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17. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta
Poznań, 7-10 maja 2018

Między Zabawą a performansem to hasło kolejnej Kieszeni Vincenta, warsztatów i spotkań arty-
stycznych adresowanych do dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

PROGRAM

7 maja (poniedziałek)
g. 16:00 Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą
FORUM dla uczestników
– Między Zabawą a performansem dr Mirosława Moszkowicz, prezentacja
– Tendencje performatywne w sztuce multimedialnej Adrianna Gołębiewska, prezen-
tacja

8 maja (wtorek) 
park Cytadela, okolice Amfiteatru
g. 8:30-10:00 przygotowanie miejsc warsztatowych
g. 10:00-12;00 WARSZTATY dla dzieci i młodzieży
g. 12:30-13:15 omówienie przebiegu warsztatów – spotkanie z opiekunami  
ZESPOŁÓW, prowadzi dr Magdalena Parnasow-Kujawa (UAP)
g. 16:30-19:30 Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą
FORUM dla uczestników
– Sztuka nie na niby dr Marta Bosowska, prezentacja 
– Od mamixa do dzisiaj, Angelika Fojtuch, prezentacja
– uwagi i refleksje o warsztatach dla dzieci i młodzieży, dyskusja

9 maja (środa)
park Cytadela, okolice Amfiteatru
g. 9:00-10:00 przygotowanie miejsc warsztatowych
g. 10:00-12:00 WARSZTATY dla dzieci i młodzieży
g. 12:30-13:15 omówienie przebiegu warsztatów – spotkanie z opiekunami ZESPO-
ŁÓW, prowadzi Ewa Obrębowska-Piasecka (CSD)
g. 16:30-19:30 Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą
FORUM dla uczestników
– Batman lektorem, ale nigdy rektorem! doc. Jiři Surůvka, performans
– Od mamixa do dzisiaj, Angelika Fojtuch, prezentacja
– uwagi i refleksje o warsztatach dla dzieci i młodzieży, dyskusja

10 maja (czwartek)
park Cytadela, okolice Amfiteatru
g. 9:00-10:00 przygotowanie miejsc warsztatowych przez Zespoły
g. 10:00-12:00 WARSZTATY dla dzieci i młodzieży
g. 16:30-19:30 Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą
FORUM dla uczestników
– Performans w edukacji artystycznej dr Natalia Pater-Ejgierd, prezentacja
– prezentacje Zespołów warsztatów zrealizowanych podczas Kieszeni Vincenta 2018
– dyskusja

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania #miastopoznan #poznanwspiera
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The 17th International Creative Anxiety Workshops Vincent’s Pocket,

Poznan, May 7-10, 2018

Between Play and Performance is the motto of the consecutive Vincent’s Pocket work-

shops and artistic meetings addressed to children, youth and adults.

PROGRAM

May 7 (Monday)

16:00 Scena Wspolna, ul. Brandstaettera 1 / Behind the Citadel Park

FORUM for adults

– Between Play and Performance PhD Mirosława Moszkowicz, presentation

– Performative tendencies in multimedia art Adrianna Gołębiewska, presentation

May 8 (Tuesday)

The Citadel Park, next to the Amphitheatre

 8:30-10:00 preparation of workshop space

10:00-12:00 WORKSHOPS for children and youth

12:15-13:00 discussion about the workshop – meeting with teams supervisors

from 16: 30 to 19:30

Scena Wspolna, ul. Brandstaettera 1 / Behind the Citadel Park

FORUM for adults

– Not make believe art PhD Marta Bosowska, workshop

– From mamix to today Angelika Fojtuch, workshop

– comments and reflections on workshops for children and youth, discussion

May 9 (Wednesday)

The Citadel Park, next to the Amphitheatre

9:00-10:00 preparation of workshop space

10:00-12:00 WORKSHOPS for children and youth

12:15-13:00 discussion about the workshop - meeting with teams supervisors

from 16:30 to 19:30 Scena Wspolna, ul. Brandstaettera 1 / Behind the Citadel Park

FORUM for adults

– Batman as a lecturer, but never as rector! doc. Jiři Surůvka, performance

– From mamix to today Angelika Fojtuch, workshop

– comments and reflections on workshops for children and youth, discussion

May 10 (Thursday)

The Citadel Park, next to the Amphitheatre

9:00-10:00 preparation of workshop space

10:00-12:00 WORKSHOPS for children and youth

from 16:30 to 19:30 Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1 / Behind the Citadel Park

FORUM for adults

– Performances art in art education, PhD Natalia Pater-Ejgierd, multimedia presenta-

tion

– presentations of workshops carried out during the Vincent’s Pocket 2018

– discussion

Project co-financed from the budget of the City of Poznan #poznanwspiera
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Między Zabawą a performansem 
dr Mirosława Moszkowicz

Zabawa jest główną formą aktywności i działalności dziecka. Dzieciom spra-
wia radość działanie, w którym mogą przekształcać rzeczywistość, np. przedmio-
ty, elementy natury (np. budowanie z gałęzi, piasku czy śniegu). Zdaniem Jerzego 
Cieślikowskiego, badacza literatury i folkloru dziecięcego, „dzieciństwo jest wiel-
ką zabawą”1. Czy radosne przeżycia i doświadczenia obecne w zabawach można 
przełożyć na działania edukacyjne związane ze sztuką? Odpowiedzią na to pytanie 
mogą być warsztaty twórcze, realizowane podczas Kieszeni Vincenta, w których czę-
sto wykorzystywana jest naturalna skłonność uczestników do bawienia się. Jednak 
w 17. edycji Kieszeni Vincenta ZABAWA staje się przewodnim tematem. Dlatego 
warto zadać pewne pytania. W jaki sposób młodzi ludzie, przyklejeni dziś często do 
ekranów i elektronicznych gadżetów, mogą być zachęceni do twórczego działania 
w naturalnym otoczeniu? Do jakiego stopnia dorośli mogą kontrolować przestrzeń, 
czas trwania i przebieg aktywności ludycznej dzieci? Kiedy można mówić, że za-
bawa jest udana, a kiedy nie? Czy zawsze zabawa ma jakieś reguły? W jaki sposób 
można zaproponować twórcze odchodzenie od reguł albo ich zmianę w trakcie 
trwania zabawy? Jakie doświadczenia, uczucia, nastroje towarzyszą uczestnikom 
zabaw, a jakie obserwatorom? Czy zabawa – oprócz przyjemności – może być też 
pretekstem do refleksji nad sobą i naszymi relacjami?

Takie zabawy, w których podkreśla się inwencję uczestników i ich umiejętność 
przekształcania realnego świata – określa się w psychologii, jako działania twórcze. 
W ten sposób zabawa staje się polem do twórczego spotkania dziecka i dorosłego 
na zasadach bliskich sztuce. Gdy w zabawie ważna jest szczególnie umowność, ilu-
zja, udawanie – wtedy mówimy o zabawach iluzyjnych, działaniach „na niby”. Tego 
rodzaju zabawy dają możliwość podejmowania próby bycia kimś innym, ale przede 
wszystkim rozwijają zdolność do udziału w sytuacjach symbolicznych, umownych, 
zanurzania się w zdarzeniach wykreowanych kulturowo. Można wskazać też za-
bawy dramatyczne, w których jest jakaś fabuła, akcja o określonej strukturze oraz 
pojawiają się rekwizyty. Zabawy w role, najbliższe sytuacji teatralnej, pozwalają na 
odgrywanie ról realistycznych i wymyślonych postaci. Ale są też zabawy symbolicz-
ne, oderwane od rzeczywistej sytuacji i kontekstu, a ich uczestnicy wykorzystują  
przedmioty, gesty  albo słowa jako znaki i  symbole. W tym obszarze  możliwe 
jest umowne nadawanie znaczeń rzeczom codziennym, nieoczekiwanym, znalezio-
nym, ale też patykom, miejscom, drzewom itd. Możliwe jest stworzenie własnego 
świata znaków i znaczeń. 

Ciekawe jest to, że niektórzy badacze dostrzegą pewne związki pomiędzy za-
bawą, grą a rytuałem (Jerzy Cieślikowski, Victor Turner), czy pomiędzy zabawą 
a sztuką/kulturą (Huizinga), a także między zabawą a performansem (Richard 
Schechner). Dlatego powstała nowa nauka: performatyka, która zajmuje się ba-
daniem zdarzeń. Często w życiu codziennym i w kulturze, mamy do czynienia ze 
zdarzeniami, w których ludzie coś robią wspólnie, aby opowiedzieć sobie (po-
twierdzić), co jest dla nich ważne, albo po prostu przeżywać coś razem. Taką sy-
tuację można określić jako performans kulturowy (zabawy, obrzędy, manifestacje, 
parady, wernisaże itd.). Dlatego zabawy dziecka mogą stanowić punkt wyjścia do 
zrozumienia performatywnych zjawisk w kulturze (jak obrzędy czy teatr), a także 
w sztuce (akcje plastyczne, happening, performans, spacery artystyczne). Dzieci 
spontanicznie podczas zabawy wykorzystują różne rekwizyty, przedmioty, dźwięki, 

1. Jerzy Cieślikowski, Wielka zabawa. Folklor dziecięcy. Wyobraźnia dziecka. Wiersze dla dzieci, Zakład Narodowy 
imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Wrocław 1985
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elementy natury i poruszają się zarówno w obszarze wymyślonej, wyobrażonej rze-
czywistości jak i w tej, realnej. W podobny sposób działają artyści np. w happenin-
gu i performance art. 

Performans artystyczny to specyficzny rodzaj sztuki, który pojawił się w la-
tach 60. XX wieku. Bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie: co to jest perfor-
mans? Ta sztuka nie ma specyficznych środków wyrazu, jak to jest w przypadku 
malarstwa, rzeźby czy grafiki. Łatwiej wskazać związki performansu z rewoltą 
artystyczną i kulturową lat 60. XX wieku. Awangarda artystyczna w drugiej poło-
wie XX wieku uznała, że w naszych, szybko zmieniających się czasach potrzebu-
jemy nowych sposobów wyrażania siebie i swojego miejsca w społeczeństwie.  
W rezultacie pojawiły się takie propozycje jak body art, żywa rzeźba, sztuka zie-
mi, land art, sztuka konceptualna, action art, happening, czy działania grupy 
Fluxus, a performans jest konsekwencją tych propozycji artystycznych. Te nowe 
zjawiska łączy decyzja o przekraczaniu ustalonych granic pomiędzy różnymi 
dyscyplinami i dziedzinami, np. między sztuką, muzyką, i filozofią (przykładem 
może być twórczość Johna Cage’a). Odchodzenie od schematów kulturowych  
i tradycyjnych podziałów w sztuce na dyscypliny artystyczne, prowadziło artystów 
do idei intermedialności. 

Intermedialna sztuka oznacza coś więcej niż tylko połączenie różnych środ-
ków wypowiedzi artystycznej. Mówimy o intermediach w sztuce, gdy artysta do-
biera dowolnie środki wyrazu, różne w zależności od podejmowanego problemu, 
czasem specyficzne tylko dla niego. To nie określony warsztat danej dyscypliny de-
finiuje w tym przypadku wypowiedź artysty, ale umiejętność nazwania problemu 
i dopiero wówczas wypracowanie sposobu jego przedstawienia. Często oznacza 
to nie tyle łączenie, ile przekraczanie różnych form i sposobów działania w jed-
nej wypowiedzi, np. malarstwa, rysunku, filmu, tańca. Dzisiaj powoli intermedia 
wkraczają na teren wyższej uczelni (studia na kierunku intermedia pojawiły się  
w USA już w 1968 roku, w Polsce w 2007 roku). Jednak w szkole niższych szczebli 
to nauczyciel decyduje o tym, czy uczeń wykona rysunek, czy będzie pracował, 
posługując się farbami. Stąd szczególna wartość innych propozycji edukacyjnych 
realizowanych poza szkołą, które dają dzieciom i młodzieży możliwość wyboru, 
eksperymentowania.  

Oprócz intermedialności, czyli przekraczania granic dotychczasowych sposo-
bów działania artystycznego, w obszarze sztuk wizualnych, w latach 60. XX wieku 
pojawiła się potrzeba obecności artysty i wykonywania przez niego działania nie 
w zaciszu pracowni, ale przed publicznością (body art, happening, żywa rzeźba, 
performans). To ogromna zmiana w sztuce, ponieważ ujawniły się zupełnie nowe 
problemy, nie mieszczące się w sferze tradycyjnej historii sztuki i estetyki czy edu-
kacji artystycznej. Zatrzymajmy się na chwilę przy kwestii akcentowania działania 
w polu sztuk wizualnych. 

Jeśli wybieramy performance art, jako formę wypowiedzi, to oznacza, że nie bę-
dziemy tylko posługiwać się znakami, symbolami, kolorami, ale też uwzględniamy 
nowe zjawisko, jakim jest obecność na żywo performera przed publicznością. Trudno 
więc pominąć pytanie o rolę ciała w procesie poznania i doświadczania świata, kształ-
towania tożsamości, a także w procesie twórczym. To trudne zagadnienie, także w kon-
tekście edukacji i pracy z młodzieżą. Tymczasem performans skłania nas do refleksji:  
w jaki sposób możemy tworzyć sytuacje twórcze, w których nie akcentujemy podzia-
łu na duszę i ciało, myślenie i działanie, ale traktujemy je łącznie? Definicje „ja”, któ-
rymi najczęściej się posługujemy odnoszą się do sfery świadomości, do tego, co jest  
„w głowie”, do wewnętrznych myśli i przeżyć. Tymczasem zarówno zabawa dzie-
cięca jak i performans w sztuce pokazują wartość twórczości w działaniu, gdy jed-
nocześnie dziecko/artysta wymyśla jakąś rzeczywistość i w niej coś robi, działa, 
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aktywnie przekształca realne, dostępne mu otoczenie, a inni są uczestnikami lub/i 
obserwatorami tych działań. 

Zazwyczaj obecność artysty na żywo kojarzy nam się z teatrem. Trzeba jed-
nak podkreślić, że performans to nie teatr, to nie tylko specyficzna forma wypo-
wiedzi artystycznej, ale zarazem manifestacja nowego (w stosunku do tradycji) 
myślenia o sztuce i o naszych relacjach z innymi. Artysta perfomer sam tworzy 
rodzaj instrukcji (co będę robił?)/ scenariusza (który nie jest tekstem literackim) 
własnego eventu, zostawia także miejsce na improwizację i nieprzewidziane zda-
rzenia. Performerzy nie potrzebują specjalnej sceny, realizacje sztuki performansu 
mogą odbywać się różnych miejscach, w dowolnie wybranej przestrzeni fizycznej, 
ale warunkiem jest obecność publiczności (lub kamery, tzw. działania do-kame-
-rowe), a także świadomość działania w polu lub w kontekście sztuki. Działania 
twórcze mogą odbyć się w każdej wybranej przestrzeni, nawet tej zwyczajnej, np.  
w sklepie, na ulicy, w lesie itp., ale wówczas trzeba wziąć odpowiedzialność za tego 
rodzaju ingerencję. Bardzo często pracując z dziećmi w parku Cytadela w Poznaniu 
(Kieszeń Vincenta), nie zwracamy uwagi na otoczenie, a niekiedy można odnieść 
wrażenie, że uczestnicy warsztatu w zasadzie mogliby zrealizować dany projekt 
gdziekolwiek indziej. Warto więc pochylić się nad znaczeniem realnej przestrze-
ni  w działaniu twórczym. Jaka przestrzeń sprzyja dobrym relacjom i zabawie,  
a jaka sprawia, że czujemy się niekomfortowo? Co znaczy dla mnie moja przestrzeń? 
Przestrzeń może być pusta, cicha, wydzielona i dopiero poprzez pewne działanie 
możemy nadać jej specjalne znaczenie. Wówczas staje się oswojonym miejscem, 
które może także coś powiedzieć o nas samych.

To artyści land artu, w sposób szczególny odsłonili wartość działań poza ga-
lerią, pokazując możliwość twórczego wykorzystania miejsca i przestrzeni. Tra-
dycyjnie artysta pracuje w samotności, w pracowni i pokazuje innym skończone 
dzieło, przenosząc je do galerii/muzeum. Jego obecność, jako psychofizycznej istoty 
zazwyczaj nie ma większego znaczenia, poza miłym zdarzeniem jakim jest werni-
saż. Czyli najważniejszy proces powstawania dzieła jest ukryty, dzięki czemu jawił 
się jako tajemniczy i niedostępny. Dzisiaj wielu artystów pracuje w otwartej prze-
strzeni, albo w przestrzeni miasta, albo w bliskim kontakcie z naturą. Materiałem 
tych działań często staje się to, co znajdziemy w otoczeniu: liście, ziemia, woda itd. 
Czasem to działanie wyłącznie związane jest z innymi ludźmi, z próbą nawiązania 
relacji poprzez drobne gesty, jak np. podanie ręki, czy wspólne chodzenie, wędro-
wanie. Zapytajmy więc uczestników warsztatów o znaczenie miejsca w ich życiu  
i w zabawach. 

Intermedialność, działanie, kreowanie zdarzeń w realnej przestrzeni – to 
podstawowe hasła, które łączą się ze sztuką performansu. Jak się wydaje od zabawy 
dzieci do performansu w sztuce jest blisko, dlatego zachęcamy do odważnych, per-
formatywnych propozycji warsztatów dla dzieci i młodzieży. Oczekujemy zatem,  
że pomysły studentów skoncentrują się na projektach, w których ważne jest działa-
nie, doświadczenie, przeżywanie, a nie efekt w postaci wytworu.  

Słowa klucze do forum i warsztatów: Zabawa, performans, akcja, intermedial-
ność, działania twórcze, przestrzeń, miejsce. 

dr Mirosława Moszkowicz emerytowana wykładowczyni Uniwersytetu Pedagogicznego  
w Krakowie (Wydział Sztuki). Założycielka Stowarzyszenia i mobilnej galerii Szczere Pole.  
Zainteresowania naukowe: edukacja artystyczna, sztuka współczesna, wizualne i performatyw-
ne wymiary kultury i sztuki. Stara się obserwować zarówno najnowsze praktyki artystyczne jak 
i edukacyjne. Szuka dróg i sieci łączących teorię i praktykę, sztukę i naukę, intuicję, emocje  
i intelektualne dociekania. 
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Between Play and Performance
PhD Mirosława Moszkowicz

Play is the main form of a child’s activity. Children enjoy the activity in which 
they can transform reality, for example objects, elements of nature (e.g. building 
from branches, sand or snow). According to Jerzy Ciesikowski, a researcher of chil-
dren’s literature and folklore, “childhood is a great play”1. Can joyful experiences 
in plays be translated into educational activities related to art? The answer to this 
question can be creative workshops, realized during the Vincent’s Pocket, which of-
ten uses the natural tendency of their participants to play. But in the 17th edition of 
the Vincent’s Pocket, PLAY becomes the leading topic. Therefore, it is worth posing 
some questions. How can young people, today often glued to screens and electronic 
gadgets be encouraged to act creatively in the natural surroundings? To what extent 
can adults control the space, duration and course of children’s ludic activity? When 
it can be stated that the play is fulfilling or not? Does a play have always any rules? 
How can you propose creative departure from rules, or changing them during  
a play? What experiences, emotions, moods accompany the participants and the 
observers of a play? Can a play – excerpt from pleasure - be also a pretext for reflec-
tion on itself and our relationships? 

Such plays, which emphasize the inventiveness of participants and their ability 
to transform the real world - are defined in psychology as creative activities. In this 
way, play becomes a field for a creative meeting of a child and an adult based on 
the principles close to art. When conventionality is especially important in a play as 
well as illusion and pretending - then we talk about illusory games, “make-believe” 
activities. This kind of plays gives the opportunity to try to be someone else but 
above all it develops the ability to participate in symbolic, contractual situations, 
to immerse in culturally created events. We can also point to dramatic plays where 
there is a storyline, action with a specific structure and appearing props. Plays in 
the role, the closest to a theatrical situation, allow performing realistic roles and im-
agined characters. But there are also symbolic games, detached from the actual situ-
ation and context, and their participants use objects, gestures or words as signs and 
symbols. In this area it is possible to contractual giving meanings to the everyday, 
unexpected and found things, but also to the sticks, places, trees, etc. It is possible 
to create an own world of signs and meanings.

It is interesting that some researchers find some links between play, game and 
ritual (Jerzy Cieślikowski, Victor Turner) or between play and art / culture (Huiz-
inga), and between play and performance (Richard Schechner). That is why a new 
science was born: performance studies which deal with the analysis of events. 
Often in everyday life and in culture, we deal with events in which people do 
something together in order to tell (to prove) what is important to them or 
simply to experience something together. This situation can be described as a 
cultural performance (plays, rituals, manifestations, parades, vernissages, etc.). 
Therefore, children’s plays can be a starting point for understanding performa-
tive phenomena in culture (such as rituals or theater) and in art (artistic actions, 
happenings, performances, artistic walks). Children spontaneously use various 
props, objects, sounds, elements of nature and move in both the area the fictive 
imaginary reality and the real. In the same way, artists perform for example in 
happening and performance art.

Artistic performance is a specific type of art that appeared in the 1960s. It is 

1 Jerzy Cieślikowski, Wielka zabawa. Folklor dziecięcy. Wyobraźnia dziecka. Wiersze dla dzieci (Great play. Chil-
dren’s Folklore. Imagination of a child. Poems for children.), Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo 
Wrocław 1985
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very difficult to answer the question: what is performance? This art does not have 
specific means of expression, as it is in painting, sculpture or graphic art. It is easier 
to indicate the relationship of performance with the artistic and cultural revolutions 
of the 1960s. The artistic vanguard in the second half of the twentieth century rec-
ognized that in our rapidly changing times we needed new ways of expressing our-
selves and our place in society. As a result, there appeared such proposals as body 
art, living sculpture, land art, conceptual art, action art, happening, or activities of 
the Fluxus group, and performance is the consequence of these artistic proposals. 
These new phenomena are linked by the decision to cross boundaries between dif-
ferent disciplines and fields, e.g. between art, music and philosophy (exemplified by 
John Cage’s works). The departure from cultural patterns and traditional divisions 
in art for artistic disciplines led the artists to the idea of   intermediality. 

Intermedia art means more than just a combination of different means of artis-
tic expression. We may talk about intermedia in art when the artist chooses freely 
the means of expression, different depending on the problem, sometimes specific 
only to him/her. It is not the specific characteristics of the discipline that defines 
the artist’s statement in this case, but the ability to name the problem and only then 
developing a way of presenting it. Often, it means not combining but transgressing 
many different forms and ways of acting in one expression, such as painting, draw-
ing, film, and dance. Today, intermedia studies are slowly entering the university 
(intermedia studies appeared in the USA as early as 1968, in Poland in 2007). But 
in primary and middle schools, it is the teacher who decides whether the student 
makes a drawing or whether he/she works with the paint. Hence, the special impor-
tance of informal educational proposals carried out outside the school, which give 
children and young people the opportunity to choose and experiment.

Excerpt for the intermediality it means crossing the boarders of the past artistic 
practices, in the field of visual arts, in the 1960s, there was a need for an artist’s pres-
ence and performance not in the privacy of the studio, but in front of the audience 
(body art, happening, living sculpture, performance). This was a huge change in art, 
because new problems emerged that did not fall within the sphere of traditional art 
history and aesthetics or artistic education. Let us stop for a moment around the 
issue of stressing the action in the field of visual arts.

