocka,
Opieka artystyczna: dr Monika Nęcka
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (Polska)
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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Refleksje
Warsztaty Kieszeń Vincenta to bez wątpienia najlepsze wydarzenie edukacyjne,
które miałyśmy okazję współtworzyć. Pomysł warsztatów, jaki zaproponowałyśmy, został zrealizowany w całości i precyzyjnie, gdyż organizatorzy z wielką skrupulatnością
przygotowali miejsce oraz materiały. Okazało się, że dysponujemy niezliczoną ilością
narzędzi plastycznych, co otworzyło przed uczestnikami możliwości daleko wykraczające poza pierwotne wyobrażenia. Organizatorzy dbali również o bezpieczeństwo, służyli
pomocą w bardziej zaawansowanych zadaniach. Nasza grupa była otoczona opieką
i zawsze dobrze poinformowana.
Kieszeń Vincenta to bardzo ciekawa formuła spotkania ludzi związanych z edukacją plastyczną z wielu różnych środowisk. Można tu podpatrzeć, jak kreatywni ludzie
z entuzjazmem wprowadzają najmłodsze pokolenia w fascynujący świat twórczości.
Umożliwia to wymianę doświadczeń, szczególnie po wspólnym podsumowaniu przeprowadzonych zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Dużym plusem jest to, iż warsztaty przeprowadzałyśmy samodzielnie, co ułatwiło
skupienie się na grupie i na działaniu. Starałyśmy się nie ingerować w pomysłowość
dzieci, dając im jak najwięcej twórczej swobody. Niestety często w szkołach na zajęciach plastyki dzieci otrzymują do wykonania szablonowe zadania i narzucane są im
schematy, co tutaj chciałyśmy zniwelować. Prace tworzone bez nadzoru pań wychowawczyń, tworzone z dziecięcą fantazją, były swobodniejsze, powstawały z radością
i w atmosferze dobrej zabawy.
Warsztaty w malowniczym parku Cytadela w Poznaniu były dla nas przełomowym
doświadczeniem, pierwszym tak szeroko zakrojonym projektem, gdzie dzięki hojności
gospodarzy, właściwie nic nas nie ograniczało i czułyśmy się zupełnie komfortowo. Jest
to wspaniała inicjatywa, spotkanie wielu wartościowych ludzi w przepięknej lokalizacji,
które napawa energią i poczuciem wypełnienia satysfakcjonującej pracy. Otrzymałyśmy możliwość kompletnej realizacji naszych pomysłów. Każdego dnia dzieci ochoczo
brały się do pracy i z zapałem tworzyły zadziwiające artefakty. Życzymy, by warsztaty
Kieszeń Vincenta rosły w siłę i co roku gromadziły coraz więcej ludzi działających na
rzecz rozwoju świadomości artystycznej.
Alicja Gołyźniak, Magdalena Wysocka
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Book dimensions
Inspiration: “The book is the work of four (or even more) dimensions. Communing with
it takes place in space, time, imagination”(Radosław Nowakowski).
Description
The workshop takes place in the open space of the park, close to nature. Participants
are divided into four teams. Group closely track the space and choose the right place
for them, where they will place an installation inspired by the idea of book. We are in
open space – so we have potentially a lot of space. In order to make our object visible
it should be slightly scaled in relation to the size of a standard book.
The book is often a door to another world. It is a portal through which we enter into
a different reality, leaving only our body in everyday reality. Imagine, therefore, the
book which is literally as a door. The participants of the workshop can make it out of
loom measuring about 150x100 cm – let this shape vertically placed at the selected
point the park be like a great book page. However, verbal language is here replaced
by the visual narration. Fixed elements of the landscape are the primer, which is the
canvas for the creation of the imaginative dimension included in the frame loom. The
frame becomes a portal opening view of the overlapping worlds of the park and fantasy. Participants rely on the randomly selected from a pool of words – clippings from
books, prints of which is laid abstract sentence, a poem such as haiku .: Dance-NightRed – can be interpreted as Dance in the Night of reds; Tale-stone-stairs – The Tale
of the Stone entering the stairs, etc. The words, the building blocks of ordinary books
are analyzed, unusually juxtaposed, thrown in the not obvious context. The base is
a true fragment of landscape, and the task of the participants is to apply to this part of
a “filter” their imagination, various associations, the character described by the title.
Using the available materials, participants arrange the architecture of this world. Finally
a transparent part gains a fabulous layer that somehow corresponds to the contemporary view, creating a grid of ambiguity and opening the field for suspicions.
It is the installation – a monument corresponding actively with the environment.
Replaced the reality colored and decorated with any associations, from the very subtle
and whispering to completely phantasmagorical. This is the kind of site specific action
– embedded in the concrete reality which refers to specific places.
Time
2 hours
Materials
• painting loom 150x100 cm or similar, white reinforcing mesh (mesh 10x10 cm), foil,
string – to build transparent “canvas”, a variety of art materials: paint, brushes, pens,
colored papers and films, materials for collage – newspaper clippings, books, typographic elements, wooden slats with dimensions of 60x40x20cm
Tools
• scissors, taker, hammer
Age of participants
• 9-12 years
Written by: Monika Deja, Alicja Golyzniak
Led by Alicja Golyzniak, Kaja Mucha, Aleksandra Pacut, Magdalena Wysocka
Artistic supervision: PhD Monika Necka
Academy of Fine Arts in Krakow (Poland)
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Reflections
The Vincent’s Pocket Workshops are without a doubt the best educational event that
we had the opportunity to co-create. The idea of the workshop, which we proposed was
implemented in full and accurately, because the organizers with great meticulousness
prepared a place and materials. It turned out that we had countless tools of art, which
opened up the possibility of participants far beyond the original idea. The organizers
also looked after safety and helped us with a more advanced tasks. Our group was
provided with care and always well-informed. The Vincent’s Pocket is a very interesting
formula of meeting people involved in art education from many different backgrounds.
You can look how creative people with great enthusiasm take the youngest generation
to the fascinating world of art work. This enables the exchange of experience, especially
during a joint meeting after the workshops for children and youth.

A big plus is that the workshops moved around independently, making it easier to
focus on the group and on the action. We tried not to interfere with the creativity of
children, giving them as much creative freedom as possible. Unfortunately, often in
schools during art classes children get to perform boilerplate tasks and are being imposed on the schemes, which we wanted to offset here. The works created without the
presence of educators were created with a child’s imagination, they were freer, made
with joy and in an atmosphere of fun.
Workshops in a picturesque park of Poznan Citadel were for us a watershed experience, first as an extensive project, where thanks to the generosity of the hosts, in fact
we had no limits and we felt completely comfortable. This is a great initiative, meeting
many valuable people in a stunning location, which fills with energy and a sense of
fulfillment from the rewarding job. We were given the opportunity to complete the
implementation of our ideas. Every day, the children eagerly started their work and
eagerly produced astonishing artifacts. We wish the Vincent’s Pocket workshops grew
in strength every year and collected more and more people working for the development of artistic consciousness.
Alicja Golyzniak, Magdalena Wysocka
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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Przeploty

warsztaty wielkoformatowej książki artystycznej
Cele
- inspiracja słowem, tekstem do tworzenia przestrzennej instalacji
- uświadomienie znaczenia relacji pomiędzy słowem a obrazem
- włączenie młodzieży w aktywne działania twórcze
- pobudzenie wyobraźni uczestników warsztatu
- stworzenie ciekawej możliwości kontaktu ze sztuką
- upowszechnienie różnorodnych technik artystycznej wypowiedzi
- nabycie nowych umiejętności samodzielnego tworzenia instalacji
- uwrażliwienie na estetykę otoczenia oraz doboru barw
Opis
Warsztaty Przeploty polegają na tworzeniu ilustracji na gęstej, białej siatce budowlanej, rozwieszonej między drzewami, przy użyciu kolorowych materiałów, sznurków,
wstążek oraz bibuł lub papieru. Emocje czy kolory, które będą podstawą tworzonych
ilustracji, pokażą, jak duży potencjał ma jedna barwa i jak wiele można z niej wydobyć.
Perspektywa, cień czy emocja może być zróżnicowana i pokazana przy pomocy jedynie
innego nasycenia albo tonu koloru, a także splotu czy faktury użytych materiałów, co
bardzo wzbogaci postrzeganie używanych rzeczy.
Po upływie 15 minut od zajęcia swoich stanowisk, każda z 5-osobowych grup wybiera
SZPIEGA. Ma on za zadanie przejść do grupy poprzedniej, w celu zadania pytań lub
podejrzenia, co przedstawia ilustracja i poinformować o tym swoją grupę, dając im
możliwość stworzenia prawdopodobnie ciągłej historii. Grupy mają za zadanie stworzyć
i poprowadzić wspólną historię. Element szpiega (podejrzenia) ma na celu wprowadzenie szybkiej interpretacji i domysłu, jak wygląda historia w grupie poprzedniej tak, aby
w kreowaniu swojej ilustracji można było uwzględnić sytuację, która wystąpiła wcześniej. (Nie jest to oczywiste, szpieg może błędnie zinterpretować ilustracje poprzedników i podać przekręconą informację).
Każda z grup opisuje krótko swoją ilustrację i wydarzenia mające na niej miejsce.
Po ukończeniu wszystkich ilustracji każda grupa przedstawia swoją historię chronologicznie, tworząc jedną wielką historię.
Zabawa jest naszą wariacją na temat głuchego telefonu. Po ukończeniu ilustracje
wspólnie wycinamy spomiędzy drzew i formujemy w spójną książkę artystyczną.
Przebieg warsztatu
Etap I
Przygotowanie stanowisk, materiałów do pracy. Omówienie idei i zaprezentowanie
uczestnikom, czym jest ilustracja książkowa.
Podzielenie uczestników na grupy 5-osobowe. (docelowo 5 grup)
Etap II
Działania z uczestnikami projektu:
- zapoznanie z techniką,
- wylosowanie motywu przewodniego (hasło + kolor).
Polecenie: Wybierzcie jedną osobę z grupy, która wylosuje hasła przewodnie.
Jedna z osób losuje podmiot historii wspólny dla wszystkich grup. Każda z grup ma za
zadanie przygotować ilustrację, na której znajdują się wylosowane elementy tj.
• Element wspólny dla wszystkich grup, główny bohater – zwierzę (wilk).
• Element 1 – zwierzę dodatkowe z pominięciem zwierzęcia wylosowanego dla wszystkich: lis, niedźwiedź, sikorka, jeż, mysz, sowa.
• Element 2 – kolor przewodni; ilustracja ma być przedstawiona przy pomocy koloru
wylosowanego w tym wszystkich jego odcieni, tonu, nasycenia itd. (niebieski, zielony,
żółty, czerwony, fioletowy, brązowy)
• Element 3 – stany i emocje (radość, smutek, zmęczenie, złość, zaszokowanie)
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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• Element 4 – pora dnia/pora roku (rano, południe, wieczór, noc, lato, jesień, zima,
wiosna)
Polecenie: Z każdej grupy wybierzcie swojego Szpiega.
- praca nad ilustracją przy pomocy różnorodnych materiałów; wplatanie materiałów
w rozwieszoną między drzewami siatkę, w celu stworzenia obrazu
Polecenie: Z przygotowanych materiałów stwórzcie własne obrazy.
Polecenie: Wyślijcie swoich szpiegów do grupy wcześniejszej. 1 do 5, 2 do 1, 3 do 2,
4 do 3, 5 do 4
Etap IV
- zdjęcie powstałych ilustracji spomiędzy drzew
- ułożenie ich chronologicznie
- umieszczenie ich we wspólnej książce
Polecenie: Opowiedzcie, co przedstawiają wasze ilustracje.
Podsumowanie
Dzieci oprócz poznania bliżej pojęcia ilustracji książkowej mają okazję stworzyć je samodzielnie w przestrzeni. Efektem jest książka zawierająca przestrzenne ilustracje
Czas
ok. 1,5 – 2 godz.
Materiały
• siatka budowlana (siatka na rusztowania biała lub czarna ) ok. 24m2, różnokolorowe
włóczki: błękit, żółcień, czerwień, zieleń, róż, fiolet, biel, brąz: 5 motków z każdego koloru, sznury: 5 m.b. z każdego koloru, wstążki: 5 m z każdego koloru, tkaniny: ścinki,
bibuły 5 szt. z każdego koloru, papier kolorowy: 15 bloków A3, farby plakatowe: 15
kompletów, kleje dyspersyjne: 30 szt., taśmy klejące 30 szt., tektury 15 szt., spinacze
biurowe 10 opakowań, brystole A1 30 szt.
Narzędzia
• nożyczki 25 szt., pędzle 25 szt.
Wiek uczestników
• 10-12 lat
Scenariusz i prowadzenie: Agnieszka Skłodowska, Bogna Juchnowicz, Weronika Zarzycka
Opieka artystyczna: dr Beata Marcinkowska
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (Polska)
Refleksje
To było dla mnie niesamowite doświadczenie. Chciałabym w przyszłości mieć możliwość pracy z dziećmi. Podczas festiwalu mogłam sprawdzić się w roli opiekuna warsztatów. Tematem przewodnim tej edycji festiwalu była książka artystyczna. Przez nas
został ten temat zinterpretowany jako przestrzeń lasu, której strony wydzieliłyśmy za
pomocą siatki, łącząc nią dwa drzewa, na których dzieci tworzyły ilustracje.
Podczas zajęć powstało dziewięć bardzo pięknych prac. Dzieci podczas naszych
warsztatów przeplatały różne materiały (bibułę, wstążki, wycinki materiałów) lub doklejały kawałki kolorowych kartonów. Inspiracją do powstania prac były wylosowane
zwierzęta, emocje oraz kolory (np. zawstydzony zielony wilk, przestraszony różowy jeż
czy zakochany zielony jeleń). Zwierzęciem łączącym w całość historię, która powstała
na wybranych siatkach była sowa. Motyw sowy był obecny w każdej historii, którą wykonały dzieci między drzewami.
Dzieci bardzo entuzjastycznie podeszły do wykonania zadania. Dzieliły się pracą nad
poszczególnym elementem ilustracji lub wykonywały zwierzęta wspólnie, przechodząc
po kolei do nastepnych elementów. Zadziwiło mnie zgranie grup i fakt, że bez kłótni
udało im się stworzyć niesamowite prace. Dzieci interesowało także to, co zrobili inni:
ich koleżanki i koledzy z klasy. Entuzjastycznie podchodząc do ich realizacji. Grupy
miały bardzo dużo poczucia humoru i tworzyły niekiedy zabawne ilustracje np. „Zawstydzona sowa, ponieważ wilk dłubie w nosie” lub „Zakochany zielony jeleń w sowie,
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ale ona nie odwzajemnia jego uczucia, ponieważ jest zakochana w króliku”. Zdolności
manualne dzieci także wzbudziły mój zachwyt. Mimo, iż dzieci wcześniej nie wykonywały przeplatanek, radziły sobie z tym zadaniem bardzo sprawnie.
Prowadzący mogli brać udział także w warsztatach czy forum na temat książki artystycznej. Podczas warsztatów mogliśmy spróbować swoich sił sami, tworząc książkę
artystyczną. Było to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, dzięki któremu mogłam
nauczyć się różnych możliwości tworzenia kolażu czy różnie interpretowanych szablonów np. użycie roślin jako szablonu lub kalki i żelazka.
Bogna Juchnowicz

Jednym z głównych, i chyba najważniejszych spostrzeżeń, jest różnica pracy
w grupach między dziećmi, które pracowały pojedynczo nad stworzeniem elementów
i dziećmi pracującymi wspólnie nad jednym elementem i przechodzącymi do tworzenia
razem całości.
– Tworzenie elementów pojedynczo:
Dzieci, które wybrały taki sposób pracy, szybko popadały w konflikty odbijające
się na pracy całej grupy. Krytyka pracy innych przychodziła im bardzo łatwo. Dzieci
obrażały się na siebie i traciły zainteresowanie tematem. Ci, którzy tworzyli konkretny
element, szybko tracili chęć do dokończenia go, jednocześnie nie pozwalając innym na
zmiany lub pomoc przy ich fragmencie.
– Tworzenie elementów razem:
Dzieci tworzące jeden element wspólnie wykonały bardziej interesujące projekty.
Ten sposób pracy sprawdził się bardzo dobrze. Krytyka lub negatywne emocje nie
miały miejsca przy realizacji ilustracji. Wspólne tworzenie konkretnych fragmentów
i przechodzenie do kolejnych miało pozytywny wpływ zarówno na przebieg działania,
jak i na kontakty między dziećmi. Wszyscy starali się pomóc innym np. dając nowe
pomysły czy rozwiązania, chwalili się wzajemnie i byli dumni ze swojej wspólnej pracy,
jednocześnie nie przywłaszczając sobie praw do niej.
Kolejnym aspektem znacząco wpływającym na prace dzieci byli opiekunowie/wychowawcy, którzy przebywają z nimi na co dzień. Część z opiekunów nie ingerowała
w pomysły i pracę dzieci, wycofując się i czuwając jedynie nad ich zachowaniem, co
w żaden sposób nie wpływało na kreatywność grupy. Dzieci stworzyły prace bardziej
fantazyjne i mniej dosłowne, przy czym – naszym zdaniem – ciekawsze i rozwijające
wyobraźnię.
Z kolei druga część wychowawców podchodziła do każdej z grup, wypytując o przebieg pracy, naciskając na przyspieszenie i narzucając swoje pomysły, co przyczyniło
się do ograniczenia dziecięcej kreatywności i ukazania przedmiotów/zwierząt w sposób
dosłowny.
Weronika Zarzycka i Agnieszka Skłodowska
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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Interlacings

workshops of the large format artist’s book
Objectives
– a verbal inspiration to create a spatial installation
– awareness of the importance of the relationship between word and image
– the activation of youth in creative activities
– stimulating the imagination of the workshop participants
– creating interesting opportunities for contact with art
– dissemination of various techniques of artistic expression
– the acquisition of new skills of creating spatial installations
– sensitivity to aesthetics of the closer environment and color selection
Description
Workshops entitled Interlacings involve creating illustrations on a thick white reinforcing mesh hung between the trees, using colored materials, strings, ribbons and
blotting paper or paper. Emotions and colors that will be the foundation of the created
illustrations show the great potential of just one color and possible ways of its usage.
The perspective, shadow and emotion can be varied and shown with a different saturation, a color tone, or the interplay of the used materials and their texture, which will
greatly enrich the perception of used items.
After 15 minutes of taking their positions, each 5-person group chooses a SPY. He/
She is to go to the previous group in order to ask questions or spy their illustration
and inform own group, giving them the opportunity to create a probably continuous
history. The groups’ aim is to create and lead a common story. The part of a spy (suspected things) aims to introduce a rapid interpretation and conjecture about the story
of the previous group, so that in creating own illustrations take into consideration the
situation that occurred earlier. (This is not obvious, the spy may erroneously interpret
illustrations of the predecessors and provide wrong information).
Each group briefly describes their illustration and events taking place on it.
After completing all the illustrations, each group presents their story chronologically,
creating one big story.
The game is our variation of the Chinese whisper. After finishing illustrations we cut
them from the trees and form a coherent artist’s book.
The course of the workshop
stage I
Preparation of the workplaces and materials for the work. Discussion of ideas and presentation of the issue of a book illustration.
Dividing participants into groups of 5 people. (Up to 5 groups)
stage II
The activities with the project participants:
– Familiarizing with the technique,
– Drawing a leitmotif (password + color).
Command: Choose one person from the group that will draw the watchwords.
One person draws a subject from the story common to all groups. Each group has the
task to prepare an illustration, including drawn elements i.e.
• The element common to all groups, the main character – the animal (the wolf).
• Component 1 – the additional animal: fox, bear, tit, hedgehog, mouse, owl.
• Element 2 – a leading color; illustration is to be presented with only one color including all its shades, tone, saturation, etc. (blue, green, yellow, red, purple, brown)
• Item 3 – moods and emotions (joy, sadness, fatigue, anger, shocking)
• Item 4 – the time of day / season (morning, afternoon, evening, night, summer,
autumn, winter, spring)
Command: Choose a spy from each group.
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stage III
– Working on an illustration using a variety of materials; weaving materials into the
reinforcing mesh hung between trees in order to create the image.
Command: Create your own images from the prepared materials.
Command: Send out your spies to the other group. (1 to 5, 2 to 1, 3 to 2, 4 to 3, 5
and 4)
stage IV
– removing created illustrations from the trees
– arranging them chronologically
– placing them in a common book
Command: Tell us about your illustrations.
Summary
Children acquire the knowledge about the concept of book illustrations and have the
opportunity to create them in space. The result is a book containing spatial images
Time
approx. 1.5 – 2 hours
Materials
• reinforcing mesh(white or black) approx. 24m2, colorful yarn: blue, yellow, red,
green, pink, purple, white, brown, 5 threads of each color, cords 5 m of each color,
ribbons: 5 m each color of fabric: scrap, paper 5 pieces of each color, colored paper 15
blocks A3, poster paints: 15 sets, dispersion adhesives: 30 pieces, adhesive tapes 30
pieces, cardboard 15 pieces, paperclips 10 packages, Bristol A1 30 pieces
Tools
• 25 scissors, 25 brushes
Age of participants
• 10-12 years
Written and run by: Agnieszka Sklodowska, Bogna Juchnowicz, Weronika Zarzycka
Artistic supervision: PhD Beata Marcinkowska
Academy of Fine Arts in Lodz (Poland)
Reflections
It was an amazing experience for me. I would like to be able to work with children
in the future. During the festival, I could experience the role of the workshop leader.
The theme of this year’s edition of the festival was the artist’s book. We interpreted the subject as a space of the forest, whose pages were marked with a reinforcing
mash, combining trees, where children created illustrations.
During the workshop children created nine very beautiful works. Children in our
workshops interspersed various materials (paper, ribbons, and scraps of materials) or
glued pieces of colored cardboard. The inspirations for the work were drawn animals,
emotions and colors (e.g. wolf, embarrassed, green; hedgehog, scared, pink or deer,
love, green). The animal to pull together the story, which was presented on the mesh,
was an owl. The owl theme was present in each story, which children made in the
trees.
Children enthusiastically approached their tasks. They shared work on particular
elements of the illustration or made animals together, sequentially performing all the
elements. I was astonished by the compatibility of the groups and the fact that they
managed to create amazing works without an argument. Children also were interested
in what others were doing: their friends and classmates. They were enthusiastically
approaching other children works. The groups had a sense of humor and sometimes
created funny illustrations for example “An ashamed owl, because the wolf picks his
nose” or “A green deer in love with the owl, but she does not reciprocate his feelings,
because she is in love with the rabbit.” Manual skills of children also aroused my admiration. Although children have never performed interlaces before, they coped with
this task very efficiently.
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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We could also participate in workshops or forum about the artist’s book. During the
workshop, we were able to try creating an artist’s book. For me it was a very interesting
experience, so that I could learn a variety of possibilities of creating a collage or interpret differently stencils e.g. the use of plants as a stencil or tracing paper and an iron.
Bogna Juchnowicz

One of the major, and probably the most important findings is the difference of
work among children who worked individually on developing components and children
working together on one element and starting to create together a whole.
– Creating the elements individually:
Children who chose this way of working, quickly fall into conflicts influencing the
work of the whole group. They were very critical to work of others. Children offended
each other and lose interest in the subject. Those who created a specific item, quickly
lose the desire to complete it, while not allowing others to change or help with their
task.
– Creating the elements together:
Children making up one element together did much more interesting projects. This
way of working seemed to be very good. Criticism or negative emotions had no place
during making illustrations. Joint creation of specific pieces and moving to the next
ones had a positive impact both on the course of action, and on contacts among the
children. Everyone tried to help others, e.g. giving new ideas and solutions, they praised
each other and they were proud of their work together, while not claiming the rights to
them.
Another aspect which significantly influenced the work with the children was teachers/
educators who were staying with them every day. Some of the tutors did not intervene
in the ideas and work of children, backing up and watching only their behavior, which
did not affect the creativity of the group. Those children created more imaginative and
less literal works, and – in our opinion – more interesting and developing imagination.
On the other hand, the second part of educators approached each of the groups,
asking about the work process, hasten children and imposing their ideas, which contributed to the reduction of children’s creativity and to showing objects / animals in
a literal way.
Weronika Zarzycka and Agnieszka Sklodowska
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Połączeni w sieci

(sieć komunikacyjna, Internet, sieć telefoniczna, mapa, naczynia krwionośne, tkanka,
nerwy)
Komunikacja to proces wymiany informacji pomiędzy jej uczestnikami. W obecnych
czasach przejawia się ona w wielu odmianach. Na co dzień korzystamy z komunikacji miejskiej/międzymiastowej, używamy sieci komunikacyjnej w mediach i Internecie
oraz komunikujemy się za pomocą telefonów. Jesteśmy uwikłani w różnorodne sieci
komunikacyjne a ponadto sami stanowimy ich część jako naturalną sieć samą w sobie.
Aby efektywnie funkcjonować w erze sieci, trzeba umiejętnie wysyłać sygnały, ale też
potrafić je właściwie odczytywać.
Scenariusz
Warsztaty rozpoczynamy rozgrzewką ruchową, aby poznać swoją indywidualną „sieć”,
uzyskać łączność z samym sobą. Zapewni to bazę do dalszych działań i ułatwi kontakt z drugim uczestnikiem. Pary zostają dobrane na zasadzie gry – przypadkowo. Od
tego momentu uczestnicy komunikują się tylko pozawerbalnie. Każda para otrzymuje
płytę gipsowo-kartonową używaną w budownictwie, która nie będzie nigdzie montowana. Pierwszym ich zadaniem jest utrzymanie płyty oraz wybór odpowiedniego miejsca
do pracy. Po ustawieniu się wszystkich par, następuje wydanie materiałów. Wszystkie
przedmioty będą w jednym miejscu, w możliwie równej odległości od każdej z par.
Dwie osoby stoją naprzeciw siebie, dzieli je ściana. Zadaniem jest stworzyć zarówno
interpersonalną sieć komunikacyjną, jak tę wizualną.
Opis
Działanie nawiązuje do frazy: mówić jak do ściany. Zwraca uwagę na problem związany z komunikacją interpersonalną. Płytę gipsowo-kartonową możemy potraktować
dosłownie jako ścianę, ale przede wszystkim jest to przegroda/bariera komunikacyjna,
którą uczestnicy mają pokonać siłą komunikacji a przy tym stworzyć interesujący wizualnie obiekt będący wynikiem przebiegu obranej przez uczestników strategii komunikacyjnej.
Czas
2-3 godz.
Materiały
• płyty gipsowo-kartonowe format 60x90 cm, grubość 9,5 mm, kolor szary (39 szt. na
całe warsztaty), wałki sosnowe o dł. 1 m, średnicy 10-25 mm, z czego 5 szt. śr. 10 mm,
5 szt. 12 mm, 5 szt. 16 mm, 5 szt. 18 mm, 5 szt. 20 mm, 5 szt. 25 mm (90 szt. na
całe warsztaty), sznury od 5 do 10 mm średnicy: po 100 m niebieskiego, czerwonego,
żółtego, zielonego, pianki montażowe duże, b. szybko schnące, 9 szt., laski kleju do pistoletu, 30 szt., rękawice ochronne, 25 szt., tzw. krawędziaki, dł. 130-150x10x4 cm zastrugane jednostronnie do wbicia w ziemię, zawiasy rozłączne ruchome z miejscem na
3 śruby do płyt gipsowo-kartonowych, 78 szt. w tym 39 szt. prawych i 39 szt. lewych
Narzędzia
• młotek, dłuta rzeźbiarskie w kompletach po 6 szt. (3 komplety na całe warsztaty),
piła ręczna do drewna 3 szt., takery 3 szt. do tego zszywki 6 szt. po 1000, noże introligatorskie
Sprzęt
• wkrętarki akumulatorowe 3 szt., wiertła do drewna, średnice: 10, 12, 16, 18, 20, 25
mm w kompletach (3 komplety), pistolety do klejenia na ciepło 3 szt.
Wiek uczestników
• 12-15 lat
Scenariusz: Karolina Kołtunicka
Prowadzenie: Dominika Borkowska, Michał Klag, Karolina Kołtunicka
Opieka artystyczna: prof. zw. Eugeniusz Józefowski
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Polska)
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Refleksje
Projekt warsztatu skierowany był do młodzieży w wieku gimnazjalnym. Była to najstarsza grupa uczestników. Postanowiłam rzucić im wyzwania. Jedno w postaci narzędzi, drugie jako ograniczenie w sposobie porozumiewania się. Motywem przewodnim
warsztatu była sieć komunikacyjna. Natomiast celem było stworzenie wizualnej sieci
komunikacyjnej jako odbicie sposobu porozumiewania się w parach. W założeniu komunikacja miała odbywać się w sposób pozawerbalny.
Warsztat rozpoczynał się od poznania siebie nawzajem oraz dyskusją na temat sieci
komunikacyjnych. Po przybliżeniu motywu, ale nie zdradzając szczegółów części twórczej, przystępowaliśmy do rozgrzewki ruchowej. Miała ona na celu nawiązanie kontaktu
w grupie, skupienie się na sobie nawzajem, nawiązanie kontaktu wzrokowego. Po ćwiczeniach nadchodził czas na pracę z materiałami. Przed rozpoczęciem przeprowadzaliśmy dokładny instruktaż dotyczący użycia narzędzi, aby nie było jakichkolwiek wątpliwości. Potem dzieliliśmy grupę w przypadkowe pary i zaczynaliśmy tworzyć. Każdemu
z prowadzących przypadały po 3-4 pary, więc mogliśmy się wymieniać obserwacjami
co do sposobu pracy uczestników.

Ze względu na trzy różne grupy, które uczestniczyły w warsztatach mamy różnorodne
spostrzeżenia. Mimo, że myśleliśmy o grupie gimnazjalnej jako trudnej do okiełznania,
to zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni w pierwszy i drugi dzień. Chociaż przy poznaniu
i dyskusji o motywie przewodnim warsztatu obydwie grupy były dość ciche, to widok
narzędzi zachęcił je do pracy. Natomiast trzecia grupa była bardzo energiczna, żywa
i głośna od początku. Musieliśmy się bardzo napracować, aby przygotować młodzież
do pracy twórczej. Tematem warsztatu była komunikacja, ale niestety zawodziła ona
na każdym kroku. Przez to, że uwaga klasy była rozproszona rozmowami i byli oni zainteresowani wszystkim, co się działo wkoło, ale nie warsztatami. W ogóle nie potrafili
słuchać.
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Tworzenie sieci komunikacyjnych na ściankach odbywało się w różny sposób. Niektóre pary rzeczywiście znalazły sobie ustronne miejsce, gdzie nikt im nie przeszkadzał
i pracowały spokojnie w ciszy, starając się nie mówić (niektórzy nie mówili wcale).
Inni zapominali o założeniach warsztatu i swobodnie porozumiewali się słowem. Kilka
par szeptało do siebie, aby wypracować wspólną koncepcję dzieła. Tworzyły się też
skupiska, ze względu na pistolety z klejem z ograniczonym zasięgiem. Wtedy nie było
szans na komunikację niewerbalną. Pod koniec pary pomagały sobie nawzajem dokończyć prace. Po wysprzątaniu przestrzeni rozpoczynaliśmy prezentacje prac. Każda para
miała chwilę, aby opowiedzieć o swojej koncepcji. Usłyszeliśmy wiele ciekawych interpretacji sieci komunikacyjnej. Uczestnicy obrazowali obrany przez siebie sposób komunikacji i to były raczej abstrakcyjne układy przestrzenne. Pary opracowywały wspólny
motyw dotyczący tego, czym dla nich jest komunikacja – powstały przeróżne prace:
serca, domy, ringi, loga Facebooka i Instagramu, postaci, w tym nawet zaginiony Portret Młodzieńca Rafaela Santi.
Efekty wizualne były rozmaite. Przede wszystkim charakteryzowały one całe grupy.
Dla urozmaicenia zmienialiśmy lub dodawaliśmy poszczególnym grupom różne narzędzia. Pierwsza grupa miała do dyspozycji piankę montażową, z której później zrezygnowaliśmy, druga otrzymała drewniane kołki, a trzecia druty i kolorową taśmę klejącą. Po zakończonych warsztatach układaliśmy z wykonanych prac książkę artystyczną
w postaci przestrzennego zygzaka. Widok wszystkich prac podsumowywał to, z jaką
grupą mieliśmy do czynienia. Mimo, że druga i trzecia grupa widziały powstałe wcześniej książki i miały materiał, aby się nim zasugerować, to prace były różne. Pierwsza
grupa skupiła się na płaszczyźnie płyty i dlatego prace były raczej dwuwymiarowe
i jednostronne. Kolejne pary próbowały już działać przestrzennie.
Po prezentacji prac zapraszaliśmy uczestników do omówienia przebiegu warsztatów. Mieli oni wtedy szansę przedstawić swój punkt widzenia i skomentować to, co się
wydarzyło. Dwie pierwsze grupy miały bardzo pozytywne wrażenia i doceniły nietypowe
rozwiązania, którymi się posłużyliśmy. Zwrócili uwagę na to, że nie byli ograniczeni tematem warsztatu i mogli go w dowolny sposób interpretować. Zaznaczyli też, że mogli
swobodnie realizować swoje prace bez nacisku, czy jakiejkolwiek próby nakierowania
ich na konkretne rozwiązania z naszej strony. Natomiast mieliśmy wrażenie, że druga
grupa była świadoma zabiegu, jakim było zastosowanie komunikacji pozawerbalnej.
Wspólnie uznali, że porozumiewanie się w obecnych czasach jest bardzo trudne. Ludzie
nie słuchają siebie nawzajem, z czego wynikają konflikty i niedomówienia. Nawet nie
spotykają się na żywo, ponieważ rozmawiają przez telefon czy portale społecznościowe
w Internecie. Trzecia, najbardziej wymagająca grupa nie była skłonna podzielić się
z nami swoimi wrażeniami.
Grupa z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
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Connected in the network

(communication network, Internet, telephone network, map, blood vessels, tissue,
nerves)
Communication is the process of information exchange between its participants. Nowadays, it manifests in many different ways. Every day we use city and intercity transport, we use the communication network in the media and on the Internet and we
communicate via mobiles. We are involved in a variety of communication networks and
also ourselves we are a part of them as a natural network. In order to function effectively in the era of the network, you need to skillfully send signals, but also be able to
read them properly.
Scenario
Our workshops begin with warm-up activities to get to know personal “network”, to get
connected with ourselves. This will provide the basis for further action and facilitate
contact with other participants. Pairs are selected on the basis of the game – accidentally. From this point, the participants can communicate only nonverbally. Each pair
receives the plasterboard used in construction, which will not be fastened anywhere.
Their first task is to keep the board and to find a suitable place to work. After setting up
all the pairs, we give out materials to work. All subjects will be stored in one place, in
a possible equidistant from each pair. Two people face each other but they are divided
by the wall. The task is to create both interpersonal communication and visual network.
Description
Activities refers to the phrase: to talk to a brick wall. It draws attention to the problem
of interpersonal communication. The plasterboard can be taken literally, as a brick wall,
but above all it is the partition / communication barrier, which the participants have to
overcome by the force of communication and at the same time create an interesting
visual object which is the result of the chosen by the participants’ communication
strategy.
Time
2-3 hours
Materials
• plasterboard format 60x90 cm, thickness 9.5 mm, gray (39 pieces for the whole
workshop), rollers pine for length. 1 m, diameter 10-25 mm, with 5 pieces 10 mm, 5
pieces 12 mm, 5 pieces 16 mm, 5 pieces 18 mm, 5 pieces, 20 mm, 5 pieces 25 mm (90
pieces For the whole workshop), cords from 5 to 10 mm in diameter: the 100 m of blue,
red, yellow, green, foam mounting large, b. fast drying, 9 pieces, glue sticks to the gun,
30 pieces, gloves, 25 pieces, the so-called squares, length. 130-150x10x4 cm chipped
unilaterally to be hammered into the ground, hinges disjoint moving from place to 3
screws into the drywall, 78 pieces including 39 pc. clockwise and 39 pieces left
Tools
• hammer, chisel carving in sets 6 pieces (3 sets for the whole workshop), handsaw for
wood 3 pieces, takers 3 pieces for the staples 6 pieces 1000, bookbinding knives
Equipment
• cordless screwdrivers 3 pieces, drill bits for wood, diameter: 10, 12, 16, 18, 20, 25
mm in sets (3 sets), glue guns heat 3 pieces
Age of participants
• 12-15 years
Written by: Karolina Koltunicka
Run by:Dominika Borkowska, Michal Klag, Karolina Koltunicka
Artistic supervision: Professor Eugeniusz Jozefowski
Academy of Fine Arts in Wroclaw (Poland)
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Reflections
The workshop was addressed to youth from the middle school. It was the oldest
group of the participants. I decided to face them with a challenge. The first in the form
of tools, the second as a limitation in the way of communication. The theme of the
workshop was a communication network. The goal was to create a visual communication network as a reflection of the way of communication in pairs. I assumed that
communication would take place in a non-verbal way.
The workshop began with getting to know each other and discussion on communication networks. After telling about the theme, but without revealing details of the
creative part, we made some warm-up activities. It aimed to establish contacts in the
group, focusing on each other, making eye contact. After the physical exercises it was
the time to work with the materials. Before starting we provided precise instruction
concerning the use of tools, that there was any doubt. Then we divided the group in
random pairs and started a creative process. Each of the leading person was responsible for 3-4 pairs, so we were able to exchange observations about the work with the
participants.