If we choose performance as a form of expression, it means that we do not only 
use signs, symbols, colors, but also take into account the new phenomenon which 
is the live presence of a performer in front of the audience. Therefore, it would be 
difficult to ignore the question of the role of the body in the process of cognition 
and experiencing the world, shaping the identity, and also in the creative process. 
This is a difficult issue, also in the context of education and the work with youth. 
In the meantime, the performance makes us reflect on how we can create creative 
situations in which we do not emphasize the division into souls and bodies, think-
ing and acting, but we treat them together. The definitions of “I” that we use most 
often in the reference to the sphere of consciousness, to what is “in the mind”, to 
inner thoughts and experiences. While, both children’s play and art performance 
show the importance of creativity in action, when at the same time the child / artist 
invents reality and does something in it, acts, actively transforms the real and ac-
cessible environment, while the others are participants and / or observers of these 
actions.

Usually the presence of a live artist is associated with the theater. It must be em-
phasized, however, that performance is not the theater, it is not only a specific form 
of artistic expression, but also a manifestation of a new (in relation to tradition) 
way of thinking about art and about our relations with others. The performer-artist 
him/herself creates a kind of instruction (what am I going to do?) /scenario (which 
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is not a literary text) of his/her own event, he/she also leaves room for improvisa-
tion and unforeseen events. Performers do not need a special stage, performances 
of performing arts can take place in different physical spaces, but the condition  
is the presence of the audience (or camera, so-called camera action), and con-
sciousness of action in the field or in the context of art. Creative activities can take 
place in any chosen space, even the ordinary one, e.g. in the shop, on the street, in 
the woods, etc., but then the performer has to take responsibility for this kind of 
interference. Often working in a Citadel park we do not pay attention to the sur-
roundings, and sometimes we may have an impression that the participants in the 
workshop could actually implement the project anywhere else. It is worthwhile to 
reflect on the meaning of the real space in creative activity. What kind of space fos-
ters good relationships and play, and which one makes us feel uncomfortable? What 
does my space mean to me? The space can be empty, quiet, separated, and only by 
some action we can give it a special meaning. Then it becomes a tamed place, which 
can also say something about us.

Land art artists, in particular, unveiled the importance of activities outside the 
gallery, showing the possibility of creative use of a place and space. Traditionally, the 
artist works in solitude, in the studio, and shows others the finished work, bringing 
it to a gallery / museum. His/her presence as a psychophysical creature usually does 
not matter much, except for a nice event that is a vernissage. So the most important 
process of creating an artwork is hidden, making it appear as mysterious and inac-
cessible. Today many artists work in the open space, either in the city space or in 
close contact with nature. The material of these activities often becomes what we 
find in the environment: leaves, earth, water, etc. Sometimes this action is only re-
lated to other people, trying to establish relationships through minor gestures, such 
as hand giving or walking together, hiking . Let’s ask the workshop participants 
about the importance of space in their lives and in the plays.

Intermediality, action, creation of events in the real space - these are the basic 
terms that are connected with performance art. As it seems, the distance from the 
children’s play to performance in art is close, so we encourage the participants of 
the 17th Vincent’s Pocket to prepare courageous performative proposals of work-
shops for children and young people. We therefore expect students’ ideas to focus 
on projects where performance and experience are important not the effect of the 
final product.

Key words for the Forum and workshops: play, performance, action, interme-
diality, creative activities, space, place.

PhD Mirosława Moszkowicz a retired lecturer at the Pedagogical University of Krakow (Fac-
ulty of Arts). Founder of the Association and mobile gallery Szczere Pole. Research interests: 
art education, contemporary art, visual and performative dimensions of culture and art. She 
tries to observe both the latest artistic and educational practices. She searches for ways and 
networks combining theory and practice, art and science, intuition, emotions and intellectual 
inquiry.
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Opieka artystyczna nad projektami 

dr Tatiana Bachurová Uniwersytet Preszowski w Preszowie (Słowacja) 
Pedagog na Uniwersytecie w Preszowie na Wydziale Pedagogicznym, specjalizuje się w ilustra-
cji książkowej dla dzieci oraz warsztatach interdyscyplinarnych dla dzieci i młodzieży. Od 2011 r. 
współpracuje z stowarzyszeniem RUTENICART jako koordynator artystyczny warsztatów twór-
czych versus poświęconych konfrontacji sztuki tradycyjnej oraz nowoczesnej. Artystka zajmuje 
się malarstwem olejnym, grafiką oraz ceramiką, Wystawia w kraju i za granicą.

prof. zw. Marcin Berdyszak  Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Polska)
Urodzony w Poznaniu w 1964 roku. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Włodzimierza Dud-
kowiaka oraz z rzeźby w pracowni prof. Macieja Szańkowskiego w PWSSP w Poznaniu w 1988 
roku. Od 1989 roku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu, a obecnie Uniwersyte-
tem Artystycznym. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego i prowadzi pracownię działań 
przestrzennych na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych. W latach 1999-2002 prodziekan 
Wydziału Edukacji Artystycznej w ASP w Poznaniu. W latach 2002-2008 pełnił funkcję prorek-
tora ds. studenckich i współpracy z zagranicą. Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 
w latach 2008-2016. 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, Bułgarii, Hiszpanii, 
Węgrzech, Czechach Finlandii, Austrii, Szwecji, Japonii, Szwajcarii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, 
Litwie, Ukrainie, Rosji, Bośni i Hercegovinie oraz USA. Brał udział w licznych spotkaniach i kon-
ferencjach dotyczących edukacji artystycznej. Zrealizował kilkadziesiąt warsztatów autorskich  
w kraju i za granicą.

prof. Eugeniusz Józefowski Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 
(Polska)
Prowadzi trzy przedmioty: Pracownię komunikacji twórczej, Warsztat twórczości edukacyjnej 
oraz Widzenie a obrazowanie na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocła-
wiu. Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek, fotografię. Zajmuje się również książką artystyczną. Jest 
autorem ponad setki książek unikatowych, kilku książek naukowych i podręczników akademic-
kich oraz wielu artykułów zajmujących się edukacją artystyczną, arteterapią i działaniami warsz-
tatowymi odbywającymi się przy kreacji plastycznej. 
Pracował ponad dwadzieścia lat na kierunkach artystycznych różnych wyższych uczelni takich 
jak: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Jana 
Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Wrocławski. Był współzałożycielem wyższej uczelni  
i pierwszym rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.  
Miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych malarstwa i grafiki w Polsce i za granicą. Uczestniczył 
w kilkuset wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych. Przeprowadził w latach 1978-2013 
ponad 350 warsztatów twórczych w Polsce, Niemczech, Holandii. Od 1983 roku jest członkiem 
Związku Polskich Artystów Plastyków.

dr Barbara Kaczorowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
Adiunkt w Zakładzie Edukacji Artystycznej UMK w Toruniu. Artystka wizualna i edukatorka. 
Swoje zainteresowania artystyczne lokuje na granicy sztuki i edukacji. Jest autorką wielu pro-
jektów, warsztatów artystyczno-edukacyjnych, przedsięwzięć mix i intermedialnych, współau-
torką i współprowadzącą program o sztuce współczesnej „Kulturanek” (reż. A. Frątczak) – TVP 
Kultura. Szczególny akcent kładzie na żywy i autentyczny kontakt z odbiorcami, za idealną 
uznając sytuację, kiedy są oni sprowokowani do współtworzenia. Śmieszą ją sytuacje obiek-
tywnie nieśmieszne.

dr Beata Marcinkowska Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 
(Polska) 
Artysta plastyk, pedagog. Uprawia twórczość intermedialną, w której zajmuje się różnorodnymi 
aspektami życia współczesnego człowieka, jego tożsamości i przypisanych jej kulturowo cech. 
Realizuje własne projekty artystyczne – obiekty, instalacje, kolaże, land art i performanse. Bierze 
udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz akcjach artystycznych, działaniach trans-
medialnych i site-specific. Prowadzi warsztaty edukacyjne i artystyczne dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych. Jest autorką publikacji, w tym podręczników i ćwiczeń do plastyki dla dzieci i mło-
dzieży. Działa w Zarządzie Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowa-
nia przez Sztukę InSEA. Kieruje Katedrą Rzeźby, Intermediów i Działań w Przestrzeni na Wydzia-
le Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.
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dr Monika Nęcka Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie im. Jana Matejki (Polska)
Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi 
wykłady i warsztaty twórcze w kraju i za granicą. Autorka programu historii sztuki dla eduka-
cji wczesnoszkolnej oraz zestawu ćwiczeń dla dzieci w zakresie identyfikacji kulturowej. Stale 
współpracuje z Bunkrem Sztuki, Międzynarodowym Centrum Kultury, Muzeum Narodowym, 
Małopolskim Instytutem Kultury, Stowarzyszeniem Gaudium et Spes oraz z Fundacją Szkoła 
bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami. Człon-
kini Zarządu Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę 
(InSEA), członkini Forum Kraków.
Zainteresowania: metodyka, pedagogika, arteterapia, animacja kultury, praca z  dziedzictwem 
materialnym i niematerialnym, warsztaty artystyczne i twórcze, wychowanie estetyczne, iden-
tyfikacja kulturowa, książka i produkt dla dzieci, współpraca z muzeami i instytucjami kultury.

prof.  Michael Opalev Państwowa Akademia Projektowania i Sztuki w Charkowie (Ukraina) 
Adiunkt w Narodowej Akademii Sztuk Pięknych w Charkowie. Uczy następujących przedmio-
tów: projektowania grafiki przestrzennej, projektowania stron internetowych, projektowania 
interfejsów i fotografii cyfrowej. Autor ponad 30 projektów internetowych i ponad 10 projektów 
multimedialnych przeznaczonych dla teatrów. Jego prace prezentowane były na licznych wysta-
wach na Ukrainie i za granicą, w tym na Międzynarodowym Biennale Projektowania Graficznego 
„Złota Pszczoła”, Moskwa, 2004, Wystawie Designu organizowanej przez Charkowski Związek 
Designu, Charków, 2007. 
Został nagrodzony Grand Prix podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Remedialnych, 
Kijów, 2007 r.  Wieloletni uczestnik Kieszeni Vincenta.

dr Magdalena Parnasow-Kujawa Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Polska)
Urodzona 8 sierpnia 1975 roku w Poznaniu. Studia ukończyła z wyróżnieniem na ASP w Po-
znaniu, na Wydziale Edukacji Artystycznej w dwóch zakresach: krytyk i promotor sztuki oraz 
edukator artystyczny. Studiowała także na Wydziale Grafiki tej samej uczelni. Zrobiła dyplom  
z wyróżnieniem w zakresie grafiki warsztatowej i w zakresie malarstwa sztalugowego.
Od 2003 pracuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2010 do 2016 roku była 
kierownikiem Uniwersytetu Artystycznego III Wieku działającego w ramach Uniwersytetu  
Artystycznego.  W 2012 roku obroniła doktorat na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na 
Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2012 roku jest kierownikiem Pracowni projektów  
i działań twórczych na studiach licencjackich Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 
W latach 2007-2014 była wiceprzewodniczącą tego stowarzyszenia. W 2007 rozpoczęła współ-
pracę z Muzeum Narodowym w Poznaniu,  w ramach której zajmuje się popularyzacją działań 
w obszarze rysunku i malarstwa. Od 2017 roku jest prezesem Stowarzyszenia MUA. 
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. 

doc. Jiři Surůvka Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie (Czechy)
Wybitny artysta multimedialny, performer, obecnie pracuje jako wykładowca i kierownik Kate-
dry Nowych Mediów na Wydziale Intermediów, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Ostra-
wie (Czechy). Od 1989 roku wystawia swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych 
m.in.: w Czechach, Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA, Chinach, na Słowacji, Ukrainie, 
Węgrzech. Od 1989 roku pokazuje autorskie perfomance na licznych festiwalach sztuki perfor-
matywnych w Czechach, innych krajach Europy i USA. Był też wielokrotnie kuratorem tychże 
festiwali. Obecnie zaliczany jest do czołówki czeskiej awangardy.

dr Marc Tobias Winterhagen Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Polska)
Urodzony w 1977 roku we Frankfurcie nad Menem. W latach 1999-2001 pracował jako monta-
żysta oraz asystent produkcji filmowej w Monachium. W 2002 jako reżyser, scenograf i operator 
kamery w Indiach nakręcił krótkometrażowy film „The Musical Chairs”. W latach 2002 i 2004 
pracował w Teatrze Narodowym w Oldenburgu jako asystent reżysera m.in. u Daniela Riesa, 
Matthiasa Kniesbecka, Rainera Mennickena. W 2004 podjął studia (Akademia Sztuk Pięknych 
– intermedia) w Lipsku. W 2007 otrzymał stypendium ERASMUS i studiował intermedia na 
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Komunikacji Multimedialnej (ukończone  
w 2010).
Od 2015 roku pracuje w Pracowni projektów i działań twórczych na Wydziale Edukacji Arty-
stycznej na UAP u dr Magdaleny Parnasow-Kujawy. W 2016 obronił doktorat na Wydziale Rzeź-
by i Działań Przestrzennych, w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie: sztuki piękne, pro-
motor główny: prof. dr Janusz Bałdyga, promotor pomocniczy: dr Paweł Flieger. Bierze udział  
w konkursach i wystawach krajowych oraz zagranicznych, międzynarodowych, zbiorowych 
oraz indywidualnych.
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Artistic supervision of projects

PhD Tatiana Bachurová University of Presov (Slovakia)
Educator at the University of Prešov at the Faculty of Pedagogy, she specializes in children’s 
book illustrations and interdisciplinary workshops for children and adolescents. Since 2011 she 
has been cooperating with the RUTENICART association as the artistic coordinator of creative 
workshops devoted to the confrontation of traditional and modern art. The artist deals with oil 
painting, graphics and ceramics. She exhibits in Slovakia and abroad.

Professor Marcin Berdyszak Poznan University of Arts (Poland)
Born in Poznan in 1964. Diploma in painting in Professor Wlodzimierz Dudkowiak’s studio and 
in sculpture in the studio of Professor  Maciej Szankowski at the PWSSP in Poznan in 1988.
Since 1989 he has been working at the Academy of Fine Arts in Poznan, now the University 
of Arts in Poznan. He works as a full professor and leads a Studio of Spatial Activity at the De-
partment of Sculpture and Spatial Operations and conducts workshops in educational activity  
at the Department of Artistic Education.
Between 1999-2002, Dean of the Faculty of Art Education at the Academy of Fine Arts in 
Poznan. Between 2002 and 2008 he held the position of Vice-Rector for Student Affairs and 
International Cooperation. Rector of the Poznan University of Arts in 2008-2016. Vice President 
of the Artistic and Educational Association Magazyn, co-founded with Tadeusz Wieczorek, Piotr 
Pawlak and Wojciech Nowak.
He deals with installation, object, and drawing. He presented his works at various group and 
individual exhibitions in Poland, Germany, Russia, Czech Republic, Finland, Austria, Sweden, 
Japan, Switzerland, Mexico, Great Britain, Bosnia and Herzegovina, the USA and Slovakia, Hun-
gary, Lithuania and Ukraine. His works are in numerous collections in Poland and abroad. He 
participated in numerous meetings and conferences on artistic education. He conducted sev-
eral dozens of the author’s workshops in Poland and abroad.

Professor Eugeniusz Jozefowski The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw 
(Poland) 
Runs three subjects: Studio of Creative Communication, the Workshops of Educational Creativ-
ity and Vision and Imaging at the Academy of Fine Arts in Wroclaw.
He creates painting, graphics, drawing and photography. He also deals with an artist’s book.  
He is the author of over a hundred unique books. He is the author of several scholarly books and 
academic textbooks and many articles dealing with art education, art therapy and workshop 
activities taking place during a creative process. He has worked for more than twenty years 
on the artistic faculties of various universities such as Adam Mickiewicz University in Poznan, 
University of Zielona Gora, Jan Dlugosz Academy in Czestochowa, University of Wroclaw. He was  
a co-founder and first rector of the State Higher Vocational School in Glogow.
He had several dozen individual exhibitions in Poland and abroad. He participated in several 
hundred national and international exhibitions. He conducted more than 350 creative work-
shops in Poland, Germany and the Netherlands in the years 1978-2013. Since 1983 he has been 
a member of the Association of Polish Artists.

PhD Barbara Kaczorowska Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland)
Assistant professor at the Department of Art Education of the Nicolaus Copernicus University in 
Torun. Visual artist and educator. Her artistic interests are located on the edge of art and educa-
tion. He is the author of many projects, artistic and educational workshops, mix- and interme-
dia undertakings, co-author and co-director of the program on contemporary art “Kulturanek” 
(directed by A. Fratczak) – in TVP Kultura. She puts the special emphasis on live and authentic 
contact with the audience, making it an ideal recognition of the situation when they are pro-
voked to co-create. She finds funny situations that are objectively not funny.

PhD Beata Marcinkowska The Strzeminski Academy of Fine Arts in Lodz (Poland)
Artist, teacher. She deals with intermedia art in which she explores various aspects of the life 
of modern man, his/her identity, and their cultural attributes. Beata Marcinkowska carries out 
her own artistic projects – objects, installations, collages, land art and performance. She partici-
pates in individual and collective exhibitions and artistic actions, trans-media and site-specific 
activities.
She conducts educational and artistic workshops for children, adolescents and adults. Beata 
Marcinkowska is the author of publications including textbooks and workouts for children and 
adolescents. She is a member of the Board of the Polish Committee of the International Asso-
ciation for Education through Art InSEA. She is a head of the Chair of Sculpture, Intermedia and 
Space Activity in the Department of Visual Arts at the Strzeminski Academy of Art in Lodz.
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PhD Monika Necka The Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow (Poland)
Lecturer at the Academy of Fine Arts and Pedagogical University in Cracow. She conducts lec-
tures and creative workshops in Poland and abroad. The author of the art history program for 
early childhood education and a set of exercises for children in the field of cultural identifica-
tion. Co-worker of the Bunker of Art, the International Cultural Center, the National Museum, the 
Malopolska Institute of Culture, the Gaudium et Spes Association and the Foundation School 
Without Barriers for Education for Children and Youths with Disabilities. Member of the Board of 
the Polish Committee of the International Association for Education through Art (InSEA), mem-
ber of the Forum Krakow.
Interests: methodology, pedagogy, art therapy, cultural animation, work with material and 
non-material heritage, artistic and creative workshops, aesthetic education, cultural identifica-
tion, book and product for children, cooperation with museums and cultural institutions.

Professor Michael Opalev Kharkiv State Academy of Design and Arts (Ukraine)
Assistant Professor at Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts. He teaches following 
subjects Motion Design, Web-design, Interface Design, and Digital Photography. The author of 
more than 30 web-design projects and more than 10 multimedia projects for theaters. His works 
were shown on numerous exhibitions in Ukraine and abroad including The International Bien-
nial of Graphic Design “Golden Bee”, Moscow, 2004, Design Exhibition of Kharkov Design Union, 
Kharkov, 2007. He was awarded during The International Remedial Film Festival, Grand Prix, Kyiv, 
2007. Multiannual participant of the Vincent’s Pocket International Creative Anxiety Workshops 
in Poznan (2006-2018).

PhD Magdalena Parnasow-Kujawa Poznan University of Arts (Poland)
She graduated with distinction from the Faculty of Artistic Education at the Academy of Fine 
Arts in Poznan, in in two majors:  art criticism and promotion and artistic education. She also 
studied at the Department of Graphics at the same university. She obtained a diploma with 
distinction in the field of graphic arts and painting.
Since 2003 she has been working at the Poznan University of Arts. From 2010 to 2016 she was 
the head of the University of the Third Age acting within the structure of the Poznan University of 
Arts. In 2012 she got her doctorate at the Department of Graphic and Visual Communication at 
Poznan University of Arts. Since 2012 she has been the head of the Studio of Creative Projects and 
Artistic Activities at the Bachelor’s Degree of the Poznan University of Arts.
In the years 2007-2014 she was the vice-president of Polish Committee International Associa-
tion for Education through Art (InSEA). In 2007 she started cooperation with the National Mu-
seum in Poznan, where she was involved in the popularization of drawing and painting. Since 
2017 he is the president of the MUA Association. In 2004 she was a laureate of the Scholarship 
Program of the Minister of Culture „Young Poland”. She deals with painting, drawing and lithog-
raphy. She was a participant of exhibitions in Poland and abroad.

Doc. Jiři Surůvka University of Ostrava (Czech Republic)
Outstanding multimedia artist, performer, currently works as a lecturer and head of the New 
Media Department at the Intermediate Department, Faculty of Fine Arts, University of Ostrava 
(Czech Republic). Since 1989 he has exhibited his works at individual and collective exhibitions 
in the Czech Republic, Poland, Germany, Slovakia, USA, China, Ukraine, Hungary, Great Britain.
From 1989 he has been presenting his own performances at numerous festivals  
of the performing arts in the Czech Republic, Europe and the USA. He is also the curator of 
these festivals. He is one of the leading avant-garde Czech artist.  

PhD Marc Tobias Winterhagen Poznan University of Arts (Poland)
Born on 1977 in Frankfurt am Main. Between 1999 and 2001 worked as editor and film produc-
tion assistant at various companies in Munich. In 2002 worked as a director, set designer and 
camera operator in Auroville, India, where he shot the short film „The Musical Chairs”. Between 
2002 and 2004 he worked at the National Theater in Oldenburg as an assistant director, among 
others with Daniel Ries, Matthias Kniesbeck, Rainer Mennicken. In 2004 he started Interme-
dia study at the Academy of Fine Arts in Leipzig. In 2007 he got an ERASMUS scholarship and 
studied at Intermedia at the Academy of Fine Arts in Poznan at the Department of Multimedia 
Communication where he graduated with distinction in 2010. 
In following years he worked as an assistant at this University. In December 2016 he got his 
doctorate in Sculpture and Spatial Operations, in the field of Fine Arts. Main Promoter: Profes-
sor Janusz Baldyga, assistant supervisor: PhD Pawel Flieger. He takes part in many national and 
international competitions and international, collective and individual exhibitions.
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Jiři Surůvka, performer



18

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

Uczestnicy forum i warsztatów 
Forum and workshop participants

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Polska 
Children’s Art Centre in Poznan, Poland
Jerzy Moszkowicz (dyrektor), Agata Felikszewska-Igiel (z-ca dyrektora), Małgorzata Ambroży 
(główna księgowa), Magdalena Brylewska, Barbara Czarnecka, Julita Czyrkowska, Tadeusz Jaku-
bowski, Marta Maksimowicz, Izabella Nowacka, Wojciech Nowak, Ewa Obrębowska, Lucyna Perz, 
Anna Raichenbach, Marian Suchanecki, Tadeusz Wieczorek

Polska Poland
Mateusz Bartkowiak, Piotr Bedliński, Marta Bosowska, Alicja Dubańska, Daria Dziarmaga, An-
gelika Fojtuch, Adrianna Gołębiewska, Eugeniusz Józefowski, Bogna Juchnowicz, Monika Go-
etzendorf-Grabowska, Barbara Kaczorowska, Jagoda Kozon, Anna Krupa, Weronika Kułakow-
ska, Marcelina Kurek, Beata Marcinkowska, Mateusz Matuszewski, Anna Meissner, Mirosława 
Moszkowicz, Monika Nęcka, Mateusz Okonek, Magdalena Parnasow-Kujawa, Patrycja Parzych, 
Natalia Pater-Ejgierd, Krystian Pawłowski, Weronika Petka, Janusz Piwowarski, Irena Polit, Alek-
sandra Przybylska,  Blanka Rylewicz, Aleksandra Sarna, Iwona Skonieczna-Komorowska, Paulina 
Szkatuła, Michalina Targosz, Anna Tworek, Marta Tracewska, Marc Tobias Winterhagen, Elżbieta 
Witkiewicz, Szymon Wosik

Czechy Czech Republic
Alžběta Krchova, Rita Pavelková, Martina Strakošová, Jiři Surůvka

Słowacja Slovakia 
Tatiana Bachurová, Simona Gajdošová, Viktória Gluchá, Sabína Vodová

Ukraina Ukraine
Michael Opalev, Anastasia Rabko, Anastasia Safronova, Mariya Vakulenko 



19

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

Od sypania do zamiatania From pouring to sweeping
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Od sypania do zamiatania

Podczas warsztatu, przy towarzyszeniu prowadzących, uczestnicy będą mogli 
dowiedzieć się, na czym polega performans. Od działań w dokładnie określonych 
ramach, przez działania według pomysłu wybranego wspólnie, po indywidual-
ne improwizacje, warsztat będzie przebiegał równolegle z wymianą spostrzeżeń  
i wprowadzaniem przez prowadzących pomocniczych haseł. 

Od strony technicznej działania będą skupiały się na komponowaniu przy po-
mocy narzędzi lub rąk białego sypkiego materiału na czarnym tle. Mąka, która jest 
drobna, delikatna, wnika w podłoże i łatwo wzbić ją w powietrze, uzyskując cieka-
wy efekt. Na co dzień służy jednak jako składnik spożywczy, a w czasie warsztatów 
zostanie poddana próbom świadomego porcjowania, oszacowywania różnych jej 
ilości, przenoszenia z miejsca na miejsce, wypełniania nią pola na różne sposoby. 
„Zabawa jedzeniem” w tym przypadku ma stać się ćwiczeniem wspólnej oraz indy-
widualnej pracy z cennym materiałem.

I etap – ok. 10 min
Przedstawienie prowadzących, rozmowa o słowie performans i o znaczeniu mąki, 
która zwykle używana jest jako produkt spożywczy, jej właściwościach i skojarze-
niach z nią związanych.

II etap – ok. 15-20 min
Zachęcenie 4-osobowych grup (później pojedynczych uczestników) do wykonania 
serii czynności wg przygotowanego planu: wysypanie mąki, zmiatanie, dzielenie na 
części, formowanie, rozkładanie w obszarze działania.
Rozmowa na temat skojarzeń i uzyskanych efektów wizualnych. 

III etap – ok. 15-20 min
Zachęcenie do wykonania kolejnych działań z użyciem mioteł lub bez nich, poje-
dynczo lub w 4-osobowych grupach: spłaszczenie „kupek” mąki, łączenie ich i wy-
równanie mąki do uzyskania „dywanu”, narysowanie linii dzielącej „dywan” na  części, 
formowanie w rogach pola.
Rozmowa o metodach przekształcenia kompozycji. Czym różniło się działanie  
w 4-osobowych grupach od działań pojedynczych osób? 

IV etap – ok. 20 min
Każdy uczestnik wykonuje ok. 15-sekundową modyfikację kompozycji, następnie  
4 osoby zsuwają mąkę do 4 worków na śmieci na rogach pola, 4 osoby oczyszczają 
pole aż do uzyskania czarnej powierzchni.

V etap – ok. 20 min
Rozmowa o przebiegu warsztatów, spostrzeżeniach nasuwających się w trakcie 
działań; odkryciach nieznanych wcześniej właściwościach mąki; ulubionych czynno-
ściach, np. zamiataniu albo szacowaniu ilości mąki. Czy przygotowywanie jedzenia  
z mąki może mieć cechy performansu? Czym różniły się działania od choreografii?   
Materiały
4 miotły, które będą nadawały się do zamiatania mąki w bardzo precyzyjny sposób, 
plandeka o wymiarach 5x5m, z 4 otworkami (oczkami) w rogach, kolor czarny, gru-
bość (np. 180 g) i rodzaj materiału – taki, który będzie odporny na chodzenie po nim  
i będzie zachowywał niezmięty kształt, koszt ok. 60 zł, 4 śledzie lub szpilki do przy-
mocowania plandeki do ziemi, 12 mocnych worków na śmieci – 120 l., mąka pszen-
na, typ 650, ok. 60-80 kg (np. z młyna, dowolny typ opakowania)
Wiek uczestników
7-15 lat

Scenariusz: Jagoda Kozon 
Prowadzenie: Jagoda Kozon, Irena Polit, Paulina Szkatuła 

Opieka artystyczna: prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (Polska)
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Refleksje zespołu
W naszym warsztacie głównym tworzywem i tematem była mąka. Warsztat miał 

przebiegać w kilku etapach. Od pierwszych z kompozycją centralną, symetrią, porząd-
kiem i pracą z narzędziem (miotłą) na tle czarnego kwadratu, przez układanie mąki na 
czarnym tle w dowolny sposób, do etapów późniejszych, w których kluczowym elemen-
tem były improwizacje. Rozmawialiśmy o mące w kontekście życia codziennego i o tym 
jaka jest dla naszych zmysłów. Miękka, sypka, jasna...

Pomysł był jednocześnie prosty i wymagający dużego skupienia od prowadzących. 
Mimo podobnego wieku dzieci, od ok. 7 do ok. 10 lat, spotkania każdego dnia były inne, 
co było dla nas cennym doświadczeniem. Oprócz zachęcania do udziału w warsztacie, 
gdzie język „plastyczny” okazywał się najbardziej pomocny, trzeba było również otaczać 
uczestników opieką, organizować porządek czy rozmawiać indywidualnie. Koordyno-
wanie działań odbywało się w taki sposób, aby warsztat miał część otwierającą, element 
wspólnej kreacji i część podsumowującą. Wspólnie odkrywaliśmy wizualne ślady, jakie 
zostawia mąka. Na przykład odbicia stóp na planszy, mgłę mąki wzbijanej w powietrze, 
rysunki zrobione przy pomocy mioteł, rąk, odbicia ciała. Mąka jako materiał do zabawy 
była i śmieszna, i zagadkowa, tak samo miotły zmieniły swoją funkcję, ze zwykłego na-
rzędzia do sprzątania, w coś, czym można kreować i wspólnie się bawić. 

Poza wieloma praktycznymi rozwiązaniami, takimi jak zorganizowanie przerw 
na odpoczynek i wypicie wody czy dodatkowych „zabaw-przerywników”, odkryłyśmy 
przede wszystkim dużą wagę naszego przygotowania do warsztatu. Im większe było 
porozumienie między nami jako zespołem, tym łatwiej było wydobyć sens naszego 
spotkania z dziećmi. Scenariusz okazywał się mieć duży potencjał jako wprowadzenie  
w obszar działania artystycznego, kiedy w umownej przestrzeni czarnego pola wydzielo-
nego z parku udawało nam się stworzyć miejsce na indywidualne i swobodne wypowie-
dzi uczestników i jako grupa móc przyglądać się tym działaniom od początku do końca. 

Refleksje indywidualne
Udział w Kieszeni Vincenta był dla mnie bardzo cennym doświadczeniem. Spotka-

nie z dużą grupą dzieci i wspólne działania twórcze były dla mnie niecodzienną okazją 
do sprawdzenia się w roli współprowadzącej warsztat. Bardzo cieszyłam się możliwością 
posłuchania i wzięcia udziału w dyskusji każdego dnia. 

W naszym działaniu wykorzystywaliśmy mąkę. Materiał w tradycji czy kulturze ko-
jarzony z podstawowym pożywieniem. Wydaje mi się, że za wykorzystywaniem jedze-
nia w sztuce albo ćwiczeniach z obszaru działań artystycznych powinno stać uzasad-
nienie. Tutaj, gdy sytuacja była bardzo robocza, duża ilość mąki i dosyć spontaniczna 
sytuacja prowokowała często do mało kontrolowanych zachowań. Bitwa, zabawa 
mąką jak w śniegu, deptanie po niej, to elementy, które nie do końca były przeze mnie 
wcześniej przewidziane. Poza tym mąka daje niesamowite efekty, unosi się w powietrzu 
tworząc mgłę, po zmoczeniu tworzy ciasto, jest miękka w dotyku, ma delikatny zapach  
i dużą warstwę znaczeniową, co również udało nam się, według mnie, zauważyć w cza-
sie warsztatów. 

Scenariusz „Od sypania do zamiatania” wymaga, moim zdaniem,  większego dopra-
cowania z uwzględnieniem celów, grupy docelowej, wieku uczestników, doboru mate-
riałów i treści, które mają być bazą do pracy. 

Jagoda Kozon
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Kilka refleksji opiekuna grupy studenckiej
Kolejny wyjazd na Kieszeń Vincenta to okazja bycia akuszerem debiutu następnej 

trójki studentów, która chce się zmierzyć ze sztuką skutecznego animowania warsztatów 
twórczych. Przyjeżdżałem na te spotkania studentów z różnych uczelni akademickich, 
ale od pięciu lat są to studenci akademii sztuk pięknych. Proces ich kształcenia raczej na-
kierowany jest na narcystyczną samodzielną twórczość. Pracując jednak na unikatowym 
i specyficznym kierunku mediacja sztuki, mam przyjemność spotykania młodych ludzi, 
którzy są otwarci na nowe obszary sztuki i nie boją się kontaktów z innymi ludźmi. 

W tym roku spotkała mnie prawdziwa przyjemność współpracy z dojrzałymi, empa-
tycznymi osobami. Przez kilka dni tworzyły one zgrany zespół wspierający się nawzajem.  
Z dużym wyczuciem dokonywały weryfikacji swoich wcześniejszych założeń, korygując 
je o doświadczenia zdobywane każdego dnia. Wartością tego wyjazdu była niewątpli-
wie możliwość doświadczenia niepowtarzalności realizacji warsztatu prowadzonego 
według tego samego scenariusza.

Drugi dzień działań okazał się najbardziej udany. Sprawiły to dwie rzeczy. Korekta 
sposobu prowadzenia warsztatu oraz potencjał grupy wypełniającej zaproponowane 
działanie nową treścią i zachowaniami. Życzę im odwagi znalezienia się w przyszłości  
w obszarze sztuki, która zaprasza do udziału wszystkich tych, którzy chcą jej doświad-
czyć w sposób najwłaściwszy, czyli poprzez udział w procesie kreacji. Szanowne Panie: 
Pani Jagodo. Pani Paulino. Pani Ireno – życzę Wam abyście wyszły na stałe poza obszar 
indywidualnych wypowiedzi wizualnych – ku innym, którzy mogą wypełnić Wasze twór-
cze życie nowym rozumieniem sztuki – jest to obszar edukacji sztuką.

Eugeniusz Józefowski

Od sypania do zamiatania From pouring to sweeping
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From pouring to sweeping
During the workshop participants will be able to learn what the performance is 

all about. From activities within a well-defined framework, through actions based on 
the commonly chosen idea, to individual improvisations, the workshop will run in 
parallel with the exchange of reflections and the introduction of supporting slogans. 
In technical terms, the workshop activity will focus on composing white loose mate-
rial with a tool or a hand on a black background. The flour, which is fine and delicate, 
penetrates into the ground and it is easy to be scuffed up, resulting in an interesting 
effect. On a daily basis flour, however, serves as a food ingredient, therefore during 
the workshops it will be subjected to consciously portioning, estimating its various 
quantities, moving from place to place, filling it different space. “Playing with food” 
in this case is to become an exercise of shared and individual work with valuable 
material.

Stage I – about 10 min.
Introduction, the talk about performance and the importance of flour, which is 

usually used as a food product, its properties and associations associated with it.
Stage II – about 15-20 min.
Encouraging 4-person groups (later individual participants) to perform a series 

of activities according to the prepared plan: pouring flour, sweeping, dividing into 
parts, forming, unfolding in the area of   the workshop activity.

Conversation about associations and obtained visual effects.
Stage III – about 15-20 min.
Encouraging further activities with or without brooms, individually or in groups 

of 4 people: flattening piles of flour, combining them and leveling the flour to obtain  
a “carpet”, drawing a line dividing the “carpet” into parts, forming flour in the corners 
of the field.

Talk about the methods of transforming the composition. What is the difference 
between working in groups of 4 people and individual actions?

Stage IV – about 20 min.
Each participant makes a 15-second modification of the composition, and then  

4 people slide the flour into 4 trash bags at the field corners, 4 people clean the field 
until a surface is black.

Stage V – approx. 20 min
Conversation about the course of the workshops, observations that arise during 

the activities; discoveries of previously unknown flour properties; favorite activities, 
e.g. sweeping or estimating the amount of flour. Can preparing food from flour have 
performance features? What are the differences between activities and choreogra-
phy?
Materials
4 brooms suitable for sweeping the flour in a very precise way, a black tarpaulin 5x5 m, 
with 4 holes (eyelets) in the corners, thickness (e.g. 180 g) and type of material - one 
that is resistant to walking on it and keeps the shape unchanged, cost about 60 PLN, 
4 herrings or pins to attach the tarpaulin to the ground, 12 strong trash bags - 120 l, 
wheat flour, type 650, approx. 60-80 kg (e.g. from the mill, any type of packaging)
Age of participants
7-15 years old 

Scenario: Jagoda Kozon
Conducted by: Jagoda Kozon, Irena Polit, Paulina Szkatula

Artistic supervision: Professor Eugeniusz Jozefowski
The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw (Poland)
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Individual reflection
Participation in the Vincent’s Pocket was a very valuable experience for me. Meeting  

a large group of children and common creative activities was an unusual opportunity 
for me to prove myself as a co-leader of the workshop. I was very happy to listen and take 
part in discussions every day.

In our workshop, we used flour. Material associated with basic food in tradition or 
culture. It seems to me that the use of food in art or classes in the field of artistic activities 
should be justified. Here, the situation was very dynamic, a large amount of flour and  
a quite spontaneous situation often provoked little controlled behavior. The battles, 
playing with flour like in the snow, trampling it, were elements that were not fully fore-
seen by me. In addition, the flour gives amazing results, it floats in the air creating a mist, 
when wet it forms a cake, it is soft to the touch, has a delicate smell and a large spectrum 
of meaning, which we also managed to notice during the workshops.

The “From pouring to sweeping” workshop’s scenario requires, in my opinion, some 
improvement with regard to its goals, the target group, the age of the participants, selec-
tion of materials and content to be the basis for the work.

Jagoda Kozon

Team Reflection
In our workshop, the main material and theme was flour. The workshop was to take 

place in a particular order. First stages were based on creating the central composition, 
symmetry, order and work with the tool (a broom) by laying the flour on a black back-
ground. In later stages the key element was an improvisation. We talked about flour in 
the context of everyday life and how it affects our senses. It is soft, loose, bright...

The idea was simple but requiring a lot of attention from the instructors. Despite the 
similar age of children who participated in the workshops (from about 7 to about 10 
years old), the meetings were different each day, which was a valuable experience for us. 
Except from encouraging participants to take part in the workshop, where the “artistic” 
language turned out to be the most helpful, it was also necessary to provide the partici-
pants with attention, organize the order, or talk to individuals. Coordination of activities 
took place in such a way that the workshop had an opening part, an element of common 
creation and a concluding part. Together, we discovered the visual traces of flour. For 
example, the footsteps made on the board covered with flour, the mist of flour rising into 
the air, drawings made with the help of brooms, hands, tracks of the body in flour. Flour 
as a material for play was funny and enigmatic, just as brooms changed their function, 
from an ordinary cleaning tools, into something that you can create and play together.

In addition to many practical solutions, such as organizing breaks for some rest and 
drinking water or extra „small plays”, we all discovered the great importance of our prep-
aration for the workshop. The greater the agreement between us as a team, the easier it 
was to reveal the meaning of our meeting to children. The scenario proved to have great 
potential as an introduction to the area of artistic activity, when in the limited space of 
the black field separated from the park we managed to create a place for individual and 
free statements of the participants and as a group to be able to watch these activities 
from the beginning to the end.
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A few reflections of a student group artistic supervisor
The following visit to the Vincent‘s Pocket is an opportunity to be the midwife of 

the debut of subsequent three students who want to face the art of animating crea-
tive workshops effectively. I used to come to these meetings with students from various 
universities, but for five years they have been students of the Academy of Fine Arts. The 
process of their education is rather directed towards narcissistic independent creation. 
However, while working on a unique and specific field of study which is art mediation,  
I have the pleasure of meeting young people who are open to new areas of art and are 
not afraid of contacts with other people. 

This year, I have had the pleasure of working with mature, empathic people. For sev-
eral days they formed a well-coordinated team supporting each other. They were able to 
verify their earlier assumptions with great sensitivity by correcting them through the ex-
perience gained each day. The value of this visit was undoubtedly the opportunity to ex-
perience the uniqueness of the workshops carried out according to the same scenario.

The second day of the workshop turned out to be the most successful. Two things 
contributed to it. Modification of the way the workshop was conducted and the potential 
of the group filling the proposed activity with new content and behaviors. I wish them 
courage to find in the future in the field of art, which invites all those who want to experi-
ence it in the most appropriate way, that is through participation in the creation proc-
ess. Dear Ladies: Jagoda, Paulina, Irena –I wish you to be permanently outside the area 
of individual visual statements – and open to others who can fill your creative life with  
a new understanding of art – this is an area of art education.

Eugeniusz Jozefowski

Od sypania do zamiatania From pouring to sweeping
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Robaczkowe animacje
Wiosna to okres, w którym owady ożywają i otaczają nas swoim brzęczeniem. 

Dlatego uważamy, że ta pora roku jest idealnym czasem na zabawę podobną do 
tego procesu. Proponujemy dzieciom tworzenie wielu małych „owadów” z różnych 
improwizowanych materiałów i „ożywianie” ich w sztucznych lub naturalnych miej-
scach. Warsztaty rozpoczynają się od zebrania kory, gałęzi i innych naturalnych ma-
teriałów, które ukryjemy w trawie, w krzakach, wśród drzew. Potem każde z dzieci 
wybierze dla siebie kilka małych kawałków kory i zacznie z nich robić „owady”. 

Wszystkie kawałki kory pomalujemy „metaliczną” farbą, aby świeciły i nie wyda-
wały się ponure. W międzyczasie, gdy farba będzie wysychała, stworzymy „domy”  
(w których żyją te „owady”) składające się z wcześniej zebranych gałęzi (jak mrowi-
sko), a także z papieru i tektury (np. gniazdo pszczół, kopiec termitów). „Domy” będą 
również malowane kolorami. Potem wrócimy do kawałków pomalowanej kory. 

Dzieci przywiążą do nich oczy, czułki, nogi, skrzydła. Następnie namalują wzory 
farbami akrylowymi na skrzydłach i korpusach. Kiedy wszystko będzie gotowe, za-
czniemy kręcić krótkie animacje o życiu „owadów” w ich „domach” za pomocą tech-
niki animacji poklatkowej. Każde dziecko poruszy swoim „owadem” , każdy ruch bę-
dzie fotografowany. Owady chodzą, bawią się, siadają przy stole i odwiedzają siebie 
nawzajem, bawią się, zapoznają się itp. Animacja zostanie wykonywana z serii zdjęć 
zapisanych w komputerze i pokazana dzieciom. Po obejrzeniu filmu proponujemy 
zabawę w sceny z filmu, a także uchwycenie animacji poklatkowej w ich wykonaniu.

Podczas naszej zabawy dzieci zbliżają się do natury i dowiadują się o niej więcej. 
Rozwijają wyobraźnię, ponieważ widzą życie owadów na własne oczy, pokazują też, 
jak to widzą. Zabawa rozwija umiejętności motoryczne rąk i zainteresowanie nowym 
tematami. Bardzo ważne jest, naszym zdaniem, aby dzieci nauczyły się wykonywać 
animację poklatkową.
Materiały i sprzęt
statyw do aparatu 3 szt., metalowy reflektor światła o wymiarach nie mniejszych niż 
30х30cm 3 szt. (lub ekran z folii srebrzystej), nożyczki 20 szt., pistolet z klejem 10 szt., 
akryl 12 kolorów, balony ze złotą, brązową i srebrną farbą 6 szt., nici grube (białe)  
2 rolki, miękki drut 2 rolki (10 m), plastelina 2 opak., pędzle 20 szt., tektura kolorowa 
А 4 40 kartek, gruba tektury A3 4 szt., słomki do picia 50 szt., kolorowa taśma 6 szt., 
przeźroczysta żyłka, 0,5-0,8 mm, 10 m 4 szt., kolorowe koraliki 2-3 mm 120 szt., drut 
w owijce 1-2 m, plastikowe oczy (małe) 40 szt.
Wiek uczestników
7-9 lat

Scenariusz i prowadzenie: Anastasia Rabko, Mariya Vakulenko, Anastasia Safronova
Opieka artystyczna: prof. Michael Opalev

Państwowa Akademia Projektowania i Sztuki w Charkowie (Ukraina)
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Animated insects 
Spring is the time when insects come alive, and surround us with their buzzing. 

Therefore, we consider the warm season to be the ideal time for a play that repro-
duces this process. We offer children to create many small insects from various im-
provised tools and “revive” them in artificial or natural locations. The workshop starts 
with the quest to collect bark, branches and other materials that we hide in advance 
in the grass, in the bushes and among the trees. After that, all children will choose 
several small pieces of bark and start making “insects”. We will paint all the pieces of 
the bark with paint to make them shine, and do not seem gloomy. In the meantime, 
when the paint dries up, we make “houses” for “insects”. “Houses” are assembled from 
the branches collected earlier (as an anthill), and also from paper and cardboard (as  
a bee or termite nest). They can also be painted with colors. After a while we return 
to colored pieces of bark, to which children attach eyes, antennae, legs and wings. 
Next, we finish the acrylic paint patterns on the wings and bodies of “insects”. When 
everything is ready, we begin to make short animations about the life of insects in 
their houses using the “stop-motion” technique. Each child consistently moves his/
her insects in a “house”, each movement is photographed. Insects walk, frolic, sit at 
the dinner table, visit each other’s houses, play catch-up, get acquainted etc. From 
the resulting series of photos, animation is done and directly shown to the children. 
After watching the movie, we ask children to repeat scenes from the film and capture 
the stop-motion animation of their performance.