Due to the three different groups that participated in the workshops, we had a variety of observations. Although we thought about a group from high school students as
difficult to restrain, we were positively surprised on the first and second day. Although
during the discussion and presentation of the theme of the workshop the two groups
were fairly quiet, the view of tools encouraged them to work. However, the third group
was very energetic, lively and loud from the beginning. We had to work really hard to
prepare young people for a creative work. The theme of the workshop was communication, but unfortunately it failed at every step. The attention of the class was distracted
by conversations and kids were interested in everything that was happening around,
but not in the workshop. In general, they were not able to listen to us.
Creating the communication networks on the walls took place in various ways.
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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Some pairs actually found an isolated place, where nobody bothered them and worked
quietly in silence, trying not to speak (some did not speak at all). Others forgot about
the rules about the workshop and freely communicated in words. Several pairs whispered to each other, to develop a common idea of the work. There were some gatherings,
because of the glue gun with a limited range. Then the non-verbal communication was
impossible. At the end the pairs were helping each other to finish work. After cleaning
the spot we started to present the works. Each couple had time to talk about their
concept. We heard a lot of interesting interpretation of the communication network.
Participants portrayed a chosen means of communication, and it was rather an abstract
spatial layouts. The pairs developed a joint model on what for them is communication
and created various works: hearts, homes, rings, logos of Facebook and Instagram,
including even the lost Portrait of a Young Man by Raphael Santi.
Visual effects were different. First of all, they were characteristic for the whole group. In order to make it different we changed or added different tools to the particular
groups. The first group had at its disposal the PUR foam, which we later abandoned,
the second received the wooden pegs, and the third the wire and colored duct tape.
After finishing the workshop using the works of the participants we made the artist’s book in the form of a spatial zigzag. The works summed up the group’s attitude.
Although the second and third group had seen previous works and could follow them
somehow their works were different. The first group focused on the plane of the board
and therefore works were rather two-dimensional and one-sided. Consecutive pairs
tried to act spatially.
After the presentation of the work we invited participants to discuss the workshop.
They had then the opportunity to present their viewpoints and comments on what
happened. The first two groups had very positive impressions and appreciated the
unusual solutions, which we used. They stressed the fact that they were not limited by
the theme of the workshop which could be interpreted in any way. They also pointed
out that they could freely carry out their work without any pressure, or any attempt to
lead them toward concrete solutions. On the other hand we had the impression that the
second group was aware of the procedure, which was the use of non-verbal communication. Together they agreed that communication nowadays is very difficult. People do
not listen to each other which results in conflicts and misunderstandings. They usually
do not meet their friends because they talk on the phone or use social networking sites
on the Internet. The third and most demanding group was not willing to share their
impressions with us.
Group from the Academy of Fine Arts in Wroclaw
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Mikrokosmos A microcosm
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Mikrokosmos
Proponujemy, aby poszukać i wybrać jakiś mały przedmiot z otoczenia (liść, gałąź,
kwiat, fałd tkaniny etc.) Uważnie patrzeć na ten obiekt za pomocą lupy, odnotować
jego szczegóły i cechy, zobaczyć jego świat, zanurzyć się w nim. Następnie poprosimy
dzieci, aby opisały to, co widziały w prostych słowach na przykład: „miękki”, „szorstki”,
„kolczasty”, „falisty”, „pełen dziur” itp. Następnie omówimy jego wygląd. Dzięki naszej
pomocy, dzieci wymyślą nowe idee: co lub kto może zamieszkiwać taki ciekawy świat –
ludzie, zwierzęta, kosmici, bakterie, bałwanki... Potem poprosimy dzieci o narysowanie
fragmentu widzianego przez nie świata na arkuszach tektury. Każdy obszar (moduł)
składa się z kartonowego arkusza A4, który jest przecięty wzdłuż. Obszar ten może być
biały lub kolorowy. W ten sposób jeden moduł ma cztery strony.
Jeden uczestnik może utworzyć wiele modułów, na których będzie rozwijać wymyślone
historie swoich bohaterów dziejące się w odpowiednim środowisku. Na przykład: podróż
cząsteczki w las cierniowy. Albo: mrówka rozpoczynająca przygodę gdzieś w świecie
złożonym z kawałków kolorowego papieru, gdzie spotyka niezwykłe stworzenia. Albo:
mikroskopijny słoń, który wpada w system światów z suchej trawy i nieustannie wybija
sobie drogę na zewnątrz. Albo: wycieczka małego człowieczka do miasta-jaskini. Można
wyobrazić sobie wiele takich sytuacji, ale na każdej stronie dziecko ma napisać kilka
słów wyjaśniających, co się dzieje.
Skończone moduły można łatwo umieścić w książce, ponieważ wszystkie mają być
tej samej wielkości. Proponujemy, aby umieścić je także w strukturze trójwymiarowej
(książka-labirynt, książka miejska, książka-mapa), gdyż przez niewielkie nacięcie krawędzi stron, można je nakładać na siebie. Moduły mogą być rozmieszczone w sposób
losowy, co daje nieoczekiwane kształty, struktury i otwiera nietypowe rozwiązania konstrukcyjne.
Po zakończeniu warsztatu struktura zostanie zdemontowana; arkusze z modułu mają
być zszyte w formie płaskiej książki, którą dziecko może zabrać ze sobą.
Opis
W tym projekcie naszym zadaniem jest skupienie uwagi dziecka na rzeczach i procesach otaczających nas każdego dnia, wykorzystując zasadę działania od prostych do
złożonych – stworzenie świata fantazji, poczynając od małego fragmentu. Zanurzenie
w innym świecie zwykle pozostaje niezauważone, trudno je usłyszeć, podziwiać to, co
zostało zobaczone. Również niełatwo zauważyć i zrozumieć relacje, które występują
w przyrodzie. Proces obserwacji obiektów przyczynia się do przebudzenia logicznego
myślenia dziecka – informacja jest analizowana a następnie przełożona na właściwości
świata, w którym żyje uczestnik projektu. Projekt pomaga również w rozwoju uwagi
i koncentracji, pomaga w aktywności ruchowej ręki i poszerza umiejętności manualne.
Wspólny wysiłek całej grupy dzieci daje niezwykły efekt w postaci historii połączonej
przez księgę-instalację. Warsztaty dadzą impuls do poszerzania potencjału naukowego i twórczego uczestników. Taki projekt może wpływać na wybór przyszłego zawodu
przez dzieci, ich działalności lub hobby.
Materiały
• karton biały A4, 25 arkuszy (200-220 g/m2), karton kolorowy A4, 25 arkuszy (200220 g/m2), gwasz, akwarela, farby akrylowe 10 zestawów, ołówki 25 szt., cienkie
pędzelki 50 szt., cienkie markery 10 zestawów kolorów (6-12)
Narzędzia
• nożyczki 3 szt., statyw fotograficzny 2 szt., lupa (szkło powiększające) 10-20 szt.
Wiek uczestników
• 7-12 lat
Scenariusz i prowadzenie: Tetiana Ivanenko, Apollinariia Nepsha, Mariya Shcherbinina
Opieka artystyczna: prof. Michael Opalev
Państwowa Akademia Projektowania i Sztuki w Charkowie (Ukraina)
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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Refleksje
Temat 15. Kieszeni Vincenta to książka artystyczna (w najszerszym znaczeniu tego
zwrotu). Ale organizatorzy wydarzenia skupili naszą uwagę głównie na książce jako na
instalacji. Nasza grupa – Polina Nepsha, Masha Shcherbinina i doc. Tatiana Ivanenko
– przygotowała od razu trzy projekty, z których wybrany został Mikrokosmos. Moim
zdaniem był to bardzo udany pomysł, który otwierał nieograniczone możliwości dziecięcej fantazji. Uczestnikom warsztatów zaproponowaliśmy, by spojrzeli na elementy
przyrody, które znajdują się pod ich stopami, przez szkło powiększające; później przerysowali zauważone wzory kory, gałązek, kwiatów, suchego grzyba, szyszek i zasiedlili
je stworzeniami – rzeczywistymi lub wymyślonymi. Ponadto, należało stworzyć w tym
świecie jakąś historię i narysować ją na kartce niedużego formatu.
Pierwszego dnia mieliśmy grupę dzieci w wieku 11-12 lat. Kiedy wyjaśniliśmy im
ich zadanie, od razu zetknęliśmy się z barierą ze strony niektórych chłopców: „Ja nie
umiem rysować”. Trzeba było wziąć ołówek do ręki i rysować razem z nimi. Tak pracowaliśmy razem przez dwie godziny, podpowiadaliśmy im historie i tworzyliśmy je
razem. Wynikiem pracy pierwszego dnia były kolorowe kartki papieru zapełnione fabułą. Pod koniec warsztatów dzieci, znużone pracą na siedząco, zaczęły podpalać szkłem
powiększającym wszystko, co się dało, dostarczając nam tym sporo emocji. I mogłoby
się wydawać, że był to najtrudniejszy dzień, a to był dopiero początek.

Nadaktywność grupy następnego dnia przekraczała wszelkie normy. Bieganina,
zabawa pokrzywą… Jakimś cudem udało nam się skupić uwagę tej ruchliwej grupy
trzydziestki dzieci na rysowaniu, ułożyć instalację z kartek kolorowego papieru i zorganizować omówienie prac. Wszystko działo się błyskawicznie, a czas wolny od rysowania
służył licznym próbom podpalenia kory, namiotu, naszego sprzętu fotograficznego czy
własnych ubrań… Mimo wszystko, okazało się, że dzieci były zadowolone ze swoich
prac, ponieważ, odchodząc, zabrały je wszystkie ze sobą.
Dzień trzeci. Duża grupa pięcio-, sześcioletnich maluchów, aktywna i ciekawska.
Wszystkie w identycznych żółtych kamizelkach. Bystre dzieciaki dużo z nami rozmawiały, choć wiedziały, że bez tłumacza nie całkiem je rozumiemy. Właściwie, nawet
nasz tłumacz, Maciej, nie zawsze je rozumiał. Bardzo ważne było to, że ich nauczyciele
byli uważni i odpowiedzialni. Pilnowali oni dzieci i pomagali im w zrozumieniu zadania.
Co prawda od razu, jak tylko wyprowadziliśmy grupę na polanę, wszyscy rozbiegli się
i zniknęli między krzewami. Jednak później okazało się, że dzieci po prostu bardzo
odpowiedzialnie podeszły do poszukiwań materiałów. Maluchy były też zachwycone
możliwością mieszania farb, aby uzyskać nowy kolor i robić odciski.
Tetiana Ivanenko, Apollinariia Nepsha, Michael Opalev, Mariya Shcherbinina

44

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

Mikrokosmos A microcosm

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

45

A microcosm
We propose to find and choose a small object from the environment (a leaf, a branch,
a flower, folds of fabric, etc.). Carefully look at this object with a magnifying glass, to
notice its details and features, see the world, to immerse in it. Then we will ask the
children to describe what they see in simple words such as “soft”, “rough”, “thorny”,
“wavy”, “and full of holes” and so on. Then we will discuss its appearance. With our
help, the children come up with new ideas: what or who may inhabit such an interesting world - people, animals, aliens, bacteria, snowmen ... Then we will ask the children to draw textures and fragments seen in the world on sheets of cardboard. Each
area (module) is a folded in half strip from a sheet of A4 cardboard, which is cut along.
The area can be white or colored. This way, one module is four pages.
One participant can create multiple modules, on which the invented stories with characters in a corresponding environment will be developed. For example, it can be the
molecule’s journey in the forest of thorns. Or an ant starting the adventure, somewhere in the world made up of pieces of colored paper where it meets unusual creatures.
Or a microscopic elephant which falls into a system of worlds from the dry grass, constantly punching its way out. Or the little man’s tour through the city-cave. You can
imagine plenty of such situations. But on each page the child has to write a few words
explaining what’s going on.
Finished modules can easily be placed in the book because they all have the same size.
We propose to put them in the three-dimensional structure (a book-labyrinth, a book
transportation, a book map), because through a small incision edge of the pages, they
can overlap. The modules may be arranged in a random way, resulting in unexpected
shapes, structures and opens the unusual perspectives of the stories.
After the end of the workshop the structure will be disassembled; module-sheets can
be sewn in the form of a flat book that a child can take with him/her.
Description
In this project, our task is to focus the child’s attention on things and processes that
surround us every day, using the principle from simple to complex – to create a fantasy world, ranging from small fragment. Immersion in another world usually goes
unnoticed, hard to hear, admire what has been seen. Also not easy to observe and
understand are the relationships that exist in nature. The process of observation of
objects contributes to the awakening of the child’s logical thinking - the information is
analyzed and then translated into the properties of the world in which the participant of
the project lives. The project is also about the development of attention, about training
hand’s motor activity and about cultivating manual skills.
A collaborative effort of the entire group of children will give a remarkable effect in the
form of a history linked by a book-installation. Workshop will give a stimulus to the formation of scientific and creative potential of the participants. Such a project-reflection
may influence the children’s choice of their future profession, activities or hobby.
Materials
• white cardboard A4, 25 sheets (200-220 g / m2), cardboard color A4, 25 sheets
(200-220 g/m2), gouache, watercolor, acrylic paint 10 sets, pencils, 25 pieces, thin
brushes 50 pieces, thin markers 10 sets of colors (6-12)
Tools
• scissors 3 pieces, camera tripod 2 pieces, loupe (a magnifying glass) 10-20 pieces
Age of participants
• 7-12 years
Written and led by:Tetyana Ivanenko, Apollinariia Nepsha, Mariya Shcherbinina
Artistic supervision: Professor Michael Opalev
National Academy of Design and Arts in Kharkov (Ukraine)
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Reflections
The subject of the 15th Vincent’s Pocket was the artist’s book (in the broadest sense of the term). But the organizers of the event focused our attention mainly on the
book as installation. Our group – Polina Nepsha, Masha Shcherbinina and PhD Tatiana
Ivanenko – prepared at once three projects, from which was chosen one – Microcosm.
In my opinion it was a very successful idea, which opened unlimited possibilities for
children’s fantasy. The workshop participants were told to look at the elements of
nature, which were under their feet, through a magnifying glass; later they were to
redraw noticed patterns of bark, twigs, flowers, dry mushroom, cones and settled them
with creatures - real or imaginary. In addition, it was necessary to create in the world
a story and draw it on a piece of a small format.
The first day we hosted a group of children aged 11-12 years. When we explained
to them their task, we immediately met with a resistance of some boys who were
saying: “I do not know how to draw.” We had to take pencil sin hands and draw with
them. So we worked together for two hours, we gave them some advice about stories,
and we made them together. The result of the first day of work was colored sheets of
paper filled with storyline. At the end of the workshop the children, tired with the work,
began to set fire on everything they could using the magnifying glass, giving us a lot
of emotions. And it would seem that this was the most difficult day but it was only the
beginning.

The overactivity of the children the next day exceeded all standards. But ... somehow we managed to focus the attention of this busy group of thirty children on drawing
and then to arrange the installation from sheets of colored paper and discuss the work.
Everything happened fast but the free time from drawing children devoted to served
numerous attempts to set fire to the cortex, the tent, our camera equipment or own
clothes ... After all, it turned out that the children were happy with their work, because
took them all walking away.
The third day. A large group of five-six years old kids, active and curious. All in
identical yellow vests. The smart kids talked a lot with us, although they knew that we
did not quite understand everything without an interpreter. In fact, even our interpreter, Maciej did not always understand them. It was very important that their teachers
were attentive and responsible. They watched their children and help them to understand the task. But, as soon as we moved into the lea the whole group scattered and
disappeared among the bushes. However, later it turned out that the children were just
very responsibly and immediately started to search the materials for heir work. The little children were also amazed by mixing paints to get a new color and making prints.
Tetyana Ivanenko, Apollinariia Nepsha, Michael Opalev,Mariya Shcherbinina,
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Strony osobowe

zaprojektowana sytuacja twórcza, czyli projekt warsztatu artystycznego
W swoich założeniach warsztat nawiązuje do zagadnień związanych z inteligencją emocjonalną człowieka, a szczególnie – odczytywania sygnałów niewerbalnych ludzkich
oczu i twarzy. Twórcze działania młodzieży będą wynikiem ich reakcji – odpowiedzi na
wyniki badań amerykańskich psychologów, które wykazują zmiany niektórych funkcji
ludzkiego mózgu, związanych z inteligencją emocjonalną, stwierdzone powszechnie
u przedstawicieli młodego pokolenia w większości komunikującego się pośrednio za
pomocą dotykowych urządzeń elektronicznych.
Cele
- Refleksja młodych uczestników na temat stanów emocjonalnych i inteligencji emocjonalnej człowieka oraz próba odniesienia się do tego tematu za pomocą sztuki
(z sugestią wykorzystania książki artystycznej jako medium).
- Uwrażliwianie, zachęcenie do krytycznego przyjrzenia się oraz dyskusji na temat
rozwoju cywilizacyjnego oraz jego skutków. Zaproszenie do wyrażania własnego stanowiska wobec zjawisk globalnych.
- Rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji, uczuć oraz refleksji i opinii za pomocą działań artystycznych.
- Wzmacnianie potencjału twórczego oraz rozwijanie kreatywności uczestników poprzez wysoki poziom otwartości formuły warsztatu nastawionej na proces intelektualny
i twórczy, zamiast na efekt końcowy.
Przebieg
Przywitanie uczestników warsztatu przez prowadzących oraz rozmowa na temat idei
spotkania.
Wychodząc od tematu rozwoju technologii i zmian w zdolnościach komunikacyjnych
współczesnego człowieka, pragniemy skłonić do refleksji nad interpersonalnymi umiejętnościami odczytywania emocji z reakcji ludzkiego ciała, mimiki, oczu, gestów oraz do
rozmowy na temat inteligencji emocjonalnej w dobie rozpowszechnionej komunikacji
pośredniej. Pragniemy zachęcić młodzież do spojrzenia na człowieka, a zwłaszcza jego
twarz, jako na książkę, z której wyczytać można przeróżne stany emocjonalne i uczucia
oraz inne informacje czy narracje. Planujemy zainicjować działania twórcze młodzieży rozmową na temat różnorodności książki artystycznej jako dziedziny współczesnej
sztuki. Nakreślenie ewolucji jaką przeszła książka, od pojawienia się pisma do obiektu
sztuki, oraz krótkie przedstawienie cech charakterystycznych książki artystycznej ma
pomóc w uruchomieniu procesu tworzenia przez młodzież ich własnych dzieł.
Prezentacja materiałów i narzędzi możliwych do wykorzystania podczas tworzenia
książki artystycznej wokół tematu „Strony osobowe”.
Podział uczestników warsztatu na grupy (możliwa jest też praca indywidualna) i wybór
materiałów do dalszej pracy.
Dyskusje w grupach na temat koncepcji ich książki artystycznej, formy wyrazu i podziału pracy.
Wybór materiałów, narzędzi i form do twórczej wizualizacji refleksji grupy wokół pytania o rolę inteligencji emocjonalnej w komunikacji współczesnego, otoczonego nowymi
technologiami człowieka.
Wybór miejsca i realizacja/stworzenie książki artystycznej Strony osobowe.
Prezentacja dokonań poszczególnych grup, wymiana refleksji.
Dyskusja podsumowująca warsztat.
Opis
Warsztat Strony osobowe nawiązuje do zagadnień związanych z inteligencją emocjonalną człowieka, a szczególnie odczytywania sygnałów niewerbalnych ludzkich oczu
i twarzy. Zagadnienia te będą inspiracją do refleksji, okazją do filozofowania oraz twórczego działania w dziedzinie książki artystycznej. Uczestnicy będą zachęcani do stworzenia obiektów wyrażających ich doświadczenia, idee, myśli czy opowieści związane
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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z emocjami, niewerbalnymi sygnałami czy nowoczesnymi technologiami – niekoniecznie za pomocą słów i stronic, za to przy użyciu prostych materiałów i technik graficznych tj. fotografii czy ksero.
Materiały
• sznurki, sznur, lina, papier w formacie A3: różne kolory o grubości ok 200 gr/m2,
karton szary (sztywny) w arkuszach, papier szary (miękki) z rolki lub w arkuszach, klej
polimerowy, taśmy klejące, papier ksero w formacie A3, markery, pisaki
Narzędzia
• nożyczki, noże techniczne
Sprzęt
• megafon, kserograf czarno-biały A3, laptopy, maszyna do szycia, cyfrowe aparaty
fotograficzne 3 szt,. drukarka fotograficzna i papiery oraz toner do niej (ok. 50 papierów na warsztat)
Wiek uczestników
• 12-15 lat
Scenariusz i prowadzenie: Aleksandra Andreeva, Paulina Andruczyk, Krzysztof Dziemian, Iwona Prusko
Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie Po Drodze w Suwałkach, (Polska)
Refleksje
15.
Międzynarodowe
Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta
2016, których tematykę nakreślała książka artystyczna, trwając (z perspektywy uczestnictwa), zdawały
się: wielkim, plenerowym
laboratorium
twórczości,
z perspektywy czasu (a także z dystansu) wydają się
ciekawym spotkaniem małych i dużych w działaniu
pełnym rozmaitych namysłów. Książka artystyczna
ogólnie rzecz biorąc okazała
się trudną, jednak bardzo
owocną inspiracją dla tych,
którzy w warsztatach brali udział oraz tych, którzy je konstruowali.
Hasło, jakie przypomina mi się w wyniku przywołania doświadczenia bycia współautorem i współprowadzącym warsztat Strony osobowe Stowarzyszenia Nie Po Drodze
z Suwalszczyzny, to dociekliwość. Młodzież uczestnicząca w warsztatach w procesie tworzenia prac, zgodnie z założeniami i otwartością zaproponowaną przez prowadzących,
obierała rożne strategie i z zaproponowanej refleksji nad danymi z badań psychologów
przeprowadzonych na przedstawicielach ich pokolenia dotyczących percepcji emocji
i komunikatów, które nadaje ludzka twarz, wnikliwie poszukiwała kontekstów, w które
mogłaby wpisać siebie. Z jednej strony było to trudne zadanie, wymagające otwarcia się
i odwagi, z drugiej powstały prace osobiste, refleksyjne, krytyczne, emanujące wrażliwością, ale też tak różnorodne jak by nie były efektem jednego warsztatu, a kilku.
Zakładane 2 godziny czasu trwania warsztatu, przy tego typu pracy z młodzieżą,
są zdecydowanie niewystarczające, dlatego bardzo jestem wdzięczny organizatorom
i nauczycielom (młodzi uczestnicy tego typu rozterek nie okazywali) za to, że mogliśmy
pracować dłużej.
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Personal pages
A designed creative situation, which is a project of artistic workshop
In its assumptions the workshop refers to issues related to the emotional intelligence of
a human being and especially to reading non-verbal human eyes and face signals. The
creative youth activities will be the result of their reaction – a response to the results of
research by American psychologists which suggests changes in certain functions of the
human brain associated with emotional intelligence found commonly among the young
generation who mostly communicates indirectly via the touch electronic devices.
Objectives
– Reflection of young participants about the emotional states and emotional intelligence
of a man and the attempt to relate it to this theme through art (with the suggestion to
use the artist’s book as a medium).
– Raising awareness, encouraging critically views and discussion of the development of
civilization and its effects. Invitation to expressing their attitudes toward global phenomena.
– Developing the ability to express emotions, feelings, reflection and opinions through
artistic activities.
– Strengthening the creative potential and developing the creativity of participants
through a high level of openness formula workshop focused on the process of intellectual and creative development, rather than the final result.
Course of the workshop
Welcoming the participants of the workshop by the leaders and a talk about the idea
of the meeting.
Starting from the theme of technology development and changes in the communication skills of a modern man, we want to encourage reflection on the interpersonal skills
of reading emotions from the reaction of the human body, facial expressions, eyes,
gestures, and to talk about emotional intelligence in the era of widespread indirect
communication. We want to encourage young people to look at the human being, and
especially his/her face, as a book, where you can read various emotional states and
feelings as well as other information or narratives. We plan to initiate creative activities
of young people talking about the diversity of artistic book as a field of contemporary
art. Outlining the evolution that the book underwent from the appearance of a letter to
the art object, and a brief statement of the characteristics of an artist’s book which is
intended to help start the process of creating own works.
Presentation of the materials and tools that can be used when creating artistic books
related to the theme of “personal pages”.
The division of the workshop participants into groups (an individual work is also possible) and the selection of materials for the further work.
Group discussions on their concept of the artist’s book, forms of expression and division
of labor.
The selection of materials, tools and forms of the creative visualization of the group’s
reflection on the issue of the role of emotional intelligence in the modern communication and the surrounded by new technologies man.
Site selection and implementation / creation of the artist’s book entitled Personal pages.
Presentation of the achievements of individual groups, the exchange of reflection.
A summative discussion of the workshop.
Short description
The workshop entitled Personal pages refers to issues related to the emotional intelligence of a human being and especially to reading non-verbal human eyes and face
signals. These issues will be an inspiration for reflection, an opportunity to philosophize
and creative activities in the field of the artist’s books. Participants will be encouraged
to create objects expressing their experiences, ideas, thoughts or stories related to
emotions, nonverbal signals or modern technology – not necessarily through words
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and pages, but using simple materials and of graphic techniques such as photography
or photocopying.
Materials
• strings, rope, paper A3: various colors with a thickness of about 200 g / m2, gray
(rigid) sheets, gray paper (soft) with a roll or cut sheet, polymer adhesive, adhesive
tape, copy paper format A3, markers, pens
Tools
• scissors, technical knives
Equipment
• megaphone, black-and-white A3 photocopier, laptops, sewing machine, digital cameras 3 pieces, photo printer with paper, and toner to it (approx. 50 papers on workshop)
Age of participants
• 12-15 years
Written and led by: Aleksandra Andreeva, Paulina Andruczyk, Krzysztof Dziemian, Iwona Prusko
Association for Social and Artistic Activity Not by the Way in Suwalki (Poland)
Reflections
15th International Creative Anxiety Workshops Vincent’s Pocket 2016 whose theme
was related to the artist’s book (from the perspective of participation) seemed to be:
a large, open-air laboratory of creativity, from the perspective of time (as well as
from a distance) seemed to be an interesting encounter of large and small ideas in full
operation. The artist’s book in general proved to be difficult, but very fruitful inspiration
for those who participated in the workshops and those who created them.

The main idea which reminds me the recollection of the experience of being a coauthor and a co-leader of the workshop entitled Personal Pages by Association Not by
the Way from Suwalki is curiosity. Young people participating in workshops in the process of creating the work, according to the assumptions and openness proposed by the
leaders, employed various strategies and carefully looked for the contexts where they
could find themselves on the basis of psychological research conducted for representatives of their generation on the perception of emotions and messages of a human face.
On the one hand, it was a difficult task, requiring openness and courage, on the other
hand participants created very personal, reflective and critical works emanating sensitivity but also they were so different as if they were the result of a few workshops.
Two hours designed for the workshop with this type of work with young people is
clearly insufficient, so I am very grateful to the organizers and teachers (the young
participants seemed not to have this kinds of problems) that we could work longer.
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

53

Drzewiasta książka harmonijkowa A tree concertina book

54

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

Drzewiasta książka harmonijkowa
Opis
Drzewiasta książka harmonijkowa to projekt, w którym grupa dzieci tworzy dużą książkę harmonijkową wykonaną z płótna umieszczonego między drzewami na skraju parku.
Płótna są już zainstalowane obok siebie na linach, które układają się w zygzaki wśród
pni drzew. Każde płótno ma dwie strony, tak samo jak klasyczna papierowa książka
harmonijkowa. Dlatego też dzieci będą pracować w parach, każda po jednej stronie
płótna. Dzieci będą miały za zadanie przedstawiać swoje otoczenie poprzez impresjonistyczną ulotną chwilę oraz wszelkie asocjacje przypominające dane środowisko. Będą
pracować na otwartym powietrzu jak impresjonistyczni malarze, tworząc w otoczeniu
przyrody i drzew. Będą używać farb, pędzli, ale także własnych rąk i dowolnych naturalnych materiałów, które można znaleźć w okolicy. Dzieci będą mogły komponować
płótna na różne sposoby, nakładając czy przedziurawiając materiały naturalne. Będą
mieć nieograniczone możliwości w tworzeniu swoich impresji oraz planowaniu procesu
twórczego i działania. Każde płótno będzie ciekawym eksperymentem tworzonym przez
dwie osoby, a efekt końcowy będzie przenikać się z dziełami kolejnych par. Celem tego
zadania jest rozwijanie spostrzegawczość i wyobraźni dzieci a także ich ekspresji performatywnej.
Materiały
• liny jutowe (długość 100 m, średnica 5-10 mm), zaciski lub kołki (60 szt.), płótno
lniane lub jutowe (szerokość 150 cm, długość 40 m), farby temperowe (plakatowe),
pędzle o różnych szerokościach (60 szt.), pojemniki na wodę, szpilki, węgiel, kolorowe
kredki
Narzędzia
• nożyczki, taker
Wiek uczestników
• 7-12 lat
Scenariusz: Barbora Vostalová
Prowadzenie: Barbora Vostalová, Eva Svátková, Matěj Toman
Opieka artystyczna: doc. Jiři Surůvka
Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)
Refleksje
Warsztaty artystyczne dla dzieci podczas Kieszeni Vincenta były dla mnie pierwszym doświadczeniem tego typu. Poza tym nigdy wcześniej nie pracowałam z małymi
dziećmi, więc był to dla mnie ciekawy eksperyment. Przy wymyślaniu projektu nie wiedziałam, jak dzieci będą reagowały na zadany temat, tym niemniej jestem pozytywnie
zaskoczona wynikami.
Inspiracją były moje doświadczenia z jogą. Uznałam, że można by spróbować medytacji z dziećmi. Później połączyłam to z aspektem przyrodniczym, ponieważ przestrzeń parku do tego zachęcała. Moim zamiarem było, aby dzieci choć na chwilę spróbowały obcować z otoczeniem, skupić się na czymś innym – na przyrodzie, która jest
naszym pierwotnym domem i jest dla nas bardzo ważna. W dzisiejszym, nowoczesnym
świecie mają coraz mniej okazji do przebywania na łonie natury. Wokół nich są nowoczesne udogodnienia, takie, jak telewizja, komputery czy tablety pełne filmów i gier,
które jednak nie rozwijają dziecięcej wyobraźni.
Obawiałam się, czy dzieci będą się dobrze bawić. Byłam jednak zaskoczona, że niektóre z nich miały już doświadczenia z medytacją, która je bawiła. Oczywiście wśród
nich były również i takie dzieci, które nie były tym za bardzo zainteresowane, ale byli
to w większości chłopcy, dla których największą zabawą była piłka nożna. Sama część
artystyczna, podczas której dzieci dobierały się w pary, wybierały potrzebne materiały, stanęły przy płótnach i zaczęły tworzyć, przebiegała bez problemów. Dzieci były
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samodzielne, aktywne, nie brakowało im pomysłów – były po prostu spontaniczne.
Przeważnie trzymały się tematu przyrody, malowały pejzaże, zwierzęta, drzewa. Były
również wśród nich i takie, które tworzyły prace na temat Gwiezdnych Wojen, które
aktualnie są do obejrzenia w kinach. Sprawiało im to przyjemność, więc oczywiście nie
próbowaliśmy im tego odradzać.

Same dzieła, które zostały stworzone w przeciągu trzech dni, podobały nam się,
byliśmy dosłownie zachwyceni kreatywnością i pomysłami, z którymi tak małe dzieci
spontanicznie pracowały. Ciekawym spostrzeżeniem było dla nas, że każda grupa była
inna. Każda z nich miała inny temperament, pracowała z różnym zaangażowaniem.
Najlepiej pracowało nam się z grupą trzecią. Dzieciom udało się naprawdę na dłuższą
chwilę pogrążyć się w spokoju podczas medytacji, potrafiły się całkowicie rozluźnić i nie
bały się eksperymentować. W procesie tworzenia używały rąk i wszystkiego, co było
dostępne. Malowały nawet po sobie samych, co dołożyło nam pracy związanej z ich
myciem. Była to jednak dla nas świetna zabawa. Gotowe prace w porównaniu z tymi
z poprzednich dni były najciekawsze, a w ich tworzenie był włożony największy wysiłek.
Myślę, że warsztaty były dla dzieci frajdą, a także, że praca bawiła je tak samo,
jak nas.
Barbora Vostalová
Tłumacznie: Mateusz Bartkowiak
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A tree concertina book
Project description
Tree concertina book is a project, in which a group of children create a large concertina
book made from canvas placed among the trees on the edge of the park. Canvases are
already installed next to each other on the ropes, which are arranged in zigzags among
the tree trunks. Each canvas has two sides, in the same way as a classic paper concertina book. Therefore, children will work in pairs on a single canvas, each on one side.
Children will aim to present their surroundings through an impressionistic fleeting moment and any associations which are reminded by a given environment. They will work
in the open air as the impressionistic painters surrounded by nature and trees. Children
will be able to compose the canvas in various ways, imposing, tearing natural materials
and so on. They will have endless possibilities in creating their impressions and they
can arrange the whole process in any action way. Each canvas will be an interesting
experiment created by two people which in the end result will permeate the works of
successive pairs. The aim of this task is to develop perceptiveness and imagination of
children and their performative expression.
Materials
• jute rope (lenght 100 meters, diameter 5–10 milimeters), clips or clothes pegs (60
items), coarse linen or jute canvas (width 150 centimeters, lenght 40 meters), tempera
colours, brushes of different widths (60 items), cups of water, pins, charcoals, colour
chalks.
Tools
• scissors, takers
Age group:
• 7 – 12 years
Scenario: Barbora Vostalová
Run by: Barbora Vostalová, Eva Svátková, Matej Toman
Artistic supervision:PhD Jiři Surůvka
University of Ostrava (Czech Republic)

Reflections
Art workshops for children which took place during the Vincent’s Pocket was my
first experience of this kind. What is more, I had never worked with young children
before, so it was an interesting experiment for me. Having invented the main idea
I did not know how children would react to a given subject, nevertheless, I am positively surprised by the results.
Inspired by my yoga experience I thought that it was possible to try to meditate
with children. Then I combined it with the aspect of nature, because the space of the
park encouraged it. My intention was to make kids to commune with the environment
at least for a while, to focus on something else than an everyday life- on nature, which
was our primary home and it was very important to us. In today’s modern world children have less and less opportunity to stay close to nature. They are surrounded by
modern facilities such as television, computers and tablets full of movies and games,
but they do not develop a child’s imagination.
I was afraid that the children would not have fun. But I was surprised that some
of them have already had experience with meditation, which they enjoyed. Of course,
there were children among them who were not very interested in this, but they were
mostly boys, for whom the most exciting thing was football. The artistic part, during
which children picked up pairs, chose the necessary materials, stood at the canvases
and began to create, proceeded without problems. The children were independent,
active, there was no shortage of ideas – they were simply spontaneous. Kids mostly
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clung to the nature theme, therefore they painted landscapes, animals, trees. However,
some of them made works on Star Wars which may be seen currently in cinemas.
They had great fun, so of course we did not try to discourage them.
The works were created in three days and we loved them, we were literally delighted
with the creativity and ideas with which such little children worked spontaneously. An
interesting observation for us was that each group was different. Each of them had
a different temperament, worked with different commitment. We worked the best with
a third group. Children were able to be quiet during meditation for a really long time,
they could relax completely and not to be afraid to experiment. In the process of creating they use the hands and everything what was available. They painted even on
themselves which added some work due to washing them. But it was great fun for us.
The works made by the third group were the most interesting and the greatest efforts
were put in their creation.