During our play, children come close to nature and learn more about it. It devel-
ops fantasy, because children see the life of insects for themselves, they also show 
how they perceive it. Such a game develops the motor skills of the hands and inter-
est in the new. It is very important, in our opinion, that they will learn how to do 
stop-motion animation. 
Materials and equipment
camera tripod, 3 pcs, metal reflector with dimensions no smaller than 30x30 cm  
3 pcs (or silver foil screen), 20 pairs of  scissors, glue gun 10 pieces, acrylic 12 colors, 
balloons with gold, brown and silver paint 6 pcs, thick threads (white) 2 rolls, soft 
wire 2 rolls (10 m), plasticine 2 packs, brushes 20 pcs, color cardboard А 4 40 sheets, 
thick cardboard A3 4 pcs, drinking straws 50 pcs, colored tape 6 pcs, transparent 
monofilament, 0.5-0.8 mm, 10 m 4 pcs, colored beads 2-3 mm 120 pieces, wire in  
a wrapper 1-2 m, plastic eyes (small) – 40 items
Age of participants
7-9 years old

Scenario and conducting: Anastasia Rabko, Mariya Vakulenko, Anastasia Safronova
Artistic supervision: Professor Michael Opalev

State Academy of Design and Art in Kharkiv (Ukraine)
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Poklatkowe zabawki
Najpierw podzielimy dzieci na trzy grupy. Dla każdego zespołu zostanie przygo-

towana duża liczba małych zabawek, które zostaną pomalowane na trzy kolory – po 
jednym dla każdej grupy. Każdy zespół stworzy z tych zabawek dużą konstrukcję. 
Projekt instalacji zostanie wcześniej omówiony z dziećmi. Każdy element konstrukcji 
łączony jest plasteliną. W rezultacie powstanie niezwykła instalacja z zabawek. Być 
może dla każdego projektu konieczne będzie stworzenie ramy. Kiedy dzieci skończą 
tę pracę, ostrożnie przeniesiemy instalację do naturalnego środowiska i przejdziemy 
do następnego etapu pracy – tworzenia animacji. Naprzeciwko każdej z trzech kon-
strukcji zamontujemy kamery na statywie i reflektor światła. 

Animacja polegać będzie na tym, że każdy element konstrukcji przesuwa się  
w dół, a następnie na bok. W ten sposób konstrukcje są rozkładane przez dzieci stop-
niowo, a wszystkie ruchy tej akcji są sekwencyjnie rejestrowane kamerą. Po nagraniu 
wszystkich materiałów stworzymy animację na notebooku i uruchomimy ją w od-
wrotnej kolejności. W ten sposób na animacji zabawki „uciekną” i same zmontują się 
w konstrukcję. Rezultat zostanie pokazany dzieciom na notebooku. Po obejrzeniu 
filmu zaproponujemy dzieciom zabawę w przedstawione sceny, a także uchwycenie 
animacji ruchu poklatkowego w ich wykonaniu.

Ta zabawa jest środkiem do samorealizacji i wyrażania siebie. Pozwala dzieciom 
wyjść poza zwykłą, dziecięcą zabawę i zbudować własny świat. W zabawie rozwija 
się wyobraźnia i kreatywność. Projekt ten ma ogromny wpływ na rozwój zdolności 
dzieci do interakcji i pracy w zespole. Ponadto dzieci poznają metodę animacji po-
klatkowej.
Materiały i sprzęt
statyw do aparatu 3 szt.,  metalowy reflektor światła o wymiarach nie mniej niż 30x30 
cm. 3 szt. (lub ekran z folii srebrzystej), miniaturowe zabawki wykonane z plastiku 
lub metalu w dowolnym stanie, żołnierzyki, małe samochody, statki, motocykle, 
lalki, zwierzęta (dinozaury), roboty, części z różnych zabawek, figurki z kreskówek 
(Batman, Spiderman itp.) 150-200 szt., plastelina 5 paczek, klocki drewniane (2x2x50 
cm) 15 szt., drut 1 rolka (10 m), balon z farbą w kolorze złotym/srebrnym/brązowym   
6 szt., farby akrylowe 3 tuby (3 kolory), pędzle 30 szt.
Wiek uczestników
10-12 lat

Scenariusz i prowadzenie: Anastasia Rabko, Mariya Vakulenko, Anastasia Safronova
Opieka artystyczna: prof. Michael Opalev

Państwowa Akademia Projektowania i Sztuki w Charkowie (Ukraina)
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Animated toys
First, we divide children into three groups. Materials for toys will be prepared for 

each team. They should be painted in three different colors. Each team creates one 
big structure, fastening the elements with plasticine. As a result, an unusual installa-
tion of toys will be created. The design of this installation is discussed with children. 
Possibly, it will be necessary to make a framework in advance. When children finish 
the work, we carefully move these installations into the natural environment, and we 
proceed to the next stage of the work — creating the animation. In front of each of 
the three installations we are going to fix cameras on a tripod and reflectors.

The animation is based on the movement of each element of the structure, which 
moves downwards and «crawls» to the side. Thus, the installation is gradually disas-
sembled by the children, and all movements of this action are sequentially recorded 
by the camera. After all the material is filmed, we create an animation on the laptop, 
and show it in the reverse order. Thus, it turns out that the toys themselves «run off» 
and assemble into a structure. The result will be shown to children. After watching 
the movie, we propose to repeat these scenes by children and also we capture the 
stop-motion animation of their performance.

This play refers to self-realization and self-expression. It allows children to go 
beyond the ordinary children’s plays and build their own world. The play develops 
imagination and imaginative thinking. This project has a great impact on the devel-
opment of children’s ability to interact with each other, work in a team. Also, children 
will learn the technique of stop-motion animation.
Materials and equipment
camera tripod, 3 pcs, metal reflector with dimensions not less than 30x30 cm.  
3 pcs (or silvery foil screen), miniature toys made of plastic or metal in any condition, 
such as toy soldiers, small cars, ships, motorcycles, dolls, animals (dinosaurs), robots, 
parts from various toys, cartoon figures (Batman , Spiderman, etc.) 150-200 pcs, plas-
ticine 5 packs, wooden blocks (2x2x50 cm) 15 pcs, wire 1 roll (10 m), balloon with 
paint in gold / silver / brown 6 pcs, acrylic paints 3 tubes (3 colors), brushes 30 pcs
Age of participants
10-12 years old

Scenario and conducting: Anastasia Rabko, Mariya Vakulenko, Anastasia Safronova
Artistic supervision: Professor Michael Opalev

State Academy of Design and Art in Kharkiv (Ukraine)
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Poklatkowe postaci
Oferujemy uczestnikom warsztatów „ożywienie” lalek, które same wykonały. 

Wcześniej dzieciom będą pokazywane przykłady i różne rodzaje animacji. Lalki mogą 
przedstawiać nie tylko ludzi, ale także zwierzęta, niezwykłe, fantastyczne stworzenia. 
Z dużej ilości różnych materiałów do produkcji lalek wybraliśmy płótno na worki.  
Z jednej strony ten materiał pozwala zachować tradycje ludowe w tej formie kre-
atywności. Z drugiej strony pozwala na wcielenie innowacyjnych pomysłów. W re-
zultacie różne lalki możemy uzyskać, dekorując je odmiennymi elementami i różno-
rodnymi materiałami. 

Kolejnym etapem prac nad projektem będzie dyskusja o działaniu (performan-
sie), a także poszukiwanie na dworze konkretnej lokalizacji, w której odbędzie się 
akcja. Mogą to być różne części parku. Każdy ruch zostanie zarejestrowany na kadrze 
przez kamerę (technika animacji poklatkowej). Jednocześnie zdjęcia będą odbywać 
się w 3 miejscach. Dlatego też uczestnicy projektu zostaną podzieleni na 3 grupy. 
Rezultaty zdjęć zostaną połączone w jeden animowany film, który zostanie natych-
miast pokazany dzieciom. Po obejrzeniu, proponujemy zabawę w dowolne sceny  
z filmu. A także naśladowanie techniki animacji poklatkowej w performansie.

Nasz warsztat ma kilka celów. Przede wszystkim rozwinięcie poczucia bliskości  
z naturą. Ważnym też jest nabywanie przez dzieci nowych umiejętności w tworzeniu 
lalek i tworzeniu nowych postaci. Wspólna praca nad wybranymi tematami i wspól-
ne fotografowanie pokonują bariery pomiędzy uczestnikami. Dzieci uczą się techni-
ki animacji poklatkowej, aby w przyszłości mogły rozwijać zainteresowania sztuką 
animacji.
Materiały i sprzęt
płótno workowe 1,5х16m, nici do szycia płótna 30 m, nożyczki  24 szt., wypełniacz 
(wata lub poliester) 2500 g, klej 500 g, nici do szycia 30 m, duże igły 24 szt., ele-
menty metalowe do ozdoby (koraliki, małe guziki etc.) 200 sztuk, statyw do aparatu  
3 szt., metalowy reflektor światła o wymiarach nie mniej niż 30х30 cm 3 szt. (lub ekran  
z folii srebrzystej)
Wiek uczestników
13-15 lat

Scenariusz i prowadzenie: Anastasia Rabko, Mariya Vakulenko, Anastasia Safronova
Opieka artystyczna: prof. Michael Opalev

Państwowa Akademia Projektowania i Sztuki w Charkowie (Ukraina)
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Animated figures
We offer participants of the workshop to animate figures made by them. Previ-

ously, children will be shown examples of different kinds of animations. Hand-made 
figures can represent images of not only people, but also animals and unusual fan-
tastic creatures. From a large number of materials for making figures, we chose linen.  
On one hand, this material allows to preserve folk traditions in artistic creativity. On 
the other hand, it allows to embody innovative ideas. The final product can be given  
a characteristic feature by decorating it with various fittings and different materials. 

The next stage of work on the project will be the discussion of the plot (perform-
ance), as well as the search for a specific location in the environment where the ac-
tion will take place for example different corners of the park. Each movement of the  
figures will be recorded by cameras (stop-motion technique). Films will be done in  
3 places, therefore workshop participants will be divided into 3 groups. The results 
of the shooting will be summarized right after it ends in an animated film, which will 
be immediately shown to children. After watching the film, we ask children to repeat 
scenes and we also capture the stop-motion animation of their performance.

Our workshop has several goals. It aims to develop a sense of closeness to nature 
with the help of a play. Children gain new skills in the making figures and in the 
creation of new images. Common work on the subjects and common photography 
overcome the barriers in the collective work. Finally, children learn the stop-motion 
technique, therefore in the future they may have an even greater interest in the art 
of animation.
Materials and equipment
1.5x16m linen fabric, 30m linen sewing thread, 24 pairs of scissors, filler (cotton or 
polyester) 2,500g, glue 500g, sewing thread 30m, large 24-gauge needles, metal ele-
ments for ornamentation (beads , small buttons etc.) 200 pieces, camera tripod 3 pcs, 
metal reflector with dimensions not less than 30x30 cm 3 pcs (or silvery foil screen)
Age of participants
13-15 years old

Scenario and conducting: Anastasia Rabko, Mariya Vakulenko, Anastasia Safronova
Artistic supervison: Professor Michael Opalev

State Academy of Design and Art in Kharkiv (Ukraine)
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Refleksje
Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta spodobały mi się, ponieważ 

sprzyjają samorealizacji i autorefleksji dzieci oraz studentów, którzy brali w nich udział. 
Wspólny wysiłek zostawia, według mnie, niemożliwy do usunięcia ślad w sercach i du-
szach dzieci, ale również zapamiętuje się na długo. Spodobał mi się również aktywny 
udział dzieci w naszej pracy – zabawie, ich wspólne pomysły, którymi się dzieliły, chociaż 
początki były trudne, ponieważ dzieci nie chciały współpracować, natomiast z czasem 
atmosfera nabrała barw i wszyscy brali czynny udział w warsztatach. Nie było dzieci nie-
zainteresowanych zajęciami. Uczestnicy zaskoczyli nas swoją wyobraźnią. Dzieci od razu 
zrozumiały swoje zadanie, każdy z nich dodawał nowe i nadzwyczajne pomysły. Główną 
ideą naszych warsztatów było przedstawienie dzieciom różnych metod stworzenia filmu 
poklatkowego. Wszystko poszło według planu, natomiast to dzieci były kopalnią pomy-
słów, dzięki której otworzyły swój wewnętrzny świat. Projekt ten zbliżył do siebie ludzi  
z różnych zakątków świata i połączył w twórczą rodzinę. Spotkania z ciekawymi i bezgra-
nicznie dobrymi ludźmi sprawiły, że byłam pozytywnie nastawiona do na dalszej pracy. 
Park Cytadela stał mi się bliski. Spędziliśmy tam zaledwie parę dni, natomiast serdecz-
ność organizatorów i towarzysząca tam atmosfera sprawiły, że chciałabym  powtórzyć 
te warsztaty wielokrotnie. Serdecznie dziękuję organizatorom za Kieszeń Vincenta i za 
to, że zanurzyli mnie w ten zadziwiający świat. (Anastasia Rabko)

Przyjazd na warsztaty okazał się być nieprzewidującym emocjonalnie. Byłam  pew-
na, że nie sprostam pracy z dziećmi, biorąc pod uwagę to, że mówią innym językiem, ale 
rezultaty były inne. Dzieci były bardzo otwarte, ciekawe i twórcze. Pracowało mi się z nimi 
przyjemnie i interesująco. Mimo różnych języków porozumiewaliśmy się bez zarzutów. 

Mój warsztat odbywał się drugiego dnia i był przeznaczony dla dzieci w wieku 10-12 
lat. Warsztat polegał na tym, że każda z 3 grup miała stworzyć kukły. Służyły one za cho-
rągiewkę podpowiadającą miejsce, gdzie mogła być schowana kartka z zadaniem dla 
uczestników warsztatu. Graliśmy w tak zwane podchody. Imponujące było to, z jakim 
zaangażowaniem dzieci szukały kukieł z zadaniami, czy wymyślały polecenia dla swo-
ich rówieśników. Czasami pomysły były zaskakujące, np. skakanie na jednej nodze do 
następnej kukły z zadaniem, sturlanie się z górki czy zebranie wyznaczoną ilość kamieni 
i zbudowanie mrowiska. Prawie wszystko poszło według naszego planu. Dzieci ekspre-
sowo zrozumiały zadanie do wykonania i całkowicie oddały się zabawie. 

Prowadzenie warsztatów dla dzieci było fantastycznym pomysłem. Spędzanie cza-
su w taki sposób pozytywnie wpłynęło na dzieci, ponieważ miały możliwość rozwinąć  
skrzydła. (Maria Vakulenko)

Wszyscy lubimy podróżować, zdobywać nowe doświadczenia, przy okazji poznając  
i odkrywając samego siebie. Dzięki Kieszeni Vincenta zdobyłam  nowe aspiracje – współ-
praca z dziećmi. Droga ku temu nie była prosta, ponieważ poświęciliśmy temu dużo energii 
i sił. Kończąc naszą współpracę, towarzyszyły mi ciepłe i miłe wspomnienia. Takie od-
czucia pojawiły się nie tylko dzięki dzieciom, ale również dzięki nauczycielom jak i orga-
nizatorom. Wszyscy uczestnicy byli sympatyczni i zarażali szczerym uśmiechem. Przez 
ten krótki czas byliśmy małą rodziną z wielkim sercem. Warsztaty przeminęły w oka 
mgnieniu. Tematem zajęć było życie mrówek. Zadając pytania dzieciom, co mogą wie-
dzieć na temat życia tych zwierząt, otrzymaliśmy przeróżne odpowiedzi. Niektóre były 
dość zaskakujące. Dzieci posiadały więcej informacji od nas, chociaż temat warsztatów 
poznały dopiero po przyjściu pod nasz namiot. Ich zadaniem było wcielić się w mrówki 
i zagrać scenę z ich codziennego życia. Pomogliśmy im, przygotowując różnobarwne 
stroje i czółki, które są znakiem rozpoznawczym tych owadów. 

Odkryłam w sobie wiele nowych, nieznanych cech. Zapoznałam się z ciekawymi, 
twórczymi ludźmi, pokonałam w sobie strach, występem publicznym. Nauczyłam się 
być pewna siebie i cieszyć się z każdej chwili. Kieszeń Vincenta – chwila, która zostanie  
w pamięci jako nowe doświadczenie. (Anastasia Safronova).
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W odróżnieniu od moich studentek, które były na warsztatach Kieszeni Vincenta  
po raz pierwszy, ja mogę wystawić swoją opinię z perspektywy dwunastoletniego do-
świadczenia. Wiele decyzji organizatorów warsztatu zamieniło się w codzienność. Jest 
to harmonogram wydarzeń, ciągłe lekcje i warsztaty dla studentów, uczestników zajęć 
oraz spokojne i życzliwe relacje w głębi naszego wielkiego, międzynarodowego zespo-
łu. My również staramy się wtopić w ten nurt harmonijnie, starannie opracowując serie 
wariantów naszych zajęć. Ale przy tym „ paralelizmie”, który odbywa się co roku, zawsze 
odnajduję dla siebie coś nowego. Doświadczenie w komunikacji z nowymi zespołami 
studentów, doświadczenie pracy z nowymi grupami dzieci w parku Cytadela. 

Za każdym razem otrzymujemy, według mnie, coraz trudniejsze tematy od organiza-
torów Kieszeni Vincenta. Czasami musimy naradzać się i wymyślać nowe rozwiązania 
z moją drużyną w przeciągu 2-3 miesięcy. Nie lubimy się powtarzać. Później wychodzą 
naprawdę dowcipne pomysły, choć zawsze mam wrażenie, że projekt nie jest do koń-
ca dopracowany. Właśnie tak powinno być w jakichkolwiek pracach. Naszą zasadą jest 
przygotowanie kilku propozycji do zrealizowania. Tym razem połączyliśmy wszystkie  
w jedną całość i były one związane z naszą specjalizacją – filmem poklatkowym. Przed-
stawiliśmy trzy projekty, które były zrealizowane. Nie wszystko szło łatwo. Nie zdołaliśmy 
zachęcić wszystkich dzieci do współpracy w warsztatach. Dotyczy to starszych grup. Ale 
co zawsze zadziwia – dzieci to mali mistrzowie i często podejmują zaskakujące decy-
zje, którym niełatwo się sprzeciwić, a tym bardziej przewidzieć. Tak stało się i tym razem. 
Właśnie w takim mistrzowskim podejściu dzieci, kryje się naprawdę coś cennego. 

I teraz coś bardzo ważnego. W pracy z dziećmi, jak i ze studentami, stykamy się  
z tak zwaną nowoczesnością. Występuje masowe zjawisko rozwoju nowych  poko-
leń, których nie można nie zauważyć. Rozwój technologii komunikacyjnej radykalnie 
zmienia świadomość ludzi. Porozumiewanie się wśród młodzieży odróżnia się tym,  
że widnieje ono w postaci telefonu komórkowego. Przez takie czynniki dochodzi do bra-
ku porozumienia się z młodszym pokoleniem, co doprowadza do tego, że dziecko roz-
wija się w teoretycznej samotności. W takiej sytuacji jesteśmy zmuszeni zaakceptować 
decyzje dziecka i myśleć w jaki sposób możemy znaleźć z nim wspólny język. Możliwe,  
że jest to jeden z przyszłych tematów warsztatów Kieszeni Vincenta. (Michael Opalev)

Reflection
The Creative Anxiety Workshops „the Vincent’s Pocket”  appealed to me because they 

promoted self-realization and self-reflection of children and students who participated 
in the workshops. The common effort leaves, in my opinion, an impossible to remove 
trace in the hearts and souls of children, and it will be remembered for a long time.  
I also liked the active participation of children in our work - play, their joint ideas, which 
they shared, although the beginnings were difficult, because the children did not want to 
cooperate, but over time the atmosphere improved and everyone took active part in the 
workshop. All children were interested in the classes. The participants surprised us with 
their imagination. Children immediately understood their task, each of them added new 
and extraordinary ideas. The main idea of   our workshop was to show children different 
methods of creating a stop motion animation. Everything went according to plan, while 
the children were a mine of ideas thanks to which they opened their inner world.

This project brought people from different corners of the world together and com-
bined them into a creative family. Meetings with interesting and endlessly good people 
meant that I was positive about further work. The Citadel Park became close to me. We 
spent only a few days there, while the cordiality of the organizers and the atmosphere ac-
companying it made me want to repeat this workshop many times. Many thanks to the 
Vincent’s Pocket organizers for immersing me in this amazing world. (Anastasia Rabko)

Getting to the workshop turned out to be emotionally unpredictable. I was sure that  
I would not manage to work with children, who speak a different language, but the 
results were different. The children were very open, curious and creative. I worked with 
them with pleasure. Despite different languages, we have been able to communicate 
without any problems.

My workshop took place on the second day and was intended for children aged 



43

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

10-12. The workshop was based on the idea that each of the three groups had  
to create some figures. We played in the so-called paper chase. We were impressed by the 
way children were looking for figures with tasks, and how they gave orders to their peers. 
Sometimes the ideas were surprising, such as jumping on one leg to the next figure with 
a task, rolling off the hill or collecting a designated number of stones and building an 
anthill. Almost everything went according to our plan. Children vividly understood their 
tasks and were totally preoccupied with the play. Running a workshop for children was 
a fantastic expirience. Spending time in this way positively influenced children because 
they had the opportunity to spread their wings. (Maria Vakulenko)

We all like to travel, gain new experiences, while discovering ourselves. Thanks to the 
Vincent’s Pocket I have gained new experience - work with children. The way to it was 
not easy and we devoted a lot of energy and strength to it. But at the end of our co-
operation, warm and pleasant memories accompanied me. Such feelings appeared not 
only thanks to children, but also thanks to teachers and organizers. All participants were 
friendly and made everyone smile. During this short time we were a small family with 
 a big heart. The workshop passed in the twinkling of an eye. The theme of the work-
shop was the life of ants. Asking children what they know about the life of these animals,  
we have received various answers. Some were quite surprising. The children had more 
information about ants than we, although they learned the subject of the workshop only 
after coming to our tent. Their task was to become ants and play a scene from their eve-
ryday life. We helped them by preparing colorful dresses and antennae that are charac-
teristic features of these insects.

I am grateful to the organizers of the workshops because thanks to them I discovered 
my new unknown features I got acquainted with interesting, creative people. I overcame 
the fear of public performance. I’ve learned to be confident and enjoy every moment of 
my life. Vincent’s Pocket - a moment that will be remembered as a new experience. (Anas-
tasia Safron)

Unlike my students who participated in the Vincent’s Pocket for the first time, I can 
express my opinion from the perspective of twelve-year experience.

Many decisions of workshops organizers turned into everyday life. It is a program 
of events, continuous classes and workshops for students accompanied by calm and 
friendly relations among our great international team. We also try to blend in with this 
trend harmoniously, carefully elaborating a series of variants of our activities. But with 
this “parallelism” that takes place every year, I always find something new for myself such 
as experience in communication with new student teams, working with new groups of 
children in the Citadel Park. Every year we receive, in my opinion, more and more dif-
ficult topics from the organizers of the Vincent’s Pocket. Sometimes we need to discuss 
and invent new solutions with my team within 2-3 months. We do not like to repeat our-
selves. Later on, really witty ideas come out, though I always have the impression that 
the project is not fully developed. That’s how it should be in any work. Our principle is to 
prepare several proposals to be implemented. This time we combined all into one whole 
and they were associated with our specialization – stop motion animation. We presented 
three projects that were implemented. Not everything went easy. We have not been able 
to encourage all children to cooperate in the workshops. This applies to older groups.  
But what always amazes us- children are small masters and often make surprising deci-
sions that are not easy to oppose or predict. It has happened this time. It is in this extraor-
dinary children’s approach that something really precious is hidden. 