I think that the workshops were fun for children, and that the work was as much
amusing for children as for us.
Barbora Vostalová
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Księga obrazem A picture book
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Księga obrazem
Zadanie: Wykonanie obiektu plastycznego księgi-obrazu z wierszem autorskim na temat przyjaźni, miłości, rodziny itd.
Opis
Celem warsztatu jest wykonanie oryginalnego obiektu sztuki: księgi-obrazu. Jest to
obiekt niezwykłej formy, kiedy księga staje się obrazem do powieszenia. Każdy uczestnik stworzy swoją własną księgę (wiersz, ilustrację, okładkę). Tematem wiersza może
być przyjaźń, miłość, rodzina itp. Tekst może zawierać również ilustrację. Technika
plastyczna do wyboru. Do wyprodukowania okładki zastosujemy technikę modelowania
dającą obiektowi charakter oryginalności. Wszystkie książki będą zbiorową instalacją
w przestrzeni. Taki niezwykły sposób wizualnej interpretacji książki może pomóc ponownie odkryć zapomniany już stosunek do czytania.
Wstęp
Zapoznanie się z grupą uczniów oraz przedstawienie warsztatu.
Motywacja
Pokaz różnych typów pisma, ilustracji oraz wierszy.
Realizacja
10 min – rozważanie nad wierszem i formą ilustracji
10 min – wytłumaczenie sposobu pracy
30 min – produkcja ramek gipsowych.
Każdy uczestnik otrzyma materiał potrzebny do produkcji ramek gipsowych (kartony
oraz folię jako podkładkę, bandaż lub gazę, dwa pojemniki, łyżeczkę plastykową, gips,
wodę)
20 min – napisanie wiersza w formie dwóch utworów czterowersowych na temat zainteresowania, przyjaciół, rodziny, miłości, przyrody…
20 min – ilustracja (technika do wyboru)
15 min – instalacja końcowa
15 min – przedstawienie dzieł
Materiały
• karton (50x50 cm) 50 szt., noże 5 szt., folia (50x50 cm) 50 szt., gaza lub bandaż 15
m.b., nożyce 25, biały gips 7 kg, pojemniki do gipsu i wody 25 szt., łyżki plastykowe
25 szt., kolorowe rysunki 20 szt., rysunki A4 30 szt., ołówki 25 szt., długopisy 25 szt.,
markery 25 szt., sznurek naturalny 3 m.b., klej dyspersyjny (płynny) 10 szt., farby
plakatowe, farby akrylowe pędzle 25 szt., pojemniki na wodę
Wiek uczestników
• 13-15 lat
Scenariusz i prowadzenie: Veronika Kakarová, Diana Vincejová, Sabína Vodová
Opieka artystyczna: dr Tatiana Bucharová
Uniwersytet w Preszowie (Słowacja)
Refleksje
Dzisiejszy wpływ mediów elektronicznych powoduje odejście od tradycyjnego czytania książek. Temat tegorocznego warsztatu – książka artystyczna – skierował uwagę
na odczuwanie poziomu artystycznego książek autorskich. Zwłaszcza na ich wykonanie
plastyczne, w tym ilustracje, typografię oraz ogólne wzornictwo książki.
Nasz warsztat skupił się na procesie tworzenia książki-obiektu w formie obrazu do
powieszenia. Po wstępnej części motywacyjnej uczestnicy stworzyli prostokątną ramę
gipsową formatu A4. W praktyce jest ten sposób rzadko wykorzystywany z powodu
jego trudności, chociaż należy do tradycyjnych technik modelowania. Po wstępnym
przedstawieniu procesu pracy uczniowie rozpoczęli pracę twórczą. Technika wymagała
dyscypliny oraz odważnych zręczności dotykowych. W pierwszy dzień nie sprzyjała
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pogoda. W warunkach zewnętrznych ciężko przewidywać pogodę, więc nie udało nam
się zainstalować prac. Doszło tylko do prezentacji werbalnej. Druga część zadania polegała na przygotowaniu tekstu oraz ilustracji. Zadaniem uczniów było zastanowić się
nad krótkim tekstem w formie wiersza, mottem, dowcipem na temat miłość, przyjaźni
i innych ważnych wartości życiowych. Następnie tekst został uzupełniony ilustracją
wykonaną dowolną techniką. Etap ten był spokojniejszy, uczniowie zrelaksowali się po
pierwszej wymagającej części. Bawili się, dowcipkowali, lecz i ciężko zastanawiali się.
Wynikiem były w większości motta, lecz i teksty popularnych piosenek (rozpoznaliśmy
polski rap). Pojawiły się nawet motta w łacinie. Ostatnia część polegała na umocowaniu części tekstowo-rysunkowej do finałowej instalacji. Z kolei nastąpiła ocena werbalna – indywidualne przedstawienie autora. To idealna okazja do wzajemnej komunikacji
oraz interakcyjnego zapoznania się. Każdy z uczniów starał się jak najlepiej przedstawić swój utwór. Czasami powstała bardzo inspirująca dyskusja.
Za najistotniejszy wkład naszego warsztatu uważamy interesujące plastyczne wykonanie książki, lecz również wachlarz przedstawionych tematów, którymi interesuje
się dzisiejsza młodzież.

Nasz zespół zgodził się z tym, że towarzyszący program, przygotowany dla autorów
warsztatów, był bardzo inspirujący. Zwłaszcza warsztat Krzysztofa Wosika, podczas
którego spróbowaliśmy nowych technik plastycznych i znów odkryliśmy w sobie coś
nowego. Bardzo interesująca była również wystawa Wiesława Karolaka. „Interaktywna
grill impreza“ rozpoczynająca spotkanie oraz końcowe podsumowanie warsztatów były
bardzo inspirujące dla każdego z nas i dzięki nim doszło do nawiązania nowych bardzo
cennych kontaktów.
dr Tatiana Bachurová
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A picture book
Task: Making a visual object/ the artist’s book with an author’s poem on friendship,
love, family, etc.
Description
The aim of the workshop is to make the original object of the artist’s book. This is an
extraordinary form, when the book becomes a picture to hang. Each participant will
create his/her own book (including writing a poem, making illustrations and covers).
The theme of the poem can be friendship, love, family, etc... The text may also contain
images and other visual form. The participants may choose own technique. To produce
a cover we will apply modeling technique which gives the object the character of originality. All books will become a collective installation in space. This unusual way of visual
interpretation of the book can help the participants to rediscover an already forgotten
attitude to reading.
Introduction
Getting to know a group of students and presenting the workshop.
Motivation
Showing different types of writing, illustrations and poems.
Course of the workshop
1. 10 minutes – discussion on the form of a poem and illustrations
2. 10 minutes - explaining the working methods
3. 30 minutes - the production of gypsum frames.
Each participant will receive the material needed for the production of gypsum frames
(cartons and foil as a washer, bandage or gauze, two containers, a teaspoon of plastic,
gypsum, water)
4. 20 minutes - writing a poem in the form of two four line works on the topic related
to interest, friends, family, love, nature ...
5. 20 minutes – making illustration (an optional technique)
6. 15 minutes – the final installation
7. 15 minutes - presentation of works
Materials
• cardboard (50x50 cm) 50 pieces, knives 5 pieces, film (50x50 cm) 50 pieces, gauze
or a bandage 15 m, scissors 25, white gypsum 7 kg, containers of gypsum and water, 25 pieces, spoons plastic 25 pieces, colored drawings of 20 pieces, drawings A4
30 pieces, pencils, 25 pieces, pens 25 pieces, markers 25 pieces, twine natural 3 m,
dispersion adhesive (liquid) 10 pieces, poster paints, acrylic paint brushes 25 pieces,
water containers
Age of participants
• 13-15 years
Written and led by: Veronika Kakarová, Diana Vincejová Sabina Vodova
Artistic supervision: PhD Tatiana Bucharova
University of Presov (Slovakia)

Reflections
Today the impact of electronic media causes a decline in readership and a withdrawal from the traditional book reading. The theme of the workshop – the artist’s book turned our attention to the issue of the perception of the artist’s books. Especially their
visual aspects, including illustrations, typography and overall a design of the book.
Our workshop focused on the process of creating a book – an object in the form of
a picture to hang. After the introductory part, the participants created a rectangular
frame plaster A4. In practice, this method is rarely used because of its complication,
despite the fact that this is one of the traditional modeling techniques. After the initial
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presentation of the work process, the participants began their creative work. The technique required discipline and manual skillfulness. On the first the day the weather was
not fine. It is very hard to predict the weather, so we failed to install the works. There
was only verbal presentation. The second part of the task was to prepare the text and
illustrations. The participants were to think about a short text in the form of a poem,
motto or a joke about love, friendship and other important life values. The text was
to be accompanied by an illustration made in any technique. This stage was calmer,
the participants relaxed after the first demanding parts. They had fun, told the jokes
and but also thought hard. The result was mostly mottos, but also the lyrics of popular
songs (we recognized Polish rap). There was even the motto in Latin. The last part consisted of fixing parts of text and drawings to a final installation. On the other hand there
was a verbal part – an individual presentation of the author. This is an ideal opportunity
for mutual communication and interactive reading. Each of the participants tried their
best to present their work. Sometimes it created a very inspiring discussion.
As the most important contribution to our workshop we made an interesting artist’s
books, but also covered the range of subjects interesting for today’s youth.

Our team agreed that the program accompanying workshops prepared for the authors of the workshops was very inspirational. Especially the workshop by Krzysztof
Wosik, during which we tried new artistic techniques and once again we have discovered something new. A very interesting was also an exhibition of Wieslaw Karolak’s
work. “The interactive grill party” a starting meeting and a final summary of the workshop were very inspiring for all of us and thanks to them we established new very
valuable contacts.
PhD Tatiana Bachurova
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Strony osobowe Personal pages
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Książka interaktywna
Cele
Celem warsztatu jest rozwijanie wyobraźni artystycznej dzieci poprzez zabawę z tekstem, obrazem i dźwiękiem. Uczestnik warsztatu będzie mógł doświadczyć tego, jak
opowiadanie zmienia swój charakter poprzez wędrówkę od formy tekstowej, poprzez
ilustrację graficzną do ilustracji dźwiękowej; jak połączenie tych elementów wpływa na
odbiór treści. Podczas warsztatu uczestnik zapozna się z podstawami działań ilustratora, lektora, twórcy efektów dźwiękowych, pozna działanie farby interaktywnej.
Przebieg
Warsztaty rozpoczną się wprowadzeniem w technikę pracy z farbą interaktywną oraz
uzgodnieniem z dziećmi treści opowiadania, które będą opracowywać w dalszej części
warsztatów. Dzieci podzielą się na dwie grupy. Jedna z nich zajmie się przygotowaniem
tekstu, druga będzie tworzyć ilustracje. Zarówno tekst, jak i ilustracje powstaną przy
pomocy farby interaktywnej, aby pełnić później funkcję przycisków dotykowych uruchamiających odtwarzanie kolejnych akapitów oraz ilustracji dźwiękowych.
Dzieci będą się wymieniać między grupami, aby każde mogło działać z tekstem i ilustracjami. Podczas pracy nad przygotowaniem stron, każde dziecko przez chwilę będzie
się wcielać w lektora czytającego opowiadanie. Będzie także mieć możliwość wytworzenia interesujących efektów dźwiękowych przy pomocy tak łatwo dostępnych materiałów, jak rękawiczka czy torebka foliowa. Efektem działań dzieci będzie interaktywna
książka zawierająca ilustracje, opowiadanie w formie tekstowej i audio oraz ilustracje
dźwiękowe. Książka może zyskać formę bardziej tradycyjną poprzez złożenie kart razem, ale może też zachować formę kart luźno rozłożonych w przestrzeni, połączonych
przy pomocy przewodów.
Czas trwania
3 godz.
Materiały i sprzęt
• bloki rysunkowe A3, klej Magic, folia aluminiowa, taśma klejąca, pudełko tekturowe,
przewody elektryczne ø 1 mm, płytka Bare Conductive z farbą przewodzącą, minikomputerek Raspberry Pi, głośniki własne: rejestrator cyfrowy dźwięku, mikrofon i laptop
do wykonania plenerowych nagrań i opracowania realizacji dźwiękowej warsztatów,
niewielkie obiekty pozwalające na tworzenie odgłosów
• Wiek uczestników
• 7-12 lat
Liczba uczestników
• 15-20 osób
Scenariusz: Piotr Madej, współpraca: Wojciech Ratajczak, Bernard Śmiałek
Opieka artystyczna: dr Edyta Mąsior
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (Polska)
Dr Edyta Mąsior, artysta sztuk wizualnych, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Intermediów
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie;
więcej na: www.edytamasior.com
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An interactive book
Objectives
The aim of the workshop is to develop artistic imagination of children through a play
with text, picture and sound. Workshop participants will be able to experience how the
story changes its character through the journey of the form of text, through a graphical
illustration to the sound; since the combination of these elements affects the perception of content. During the workshop, participants will learn the basics of an illustrator,
narrator, and creator of sound effects they will also get to know how the interactive
paint works.
Course of the workshop
The workshops will begin with an introduction about the technique of working with
paint and interactive content we also discuss with children stories that they will develop later in the workshop. Children will be divided into two groups. One of them will
prepare the text, the second will create illustrations. Both text and illustrations will be
made with the help of interactive paint, to perform later function of the touch buttons
initiating play of the subsequent paragraphs and sound illustrations.
Children will be changing the groups, so that each child can work with text and illustrations. While working on the preparation of the pages, each child for a moment will
perform as a speaker reading the story. He/she will also be able to produce interesting
sound effects using readily available materials such as a glove or plastic bag. The result
of the children’s activities will be an interactive book including illustrations, a story in
the form of text, audio, and audio illustrations. The book can gain a more traditional
form by placing the pages together, but it can also be kept in a shape of loosely distributed pages in space, connected by a wire.
Time
3h
Materials and Equipment
• drawing blocks A3, Magic adhesive, aluminum foil, adhesive tape, cardboard box,
electrical wires ø 1 mm plate ,Bare Conductive paint, conductive a single-board computer Raspberry Pi, speakers own: a digital audio recorder, a microphone and a laptop
to make outdoor recordings and develop a sound implementation of workshops, small
objects for creating sounds
Age of participants
• 7-12 years
Number of participants
• 15-20 people
Written by: Piotr Madej, cooperation: Wojciech Ratajczak, Bernard Smialek
Artistic supervision: PhD Edyta Masior
Academy of Fine Arts in Krakow (Poland)
PhD Edyta Masior: visual artist, researcher and teacher at the Faculty of Intermedia at the Academy of
Fine Arts in Krakow;
more: www.edytamasior.com

68

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

Księga moich planet
Cele
- realizacja książki artystycznej jako instalacji przestrzennej
- wzbudzenie zainteresowania kosmosem
Przebieg
Etap I
Zapoznanie z tematem: przedstawienie układu planetarnego, oglądanie zdjęć z planetami, rozmowa na temat planet i znajomości kosmosu.
Pytania dotyczące własnych przedstawień swoich wymyślonych planet:
Jak mogłaby wyglądać twoja planeta? Jak mogłaby cię charakteryzować? Co mogłoby
się na niej znajdować? Jaki będzie mieć kształt? Jakie ważne słowo/słowa mogłoby ją
opisać?
Podział na 4 grupy 6-7-osobowe.
Polecenie: W grupach wymyślcie swoje indywidualne planety, które będą przedstawiać
wasze wymarzone miejsca, marzenia lub będą odzwierciedlały wasze pasje, charaktery. Wkomponujcie w swoje planety słowa, które nadadzą tytuł/charakter waszych planet. Jedna z nich, najważniejsza, musi być wspólna dla wszystkich (Słońce/gwiazda).
Etap II
Po uzgodnieniu pomysłów na własne, indywidualne planety, prowadzący przedstawią
sposób wykonania.
Polecenie: Wykorzystując przygotowane materiały (sznurek, makulaturę, ścinki materiałów, stretch, gips, klej itd.), wykonajcie planetę w granicach wielkości +/- 15 cm.
Sama forma ograniczona będzie jedynie przez waszą wyobraźnię. Po wykonaniu poszczególnych światów zostanie stworzona instalacja własnych układów.
Etap III
Uczestnicy po wykonaniu swoich planet, wykorzystując przygotowane elipsy/orbity
z drutu, stworzą oryginalny, niepowtarzalny układ, umieszczając swoje planety w dowolnych miejscach na orbicie.
Polecenie: W dowolnych miejscach przymocujcie planety do obręczy będących orbitami
waszych planet. O czym opowiadają wasze książki – układy planetarne?
Opis
Zapraszamy uczestników do odnalezienia inspiracji w otaczającym nas wszechświecie:
tym materialnym kosmicznym oraz tym duchowym, wszechświecie własnych przemyśleń, pasji, inspiracji. Wybierzemy się w przestrzeń, gdzie będziecie mogli twórczo opowiedzieć, o sobie i o tym, co was otacza. Każdy z uczestników zainspirowany kosmosem
lub własnymi pasjami będzie mógł stworzyć świat, w którym odzwierciedli to, co mu
w duszy gra. Projektanci światów (uczestnicy konstruować będą światy, z których to
później powstanie rozległy kosmos opowiadający małe historie o ludziach z zaprojektowanego uniwersum), twórcy będą mogli korzystać z wszelakich materiałów zapewnionych z naszej strony, gdzie jedynym ograniczeniem będzie ich wyobraźnia. Dozwolone
będą wszelakie działania, nawet te najbardziej niekonwencjonalne.
Materiały i narzędzia
• makulatura 10 kg, karton A1 (3 szt.), stretch, ścinki materiałów o wyrazistej fakturze, gips budowalny (worek), sznurek ok. 50 m.b., bibuła (różne kolory, ok. 10 szt.),
farby – tempera po pół litra (czarna, żółta, czerwona, niebieska), klej polimerowy
1 szt. (pół litra), drut 2mm (50 m), pręt gwintowany (3 szt. po 1 m), nakrętki (50 szt.),
wydruk planet na A4, nożyczki, nożyki do tapet, szczypce z cienkim zakończeniem
Wiek uczestników
• 9-13 lat
Scenariusz: Paula Graczyk, Adrian Ciszek
Opieka artystyczna: dr Beata Marcinkowska
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (Polska)
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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The book of my planets
Objectives
- Implementation of the artist’s book as a spatial installation
- Stimulating interest in the cosmos
Course of the workshop
Stage I
Introduction to the theme: presentation of the planetary system, watching images of
planets, talk about the planets and the knowledge of the cosmos.
Questions about own visions of the imaginary planets:
How would your planet look like? How would you characterize it? What could appear
there? What would be the shape of it? What important words could describe it?
The division into 4 groups of 6-7 persons.
Command: Devise your individual planets, which would represent your dream place,
dream or would reflect your passions and characters. Add words to our planets, they
give the title / nature of your planet. One of them, the most important, it must be
shared by all (sun / star).
Stage II
After discussing the ideas of children’ personal planets, the leading person present
show to perform it.
Command: Using the prepared materials (string, waste paper, scrap materials, stretch,
plaster, glue, etc.) make the planet in the range of +/- 15 cm. The form may be limited
only by your imagination. After making the individual worlds a common solar system
will be created.
Stage III
After making their planets the participants, prepare ellipses / orbits using wire, creating in this way an original unique system and place there their planets anywhere in
orbit. Command: Fix your planet anywhere to the rim- its orbit. What are your booksyour planets telling about?
Description
Participants are encouraged to find inspiration in the surrounding universe: in this material cosmos or the spiritual universe of thoughts, passions and inspirations. We take
you to a space where you could creatively tell about yourselves and what surrounds
you. Each participant inspired by the cosmos and own passions will be able to create a
world which reflects his/her soul.
The designers of the new universes (the participants will construct worlds, which later
create a major universe telling small stories about people from a designed universe),
creators will be able to use all sorts of materials provided from us, where the only
boundary is their imagination. All kinds of activities are permitted, even the most unconventional ones. The most important for young artists is to illustrate as accurately as
possible the distant world of their problems, interests, passions and inspiration.
Time
2 hours
Materials and tools
• 10 kg of waste paper, cardboard A1 (3 pieces), stretch, scrap materials with distinctive texture, gypsum (bag), about 50 m string, paper (various colors, approx. 10 pieces), paint - tempera after half a liter (black, yellow, red, blue), polymer adhesive 1 pc.
(half a liter), wire 2mm (50m), threaded rod (3 pieces at 1m), nuts (50 pieces), print
the planets on the A4, scissors, knives wallpaper, pliers with a pointed
Age of participants
• 9-13 years
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Screenplay: Paulina Graczyk, Adrian Ciszek
Artistic supervision: PhD Beata Marcinkowska
Academy of Fine Arts in Lodz (Poland)
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