And now something very important. In working with children as well as with students, 
we encounter so-called modernity. There is a massive phenomenon of the development 
of new generations that cannot be overlooked. The development of communication tech-
nology radically has changed people’s awareness. Communication between teenagers is 
characterized by the fact that it appears in the form of a mobile phone. By such factors, 
there is a lack of communication with the younger generation, which leads to the fact that 
the child develops in theoretical loneliness. In this situation, we are forced to accept the 
child’s decisions and think how we can find a common language with him/her. It is possible 
that this is one of the future topics of the Vincent’s Pocket workshops. (Michael Opalev)
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Kosmos Cosmos
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Kosmos
Warsztaty skupiają się na odnajdywaniu się w nowej, obcej przestrzeni i oswajaniu 

jej, przystosowywaniu do życia. Po przywitaniu i krótkim wprowadzeniu w przestrzeń 
kosmiczną każda osoba losuje kolorową kartkę odpowiadającą kolorowi planety.  
W ten sposób powstaną cztery drużyny. Planeta każdej z nich jest oznaczona koloro-
wymi wstążkami – to przestrzeń wydzielona, by dzieciom łatwiej było osiągnąć sku-
pienie oraz wzmocnić wrażenie, że znajdują się na oddzielnych ciałach niebieskich. 
Tam każda osoba otrzymuje okulary z kolorowej folii mocowane na gumce – ma to 
dawać poczucie odosobnienia i wprowadzać w obcy teren.

Pierwszym zadaniem uczestników jest zaaranżowanie własnej planety. Dzieci 
muszą skupić się na stworzeniu stroju dla siebie, wyglądu planety i jej nazwy. Może 
ich zainspirować kolor planety.  Obmyślą rodzaj własnego języka, którego będą 
używać w trakcie kontaktu z innymi grupami, a także opracują oryginalny sposób 
poruszania się. Do wymyślenia własnego języka muszą wykorzystać przedmioty wy-
dające dźwięki dostępne na obszarze planety. Dzieci znajdują na swoich planetach 
gotowe instrumenty (trąby z plastikowej rury czy grzechotki wykonane z plastiko-
wych butelek). Muszą jednak zanalizować sposób wydobywania z nich dźwięku.

Następnie uczestnicy wymyślają sposób przenoszenia się na inne planety, np. 
poprzez trzymanie się za ręce czy skakanie na jednej nodze Na planecie zawsze mu-
szą zostać co najmniej dwie osoby. 

Celem podróżowania międzyplanetarnego jest zdobycie języków z innych 
planet, to jest instrumentów, którymi posługują się dani kosmici. UWAGA! Człon-
kowie z tej samej planety mogą porozumiewać się między sobą słowami, jednak  
w momencie kontaktu z innymi planetami używają do tego wyłącznie wymyślone-
go muzycznego języka. Dlatego ważne jest, aby uczestnicy warsztatu zaplanowali,  
w jaki sposób wyrażą chęć uzyskania instrumentu z innej planety.

Aby to zrobić, należy przestawić utwór muzyczny przed jej mieszkańcami, którzy 
powinni przyłączyć się do nich, używając własnych instrumentów. Po wykonanym 
utworze zarówno goście, jak i mieszkańcy wymieniają się instrumentami oraz ban-
damkami odpowiadającymi kolorom swojej wyspy. Zabawa kończy się w momencie 
zdobycia przez każdą grupę wszystkich instrumentów z innych planet. Uwieńczając 
sukces, wszyscy wykonują wspólnie kakofoniczny międzyplanetarny utwór.

Podczas warsztatu młodzi uczestnicy rozwijają swoją wyobraźnię i inwencję twór-
czą, nabywają umiejętności kontaktowania się oraz współdziałania w grupie. Uczą 
się porozumiewania bez użycia słów. Dzięki zabawowej formie warsztatów dzieci 
odczuwają przyjemność działania w grupie.  Zadania wykorzystują elementy rytmiki 
i dynamiki, co uwrażliwia uczestników, uczy ich poczucia rytmu, a także wprawia  
w stan euforii i szczęścia. Warsztaty ruchowo-taneczne rozwijają koordynację całe-
go ciała. Dzieci odkrywają nowe instrumenty i komponują własny utwór muzyczny. 
Dostrzegają i wprowadzają w swoich utworach zmiany dynamiki, tempa i wysokości 
dźwięku, wyrażają siebie przez muzykę, pląsają. 
Materiały
4 różnokolorowe wstążki około 15m długości i 3cm szerokości, 20 kolorowych folii A4 
do bindowania, 5m gumy do odzieży, 16 kolorowych bibuł, 8 rolek folii aluminiowej, 
8 rozciętych rur karbowanych peszel (jedna około 50cm), 8 plastikowych  butelek 
500ml, po jednym opakowaniu kaszy i grochu, 8 puszek 250ml, 8 brystoli, kolorowe 
pisaki, tektura 50x70cm, 8 taśm klejących, 4 nożyczki
Wiek uczestników
6-9 lat

Scenariusz: Aleksandra Przybylska, Alicja Dubańska, Marcelina Kurek, Anna Tworek
Prowadzenie: Aleksandra Przybylska, Alicja Dubańska, Anna Tworek

Opieka artystyczna: dr Monika Nęcka
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Polska)
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Cosmos
The workshop focuses on finding new alien space taming it and adapting it to 

life. After greeting and a short introduction, each person draws a colored card cor-
responding to the color of the planet. In this way, four teams will be created. Each 
planet is marked with colored ribbons - it is a separate space to make children in-
crease concentration and reinforce the impression that they are on separate celestial 
bodies. There, each person receives glasses with a colored foil attached to the elastic 
band - this is to give a sense of isolation and introduce children into a foreign area.

The first participants’ task is to arrange their own planet. Children must focus on 
creating special outfits as well as the appearance of the planet and its name. They 
can draw inspiration from the color of the planet. They will have to create a type of 
their own language that they will use when contacting other groups, and also an 
original way of moving around. To invent their own language, they must use objects 
available in the area of   the planet that emit sounds. Children will be provided with 
some ready-made instruments (trumpets made of plastic pipe or rattles made of 
plastic bottles). However, they have to find out how to make sounds out of them.

Then participants will have to discover a way to move to other planets, for exam-
ple by holding hands or jumping on one leg. At least two people must always stay 
on the planet.

The purpose of interplanetary travel is to acquire languages   from other planets, 
that is, the instruments that are used by aliens. ATTENTION! Members from the same 
planet can communicate with each other in words, but when they come in contact 
with other planets, they can use only the imaginary musical language. Therefore, it 
is important that the workshop participants plan how to obtain instruments from 
another planet.

To do this, they have to play the piece of music in front of inhabitants, who 
should join them using their own instruments. After the performance, both guests 
and residents exchange instruments and glasses corresponding to the colors of their 
planets. The play ends when each group captures all instruments from other planets. 
Celebrating their success all children perform together a cacophonic interplanetary 
piece of music.  

During the workshop, young participants develop their imagination and creativ-
ity, acquire the ability to communicate and interact in a group. They learn how to 
communicate without using words. Thanks to the playful form of the workshops, 
children feel the pleasure of acting in a group. Tasks use elements of rhythm and 
dynamics, which sensitize the participants, teach them the sense of rhythm, and 
also puts into a state of euphoria and happiness. Movement and dance workshops 
develop coordination of the whole body. Children discover new instruments and 
compose their own music. They perceive and introduce into their pieces of music 
changes in dynamics, tempo and pitch of sound, express themselves through music 
and dance.
Materials
4 differently colored ribbons about 15m long and 3cm wide, 20 color A4 bindings, 
5m rubber for clothing, 16 colored tissue paper, 8 rolls of aluminum foil, 8 cut cor-
rugated pipes, one about 50cm, 8 plastic bottles, 500ml, one package groats and 
peas, 8 cans 250ml, 8 briquettes, colored markers, 50x70cm cardboard, 8 adhesive 

tapes, 4 scissors
Age of participants
6-9 years old

Scenario: Aleksandra Przybylska, Alicja Dubanska, Marcelina Kurek, and Anna Tworek
Conducted by: Aleksandra Przybylska, Alicja Dubanska, and Anna Tworek

Artistic supervision: PhD Monika Necka
Academy of Fine Arts in Cracow (Poland)
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Ocean
Wymagane: Stanowisko przy drzewie.
Dzieci mają za zadanie odnaleźć się w obcej przestrzeni i stać się istotami pod-

wodnymi. Każde z nich otrzymuje jednorazowy płaszcz przeciwdeszczowy, który 
przerabia i adaptuje do życia w nowym otoczeniu. W tym celu mogą wykorzystać 
strukturę płaszcza (przecinać go, drapać, zawijać itd.). Dodatkowo mogą przyklejać 
do niego różnego rodzaju materiały (np. folię aluminiową, bibuły, druciki, kolorowe 
kartki). W momencie ukończenia stroju i przebrania się, dzieci mogą rozpocząć pod-
wodną przygodę po wyznaczonej ścieżce o kształcie fali. Początkiem trasy będzie 
„wpłynięcie” uczestników do wodnego zbiornika. 

Warsztaty wprowadzą uczestników w zupełnie inny i nieznany im świat. Pierw-
szym wykonywanym przez nich zadaniem będzie stworzenie nowej podwodnej 
tożsamości, nie tylko poprzez wymyślenie własnego stroju, ale również sposobu 
poruszania się. Tak przygotowanych zaprosimy na morski szlak o kształcie fali, gdzie 
postarają się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Na początku „wpłyną” po kolei do 
zbiornika wodnego (tj. drzewa otoczonego folią malarską), co pomoże im wczuć się 
w otoczenie i wciągnąć w przedstawioną historię. Tam wymyślą swój ekspresyjny 
gest, który posłuży im do pomalowania drzewa za pomocą wybranych przez siebie 
narzędzi. Kolejno wypłyną na zewnątrz, aby z tą samą ekspresją pokryć farbami folię 
otaczanego drzewa. 

Po wykonaniu tego zadania uczestnicy będą mogli wyruszyć w dalszą przy-
godę i zacząć poznawać inne podwodne postaci. Poruszając się po wyznaczonej 
fali, niejednokrotnie znajdą się obok innych stworzeń, z którymi będą mogli wejść 
w interakcje. Od nich zależy, jak będą się ze sobą komunikować. Najważniejsze, by 
pozostawali w swoich nowych rolach i nie porozumiewali się w ludzkim języku. 
Ostatnim zadaniem będzie zabawa folią malarską, którą uczestnicy będą oddawać 
różne rodzaje fal. 

Celem tego warsztatu jest otwarcie uczestników na nowe doznania i odkrycie 
siły ekspresji, ale również pozbycie się wyuczonych zachowań i lęku przed ocenia-
niem ich przez innych. Pod wodą każdy może stać się nowym stworzeniem, a im 
będą bardziej oryginalni i kolorowi, tym lepiej. Mamy nadzieję, że nasze warsztaty 
pozytywnie wpłyną na rozwój tych dzieci, które wkraczają powoli w dorosłość, gdzie 
nie zawsze łatwo być sobą. Oby udało im się, dzięki temu doświadczeniu, odkryć, że 
powinni siebie polubić takimi, jacy są.
Materiały
25 płaszczy przeciwdeszczowych, 2 rolki filii aluminiowej, klej 10 szt., 10 szt. taśmy 
dwustronnej, drut florystyczny biały ok. 50 szt., 10 nożyczek, rolka papieru do ryso-
wania 30m (IKEA 9,99), 15m sznura grubego, 15m liny skręcanej, metr płótna baweł-
nianego, puszka białej farby akrylowej 4l, 5 brystoli 100x70cm w odcieniach koloru 
niebieskiego i zielonego, 5 kolorowych bibuł, 2 buteleczki niebieskiego pigmentu do 
farby akrylowej, 10 plastikowych wiaderek, 20 pędzli, folia malarska 6x4/5m
Wiek uczestników
10-12 lat

Scenariusz: Aleksandra Przybylska, Alicja Dubańska, Marcelina Kurek, Anna Tworek
Prowadzenie: Aleksandra Przybylska, Alicja Dubańska, Anna Tworek

Opieka artystyczna: dr Monika Nęcka
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Polska)



50

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

Ocean
Obligatory: A place next to the tree.
Children are supposed to find themselves in a foreign space and become under-

water creatures. Each child receives a one-time raincoat that he/she transforms and 
adapts to living in a new environment. For this purpose, they can use the raincoat’s 
structure (cut through it, scratch it, wrap it, etc.). In addition, children can stick to it 
various types of materials (e.g. aluminium foil, tissue paper, wires, coloured cards). 
When they finish their outfits and wear them, children can begin an underwater ad-
venture along a designated wave path. The beginning of the route will be “flowing 
in” to the water reservoir.

Workshops will bring participants into a completely different and unknown 
world. Their first task will be to create a new underwater identity, not only by invent-
ing their own outfits, but also the way to move around. Well prepared, children start 
their wave-shaped sea route, where they will try to find a new reality. At the begin-
ning, they will “flow in” to the water reservoir (it means a tree surrounded by plastic 
foil), which will help them to empathize with the surroundings and draw them into 
the presented story. There, they will invent their expressive gesture that will help 
them paint the tree with the tools they choose. They will then go outside to paint 
the surrounding tree with the same expression. After completing this task, partici-
pants will be able to embark on a further adventure and begin to get to know other 
underwater characters. Moving along a designated wave, they will encounter other 
creatures with whom they will be able to interact. It depends on them how they 
communicate with each other. The main thing is that they should stay in their new 
roles and should not communicate in human language. The last task will be playing 
with a painting foil and making different types of waves.

The aim of this workshop is to open the participants to new experiences and dis-
cover the power of expression, but also to get rid of learned behaviours and fear of 
being evaluated by others. Under water everyone can become a new creature, and 
the more original and colourful they are, the better. We hope that our workshops 
will positively influence the development of those children who are slowly entering 
adulthood, where it is not always easy to be themselves. We hope that thanks to this 
experience children discover that they should be the way they are.
Materials
25 raincoats, 2 rolls of aluminium branch, glue 10 pieces, 10 pieces of double-sided 
tape, floristic wire white approx. 50 pieces, 10 scissors, roll of drawing paper 30m 
(IKEA 9.99), 15m thick rope, 15m rope screwed, meter of cotton canvas, can of white 
acrylic paint 4l, 5 Bristol board 100x70cm blue and green, 5 coloured tissue paper, 
2 bottles of blue pigment for acrylic paint, 10 plastic buckets, 20 brushes, foil paint 
6x4 / 5m
Age of participants
10-12 years old

Scenario: Aleksandra Przybylska, Alicja Dubanska, Marcelina Kurek, and Anna Tworek
Conducted by: Aleksandra Przybylska, Alicja Dubanska, and Anna Tworek

Artistic supervision: PhD Monika Necka
Academy of Fine Arts in Cracow (Poland)
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Ziemia
Na samym początku młodzi uczestnicy warsztatu zostaną podzieleni na pięć 

grup 5-osobowych. Pierwszym zadaniem każdej z grup jest wylosowanie jednego 
spośród ośmiu haseł, które zwizualizuje w formie „ruchomego obrazu” przy pomocy 
dostarczonych na miejsce warsztatu odpadów recyklingowych. 

Zadaniem każdej z grup będzie przedstawienie wszystkim krótkiego spektaklu, 
ruchomego obrazu, który będzie swojego rodzaju performansem, grą na żywo, za-
bawą oraz improwizacją dotyczącą wylosowanego zagadnienia.

Zaproponowane przez nas zadania mają uwrażliwić młodego człowieka na to, co 
dzieje się wokoło i zachęcić do dbania o środowisko. Ponadto dzięki takim ćwicze-
niom dzieci rozwijają swoją kreatywność, wyobraźnię i inwencję twórczą. Wykorzy-
stując elementy zabawy, z łatwością przyswoją nową wiedzę, a poprzez performans 
oraz improwizację, nabędą umiejętność współpracy w grupie. 

Celem działania będzie stworzenie kilkuminutowej etiudy, którą prowadzący 
warsztaty będą nagrywać telefonami lub w miarę możliwości kamerami. Obraz, któ-
ry powstanie na trawie lub na innym podłożu będzie opowiadał historię, którą dzieci 
„ożywią” podczas kilkuminutowego nagrywania. Młodzi twórcy mają do dyspozy-
cji różne materiały. UWAGA! Obraz ma być tak skonstruowany, aby była możliwość 
poruszania jego elementami, w przeciwnym razie niemożliwe stanie się stworzenie 
„ruchomego obrazu”. Części obrazu będą poruszane przez uczestników, aby obraz 
stał się pewnego rodzaju filmem, który będzie odpowiedzią na wylosowany temat. 
Tworzenie „ruchomego obrazu” stanie się swoistym spektaklem dla obserwatorów 
z zewnątrz.

Po wykonanym zadaniu nastąpi „zwiedzanie” i każda z grup opowie innym, jaki 
wylosowała temat i dlaczego wykonany przez nich obraz wygląda właśnie tak oraz 
czy użyte w nim materiały są przypadkowe czy raczej przemyślane.

Dzięki przydzieleniu każdej grupie innego tematu oraz zaopatrzeniu ich  w zróż-
nicowane, zadziwiające i tym samym inspirujące materiały, powstanie pięć interesu-
jących realizacji plenerowych, etiud oraz filmów dokumentujących działanie twór-
cze w przestrzeni publicznej.

Warsztaty mają na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na problemy naszej pla-
nety, takie jak:

- trzęsienie ziemi,
- tsunami,
- powódź,
- susza,
- zanieczyszczanie powietrza,
- zaśmiecanie środowiska,
- zwierzęta zagrożone wyginięciem,
- erupcja wulkanu. 
Wymienione powyżej zagrożenia będą hasłami/tematami, z których każda z pię-

ciu grup wylosuje jeden. Pomysł robienia obrazów ze śmieci nie jest przypadkowy. 
Zadanie ma uświadomić uczestnikom warsztatu, że z pozornie niepotrzebnych rze-
czy , które dla większości osób nadają się jedynie do wyrzucenia, można zrobić coś 
użytecznego (recykling). 
Materiały
odpady recyklingowe (plastikowe i szklane butelki, puszki, makulatura, jednorazowe 
talerze, tacki, kubki i sztućce, kawałki drewna, kawałki drutu, drewniane i plastikowe 
skrzynki, kawałki folii, reklamówki itd.), taśmy przezroczyste, klej 5 szt.
Wiek uczestników
13-15 lat

Scenariusz: Aleksandra Przybylska, Alicja Dubańska, Marcelina Kurek, Anna Tworek
Prowadzenie: Aleksandra Przybylska, Alicja Dubańska, Anna Tworek

Opieka artystyczna: dr Monika Nęcka
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Polska)
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Earth
At the very beginning young participants of the workshop will be divided into 

five groups of 5 people. The first task is to draw one of the eight slogans, which will 
be visualized in the form of a “moving picture” with the help of the recycling waste 
delivered in place of the workshop.

The task of each group will be to present a short performance, a moving picture, 
which will be a kind of a live play and improvisation related to the drawn issue.

The tasks proposed by us are designed to sensitize the young people to what 
is happening around them and encourage them to take care of the environment. 
In addition, thanks to such exercises, children develop their creativity and imagina-
tion. Using elements of play, children easily acquire new knowledge, and through 
performance and improvisation, they will acquire the ability to cooperate in a group.

The aim of the workshop will be to create a few-minute etude, which the work-
shop’s participants will be recording with mobile phones or cameras, if possible. The 
image that will be created on the grass or on a different ground will tell a story that 
the children will “revive” during a few minutes of recording. Young creators have dif-
ferent materials at their disposal. ATTENTION! The image is to be constructed in such  
a way that it is possible to move its elements, otherwise it will be impossible to create 
a “moving picture”. Parts of the image will be moved by the participants to make the 
image a kind of film that will be the answer to the drawn topic. Creating a “moving 
picture” will become a kind of performance for outside observers.

After completing the task, children will visit other groups and discuss issues re-
lated to the workshop. They will describe drawn topics and explain why the picture 
they made looks like this and whether the materials used in it are accidental or rather 
thought out.

Thanks to assigning each group a different topic and supplying them with di-
verse, amazing and inspiring materials, five interesting outdoor projects will be cre-
ated as well as etudes and films documenting creative activity in public space.

The workshop aims to draw the attention of young people to the problems of 
our planet, such as:

- earthquake,
- tsunami,
- flood,
- drought,
- air pollution,
- littering of the environment,
- animals threatened with extinction,
- volcano eruption.
The threats listed above will be slogans / topics of the works prepared by  

5 groups. The idea of   making pictures from rubbish is not accidental. The task is to 
make the workshop participants aware that for seemingly unnecessary things we 
may do something useful (recycle them).
Materials
recyclable waste (plastic and glass bottles, cans, waste paper, disposable plates, 
trays, cups and cutlery, pieces of wood, pieces of wire, wooden and plastic boxes, 
pieces of film, bags, etc.), transparent tapes, glue 5 items
Age of participants
13-15 years old

Scenario: Aleksandra Przybylska, Alicja Dubanska, Marcelina Kurek, and Anna Tworek
Conducted by: Aleksandra Przybylska, Alicja Dubanska, and Anna Tworek

Artistic supervision: PhD Monika Necka
Academy of Fine Arts in Cracow (Poland)
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Ziemia Earth

Ziemia Earth
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Refleksje
W ramach 17. Kieszeni Vincenta przygotowałyśmy trzy odmienne scenariusze dla 

różnych grup wiekowych. Każdego dnia czekało nas nowe wyzwanie, nasze założenie 
nie pozwalało na codzienne ulepszanie działań na podstawie bieżących obserwacji. 
Jednak, mimo to, udawało nam się bardzo szybko wyciągać wnioski podczas pracy  
z uczestnikami warsztatów i reagowałyśmy według ich potrzeb. 

Pierwszego dnia przeprowadzałyśmy warsztat pod tytułem Kosmos dla najmłodszej 
grupy wiekowej (7 lat). Warsztat skupiał się na odnajdywaniu w nowej, obcej przestrze-
ni i oswajaniu jej, przystosowywaniu do życia. Po przywitaniu i krótkim wprowadzeniu  
w przestrzeń kosmiczną dzieci losowały jednokolorowe okulary, które wyznaczyły im 
przynależną planetę. Ten prosty zabieg, nakładka na obserwowaną rzeczywistość, bar-
dzo spodobał się dzieciom. Relacjonowały, że czują jakby naprawdę znaleźli się gdzieś 
indziej, odczuwali zmianę w postrzeganiu nieba, trawy, kolegów z klasy. Wszystko było 
dla nich trochę dziwne i z całą pewnością – inne. W ramach adaptacji do nowego oto-
czenia, dzieci miały przygotować dla siebie kostium. Zdecydowanie ten element zabawy 
spodobał się najbardziej, zarówno dziewczynkom jak i chłopcom. Wykazywali się bardzo 
twórczym podejściem, chętnie doradzali i pomagali sobie nawzajem. Tutaj postawione 
przez nas cele warsztatu zostały całkowicie spełnione – dzieci rozwijały kreatywność  
i nabywały umiejętności współdziałania w grupie. Także w późniejszym działaniu udało 
się wykonać nasze założenia. Drużyny w swoich kostiumach udały się na swoje planety, 
oznaczone kolorowymi wstążkami. Była to przestrzeń wydzielona, by dzieciom łatwiej 
było osiągnąć skupienie oraz wzmocnić wrażenie, że znajdują się na oddzielnych ciałach 
niebieskich. Tam, z przygotowanych przedmiotów (puszki, groch, butelki, rury) stworzyły 
instrumenty za pomocą których porozumiewały się między sobą. Wszyscy włączyli się 
do zabawy w powtarzanie rytmu. Warsztat zakończył się wspólną defiladą w dźwiękach 
wydawanych przez uczestników. 