Księga teatru
Książka – to zbiór planów, które mogą być postrzegane tylko w przestrzeni 3D. To samo
można powiedzieć o teatrze. Zarówno książka, jak i teatr są zamkniętymi, fizycznie
ograniczonymi ciężkimi przedmiotami, gdzie najbardziej niesamowite historie są wcielane w życie.
Celem naszego warsztatu jest stworzenie książki, która jest zarówno sceną, jak i dekoracją, którą dzieci mogą użyć do domowych występów teatralnych. Część grupy
tworzy swoją własną sztukę, historię, na gotowych arkuszach tektury. Dzieci będą tworzyć dekoracje dla przyszłych przedstawień odgrywanych z tych arkuszy. Na podstawie
wcześniej przygotowanych „pustych arkuszy” chcemy wyjaśnić, że rama nie ogranicza
kreatywności, a co więcej może stać się przyczyną i podstawą do rozkwitu wyobraźni
artysty. Podstawą spektaklu dramatycznego będzie 6-7 arkuszy tektury o formacie A0
dla każdej grupy. Orientacja pozioma wynika z relacji kompozycyjnych oraz proporcji
klasycznej sceny teatralnej i książki-albumu. Podstawowym pomysłem jest podzielenie klasy na 3 grupy scenografów, pisarzy i muzyków w celu stworzenia atmosfery
spektaklu. Dzieci otrzymają możliwość połączenia kreacji teatralnej i książki w jedną
przestrzeń, tworząc bajkowy scenariusz (książka od podstaw).
• Zespół Scenograficzny – wizualizuje świat za pomocą czarnych markerów na wcześniej przygotowanych „scenach bocznych”. Na końcu kuratorzy kompozycyjnie połączą
idee wszystkich dzieci przez dodanie białego gwaszu. Ponadto zaoferują kilka opcji
wykorzystania książki.
• Zespół Pisarzy – tworzy główne wydarzenia, fabułę i okoliczności, w których zaangażowani są bohaterowie sztuki. Pracują z reżyserem pomagającym im stworzyć scenariusz
do spektaklu, który zostanie później wystawiony na tle dekoracji utworzonych przez
zespół scenograficzny. Każdy z „małych mistrzów” wybiera odpowiednie zdanie lub wiersze według własnego uznania, a następnie zapisuje je na kawałku papieru. Następnie
wszystkie strony zostaną połączone przez kuratora, który może nieco dodać treści, aby
wzmocnić kompletności fabuły, pozostawiając niepowtarzalny charakter scenariusza.
• Zespół Muzyków – jest odpowiedzialny za akompaniament muzyczny do tej historii.
Dzieci mają narysować i wyciąć instrumenty muzyczne, używając papieru A4. Następnie są zachęcane do wydobywania dźwięku ze swojego instrumentu – a wraz z kolegami z grupy – do tworzenia akompaniamentu do sztuki. Podstawą jest zasada występu
a cappella. Każdy instrument zabrzmi wyjątkowo ze względu na dziecięcą kreatywność
związaną z papierem i dźwiękiem.
Wszystkie grupy będą pracować samodzielnie z własnym kuratorem. Na końcu
warsztatu trzy grupy zgromadzą się razem, żeby podzielić się rezultatami własnej
kreatywności. Pisarze przeczytają tekst sztuki w towarzystwie muzyków. Wszystko to będzie się działo na tle stworzonej scenerii. Całość zostanie zarejestrowana.
Wszelkie fizyczne elementy wytworów kreatywnych, takie jak kawałki scenografii, tekstu czy instrumentów zostaną złożone w formie książki. Będzie mogła być używana
w tradycyjny sposób albo w postaci zestawów scenicznych. Dzieci będą mogły zagrać spektakl podczas festiwalu w szkole lub stworzyć wielkie wydarzenie teatralne dla rodziców.
Dzieci nauczą się, jak być kreatywnym w ograniczonej ramą przestrzeni oraz jak integrować różne rodzaje sztuki w jednej twórczej przestrzeni.
Materiały
• arkusze tektury 20-25 szt., A0 (841x1189 mm), lina do wiązania, biały gwasz lub
biała farba akrylowa 2 tubki, metalowa linika 50 cm, 2 szt., czarne markery permanentne 30 szt., papier A4 opakowanie 120 g/m, cienkie drewniane patyczki (dłuższe niż
20 cm) 12-20 szt., nożyczki 2 szt., czarny długopis 10 szt.
Scenariusz: Kateryna Korchahina, Oleksandra Krmadzhian, Svitlana Zmieieva, Urij Sushko
Kijowska Państwowa Akademia Morska Studio Teatr Raido (Ukraina)
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A theatre book
A book is a collection of planes, which could be perceived only in 3D space. The same
thing we can say about the theater. Both of them are enclosed, physically limited solid
object, where the most incredible stories are embodied in life.
Our idea is to offer to children to create a book, that is both a scene and
decorations for home performances. The part of the group creates its own play, a story,
on readymade forms made of cardboard sheets. Children will create scenery for the
future performance out of these sheets. Based on pre cut “blank sheets” we want to
explain that the frame is not a limitation for creativity, on the contrary it is a basis for
the fire of an artist’s imagination.
The basis for the dramatic play is going to be 6-7 sheets of a crafting cardboard
(A0) for each group. Orientation will be horizontal due to compositional proportions of
a classic theatrical scenes and a book-album.
The basic idea is to split the class into the groups of designers, writers and musicians
in order to create an atmosphere of the performance. Children will get an opportunity
to combine the creation of a theatrical play and a book into a single space-shape by
creating a fairy-tale scenario (a book from scratch).
• A Scenography team — visualizes the world with black permanent markers on premade
“side-scenes”. In the end curators will unite the ideas of all the children compositionally
by the white gouache. Moreover, they will offer several options for the use of the book.
• A Writers team — creates the main events, the storyline, and the circumstances in
which heroes are involved. They work with a director who helps them to create a script
for the play. This play will be later performed on the decorations created by the set
designer’s team. Each of the ‘little masters’ chooses a passage from an appropriate
verse or a lines in its sole discretion, and write it on a piece of paper. Then all the pages
will be combined together with the curator, slightly padded for the completeness of
a storyline so they can easily get their own unique scenario.
• A Musicians team – is responsible for the musical accompaniment of the story. Kids
will draw and fold musical instruments using paper A4. Children are invited to come
up with the sound of their instrument, and together with their classmates from the
group will be encouraged to create a musical accompaniment to the script. The basis
is a principle of a cappella performance. Each instrument will sound unique due to the
kid’s choice and
creativity with paper and sounds.
All groups work independently with their own curator. At the end of the workshop all
groups gather together to share the result of their creativity. While the writers read
the text of the play - the musicians accompany them. All this will happen around the
scenery and will be recorded (videotaped).
As a result of the workshop the scenery, script tools are collected in a book. It can be
used as a book (the story of a fairy tale), or as a stage set. The class will be able to show
and play during a festival in school or perform a great theatrical event for parents.
Children will learn how to be creative in the limited space of the frame, and how to
integrate different types of art ii creative space.
Materials
• crafting cardboard sheets: 20-25 pieces, A0 (841 x 1189 mm), rope – for binding of
the books, white gouache or white acrylic paint – 2 tubes, metal ruler – 50 cm, 2 pcs,
black large permanent markers – 30 pcs, A4 paper pack, 120 g/m, wooden thin sticks
– longer than 20 cm, 12-20 pcs, scissors – 2 pcs, black ballpoint pens – 10 pcs
Scenario: Kateryna Korchahina, Oleksandra Krmadzhian, Svitlana Zmieieva, Ûrij Sushko
Kiev State Maritime Academy Studio Theatre “Raido” (Ukraine)
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Niebo i piekło, drzwi percepcji
Cele
– przybliżenie pojęcia twórczości oraz książki artystycznej
– zauważenie, iż tworzenie może mieć wymiar przestrzenny
– dostrzeżenie, że tworzenie nie musi przebiegać w konwencjonalnych warunkach
– konieczność użycia całego ciała do wykonania proponowanego zadania
– umiejętność twórczego i niekonwencjonalnego rozwiązywania problemu
– otwartość oraz aktywność podczas działania
Przebieg zajęć
Przed rozpoczęciem należy przygotować teren parku.
Przywitanie z grupą, przedstawienie się.
Twórcza rozgrzewka
„Wizualizacja nieba i piekła” – trening wyobrażeniowy
Zadanie ma na celu wprowadzenie uczestników warsztatu w stan rozmyślania o niebie
i piekle.
Niech każdy zamknie oczy i zastanowi się nad tym, jakie sytuacje sprawią mu przyjemność? Dlaczego właśnie te? Aby każdy rozważył, co się nam z nim kojarzy, czy są
to pozytywne myśli? Czy może niekoniecznie, może są one związane z utratą bliskich?
Czy myśląc o niebie rozważamy tylko przyjemność płynącą z obietnic raju?
Niebo nieodłącznie budzi skojarzenia z piekłem. Nie są one już tak błogie i wzniosłe.
Widzimy raczej upadek oraz wizję, która teoretycznie nas czeka. Raczej nie chcemy
oglądać tam bliskich, ponieważ emocje nie pozwalają nam kojarzyć ich ze złym postępowaniem. Czy widzimy tam kogoś innego?
Który temat jest dla ciebie bardzie pociągający? Co jest bliższe twojej duszy w tej
chwili? Możesz wybrać…
Podział uczestników na grupy
– niebo 12 osób
– piekło 12 osób
Rozpoczęcie działania
– 12 osób zajmie się wizualizacją nieba, które symbolizują pianki koloru czarnego oraz
czerwonego przy pomocy białych flamastrów.
– 12 osób zajmie się wizualizacją piekła, które symbolizują białe i niebieskie pianki.
Będą używać do tego flamastrów koloru czarnego.
Efektem końcowym będą trzy książki artystyczne – obiekty przestrzenne. Przy każdym może swobodnie pracować 12 osób. Karty obrotowego obiektu będą wymieszane
(białe, czerwone, niebieskie, czarne), aby uczestnicy mogli swobodnie rozmawiać oraz
obserwować poczynania kolegów i koleżanek.
Opis
Działanie polega na tworzeniu wizualizacji nieba i piekła. Chcemy zaobserwować, jak
postrzegają te dwa zjawiska młodzi ludzie w dzisiejszych czasach. Zapytać możemy,
dlaczego dziś trzeba to badać? Ponieważ zmienia się postrzeganie świata nie tylko
z wiekiem, ale również ma na to wielki wpływ otaczający nas świat, ludzie. Nieograniczony dostęp do informacji, technologia, rozwój chorób cywilizacyjnych, ale również
wydłużenie się życia powodują pewnego rodzaju dysonans. Czy, skoro można dziś wyglądać młodo w każdym wieku, niedługo będzie można żyć wiecznie? Nie wiadomo.
Sprawdźmy więc, z jakimi myślami o doczesności zmaga się nasze młode pokolenie.
Może odkryjemy coś zupełnie nowego.
Proponuję, aby każda osoba mająca ochotę opowiedzieć nam, co myśli, chwyciła za flamaster biały lub czarny. Niech odda się wizualizacji swoich obaw, lęków a może również
oczekiwań i marzeń względem miejsc, do których teoretycznie trafilibyśmy.
W efekcie chcielibyśmy poznać 12 obrazów symbolizujących piekło na przyjaznych barwach. Kolejne 12 wizji ukaże nam niebo na zdecydowanie mroczniejszych i silnych
kolorach. Stworzymy w ten sposób cykl trzech książek artystycznych.
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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Czy kolor oraz narzędzia mają znaczenie podczas procesu twórczego?
Czy to, co mamy w głowie jest na tyle stabilne, by nie popaść w nostalgię, tworząc na
czarnej powierzchni?
Materiały i narzędzia
• klej Acralock CC 10-10 CLR przezroczysty, paliki drewniane wys. 2 m szer. 30 cm
3 szt., poliwęglan lity (płyty plexi) gr 5 mm, 1000x1000 mm (można kupić na wymiar),
12 szt., marker permanentny okrągły wodoodporny czarny 15 szt., marker permanentny okrągły wodoodporny biały, 15 szt., prostokątne zawiasy ze stali nierdzewnej
SR5420, 24 szt., wkręty do zawiasów mebli EUROWKRĘTY, średnica 6,3 mm, długość
13 mm, łeb walcowy płaski (długość wkrętak mierzona od spodu łba), opak.100 szt.,
pianka poliuretanowa II gatunku o gęstości ok T20- T25, 200x100x1 cm do przycięcia
100x100 cm (wtedy otrzymamy po 6 sztuk każdego koloru) po 3 szt.: czerwonej, niebieskiej, białej i czarnej, wkrętarka 3 szt.
Wiek uczestników
• 13-15 lat
Scenariusz: Paulina Przybyłek
Opieka artystyczna: prof. zw. Eugeniusz Józefowski
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Polska)
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Heaven and hell, the doors of perception
Objectives
- familiarizing with the notion of creativity and the artist’s book
- suggestion that the creation may have a spatial dimension
- noticing that creation does not need to be carried out under conventional conditions
- the need to use the whole body to perform the proposed task
- the creative and unconventional problem solving
- openness and activity during activity
Course of the workshop
Before the workshop we have to prepare the space in the park.
Welcoming the group, introducing to the participants.
A creative warm-up
“Visualization of heaven and hell” – an imaginary training
The task is to make the workshop participants think about heaven and hell.
Let everyone close the eyes and think about those situations that make him/her happy.
Why these? Everybody has to consider what is associated with them, whether they are
positive thoughts? Or maybe not, maybe they are associated with the loss of loved
ones? Thinking about heaven do we consider only the enjoyment of the promises of
a paradise?
Heaven inevitably brings to mind the hell. They are not quite blissful and sublime. But
we see the fall and vision which in theory is waiting for us. We do not want to see there
our loved ones, because emotions do not allow us to associate them with bad behavior.
Do we see there someone else?
Which topic is more appealing for you? What is closer to your soul at the moment? You
can choose…
The division of participants into groups
- Heaven 12 people
- Hell 12 people
Beginning of the activity
- 12 people will visualize the heaven, symbolized by the black and red foam and with
white markers.
- 12 people will visualize the hell, symbolized by the white and blue foam. They will
use black markers.
The final result will be three artist’s books - spatial objects. Each is going to be created by up 12 people. The pages of the rotating object will be mixed (white, red, blue,
black), so that participants could speak freely and observe the actions of colleagues.
Description
The task is based on visualization of heaven and hell. We want to see how these two
phenomena are perceived among young people nowadays. One may ask why today we
want to investigate this issue? Because the perception of the world is being changed
now this has a great impact on the world around us, the people as well. An unrestricted
access to information technology, the development of civilization diseases, but also
extending the life span cause some sort of dissonance. Today you can still look young
at any age but does it mean that soon you will be able to live forever? It is not known
yet. Let’s see, what kind of thoughts about the afterlife struggles our young generation.
Maybe we discover something completely new.
I suggest that every person who wants to tell us what he/she thinks should grab the
white or black marker. Let them visualize their concerns, fears and also the expectations and dreams about the places where theoretically we will all go.
As a result, we would like to get to know 12 images symbolizing the hell with friendly
colors. Other 12 images will show us the vision of the heaven in far darker and strong
colors. In this way we will create a series of three artist’s books.
Are the colors and the tools important during the creative process?
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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Is that what we have in mind stable enough not to fall into nostalgia, creating on
a black surface?
Materials and tools
• glue CC 10-10 CLR transparent, wooden stakes height. 2m width. 30cm 3 pieces,
polycarbonate solid (Plexiglas panels) thickness of 5 mm, 1000x1000 mm (you can
buy on the size), 12 pieces, permanent round waterproof black marker 15 pieces, permanent waterproof round white marker 15 pieces, rectangular stainless steel hinges
SR5420, 24 pieces, screws, hinges, furniture screws, diameter 6.3 mm, length 13 mm,
cylindrical flat head (screwdriver length measured from the bottom of the head ) 100
pieces, second grade polyurethane foam with a density of about T20 – T25, 200x100x1
cm to trim 100x100 cm (then get 6 pieces of each color) per 3 .: red, blue, white and
black screwdriver 3 pieces.
Age of participants
• 13-15 years
Written by: Paulina Przybylek
Artistic supervision: Professor Eugeniusz Jozefowski
Academy of Fine Arts in Wroclaw (Poland)
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Przewrotna książka
Cele
- nauka różnorodnych rozwiązań typograficznych
- rozwijanie kreatywności
- zapoznanie z techniką druku na materiale
- zainteresowanie tematem liternictwa i książki artystycznej
- ćwiczenie umiejętności opowiadania historii
Przebieg
1. Przywitanie dzieci w miejscu warsztatów.
2. Zapoznanie z tematem oraz przybliżenie terminów: książka artystyczna, liternictwo,
typografia. Pokazanie przykładów różnych krojów liter.
3. Wręczenie każdemu uczestnikowi koszulki T-shirt.
4. Losowanie kartek ze słowami kluczowymi – przeciwieństwami np.: dobry/zły, duży/
mały itp. wokół których wszyscy stworzą wspólną historię.
5. Dzieci poszukują skojarzeń do wylosowanych słów/przeciwieństw. Zapisują je na
kartkach.
6. Wykonanie przez uczestników stempli liter o różnych krojach z filcu przyklejanego
na drewniane kostki, którymi będą pisać słowa na T-shirtach. Dzieci przygotowują dowolną ilość stempli odpowiednio do potrzeb realizacji pomysłu.
Polecenie: Wytnijcie z filcu potrzebne do zapisu słów litery, możecie różnicować kroje
i ich wielkość. Następnie przyklejcie je do drewnianych klocków.
7. Każdy uczestnik wkłada w koszulkę tekturę, która usztywni i zabezpieczy ją przed
sklejeniem w trakcie stemplowania.
8. Stemplowanie/„pisanie” na koszulce wybranych słów odbijanych za pomocą samodzielnie zrobionych stempli. Należy stworzyć indywidualną historię po jednej i po drugiej stronie koszulki, odnoszącą się do skojarzeń z wylosowanymi słowami.
Polecenie: Za pomocą wykonanych stempli, przy użyciu farb akrylowych, nadrukujcie
na koszulkach słowa, które wylosowaliście oraz skojarzenia z nimi związane. Zastanówcie się, jakich kolorów użyjecie. Do zapisu słów/przeciwieństw i skojarzeń wykorzystajcie dwie strony koszulki.
9. Suszenie koszulek. W tym czasie prowadzący rozmawiają z uczestnikami o ich pracach.
10. Każdy uczestnik zakłada swoją koszulkę ze stworzoną przez siebie kompozycją.
11. Uczestnicy ustawiają się w kole, każdy opowiada historię wylosowanego słowa
przedstawioną na swojej koszulce.
12. Uczestnicy tworzą w ten sposób opowieść, następnie tę wspólnie opowiadaną historię nagrywają i tak powstanie audiobook (zarejestrowanie opowiesci wszystkich uczestników i zaaranżowanie z niej spójnej całości).
13. Wykonanie pamiątkowych zdjęć w różnych układach: zmiana kolejności oraz stron
koszulek (tył/przód).
14. Zakończenie, wysłuchanie nagranej historii (improwizowanego audiobooka).
Opis
Zapraszamy do udziału w warsztatach Przewrotna książka. Zajęcia te będą doskonałą formą rozwijania kreatywności oraz poruszenia interesującego tematu, jakim jest
książka artystyczna. Na zajęciach uczestnicy wykonają książkę, której stronicami będą
oni sami ubrani we własnoręcznie zadrukowane T-shirty. Na początek wszyscy samodzielnie zrobią swoje stemple z różnymi krojami liter po to, by napisać na koszulkach
tekst do wylosowanych słów/przeciwieństw, które posłużą im jako punkt wyjścia do
tworzenia opowieści/fabuły ich przyszłej książki. Ważnym elementem warsztatu będzie nagranie wymyślonych historii i zrobienie z nich audiobooka, który stanie się miłą
pamiątką dla każdego uczestnika. Dzieci dowiedzą się, jak wykonywać stemple z filcu,
a tę technikę druku na tkaninie będą mogły wykorzystać w przyszłości do innych działań artystycznych. Własnoręcznie wykonane koszulki staną się własnością uczestników
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(wykonane zostanie wspólne zdjęcie, a nawet sesja zdjęciowa). Warsztaty będą okazją
do wzajemnej integracji i ćwiczenia umiejętności współpracy.
Czas
1,5 -2 godz.
Materiały i sprzęt
• T-shirt dla każdego uczestnika (25 szt. w różnych rozmiarach), drewniane klocki/
kostki o wymiarach 7x7 cm (do wykonania stempli), farby akrylowe, tektura 50x35 cm
(25 szt. do włożenia w T-shirt podczas malowania), klej Magic, filc 5 m, naczynia na
wodę, papierowe ręczniki, kartki A4, ołówki, nożyczki, pędzle, dyktafon lub inne urządzenie do nagrania opowieści, aparat fotograficzny
Wiek uczestników
• 10-12 lat
Scenariusz: Barbara Szewczyk, Magdalena Gwiazdowicz, Jakub Mizgalewicz
Opieka artystyczna: dr Beata Marcinkowska
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (Polska)
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A contrary book
Objectives
- learning a variety of typographic solutions
- developing creativity
- familiarizing with the technique of printing on the fabric
- presenting the issue of lettering and the artist’s books
- practicing storytelling skills
Course of the workshop
1. Welcoming children.
2. Introduction to the topic and main terms: artist’s book, lettering, typography. Showing the examples of different font sizes.
3. Handing participant a T-shirt.
4. Drawing the chits with keywords – opposites, for example: good / bad, big / small,
etc. which are the basis for creating a common story.
5. Children are looking for associations to randomly selected words / opposites. They
write them on cards.
6. Making the felt stamps of the letters with different cuts on wooden blocks, which
will be used to write the words on the T-shirts. Children prepare any number of stamps
according to the needs of realization of the idea.
Command: Cut out letters needed to write the words from the felt, you can vary the
cuts and their size. Then glue them to the wooden blocks.
7. Each participant puts on the shirt cardboard, which stiffen and prevent it from sticking together during stamping.
8. Stamping / “writing” words on a t-shirt with handmade stamps. The participants
should create an individual story on both sides of a t-shirts, referring to associations
with randomly selected words.
Command: Using stamps and acrylic paints print words on a T-shirts which you have
drawn and connotations associated with them. Think about what colors you use. To
write words / opposites and associations make good use of the two sides of the shirt.
9. Drying T-shirts. At this time, persons leading the workshop talk to participants about
their work.
10. Each participant puts on his/her T-shirt.
11. All participants create a circle, each tells the story of the drawn words shown on
his/her T-shirt.
12. In this way the participants develop a common story, then this together narrated
story will be recorded making a kind of an audio book.
13. Taking commemorative photos in various arrangements: Showing both sides of
a t-shirts (front / back).
14. The end, listening to recorded history (an improvised audio book).
Description
We invite to participate in the workshops entitled A contrary book. These classes are
an excellent way of developing creativity and touching a very interesting topic, which
is the artist’s book. During the workshop, the participants will create the book and
will act as its pages dressed in self-printed T-shirts. At the beginning, everybody will
make their own felt stamps with different typefaces letters in order to write a text on
T-shirts from randomly selected words / opposites that will serve as a starting point
for the story / plot of their future books. An important element of the workshop will be
recording the invented story and making an audio book out of it, which will be a nice
souvenir for each participant. Children learn how to make felt stamps, and this technique of printing on fabric may use in the future for other artistic activities. Handmade
T-shirts will become the property of the participants (they will also be photographed).
The workshop will provide an opportunity for mutual integration and a training of
cooperation skills.
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Time
1.5 -2 hours
Materials and Equipment
• T-shirt for each participant (25 pieces in different sizes), wooden blocks / cubes with
dimensions of 7x7 cm (to make stamps), acrylic paints, cardboard 50x35 cm (25 pieces to be inserted into the T-shirt while painting), Magic glue, felt 5 m, water dishes,
paper towels, A4 paper, pencils, scissors, brushes, recorder or other device to record
the stories, camera
Age of participants
• 10-12 years
Written by: Barbara Szewczyk, Magdalena Gwiazdowicz, Jakub Mizgalewicz
Artistic supervision: PhD Beata Marcinkowska
Academy of Fine Arts in Lodz (Poland)
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Słyszę, czuję, maluję
Opis
Zostaną utworzone dwie grupy osób zgodnie z odpowiedziami udzielonymi na pytanie: Wolisz dźwięk czy kolor? Uczestnicy, którzy odpowiedzą: dźwięk, otrzymają papier z napisanym jednym słowem (grupa ta nazywać się będzie grupą akustyczną).
Gdy rozpocznie się warsztat, ich głównym celem będzie przekształcenie tego słowa
w dźwięk. Druga grupa osób, które odpowiedziały, że wolą kolor, dostaną pędzle (grupa
ta nazywać się będzie grupą kolorów). Po rozpoczęciu warsztatów ich działanie będzie
reakcją na dźwięk, który jest wykonany przez grupę dźwięku. Grupa kolorów spróbuje
intuicyjnie wybrać barwę dźwięku, który będzie wykonany przez grupę dźwięku. Grupa kolorów będzie stać na dużej płachcie tkaniny, gdzie zostaną umieszczone puszki
z farbami. Zaczną malować po tym, jak usłyszą dźwięk. Gdy cała tkanina zostanie
pomalowana, uczestnicy wytną z niej własne kształty i uszyją z nich książkę. Tak więc
rezultatem tego warsztatu ma być książka uszyta przez dzieci. Książka będzie zawierać polaroidowe zdjęcia – portrety uczestników, które zostaną umieszczone na drugiej
stronie arkuszy kolorowego materiału.
Działania
Gdy wielkie płachty białych tkanin oraz puszki z farbą zostaną umieszczone na ziemi,
zostaną obu grupom wyjaśnione zasady: uczestnicy, którzy mają papier ze słowem,
będą tworzyć krąg wokół tkaniny, a uczestnicy, którzy mają pędzle, będą tworzyć okrąg
na tkaninie).
Uczestnicy, stojący poza tkaniną, mają jeden po drugim stworzyć dźwięk w oparciu
o słowa, które mieli na papierze (może to być słowo: bębny, które musieli jakoś wyrazić). Za każdym razem tylko jedna osoba wyraża słowo, pozostali czekają na swoją
kolej. Uczestnicy z pędzlami stojący na tkaninie, mają sobie wyobrazić kolor, słuchając
dźwięku.
Po tym, jak wybiorą kolor w zależności od dźwięku, powinni wybrać pierwszy kolor,
o którym pomyślą. Słuchając dźwięku, uczestnicy mają malować własne odczucia odnośnie dźwięku, używając farb z puszek stojących na materiale. Można malować tylko
w ograniczonym czasie, kiedy słyszy się konkretny dźwięk. Ten proces będzie kontynuowany, aż tkanina będzie kolorowa, i doprowadzi do sensorycznego połączenia działań
tych dwóch grup.
Gdy tkanina zostanie zamalowana, zostanie pocięta na kawałki, które stworzą książkę.
Na kolejnych arkuszach książki znajdą się polaroidowe portrety i dokumenty, które odtwarzała grupa dźwięku. W czasie warsztatu dzieci uczą się, że należy współpracować,
poszerzają kreatywność i determinację, aby nie bać się wyrażać swoich myśli.
Materiały i narzędzia
• biała tkanina bawełniana lub agrowłóknina 4x4 m dla każdej grupy, farby akrylowe
i akwarele, duże pędzle, brystol, igły, nici, nożyczki, nóż introligatorski, klej polimerowy
Wiek uczestników
• 8-15 lat
Scenariusz: Michaela Roznovska
Opieka artystyczna: doc. Jiři Surůvka
Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)
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I hear, I feel, I paint
Description
At the beginning of this workshop two groups of people will be formed according to
their answer to the following question: Do you prefer a sound or a color? People who
will say a sound will be given a piece of paper with one word written on it (this group
is called a Sound Group). Their main goal will be to transform this word into the sound. The second group who said that they preferred colors will be given a brush (this
group is called a Color Group). Their activity will be a reaction to a sound made by the
Sound Group. The Color Group will try intuitively to choose a color of sound made by
the Sound Group. The Color Group will stand on a big fabric where cans with colors will
be placed. They will start to paint, after that they have heard the sound. When the all
fabric will be colored they can cut out own shapes and sew the book of it. So the outcome of this workshop should be a book, which would be sewed by the kids. The book
will include Polaroid photographs with portraits of the participants which will be placed
on the opposite side of the sheets of colored fabric.
Actions:
At the beginning of the workshop, all people will be asked a simple question: Do you
prefer a color or a sound? People, who will say a sound will be given a piece of paper
with one word written on it. The second group who said that they preferred colors will
be given a brush
After that a big white fabric and cans with colors will be placed on a ground. Now the
rules will be explained: People, who have a paper with the word on it, will form a circle
around the fabric and people who have a brush will form circle on the fabric opposite
to the people who are not standing on the fabric.
The participants standing outside the fabric one after the other are to create a sound
based on the words that were on the paper (which may be a word: drums, which they
will try to express). Each time, only one person expresses the word, the others are
waiting for their turn. Participants with brushes standing on the fabric have to imagine
a color only by listening to that sound.
Once they have chosen the color according to the sound they should choose the first
color, which they would think of. Listening to the sound, the participants have to paint
their own feelings about the sound, using paint from cans standing on the fabric. You
can paint a limited time only, when you hear a particular sound. This process continues
until the fabric is colored. This will result in an image by sensory connections of these
two groups.
When the fabric is painted over, it will be cut into pieces, which will make the book.
It should be cut in this way that every painter has his/her painting in a frame. On the
following sheets of the book there will place Polaroid portraits and pieces of papers
which the Sound Group expressed. During the workshop, children should learn to work
together, expand their creativity and determination to not be afraid to express your
thoughts.
Materials
• fabric - 4x4 meters, acrylic colors or watercolors, big brushes, papers, needles, threads, scissors, knife, glue
Age of participants
• 8-15 years
Written by: Michaela Rožnovská
Artistic supervision: PhD Jiři Surůvka
University of Ostrava (Czech Republic)
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Umysł mojego przyjaciela
Łączymy uczestników w pary, a następnie zachęcamy ich, aby odgadli lub zapytali
o zainteresowania partnera z pary. Zainteresowania mają zostać naszkicowanie na papierze w postaci obiektów, które im odpowiadają. Na przykład: jeśli dziecko lubi malować – odpowiednie obiekty to ołówki, pędzle i farby. Dla kogoś, kto uprawia sporty – to
przedmioty odpowiadające różnego rodzaju sportom. Jeśli dziecko jest miłośnikiem muzyki – można narysować nuty i różne instrumenty muzyczne. Proponujemy malowanie
około dziesięciu obiektów. Animator prowadzący warsztat pomaga dzieciom, wskazując
przykładowe asocjacje, rozwijając pomysły dzieci. Następnym krokiem jest poproszenie
dzieci, aby wycięły obiekty i kształty, które narysowały na arkuszach papieru A4.
Gdy ten etap projektu zostanie zakończony, dzieci są prowadzone do wcześniej przygotowanego miejsca w parku, gdzie pomiędzy drzewami zostały rozciągnięte przejrzyste
wstążki mniej więcej na wysokość dziecka. Dla każdego będzie przygotowany prywatnego odcinek – jego własna „strona”. Tam dzieci mają wykonać nowe zadanie: stanąć
naprzeciwko siebie po obu stronach taśmy. Jeden z nich, „artysta” będzie rysować markerami portret osoby stojącej naprzeciwko. Może to być prawdziwy portret „modela”
lub jego śmieszna karykatura. Gdy portret jest gotowy, należy przygotować wcześniej
narysowane i wycięte elementy z papieru, a następnie przykleić je wokół rysunku. Klej
powinien być rozcieńczony wodą. Następnie miejsce, w którym zostały doklejone, natryskuje się farbą w sprayu, po czym papier jest usuwany. W taki sposób stworzymy
portret, na którym kontury obiektów będą „wylatywać” z głowy dziecka. Potem dzieci
zamieniają się rolami.
Na zakończeniu projektu otrzymujemy trójwymiarową książkę-instalację, obiekt artystyczny złożony z obrazów dzieci z całej grupy, a każdy rysunek przedstawiać będzie
zainteresowania poszczególnych uczestników warsztatu.
Opis
Dzieci stworzą pozytywne karykatury swoich przyjaciół, które staną się elementami
trójwymiarowej instalacji. Obiekt sztuki będą reprezentować wizerunki całej grupy.
Szukanie odpowiedzi na zadania stawiane przez ten warsztat rozwija dziecięcą wyobraźnię i pozwala uczestnikom twórczo podejść do pytania: Co znajduje się w głowie
twojego przyjaciela?
Jednym z kluczowych etapów projektu jest proces malowania portretu przyjaciela,
który niewątpliwie rozwija kreatywność. Dziecko musi być skoncentrowane i uważne,
powinno spróbować znaleźć szczególne cechy w wyglądzie przyjaciela i spróbować oddać podobieństwo do prawdziwej osoby. Poszukiwanie odpowiednich elementów oraz
rozwijanie idei, odbywa się za pomocą obrazów artystycznych. Warsztat rozwija także
myślenie asocjacyjne i motorykę dziecka.
Podczas warsztatów dzieci mogą lepiej się poznać, komunikując się podczas szukania
wspólnych zainteresowań. To pozwoli im lepiej funkcjonować w grupie. Poszukiwanie
asocjacji podczas warsztatu pozwoli dziecku zrozumieć, jak zróżnicowane mogą być
zainteresowania przyjaciela i da im możliwość spojrzenia na pewne rzeczy w nowy, inny
sposób.
Materiały i sprzęt
• markery 10 zestawów (5-6 kolorów), elastyczne wstążki 2 rolki (200 m/50 cm), papier biały A4 500 szt., ołówki 25-30 szt., nożyczki 10-15 par, farba w sprayu 6 puszek
(niebieski, zielony, żółty), maseczki ochronne 20 szt., rękawice budowlane 20 szt.,
statyw fotograficzny 2 szt.
Wiek uczestników
• 13-15 lat
Scenariusz: Tetiana Ivanenko, Apollinariia Nepsha, Mariya Shcherbinina
Opieka artystyczna: prof. Michael Opalev
Państwowa Akademia Projektowania i Sztuki w Charkowie (Ukraina)
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My friend’s mind
We split the children up into pairs, and encourage them to either guess or find out their
friends interests. If the number of children is odd, one of the students of our team
can act as a friend. Interests are to be sketching on paper in the form of objects that
correspond to them. For example, if a child likes painting, corresponding objects are
pencils, brushes and paints. For someone who enjoys sports — objects, corresponding
to various kinds of sport. If a kid is keen on music, music notes and various musical
instruments are suitable. We suggest painting about ten of these objects. Also the leaders of the workshop support children by giving them examples and developing their
associations and ideas. The next step is to ask children to cut drawn objects and shapes
out of sheets of A4 paper.
When this stage of the project is completed, children are led to a prepared in advance
place, where a transparent ribbon stretched between the trees, more less at the height
of the child. For each child there will be prepared a personal section — a «page». There
they are given a new task: to stay opposite each other on both sides of the tape. One
of them, «the artist» will draw a portrait with markers of a person standing opposite
him/her. It can be a real portrait of a “model” or funny caricature. When the portrait is
ready, children prepare the previously drawn and cut out parts of the paper, and then
stick them around the figure. The glue should be diluted with water. Then the area
where these forms are fixed is sprayed with and after it the paper is removed. In this
way we create a portrait on which the contours of objects «fly» form the child’s head,
and these contours are relevant to the interests of the child drawn on the material.
Then the roles change.
At the end of the project we get a three-dimensional book-installation, an art object
made up of images of children from the whole group, and each figure will represent
interests of individual workshop participants.
Description
Children will create a positive caricature of their friends, which will become the elements of a three-dimensional installation. In general, this art object will represent
the image of the entire group. Finding solutions to the tasks posed by the workshop
develops children’s imagination and allows participants to creatively approach to the
question: What’s in your friend’s mind?
One of the key stages of the project is the process of painting a portrait of a friend
which undoubtedly develops creativity. The child must be focused and attentive, he/
she should try to find special features in the appearance of a friend, in attempt to draw
them similar to the real person. The search for the suitable elements for developing the
idea is done with the help of artistic images. The associative thinking and a motility of
a child is developing too.
During the workshop the kids are getting to know each other better by communicating
and finding common interests. This will allow them to be more liberated and easy-going
in their group. The search for the associations on the topic of the workshop will allow
the child to understand how diverse the friend’s interests can be, and will give them the
opportunity to look at some things in a new different way.
Materials and Equipment
• markers 10 sets (5-6 colors), stretch ribbon2 rolls (200 m/50 cm), paper sheets A4
500 sheets, pencils 25-30 items, scissors 10-15 items, cans of a spray paint 6 (blue,
green, yellow), respirator 20 items, construction gloves 20 items, photographic tripod
2 items
Age of participants
12-15 years
Written by: Tetiana Ivanenko, Apollinariia Nepsha, Mariya Shcherbinina
Artistic supervision: Professor Michael Opaliev
National Academy of Design and Arts in Kharkov (Ukraine)

84

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

Żywa ilustracja
• Rozmowa na temat ulubionych książek (bohaterów, ilustracji) z dziećmi siedzącymi
na kocach. Na podane przez prowadzących hasła: książka, książka artystyczna, ilustracja, typografia (...) dzieci przeprowadzają „burzę mózgów”, która pomoże w pracy nad
zadaniem.
• Bajkoopowiadacz – dzieci zostają zachęcone do położenia się na kocach i zamknięcia
oczu, jeden z prowadzących odczytuje krótką bajkę, żeby pobudzić wyobraźnię, stworzyć wizerunek bohaterów opowieści oraz przestrzeni, jaka ich otacza; swoimi wizjami
mogą podzielić się z innymi uczestnikami grupy.
• Zadanie warsztatowe – każdy z uczestników wciela się w wybraną postać z wcześniej
przeczytanej bajki, z grupy zostają wybrane chętne 2 osoby, które będą reżyserami
projektu. Grupa ma za zadanie stworzyć ok. 5 ilustracji – na dużych kartkach zapisujemy, co powinno znaleźć się na ilustracji, jakie postacie w niej występują i co je
otacza. Uczestnicy tworzą własne kostiumy z białego papieru poprzez jego zgniatanie,
zaginanie, klejenie oraz nawarstwienie. Scenografia do ilustracji wykorzystuje zieleń
parku, znalezione gałęzie i kwiaty oraz płaskie tło, które zostaje uzyskane poprzez rozciągnięcie przeźroczystej folii między dwoma drzewami. Wykonana sceneria ilustracji
oraz dzieci w stworzonych kostiumach aranżują ilustrację, która zostaje dokumentowana poprzez zdjęcia. Zadaniem 2 reżyserów jest pomoc w ustawieniu uczestników,
nakierowaniu ich w proces wczuwania się w odgrywaną postać oraz relacje między innymi bohaterami bajki. Dzieci-reżyserzy będą również występować w tworzeniu żywej
ilustracji jako postacie drugoplanowe.
• Ilustracja jak żywa – efekty końcowe warsztatów:
- ilustracje – zapis fotograficzny każdej z zaplanowanej głównej sceny ok. 5 zdjęć
- animacja – stworzenie krótkich animacji poklatkowych ze zdjęć głównych; dzieci wykonują kilka prostych ruchów, które po złożeniu kilku fotografii tworzą animacje
- kostiumy – każdy uczestnik w swoim kostiumie prezentuje się na tle scenografii, wykonuje charakterystyczne gesty dla swojej postaci; z wykonanych zdjęć powstanie animacja
prezentująca uczestników warsztatów, kunszt kostiumów oraz ich warsztat teatralny.
Opis
Zadaniem uczestników warsztatów jest stworzenie żywej ilustracji; każdy z uczestników
wybiera postać z wcześniej wysłuchanej opowieści i tworzy kostium, który będzie do niej
nawiązywał. Charakter kostiumów zależny jest od wizji osoby tworzącej, nie jest wymagane tworzenie realistycznych przedstawień. Jedynym utrudnieniem jest wykonanie
go z białego papieru, tektury oraz przeźroczystych folii z wykorzystaniem kleju, drutu,
sznura, taśmy klejącej, czarnych pisaków i materiałów znalezionych w parku. Kostiumy
mogą być tworzone poprzez gniecenie papieru, tworzenie ażurów, nawarstwienie go,
formy geometryczne, zabawę światłocieniem – najważniejsze, aby wpisywały się w opowieść, którą będziemy chcieli przedstawić. Tłem do pracy będzie otoczenie parku: jego
zieleń, drzewa oraz rekwizyty – dekoracje, które zostaną wykonane przez uczestników:
kontrast bieli z otaczającą naturą. Dwóch reżyserów (uczestników) będzie miało za
zadanie ustawić uczestników w stwarzanej ilustracji, która zostanie udokumentowana
poprzez wykonanie fotografii – ilustracji do bajki. Zostanie również stworzona animacja
poklatkowa, która będzie miała na celu ukazanie ruchu postaci na ilustracjach oraz zabawne zdarzenia, które odbyły się na planie sesji.
Materiały, narzędzia i sprzęt
• biały papier: duże arkusze min. 100x70 cm, kartki A3, kartki A4, tektury, taśma klejąca dwustronna, jednostronna, biały i przeźroczysty spray, folia przeźroczysta – stretch ok. 3 rolki, czarne pisaki ok. 20 szt., klej do papieru szybkoschnący, klej
w sztyfcie, koce, nożyczki, zszywacz, aparat, statyw, laptop
Scenariusz: Justyna Kasolik, Klaudia Musiał, Michalina Prus
Opieka artystyczna: mgr Ewa Linkiewicz
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Sztuki, Wydział Artystyczny w Cieszynie (Polska)
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A living illustration
• The talk about favorite books (characters, illustration) with children seated on the
blankets. Persons leading the workshop provide the keywords: a book, an artist’s book,
an illustration, a typography (...) children carry out a “brainstorm” which will help them
to work on a task.
• A Storyteller – children are encouraged to lie on blankets and close the eyes, one
of the leading person reads a short fable, to stimulate the imagination, to create the
image of characters in the story and the space which surrounds them; their visions can
be shared with other participants from the group
• A workshop task – each participant impersonates a selected character from a fairy
tale, two willing people from the group are selected to be directors of the project.
Group aims to create approx. 5 illustrations - on large sheets of paper they write down
what should be depicted on the illustration, which character appear there, what surrounds them. Participants create their own costumes from white paper by the crushing,
bending, gluing and superimposing it. The set design for the illustrations is based on
a surrounding green park, found branches and flowers and a flat background, which is
made by stretching the transparent film between two trees. A finished scenery of the
illustrations and costumes created by children are documented with photos. The task
of two directors is to help other children in finding their places and developing empathy
for the played character as well as understanding the relationship between other characters from the story. Children-directors will also be present at the creation of a living
illustration as secondary characters.
• An illustration as a living thing- the final results of the workshop:
- Illustrations – a photographic record of each of the planned scenes approx. 5 photos
- Animations – making a short stop-motion animation from the main photos; children
perform a few simple movements, which when assembled create animations
- Costumes – each participant in his/her costume is presented against the background
scenery, performs characteristic gestures for his/her character; the recorded images
will create an animation presenting the workshop participants, the artistry of the costumes and the theater workshop.
Description
The participants of the workshop are to create a living illustration; each child chooses
a character from a previously heard story and creates a costume that will be suitable
for it. The character of costumes dependents on the person creating the vision, it is not
required to create a realistic representation. The only difficulty is making it out of white
paper, cardboard and transparent film using glue, wire, rope, tape, black pen and materials found in the park. Costumes can be created through ruffling the paper, creating
openwork, making geometric shapes, drawing fun chiaroscuro – but most importantly
it has to belong to a part of the story, children want to present. The background for the
work will be the park environment: its natural green, trees and also props, decoration
which will be made by the participants: the contrast of white with the surrounding nature. Two directors (participants) will have the task to position the participants creating
an illustration, which will be documented by a photograph - an illustration to a fairy tale.
It will also be created a stop motion animation, which will aim to present the movement
using the illustrations and amusing events that take place during the workshop.
Materials, tools and equipment
• White paper: large sheets min. 100x70 cm, cards A3, A4 paper, cardboard, adhesive
tape double-sided, single-sided, white and transparent spray, foil transparent – stretch
approx. 3 rolls, black pens approx. 20 pieces, glue, paper, instant glue sticks, blankets,
scissors (for all participants), stapler, camera, tripod, laptop
Written by: Justyna Kasolik, Klaudia Musial, Michalina Prus
Artistic supervision: Ewa Linkiewicz
University of Silesia Institute of Arts, Faculty of Art in Cieszyn (Poland)
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Przestrzeń znaczeń
warsztat dla nauczycieli

Podstawą warsztatu Przestrzeń znaczeń jest refleksja nad właściwościami książki jako
obiektu i nośnika treści. Te dwie kategorie wyznaczają różne cechy przedmiotu, jakim jest książka – zarówno tradycyjna jak i artystyczna. Na podstawie konkretnych
przykładów wraz z uczestnikami wyróżnimy najważniejsze cechy książek artystycznych
i tradycyjnych, które posłużą do dalszych działań.
1. Prezentacja wybranych przykładów książek artystycznych i tradycyjnych.
2. Omówienie ich właściwości. Refleksja nad specyfiką książki artystycznej oraz cechami, które odróżniają ją od książki tradycyjnej, a także na temat, jakie są granice
między książką artystyczną, obiektem i rzeźbą.
3. Zadaniem uczestników będzie wykonanie własnej, autorskiej książki artystycznej,
w której odpowiedzą na pytanie, gdzie zaczyna się książka, czy (i jeśli tak – w którym momencie) staje się przestrzenią rozumianą w wielu wymiarach: jako przestrzeń
pomiędzy kartkami książki, między wierszami książki a także między tymi książkami,
które kartek wcale nie mają.
4. Indywidualna praca twórcza uczestników warsztatu.
5. Podsumowanie – wspólne omówienie prac, refleksje, interpretacje.
Czas trwania
1,5 godz.
Materiały
• taśmy klejące kolorowe, szerokie 15 szt., taśmy klejące przezroczyste, wąskie 15
szt., sznurki kolorowe (takie jak do prania albo do paczek 10 szpulek), sznurek jutowy
10 szpulek, sypkie ziarna (groch, fasola, ryż itd.), folia malarska (zwykła przezroczysta
5 szt.), butelki plastikowe (przezroczyste), brystol format A1
Narzędzia
• nożyczki 20 szt., nóż introligatorski
Sprzęt
• rzutnik multimedialny, ekran, flip-chart, papier, marker, stoły
Scenariusz i prowadzenie: Karolina Janikowska, Aleksandra Grzegorek
Młody Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Polska)
Aleksandra Grzegorek
Studentka Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, laureatka nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajmuje się grafiką projektową oraz rysunkiem. Prowadzi warsztaty twórcze
w Poznaniu, a także w swoim rodzinnym mieście – Łowiczu.
Karolina Janikowska
Absolwentka Edukacji Artystycznej i Intermediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (2014). Prowadzi warsztaty twórcze dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pracuje również jako wychowawca kolonijny. Zajmuje
się tkaniną artystyczną, rzeźbą i nowymi mediami.
Refleksje
Nadrzędnym celem tego warsztatu było zapoznanie uczestników z terminem „książka artystyczna” - jednak nie miał to być pobieżny, pozorny kontakt jak z encyklopedyczną definicją. Uczestnicy sami budowali teorię, doświadczali, zauważali różnice,
bardzo szczegółowo, dogłębnie analizowali przedstawiane przykłady książek różnej
kategorii. Żeby zrozumieć czym jest książka artystyczna, potrzebna była analiza porównawcza różnego rodzaju książek – wykazanie cech ich formy/fizyczności i funkcji
i to właśnie miało miejsce podczas warsztatu. Zrozumienie pojęcia „książka artystyczna”
było widoczne w wykonanych pracach; w swoich realizacjach uczestnicy wykazali do
niego bardzo osobisty stosunek – przekładając wiedzę teoretyczną na praktycznie działanie, wykorzystywali swoje własne przeżycia, codzienne zwyczaje. Syntezowali nową
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wiedzę ze swoimi postawami, poglądami.
Nauczyciele przyznawali, że w szkołach brakuje miejsca na rozmowę o książce artystycznej i o tym, czym jest książka w ogóle. Wspominali, że istnieje potrzeba poszerzania horyzontów myślenia o niej, również w kontekście tego, jak może być metaforycznie
pojmowana. Nie da się również ukryć, że bardzo widoczne było duże zaangażowanie
w pracę twórczą oraz zainteresowanie tematem. Być może wynika to z faktu, że specyfika warsztatów twórczych jest ciągle rzadko spotykana. To niecodzienna metoda
pracy, na którą często brak miejsca w tradycyjnym systemie nauczania o sztuce, to
temat ciągle nie do końca odkryty. Jednak, jak widać, warsztaty potrzebne są nie tylko
najmłodszym, ale również dojrzali, ukształtowani odbiorcy jakimi są nauczyciele, mogą
w nich odnaleźć wartość, radość i satysfakcję.
Karolina Janikowska, Aleksandra Grzegorek
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The space of meanings
A workshop for teachers

The basis of the workshop The space of meanings is a reflection on the properties of the
book as an object and a medium of communication. These two categories define the
various features of the issue, which are – both a traditional and an artist’s book. On the
basis of specific examples the participants will distinguish the most important features
of traditional and artist’s books which will serve for the further action.
1. Presentation of selected examples of traditional and artist’s books.
2. Discussion about their properties. Reflection on the specifics of artist’s books and the
qualities that distinguish them from traditional books, and on the boundaries between
an artist’s book, an object and a sculpture.
3. The task of the participants will be making an author artist’s book, which will answer
the question of where the book begins, whether (and if so – at what point) becomes
a space understood in many dimensions: the space between the pages of a book,
between the lines of books as well as between those books that do not have any pages.
4. Individual creative work of the workshop participants.
5. Summary – a common discussion about the works, reflections, interpretations.
Time
1.5 hours
Materials
• adhesive colorful tapes 15 pieces, adhesive transparent tapes 15 pieces, colored
strings (such as washing or the packages 10 spools), jute string 10 bobbins, loose
grains (peas, beans, rice, etc.), film painting (ordinary transparent 5 pieces), plastic
bottles (transparent), Card format A1
Tools
• scissors 20 pieces, utility knife
Equipment
• multimedia projector, screen, flip-chart paper, marker, tables
Written and led by: Karolina Janikowska, Aleksandra Grzegorek
The Young University of Arts in Poznan (Poland)
Aleksandra Grzegorek
Student of the Art Education at the University of Arts in Poznań, a grantholder of the Minister of Culture and
National Heritage. She is interested in graphic design and drawing. She leads creative workshops in Poznan,
as well as in her hometown – Lowicz.
Karolina Janikowska
Graduate of the Art Education and Intermedia at the University of Arts in Poznan (2014). She runs creative
workshops for children, teenagers and adults, also works as a camp counselor. She is interested in textile
art, sculpture and new media.
Reflections
The general objective of this workshop was to familiarize the participants with
the term “the artist’s book” – but it was not supposed to be a brief, apparent contact
like an encyclopedic definition. The participants themselves built theory and experienced the issue, they noticed differences in detail, thoroughly analyzed the presented
examples of different categories of books. To understand what is the artist’s book we
need a comparative analysis of different kinds of books – demonstrating the features
of their form / physicality and function and this took place during the workshop. Understanding the concept of “the artist’s book” was apparent in the completed works; in
their realizations participants showed a very personal attitude – translating theoretical
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knowledge to practical action, they used their own experiences, everyday habits.
They synthesized new knowledge with their attitudes, beliefs.
Teachers admitted that schools lack space to talk about the artist’s book and about
the book in general. They mentioned that there is a need to broaden the horizons
about it, in the context of how it can be understood metaphorically. A big commitment
to creative work and interest in the subject was seen during the whole workshop. Perhaps this is due to the fact that the specificity of creative workshops is still rare. This
unusual method of work is often rejected in the traditional system of teaching about
art, this is a subject still not fully discovered. Therefore, as you can see, the workshops
are needed not only for the youngest but also mature participants such as experienced
teachers who can find the value, joy and satisfaction in them.
Karolina Janikowska, Aleksandra Grzegorek
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Biblioteka ksiąg osobistych
warsztat twórczy dla studentów

Biblioteka ksiąg osobistych jest cyklem warsztatów, w trakcie których powstają unikatowe książki składające się z 3 rozkładówek (6 stron) oraz okładki. Każdy z uczestników
w trakcie działania projektuje swoją własną okładkę oraz realizuje twórczo sześć stron
będących odpowiedzią na sześć dość osobistych zagadnień.
Uczestnikom warsztatów podczas Kieszeni Vincenta chciałbym zaproponować następujące tematy stron:
- Moja droga
- Ogród sekretnych...
- Światło
- Pejzaż bardzo osobisty
- Słowa
- Przedmioty nieDyskretne
Warsztat przeznaczony dla 10-15 osób
Czas trwania
ok. 1,5-2 godz.
Materiały i narzędzia
• tektura o grubości 2,5 mm, stare ilustrowane czasopisma, książki, fotografie, klej
w sztyfcie, pisaki, markery, farby w sprayu, folia malarska, szary papier, nożyczki, nożyki introligatorskie, żelazko
Scenariusz i prowadzenie Krzysztof Wosik
Refleksje
Przeprowadzony przeze mnie warsztat twórczy był kolejnym z cyklu „Biblioteka
ksiąg osobistych”. Od 2013 roku przeprowadziłem osiem takich warsztatów w: Bratoszewicach (Bratoszewickie Spotkania Twórcze, 2013), Kiekrzu (Pod Gwiaździstym
Niebem, 2014), Szczańcu (Warsztaty technik teatralnych, 2014), Poznaniu (Miejska
Straż Wyobraźni, 2014), Strykowie (2015). Wcześniej uczestnikami zajęć byli uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Tym razem realizacji poszczególnych
zadań podjęli się studenci szkół artystycznych oraz kilku wykładowców.
Warsztat miał na celu zapoznać uczestników ze specyfiką książki autorskiej, a także
stać się pretekstem do twórczej rozmowy na postawione zagadnienia. Z dyskusji jaka
wywiązała się na koniec warsztatu, wynikało, że uczestnicy w większej części spotkali
się już z książką artystyczną podczas studiów, a w kilku przypadkach okazało się, że
jest ona bardzo częstą formą wypowiedzi we własnej twórczości.
Uczestnicy warsztatu w ramach Kieszeni Vincenta z dużym zainteresowaniem
i determinacją rozpoczęli swoją twórczą podróż „do wewnątrz” siebie, realizując cztery
postawione przeze mnie zagadnienia, używając czterech różnych technik plastycznych.
Wszystkie realizacje charakteryzowały się dużą szczerością przekazu i oryginalnością formy. Zarówno studenci, jak i wykładowcy przyznali, że realizacja poszczególnych
tematów przysporzyła im sporo trudności. Stwierdzili także, że praca nad kolejnymi
stronami dawała im wiele satysfakcji.
Z dużą satysfakcją słuchałem czasem bardzo osobistych wypowiedzi uczestników,
którzy opowiadali bardzo szczegółowo zarówno o procesie tworzenia, jak i efektach
swojej pracy.
Po raz kolejny dochodzę do wniosku, że praca z książką artystyczną na każdym
szczeblu edukacji jest bardzo ważna i daje twórcom ogromne możliwości zarówno
warsztatowe jak i interpretacyjne.
Krzysztof Wosik
Więcej o autorze na stronie 102.
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The library of the personal books
A creative workshop for students

The library of the personal books is a series of workshops which produce a unique book
consisting of 3 spreads (6 pages) and a cover. During the creative process each of the
participants designs a cover and creatively produces six pages in response to the six
very personal issues.
The workshop participants during the Vincent’s Pocket would be suggested the following topics for pages:
- My way
- The garden of the secret ...
- Light
- A very personal landscape
- Words
- Indiscreet objects
Workshop are designed for 10-15 people
Time
approx. 1.5-2 h
Materials
• 2.5 mm cardboard, old illustrated magazines, books, photographs, glue sticks, pens,
markers, spray paint, paint film, brown paper, scissors, iron
Written and led by Krzysztof Wosik
Reflections
The creative workshop I conducted was the latest in a series “The library of personal
books”. Since 2013 I have conducted eight such workshops in Bratoszewice (Creative
Meetings in Bratoszewice, 2013) Kiekrz (Under the starry sky, 2014), Szczaniec (the
workshop of Theatre techniques, 2014), Poznan (the City Guard of the Imagination,
2014), Strykow (2015). Previously, participants of the workshop were primary, middle
and high school students. This time, specific tasks were undertaken by students of art
schools and several lecturers.
The workshop was to familiarize the participants with the specifics of the author’s
books, and also become a pretext for creative discussions on this issue. The discussion
which took place at the end of the workshop showed that the majority of participants
had known the artist’s book during their studies, and in a few cases it turned out to be
a very common form of their artistic expression.
Participants of the workshop within in frame of the Vincent’s Pocket with great interest and determination began their creative journey” inside” themselves dealing with
four given issues and using four different art techniques.
All projects were characterized by a large media sincerity and originality of form.
Both students and teachers admitted that the implementation of individual topics caused a lot of difficulties. They also stated that the work on the subsequent pages gave
them a lot of satisfaction.
With great satisfaction I listened to sometimes very personal statements of the
participants, who talked in great detail about both the creation and the impact of their
work.
Once again I come to the conclusion that the work with the artist’s book at every
level of education is very important and gives great opportunities for both the workshop and interpretation.
Krzysztof Wosik
More about the author on page 104.
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Wystawa Książka artystyczna... Exhibition The artist’s book...
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Książka artystyczna Wiesława Karolaka
Księgi i książki artystyczne 2000-2016, wystawa dokumentacji projektów,
Książka artystyczna i Storytelling, e-book i prezentacja DVD, realizacja ASP Łódź
2015
Książka artystyczna w arteterapii, książka podręcznik, Wydawnictwo DIFIN, 2016
Książka artystyczna jest ofertą dla twórców – artystów, nauczycieli, metodyków,
arteterapeutów, ale również dla studentów wielu specjalności pedagogicznych, edukacji
artystycznej i arteterapii. Z prezentacji Książka artystyczna jak z przewodnika korzystać będą mogli wszyscy, którzy prowadząc grupy, poszukują prostych i atrakcyjnych
metod pracy dającej uczestnikom radość tworzenia i efektywność działań twórczych.
Wystawa obejmuje: dokumentację prezentującą w formie barwnych plansz wraz
z opisami najważniejsze projekty zrealizowane przez prof. dr hab. Wiesława Karolaka
w latach 2000-2016.
Książka artystyczna i Storytelling to dwa e-booki i wersja DVD, powstałe w ASP
w Łodzi w 2014 roku jako wynik pracy badawczej. Prezentacje zawierają rozważania
o książce artystycznej i storytellingu oraz scenariusze warsztatów wraz z dokumentacją.
Podręcznik Książka artystyczna w arteterapii to rozważania teoretyczne na temat
pracy w obszarze książka artystyczna, w specyficznym ujęciu opisującym działania
przyjaciół kolegów i bliskich znajomych. Dalsza część podręcznika składa się z zestawu
ćwiczeń wraz z dokumentacją z ich realizacji. Ćwiczenia realizowane były przez kilka
lat w różnych wersjach dostosowanych do potrzeb i zainteresowań grup uczestników
kursów, studiów, warsztatów. Realizowane były w wielu miejscach w kraju i za granicą.
Ćwiczenia znajdujące się w książce przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
prof. dr hab. Wiesław Karolak
Artysta plastyk, pedagog, prowadzi Pracownię Intermediów na Wydziale Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi.
Studia artystyczne poszerzył o studia wybranych zagadnień z psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz
o studia z dziedziny pedagogiki. Określają one rodzaj aktywności zawodowej: od pracy pedagogicznej przez
działania artystyczne realizowane z dziećmi, młodzieżą, z ludźmi specjalnej troski, do własnych wypowiedzi
artystycznych. Realizacje w wielu mediach sztuki (obiekty artystyczne, happening, performance, sztuka
akcji, mail art., warsztaty artystyczne, teatr, film, projektowanie sytuacji twórczych). Wystawy w galeriach,
muzeach, centrach artystycznych, uczelniach, w kraju (Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra) i za
granicą (w Anglii, Austrii, Brazylii, Finlandii, w Niemczech, Norwegii, USA, Włoszech).
więcej:
www.upcycling-w-tworczym-samorozwoju.asp.lodz.pl
www.land-art-w-tworczym-samorozwoju.asp.lodz.pl
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The artist’s book by Wieslaw Karolak
"The books and artist’s books 2000-2016", an exhibition of project documentation,
"Artist’s Book” and „Storytelling", e-book and DVD presentation, the realization of
Art Academy in Lodz 2015
"Artist’s book in art therapy", the book manual DIFIN Publishing House, 2016.
“Artist’s Book” is advised for the artists, teachers, methodologists, art therapists, but also for students of many specialties of pedagogy, art education and
art therapy. “Artist’s Book” may be used as a guide by all those who run workshop groups and are looking for simple and attractive working methods, giving participants the joy of creation and the effectiveness of creative activities.
The exhibition includes: an exposition in the form of colorful charts and descriptions
of the most important projects carried out by Professor Wieslaw Karolak in the years
2000-2016.
“Artist’s Book” and “Storytelling” are two e-books and the DVD version, made in
Art Academy in Lodz in 2014 as a result of research work. The presentation includes
reflections on the artist’s book and storytelling as well as scenarios and documentation
of workshops.
A textbook “Artist’s book in art therapy” is a theoretical considerations about the
issue of the “artist’s book” in specific terms, describing activities of friends, colleagues
and close friends. A further part of the book consists of a set of exercises with documentation of their implementation. Exercises were carried out for several years in different versions tailored to the needs and interests of groups of participants of courses,
studies, workshops. They were carried out in many places in the country and abroad.
Exercises included in the book are intended for children, adolescents and adults.
Professor Wieslaw Karolak
Artist, educator, the head of the Intermedia Studio at the Faculty of Visual Arts at the Academy of Arts in
Lodz. He expanded art education with the studies of selected issues of developmental psychology of children
and adolescents and pedagogical issues in the field of art education. They define the type of activity: the
educational work carried out by the artistic activities with children, young people, people with special needs,
to their own artistic expression. He carried out projects in many art media (artistic objects, happenings,
performances, art action, mail art, workshops, theater, film, design and other creative situations).He had
many exhibitions in galleries, museums, art centers, universities in Poland (Lodz, Poznan, Warsaw, Wroclaw,
Zielona Gora) and abroad (England, Austria, Brazil, Finland, Germany, Norway, USA, Italy).
more:
www.upcycling-w-tworczym-samorozwoju.asp.lodz.pl
www.land-art-w-tworczym-samorozwoju.asp.lodz.pl
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Nad-pisane książki Eugeniusza Józefowskiego
„O niezwykłości realizacji Eugeniusza Józefowskiego pt. „Nad-pisane książki” decyduje nie tylko jej artystyczna forma, ale też proces jej powstawania. (…)
Na realizację składa się około 100 kart jednostronnych w formacie 30x40 cm powstałych w 2015 i na początku 2016 roku. Elementami bazowymi dla ich ostatecznej wizualnej formy są reprodukcje stronic z dwóch szkicowników: wiesbadeńskiego
i paryskiego, z którymi Artysta pracował w latach 1987-88. Służyły do wizualnego
rejestrowania odczuć i komentarzy będących interpretacją zdarzeń, pozwalając na ich
„uchwycenie” we właściwych kontekstach, odpowiadających towarzyszącym im doświadczeniom tak, aby nie uległy zniekształceniom czy zatarciom pamięci. W 1999
roku Artysta utworzył trzy obiekty książkowe w formie harmonijkowej, pt. „Książka
z treścią i bez”, „Jedną nogą tu, drugą tam”, „Człowiek, drzewo i książka”; na ich kartach zamieścił rysunki ze szkicowników, a następnie opatrzył je komentarzem i wypełnił kolorem – działanie to było pierwszym „nadpisaniem” rysunków.
W 2015 roku Artysta powrócił do tych książek, celem kolejnego ich „nadpisania”;
ich karty przetworzył cyfrowo przy użyciu programu graficznego – zamieścił na nich
grafiki i prace malarskie (bądź ich fragmenty) powstałe w latach 1988-98 na podstawie rysunków ze szkicowników, opatrzył je kolejnymi komentarzami w formie zapisu
słownego wykonanymi przy użyciu tabletu. Następnie wykonał ich wydruki cyfrowe na
bawełnianym płótnie i naciągnął na krosna malarskie o wymiarach 30 x 40 cm. Ostatnią
fazą pracy było dokonanie malarskich „uzupełnień” (akryl).
Efektem tego metodycznego postępowania jest wyrafinowana forma kompozycji
kart książki. Poszukiwania artystyczne, których jest wynikiem, mieszczą się w obrębie
klasycznych technik, jednak zastosowana technologia cyfrowa sytuuje je poza warsztatową tradycją malarstwa, grafiki czy rysunku, lokując w obszarze sztuki nowych mediów. W prezentowanej realizacji cyfrowe technologie, koegzystując z tradycyjnymi
formami sztuki, przyjmują status instrumentów użytych do wewnętrznych przeobrażeń
w obrębie tradycyjnych gatunków”.
Janina Florczykiewicz (fragment wstępu do katalogu Eugeniusz Józefowski „Nad-pisane książki”, 2016)
prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski
Artysta uprawiający malarstwo, grafikę, rysunek, fotografię, książkę artystyczną. Zajmuje się także działalnością, naukową oraz edukacyjną i arteterapeutyczną. Od wielu lat tworzy i animuje warsztaty twórcze
w kraju i za granicą. Współtwórca polskiego nurtu arteterapii w edukacji. Profesor zwyczajny w Akademii
Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
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The over-written books by Eugeniusz Jozefowski
The uniqueness of implementation of Eugeniusz Jozefowski’s “The over-written
books” is determined not only by its artistic form, but also by the process of its formation. (...)
The whole consists of about 100 one-sided cards format of 30 x 40 cm made in
2015 and 2016. The base elements for their final visual forms are reproductions of pages from two sketchbooks from Wiesbaden and Paris, which the artist drew in 1987-88.
They were used to visually record the feelings and comments being the interpretation
of events, allowing them to “capture” in the appropriate contexts corresponding experience, so as not to be distorted or erased by the memory. In 1999, the artist created
three concertina books entitled: “The Book with the content and without it”, “One foot
here, the second over there”, “A man, a tree and a book”; on their cards he placed
drawings from the sketchbook, then added the comment and filled in the color – this
action was the first “overwriting” of the drawings. In 2015, the artist returned to these
books, in order to extend their “overwriting” parts; he processed digitally their cards
using a graphic program – placing on them prints and paintings (or parts) made in the
period between 1988-1998 based on the drawings from the sketchbook, he equipped
them with further comments in the form of writing a word made using a tablet. Then
he made their digital prints and braced them on a on the cotton canvas 30 x 40 cm.
The last phase of the work was to paint “additions” (acrylic).
The result of this methodical procedure is a sophisticated form of composition of
the book cards. The artistic research, which is the result, falls within the classical
techniques, but the usage of a digital technology places them outside the workshop
of the tradition of paintings, prints and drawings, locating this art work in the area of
new media art. In the present implementation of digital technology, co-existing with
traditional art forms, they receive the status of the instruments used for internal transformations within traditional genres.
Janina Florczykiewicz
(a part of the introduction to the catalog of Eugeniusz Jozefowski “The over-written books” 2016)
Professor Eugeniusz Jozefowski
Artist interested in painting, graphics, drawing, photography and the artist’s book. He also deals with business, scientific and educational activity as well as art therapy. He has been creating and ruing creative workshops in the country and abroad for many years. A co-founder of Polish art therapy in mainstream education.
Professor at the Academy of Fine Arts in Wroclaw.
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Wystawa Nad-pisane książki Exhibition The over-written books
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Festiwal Dziecięcej Książki Artystycznej 2014-2016 w Strykowie
„Od wielu lat książka artystyczna jest jedną z głównych form mojej aktywności
artystycznej. Tworzę książki autorskie z drewna, metalu, gipsu, poddając je różnym zabiegom patynowania, trawienia, frezowania. Często wykorzystuję przedmioty gotowe,
zestawiając je razem i wzbogacając o różnego rodzaju zapiski i rysunki.
Jednocześnie pracując jako edukator (prowadząc warsztaty twórcze z dziećmi,
młodzieżą i dorosłymi), wykorzystuję to medium, szukając alternatywnych sposobów
traktowania książki – nośnika tekstu. Dotyczy to zarówno samej formy książki, którą uczestnicy warsztatów przekształcają, używając różnych technik plastycznych, jak
i natury nośnika, czyli zastosowania odmiennych od tradycyjnej książki środków przekazu.
Moje wieloletnie doświadczenia jako artysty i edukatora wykorzystuję w trakcie zajęć artystycznych prowadzonych z dziećmi i młodzieżą na terenie szkół i domów kultury
powiatu zgierskiego głównie w Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie i Zespole Szkół nr
2 w Bratoszewicach. Prowadzę także warsztaty twórcze na terenie całej Polski (Łódź,
Poznań, Stryków, Bratoszewice, Lublin, Zielona Góra, Dąbrowa Górnicza, Przytok, Katowice), w których bardzo często używamy jako środka wyrazu książki artystycznej.
W ciągu ostatnich 5 lat zgromadziłem kilkadziesiąt obiektów książkowych, których
autorami były dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat. Sytuacja ta skłoniła mnie do
powołania do życia imprezy – wydarzenia mającego na celu zbieranie, eksponowanie
i archiwizowanie książek artystycznych. W związku z tym po raz pierwszy w 2013 roku
zorganizowany został I Festiwal Dziecięcej Książki Artystycznej, który był podsumowaniem mojej dotychczasowej pracy i zbiorem doświadczeń na płaszczyźnie dziecięcej
książki artystycznej. Jednocześnie utwierdził mnie w przekonaniu, że książka unikatowa jest świetnym sposobem artystycznego edukowania młodych twórców dającym im
szerokie pole kreacji. Działania takie uczą dzieci świadomego i kreatywnego korzystanie z szerokiego spektrum technik i metod plastycznych, a także pozwalają oswoić je
z różnymi często niekonwencjonalnymi materiałami.
W swoich pracach dzieci często wykorzystują przedmioty gotowe, łącząc je, przetwarzając, zestawiając z tradycyjnymi technikami plastycznymi (rysunek, malarstwo,
fotografia). Książki wykonywane przez młodych twórców bardzo często przyjmują formę obiektów, rzeźb, instalacji. Dzieci nie zapominają oczywiście o tradycyjnych formach książek, o sposobach ich oprawiania. Wszyscy wspólnie tworzymy ekspozycje powstałych obiektów i organizujemy wystawy a także razem dokumentujemy wszystkie
realizacje i eksponujemy je na różnego rodzaju blogach i stronach internetowych.
Oto najważniejsze z nich:
http://www.facebook.com/wosikChildrensArtBook/
http://www.kolorowanki.blogspot.com/
Bardzo często prace biorą udział w różnego rodzaju konkursach organizowanych
przez biblioteki, domy kultury i fundacje. Do tej pory zorganizowane zostały cztery
edycje festiwalu:
2013 – Taki jestem
Dzieci miały całkowitą dowolność odnośnie treści i formy książek. Obiekty miały być
inspirowane własnymi doświadczeniami, związane z indywidualnymi przemyśleniami,
wspomnieniami lub marzeniami. W wystawie wzięło udział 60 książek artystycznych.
2014 – Forma
Autorzy koncentrowali się przede wszystkim na formie obiektów. Na wystawie zaprezentowano 43 książki.
2015 – Od słowa, przez słowa, bez słowa
Podstawową cechą książek w tej edycji festiwalu była konieczność użycia przynajmniej
jednego słowa, za którego sens uczestnicy byli odpowiedzialni. Na wystawę wpłynęło
37 obiektów.
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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2016 – Książki osobiste
Młodzi twórcy inspiracji szukali w swoim najbliższym otoczeniu, prace miały być związane ze światem przedmiotów codziennego użytku, ubraniami, przedmiotami osobistymi.
W wystawie wzięło udział 30 książek.
W ten sposób w ciągu trzech edycji festiwalu zgromadziłem 170 festiwalowych
obiektów książkowych, ponad 15 książek stworzonych na warsztatach i ponad 15 książek stworzonych przez dzieci w domu niezależnie od festiwalu. Ponadto rozesłaliśmy
około 38 prac na różnego rodzaju konkursy organizowane na terenie Polski”.
Krzysztof Wosik
kurator festiwalu
Krzysztof Wosik
Artysta plastyk. Zajmuje się książką artystyczną, ilustracją, fotografią, asamblażem. Urodzony w 1968 roku.
Studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na wydziale Edukacji Wizualnej.
Dyplom w pracowni Intermedia prof. Wiesława Karolaka i w pracowni Projektowania Graficznego prof. Włodzimierza Morawskiego (2000 r.). Od 1997 roku prowadzi zajęcia arteterapeutyczne (Klinika Psychiatryczna
Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi, Dzienny Ośrodek Terapeutyczny „Imbryk” w Łodzi, Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Młodzieży – Hostel w Łodzi). Swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych
i zbiorowych w Polsce (Łódź, Poznań, Warszawa, Wałbrzych, Gorzów Wielkopolski, Żagań, Kazimierz Wielki,
Dąbrowa Górnicza, Katowice) oraz za granicą: Niemcy (Weimar, Berlin, Scheesberg, Lipsk), Holandia (Haga,
Groningen), Węgry (Budapeszt), Finlandia (Turku). Prowadził warsztaty twórcze w Polsce (Łódź, Katowice,
Zielona Góra, Przytok, Poznań, Konin) i za granicą: Finlandia (Huitinnen), Niemcy (Weimar).
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Festival of Children’s Art Book 2014-2016 in Strykow
For many years the artist’s book has been one of the main forms of my artistic activity.
I create my artist’s books out of wood, metal, plaster subjecting them to different treatment such as patina, etching and milling. I often use ready-made objects, putting
them together and enriching with all kinds of notes and drawings.
At the same time I work as an educator (running creative workshops with children,
youth and adults) I use this medium, searching for alternative ways of treating the
book – a carrier of a text. This concerns both the form of a book that workshop participants are transforming using different artistic techniques, as well as the nature of the
medium that is a different form of expression than the traditional book.
My many years of experience as an artist and educator I use during the art classes
conducted with children and youth in schools and community centers around Lodz,
mainly in Primary School No.1 in Strykow and in the School Complex No.2 in Bratoszewice.
I also run creative workshops throughout Poland (Lodz, Poznan, Strykow, Bratoszewice, Lublin, Zielona Gora, Dabrowa Mining, Przytok, Katowice), where I often use the
artist’s book as a form of expression.
In the last five years I collected a few dozen of books whose authors were children
and adolescents aged 7 to 16 years. This situation led me to call to life an event designed to collect, display and archive artist’s books.
Therefore, for the first time in 2013, I organized the Festival of Children’s Art Book,
which was a summary of my previous work and a collection of experiences at the level
of children’s art book. At the same time I confirmed my belief that the unique book is
a great way to educate young artistic creators giving them a wide field of creation.
Such activities teach children conscious and creative use of a wide range of techniques
and methods of art, as well as allow familiarizing them with different often unconventional materials.
In their works, children often use ready-made objects by combining them, processing, comparing with traditional artistic techniques (drawing, painting, photography).
Books made by young artists often take the form of objects, sculptures and installations.
Children do not forget, of course, about traditional forms of books, about ways of
binding them. We all together create exhibitions of made objects, organize exhibitions
and document all projects putting them to different kinds of blogs and websites.
Here are the most important ones:
http://www.facebook.com/wosikChildrensArtBook/
http://www.kolorowanki.blogspot.com/
These works take part in various competitions organized by libraries, cultural centers and foundations.
So far there have been four editions of the festival:
2013 – I am as I am
Children were complete free regarding the form and content of books. Objects were
to be inspired by their own experiences related to individual thoughts, memories or
dreams. The exhibition consisted of 60 art books.
2014 – The form
The authors focused primarily on the form of objects. The exhibition presented 43
books.
2015 - From a word, through a word, without a word
The main feature of the books in this edition of the festival was the need to use at least
one word, the meaning of which the participants were responsible for. The exhibition
consisted of 37 objects.
2016 - Personal Books
Young artists sought inspiration in their immediate environment, the works had to be
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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connected with the world of everyday objects, clothing, and personal items.
The exhibition consisted of 30 books.
In this way, during the three editions of the festival I have collected 170 festival book
objects, approx. 15 books created during the workshops and about 15 books created
by children at home. In addition, we sent about 38 works for various competitions
organized in Poland.
Krzysztof Wosik
curator of the festival
Krzysztof Wosik
Artist. Works with artist’s book, illustration, photography, assemblage. Born in 1968. Studies at the Academy
of Fine Arts. Strzeminski in Lodz in the department of Visual Education. Diploma in Intermedia Studio run
by Professor Wieslaw Karolak and in the studio of Graphic Design by Wlodzimierz Morawski (2000).Since
1997, he has been working as an art therapist (Psychiatric Clinic of the Central Clinical Hospital in Lodz,
Daily Therapeutic Centre “Teapot” in Lodz, Centre for Psychological Assistance for Youth – Hostel in Lodz).
He presented his works at solo and group exhibitions in Poland (Lodz, Poznan, Warsaw, Walbrzych, Gorzow
Wielkopolski, Zagan, Kazimierz Wielki, Dabrowa Gornicza, Katowice) and abroad Germany (Weimar, Berlin,
Scheesberg, Leipzig), the Netherlands (The Hague, Groningen), Hungary (Budapest), Finland (Turku). He
runs creative workshops in Poland (Lodz, Katowice, Zielona Gora, Przytok, Poznan, Konin) and abroad Finland (Huitinnen), Germany (Weimar).
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Moja książka
Na wystawę złożyły się książki uczniów pierwszej klasy Gimnazjum nr 15 „Łejery”.
Powstały na zajęciach artystycznych prowadzonych od kilku lat wg autorskiego programu przez Grażynę Daniel. Były tworzone z całą klasą przez 1. semestr. Składają się na
nie następujące karty – rozdziały:
- tak się nazywam
- moje ciało
- przedmioty mówią o mnie
- co mam w głowie
- mapa mojego świata
- co mnie uskrzydla
- czego się boję
Przejście do gimnazjum jest ważnym momentem uświadamiania sobie przez młodego człowieka intensywnych zmian, jakie zachodzą w jego ciele i psychice. Jest to
czas poszukiwania swojej tożsamości, poznawania siebie od nowa, odnajdywania swego miejsca w świecie i w grupie, określania swojej przynależności a także zastanawiania się, jakie wartości są dla mnie ważne. Książka artystyczna zaproponowana
uczniom jako medium ich opowieści o sobie stwarza możliwość bardzo indywidualnej
wypowiedzi, twórczego poszukiwania własnego języka, eksperymentowania i wykorzystywania zdobytych doświadczeń.
Tworzenie książek daje też możliwość podróży w świat sztuk wizualnych, zebrania
tego, czego uczniowie już się nauczyli. Pracując np. nad rozdziałem „przedmioty mówią o mnie”, z jednej strony zastanawiają się jakie przedmioty są dla nich ważne , które z nich mają znaczenie w codziennym funkcjonowaniu, które mają dla nich wartość
sentymentalną – przypominają zdarzenia, kojarzą się z ważnymi osobami albo służą
realizowaniu pasji. Z drugiej strony, jest to też okazja do refleksji nad tym, jak forma
i funkcjonalność otaczających nas rzeczy wpływa na nasze życie. Wstępem do pracy
jest zebranie wiadomości o tym, jak to się stało, że przedmioty stały się samodzielnym
tematem malarstwa oraz jak malarze z różnych epok przedstawiali martwe natury.
Grażyna Daniel
Pedagog, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet
Artystyczny). Prowadziła pracownię plastyczną w Studium Nauczycielskim im. St. Jachowicza w Poznaniu
i w Młodzieżowym Domu Kultury. Zrealizowała wiele kursów i warsztatów dla nauczycieli oraz projektów
artystycznych z dziećmi i młodzieżą. Od 1999 r. nauczycielka plastyki i dyrektorka w artystycznej szkole
„Łejery” w Poznaniu w latach 2001-2016 r.
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My book
The exhibition consisted of books created by the first grade students from the
Middle High School No. 15 “Łejery.” They were made during artistic classes of Grazyna
Daniel who has been conducting her author’s program for several years. They were created by one group of students during the first semester. They consist of the following
pages – chapters:
- that’s my name
- my body
- objects that tell about me
- what I have in mind
- map of my world
- what inspires me
- what I am afraid of
The transition to middle high school is an important moment of cognizance by
a young man of intense changes taking place in his/her body and psyche. It is time to
search for identity, learning about each other again, finding a place in the world and
in a group, determining own belongingness as well as thinking about what values are
important to me. The artist’s book proposed to students as a medium of their own story offers the possibility of very individual expression, creative exploration of their own
language, experimentation and use of experience.
Creating books also gives the opportunity to travel through the world of visual arts,
collecting what students have already learned. Working on the chapter “objects that
tell about me,” on one hand students wonder what items are important to them, which
of them are relevant in everyday functioning, which have sentimental value which like
events are associated with important people or serve to develop their passion. On the
other hand, it is also an opportunity to reflect on how the form and functionality of the
things around us affects our lives. An introduction to the work is to gather information
about how it happened that the objects became an independent subject of the painting
as well as painters from different eras presented still lifes.
Grazyna Daniel
Educator, a graduate of the National School of Fine Arts in Poznan (now the University of Arts). She ran her
art studio in the Teacher’s Collage in Poznan and at the Youth Community Centre. She completed a number
of courses and workshops for teachers and art projects with children and youth. Since 1999 she has worked
as an art teacher and headmaster of the art school “Łejery” in Poznan 2001-2016.
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Książka artystyczna
Wiesław Karolak
Książka…
Książka na przestrzeni wieków przeszła długą drogę ewaluacji, tak w obszarze formy, jak i treści.
W dawnych czasach była zapisywana na glinianych tabliczkach, a także na ołowianych, drewnianych i kościanych. Przekaz treści miał miejsce na deseczkach, spreparowanych liściach palmy, bambusowych sztachetkach, pergaminowych i jedwabnych
zwojach czy karteczkach papirusu oraz pisanych na skórze. Treści, myśli przekazywane
były w różnych formach, czasem jako „księgi monumentalne”, takie jak: ściany kościołów, powierzchnie sarkofagów, płyty nagrobne.
Przez dziesiątki wieków książka była synonimem dzieła oryginalnego, unikatu.
W pewnym momencie historii, kiedy pojawiła się wersja papierowa książki, były
przepisywane ręcznie, co dodatkowo wpływało na niepowtarzalność formy.
Oryginalność zaczęła zanikać w chwili wynalezienia druku i wprowadzenia książek
powielanych w XVI wieku. Pojawiła się forma książki w postaci stron razem zszytych
i oprawionych.
Pod koniec XX wieku pojawiła się technologia cyfrowego zapisu treści i częściowe
wyparcie zapisu jako druku na papierze.
Książka artystyczna
Definicje, terminologia.
Książkę artystyczną trudno jest zdefiniować. Książka artystyczna to pojęcie otwarte
i czasem trudno zdecydować, co jeszcze jest, bądź już nie, książką artystyczną. Książka
artystyczna, to umowny termin oznaczający różnorodne eksperymenty z przestrzenią
zapisu tekstu lub tekstu połączonego z obrazem. Sposoby traktowania książki-nośnika
treści dotyczą zarówno samej formy książki, przekształconej przez artystę, lub także
dotyczą natury nośnika.
Termin książka artystyczna został zaproponowany (prawdopodobnie po raz pierwszy) przez Clive Phillpota, nowojorskiego kuratora wystaw książek-dzieł, bibliotekarza
Museum of Modern Art, by opisać unikalne książki i przedmioty książkowe. Książki te
przedstawiają wartości bardziej malarskie lub rzeźbiarskie niż te, które powiela się
w masowych nakładach. (…) Często składają się z cyklu obrazów lub kolaży oprawionych w jeden tom; nierzadko są pokaźnymi przedmiotami zrobionymi z jednego tworzywa lub ich rozmaitości (Józefowski, 1998, s. 11).
Wspomniany Clive Phillpot podzielił prace tworzone na pograniczu sztuki i książki
na trzy kategorie: zwykłe książki (just books), które nie przynoszą żadnych nowych
rozwiązań formalnych, to książki pisane przez artystów lub o nich, znajdujące się
w obszarze książki tradycyjnej. Książki-dzieła (bookworks) to prace artystyczne w formie książki, dokonywane na polu doświadczeń ze strukturą, kształtem i znaczeniem
książki. Obiekty książkowe (book objects) powstają w oparciu lub nawiązaniu do samej
idei „książki” i posiadają znacznie swobodniejszy charakter formalny. To także instalacje
odwołujące się do książki jako symbolu, struktury lub metafory (Rypson, 1992, s. 8).
W tej samej rozprawie Piotr Rypson przytacza wypowiedź Dicka Higinsa, amerykańskiego poety i artysty, według którego książka artystyczna to: książka zrobiona dla
niej samej, nie zaś dla informacji, którą zawiera. I dalej Higins stwierdza: Książki artystyczne, czy książki-dzieła to rozdział osobny w tym książkowym świecie, przestrzeń
alternatywna wobec tradycyjnych publikacji.
Są one pracami samymi dla siebie; książka staje się tu w istocie, rzec by można,
pretekstem dla książki, służy sama sobie, niczego nie ilustruje, jest pracą artystyczną
o własnych regułach. To pewien model przestrzeni, przez który spoglądamy na świat.
(Rypson, 1987, s. 66)
Eugeniusz Józefowski zajmujący się książką artystyczną mówi: Książka artystyczna
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to niekoniecznie dzieło pięknie wydane i dalej zauważa: książka jako wypowiedź artystyczna różni się często od pięknie wydanej książki tradycyjnej, która oczywiście może
być udana plastycznie bądź pięknie zaprojektowana, lecz te cechy nie zagwarantują jej
przynależności do świata sztuki (Józefowski, 1998. s. 104).
Interesująco definiuje książkę artystyczną Tadeusz Nyczek. Według niego: Książka
zwana artystyczną jest (…) swoistym paradoksem. Odwrócone tu jest niemal wszystko.
Zasadą jej jest jednorazowość; drukarzem sam autor. Nie jest przedmiotem do czytania, a do oglądania. Jeśli inspiracją do książki był jakiś tekst, choćby zawarty potem
w niej, zazwyczaj w jakiejś postaci, to jakby tym gorzej dla mojej czytelniczej wolności.
(…) Książka artystyczna nie jest do użytku, a do oglądania, kontemplowania, podziwu. Celem pisarza jest wciągnąć czytelnika w ciekawość akcji; celem twórcy książki
artystycznej jest wpędzić go w stan zaskoczenia, zakłopotania, zdumienia, uciechy,
śmiechu, podziwu (Nyczek, 1998).
I na koniec tych rozważań o definicjach, przykład Doroty Folgi-Januszewskiej, która pisze: Książka artystyczna jest tworzona, by być, a nie przekazywać, by sobą
zastanawiać, a może nawet zachwycać. Bez względu na to czy charakteryzuje się
wyrafinowaną estetyką, czy jest siermiężna i szorstka, czy jest tworzeniem czy niszczeniem, ambicją twórcy jest stworzyć dzieło dla niego samego, nie zaś dla kogoś, kto
chciałby swą myśl ubrać w graficzną formę.I dalej: Definicja książki artystycznej jest tak
samo trudna, jak odgrodzenie każdej dziedziny artystycznej. Kiedy pojawiają się już jasne granice, to właśnie za nimi ukazuje się coś pięknego i kuszącego. Dlatego zapewne
tyle dyskusji rodzi się, gdy trzeba zdecydować, co jeszcze jest, a co już nie jest książką
(D. Folga-Januszewska 1998, s. 7).
A więc, czy da się jednoznacznie zdefiniować pojęcie książka artystyczna? Jak zapewne z tego tekstu widać, niemal każdy teoretyk, krytyk czy twórca definiuje ten
termin inaczej.
Trochę historii
Tradycję tworzenia współczesnych książek artystycznych rozpoczął awangardowy
ruch powstały na początku XX wieku. Przemiany zachodzące wówczas w pojmowaniu sztuki, literatury, poezji ukształtowały nowe podejście do dzieła jako nośnika słów
i obrazów.
O ważnym wydarzeniu w historii książki artystycznej pisze Tomasz Wilmański:
W 1911 r. paryski wydawca Kuhnweiler wydał znamienne dzieło poetycko-graficzne
„Saint Materel” Maxa Jacoba, ilustrowane grafikami Picassa w konwencji kubizmu analitycznego. I było to przedsięwzięcie, w którym książkę potraktowano jako samodzielne
dzieło, integralny obiekt (Wilmański, 1998, s. 8).
Interesującym dziełem z obszaru książki artystycznej jest proza Kolej transsyberyjska i mała Jenne z Francji Blaise Cendrasa wydana w 1913 roku. Jest to utwór zaprojektowany jako książka symultaniczna przez Sonię Delaunay. Długi poemat, monolog
(…) został podzielony na 20 sekwencji rozwijających się wraz z następowaniem wydarzeń w arcydługim, ponad dwumetrowym rulonie papieru. Poszczególne fragmenty
zostały złożone w harmonijkę (Rypson, 1992 s. 9).
W następnych latach futuryści dynamizowali przestrzeń, rozsypując swoje wiersze
na kartkach. Dadaiści wprowadzili collage dla manifestacji znaczenia przypadkowości.
Łączyli różne rodzaje czcionek na świadomie chaotycznie projektowanych stronach.
Konstruktywiści tworzyli obiekty funkcjonalne według zasad logiki i ekonomii.
Po drugiej wojnie światowej artyści kontynuowali przedwojenną twórczość książkową, nawiązując formalnie do wielkiej awangardy. Powstawało wiele alternatywnych
wydawnictw w opozycji do oficjalnego obiegu.
W tym czasie znaczący wpływ na formę książki artystycznej wywarł Daniel Spoerri
i Emmet Wiliams, a także Grupa Wiedeńska.
Na początku drugiej dekady XX wieku nastąpił niebywały rozwój książki artystycznej. Szczególnie po 1968 roku artyści zaczęli wręcz masową działalność, która nie
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mieściła się w ramach tradycyjnego rynku sztuki. Ogromną rolę odegrała tutaj sztuka
poczty oraz konceptualizm. Artyści sięgali po stosunkowo prosty i niedrogi nośnik dla
ich sztuki. Takim środkiem wyrazu artystycznego stała się książka artystyczna. Nastąpiła wielka aktywność różnorodnych nurtów awangardy, która doprowadziła do nowych
form wypowiedzi, do sytuacji, w której mogła pojawić się książka-dzieło, samoistna
praca artystyczna, książka rozumiana jako dzieło artystyczne.
Pojawiła się ogromna różnorodność form, realizowana w pełnej rozciągłości – od
wydawnictw „biednych” po edycje luksusowe. Pojawiły się książki-collage, książkiobiekty, książki-instalacje, warsztaty książki artystycznej.
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The artist’s book
Wieslaw Karolak
A book…
A book over the centuries has come a long way of evaluation, both in the area of
the form and content.
In the old days it was written on clay, as well as lead, wood and bone tablets. The
transmission of data and message took place on the boards, crafted palm leaves, bamboo rail, parchment and silk rolls or slips of paper and papyrus written on the skin. The
content and thoughts were transmitted in various forms, sometimes as a „monumental
book”, such as the walls of churches, surfaces of sarcophagi and tombstones.
For tens of centuries, the book was synonymous with the original work, the unique.
At some point in history when a paper version of the book appeared, books were
copied by hand, which further affected the uniqueness of form.
Originality began to fade with the invention of mass printing and the introduction of
books copied in the sixteenth century. The book appeared in the form of pages stapled
together and bound.
At the end of the twentieth century appeared the technology of digital recording
and partial denial of the record as printing on paper.
The artist’s book
Definitions, terminology.
The artist’s book is difficult to define.
The artist’s book is an open concept and sometimes difficult to decide what is still,
or no longer the artist’s book. The artist’s book, a contractual term for a variety of
experiments with space recording text or text combined with the image. The ways of
treating the book as the carrier relate to both forms of the same book transformed by
the artist, and also to the nature of the media.
The term the artist’s book was proposed (probably for the first time) by Clive Phillpot, New York curator of exhibitions of works-books, a librarian of Museum of Modern
Art in order to describe the unique books and book objects. These books represent
the more painting or sculpture than those that are reproduced in mass quantities. (...)
They often consist of a series of paintings or collages, bound in one volume; often they
are large objects made out of a material or variety of them (Jozefowski, 1998, p. 11).
The above mentioned Clive Phillpot divided the works created on the border of art
and books in three categories: just books, which do not bring any new formal solutions, they are the books written by the artists or about them, located in the area of
traditional books. Books works - the works of art in the form of a book, made as the
experiment with the structure, shape and the meaning of the book. The book objects
are based or refer to the idea of “the book” and have a much freer formal character.
They include installations that refer to a book as a symbol, metaphor or structure
(Rypson, 1992, p. 8).
In the same essay, Peter Rypson quoted Dick Higinsa, American poet and artist,
according to whom the artist’s book is: a book made for its own sake, not for the information it contains. And further Higins states: The artist’s book or a book-work is a separate chapter in the textbook world, the space alternative to traditional publication.
They are works for themselves; the book is here, in fact, one might say, the pretext
for the book, it works for itself, it illustrates nothing it is the artistic work by its own
rules. It is a model of the space through which we look at the world (Rypson, 1987,
p. 66).
Eugeniusz Jozefowski dealing with the artist’s book says that the artist’s book is
not necessarily is a beautifully made work of art and further notes that the book as an
artistic way of expression often differs from the beautifully published traditional book,
which of course can be visually successful or beautifully designed, but these qualities