Kolejnego dnia zaplanowałyśmy warsztat pod tytułem Ocean dla grupy jedenasto-
latków. Tutaj również dzieci miały za zadanie odnaleźć się w obcej przestrzeni – stawały 
się istotami podwodnymi. Rozpoczęłyśmy od krótkiej rozmowy, pytałyśmy czy dzieci do-
myślają się czym może zajmować się performer. Rozmawialiśmy także o życiu w oceanie, 
co jest potrzebne zwierzętom podwodnym do oddychania i jak się poruszają. Po wpro-
wadzeniu każdy z uczestników otrzymał jednorazowy płaszcz przeciwdeszczowy, który 
był podstawą ich podwodnego kostiumu. Także w przypadku tej grupy, projektowanie 
stroju bardzo pochłonęło dzieci. Były podekscytowane możliwością nadania sobie cech  
i umiejętności, wykreowania swojej postaci. Często bazowały na programach dokumen-
talnych, które kiedyś oglądały, ale również czerpały inspiracje z gier komputerowych. 
Uczestnicy zaprezentowali sobie nawzajem swoją nową odsłonę. Następnym etapem 
było przejście podwodnej ścieżki wokół drzewa z rozpiętą folią. Tam dzieci uwalniały 
gest malarski, malując linami i dużymi pędzlami. Podsumowując, także w tym wypadku 
udało nam się spełnić założenia warsztatowe, tj. wyrażanie emocji za pomocą środków 
plastycznych, odkrywanie siły ekspresji oraz świadomość własnego ciała.

Ostatnią grupą byli piętnastolatkowie, którzy uczestniczyli w warsztatach pt. Ziemia. 
Rozpoczynając pracę, starałyśmy się przedstawić im istotę performansu. Z tą wiedzą, na-
stolatkowie podzieleni na grupy, mieli opracowywać wylosowane hasła takie jak: susza, 
trzęsienie ziemi, powódź, wybuch wulkanu. Początkowo niechętnie zabrali się do pracy, 
jednak stopniowo zaczęła się wytwarzać atmosfera “burzy mózgów”. Ich zadaniem było 
obmyślenie performansu, bazującego na ich doświadczeniach związanych z hasłami. 
Mieli uwzględnić miejsce, w którym się znajdują, przewidzieć ile będzie trwała ich akcja 
oraz jakie będą wykonywali gesty. Byłyśmy szczerze zaskoczone i podekscytowane wyni-
kiem ich pracy – powstały 4 bardzo ciekawe działania. Mamy nadzieję, że zaowocuje to 
zwiększeniem ich dociekliwości i krytycyzmu wobec problemów społecznych. Dyskusja  
o postawionych przez nas, prowadzących, tematach skłaniała ich do refleksji oraz po-
zwalała wyrazić swoje poglądy na poziomie grupy. Sądzimy, że warsztat ten, uświado-
mił uczestnikom, że takie tematy można poruszać także za pomocą narzędzi sztuki – czy 
to obrazu, czy wersji performansu. 

Czas spędzony na 17. Kieszeni Vincenta na pewno będzie przez nas niezapomnia-
ny. Jesteśmy pełne uznania dla inicjatywy oraz wdzięczne za okazanie nam – jeszcze 
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studentkom – takiego zaufania i wiary, że poradzimy sobie z ogromnym wyzwaniem. 
Tak jak dla uczestników warsztatów, tak i dla nas – prowadzących, była to duża i bardzo 
ważna lekcja. Lekcja, co zrobić, gdy coś zaczyna wymykać się spod kontroli, co, gdy wieje 
nudą, ale przede wszystkim lekcja otwartości na nie do końca poznaną – ideę perfor-
mansu. (Alicja Dubańska, Aleksandra Przybylska, Anna Tworek)

Dobre spotkania – tak w dwóch słowach i dziękując niezawodnym organizatorom, 
można określić to wielopłaszczyznowe wydarzenie, jakim są Międzynarodowe Warszta-
ty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta.

Zmieniająca się formuła spotkań coraz bardziej otwiera się na nauczycieli. To oni 
– obok studentów i opiekunów stali się odbiorcami wykładów i warsztatów popołudnio-
wych oscylujących wokół idei głównej spotkań. Jest to szczególnie istotny element łą-
czący zarówno środowiska, jak też zbliżający pokolenia edukatorów, tych zbierających 
doświadczenia w parku Cytadela i tych zainteresowanych spotkaniem ze zmieniającą 
się rzeczywistością. Dobrze jest doświadczać otwartości. 

Warsztaty Niepokoju Twórczego są jednym z nielicznych projektów, który rok rocznie 
uzasadnia potrzebę swojej obecności w obszarze szeroko rozumianej edukacji artystycz-
nej. Długofalowość projektu tworzy sytuację planowania przez opiekunów uczestnictwa 
studentów w spotkaniach z pewnością jakości jaką niesie ze sobą Kieszeń Vincenta. 
Również odbiorcy propozycji warsztatowych mogą być pewni, że w maju ich uczniów 
czeka wyjątkowe spotkanie z młodymi edukatorami. Niezmiennie wysoka jakość spo-
tkań gwarantuje najlepszy rodzaj edukacji. I ta właśnie jakość zasługuje na wielostronne 
wspieranie. Nigdzie – tak jak tu – spotykają się wartości – sztuka z edukacją, pełne zaufa-
nia towarzyszenie opiekunów i pełne zaangażowanie studentów. 

W ramach 17. Kieszeni Vincenta, studentki Edukacji Artystycznej krakowskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych: Alicja Dubańska, Aleksandra Przybylska i Anna Tworek podjęły 
się pracy z trudnym do odbioru i rozumienia zagadnieniem performansu – zarówno 
z różnymi grupami uczniów, jak również w ramach trzech odmiennych tematów. Były 
to zmagania z odmiennością problemów do rozwiązania każdego dnia, reagowania  
w sytuacjach ciągle nowych wyzwań – obserwowania jak różnie może przebiegać sy-
tuacja warsztatowa zaplanowana na taki sam zakres czasowy, obserwowania jak wy-
obrażenia i przewidywania weryfikuje sposób myślenia lub zachowania uczestników. 
Pierwszego dnia przeprowadziły warsztat pod tytułem Kosmos dla najmłodszej grupy 
wiekowej, następnego dnia warsztat pod tytułem Ocean dla grupy jedenastolatków,  
a ostatniego z piętnastolatkami pracowały w ramach warsztatu Ziemia. Za każdym ra-
zem podmiotem byli uczniowie, narzędziem sztuka, a efektem wyjątkowe, poruszające 
przeżycie. Przeżycie to nie jest doświadczeniem tylko uczestników. Emocje prowadzących 
wypowiadane spontanicznie, po drodze, w tramwaju – mocne, udzielające się, niezwy-
kle cenne. To one, jak i godziny dyskusji nad usprawnieniem procesu edukacyjnego dają 
nam – opiekunom – pewność, że edukacja przez sztukę ma wielki sens, dają poczucie 
dumy z uczestnictwa w czymś ważnym i prawdziwym. (dr Monika Nęcka)
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Reflections
As part of the 17th Vincent’s Pockets, we prepared three different workshop scenarios 

for different age groups. Every day we have to face a new challenge, our premise did 
not allow for daily improvement of activities based on current observations. However, 
despite this, we were able to draw conclusions very quickly while working with the par-
ticipants of the workshops and we responded to their needs.

On the first day we carried out a workshop called Cosmos for the youngest age group 
(7 years old). The workshop focused on finding a new, alien space and taming it, adapting 
it to life. After greeting and a short introduction into space, the children drew one-color 
glasses, which assigned them the associated planet. This simple action, an overlay on the 
observed reality, appealed to children very much. They reported that they felt that they 
really were somewhere else, felt a change in the perception of heaven, grass, classmates. 
Everything was a bit strange to them and certainly - different. As part of the adaptation 
to the new environment, children were to prepare a costume for themselves. Definitely 
this element of our play appealed to girls and boys the most. They showed a very creative 
approach, willingly advised and helped each other. Here, the objectives of the workshop 
set by us were completely met - the children developed creativity and acquired the ability 
to interact in a group. Also in our later action, we managed to achieve our goals. Teams 
in hand-made costumes went to their planets, marked with colorful ribbons. It was a 
separate space to make it easier for children to get focused and to strengthen the im-
pression that they were on separate celestial bodies. There, from prepared objects (cans, 
peas, bottles, pipes), they created instruments by means of which they communicated 
with each other. Everyone joined the fun in repeating the rhythm. The workshop ended 
with a common parade accompanied by sounds of made by participants.

The next day we planned a workshop titled Ocean for a group of eleven-year-olds. 
Here, the children were to find themselves in a foreign space - they became underwa-
ter creatures. We started with a short conversation, we asked if children knew what the 
performer did. We also talked about life in the ocean, what underwater animals need to 
breathe and how they move. After the introduction, each participant received a one-time 
raincoat, which was the basis of their underwater costume. Also in the case of this group, 
children liked designing their outfits very much. They were excited about the possibility 
of giving them the characteristics and skills, creating their characters. Their knowledge 
was based on documentary programs they once watched, but they also drew inspiration 
from computer games. Participants presented their new version. The next stage was the 
passage of an underwater path around a tree wrapped with plastic foil. There, children 
practiced a painting gesture, painting with ropes and large brushes. In conclusion, in this 
case we were able to fulfill the workshop expectations, it means expressing emotions 
with the use of artistic creativity, discovering the power of expression and awareness of 
our own body.

The last group was fifteen-year-olds, who participated in the workshop entitled 
Earth. When we started work, we tried to show them the essence of performance. With 
this knowledge, teenagers divided into groups were to develop randomly selected slo-
gans such as: drought, earthquake, flood, volcanic eruption. Initially, they were reluctant 
to work, but gradually began to create a brainstorm atmosphere. Their task was to make 
a performance based on their experiences related to the slogans. They had to take into 
account the place where they were, predict how long their action would last and what 
gestures they would perform. We were honestly surprised and excited about the result 
of their work - 4 very interesting activities were created. We hope that this will result in 
increasing their consciousness and criticism of social problems. The discussion about the 
issues proposed by us, made them reflect and allowed them to express their views at the 
group level. We think that this workshop made the participants aware that such topics 
can be also touched by art tools -either a painting or a performance.

Time spent on the 17th Vincent’s Pocket will definitely be unforgettable. We are full of 
appreciation for the initiative and grateful for showing us - still the students - such trust 
and faith that we can handle a huge challenge. As for the participants of the workshops, 
also for us - the animators, it was a big and very important lesson. Lesson, what to do 
when something gets out of control or becomes boring, but above all a lesson of open-
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ness to not fully understood - idea of performance. (Alicja Dubanska, Aleksandra  
Przybylska, Anna Tworek)

Good meetings – in two words and thanking reliable organizers, it is possible to de-
fine this multifaceted event that is the Creative Anxiety Workshops Vincent’s Pocket.

The changing formula of meetings is increasingly opening up to teachers. They 
– apart from students and their mentors, became the recipients of lectures and after-
noon workshops oscillating around the main idea of the meetings. This is a particularly 
important element combining different professional groups and generations of educa-
tors, those gathering experience in the Citadel Park and those interested in meeting the 
changing reality. 

It’s good to experience openness.
The Creative Anxiety Workshops are one of the few projects that annually legitimize 

the need for their presence in the area of broadly understood artistic education. The 
long-term nature of the project creates a situation where teachers have to plan to in-
volve students in meetings with the certainty of quality brought by Vincent’s Pocket. The 
recipients of the workshop ideas can also be sure that in May their students will have an 
exceptional meeting with young educators. Invariably high quality of meetings guaran-
tees the best type of education. And this quality deserves multilateral support. Nowhere 
- as here - values come together - art with education, trustful accompanying artistic su-
pervisors and full involvement of students.

As part of the 17th Vincent’s Pocket, students from department of Artistic Education 
at the Krakow Academy of Fine Arts Alicja Dubanska, Aleksandra Przybylska and Anna 
Tworek, undertook the difficult in reception and understanding issue of performance - 
with different groups of students, as well as three different themes. These students had to 
struggle with different problems to be solved each day, respond to situations of still new 
challenges - observing how differently a workshop situation could be run over the same 
time range, observing how ideas and predictions verify the way of thinking or behavior 
of participants. On the first day they conducted a workshop called Cosmos for the young-
est age group, the next day the workshop titled Ocean for a group of eleven-year-olds 
and the last workshop titled Earth for the fifteen-year-olds. Each time the subject was the 
students, the tool was art and the effect was a unique, moving experience. This experi-
ence is not only the experience of the participants. Emotions of the instructors spoken 
spontaneously, along the way, on the tram – strong, communicating, extremely valuable.  
It is them, as well as the hours of discussion on improving the educational process, give 
us – artistic supervisors - the certainty that education through art has a great meaning, 
give a sense of pride to participation in something important and real. (PhD Monika 
Necka)
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Indianie Indians
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Indianie
Mój pomysł na warsztaty inspirowany jest Indianami i szamanizmem. Wiemy,  

że Indianie mieli swoje specyficzne tradycje, rytuały i obrzędy. W jaki sposób ta tra-
dycja przetrwała? Performans, jako gatunek artystyczny w sztuce, jest stosunkowo 
nowym medium, ale kiedy patrzymy na historię, widzimy jego początki w pradzie-
jach ludzkości. Warto zastanowić się, czym jest performans? Czy rytuał jest perfor-
mansem? Chciałabym odrodzenia się człowieka, powrotu do stanu naturalnego, aby 
powtórnie znaleźć swoje miejsca na Ziemi.

Zadaniem tego warsztatu jest, aby uczestnicy pomyśleli o miejscu, w którym się 
odbędzie. Myślę, że w dzisiejszych czasach uwagę większości osób pochłaniają te-
lefony komórkowe, laptopy itp. Będzie więc powód, dla którego dzieci muszą odło-
żyć telefony komórkowe i robić coś innego, coś nowego. Park Cytadela to najlepsze 
miejsce na ten warsztat, są w nim: drzewa, trawa, liście, kwiaty... Wierzę, że ludzie, 
szczególnie dzieci, wciąż mogą skoncentrować się na czymś innym niż nowoczesna 
technologia.

Program warsztatów jest inspirowany Indianami i ich szczególnymi zwyczajami 
kulturowymi. Chcę, żeby dzieci poczuły się Indianami, żeby mogły się ubrać jak oni 
i pomalować twarze. Będą pracowały jak najwięcej z naturalnymi produktami, zna-
lezionymi w parku. Możemy je przebić i założyć na sznurki lub zrobić niesamowitą 
suknię z trawy lub kwiatów. 

Warsztaty powinny odbywać się w następujący sposób: Prosimy dzieci, aby po-
szły do   parku i znalazły przedmioty, które  je zainteresują (takie jak naturalne rzeczy 
oraz inne dostępne przedmioty). Obiekty, które znajdą, zostaną połączone taśmą kle-
jącą lub plastikową folią, która uformuje dużą kulę. Gdy piłka będzie wystarczająco 
duża, dzieci dostaną drewniane kije długości około dwóch metrów. Za pomocą pa-
tyków dzieci będą musiały przepchać piłkę na małe wniesienie. Kiedy piłka znajdzie 
się na wzgórzu, dzieci będą musiały położyć piłkę na szczyt konstrukcji zbudowanej 
z wbitych w ziemię gałęzi  za pomocą swoich drewnianych patyków. Całość stwo-
rzy wspólny totem, w którym każdy uczestnik warsztatu będzie miał swój własny 
symboliczny wkład. Razem te symbole stworzą dużą piłkę-kulę, która symbolizuje 
indiańskie plemię. Dzieci uczą się w ten sposób wspólnie pracować, komunikować 
się i funkcjonować jako grupa (plemię), w której każda osoba pełni ważną funkcję.

Performans skończy się, gdy totem będzie na wzgórzu,  a my wspólnie będziemy 
czcić naturę i tańczyć wokół totemu w indiańskich strojach.
Materiały 
8 nożyczek, 10 noży, 10 farb, barwników do twarzy, 10 różnych tkanin, 30 syntetycz-
nych piór (kolorowe), drewniane koraliki, sznur i cieńszy sznurek, drewniane pierście-
nie o różnych rozmiarach, 5 małych wiader, 20 szpulek  nici bawełnianych (różne kolo-
ry), 10 kolorów akryli, 5 mocnych płyt, 7 drewnianych patyków (o długości około 1m)
Wiek uczestników 
10-12 lat

Scenariusz: Martina Strakošová,
Prowadzenie: Alžběta Krchova, Rita Pavelková, Martina Strakošová

Opieka artystyczna: doc. Jiři Surůvka,
Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie (Czechy)
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Refleksje 
Nasze warsztaty na temat Między grą a perfomansem były inspirowane Indianami 

amerykańskimi. Dzieci miały rozpocząć warsztaty od malowania twarzy i przebrania 
się za Indian (wykorzystywały do tego indiański makijaż, korale, poncza itd.). Część per-
formatywna nastąpiła później: dzieci miały za zadanie wspólnie stworzyć wielką kulę 
z taśm klejących, przedmiotów, które dla nich przygotowaliśmy, i liście oraz patyki, które 
znalazły w parku. Później miały wtoczyć ją przy pomocy kijów i patyków na jedną z gó-
rek w parku Cytadela. Postawiliśmy tę kulę na górce jako indiański totem i rozpoczęliśmy 
improwizowany rytuał. Uczyliśmy dzieci gwizdać na trawie i grać na łodygach mleczy. 
Niekiedy dołączały do nas nauczycielki.

Po rytuale wróciliśmy do namiotu w rytm bębnów i indiańskich nawoływań. Celem na-
szych warsztatów było, aby dzieci nauczyły się pracować w grupie. Każde z dzieci w klasie, 
jak każdy Indianin w plemieniu, miało swoją rolę. Chcieliśmy również, żeby podczas warsz-
tatów nie używały telefonów komórkowych, aby bardziej skupiły się na przyrodzie i parku, 
oraz aby chociaż na chwilę oderwały się od elektroniki i mediów społecznościowych.

Dzień pierwszy
Pierwszego dnia mieliśmy okazję współpracować z grupą dzieci w wieku od 12 do 

14 lat. Było to wymagające, ponieważ niewiele z nich naprawdę chciało tworzyć i nie-
które z dzieci nie przyłączały się do grupy. Podzieliły się na małe grupki i bawiły się tylko 
między sobą, a w gorszych wypadkach siedziały nad telefonami. Naszą intencją było, 
aby nauczyły się lepiej ze sobą komunikować bez użycia komórek, aby tworzyły wspólnie  
w zespole. Możliwe, że te warsztaty nie były odpowiednie dla tej grupy wiekowej. Nawet 
pani nauczycielka się nie angażowała, ale w końcu wspólnymi siłami kilku osobom uda-
ło się stworzyć kulę (totem) i umieścić ją na górce, a następnie przy pomocy patyków na 
drzewie.

Dzień drugi
Tego dnia przyszły młodsze dzieci. Już na pierwszy rzut oka wyglądały na chętne do 

udziału w warsztatach. Więcej ze sobą współpracowały, ale stale potrzebowały pomo-
cy. Umiały w kreatywny sposób przebrać się za Indian i nie bały się malować farbami. 
Pomagały sobie nawzajem. W tej grupie zaanagażowane były również panie nauczy-
cielki, które służyły pomocą np. w przypominaniu dzieciom o tym, że powinny ze sobą 
współpracować. Przy tworzeniu kuli dzieci używały wielu różnych materiałów, malowały 
nawet po niej farbami do twarzy, co było dość zabawne. Później zabraliśmy wszystkie 
przedmioty, które potrafiły wydawać dźwięki i wyruszyliśmy na górkę jako wielkie in-
diańskie plemię. Bardzo szybko udało nam się wtoczyć naszą kulę na szczyt. Bębniliśmy 
i braliśmy udział w rytualnych tańcach. Mimo wszystko zostało nam jeszcze dużo cza-
su, więc jedna z nauczycielek wpadła na pomysł, aby nauczyć dzieci gwizdać na trawie  
i grać na łodygach mleczy, co okazało się być świetną improwizacją. Wszędzie wokół 
było słychać zabawne dźwięki.

Dzień trzeci
Ostatniego dnia przyszły najmłodsze dzieci (ok. 7-9 lat). Potrzebowały dużo uwagi, 

trzeba było im często pomagać np. z malowaniem twarzy lub tworzeniem naszyjników 
z korali. Dzieci były ciekawe, zadawały dużo pytań i chciały się dowiadywać nowych rze-
czy. Tę małą różnicę wieku między nimi a najstarszą grupą naprawdę dało się odczuć. 
Było widać, że warsztaty im się podobały. Wszystkie dziewczynki chciały mieć różowe 
ponczo, a każdy chłopiec patyk. Niektóre z dziewczynek płakały, kiedy nie zostało już nic 
dla nich. Ale zdecydowanie bardziej ze sobą współpracowały niż najstarsza grupa.

Pierwszego dnia byłyśmy trochę zawiedzione pracą dzieci, ale nie opuścił nas do-
bry humor. Kolejne dni były świetną zabawą zarówno dla dzieci, jak i dla nas. (Martina 
Strakošová, Alžběta Krchová, Rita Pavelková)
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Indianie Indians

Indianie Indians
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Indians
 

My idea of this workshop is inspired by Indians and shamanism. We know that In-
dians had their specific traditions, rituals and rites. How did this tradition preserved? 
Performance as a medium in art is a comparatively new medium but when we look 
into history, we can see the beginnings of performance in old prehistory. Therefore, 
it is worth thinking what is it? Is ritual a performance? I would like a man to be re-
born, to return to a natural state, to find his place again on Earth.

The task of this workshop is to think about a place, where a workshop will take 
place. I think that in modern times, lots of people just look at their mobile phones 
and laptops and other electronics. So, there is the reason why people have to lay 
mobiles on the tables and do something else, something new. The Citadel Park is the 
best place for my workshop because, there are lots of natural things there, such as 
trees, grass, leaves, flowers…I believe that people still can concentrate on something 
else then modern technology, especially children.

The program of a workshop is inspired by Indians and their special cultural ha-
bits. I want the kids to feel like Indians, to wear their cloths to paint faces like them.  
I would like children to work as much as possible with natural products, which they 
find in park. Found objects we can pierced and put on a twine or do amazing dress 
from grass or flowers. 

Workshops should be carried out as follows: we ask children to go to the park 
and find items that will interest them (such as natural objects and other available 
things). The objects they will find will be connected with adhesive tape or a plastic 
foil that will form a large sphere. When the ball is big enough, the children will get 
wooden sticks about two meters long. With sticks, children will have to push the 
ball on a small hill. When the ball is on the hill, the children will have to put the ball 
with their wooden sticks to the top of the structure made of sticks embedded in the 
ground. The whole will create a common totem, in which each participant of the 
workshop will have his/her own symbolic contribution. Together, these symbols will 
create a large ball-sphere that symbolizes the Indian tribe. Children learn in this way 
to work together, communicate and function as a group (tribe) in which each person 
has an important function.

The performance ends when the totem is on the hill, and we together will wor-
ship nature and dance around the totem in Indian costumes.

Materials
8 scissors, 10 knives, 10 paints, face dyes, 10 different fabrics, 30 synthetic fe-

athers (colored), wooden beads, rope and thinner string, wooden rings of various 
sizes, 5 small buckets, 20 cotton thread spools (various colors) , 10 colors of acrylics, 
5 strong plates, 7 wooden sticks (about 1m long)

Age of participants
10-12 years old

Scenario: Martina Strakošová
Conducted by:  Alžběta Krchova, Rita Pavelková, Martina Strakošová

Artistic supervision: doc. Jiři Surůvka
Ostrava University, Czech Republic
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Reflections
Our workshops related to the main topic of the Vincent’s Pocket – Between Play and 

Performance were inspired by American Indians. The children were to start the work-
shops from painting their faces and dressing up as Indians (they used Indian make-up, 
beads, ponce, etc.). The performative part took place later: the children were to create 
jointly a large ball made of adhesive tapes, objects that we prepared for them and the 
leaves and sticks that they found in the park. Later, they were to roll it on one of the hills in 
the Citadel Park with the help of sticks. We put this ball on the hill as an Indian totem and 
we started an improvised ritual. We taught children to whistle on the grass and play on 
the stems of dandelions. Sometimes the children were accompanied by their teachers.

After the ritual, we returned to the tent in the rhythm of drums and Indian calls.  
The aim of our workshops was for to learn how to work in a group. Each child in the class, 
las every Indian in the tribe, had a special role. We also wanted them not to use mobile 
phones during the workshops, to focus more on nature and the park, and at least for  
a moment to break away from electronics and social media.

First day
On the first day we had the opportunity to work with a group of children aged 12 to 

14. It was demanding because few of them really wanted to do something, some of the 
children did not join the workshop activity. They split into small groups and played with 
each other, and in worse cases they sat over their mobile phones. Our intention was to 
learn to communicate better with each other without using mobile phones and to make 
one united team. It is possible that our workshops were not suitable for this age group. 
Even teachers did not get involved, but in the end together, several people managed to 
create a ball (totem) and put it on the hill.

Second day
On that day came younger children. At first glance, they seemed eager to participate 

in the workshops. They cooperated more with each other, but they constantly needed 
help. They were able to creatively change themselves into Indians and were not afraid 
to paint with paints. They helped each other. In this group there were also female teach-
ers who were helping, for example, reminding children that they should cooperate with 
each other. When creating the ball, the children used a lot of different materials, even 
painted on it with face paints, which was quite fun. Later, we took all the objects that 
could produce sounds and we set out on the hill as a great Indian tribe. We quickly man-
aged to roll our ball to the top. We have drummed and participated in ritual dances. After 
all, we still had a lot of time left, so one of the teachers came up with the idea to teach 
children to whistle on the grass and play on the stems of dandelions, which turned out to 
be a great improvisation. Everywhere around us could hear funny sounds.

Third day
On the last day, the youngest children (about 7-9 years) came. They needed a lot of 

attention, they often had to assisted, for example, with face painting or the creation of 
necklaces from corals. The children were interested in the workshop, they asked a lot of 
questions and wanted to learn new things. This small difference in age between them 
and the oldest group was really important. It was obvious that they liked the workshops. 
All the girls wanted to have a pink poncho and each boy had a stick. Some of the girls 
cried when there was nothing left for them. But they definitely cooperated more than the 
oldest group.

On the first day we were a little disappointed with the children’s work, but good 
humor did not leave us. The next days were great fun for both children and us.  
(Martina Strakošová, Alžběta Krchová, Rita Pavelková)
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Ekspresja barwnego animuszu Expression of colorful spirit
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Ekspresja barwnego animuszu
To ekspresyjny warsztat-zabawa kolorami dla chcących odświeżyć wiedzę lub 

dowiedzieć się czym jest performans i abstrakcja. Zadaniem uczestników będzie 
grupowe wykonywanie obrazów, ruchowe odzwierciedlanie słyszanej muzyki oraz 
jej ilustrowanie. Wszystko to pod okiem kamery. Stworzone podczas warsztatu prace 
posłużą do dalszej zabawy, na przykład do zrobienia „Abstrakcyjnego Twistera”. Eks-
presja barwnego animuszu gwarantowana!

Celem jest poznanie lub przypomnienie informacji dotyczących abstrakcji i sztu-
ki performansu; utrwalanie wiadomości i umiejętności zdobytych przez uczniów na 
wcześniejszych etapach edukacyjnych; rozwijanie postawy ciekawości, otwartości 
i poszanowania innych, przygotowanie do wykonywania – indywidualnie i zespo-
łowo – różnych prac mających na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia; 
rozwijanie kreatywności; kształtowanie umiejętności posługiwania się pastelami 
olejnymi.

Uczestnicy stworzą prace, które mogą posłużyć dalszej interakcji pomiędzy nimi; 
wyrażą osobowość poprzez użycie kolorów; zaobserwowanie połączeń między ak-
tywnością plastyczną i muzyką.

Każda z 5-osobowych grup będzie musiała wypisać jak najwięcej skojarzeń  
z wylosowanymi pojęciami (będą rozdawane w zależności od wieku grupy), którymi  
w większości będą uczucia oraz pojęcia abstrakcyjne.

I etap – ok. 20 min Każdy wybiera po jednym wypisanym skojarzeniu, a następ-
nie w sposób abstrakcyjny za pomocą pasteli, ilustruje je na kawałku płótna.

II etap –  ok. 30 min Ubrane w płótna dzieci siadają w szachownicy na wyłożonej 
płachcie na ziemi.

Przed nimi na ścianie namiotu wyświetlony jest obraz z projektora. Jeden z pro-
wadzących tłumaczy zasady zabawy.

Pojawiają się po kolei kolory, kto ma ten kolor, powinien wstać z kucek.
Potem kolory na filmie zmieniają się coraz szybciej.
Dzieci dostają po kartce A3, kartki są w różnych kolorach (rozdzielenie kartek 

ustalone przez prowadzącego).
Na filmie pokazują się kolejno kolory. Dzieci z tym kolorem mają podnieść kartkę 

do góry, pozostałe osoby mają kartki na ziemi. Następnie osoby z wybranymi kart-
kami przemieszczają się w polecone na filmie lub przez prowadzącego miejsce. Tak 
tworzą się konfiguracje kolorów.

Następnie należy schować się jak najszybciej pod inny, wybrany przez prowadzą-
cego kolor. W tle muzyka, a dzieci dostają coraz więcej poleceń i tworzy się kolorowy 
taniec.

Następnie dowiadują się, że naprzeciwko jest zawieszona kamera nagrywająca 
wszystkie ruchy. Wszyscy razem siadają i oglądają momenty tańca kolorów.

III etap – ok. 20 min Każda z grup wybiera osobę, której zadaniem będzie ilu-
strowanie ruchu reszty uczestników i towarzyszących emocji. Grupa, podczas od-
słuchiwania utworu (którego nie będzie słyszała osoba rysująca), musi poruszać się  
w taki sposób, by dane dźwięki zobrazować, bądź przedstawić towarzyszące podczas 
odsłuchiwania uczucia.

IV etap – ok. 30 min Uczestnicy połączą tkaniny, które malowali na począt-
ku, w wielkogabarytową mozaikę. Złapią za krawędzie materiału i zatańczą wkoło  
w rytm muzyki. Kiedy muzyka ucichnie, prowadzący powie nazwę koloru, a dziecko 
posiadające część ubioru w danym kolorze musi wejść pod matę. Następnie mata 
zostaje rozłożona na ziemi, a uczestnicy grają w nią jak w TWISTERA. Na zakończenie 
rozmowa o łączeniu sztuki i aktywności fizycznej. Pytanie o abstrakcję i jej udział  
w działaniach.
Materiały i narzędzia
wyciemniony częściowo namiot, 25 płacht białego materiału bawełnianego lub lnia-
nego (na okrycia dla dzieci, około 0,5x0,5m jedna), pastele olejne (5 opak. po 36 ko-
lorów), płachta do rozłożenia na ziemi (np. folia, 5x5m), projektor, laptop (własny), 
aparat (własny), głośniki, zatyczki do uszu x 5, kolorowe kartki A3 (np. 5 bloków po 10 
kolorów), białe kartki A3 (10 szt.), sznurek do połączenia materiału (25m)
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Wiek uczestników
7-15 lat

Scenariusz i prowadzenie: Daria Dziarmaga, Weronika Kułakowska, Patrycja Parzych
Opieka artystyczna: dr Barbara Kaczorowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)

Refleksje 
Ekspresja barwnego animuszu to warsztat bazujący na tradycyjnych grach i zaba-

wach, które znamy z dzieciństwa, jednak przekształconych tak, aby wpisywały się one 
w koncepcję sztuki performatywnej. Działania opierały się na połączeniu tradycyjnych 
technik, takich jak malarstwo lub rysunek, z używaniem technologii – na przykład rzut-
nika lub aparatu.

Warsztat składał się z trzech etapów poprzedzonych wstępem, w którym my, osoby 
prowadzące, przedstawiałyśmy krótki performans. Zaproszeni do działania uczestnicy 
warsztatu zostali dzięki niemu podzieleni na cztery grupy, w których pracowali przez na-
stępną część spotkania.

Etap I polegał na pracy ze skojarzeniami, które dotyczyły emocji (smutek, radość, 
gniew, strach). Następnym zadaniem było zobrazowanie skojarzeń na płachtach za-
wieszonych na ścianach namiotu. Grupa gimnazjalna pracowała z pastelami, a grupy 
podstawówkowe z farbami. Uczestnicy odkrywali tutaj, czym jest performans poprzez 
obserwowanie osób tworzących oraz podczas działania, gdy inni uczestnicy się im przy-
glądali. Ważnym zagadnieniem było tu badanie strefy dyskomfortu, jaka buduje się pod-
czas pracy przy publice.

W trakcie ostatniego warsztatu zauważyłyśmy, że uczestnicy kładli duży nacisk na 
akt tworzenia – na to, w jaki sposób powstaje dzieło, a nie na efekt końcowy. Było to 
dużym plusem dla poznania przez nich koncepcji performansu, jednak wpłynęło na inny 
cel – poszanowania pracy innych uczestników, gdyż zdarzało się, że dzieci podczas eks-
presyjnego chlapania zamalowywały swoje prace.

W etapie II uczestnicy naprzemiennie ilustrowali odsłuchiwaną muzykę swoim cia-
łem lub za pomocą pasteli. Odbywało się to na specjalnie przygotowanych kartonach, 
dzięki czemu zabawa przypominała grę w klasy.

Podczas prowadzenia jednego z warsztatów, zareagowałyśmy na potrzeby uczest-
ników, którzy prosili nas o zagranie w berka. Było to coś, co wpisywało się w ideę „Barw-
nego animuszu”, więc stworzyłyśmy „artystycznego berka”, w którym uczestnicy reago-
wali na kolory i przedstawiane przez nas, dozwolone formy biegania (na przykład na 
czworaka lub do tyłu).

Ostatni etap został nazwany przez nas „abstrakcyjnym twisterem”. Była to za-
bawa, w której prosiliśmy uczestników o działanie, kiedy zauważyli na wyświe-
tlanym obrazie fragment swojej pracy z etapu I. Polegało to na swobodnej inter-
pretacji za pomocą swojego ciała rzeczy, ktore pojawiały się na ścianie namiotu. 
Warsztat poza celami takimi jak zapoznanie ze sztuką performasu i działaniem za po-
mocą różnych technik rysunkowych, miał rozwijać w uczestnikach postawę ciekawości, 
otwartości i poszanowania innych. Chciałyśmy pokazać, że pomimo tego, że pracuje-
my zespołowo, możemy realizować własne potrzeby i cele oraz możemy swobodnie 
wyrażać siebie w naszym działaniu. To był nasz pierwszy udział w Kieszeni Vincenta. 
Wiedziałyśmy, że dopiero pierwsza realizacja warsztatów zweryfikuje nasz scenariusz. 
Po każdej z grup mieliśmy kolejne refleksje. Zwróciłam uwagę między innymi na to, że  
u wszystkich uczestników można było zaobserwować dużą potrzebę ruchu, oderwania 
się od zastanej przy szkolnej ławce pozycji. Możliwość prowadzenia warsztatów pokaza-
ła jak duży potencjał drzemie w dzieciach i młodzieży, które działają w ramach warszta-
tu. Dla niektórych wystarczyła chwila by się otworzyć na nowe możliwości, poznać swoje 
zasoby kreatywności, stworzyć nowe relacje, pracując w innych niż dotychczas grupach. 
(Weronika Kułakowska, Patrycja Parzych)

Cała przygoda z Kieszenią Vincenta jest nieocenionym źródłem doświadczeń. Mo-
głam zweryfikować swoje umiejętności reagowania w sytuacjach nieprzewidzianych, na-
uczyć się metodycznego podejścia od innych uczestników i edukatorów z Polski i zagrani-
cy, spędzając przy tym miło czas w doborowym towarzystwie. (Daria Dziarmaga)
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Ekspresja barwnego animuszu Expression of colorful spirit

Ekspresja barwnego animuszu Expression of colorful spirit
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Expression of colorful spirit
It is an expressive workshop – a play with colors for those who want to refresh 

knowledge or learn what performance and abstraction are. The task of the partici-
pants will be group image making, a moving reflection of the music and illustrating 
it. All this under the eye of a camera.

The works created during the workshop will be used for further play, for example 
to do an “Abstract Twister”. The expression of colorful spirit is guaranteed!

The aim of this workshop is to get to know about abstraction and the art of 
performance; consolidation of knowledge and skills acquired by students at earlier 
stages of education; developing an attitude of curiosity, openness and respect for 
others, preparation for performing - individually and collectively - various works 
aimed at satisfying their own needs and environment; developing creativity; sha-
ping the skill of using oil pastels. Participants will create works that can be used to 
further interaction among them; they express personality through the use of colors; 
observation of connections between artistic activity and music.

Each of the 5-person groups will have to write out as many associations as possi-
ble with randomly drawn concepts (depending on the age of the group), which will 
mostly be related to feelings and abstract concepts.

Stage I - about 20 min. Everyone chooses one written association, and then in 
an abstract way using pastels, he/she illustrates them on a piece of linen.

Stage II – about 30 min. Children dressed in linen sit in a chessboard on the gro-
und. A projector image is projected on the wall of the tent in front of them. One of 
the instructors explains the rules of a play. Colors are shown in succession, whoever 
has shown color should get up. Then the colors on the film change faster and faster. 
Children get A3 paper sheets, paper sheets are in different colors.

The film shows colors in succession. Children with a shown color are to raise the 
card up, the other people have cards on the ground. Then the persons with selected 
cards move to the place recommended in the film or by the instructor. This is how 
the color configurations are created. Then children should hide as soon as possible 
for another color chosen by the instructor. Since there is music in the background, 
and children get more and more commands the colorful dance is created.

Then children learn that the camera recorded all their movements. They sit toge-
ther and watch the moments of color dance.

Stage III - about 20 min. Each group chooses a person whose task will be to 
illustrate the movement of the rest of participants and accompanying emotions. The 
group, while listening to the song (the drawing person will not be able to hear it), 
must move in such a way that the sounds or accompanying them feelings can be 
visualized.

Stage IV - about 30 min. Participants will combine the fabrics they painted at 
the beginning into a large-sized mosaic.

They catch the edges of the cloth and dance around to the rhythm of the music. 
When the music stops, the instructor will say the name of the color, and the child 
with this color must go under the mat. Then the mat is laid out on the ground, and 
the participants play TWISTER. The workshop ends with the talk about combining art 
and physical activity. Question about abstraction and its participation in activities.
Materials and tools
partially lined tent, 25 sheets of white cotton or linseed material (for covers for chil-
dren, about 0.5x0.5m one), oil pastels (5 packs of 36 colors), fabric to be laid on the 
ground (e.g. foil, 5x5 m) , projector, laptop (own), camera (own), loudspeakers, ear-
plugs x 5, colored A3 paper sheets (e.g. 5 blocks of 10 colors), white A3 sheets (10 
pieces), a string for connecting the fabric (25 m )

Age of participants
7-15 years old

Scenario and conducting: Daria Dziarmaga, Weronika Kulakowska, Patrycja Parzych
Artistic supervision: PhD Barbara Kaczorowska

Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland)
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Reflections
Expression of the Colorful Spirit is a workshop based on traditional games that we 

know from childhood, but transformed so that they fit into the concept of performa-
tive art. The activities were based on the combination of traditional techniques such as 
painting or drawing with the use of technology - for example a projector or camera.

The workshop consisted of three stages preceded by an introduction in which we, the 
animators, presented a short performance. Participants invited to the workshop were 
divided into four groups.

Stage I was based on associations related to emotions (sadness, joy, anger, fear). The 
next task was to illustrate the associations on the sheets hung on the walls of the tent. 
The middle school group worked with pastels, and primary groups with paints. The par-
ticipants discovered here what a performance was by observing the people preparing  
a performance.

An important issue was the examination of the discomfort zone that is being built 
during work in front of the public.

During the last workshop, we noticed that the participants put a lot of emphasis on 
the act of creating the way in which the work was created, not the final result. It was  
a big benefit for them to get to know the concept of performance, but it influenced an-
other goal - respect for the work of other participants, because sometimes children dam-
aged art works during expressive splashing.

In the second stage, the participants alternately illustrated the music with their body 
or using pastels. This was made on specially prepared cartons, so that the game resem-
bled hopscotch.

While conducting one of the workshops, we reacted to the needs of the participants 
who asked us to play the tag. It was something that contributed to the idea of the “Color-
ful Spirit”, so we created an “artistic tag” in which the participants reacted to the colors 
and different forms of running (for example on all fours or backwards).

The last stage was called an “abstract twister”. It was a game in which we asked the 
participants to act when they noticed a fragment of their work from stage 1 displayed 
on the screen. This was based on a free body interpretation of images that appeared on 
the wall of the tent.

The workshop, apart from such goals as getting to know the performance art and 
acting with the use of various drawing techniques, was supposed to develop curiosity, 
openness and respect for others. We wanted to show that despite the fact that we work 
as a team, we can realize our own needs and goals and we can freely express ourselves in 
our actions. (Weronika Kulakowska, Patrycja Parzych)

This was our first participation in the Vincent’s Pocket. We knew that only the first 
implementation of the workshop would verify its scenario. Working with each group pro-
vided further reflections. I noticed, among other things, that all participants showed a 
great need for movement, detachment from the position found at the school bench. The 
opportunity to run workshops showed me how much potential lies in the children and 
young people who work within the framework of the workshop. For some, it took just a 
moment to open up to new opportunities, get to know their creativity resources, create 
new relationships, work in different groups than before.

The whole adventure with the Vincent’s Pocket is an invaluable source of experience. 
I could verify my ability to react in unforeseen situations, learn a methodical approach 
from other participants and educators from Poland and abroad, while spending nice 
time in good company. (Daria Dziarmaga):
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Taniec znaków
Uczestnicy zostaną postawieni przed nieszablonowym zadaniem. Będą musieli 

wcielić się w starożytne Wielkie Plemiona – tajemnicze, ukryte przed naszym świa-
tem. Odkryć dokonywać będą na terenie parku Cytadela. Stworzą własną historię, 
będą musieli odprawić różne rytuały, tańce, zbudować odpowiednie konstrukcje 
(land arty), by nawiązać ze sobą kontakt. Zbudują pomost między znanym nam świa-
tem a światem fantastycznym, światem snów i marzeń, gdzie najważniejsza jest wy-
obraźnia. Przeniosą te krainy do rzeczywistości, zmaterializują niewidzialne, nadadzą 
im kształt. Korzystać będą z tego, co odnajdą w przestrzeni oraz przygotowanych 
materiałów.

Celem będzie rozbudzenie wyobraźni, zabawa, uwrażliwienie na działanie miej-
sca, przestrzeni, przyrody w kontekście kulturowym, budowanie wspólnoty, porozu-
mienia, komunikacja niewerbalna, pogłębienie więzi nie tylko poprzez odtwarzanie 
rytuałów, ale tworzenie ich.

Zadaniem uczestników warsztatu będzie wcielenie się w członków jednego  
z czterech plemion, a ich formę wymyślać będą od podstaw, inspirując się otaczającą 
ich przestrzenią parku Cytadela. Jako lud jednego z czterech żywiołów stworzą wła-
sną historię, wykształcając swoje rytuały, wykorzystując dla siebie przestrzeń poprzez 
nadanie jej symboliki lub budując odpowiednie konstrukcje. Głównym narzędziem 
ich pracy będzie wyobraźnia. Zjednoczeni tymczasowo jako plemię poddadzą reflek-
sji znaczenie „ja” wobec siebie, wspólnoty oraz „my” wobec zajętego przez nich miej-
sca, zarówno jako przyrody, żywiołów, jak i oswojonej przestrzeni. Nie bez znaczenia 
pozostanie przyporządkowanie Plemion siłom natury: powietrza, wody, ognia i zie-
mi. Żywioły te są opiekunami i jednocześnie stanowią zagrożenie oraz mają wpływ 
na funkcjonowanie mieszkańców danej wioski. Przypisany żywioł stanowić będzie 
także inspirację dla tworzenia ich mikrokultury oraz podstaw komunikacji, odręb-
nego „języka”, którym będzie posługiwać się każde z plemion. Jego formę mogą 
stanowić treści akustyczne, plastyczne, czy ruchowe, dla których elementem wspól-
nym będzie doświadczenie natury i żywiołów oraz naturalne, niewerbalne sposoby 
komunikacji, np. poprzez gesty, kolory czy doświadczenia emocjonalne. Efektem  
i końcowym etapem ich inwencji twórczej będzie prezentacja poprzez nawiązanie 
kontaktu z pozostałymi plemionami i przekazanie określonej wiadomości.

Warsztat rozpocznie dyskusja na temat tego, co nas (ludzi) łączy, kim jesteśmy 
w stosunku do świata, do miejsc, w których żyjemy i co z nimi robimy (podbijamy/
cywilizujemy/zawłaszczmy/udomawiamy).

Kolejny etap to:
- rozmowa z uczestnikami wprowadzająca ich w klimat działań artystycznych, 

nakierowanie na poszukiwania współczesnych rytuałów, form spajających wspól-
notowość, zastanowienie się jak działają, co zyskujemy, tworząc własne, codzienne 
rytuały

- prezentacja i rozdzielenie zadań
- o przebiegu warsztatu zadecyduje wyobraźnia uczestników, która będzie nas 

prowadzić przez osady, wioski, magiczne miejsca – śladami niewidzialnych plemion; 
razem poszukamy ich śladów i wykonamy przeróżne zadania, przy pomocy materia-
łów i znalezisk, które pozwolą nam odkrywać i materializować niewidzialne

- konfrontacja plemion w próbie komunikacji, przedstawienie wykształconych 
rytuałów, języka, kultury.
Materiały i sprzęt
stawiamy na „znaleziska” jak kamyki, liście, gałązki, kwiaty itp., 
folia, kolorowa bibuła, kolorowe włóczki, nożyczki, kolorowe taśmy klejące, sznurki, 
farby lub kredki do twarzy, folia srebrna
Wiek uczestników
7-15 lat

Scenariusz i prowadzenie: Anna Krupa, Blanka Rylewicz, Michalina Targosz
Opieka artystyczna: dr Magdalena Parnasow-Kujawa, dr Marc Tobiasz Winterhagen

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Polska)
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Refleksje
Tegoroczne warsztaty były dla nas ważnym doświadczeniem. Każdy dzień 

stawiał przed nami nowe wymagania, którym musiałyśmy sprostać. W trakcie 
festiwalu nasz scenariusz warsztatu Taniec znaków nieustannie ulegał mody-
fikacjom, które pozwoliły wydobyć jak największy potencjał z uczestników. Na-
uczyliśmy się, że nie zawsze możliwe oraz właściwe jest wypełnianie punkt po 
punkcie sztywnego planu.