110

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

do not guarantee its affiliation to the art world (Józefowski, 1998. p. 104).
Tadeusz Nyczek interestingly defines the artist’s book. According to him: The book
called the artist’s book is (...) a kind of paradox. Almost everything is inverted here.
Its principle is its uniqueness; a printer is the author him/herself. It is not subject to
reading and viewing. If the inspiration for the book was a text, even if it would be then
contained in it, in some form, it’s even worse for my readership freedom. (...) The
artist’s book is not to be used but to be watched, contemplated, and admired. The aim
of the writer is to draw the reader’s curiosity in action; aim of the creators of artistic
books is a plunge into a state of surprise, embarrassment, surprise, delight, laughter,
admiration (Nyczek, 1998).
And at the end of the discussion about definitions, I would like to quote Dorota
Folga-Januszewska, who writes: the artist’s book is created to be and not to communicate, to make people wonder, perhaps even delight. Regardless of whether
it is characterized by a refined aesthetic, whether it is tough and rough, whether it is
a creation or destroy, the ambition of its creator is to create a work for its own sake,
not for someone who wants to dress his/her thoughts in graphical form.
And further: The definition of the artist’s book is as difficult as cutting off every
area of the arts. When there are no longer clear boundaries, it is behind them reveals
something beautiful and alluring. That is probably why so much discussion arises when
you have to decide what else is, and what is no longer a book (Folga-Januszewska
1998, p. 7).
So, can we clearly define the concept of the artist’s book? As you can see from this
text, almost every theorist, critic and creator defines the term differently.
Some history
The tradition of creating contemporary artist’s books began with the avant-garde
movement developed in the early twentieth century. The changes taking place in the
understanding of art, literature, poetry shaped a new approach to work as a carrier of
words and images.
Tomasz Wilmanski writes about an important event in the history of artist’s books:
In 1911 Kuhnweiler – Parisian publisher issued a significant work of poetry and
graphic entitled “Saint Materel” by Max Jacob, illustrated with Picasso’s graphics made
according to the convention of analytical Cubism. And it was a project in which the
book was treated as an independent work, integral object (Wilmanski, 1998, p. 8).
An interesting piece from the artist’s book is a prose – Siberian Railway and little
Jenne from France by Blaise Cendras released in 1913. It is a work designed as a simultaneous book by Sonia Delaunay. The long poem, monologue (...) has been divided
into 20 sequences developing along with the succession of events in a very long, more
than two meters roll of paper. Individual fragments were folded into the form of an
accordion. (Rypson, 1992 p. 9).
In subsequent years, futurists were stimulating space, spilling their poems on
cards. Dadaists introduced collage as the manifestation of the importance of randomness. They mixed different types of fonts on the intentionally chaotically designed
pages. Constructivists created functional objects according to the rules of logic and
economics.
After World War II artists continued the pre-war book art, referring formally to
the great avant-garde. It created a lot of alternative publications in opposition to the
official circuit.
At that time, a significant impact on the form of artistic book had Daniel Spoerri and
Emmett Williams, as well as the Vienna Group.
At the beginning of the second decade of the twentieth century there was a remarkable development of artist’s books. Especially after 1968 artists began almost a mass
activity that did not fit within the traditional art market. Then a huge role played mail
art and conceptualism. Artists turned toward a relatively simple and inexpensive medium for their art. The artist’s book became such a means of artistic expression. There
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was a great activity of various avant-garde trends, which led to new forms of expression, the situation in which could appear the book-work, spontaneous artistic work,
and the book understood as a work of art. There is a great variety of forms, starting
from “poor” publishing to the luxury editions of books. There are book-collages, bookobjects, book-installations, and the workshops of artists’ books.
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O książce – szczególnie tej artystycznej
Monika Nęcka
Okładki, a między nimi cały świat. Pierwszy – otwierany przez rodzica – dotykany
małą rączką, uderzany, sprawdzany. Czasem wąchany i gryziony – doświadczany. Potem – otwierany samodzielnie, z ciekawością, z nadzieją i niecierpliwością. Czytany,
oglądany – przeżywany. Książka.
Zazwyczaj kojarzona z tekstem, ciekawym opisem zdarzeń, intrygującą fabułą, interesującą treścią, Książkę czytamy. Ma swoją budowę odróżniającą od innych form
związanych z tekstem. Elementy, które znamy, lecz ich nazwy mogą zadziwić nawet
najbardziej zaangażowanego czytelnika. Bo za okładką kryją się karty tytułowe, chociaż pierwszą stroną książki jest strona przedtytułowa ze skróconym tytułem, czyli
przedtytułem. Kolejno następuje, najczęściej pusta, strona przytytułowa nazywana wakatem lub kontrtytułem. Może się jednak na niej znaleźć tytulatura przedłużona z karty
tytułowej lub frontyspis uzupełniający ją o ilustrację. Po stronie tytułowej następuje
w książce wkład – tu mieści się tekst główny na kartach połączonych grzbietem1. Zdarza się jednak tak, że tekst zaczyna współtworzyć książkę lub w ogóle zostaje potraktowany marginalnie. Że elementy książki przestają mieć znaczenie. Książka zmienia swoją formę, pozostając jednak miejscem dla całego świata zamkniętego w jej obszarze.
Ten świat zyskuje kształt często bardzo odbiegający od kartek zamkniętych pomiędzy
okładkami.
Napisano mnóstwo książek, bardzo dużo tekstów napisano też o książkach. Ciągle jednak pozostają obszary niejednoznaczne, niedookreślone. Takim obszarem jest
książka artystyczna. Młodzi ludzie na pytanie: co oznacza termin książka artystyczna?
odpowiadali: Książka zaprojektowana tak, że jest małym dziełem sztuki o tym, o czym
jest lub Połączenie książki z dziełem sztuki albo dobitniej: To dzieło sztuki w formie
książki2.
Obiekty sztuki książki obecne były w całej historii istnienia przekazu pisanego.
Wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem rozmaitych technik artystycznych i rzemieślniczych, stanowią świadectwo kultury i świadomości estetycznej każdej kolejnej epoki.
Zjawisko to przybrało nazwę – sztuki książki jako dziedziny sztuki. Dotyczy ono przede
wszystkim formy książki jako obiektu artystycznego, choć w historii przeważały czasy
skupienia się na ilustracji lub typografii. Początki książki jako dzieła sztuki wiążą się
z bezpośrednim kontaktem z tworzącym. Nawet w sytuacjach narzuconego kanonu, rzemieślnik czy artysta zostawiał ślad swojego mistrzostwa, indywidualizując – w możliwym
zakresie – swoje dzieło. Dotyczyło to każdego elementu książki – zarówno pisanego
ręcznie tekstu, ilustracji czy oprawy. Postęp techniczny i upowszechnienie książki ułatwiły dostęp do niej, ale zmniejszyły znaczenie artystycznego podejścia do jej tworzenia. Do tego stopnia stało się to zjawiskiem powszechnym, że w połowie XIX wieku
w Anglii powstał ruch mający na celu odnowę książki pięknej i artystycznej. Znowu
ręka artysty bezpośrednio dotykała kart tworzonej książki. Estetyka książki stanęła
ponad wszelkimi dotyczącymi jej zasadami. Ten czas nie trwał długo. Książka zmieniała
się i podejście do niej również.
Książka to fenomen łączący w sobie wiele czasów i przestrzeni: czasu czytania,
opisywanych zdarzeń i czasu własnych wspomnień, przestrzeni tekstu i przestrzeni
formy. Książka to sekwencja przestrzeni. Każda z tych przestrzeni jest postrzegana
w innej chwili – książka jest także sekwencją chwil. Książka nie jest pojemnikiem
słów ani workiem słów, ani nośnikiem słów. Pisarz, przeciwnie niż się uważa, nie pisze książek. Pisarz pisze teksty. Fakt, że tekst jest zawarty w książce, pochodzi tylko
z obszaru tekstu, albo w przypadku serii krótkich tekstów, z ich liczby. Literatura (proza)
zawarta w książce ignoruje fakt istnienia książki jako pewnej autonomicznej sekwencji
1
2
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czasoprzestrzennej. (…) Język pisany jest pewną sekwencją znaków rozwijającą się
w przestrzeni; jego czytanie objawia się w czasie. Książka jest przestrzenno-czasową
sekwencją. (…) Książki pojmowane jako rzeczy autonomiczne mogą pomieścić jakikolwiek język (pisany), nie tylko język literacki, włącznie z jakimkolwiek systemem znaków. Książka może być przypadkowym pojemnikiem tekstu, którego struktura będzie
bez znaczenia dla niej samej: to są książki z księgarń i bibliotek. Książka może też
istnieć jako forma niezależna i samowystarczalna, być może zawierająca nawet jakiś
tekst, lecz taki, który podkreślałby tę formę, będący organiczną częścią tej formy:
tutaj zaczyna się nowa sztuka robienia książek. W starej sztuce pisarz nie czuje się
odpowiedzialny za rzeczywistą książkę. (…) W nowej sztuce pisarz przejmuje odpowiedzialność za cały proces. W starej sztuce pisarz pisze teksty. W nowej sztuce pisarz robi
książki. Zrobić książkę znaczy zrealizować jej idealną czasoprzestrzenną sekwencję za
pomocą tworzenia równoległej sekwencji znaków, werbalnych lub innych3. Wiele przestrzeni, czasów, form, tekstów.
Książka jednak, bez względu na rodzaj użytych w niej znaków, zawsze będzie rodzajem formy komunikacji, niosąc w sobie zestaw znaczeń. Jako taka jest też elementem całej skomplikowanej struktury porozumiewania się ludzi i trzeba podkreślić,
że nośnikami sposobów komunikacji przez książkę nie są tylko treści formalne. Encyklopedia wiedzy o książce definiuje ją jako: Zespół treści psychicznych utrwalonych
w tekście, elementów materialnych oraz funkcji społecznej, polegającej na oddziaływaniu tych treści na życie umysłowe i społeczne4. Jest więc też książka narzędziem
tworzenia w odbiorcy struktur symbolicznych, a to prowadzi do budowania ciągłości
tożsamości społecznej i kulturowej. Szczególnie książka artystyczna wywołując wieloaspektowe i wielozmysłowe doznania i doświadczenia – od intelektualnych przez emocjonalne do estetycznych – wpisywać się może w całą osobowość człowieka.
Książka artystyczna, autorska, funkcjonuje obecnie bardziej jako obiekt tworzony
przez artystę, którego słowo książka zainspirowało do stworzenia dzieła. Czasem jest to
dzieło z zakresu liberatury, czasem instalacji. W 2008 roku powstała kolekcja polskiej
książki artystycznej równocześnie z serwisem internetowym dla jej promocji i popularyzacji. Na stronie kolekcji5 poznajemy misję i powody jej powstania: Zebranie obecnie
najlepszych dzieł książkowych i stworzenie z nich profesjonalnej kolekcji POLSKA KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA Z PRZEŁOMU XX i XXI WIEKU jest w pełni uzasadnione następującymi względami: Przełom XX/XXI
wieku jest okresem wielkiej rewolucji w historii książki (Internet i formy elektroniczne) co
w książce artystycznej odbija się
w bardzo interesujący i produktywny sposób, zatem KOLEKCJA pozostanie śladem
z przełomu ery Gutenberga
i ery elektronicznych nośników
informacji. Istnieje liczne grono artystów polskich uprawiających sztukę książki – w tym
artystów najwyższej rangi, których prace w tej dziedzinie zasługują na profesjonalne ekspozycje w kraju i za granicą. (…)
Nowoczesne, wielkie biblioteki,
których coraz więcej powstaje
3
4
5
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w kraju i za granicą (całkowicie skomputeryzowane i wyposażone w przestrzeń wystawienniczą) generują duże zapotrzebowanie na wystawy z dziedziny sztuki książki – KOLEKCJA może
wędrować wiele lat. (…) Jako stałą jej siedzibę wymienia się Muzeum Książki Artystycznej
w Łodzi. Znaleźć tu możemy obiekty Marka Gajewskiego czy Henryka Wańka pokazujące wspomniany rodzaj książki artystycznej jako dzieła
sztuki, ale wśród prac kolekcji zobaczymy całe
spektrum zjawiska (il. 1, 2).

Il. 1, 2 Marek Gajewski, Smutna, technika własna fotografie, pozytywka, 1 egz., wiersz Niezwykła wprost zwyczajność
autorstwa Eugena Jebeleanu
Kolejne określenie podane przez uczestników rozmów o książce artystycznej – Unikalne książki i przedmioty książkowe – najbardziej pasuje do form, które służą jedynie
do oglądania. Często wielokrotnie przeczytane przez poprzednich użytkowników, kupione na wyprzedażach, przeczytane po raz ostatni stają się inspiracją do formy, obiektu, czasem z książki przejmującego jedynie materiał z jakiego kiedyś powstała.
Co jeszcze oznaczać może termin książka artystyczna? To: Książka, która ma oryginalny kształt, formę czy sposób odbioru; Przedstawienie jakiejś historii lub idei w sposób nie do końca jasny – pozostawiający możliwość interpretacji; Nietypowa książka,
która niekoniecznie wygląda jak tradycyjna. Może być formą ekspresji lub może mieć
funkcję edukacyjną. Z możliwością szerokiej interpretacji przez użytkownika, odbiorcę; Oddziałuje wizualnie na odbiorcę. Ważny jest zamysł twórcy. Temat jest niejako
pretekstem do stworzenia szaty graficznej, formy. Pobudza do myślenia. Jako przykład
posłuży tu pozycja Heliany Grudzień, O tempo dos Anjos – Czas Aniołów, której już
sam opis techniczny, na stronie wcześniej wspomnianej galerii, podkreśla jej specyfikę – technika własna: papier klejony, skrzynia tekturowa malowana masą akrylową,
farby olejne, werniks, kserokopia fotografii, rzeźba (zabawki dla dzieci) z papieru gazetowego z masą akrylową, kamień; obiekt książkowy; 20x20 cm; skrzynia otwarta:
10x10x20 cm; unikat; 2006 – Książka-obiekt mówiąca o czasie zmarłych dzieci; pamiątki są potwierdzeniem krótkiego życia i nieobecności dzieci6.
To książka, z którą wchodzi się w relację. Z którą relację się buduje, odnajdując
i wchodząc na coraz to nowe poziomy. Czy są to poziomy emocji, myśli, wspomnień,
uwrażliwień zależy od niej i od nas.
Zapytani: czym różni się książka artystyczna od książki tradycyjnej – rozmówcy odpowiadali: Zawiera mało tekstu, więcej poleceń do wykonywania działań manualnych;
Nie czyta się jej w tradycyjny sposób; Świadomie oddziałuje na odczucia odbiorcy swoją
formą. To oddziaływanie zależy od zamierzeń artysty i gotowości odbiorcy. Często jest
to też forma przekraczająca jednodyscyplinarność założenia i tradycyjne konwencje
wyznaczające obszary działania – tu twórca może przekazać odbiorcy pole tworzenia,
może proponować zamiast precyzować, pobudzać aktywność procesu odbioru.
Książka to świat – a świat to przestrzeń. Książka umożliwia wejście w przestrzeń
6
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spotkania temu, kto chce z nami porozmawiać i nas, którzy na to spotkanie jesteśmy gotowi. Gotowi to nie zawsze znaczy przygotowani. Na pytanie: Kto jest odbiorcą książki artystycznej? – znalazła się odpowiedź: Osoba przygotowana do
jej odbioru. Od razu pojawia się kolejne pytanie: co oznacza takie przygotowanie
i kto ma te osoby do odbioru książki artystycznej przygotować? Odpowiedzią może być
powszechna edukacja artystyczna. Studenci dyplomowych lat takiego kierunku bardzo
często sięgają po książkę artystyczną jako formę proponowaną szczególnie dzieciom.
Okazuje się, że charakter książki jako przestrzeni do pobudzeń estetycznych, działań
kreatywnych, do tworzenia relacji z coraz to nowym upostaciowieniem świata – jeśli
prowadzone ze świadomością, wiedzą i, niejednokrotnie, z dużą dozą artyzmu, stanowi
cenną płaszczyznę spotkania twórcy z odbiorcą. Od jakości tego spotkania zależy, czy
dziecięcy odbiorca chętnie będzie sięgał po kolejne światy. Czy będzie miał odwagę
poznawać rzeczy na pozór dziwne lub zaskakujące. Im wcześniej spotkamy odbiorcę
z wartościowymi elementami świata, tym łatwiej później będzie go zachęcić do uczestnictwa w artystycznej przygodzie. Dyplom Aleksandry Szczepanik-Szałas jest przykładem książki cichej (quiet book), która towarzyszy dziecku najwcześniej. Tworzona dla
córki artystki zakłada pokazanie jej świata, w którym mieszka mały artysta (il. 3, 4).

Il. 3, 4 Aleksandra Szczepanik-Szałas, Dzień z życia artysty
Książka często traktuje o rzeczach, o których nie wiemy, jak myśleć – a co dopiero
rozmawiać. Wtedy stają się narzędziem terapeutycznym, edukacyjnym. W taki właśnie
świat zaprosiła dzieci Amelia Chwałek w swojej dyplomowej książce – Opowiem wam.
Stworzeni w niej bohaterowie opowiadają o sobie, jednocześnie tłumacząc świat niepełnosprawności, zapraszając do swoich przestrzeni. Przestrzeń ta podkreślona jest
zastosowaną formą pop-up tworzącą trójwymiarowe miejsca spotkania. (il. 4, 5)

Il. 5, 6 Amelia Chwałek, Opowiem wam
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Można również tak po prostu opowiedzieć dziecku o domu. Po prostu, ale nie
w sposób oczywisty, sięgać po to co najbliższe, najlepiej znane, ale ciągle warte poznawania. Coś, co zostaje w nas, bez względu na czaso-przestrzeń naszego przebywania.
W domku Kai Muchy można budować swoje wnętrza, snuć swoje opowieści, zdobiąc go
w elementy tradycji, umacniać swoją tożsamość i pamięć źródeł (il. 7, 8).

IL. 7, 8 Kaja Mucha, W domku
W trakcie warsztatów z książką artystyczną jej przestrzenie jeszcze bardziej się
komplikują, powiększają. Książka wchodzi w relacje z odbiorcą, miejscem, czasem rzeczywistego trwania. Tyle możliwości, ilu twórców, tyle interpretacji, ilu odbiorców. Czas
immanentnej kreacji bez wyznaczania jej granic.
A ja znowu wyciągam rękę po książkę. Chwytam tę, która mnie zaciekawi – tytułem,
kolorem, formą. Przesuwam ręką po okładce. Badam fakturę, temperaturę. Otwieram.
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About a book-with particular emphasis on the artist’s book
Monika Necka
Covers, and among them the whole world. The first world- opened by a parent –
touched by a little hand, struck, tested. Sometimes, smelled, bitten – and experienced.
Then – opened alone with curiosity, with hope and anticipation. Read, viewed – experienced. A book.
Usually associated with text, an interesting description of the event, an intriguing
storyline, and interesting content. We read the book. It has its structure different from
other forms of related text. We know its elements but their names may surprise even
the most committed reader. All different pages that appear at the front of the book are
called the front matter. What is more, the first page of the book often mistakenly taken
for the title page is in fact a bastard title page with a shortened title. Next to it occurs
mostly empty the tile page. After the title page appears the body of the book with the
main text1. Sometimes, however, the text begins to co-create a book or is treated marginally. The elements of the book are no longer relevant. The book changes its form,
but still it is a place for the whole world closed in the area. This world is gaining the
shape often different from the pages closed between the covers.
A lot of books were written, a lot of texts about books were written too. Still, there
are ambiguous and vague areas. One such area is the artist’s book. Young people
asked: what does the term artist’s book mean? answered: The book designed so that
it is a small work of art about it is, or more explicitly: This is a work of art in the book
form2.
Book art objects were present throughout the history of the written media. They
were performed manually, using various artistic techniques and crafts, they became
a testament of the culture and aesthetic consciousness of each successive era. This
phenomenon was named – the book art as a field of art. It concerns mainly the form
of the book as an object of art, although in history prevailed focus on illustration and
typography. The beginnings of books as works of art can be associated with direct contact with the artists. Even in situations imposed by a canon, artisan or artist left a trace
of his/her mastery, individualizing – to the possible extent – their work. This can be
applied to all part of the book – including a hand-written text, illustration and binding.
Technical progress and popularization of books made an access to it easier, but also reduced the importance of artistic approach to his/her creation. It becomes such a common phenomenon that in the mid-nineteenth century in England began the movement
aimed at restoration of a beautiful art book. Again, the artist’s hands directly touch the
pages of the created book. The aesthetics of the book stood above all its principles. That
time did not last long. The book changed and the approach to it was changed as well.
A book is a sequence of spaces. Each of these spaces is perceived at a different moment
– a book is also a sequence of moments. A book is not a case of words, nor a bag of
words, nor a bearer of words. A writer, contrary to the popular opinion, does not write
books. A writer writes texts. The fact, that a text is contained in a book, comes only
from the dimensions of such a text; or, in the case of a series of short texts (poems,
for instance), from their number. A literary (prose) text contained in a book ignores the
fact that the book is an autonomous space-time sequence. (…) Written language is a
sequence of signs expanding within the space; the reading of which occurs in the time.
A book is a space-time sequence. (…) But books, seen as autonomous realities, can
contain any (written) language, not only literary language, or even any other system of
signs. Among languages, literary language (prose and poetry) is not the best fitted to
the nature of books. A book may be the accidental container of a text, the structure of
which is irrelevant to the book: these are the books of bookshops and libraries. A book
1
2
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can also exist as an autonomous and self-sufficient form, including perhaps a text that
emphasizes that form, a text that is an organic part of that form: here begins the new
art of making books. In the old art the writer judges himself as being not responsible
for the real book. He writes the text. The rest is done by the servants, the artisans, the
workers, the others. In the new art writing a text is only the first link in the chain going
from the writer to the reader. In the new art the writer assumes the responsibility for
the whole process. (…) In the new art the writer makes books. To make a book is to
actualize its ideal space-time sequence by means of the creation of a parallel sequence
of signs, be it linguistic or other3. A lot of spaces, time, forms and texts. The book,
however, despite the type used in the characters always is a kind of communication
form, carrying a set of meanings. As such it is also a part of the whole complicated
structure of communication between people and it is worth emphasizing that it is a carrier of the forms of communication through the book are not only the formal content.
Encyclopedia of the knowledge about the book defines it as: The collection of mental
ideas preserved in the text, the material elements and social functions based on the
influence of this ideas on the mental and social life4. So, a book is also a creation tool
in the recipient’s symbolic structures, and this leads to the creation of the continuity of
social and cultural identity. Especially the artist’s book causing multi-faceted and multisensory experiences – from the intellectual emotional to the aesthetic once – may be
a part of the whole human personality.
The artist’s book currently operates more as an object created by the artist, who
was inspired by the word a book to create an art work. Sometimes it is a work in the
field of literature or installation art. In 2008 was created a collection of Polish artist’s
books simultaneously with the online platform for its promotion and popularization. Entering the webpage of the collection5 we learn about its mission and the reasons for its
creation: The gathering the currently the best artist’s books and making out of them
the professional collection POLISH ARTIST’S BOOK at the turn of the twentieth and
twenty-first century is fully justified by the following reasons: The turn of the twentieth/
twenty-first century is a period of great revolution in the history of the book (Internet
and electronic forms) which is reflected in a very interesting and productive way by
the artist’s book, so the COLLECTION will remain a sign of the turn of the Gutenberg
era and the era of electronic
media. There is a large group of Polish artists practicing
the art of the book – including
the artists of the highest rank
whose works in this area deserve professional exhibitions
in Poland and abroad. (...) The
modern, large libraries, which
are being build more and more
in Poland and abroad (they are
fully computerized and equipped with exhibition space)
generate a high demand for
exhibition of the Artist’s book
– the COLLECTION can wander for many years. (...) The
permanent office mentioned
in the manifesto is the Museum of the Artist’s Book in
3
4
5
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Lodz. Here we can find objects by Marek Gajewski and Henryk Waniek showing the mentioned
kind of the artist’s book but a collection of works
illustrating the whole spectrum of phenomena
(Ill. 1, 2).

Illustration 1, 2 Marek Gajewski, Sad, artist’s technique, photographs, music box, 1 copy, a poem An extraordinary ordinariness by Eugen Jebeleanu
Another term given by the participants of the survey on the artist’s book – Unique
books and book objects – suits the most to the forms, which are used only for watching. Often read many times by previous users purchased on sales, read the last time,
become an inspiration for the form of the object, sometimes providing only the material
for the new art form.
What else the term artist’s book can mean? It is: The book, which has the original shape, form or manner of reception; The presentation of a story or idea in a way
that is not entirely clear – leaving place for interpretation; An unusual book, which
does not necessarily look like the traditional one. It can be a form of expression or
may have an educational function with the possibility of broad interpretation by the
user, the recipient; It affects the recipient visually. The most important is the idea of
the creator. The theme is somehow an excuse to create a graphic form. It stimulates
thinking. As an example of such a book may serve Heliana’s December O tempo dos
Anjos – Time of Angels whose the same technical characteristics, on the webpage of
the aforementioned gallery, highlights its specificity – own technique: glued paper,
a fiberboard box painted with acrylic mass, oil paints, varnish, a photocopy of the
photography, a sculpture (a toy for children) from newsprint ground acrylic stone;
a book object; 20x20 cm; an open box: 10x10x20 cm; unique; 2006 - The book-object
talking about the time of the dead children; souvenirs are a confirmation of a short life
and the absence of children6.
This is a book that makes you enter into a relationship. This relationship is built
by finding and entering new levels. Whether these levels are the levels of emotions,
thoughts, memories, sensitivities depend on it and us.
When asked: what is the difference between the artist’s book and traditional book
– the students usually said: It contains less text and more commands to perform the
manual operations; It is not read it in the traditional way; It consciously affects the
feelings of the recipient by its form. This effect depends on the intentions of the artist
and the readiness of the recipient. Often it is also a form exceeding one discipline of its
foundation and traditional conventions defining areas of action – here the author may
give the recipient field of creation, he/she can propose instead of specifying, stimulate
the activity of the perception process.
6
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The book is a world – and the world is space. The book allows entry into meeting
space to anyone who wants to talk to us and us who are ready for this meeting. To
be ready is not always to be prepared. The question: Who is the recipient of the artists’ book? – was answered: A person prepared to receive it. This statement seems
to be immediately followed by another question: what is this preparation, and who
should prepare people to receive the artist’s book? The answer might be a common
artistic education. The graduate students very often use the book as an artistic form
dedicated especially for children. It turns out that the character of the book as an
area to stimulate aesthetic and creative activities, to create relationships with more
and more new personification of the world – if carried out with the awareness, knowledge and often with a high degree of artistry, is a valuable meeting platform between the creator and the recipient. The quality of this meeting depends on whether
a recipient – a child will be happy to reach for the next worlds. Whether he/she will
have the courage to explore the seemingly strange or surprising things. The sooner we
familiarize the child with valuable parts of the world, the easier he/she will later encourage to participate in an artistic adventure. The diploma work by Aleksandra Szczepanik-Szalas is an example of the quiet book which accompanies the child from the first
days. Created for the artist’s daughter was meant to a show her the world in which
lives a little artist (Ill. 3, 4).

Illustration 3, 4 Aleksandra Szczepanik-Szalas, A day from the artist’s life
The book tells often about things we do not know how to think – not to mention
talking about. Therefore it becomes a therapeutic tool of education. In such a world
Amelia Chwalek invited children in her diploma work – I’ll tell you. Characters created
there talk about themselves, while explaining the world of disability, inviting children
to their space. This space is underlined by a pop-up form creating a three-dimensional
meeting place (Ill. 5, 6).

Illustration 5, 6 Amelia Chwalek, I'll tell you
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You can also tell the child about the house. Simply but clearly, reach for what is
next, best known but still worth exploring. Something that is in us, regardless of the
space-time of our stay. In A little house by Kaja Mucha you can build your interior,
tell your stories, decorating it with elements of tradition, strengthen your identity and
sources of memory (Ill. 7, 8)

Illustration 7, 8 Kaja Mucha, A little house
During the workshops on the artist’s book its spaces become even more complicated they seem to increase. The book comes in the relationship with the reader through
the place, and sometimes the actual time. So many possibilities, as many artists, so
many interpretations as many recipients. The time of the immanent creation without
determining its borders.
And again I lift my hand to take a book. I grab the one that seems interesting to
me – its title, color, form. I move my hand across the cover. I examine its facture and
temperature. I open it.
Bibliography cited
Carrion, U., Second Thoughts, VOID Distributors, Amsterdam 1980.
Tomaszewski, A., Architecture of a book: for editors, typographers, graphic designers, writers, book theorists
and bibliophiles, Warsaw 2011.
Encyclopedia of the knowledge about the book, Wroclaw 1971.
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Illustrations
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Illustration 7, 8 Mucha, K., A little house – photos from the diploma presentation.
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Książka artystyczna i sztuka nowych mediów. Małżeństwo
z rozsądku czy miłość od pierwszego wejrzenia.
Natalia Pater-Ejgierd
Sztuka nowych mediów
Sztuka nowych mediów to niezwykle duży obszar działań artystycznych wykorzystujących nowe technologie medialne. Sztuka nowych mediów korzysta z nowych technologii jak np. grafiki i animacji komputerowej, robotyki, druku 3D a nawet cybernetyki
oraz wkracza w obszary wiązane wcześniej z przestrzenią nieartystyczną, taką jak
komunikacja mailowa, gry wideo czy nawet biotechnologia. Sztuka nowych mediów
bywa często postrzegana w opozycji do tradycyjnych sztuk wizualnych, takich jak malarstwo i rzeźba, ze względu na odmienny charakter procesu twórczego oraz przede
wszystkim formę komunikacji z widzem. Sztuka nowych mediów najczęściej odrzuca
model biernego widza, którego podstawowym zadaniem jest podziwianie zamkniętego
dzieła sztuki i promuje interakcję pomiędzy widzem, dziełem i artystą. W takiej perspektywie widz staje się współtwórcą dzieła, gdyż jego reakcja na działania artystyczne
wpływa fizycznie na dzieło sztuki, zmieniając jego formę i znaczenie. Nowe media, jako
nowoczesne technologie komunikacyjne z pewnością poszerzyły obszar działań artystycznych, lecz także narzucają artyście pewne ograniczenia wynikające z fizycznych
możliwości działania, wydajności użytych urządzeń czy dostępności poszczególnych
technologii i sprzętu (takich jak oczywiście komputery, ale także routery, serwery, poszczególne typy oprogramowania, konkretne aplikacje itp.). Stworzenie interaktywnej
instalacji wymaga bowiem użycia całego szeregu urządzeń rejestrujących ruch, głos
itp. widza oraz przetwarzających tę aktywność na język zrozumiały dla komputera.
Sztuka nowych mediów zdaje się mieć także problem z rejestracją i „przechowywaniem” dzieł sztuki. Nawet w przypadku sztuki Internetu strony galerii i blogi artystów
często wygasają i po kilku latach trudno jest odnaleźć konkretne dzieło.
Sztuka nowych mediów jest odpowiedzią artystów na gwałtowne zmiany kulturowe zachodzące w nowoczesnym świecie. Jednak oczywistym jest fakt, iż ten rodzaj
sztuki nie pojawił się w historycznej próżni i z pewnością odnaleźć można prekursorów
nowych działań w tradycyjnej historii sztuki. Koncepcyjne i estetyczne korzenie sztuki
nowych mediów odnaleźć można wśród awangardowych artystów tworzących w drugiej
dekadzie XX w. Europie a później także Stanach Zjednoczonych.
Perspektywa historyczna.
Po pierwsze Dada, po drugie nieco kubizmu
Sztuka nowych mediów to nie tylko nowa technologia, to przede wszystkim nowy
sposób myślenia o sztuce, jako o formie komunikacji społecznej, ale także przestrzeni,
która realnie wpływa na zastaną rzeczywistość. Korzenie tego rodzaju postrzegania
roli sztuki leżą w rewolucyjnych, jak na swoje czasy, działaniach artystycznych twórców z ruchu Dada, którzy występując publicznie w Zurychu, Berlinie, Kolonii, Paryżu
i Nowym Jorku, opowiedzieli się przeciwko wszechobecnej wtedy burżuazyjnej kulturze
i sztuce. W proteście przeciwko zastanej sytuacji politycznej, która doprowadziła do
wybuch I wojny światowej, artyści zaczęli eksperymentować z radykalnie nowymi rozwiązaniami i koncepcjami artystycznymi, z których wiele powracało w różnych formach
i odniesieniach przez cały dwudziesty wiek. Podobnie jak sztuka nowych mediów, która
była odpowiedzią na rozwój nowych technologii komunikacyjnych i digitalizację kultury,
ruch Dada był w pewnym stopniu reakcją na gwałtowny rozwój przemysłowy, mechanizację masowej produkcji oraz uprzemysłowienie wojny.
Wiele charakterystycznych dla dadaistów form artystycznych takich jak kolaż, fotomontaż, ready-mades stało się inspiracją dla artystów sztuki nowych mediów. Podobnie jak posłużenie się ironią i absurdem w komunikacji z zadowolonym konsumentem
dóbr wszelakich, który przez cały XX wiek wolał nie konfrontować się z problematyczną
rzeczywistością.
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Sztuka nowych mediów nie byłaby zapewne możliwa także bez kubistycznego odrzucenia tradycji wizualnej sztuki europejskiej. Zerwania z zasadą naśladownictwa rzeczywistości przez sztukę i tradycyjnych środków przekazu wizualnego, takich jak renesansowa perspektywa linearna. Zamiast tego kubiści rozbijali obiekt malarski na szereg
płaszczyzn, a następnie zestawiali w jeden wielowymiarowy obraz przedstawiany na
płótnie malarskim. Olbrzymie znaczenie nie tylko dla sztuki, lecz wszystkich nowych
mediów miał także kubistyczny kolaż, który łącząc różne elementy w jedną całość, stał
się swoistym pierwowzorem hipertekstu. Stworzenie nowej całości z różnych elementów w jednym dziele artystycznym wymusiło także nowe sposoby odczytywania dzieła
i co najważniejsze – odejście od linearnego czytania wszelkiego typu komunikatów.
Możliwości konceptualne stworzone przez Dada i kubizm zdawały się czekać na
właściwy moment a chwilą tą stał się rozwój nowych technologii. Mając dostęp do odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, artyści włączali komputery do swoich działań
od samego początku. Dobrym przykładem jest sztuka cyfrowa tworzona przez Andiego
Warhola już w połowie lat 80. XX wieku na komputerze Commodore Amiga.
Książka artystyczna w perspektywie sztuki nowych mediów
Sztuka nowych mediów łączy się z książką artystyczną w sposób oczywisty, gdyż
wielu artystów książkowych korzysta z dobrodziejstwa nowych technologii, tworząc
interaktywne książki artystyczne przeznaczone na odbiór w mobilnych urządzeniach
elektronicznych lub budując interaktywne instalacje książkowe, z którymi widz może
współdziałać w fizycznie istniejącej lub wirtualnej galerii. Inni posługując się bardziej
tradycyjnymi, manualnymi technikami artystycznymi, używają nowych mediów, jako
platformy komunikacyjnej z potencjalnymi widzami. Sztuka nowych mediów zdaje się
także łączyć z książką artystyczną w perspektywie historycznych poszukiwań artystycznych. Choć oczywiście historia książki artystycznej jest znacznie dłuższa niż historia
nowych mediów.
Kilka słów o historii książki artystycznej, czyli raz jeszcze wracamy do Dada
Zazwyczaj historię współczesnej książki artystycznej zaczyna się w latach 20. lub
nawet 60. XX wieku, w zależności od przyjętej perspektywy badawczej, podkreślając
znaczenie ruchu Dada lub traktując awangardę XX wieku, jako historyczną konstrukcję na tyle oczywistą, że niepodlegającą dodatkowej dyskusji. Wtedy wskazuje się na
wieloaspektową twórczość artystów z lat 60. XX wieku, których koncepcje artystyczne
wsparte późniejszym rozwojem technologii doprowadziły do powstania współczesnej
sztuki.
W perspektywie naszych rozważań analizujących fenomen książki artystycznej
w perspektywie sztuki nowych mediów, warto jednak zacząć od ruchu Dada.
Artyści europejscy spod znaku Dada bardzo chętnie posługiwali się książką, popularyzując zjawisko, jakim jest książka artystyczna. Dadaistyczna książka była środkiem
przekazu komunikującym szerszemu odbiorcy polityczne, ale także estetyczne problemy funkcjonowania sztuki w społeczeństwie i kulturze. Idea ta oddziałała silnie na
amerykańskich artystów z lat 60. XX wieku.
Podobnie jak w przypadku sztuki nowych mediów książka artystyczna bardzo skorzystała na rozwoju nowych technologii. W tym przypadku kluczowe były nowości
w technologii druku jak np. druk offsetowy i kserokopia. Nowe technologie pozwoliły
artystom na pełną kontrolę nad produkcją i dystrybucją książki artystycznej. Przykładem obrazującym takie działania jest książka Eda Ruscha Dwadzieścia sześć Stacji
Benzynowych uznawana za jedną z pierwszych książek artystycznych. Opublikowana własnym sumptem w kwietniu 1963 roku książka stała się słynna, jako prekursor nowego gatunku sztuki mający ogromny wpływ na zjawisko książki artystycznej
zwłaszcza w Ameryce. Książka pokazuje dokładnie to, co sugeruje jej tytuł, przedstawiając 26 fotografii stacji benzynowych obok napisów wskazujących ich markę
i lokalizację. Począwszy od pierwszej stacji paliw w Los Angeles, gdzie Ruscha mieszkał, książka śledzi podróż artysty z powrotem do Oklahoma City, gdzie dorastał i gdzie
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pojechał odwiedzić matkę.
Warto także dodać, że książki artystyczne z lat 60. (czasu Fluxusu i konceptualizmu)
tworzone były przez młodych artystów w ramach radykalnej alternatywy do sztuki
prezentowanej w muzeach i galeriach. Choć w ciągu następnych dwóch dekad status
książki artystycznej, jako dzieła sztuki zmienił się pod wpływem sztuki konceptualnej oraz interaktywnych instalacji. Nie do końca definiowalna idea książki artystycznej
sprawiła, że książka artystyczna stała się atrakcyjnym medium wypowiedzi artystycznej dla artystów wszystkich kolejnych generacji. Od momentu powstania, książka artystyczna przeszła wiele metamorfoz, pozwalając artystom poszerzyć możliwości działań
twórczych oraz dotrzeć do widzów/czytelników spoza galerii. Dlatego też współczesna książka artystyczna obejmuje zarówno pojedyncze dzieła sztuki, jak i wydawane
w limitowanych edycjach książki, występuje także w formie artystycznych e-booków
oraz interaktywnych instalacji.
Koegzystencja, czyli książka artystyczna i nowe media.
Multimedialne kolekcje książki artystycznej w Internecie
Artyści książkowi a także admiratorzy książki artystycznej aktywnie działają w Internecie oraz mediach społecznościowych, tworząc cyfrowe kolekcje książek artystycznych oraz budując platformy komunikacyjne pomiędzy artystami i odbiorcami tych
dzieł sztuki.
Spośród wielu wartościowych projektów wymienić można kolekcję książki artystycznej z Reed College. Internetowe wydanie kolekcji stanowi cyfrową wersję tradycyjnego
zbioru dzieł sztuki. Zgromadzone książki obejmują całe bogactwo zjawiska, jakim jest
książka artystyczna, pozwalając na przyjrzenie się książkom poetyckim, konceptualnym
a także książkom rzeźbom, instalacjom i wielu innym tworzonym przez wybitnych artystów jak na przykład prace, których autorem jest David Hockney, awangardowe dzieła
Soni Delaunay, konceptualne prace Sola Le Witta i współczesne nam dzieła Xu Binga.
Kolejny przykład to cyfrowy księgozbiór Joan Flasch umożliwiający kontakt z blisko
dziesięcioma tysiącami prac książkowych zapisanych we wszystkich formatach i mediach,
w tym zarówno tradycyjnymi książkami artystycznymi, jak i tymi multimedialnymi.
Problematyka książek artystycznych w Internecie nie ogranicza się jedynie do ich
pokazywania. Bardzo aktywnie działają także czasopisma oraz różnego rodzaju fora.
The Journal of Artists ‘Books (Magazyn Książki Artystycznej) opisuje zjawisko książek artystycznych za pomocą dyskursu krytycznego i twórczego poszukiwania różnorodnych relacji artystycznych w poezji, fotografii, literaturze eksperymentalnej, grafice,
designie i innych związanych z książką artystyczną kreatywnych wyzwaniach.
ABC Book Art (ABC Sztuki Książki) to interdyscyplinarne forum dla twórców książek
i artystów założone przez absolwentkę studiów plastycznych w 2009 roku. Forum ma
stworzyć podstawę do krytycznego i konstruktywnego dialogu, sprzyjać powstawaniu
nowych pomysłów i rozwijaniu twórczej praktyki i teorii.
Projekt interaktywnej książki artystycznej w Tate Gallery
Jedna z najbardziej znanych galerii światowych Tate kolekcjonuje książki artystyczne od lat 60. XX wieku, czyli od czasu, gdy stały się pełnoprawnym dziełem sztuki.
W swojej kolekcji posiada około 5500 książek artystycznych.
W 2012 roku Tate rozpoczęła projekt „Przekształcania Książki Artystycznej”, wychodząc z założenia, że zbiory książek artystycznych są w dużej mierze niedostępne
dla większości potencjalnych użytkowników i że sytuacja ta może zmienić się za pomocą technologii cyfrowej. Autorzy projektu założyli, że nowa technologia ma potencjał
emancypacyjny dla książki artystycznej, który może zmienić jej percepcję wśród szerokiej publiczności.
Aby zbadać problematykę książki artystycznej i jej potencjalną transformację cyfrową zostały przeprowadzone trzy warsztaty gromadzące artystów, ale także specjalistów od nowych technologii i bibliotekarzy. Artyści uczyli się, jak funkcjonują książki
elektroniczne, ich formaty, system publikacji, oprogramowanie komputerowe, aplikacje
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z nimi związane. Pozostali specjaliści starali się zrozumieć problematykę artystyczną.
Na koniec wszyscy zastanawiali się nad systemami cyfrowego gromadzenia książek
artystycznych oraz kwestią praw autorskich. Rezulatatem warsztatów było powstanie
interaktywnych cyfrowych książek artystycznych oraz pilotażowy projekt cyfryzacji całej kolekcji książek artystycznych zgromadzonych przez Tate Gallery.
Nowe platformy komunikacji z widzem, czyli książka artystyczna dla każdego
Książka artystyczna zdaje się zyskiwać na popularności dzięki niespotykanej dotychczas dostępności. Potencjalny widz może przypadkiem natknąć się na tę formę
sztuki oglądając wideo, blogi czy wizualne instruktaże na popularnym serwisie internetowym YouTube. Z pewnością nie jest to wymarzony przez artystę kontakt z widzem,
ale statystki odwiedzeń umieszczane przy wszystkich wideo na YouTube wskazują, że
ten sposób komunikacji jest efektywny. Na przykład bardzo wartościowe merytorycznie
wideo zatytułowane Czym jest książka artystyczna? wysłane przez CU Boulder Library w ciągu ostatnich miesięcy zobaczyło 1264 osób. Przegląd prac znanego artysty
książkowego Dietera Rotha 3886 osób. Nie wspominając o filmikach – samouczkach
pokazujących jak samemu wykonać książkę artystyczną, których setki można znaleźć na YouTube, a których oglądalność przekracza nawet 100 tysięcy osób na wideo
a przeważnie waha się w okolicach 40-60 tysięcy obejrzeń na wideo np. Origami Book
Art 107689 wyświetleń, Book Sculpture Lesson 63245 wyświetleń, Folded Book Art
110615 wyświetleń.
W ten sposób książka artystyczna demokratyzuje sposób kontaktu z dziełem sztuki,
co było i jest jednym z postulatów wielu pokoleń artystów.
Kilka słów na zakończenie
Książka artystyczna i sztuka nowych mediów, jako relatywnie nowe formy artystyczne mają podobne korzenie, podobną formę interakcji z widzem oraz podobny status
w ramach sztuk pięknych, dlatego ich wzajemna relacja zdaje się przypominać związek
zdecydowanie przyjacielski lub rodzaj symbiozy.
Źródła internetowe
YouTube
www.youtube.com
Tate Gallery
www.tate.org.uk
Reed Cyfrowa kolekcja
http://cdm.reed.edu/cdm4/artbooks/
BookArtsWeb
http://www.philobiblon.com/whatisabook.shtml
Księgozbiór Joan Flasch
http://digital-libraries.saic.edu/cdm/landingpage/collection/jfabc
ABC - Book Arts - ABC książek artystycznych
http://www.bookarts.uwe.ac.uk/community/abc.html
książki artystyczne w wersji elektronicznej
http://www.artistsbooksonline.org/
dr Natalia Pater-Ejgierd
Badaczka kultury wizualnej i nowych mediów, propagatorka problematyki alfabetyzmu wizualnego w Polsce. Autorka licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących kulturowych i społecznych
aspektów wizualności. Autorka książki „Kultura wizualna i edukacja” (2010). Tłumaczka języka angielskiego,
redaktorka publikacji dotyczących szeroko rozumianych sztuk wizualnych.
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The artist’s book and new media art. Marriage of convenience
or love at first sight.
Natalia Pater-Ejgierd
New media art
New media art is a very broad area of artistic activities based on new media technologies. New media art makes use of new technologies such as computer graphics and
animation, robotics, 3D printing and even cybernetics, it enters into areas previously
associated with non-artistic space, such as e-mail communication, video games or
even biotechnology. New media art is often seen in opposition to the traditional visual
arts such as painting and sculpture, due to the different nature of the creative process and above all a form of communication with the audience. New media art usually
rejects the model of a passive viewer, whose primary task is to admire a finished work
of art and it promotes interaction between the viewer and the work of an artist. In this
perspective, the viewer becomes a co-creator of the work because his/her reaction to
the artistic activities physically affects a work of art, changing its form and meaning.
New media, as modern communication technologies certainly broadened the area of
artistic activity, but also imposed some limitations on an artist resulting from the physical possibilities, efficiency of used equipment or availability of individual technologies and equipment (such as computers but also sensors, routers, servers, software,
applications, etc.). Creating an interactive installation requires the use of a whole range
of equipment which records and reacts to the movement, voice of a viewer and the
processing activity in the language understood by the computer. New media art also
causes problems with the registration and “storage” of works of art. Often web pages
of art galleries, artist’s blogs and others expire after a few years and it is difficult to
find a specific art work.
New media art is a response of artists to rapid cultural changes taking place in the
modern world. However, it is obvious that this kind of art does not appear in the historical vacuum and certainly one can find the precursors of new activities in the traditional
art history. Conceptual and aesthetic roots of new media art can be found among the
avant-garde artists in the second decade of the twentieth century in Europe and later
in the United States.
Historical perspective.
First Dada, than a bit of the Cubists
New media art is not just a new technology, it is primarily a new way of thinking
about art as a form of social communication, but also a space that really affects the
given reality. The roots of this kind of perception of the role of art lie in revolutionary
for its time activities of artists from the Dada movement, who appeared in public in
Zurich, Berlin, Cologne, Paris and New York and who spoke out against the pervasive
bourgeois culture and art. In protest against the existing political situation, which led
to the outbreak of World War I, artists began to experiment with radically new solutions and artistic concepts, many of which come back in different forms and references
throughout the twentieth century. Just as new media art, which was a response to the
development of new communication technologies and the digitization of culture, the
movement Dada was a reaction to the rapid industrial development, the mechanization
of mass production and industrialization of war.
Many characteristic of Dada art forms such as collage, photomontage, and readymades became an inspiration for artists of new media art. Similarly as use an irony and
absurdity in communication with a satisfied consumer of all good things, which by the
twentieth century preferred not to confront the problematic reality.
New media art would probably not be possible without the Cubist’s rejecting of
visual arts tradition in Europe, it means breaking with the principle of imitation of
reality through art and traditional media such as visual Renaissance linear perspective.
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Instead, the cubists painted object smashed into a number of planes and then compiled into a single multi-dimensional image depicted on canvas. What is more, the great
importance not only for art, but for all new media had a cubist collage that combined
different elements together and became a kind of a prototype for hypertext. Creating
a new whole of various elements in a work of art also forced new ways of reading the art
works and most importantly dethroned the linear reading of all types of messages.
Conceptual possibilities created by Dada and Cubism seemed to wait for the right
moment and that moment became the development of new technologies. With access
to appropriate hardware and software artists started to use the computers for their
actions. A good example of such a digital art is a work of art created by Andy Warhol in
the mid 80s of the twentieth on the computer Commodore Amiga.
The artist’s book in the perspective of new media art
New media art is obviously linked with artist’s book because many book artists use
the benefits of new technologies to create interactive art books dedicated to viewing in
mobile electronic devices or to build interactive installations books with which viewers
can interact in a physical or virtual gallery. Other artist using more traditional manual
artistic techniques use of new media as a communications platform with potential viewers. New media art seems also to be connected with the artist’s book in the perspective of historical artistic research. Although of course the history of an artist’s book is
much longer than the history of new media.
A few words about the history of artist’s book, and once again a return to
Dada
Usually, the history of modern artist’s book begins in the 20’s or even 60’s of the
twentieth century, depending on the adopted research perspective, emphasizing the
importance of the movement Dada or treating the avant-garde of the twentieth century
as a historical construct so obvious that not being a subject to additional discussion.
Then it points the multifaceted work of artists from the 60s of the twentieth century
whose artistic concepts supported the further development of technology and led to the
creation of contemporary art.
However, in the perspective of our discussion analyzing the phenomenon of the artist’s book in the perspective of new media art, it is worth to start with Dada movement.
European artists connected with Dada very willingly used the book popularizing the
phenomenon which was the artist’s book. Dada book was the medium communicating
the artistic and aesthetic ideas to the wider public, but also the issues of functioning of
art in society and culture. This idea had quite an impact on American artists from the
60s of the twentieth century.
As in the case of new media art the artist’s book really benefited from the development of new technologies. In this case, the crucial innovations referred to the printing
technology e.g. offset printing and photocopy. New technologies allowed artists to
control over the production and distribution of artists’ books. An example illustrating
such activities is a book by Ed Ruscha Twenty-six Gasoline Stations is considered to
be one of the first artist’s books. Published at his own expense in April 1963, the book
became famous as the precursor of a new genre of art having a huge impact on the
phenomenon of artist’s books especially in America. The book shows exactly what its
title suggests, presenting 26 photographs of gas stations with the inscriptions indicating their brand and location. Starting with the first gas station in Los Angeles, where
Ruscha lived, the book traces the artist’s journey back to Oklahoma City, where he
grew up and where he went to visit his mother.
It is also worth noting that the artist’s book from the 60s (it the time of Fluxus and
Conceptualism) were created by young artists as part of a radical alternative to the art
presented in museums and galleries. Although over the next two decades, the status
of an artist’s book as a work of art was changed under the influence of conceptual art
and interactive installations. Not exactly definable concept of artists’ books made the
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artist’s book become an attractive medium of artistic expression for artists from all
subsequent generations. Since its inception, artist’s book underwent many metamorphoses, allowing artists to expand the possibilities of creative activities and reach the
viewers / readers outside the gallery. Therefore, the contemporary artist’s book includes both individual works of art and issued in limited editions books, as well as e-books
and interactive installations.
The coexistence of the artist’s book and new media.
Multimedia online collections of artist’s books
The book artists and admirers of artist’s books are active on the Internet and social
media creating digital collections of art books and building a platform for communication between artists and the art audience.Among the many valuable projects I can
mention a collection of artists’ books from the Reed College. The online edition of the
collection is the digital version of the traditional collection of works of art. Collected
books include all range of the phenomenon, which is the artist’s book allowing to study
the examples of poetic books, conceptual and sculptures books, book installations and
many others created by prominent artists such as works by David Hockney, avantgarde works of Sonia Delaunay, conceptual work by Sol Le Witt and today works of Xu
Bing.
Another example is a digital library of Joan Flasch allowing the contact with nearly
ten thousand books works recorded in all formats and media, including both traditional
books and new media art books.
The issue of artists’ books on the Internet is not limited only to their display. There
are lots of actively working magazines and various forums.
The Journal of Artists’ Books describes the phenomenon of artist’s books by critical
discourse and creative exploration of various artistic relationships in poetry, photography, literature, experimental, graphics, design and other related to artist’s book
creative challenges.
ABC Art Book (ABC Art Books) is an interdisciplinary forum for authors of books and
artists founded by graduate art student in 2009. The forum is to create a basis for the
critical and constructive dialogue, promote the raise of new ideas and develop creative
practice and theory.
The project of the interactive artist’s book at Tate Modern
One of the most famous worldwide galleries Tate Modern collects artist’s books from
the 60s of the twentieth century, that is, from the time when they became a full-fledged
work of art. The collection embraces about 5500 artist’s books.
In 2012, Tate Modern started a project entitled ‘Transforming Art Book “with the
assumption that the collection of artist’s books are largely inaccessible to the majority
of potential users, and that this situation could be changed by using digital technology.
Authors of the project assumed that the new technology has the emancipatory potential
for artist’s books that can change the perception among the general public.
To examine the problems of artist’s books and its potential of digital transformation
there were conducted three workshops bringing together artists, but also specialists in
new technologies and librarians. Artists learned how to operate electronic books, their
formats, publishing system, computer software, applications associated with them.
Other specialists have tried to understand the problems of art. At the end all participants discussed the systems of digital collection of artist’s books and the issue of
copyright. The outcome of the workshop was the creation of interactive digital artist’s
books, and a pilot project for the digitization of the entire collection of art books collected by the Tate Gallery.
The new platform of communication with the audience, artist’s book for everyone
Artist’s book seems to be gaining popularity thanks to the unprecedented availabiKieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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lity. A potential viewer can accidentally stumble upon this art form by watching video
blogs or visual tutorials on the popular website YouTube. Certainly this is not the most
expected contact with the audience, but statistics placed bellowed all videos on YouTube suggests that this way of communication is very effective. For example, a very valuable video titled, What is art book? sent by CU Boulder Library in recent months was
seen by 1,264 people. The overview of the art works of a renowned artist Dieter Roth’s
was visited by 3886 people. Not to mention video tutorials showing how to perform
your own artist’s book, hundreds of which can be found on Youtube, and whose audience exceeds even the 100,000 people on video and usually fluctuates around 40-60
thousand views for video e.g. Origami Book Art 107 689 with views, Book Sculpture
Lesson 63245 with views, Folded Book Art 110,615 with views.
In this way, the artist’s book democratizes the way people approach a work of art,
which was and still is one of the claims of many generations of artists.
A few words at the end
Artist’s book and new media art, as a relatively new art forms have similar roots,
a similar form of interaction with the audience and a similar status within the visual
arts, so their mutual relationship seems to resemble a definitely friendly relationship
or a kind of symbiosis.
Internet sources
YouTube
www.youtube.com
Tate Modern
www.tate.org.uk
Reed Digital Collection
http://cdm.reed.edu/cdm4/artbooks/
BookArtsWeb
http://www.philobiblon.com/whatisabook.shtml
Joan Flasch Artists’ Book Collection
http://digital-libraries.saic.edu/cdm/landingpage/collection/jfabc
ABC - Book Arts - abc artists’ books club
http://www.bookarts.uwe.ac.uk/community/abc.html
Artist’ books online
http://www.artistsbooksonline.org/
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Interaktywność książki artystycznej
Aleksandra Andreeva
Książkę artystyczną niełatwo jest zdefiniować, ponieważ stanowi nie tyle dyscyplinę, co pojęcie, do tego otwarte, zindywidualizowane przez cele i punkty widzenia wielu
artystów rozmaitych dziedzin, którzy twórczość tego typu podejmują. Jedną ze stałych
cech książki artystycznej wydaje się pozostawać fakt obecności w niej eksperymentu, dorobku awangardy artystycznej czy kontrkultury, osiągnięć współczesnej sztuki
i literatury podważających akademickie schematy, utarte przekonania, dotychczasową pozycję i zastane funkcje. Książka artystyczna nie musi być dziełem estetycznym
czy pięknym, ale zazwyczaj ma oryginalną formę, otwartą strukturę, niesie wiele treści, często głęboko ukrytych, jest obiektem artystycznym i zarazem humanistycznym,
zwraca naszą uwagę, wzbudza emocje, przywołuje wspomnienia, buntuje, pobudza do
filozofowania, czy aktywuje do działania. Dla skutecznego zamknięcia wątku definicyjnego przypomnę za Andrzejem Tomaszewskim, że „książka artystyczna, jak i książka tradycyjna to konglomerat trzech czynników: treści, formy i funkcji”1. Wyznaczone
przez Tomaszewskiego kryteria definicyjne książki artystycznej nie są zbyt sztywne,
pozostawiają przestrzeń dla działań artystów i interakcji czy interpretacji odbiorców.
À propos odbiorców warto dodać, że książka artystyczna jest nie tyle obiektem fizycznym, ile zmieniającym się i procesualnym medium sztuki niosącym treści, posiadającym formę oraz funkcje w sposób jawny lub pośredni przekazującym je odbiorcy.
Należy podkreślić, że jest to medium z dużym potencjałem kulturowym i edukacyjnym
(jako wytwór kultury, ale też jej nośnik).
Książka artystyczna zdaniem Rafała Solewskiego, autora artykułu Metaksiążka.
Książka artystyczna jako hermeneutyka księgi jest także „narzędziem komunikacji,
tworzenia wspólnoty, pogłębiania i utrwalania procesu porozumiewania się ludzi”2.
W strukturze, społecznym funkcjonowaniu, symbolicznej wymowie książki zawiera
się kilka istotnych fenomenów naszej kultury. W tym kontekście warto przypomnieć
spostrzeżenia Wojciecha Rubisia, który stwierdził, że „istotne miejsce w perspektywie
zmian dotyczących sztuki współczesnej wciąż zachowuje tradycja. Właśnie ona, stojąc
za procesem redefiniowania medium, powinna być utrwalona jako stały punkt odniesienia dla perspektywy twórczej”3. Cóż, jak nie tradycja książki, jako symbolu i głównego
nośnika kultury i szerzej całej naszej cywilizacji, lepiej nadaje się jako obiekt i nośnik
inspirujący, reinterpretowany czy podważany przez inwencję twórczą współczesnych
artystów podejmujących aktywność w dziedzinie książki artystycznej, innych gatunków
sztuk czy popkultury. Powieść dla filmu czy tekst sztuki dla spektaklu teatralnego na
jej podstawie są pierwotnym nośnikiem tekstu, historii oraz treści, a adaptacja filmowa czy teatralna jest wobec pierwotnego tekstu zmianą medium na nowe. Książka
artystyczna występuje jako komunikacyjne medium znajdujące się pomiędzy autoremartystą a odbiorcą-uczestnikiem i funkcjonuje tylko w tej relacji. Przy czym sama forma
księgi może zostać ukryta, zminimalizowana lub całkowicie wyeliminowana albo zakwestionowana w próbie określenia nowej roli materialnego nośnika działa sztuki. Dlatego
inspiracje książką wydają się w sztuce wszechobecne i niemalże nieograniczone.
Przedmiotem zainteresowania i inspiracją dla przeprowadzenia tej analizy jest inter
aktywność książki artystycznej – czyli takie jej funkcje, formy, treści i charakter, które
zdają się posiadać poza artystycznym otwartość i potrzebę ingerencji odbiorcy a także
potencjał edukacyjny. Interaktywne realizacje w dziedzinie książki artystycznej wykazują wiele interesujących cech i funkcji z perspektywy refleksji nad książką artystycz1
2
3

Tomaszewski, A., Książka artystyczna a typografia w: W poszukiwaniu odpowiedniej formy, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2012.
Solewski, R., Metaksiążka. Ksiązka artystyczna jako hermeneutyka księgi, w: Estetyka i Krytyka nr 7/8 (2/20041/2005).
Rubiś, W., Zagadnienia transmedialności w sztuce współczesnej. Wokół książki „Sztuki w przestrzeni transmedialnej”
pod red. T. Załuskiego, recenzja w: Estetyka i Krytyka nr 35 (4/2014).
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ną, która towarzyszy Kieszeni Vincenta, a więc projektowi artystyczno-edukacyjnemu.
Są to m.in.: odniesienie do tradycji oraz osiągnięć ruchów awangardowych, eksperyment, formy otwarte, treści uwypuklane i formy zależne od udziału czy ingerencji
odbiorcy-uczestnika. Ryszard W. Kluszczyński w swojej publikacji Estetyka sztuki nowych mediów o pojęciu interaktywności pisze, że ma ona „złożony, dynamiczny, transdyscyplinarny, transmedialny i hybrydyczny charakter, cechuje się brakiem linearności
oraz wrodzoną niechęcią do poddania się definiującemu opisowi”4.
Interaktywna seria ręcznie stworzonych książek dla dzieci Quiet Book czy wymyślony przez brytyjskie studio YCN przewodnik opowiadający o kształtach origami A Jorney
Into Fredrykami, jak i projekt The Movable Book of Letterforms opracowany przez
Kevina Steelego są dobrymi przykładami edukacyjno-interaktywnej książki artystycznej. W takich projektach uczestnik, niezależnie od wieku, jest angażowany w działanie,
swoisty proces nauczania, w którym poprzez książkowe (papierowe lub tkane) medium
powstaje niepowtarzalna historia wizualna tworzona poprzez odbiorcę w niemalże nieskończonej liczbie wariantów. Korzystając z tradycyjnej formy medialnej (tom, ilustracje, ewentualnie także tekst) autorzy tych książek starannie dopasowali i uzależnili
ich treści do strategii i interakcji odbiorcy-uczestnika. Quiet Book jest przeznaczona
dla małych dzieci (niepotrafiących czytać) i ze względu na swoje przeznaczenie jest
wykonana z miękkich materiałów i kolorowych tkanin. Ten obiekt przypomina grę edukacyjną, w której za pomocą elementów odzwierciedlających rzeczywistość dziecko
porządkuje według własnej wizji każdą stronę-kompozycję i jej elementy. A Jorney Into
Fredrykami jest projektem oferującym tak jak Quiet Book grę oraz zapoznaje odbiorcę
z formami, które można wykonać za pomocą techniki origami. Projekt The Movable
Book of Letterforms umożliwia zapoznanie się z głównymi zasadami liternictwa, wykorzystując technikę pop-up’u, czyli metodę opierającą się na zasadach projektowania
i budowania form z papieru (www.youtube.com/watch?v=l4eaD-gh_NE).
Do kategorii animowanej książki artystycznej zachowującej tradycyjną formę tomu
– można zaliczyć projekt Vento (www.vimeo.com/97837721). Zainspirowany technikami stosowanymi na początku rozwoju kina (pre-cinema technique) Virgilio Villoresi
zaanimował rysunki wykonane przez ilustratorkę Virginię Mori. Wykorzystał metodę
powstawania iluzji wizualnej. Za pomocą dodatkowej, ruchomej, strony wykonanej
z transparentnej folii z nadrukiem precyzyjnie dopasowanych do ilustracji linii, książka
przedstawia iluzję ruchu, kreując kameralne relacje pomiędzy narysowanym obiektem i wrażeniem jego ruchu oraz tworzy swoisty dialog pomiędzy odbiorcą i wyobraźnią artysty. Każda ilustracja ma swój oryginalny temat i odrębne treści, dzięki czemu
czytelnik ma możliwość skonstruowania swojego własnego scenariusza i opowiadanej
w książce historii.
Współcześnie pojęcie nowych mediów obejmuje raczej procesy, użycie specyficznych materiałów i metodę pracy wykorzystującą środki techniczne. W oparciu o jedną
z koncepcji interaktywności zaproponowaną przez Erica Zimmermana – do świata sztuki najbardziej odnosi się partycypacja funkcjonalna, w której m.in. poprzez dotyk interaktywny – artyści i projektanci odwołują się do nowego medium odpowiadającego
cyfrowym tendencjom teraźniejszości. Na przykład: autorzy projektu dziecięcej książki
digitalnej The Tale of Peter Rabbit połączyli w niej funkcję edukacyjną z interaktywnością m.in. w sposobie przedstawienia historii (www.youtube.com/watch?v=LGUqe9u56Xo). Bajka powstała w formie publikacji przeznaczonej do otwierania na urządzeniu z ekranem dotykowym, gdzie młody odbiorca może przewijać wirtualne strony
księgi, przeciągając je wzdłuż ekranu. Oprócz przeczytania tekstu historii napisanego
przez autora, uczestnik może dodawać elementy ilustracji czy tworzyć z nich swoją
własną kompozycję. Motywy zabawy takie, jak wywoływanie dźwięków przy dotykaniu
narysowanych zwierząt, transformacja liści drzew, zgniatanie jagód czy po prostu przemieszczenie obiektów i postaci pozostawiają dość dużo możliwości do interaktywnego
4
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komunikowania swoich pomysłów dla czytelników bajki. Aplikacja pozwala wysłuchać
całości tekstu lub pojedynczych słów po zaznaczeniu ich w tekście, co wspiera rozwój
wymowy dźwięków, słów czy wyrazów. The Tale of Peter Rabbit jest jednym z pierwszych projektów prezentujących digitalną przyszłość publikacji zarówno dla dzieci, jak
i dla dorosłych.
Artyści poszukując i eksperymentując ze sztuką interaktywną i książką artystyczną, często odchodzą od formy książki do instalacji typograficznych nawiązujących do
funkcji księgi takich, jak opowiadanie i przekazanie informacji za pomocą tekstu lub
ilustracji. Za taki przykład może służyć eksperymentalny projekt Alfabet Shift wykonany przez projektantkę Cassie Hester (www.experimentaltypography.com/2011/08/01/
alphabet-shift/). Na obiekt ten składa się konstrukcja, która pozwala na przesuwanie w poziomie poprzeczek z nadrukowanymi literami alfabetu (od A do Z) tak, żeby
w wyznaczonym polu w pionie można było przeczytać przekaz zakomponowany przez
uczestnika. Projekt zdaje się lokować na pograniczu książki artystycznej i instalacji typograficznej. Niewątpliwie ma interaktywny charakter, który w tej pracy nie tyle łączy
te dwie dziedziny, ile zaciera granice pomiędzy nimi.
Podobnie, pomiędzy gatunkami, można umiejscowić realizację projektu interaktywnej instalacji typograficznej In Order to Control wykonaną przez interdyscyplinarne
studio notabene z Istambułu (www.vimeo.com/43257999). Tekst wykorzystany w tej
pracy przedstawia dyskusję na temat zasad etycznych i moralnych (m.in. „Wszystko
co jest legalne nie zawsze jest uczciwe. Wszystko co jest uczciwe nie zawsze jest
legalne”.), przepływa z prawej do lewej, jest zapętlony i wyświetlany na podłogę. Widzowie wchodzący na obszar tekstu, aby go przeczytać, uruchamiają rejestrację oraz
projekcję swoich kształtów i ruchów na ścianie, rozpoczynając tym proces interakcji,
która zazwyczaj na początku jest nieświadoma i dopiero po chwili staje się celowym
działaniem widza na bieżąco nadającym formę temu dziełu sztuki. Ta interakcja pomiędzy uczestnikiem a pozostającą w ciągłym ruchu instalacją pokazuje także złożoność
relacji pomiędzy książką artystyczną i instalacją typograficzną. Wykorzystując formy
intermedialne i współczesne możliwości technologiczne, projekt Order to Control operuje filozofującym tekstem oraz inwersją. Kiedy na ścianie pojawia się tekst wpisany
w kształt i ruch uczestnika, ta sama forma na zasadzie cienia jest eliminowana z tekstu
na podłodze. Instalacja naśladuje i w oryginalny sposób odzwierciedla każdy ruch przechodzącej osoby, która staje się automatycznie uczestnikiem i współtwórcą projektu.
W rezultacie wykorzystania przez artystów i projektantów cyfrowych mediów powstają nowe eksperymentalne projekty łączące kilka dziedzin. Projekt mobilnej gry
typograficznej Type: Rider wymyślonej przez francuską grupę projektantów Cosmografik zawiera informacje o powstaniu dziesięciu czcionek oraz biografie ich twórców
(www.vimeo.com/49900344). Dzięki aplikacji przeznaczonej dla urządzeń z ekranem
dotykowym uczestnik ma możliwość zapoznania się z najbardziej rozpowszechnionymi
krojami pisma, które znajdują się na różnych poziomach. Aby je osiągnąć, gracz musi
rozwiązywać układanki i zagadki. Type: Rider jest projektem łączącym edukacyjne, informacyjne i kognitywne funkcje sztuki, które zachodzą poprzez interakcje. Reprezentuje kilka dziedzin, takich jak: książka artystyczna, gra typograficzna, historia sztuki.
Podczas zapoznawania się ze współczesnymi projektami artystów, projektantów
i programistów sytuującymi się na pograniczu dziedzin sztuki i technologii powstają
pewne pytania: Czym jest współczesna książka artystyczna? Do czego dąży jej rozwój?
Czy instalacja typograficzna łącząca w sobie cechy książki i technologii cyfrowych jest
następnym krokiem w rozwoju książki artystycznej?
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The interactivity of the artist’s books
Aleksandra Andreeva
The artist’s book is not easy to define, because it is not so much a discipline but
a concept which is open, individualized by objectives and points of view of many artists
in various fields, who undertake this kind of work. One of the regular features of an
artist’s book seems to be that the presence of the experiment, the achievements of
avant-garde art and counterculture, the achievements of modern art and the literature
undermining academic schemes, grated beliefs, current position and existing features.
An artist’s book does not have to be an aesthetic and beautiful work, but usually it is
an original form, an open structure, it carries a lot of content often deeply hidden, it is
the art and at the same time humanistic object, it captures our attention, stirs emotion, evokes memories, it rebels, stimulates philosophizing, or activates the action.
To effectively close the issue of definition I would like to quote Andrzej Tomaszewski
saying that “the artist’s book, as well as a traditional paper book is a conglomerate
of three factors: content, form and function”1. Criteria of artist’s books determined by
Tomaszewski’s definition are not too rigid and leave space for artistic activities and
interaction or interpretation of the audience. Apropos the recipients it is worth noting
that the artist’s book is not so much a physical object but a changing and processual art
medium, carrying content that has the form and function which is openly or indirectly
transferred to the recipient. It should be emphasized that this is a medium with a great
cultural and educational potential (as a product of culture, but also its carrier).
The artist’s book, according to Rafal Solewski, the author of the article entitled
A metabook. The artist’s book as the hermeneutics of the book is also “a communication
tool, creating a community which deepens and consolidates the process of communication between people”2. The structure, social functioning, symbolic meaning of the book
contains a number of important cultural phenomena. In this context it is worth recalling
the remarks of Wojciech Rubiś who stated that “an important place in the perspective
of changes in the contemporary art still retains tradition. Therefore, the book standing
behind the process of redefining the medium should be perpetuated as a permanent
reference point for a creative perspective”3. What, if not the tradition of the book, as a
symbol and a main medium of culture and more broadly the whole our civilization, is
better suited as an object and the inspiring, reinterpreted or undermined carrier of the
creativity of contemporary artists taking up the activity in the field of artist’s books,
visual arts and pop culture. A novel for a movie or a play for a theatrical performance,
are the primary carrier of the text based on a book, the story and content, and the
film or theater adaptation is the change of the original text to the new medium. The
artist’s book occurs as a communication medium located between the author-artist and
the recipient-participant and operates only in this relationship. The same form of the
book may be hidden, minimized or completely eliminated or challenged in an attempt
to define a new role of a material work of art. Therefore, inspirations of the book seem
to be ubiquitous and almost limitless in the visual art.
The interest and inspiration for this analysis is the interactivity of artist’s books that is to say its function, form, content and character, which seem to have the outside
artistic openness and the need for a receiver’s intervention as well as the educational
potential. Interactive projects in the field of artists’ books show a lot of interesting
features and functions from the perspective of artistic reflection on the book that accompanies the Vincent’s Pocket, which is an artistic and educational project. These
are among others .: reference to the traditions and achievements of avant-garde mo1
2
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vements, experiment, open forms, embossed content and the form depending on the
participation and interference of a recipient- participant. Ryszard W. Kluszczynski in
his publication entitled The aesthetics of new media art dealing with the concept of
interactivity) writes that it is “a complex, dynamic, trans-disciplinary, transmedia and
a hybrid nature, characterized by a lack of linearity and the inherent reluctance to be
defined by a description”4.
The interactive series of hand-created books for children – The Quiet Book, published by the British studio YCN as a origami guide entitled A Jorney Into Fredrykami as
well as the project The Movable Book of letterforms developed by Kevin Steelego are
good examples of educational and interactive artist’s books. In such projects participants, regardless of their age are engaged in the action, in a kind of learning process,
in which through (paper or woven) books is created a unique visual history created
by the receiver in an almost infinite number of variations. Using traditional forms of
medium (volume, illustrations, possibly also text), the authors of these books carefully
fitted and adjusted their content to a strategy and an interaction of a participant. The
Quiet Book is designed for small children (who cannot read) and because their purpose
it is made of soft materials and colored fabrics. This resembles an educational game
in which a child arranges each page-composition and its elements according to his/her
own vision with elements reflecting the reality. A Journey Into Fredrykami is a project
offering as The Quiet Book a game and introduces a recipient to forms that can be
made using the technique of origami. The project Movable Book of Letterforms familiarizes participants with the main principles of lettering using a technique of the Pop-Up,
it means a method based on the principles of designing and building from paper forms
(www.youtube.com/watch?v=l4eaD-gh_NE).
Another example of the project which belongs to the category of animated artistic
book preserving the traditional form of the volume – is the Vento project (www.vimeo.
com/97837721). Inspired by the techniques used at the beginning of the development
of the cinema (pre-cinema technique) Virgilio Villoresi animated drawings by an illustrator Virginia Mori. He used the method of making the visual illusion. By using an
additional mobile page made of transparent foil with printed lines precisely fitted to
the illustration, the book presents the illusion of motion, creating an intimate relationship between the drawn object and impression of its movement and creates a unique
dialogue between the recipient and the imagination of the artist. Each figure has its
own original theme and a distinct content, so that the reader has the opportunity to
construct his/her own story of a story told in the book.
Today, the concept of new media covers some processes, the use of specific materials and the working method based on certain technical measures. Based on one of the
concept of interactivity proposed by Eric Zimmerman - the art world can be related with
the idea of functional participation, in which, among others, through an interactive touch – the artists and designers refer to a new medium corresponding to present digital
trends. For example, the authors of the digital children’s book The Tale of Peter Rabbit
combined the educational function with interactivity in the way of presenting history
(www.youtube.com/watch?v=LGUqe9u56Xo). The fairy tale was created in the form
of publications to be open on a touch screen device, where the young recipient can
scroll through a virtual book pages by dragging them across the screen. In addition to
reading the text of the story written by the author, the participant can add elements of
the illustration or make his/her own composition. Parts of the play such as calling tones
when touching drawn animals, the transformation of leaves on trees, crushing berries
or simply moving objects and characters leave quite a lot of possibilities to interactively
communicate the ideas of the writers to the readers of this fairy tales. The application
allows you to listen to all of the text or individual words when you select them in the
text, which supports the development of speech sounds, words or expressions. The
4
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Tale of Peter Rabbit is one of the first projects indicating a digital future of the publications for both children and adults.
The artists searching and experimenting with the interactive art and artist’s book
often move from the form of a book to a typographical installation referring to the
function of the book, such as storytelling and communication by text or illustrations.
Such an example is an experimental project entitled Alphabet Shift made by the designer Cassie Hester (www.experimentaltypography.com/2011/08/01/alphabet-shift/).
This object consists of a design that allows to move the horizontal cross-printed letters
of the alphabet (A to Z) in order to read the message composed by the participant in
the designated vertical place. The project seems to act on the border of art books and
typographic installation. Undoubtedly, it has an interactive character, which in this work
not only combines these two areas but also blurs the boundaries between them.
Similarly, between two genres can be located the project of the interactive typographical installation In Order to Control carried out by an interdisciplinary studio from
Istanbul (www.vimeo.com/43257999). The text used in this work presents a discussion
on the ethical and moral principles (including “Everything that is legal is not always fair.
Everything that is fair is not always legal”), the letters flow from right to left, the text
is looped and displayed on the floor. Viewers entering the text area, in order to read it,
start to project and record their shapes and movements on the wall, starting the process of interaction, which is usually at the beginning unconscious, and after a while it
becomes a deliberate activity of a viewer which shapes the form of this work of art. This
interaction between the participant and the remaining in constant motion installation
also shows the complexity of the relationship between the artist’s book and typographic
installation. Using forms of intermedia and contemporary technological capabilities, the
project In Order to Control operates with philosophical text and inversion. When on
the wall appears the text enclosed in the shape and movement of the participant, the
same shadow form is eliminated from the text on the floor. The installation mimics and
reflects any movement of the passing people who automatically become participants
and co-creators of the project.
As a result of the use of the artists and designers the digital media there have been
created new experimental projects involving several areas. The project of the mobile
typographic game Type: Rider developed by a group of French designers Cosmografik
contains information about the creation of ten fonts and biographies of their creators
(www.vimeo.com/49900344). Through an application designed for touch screen devices participant has the opportunity to learn the most common typefaces writings,
which are at different levels. To achieve this, the player must solve puzzles and riddles.
Type: Rider is a project combining education, information and cognitive functions of
art, which occur through interaction. It represents a number of areas, such as the artist’s book, the typographic game and art history.
The analysis of contemporary projects of artists, designers and programmers placed on
the border between arts and technology, poses some questions: What is the modern
artist’s book? What is the aim of its development? Is the typographic installation combining the features of books and digital technology the next step in the development
of the artist’s books?
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Książki…
Magda Chołuj
Główną bohaterką tegorocznej edycji Międzynarodowych Warsztatów Niepokoju
Twórczego Kieszeń Vincenta stała się książka artystyczna.
Książka artystyczna traktowana jest jako sposób wypowiedzi, zapis myśli ukazany
za pomocą kreacji wizualnej. Różnorodność i bogactwo tej dziedziny sztuki powoduje,
że pojawiają się wątpliwości przy jej definiowaniu. W poniższym tekście spróbuję usystematyzować to, czym może być książka artystyczna.
Książka to dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej. Dzisiejsza książka to publikacja o określonej liczbie stron, połączona grzbietem wraz z okładką. Jej wygląd
na przestrzeni lat znacznie ewaluował, forma i elementy budowy zmieniały się wraz
z rozwojem techniki oraz kultury. Dawniej w Babilonii i Asyrii używano tabliczek glinianych. W Egipcie, Grecji i Rzymie materiałem pisarskim był papirus. Z czasem zaczęto
wykorzystywać ołowiane i drewniane tabliczki, spreparowane liście, pergamin, jedwab.
Przez wiele lat książka była pewnego rodzaju unikatem – przepisywana ręcznie w pojedynczych egzemplarzach. Wraz z pojawieniem się druku, oryginalność ta zaczęła
zanikać. Książka w postaci zadrukowywanych stron, zszytych i oprawionych, wygrała
z dawnymi nośnikami. Obecnie postawieni zostajemy w sytuacji, gdzie technologia
cyfrowa wypiera papier. Mamy dostęp do książek czytanych przez lektora, dostępnych
na dowolnym urządzeniu potrafiącym odtworzyć pliki audio. Coraz częstsze są również
czytniki e-booków, które sprawdzają się jako zamienniki tradycyjnych książek. Źródła
cyfrowe są jednak nietrwałym nośnikiem informacji. Książka drukowana na papierze
dobrej jakości może przetrwać o wiele dłużej. Nic zresztą nie jest w stanie zastąpić
dotyku, zapachu kartek, będących częścią procesu czytania.
Rozwój książki artystycznej datuje się od początku drugiej dekady XX wieku. Piotr
Rypson wskazuje, że to aktywność różnych nurtów awangardy doprowadziła poprzez
odkrywanie nowych form wypowiedzi do sytuacji, w której mogła się pojawić książkadzieło, samoistna praca artystyczna, książka rozumiana jako dzieło sztuki. Nie chodzi
tu o tzw. piękną książkę, przedmiot zbytku; mowa jest o książkach, które stanowią
wypowiedź artysty. Różnica jest dość subtelna, czasem trudna do wykazania. Na zacieranie się tej granicy wpływ mają zarówno predyspozycje i upodobania artystów, jak
i wpływ rynku sztuki1.
Artyści w alternatywny sposób postrzegają książkę, wykorzystują różnorodne materiały, środki przekazu. Używają różnorodnego zapisu – nie zawsze jest to tekst czy
obraz. Niekiedy sama forma książki, jej budowa staje się elementem komunikatu.
Eugeniusz Józefowski, w publikacji Książka artystyczna jako obiekt oraz warsztat
edukacyjny, cytuje słowa Clive’a Phillpota, bibliotekarza Museum of Modern Art, który
twierdzi, iż „termin książka artystyczna został użyty, by opisać unikalne książki i przedmioty książkowe. Książki te przedstawiają wartości bardziej malarskie lub rzeźbiarskie
niż te, które powiela się w masowych nakładach. (…) Często składają się z cyklu obrazów lub kolaży oprawionych w jeden tom; nierzadko są pokaźnymi przedmiotami zrobionymi z jednego tworzywa lub ich rozmaitości. O książkach powielanych (o nakładzie
większym niż jeden egzemplarz) można powiedzieć, że zbliżają się do tradycji graficznych i fotograficznych, z tym jednak, że odgrywa w nich istotniejszą rolę stosunek
artysty do samego procesu powielania”2.
Istotne jest według mnie, aby wyróżnić książki-dzieła (book works), czyli prace
artystyczne oparte na manipulacji strukturą, kształtem, znaczeniem książki, książkiobiekty (book object) o charakterze mniej formalnym, odnoszące się do książki jakosymbolu, metafory, korzystającej często z samej struktury książki, która przeobraża
się w materiał rzeźbiarski.
1
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Wraz z rozwojem technologii cyfrowej, możemy zauważyć pojawiającą się poezję
cybernetyczną czy wywodzący się jeszcze z dadaizmu mail art. Dziedziny te stanowią
alternatywny sposób wypowiedzi, jednak według mnie są odrębnymi kategoriami sztuki, dalekimi od książki artystycznej, choć często z nią mylonymi.
Jak pisał Andrzej Bednarczyk: „(…) Dzisiaj, gdy każdą informację mogę łatwo
i tanio zapisać na dostępnym nośniku elektronicznym, szukam artystycznego powodu
dla stworzenia przedmiotu (do dotykania, wertowania, czytania, oglądania, wąchania,
posiadania), zwanego książką. Wierzę, że gdy biblioteki zakończą swoje przenosiny ze
zbiorów zadrukowanego papieru do pamięci komputera, książka pozostanie jako dziedzina sztuki i stanie się »techniką artystyczną« podobnie, jak drzeworyt, litografia czy
fotografia czarno-biała, a mole nie przestaną być utrapieniem miłośników książki”3.
Próbując określać, czym jest książka artystyczna, powinniśmy myśleć o przedmiocie do dotykania, wertowania, czytania, oglądania, wąchania, posiadania. Formie, która
wywodzi się od tradycyjnej książki poszerzonej o niekonwencjonalne materiały plastyczne i środki artystyczne. Piotr Rypson pisał, że jest to praca artystyczna o własnych
regułach, model przestrzeni, poprzez który spoglądamy na świat4.
Pisząc o tej dziedzinie sztuki, należy zwrócić uwagę na działanie dadaistów, takich
jak Hugo Ball, Kurt Schwitters czy Raoul Hausmann. Z ich poezji wizualnej czerpie
chociażby Jaap Blonk, holenderski artysta performer, który poprzez użycie swojego
głosu oraz ciała dokonuje swobodnej interpretacji dadaistycznych utworów. Dla wielu
artystów poezja wizualna dadaistów stała się inspiracją do tworzenia własnych form
z użyciem typografii, znaku, onomatopei, zamykanych w postaci książki artystycznej.
W tym roku obchodzimy setną rocznicę początków ruchu Dada.
Istotne jest również wskazanie na liberaturę. W 1999 roku Zenon Fajfer opublikował manifest, w którym upominał się o marginalizowaną przez krytyków cielesną część
literatury, pokazując potencjał i bogactwo znaczeń zawartych w typografii i budowie
książki. „Czytelnik ma do czynienia z dziełem totalnym, które może przybrać dowolny
wygląd (zgodnie z drugim znaczeniem łacińskiego liber), co w praktyce oznacza niekiedy radykalne odejście od tradycyjnej budowy książki. Jest to zarazem dzieło w pełni
autorskie, kontrolowane przez pisarza na każdym etapie powstawania”5.
Tegoroczna Kieszeń Vincenta była inspirującym doświadczeniem, pokazującym jak
ciężko jest niekiedy zdefiniować sztukę. Uczestnicy, inspirowani ideą książki artystycznej, eksperymentowali z jej kształtem, strukturą, znaczeniem. Jak zauważa Eugeniusz
Józefowski: proponowana aktywność (warsztat) różni się od świadomej twórczości artysty, który za środek wypowiedzi wybiera książkę artystyczną. Warsztat jest formą,
która zakłada swobodę twórczą, uczestnikowi nie są narzucane żadne schematy, stąd
też efekt końcowy jest wynikiem indywidualnej analizy. Prace, które powstawały podczas Kieszeni Vincenta są elementami swobodnej wypowiedzi, interpretacją tego, czym
może być książka artystyczna.
Magda Chołuj
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Books…
Magda Chołuj
The main character of this year’s edition of the International Creative Anxiety Workshops Vincent’s Pocket became the artist’s book.
The artist’s book is regarded as a way of expression, a record of thoughts shown
through the visual creation. The diversity and richness of this kind of art makes it unclear when it comes to defining it. In the following text I will try to systematize what
the artist’s book may be.
A book is a written document, a record of human thought. Today’s book is a publication of a certain number of pages, combined with a back and a cover. Its appearance
has evolved considerably over the years, a form and construction elements also have
been changed with the development of technology and culture. Formerly in Babylonia
and Assyria people used clay tablets. In Egypt, Greece and Rome, the writing material
was papyrus. In time, people began to use lead and wooden plates, crafted leaves,
parchment, silk. For many years, the book was a kind of curiosity - transcribed by hand
in single copies. With the appearance of printing, the originality began to fade. The
book in the form of pages being printed, stitched and bound defeated the old communication media. Currently, we find ourselves into a situation where digital technology
replaces the paper. We have the access to the books read by the lector, available on
any device which is able to read the audio files. More frequent they are also e-book readers that work as replacements for traditional books. Digital sources are, however, an
unsteady carrier of information. The book printed on a good quality paper can survive
much longer. Nothing, however, can replace the touch and the smell of pages, which
are part of the process of reading.
The development of the artist’s book dates back to the beginning of the second
decade of the twentieth century. Piotr Rypson indicates that the activity of the different
currents of the avant-garde and discovering new forms of expression led to a situation
where could appear a book-work, a spontaneous artistic work, the book understood
as a work of art. It is not about the so-called beautiful books, the object of luxury;
it is about books that represent the artist’s statement. The difference is quite subtle,
sometimes difficult to demonstrate. The blurring this boundary is related to both abilities and tastes of artists, and the impact of the art market”1.
Artists see the book in an alternative way, they use a variety of materials and media. They use diverse record – is not always a text or picture. Sometimes the form of
the book itself, its structure becomes an element of the message.
Eugeniusz Jozefowski, in the publication on the artist’s book as an object and educational opportunities, quotes Clive Phillpot, a librarian from Museum of Modern Art,
who states that “the term the artist’s book has been used to describe the unique books
and book objects. These books represent the more painting or sculpture than those
that are reproduced in mass quantities. (...) They often consist of a series of paintings
or collages, bound in one volume; often they are large in objects made out of plastic
or variety of materials. About copied books (with a print run of more than one copy)
we can say that they approach to the graphic and photographic tradition, provided,
however, that the most important role plays the attitude of the artist to the duplication
process”2.
It is important for me to highlight the book works it means the artistic works based
on the manipulation of the structure, shape and meaning from the book objects of
a less formal character, referring to the book as a symbol, metaphor which often uses
the very structure of the book that turns into a sculpting material.
With the development of digital technology, we can see the appearance of cybernetic
1
2
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poetry or the mail art derived from Dadaism. These areas represent an alternative
means of expression, but according to me they are separate categories of art, far from
the artist’s books, but often confused with them.
As Andrzej Bednarczyk wrote: “(...) Today, when I can easily and cheaply saveany
of the information on the accessible electronic device, I am looking for an artistic reason for the creation the object (that can be touched, flipped through, read, watched,
sniffed and hold) called a book. I believe that when the libraries will complete their
relocation from the collections of printed paper to computer memory, the book will
remain an art form and become “an artistic technique “ just as woodcut, lithography
and black and white photography, and the moths will not cease to be a nuisance of the
book lovers”3.
Trying to determine what is the artist’s book, we should think about the subject to
touch, flip through, read, watch, smell, posses. The form, which is derived from the
traditional book expanded by unconventional art materials and artistic means. Piotr
Rypson wrote that it was a work of art on their own rules, a space model through which
we look at the world4.
Writing about this art, we should take into consideration works of the Dadaists,
such as Hugo Ball, Kurt Schwitters and Raoul Hausmann. Their visual poetry became
an inspiration for even Jaap Blonk, the Dutch performance artist who, through the use
of his voice and the body makes free interpretation of Dadaist works. For many artists,
the Dadaists visual poetry became an inspiration to create their own forms using typography, character, onomatopoeia, closed in the form of the artist’s books. This year
marks the hundredth anniversary of the beginning of the dada movement.
It is also important to indicate the liberatura. In 1999, Zenon Fajfer published
a manifesto which demanded for marginalized by critics bodily part of the literature,
showing the potential and richness of meaning contained in typography and structure
of the book. “The reader has to do with the total work which can take any appearance
(according to the second meaning of the Latin liber), which in practice means sometimes radical departure from the traditional construction of the book. It is also an author’s work fully controlled by the writer at every stage of its formation”5
This year’s the Vincent's Pocket was an inspiring experience, showing how hard it is
sometimes to define art. The participants, inspired by the idea of the artist’s books, experimented with the shape, structure and meaning. As noted by Eugeniusz Jozefowski:
the proposed activity (workshop) differs from the conscious creativity of the artist, who
as a means of expression selects the artist’s book. The workshop is a form, which assumes the creative freedom, the participant is not imposed any frames, hence the end
result is the result of the individual analysis. The works, which were created during the
Vincent’s Pocket are elements of freedom of expression, they are the interpretation of
what the artist’s book can be.
Magda Chołuj
Born September 21, 1991 in Zielona Gora. A graduate of the Institute of Visual Arts at Zielona Gora
University, where she defended her diploma in graphic design under the supervision of PhD Piotr Czech. From
2012 to 2013 she obtained the Erasmus scholarship at the University of Rennes 2 in France. She graduated
from the University of Arts in Poznan, at the Faculty of Artistic Education in the field of Implementation of
Creative Activities and Education under the supervision of Professor Marcin Berdyszak and PhD Magdalena
Parnasow-Kujawa. From 2014 he has been working for the Society for the Education of Children and Youth
with Autism “APERIO,” leading author’s creative activities for people with autism.She works with multimedia
activities, the artist’s book, and drawing.
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Marcin Berdyszak
Urodzony w Poznaniu w 1964 roku. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka oraz z rzeźby w pracowni prof.
Macieja Szańkowskiego w PWSSP w Poznaniu
w 1988 roku. Od 1989 roku związany z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu (dawniej Akademią
Sztuk Pięknych), gdzie obecnie jest profesorem
i prowadzi Pracownię Działań Przestrzennych na
Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz
prowadzi zajęcia z warsztatów twórczości edukacyjnej na Wydziale Edukacji Artystycznej
wraz z Magdaleną Parnasow-Kujawą. W latach
1999-2002 prodziekan Wydziału Edukacji Artystycznej w ASP w Poznaniu. W latach 20022008 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich
i współpracy z zagranicą, obecnie rektor tejże
uczelni. Prowadzi również Pracownię Rzeźby
w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.
Członek Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego Magazyn, którego jest współzałożycielem wraz z Tadeuszem Wieczorkiem, Piotrem Pawlakiem i Wojciechem Nowakiem.
Zajmuje się instalacją, obiektem, rysunkiem. Swoje prace prezentował na różnych
wystawach zbiorowych i indywidualnych między innymi w Polsce, Niemczech, Słowacji,
Finlandii, Szwecji, Japonii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Litwie i USA.
Brał udział w licznych spotkaniach i konferencjach dotyczących edukacji artystycznej.
Zrealizował warsztaty autorskie w kraju i za granicą.
e-mail: marcin_berdyszak@wp.pl
Marcin Berdyszak
Born in Poznań in 1964. He received a degree in painting from Professor Włodzimierz
Dudkowiak and in sculpture from Professor Maciej Szańkowski at the Academy of Fine
Arts in Poznań in 1988. Since 1989 he has been working for the University of Arts
(formerly the Academy of Fine Arts) in Poznań, where he is now a lecturing professor,
supervises the spatial arts studio at the Faculty of Sculpture and Spatial Arts and, together with Magdalena Parnasow-Kujawa, has classes on educational creativity workshops at the Faculty of Artistic Education. In the years 1999-2002 he was Associate
Dean of the Faculty of Artistic Education. From 2002 to 2008 he was Pro-Vice-Chancellor for Student Affairs and International Cooperation. Since 2008 he has been Rector of
the UAP in Poznań. Moreover, he is in charge of the sculpture studio at the Institute of
Design of the Koszalin University of Technology.
A member of the MAGAZYN Art and Education Association, which he founded together with Tadeusz Wieczorek, Piotr Pawlak and Wojciech Nowak. He specialises in installation, object and drawing. He has presented his works at numerous collective and
individual exhibitions in Poland, Germany, Slovakia, Finland, Sweden, Japan, Mexico,
the UK, Lithuania, the USA and other countries.
He has taken part in many meetings and conferences devoted to artistic education.
He has run original workshops both in Poland and abroad.
e-mail: marcin_berdyszak@wp.pl
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Magdalena Parnasow-Kujawa
Urodzona 8 sierpnia 1975 roku w Poznaniu. Studia ukończyła z wyróżnieniem na ASP
w Poznaniu, na Wydziale Edukacji Artystycznej
w dwóch zakresach: krytyk i promotor sztuki
oraz edukator artystyczny. Studiowała także na
Wydziale Grafiki tej samej uczelni. Zrobiła dyplom w zakresie grafiki warsztatowej i w zakresie malarstwa sztalugowego.
Od 2003 roku pracuje jako asystentka prof.
zw. Marcina Berdyszaka na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2010 roku jest
kierownikiem Uniwersytetu Artystycznego III
Wieku działającego w ramach Uniwersytetu Artystycznego. W latach 2003-2006 pełniła funkcję skarbnika Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę
(InSEA). Od 2007 roku jest wiceprzewodniczącą
tego stowarzyszenia.
W 2007 roku rozpoczęła współpracę z Muzeum
Narodowym w Poznaniu, w ramach której zajmuje się popularyzacją działań w obszarze rysunku
i malarstwa. W 2004 roku została laureatką Programu Stypendialnego Ministra Kultury
„Młoda Polska”.
W 2008 roku otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego półroczne
stypendium twórcze. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz litografią. Była uczestniczką wystaw w kraju i za granicą. W 2012 roku obroniła doktorat na Wydziale Grafiki
i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Brała udział w licznych działaniach warsztatowych dla dzieci, młodzieży a także dla
osób dorosłych pochodzących z różnych grup społecznych.
e-mail: pracowniawarsztatow@o2.pl
Magdalena Parnasow-Kujawa
Born in Poznań on 8 August 1975. She graduated with honours from the Art Education School of the Academy of Fine Arts in Poznań with a diploma in two fields: art
criticism & promotion and art education. She also studied at the faculty of the Graphic
of the Academy. She has a diploma in art printing and in easel painting.
Since 2003 she has been an assistant to Professor Marcin Berdyszak of the University of Arts in Poznań. Since 2010 she has been a head of the Art University of the
Third Age which is part of the UAP. In the years 2003–2006 she was the Treasurer for
the Polish Committee of the International Society for Education through Art (InSEA).
Then she was the Vice President of the Association.
In 2007 she started cooperation with the National Museum in Poznań, based on popularising activities in the field of drawing and painting.
In 2004 she was given a Young Poland Scholarship by the Minister of Culture and
National Heritage.
In 2008 she also received a half-year creative scholarship from the Minister of Culture and National Heritage.
In 2012 she received a PhD from the Faculty of Graphics and Visual Communication
of the University of Arts in Poznań.
She deals with painting, graphic arts and lithography. She has contributed to
a number of exhibitions in Poland and abroad. She has taken part in numerous workshops for children, young people and adults from various social groups.
e-mail: pracowniawarsztatow@o2.pl
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Wojciech Nowak
Urodzony w Lesznie 5 lipca 1954 roku, zamieszkały w Poznaniu. Ukończył filologię polską ze specjalnością teatrologia na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Pracował
w Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora Marcinek jako asystent reżysera i kierownik filii teatru. Od 1987 roku pracuje w Centrum Sztuki
Dziecka w Poznaniu, zajmuje się produkcją imprez artystycznych. Prowadzi zajęcia z zakresu produkcji teatralnej i estradowej w Wyższej
Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.
Członek założyciel Stowarzyszenia ArtystycznoEdukacyjnego Magazyn. Aktywnie uczestniczy
w działaniach stowarzyszenia.
e-mail: voyteknovak@wp.pl

Wojciech Nowak
Born on 5 July 1954 in Leszno, lives in Poznań.
Nowak graduated in Polish Philology – Theatrology from Adam Mickiewicz University
in Poznań. He worked in Marcinek Actor and Puppet Theatre in Poznań as a director’s
assistant and as a manager of theatre’s branches. Since 1987 he has worked in the
Children’s Art Centre in Poznan, he is responsible for the production of artistic events.
He conducts classes in theatrical and entertainment production at the Poznań School of
Social Sciences. He is the founder and member of MAGAZYN Art and Education Association and he actively participates in Association’s activity.
e-mail: voyteknovak@wp.pl
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Tadeusz Wieczorek
Urodzony w Wolicach, woj. bydgoskie. Artysta malarz, animator edukacji przez
sztukę. Mieszka w Suchym Lesie. 1975-1980
studia z malarstwa sztalugowego w pracowni
prof. Norbertta Skupniewicza, a także w pracowniach prof. Andrzeja Kurzawskiego i prof.
Tadeusza Brzozowskiego w PWSSP w Poznaniu.
1981-1983 nauczyciel w Państwowym Liceum
Sztuk Plastycznych w Poznaniu, od 1984 główny instruktor plastyki w Ogólnopolskim Ośrodku
Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, obecnym Centrum
Sztuki Dziecka w Poznaniu. Od roku 2000 prezes Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego
Magazyn, w latach 2002-2010 przewodniczący
Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę (InSEA).
Od 1985 roku wystawia indywidualnie i zbiorowo
w kraju i za granicą. Od 1994 realizuje projekty artystyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży w kraju
i za granicą.
e-mail: tadeusz.wieczorek@wp.pl
Tadeusz Wieczorek
Born in Wolice, near Bydgoszcz, Poland. Artist, painter, “education-through-art”
animator. Lives in Suchy Las. 1975-80 Studied at the State School of Fine Arts (PWSSP)
in Poznań in the studio of professors: Norbertt Skupniewicz, Andrzej Kurzawski and
Tadeusz Brzozowski. A degree in Easel Painting under the direction of Professor
N. Skupniewicz.
1981-83 Teacher at the State School of Fine Arts in Poznań. Since 1984 Visual arts
instructor-in-chief at the National Centre of Art for Children and Young People (now
Children’s Art Centre) in Poznań. 2000 President of the MAGAZYN Art and Education
Association, from 2002 to 2010 President of the Polish Committee of the International
Society for Education through Art (InSEA). Since 1985 – individual and collective
exhibitions in Poland and abroad. Since 1994 – educational and artistic projects for
children and adolescents in Poland and abroad.
e-mail: tadeusz.wieczorek@wp.pl
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