Scenariusz jest żywy, zmienny, tak jak i jego uczestnicy. Pierwszy dzień był 
dla nas sprawdzianem, zweryfikowaniem wyobrażeń o scenariuszu i wpro-
wadzeniem w życie założeń zapisanych w dokumencie. Prowadząc warsztat  
w trzy osoby, doświadczyłyśmy sytuacji, w której każda z nas miała odmienne 
wyobrażenia i założenia, mimo że wspólnie spisane brzmiały jednakowo. Nie-
stety brak naszej jednomyślności oraz trudność w skupieniu się dzieci sprawiły,  
że warsztat był chaotyczny.

Odmienność żywiołów przydzielonych uczestnikom została odebrana jako 
zachęta do walki i toczenie wojen pomiędzy grupami. Tym bardziej skłoniło 
nas to także do przemyślenia kwestii performansu oraz odniesienia go wobec 
działań warsztatowych. Z jednej strony tematem tegorocznej edycji Kieszeni 
Vincenta była zabawa, lecz z drugiej strony warsztat twórczy stanowić ma sy-
tuację, gdzie najważniejszym celem jest samorozwój uczestnika.

Drugiego dnia wprowadziliśmy zatem kluczowe zmiany dotyczące podzia-
łu na grupy – dzieci losowały, z kim będą w grupie i nad jakim tematem będą 
pracować (pierwszego dnia opiekun podzielił klasę według płci). Również zde-
cydowałyśmy o późniejszym przekazaniu uczestnikom materiałów, aby mogli 
skupić się nie na „budowaniu” wyznaczonego zadania, ale na byciu razem, roz-
mowach i relacjach.

Ograniczyłyśmy również ilość i wieloznaczność wprowadzanych haseł, 
dzięki czemu uczestnicy dokładnie wiedzieli, co robią i w jakim celu. Każda  
z grup wyznaczała swój teren przygotowanym przez nas sznurkiem, a do wykra-
czania poza niego upoważniony był jeden przedstawiciel, przekazujący grupie 
kolejne zadania i przynoszący wybrane materiały. Te wszystkie zabiegi sprawiły,  
że zniknął wcześniejszy chaos i został zastąpiony współpracą między uczest-
nikami oraz pracą w skupieniu o bardzo ciekawych rezultatach. Chęć walki 
również pojawiła się w trakcie trwania warsztatu, jednak szybko przekształ-
ciliśmy ją w formę zdrowej rywalizacji – podczas prezentacji grup. Trzeciego 
dnia zmian z naszej strony było już mniej (te wprowadzone dnia poprzednie-
go zostawiliśmy), a grupa uczestników była znacznie starsza od poprzednich. 
Okazało się, że wiek diametralnie wpłynął na przebieg warsztatu. Dzieci były 
wrażliwe na nasze uwagi i wskazówki. Prezentacje efektów końcowych były 
czytelne i pomysłowe, spotkały się z zainteresowaniem innych grup. Dlatego 
też jednomyślnie stwierdziłyśmy, że warsztat ten powinien być skierowany do 
dzieci starszych.

Niezmiernie miło było nam drugi rok z rzędu móc uczestniczyć w tym nie-
samowitym festiwalu, brać udział w warsztatach oraz spotkaniach z innymi 
ludźmi tworzącymi ten projekt. Także tym razem poznałyśmy masę interesu-
jących ludzi, podchodzących nieszablonowo do sztuki i warsztatów. Praca  
z dziećmi, możliwość wzięcia aktywnego udziału w ich rozwoju – wdrażania ich 
w świat kultury, otwarcie na nowość, wydobycie kreatywnego potencjału – jest 
ogromnym darem. Każdego dnia uczestnicy zaskakiwali nas swoimi pomysła-
mi i interpretacjami, uczyliśmy się od siebie wzajemnie  – co jest w tym projekcie 
najpiękniejsze. (Anna Krupa, Blanka Rylewicz, Michalina Targosz)
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The dance of signs
Participants will be confronted with an unconventional task. They will have to 

become  ancient Great Tribes – mysterious and hidden from our world. They will 
perform in the Citadel Park. They will create their own story and  have to perform 
various rituals, dances, build appropriate structures (land art) to establish contact 
among other. They will build a bridge between the world known to us and the fanta-
stic world of dreams where imagination is the most important. They will bring these 
lands to reality, materialize the invisible, give them shape. To do so they will use what 
they find aa well as early prepared materials.

The aim will be to stimulate the imagination, sensitize children to the influence 
of space and  nature in the cultural context, building community, understanding 
non-verbal communication, deepening bonds not only by recreating rituals but also 
creating them.

The task of the workshop participants will be to become members of four an-
cient tribes whose form will be invented from scratch, inspired by the surrounding 
space of the Citadel Park. As people of one of the four elements, they create their 
own story, developing their rituals, using their space by giving it special symbols or 
building appropriate structures. The main tool of their work will be imagination. 

Temporarily united as a tribe they will reflect on the meaning of “I” towards each 
other and community as well as “us” towards their place, nature, elements and ta-
med space. The fact that four tribes are related to four forces of nature: air, water, 
fire and earth is also significant. These elements are guardians and at the same time 
they constitute a threat and have an impact on the functioning of residents a given 
village. The assigned element will also be an inspiration for creating some microcul-
ture and the basics of communication, a separate “language”  used by each tribe.  
Its form may be acoustic, artistic or kinesthetic but its common element will be ba-
sed on experience of  nature and elements as well as  natural non-verbal means of 
communication e.g. through gestures, colors or emotional experience. 

The result and the final stage of their creativity will be the presentation based on 
establishing contact with other tribes and giving them a particular message.

The workshop starts with  a discussion about what connects us (people), who we 
are in relation to the world, the places we live in and what we do with them (conquer 
/ civilize / appropriate / tame).

The next stage is:
- conversation with participants, introducing them to the atmosphere of artistic  

activities,
directing the search for contemporary rituals and forms which connect a com-

munity, the reflection on how we work and what we gain creating our own everyday 
rituals,

- presentation and assigning children tasks,
- the course of the workshop will be determined by the imagination of the par-

ticipants which will lead through villages and magical places discovering traces of 
invisible tribes; together we will look for their traces and perform various tasks using 
materials and discoveries that will allow us to discover and materialize the invisible,

- confrontation of tribes in an attempt to communicate, presenting rituals, lan-
guage and culture created by the participants of the workshop.

Materials and equipment
we focus on “findings” like pebbles, leaves, twigs, flowers, etc.,
foil, colored tissue paper, colored yarns, scissors, colored adhesive tapes, strings,  

paints or face crayons, silver foil
Age of participants
7-15 years old

Scenario and conducting: Anna Krupa, Blanka Rylewicz, Michalina Targosz
Artistic supervision: PhD Magdalena Parnasow-Kujawa, PhD Marc Tobias Winterhagen

University of Arts in Poznan (Poland)
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Reflektions
This year’s workshop was an important experience for us. Every day it imposed new 

requirements for us that we had to meet. During the festival our workshop scenario “The 
dance of signs” was constantly modified to get the most potential out of the participants. 
We learned that it wasn’t always possible and appropriate to follow the rigid plan point 
by point.

The scenario is alive, changeable, as well as its participants.
The first day was a test for us, verifying the ideas about scenario and implementation 

of the premises contained in the document. Conducting the workshop in three people 
we experienced a situation in which each of us had a different ideas and assumptions, 
although we wrote the scenario together and it seemed to the same. Unfortunately, the 
lack of our unanimity and children’s difficulty with concentration made the workshop 
chaotic. The diversity of the elements assigned to the participants was received as enco-
uragement to fight and making wars between groups. All of it made us think about the 
performance issue and to refer it to the workshop activities. On the one hand, the theme 
of this year’s edition of the Vincent’s Pocket was play, but on the other hand, a creative 
workshop should be a situation where the most important goal is self-development of 
the participant.

On the second day, we introduced key changes regarding the division into groups - 
children randomly draw lots with whom they would be in the group and on what topic 
they would work  (on the first day the teacher divided the class according to sex). We also 
decided to give  art  materials to the participants later to so that they could focus not 
on “building” a designated task, but on being together, conversations and relationships. 
We also limited the number and ambiguity of the ideas and commentaries, thanks to 
which participants knew exactly what they were doing and for what purpose. Each gro-
up set their own area with a string prepared by us, and the only person was authorized 
to go beyond it, it was one representative who gave the group subsequent tasks and 
brought selected materials. All these actions caused that the previous chaos disappeared 
and was replaced with cooperation between participants and a great work resulting in 
interesting effects. The will to fight also appeared during the workshop, however, we qu-
ickly transformed it into a form of healthy competition - during the presentation of the 
groups.

On the third day we didn’t change much (changes introduced a day before were im-
plemented) and the group of participants was much older than previous ones. It turned 
out that the age dramatically affected the course of the workshop. Children were sensi-
tive to our comments and tips. Presentations of the final effects were clear and imagina-
tive, they met with the interest of other groups. That’s why we unanimously stated that 
this workshop should be directed to older children. 

We were very pleased to be able to participate in this amazing festival, take part in 
workshops and meetings with other people creating this project. Also this time we met 
a lot of interesting people, approaching art and workshops in an unconventional way. 
Work with children, the opportunity of taking active part in their development - imple-
menting them into the world of culture, opening to a new creative potential - is a huge 
gift. Every day participants surprised us with their ideas and interpretations, we learned 
from each other – which is the best in this project. (Anna Krupa, Blanka Rylewicz, 
Michalina Targosz)
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Ludzie, kim jesteście i czego tutaj chcecie?
Warsztaty będą oparte na psychologii człowieka i jego relacjach ze społeczeń-

stwem (człowiek w tłumie), stosunkiem do innych ludzi i być może do siebie samego. 
Uczestnicy stworzą szkice postaci, dorysują twarze oraz inne szczegóły pierwotnie 
anonimowych figur ludzkich. Wykorzystamy przy tym metodę projektową, za pomo-
cą której uczestnicy będą poszukiwać sposobów wyrażania się człowieka w tłumie  
i jego możliwości komunikacyjnych (mimika, gestykulacja). Przewidujemy, że uczest-
nicy będą się opierać na własnych doświadczeniach. 

Zadaniem dzieci jest śledzenie, zrozumienie przesłania Nierozpoznanych – ze-
społu rzeźb plenerowych składającego się z anonimowych postaci w tłumie autor-
stwa Magdaleny Abakanowicz. Jednym ze środków wyrazu obiektu artystycznego 
jest przedstawienie tłumu ludzi bez tożsamości, niedającego „znaków życia”. 

Zadaniem dzieci będzie wybór jednej postaci i jej „ożywienie”, czyli stworzenie 
tożsamości. Chodzi o postać funkcjonującą w tłumie, która być może próbuje się po-
rozumieć. Dzieci mają możliwość przedstawienia różnych typów ludzi, obiekt daje 
możliwość różnych interpretacji. Wszystko zależy od wyboru uczestników. Zadanie 
wykorzystuje metodę projektową (zakładamy, że dzieci wybiorą typ człowieka, z któ-
rym się identyfikują).  

Mogą dorysować twarz (mimikę) lub inny szczegół. Mogą wybrać różne cechy 
identyfikujące, świadczące o charakterze człowieka. Mogą wykorzystać komiksowe 
dymki rozmów lub uchwycić myśli człowieka w tłumie. Jednocześnie mogą kreować 
przesłania skierowane do innych ludzi.  Warsztaty będą się odbywać bezpośrednio 
przy obiekcie, w razie niepogody można pracować w namiocie lub z czarno-białymi 
zdjęciami obiektu.

Warsztaty rozpocznie rozmowa o komunikacji międzyludzkiej, uczuciach  
i emocjach objawiających się w gestykulacji i mimice, w codziennej komunikacji. 
Jak czuje się człowiek w tłumie? Jak na nas działa dotyk, spojrzenie obcego człowie-
ka? Co czyni nas indywidualnymi osobami? Jakie cechy zewnętrzne mogą mówić  
o charakterze człowieka? Następnie zostaną wybrane postaci/pary i stworzone szki-
ce oraz zapis rozmów, myśli poszczególnych postaci. Uczestnicy skupiają się przede 
wszystkim na uchwyceniu mimiki i tworzą dymki komiksowe rozmów lub myśli,  
zapisują przesłania kreowanych postaci. 

Po przyklejeniu rysunków na wybrane postaci (tymczasowe) nastąpi oglądanie 
prac innych uczestników. 

Po końcowej prezentacji autorów – interpretacja efektów (uzasadnienie wyboru 
postaci i treści). Uczestnicy odgrywają rolę człowieka w tłumie, odtwarzają różne re-
lacje i sytuacje, symulując uczucia (zostanie wykonane nagranie wideo).
Materiały
blok rysunkowy A2 60 szt., 20 zestawów kredek, 20 zestawów flamastrów, 20 szt. gu-
mek, twarde podkładki do rysowania A2 20 szt., taśmy samoprzylepne 3 szt., dzieci 
przyniosą ze sobą poduchy do siedzenia lub karimatki
Wiek uczestników
7-15 lat

Scenariusz: dr Tatiana Bachurová
Prowadzenie: Simona Gajdošová, Viktória Gluchá, Sabina Vodová

Opieka artystyczna: dr Tatiana Bachurová
Uniwersytet Preszowski w Preszowie (Słowacja)
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Refleksje
Temat tegorocznych warsztatów – Między zabawą a performansem – był dla nas 

wielkim wyzwaniem. Rozważania nad stosunkiem performansu a zabawy zmusiło nas 
do poszukiwania związków pomiędzy na oko niepowiązanymi działalnościami. Wy-
nikiem naszego projektu jest połączenie dziecku bliskich elementów perfomatywnych  
z zabawą. Jednym z głównych bodźców naszego projektu jest obiekt artystyczny, za po-
średnictwem którego możemy rozwijać kreatywność dziecka. 

Park Cytadela oferuje przepiękne obiekty artystyczne, stwarzające doskonałą sym-
biozę z architekturą parku. Dla naszego projektu wybraliśmy sztukę Magdaleny Abaka-
nowicz – Nierozpoznani. Dzieło o bardzo szerokich możliwościach interpretacyjnych. 
Postawiliśmy na jego aspekt komunikacyjny. Ten utwór nadnaturalnych wymiarów był 
dla nas placem zabaw. Można było w niego wejść, swobodnie przespacerować, poma-
cać, objąć... Podczas wstępnej rozmowy z uczestnikami analizowaliśmy znaczenie, prze-
słanie tego utworu. W odniesieniu do znaczenia tego utworu liczyliśmy na spontaniczne 
reakcje dzieci. Niektóre reakcje zaskoczyły nas swoim nietypowym rozumieniem. Dzieci 
zwróciły naszą uwagę na detale, których nie byliśmy świadomi. W drugiej części projek-
tu dzieci miały za cel wybrać jedną postać z tłumu i dotworzyć to, czego jej najwięcej 
brak – głowy i przekazującej wiadomości (przesłania do innych ludzi). Zakładaliśmy, że 
dzieci skorzystają z własnych kontekstów interpretacyjnych. Przypuszczenia okazały się 
słuszne, dzieci inspirowały się własnymi doświadczeniami procesu komunikacji anoni-
mowego człowieka w tłumie, ale uzupełniały to językiem inspirowanym grami kompu-
terowymi, ulubionymi postaciami komiksowymi lub bohaterami filmowymi. Wynikiem 
jest interesująca treść, którą warto ściślej zanalizować. Ze starszą grupą (13-14 lat) 
próbowaliśmy udawać rolę indywidua w tłumie, które chce nam coś przekazać. W tym 
właśnie momencie wykorzystano element performatywny. W trakcie działań twórczych 
powstawały sytuacje komiczne, ponieważ uczestnicy interesowali się wzajemnymi inter-
pretacjami kolegów. Powstała idealna sytuacja do uzupełnienia samowiedzy i wzajem-
nego poznania. 

Przebieg i wyniki naszego warsztatu oceniamy jako bardzo pozytywne. Dla naszej 
praktyki pedagogicznej są bardzo inspirujące. Dziękujemy tłumaczce, Marcie Tracew-
skiej, która przyczyniła się do bezproblemowego przebiegu warsztatów. Negatywnie 
oceniamy fakt, że każdego dnia pracowaliśmy z inną grupą wiekową, co było dosyć 
wymagające. Dla jednego warsztatu polecamy organizatorom wybrać jedną grupę 
wiekową. Wyczerpujące były też dyskusje zaraz po warsztatach. Byłyśmy już zmęczone. 
Polecamy przedstawiać spostrzeżenia w trakcie podsumowującej prezentacji. Wbrew 
tym małym niedociągnięciom bardzo cenimy warsztaty ze względu na cenne wrażenia  
i wspomnienia, na kreatywnie spędzony czas i bardzo miłych i inspirujących ludzi. Wiel-
kie dzięki!!! (Tatiana Bachurová)
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People, who are you and what do you want here?
The workshops will be based on human psychology and its relations to a society 

(a man in a crowd), a relationship to other people and perhaps to the inner world. 
Participants will create sketches of figures, draw faces and other details of originally 
anonymous human figures. We will use the design method, with the help of which 
the participants will look for ways of expressing a man in the crowd and his com-
munication capabilities (facial expressions, gestures). We anticipate that participants 
work will be based on their own experiences.

The children’s task is to follow and understand the message of the Unrecog-
nized – a set of outdoor sculptures consisting of anonymous figures in the crowd 
by Magdalena Abakanowicz. One of the means of expression of an artistic object 
is to present a crowd of people without identity, not showing any “signs of life”.  
The task of children will be to choose one character and “revival” it, that is, to create 
an identity. It’s about a person functioning in a crowd that may be trying to commu-
nicate. Children have the opportunity to present different types of people, the art 
work gives the possibility for different interpretations. It all depends on the choice of 
participants. The task is based on the project method (we assume that children will 
choose the type of person they identify with).

Children can draw a face (facial expressions) or other detail. They can choose dif-
ferent identification features that refer to the character of a human being. They can 
use comic speech bubbles or capture people’s thoughts in the crowd. At the same 
time, they can create messages addressed to other people.

Workshops will be held directly at the Unrecognized, in case of bad weather we 
can work in a tent or with black and white photos of the object.

The workshop will start with a conversation about interpersonal communica-
tion, feelings and emotions manifested in gestures and facial expressions, in every-
day communication. How does a man feel in a crowd? How do a touch and a look  
of a stranger affect us? What makes us to be individual people? What kind of external 
features can suggest the character of a human being?

Next, the children will choose figures / pairs and created sketches as well as the 
record of their conversations and thoughts. The participants are to focus primarily 
on capturing facial expressions and create comic speech bubbles of conversations or 
thoughts, they will also write the messages of the created figures. After gluing draw-
ings to selected figures (temporary), all participants visit other children art works.

After the final presentation children discuss the results of their works (justifica-
tion for choosing the form and content).
Participants play the role of a man in a crowd, they recreate different relationships 
and situations, simulating diverse feelings (a video recording will be made).
Materials
drawing block A2 60 pieces, 20 sets of crayons, 20 sets of felt pens, elastic bands 20 
pieces, hard pads for drawing A2 20 pieces, self-adhesive tapes 3 pieces, cushions for 
sitting or foam pads  
Age of participants
7-15 years old

Scenario: PhD Tatiana Bachurová
Instructors: Simona Gajdošová, Viktória Gluchá, Sabina Vodová

Artistic supervision: PhD Tatiana Bachurová
Prešov University in Prešov (Slovakia)
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Reflektions
The topic of this year’s workshops – Between Play and Performance – was a great 

challenge for us. Considering the relationship of performance and play forced us to look 
for relationships between seemingly unrelated activities. The result of our project is to 
connect performative elements of the child’s behavior with play. One of the main stimuli 
of our project is an artistic object through which we can develop the creativity of the 
child.

The Citadel Park offers beautiful artistic objects, creating a perfect symbiosis with the 
park’s architecture. For our project, we chose the art work by Magdalena Abakanowicz 
– The Unrecognized. A work with very wide interpretation possibilities. We focused on 
its communication aspect. This object of supernatural dimensions was a playground for 
us. It was possible to enter it, walk freely, feel, hug ... During the initial conversation with 
the participants we analyzed the meaning, the message of this object. Regarding the 
importance of this work, we counted on spontaneous reactions of children. Some reac-
tions surprised us with their unusual understanding. The children drew our attention to 
details that we were not aware of. In the second part of the project, the children were to 
choose one character from the crowd and created what it lack the most - its head and its 
message (messages to other people). We assumed that children would use their own in-
terpretive contexts. The assumptions turned out to be correct, the children were inspired 
by their own experiences of the communication process of an anonymous human being 
in the crowd, and they complemented it with a language inspired by computer games, 
favorite comic books characters, or film heroes. The result is interesting content, which 
should be analyzed more accurately. With an older group (13-14 years old) we tried to 
pretend to be an individual in a crowd that wants to tell us something. At that moment, 
performative elements were used. During the creative activities, comic situations arose 
because the participants were interested in interpretations of their colleagues. This led to 
an ideal situation for self-knowledge and mutual understanding.

We evaluate the course and results of our workshop as very positive. For our peda-
gogical practice, they were very inspiring. We thank our interpreter Marta Tracewska, 
who contributed to the smooth running of the workshops. We negatively assess the fact 
that each day we worked with a different age group, which was quite demanding. For 
one workshop, we recommend organizers to choose one age group. The discussions were 
also exhausting right after the workshops. We were very tired. We recommend present-
ing the observations during the summary presentation. Despite these small weaknesses, 
we highly evalue the workshops because of the valuable impressions and memories of 
creative time spent and very nice and inspiring people. Thanks a lot!!! (Tatiana Bachu-
rová)
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We mgle – tajemnica 
Labirynt z półprzezroczystej, białej tkaniny rozpiętej pomiędzy drzewami stanie 

się miejscem spotkania. Przygotują go prowadzący. Uczestnicy będą chodzić wśród 
zwiewnych, białych płaszczyzn i przez nie obserwować otoczenie. Świat przybierze 
nieco nierealny wygląd, a to wrażenie przebywania w gęstej mgle pozwoli się prze-
konać, że w takich warunkach łatwiej jest coś ukryć. Może siebie, a może jakąś ta-
jemnicę? Czym jest tajemnica? Wszyscy zastanowią się nad tym wspólnie, następnie 
każdy dostanie fragment odcięty z wiszącej tkaniny i użyje go do ukrycia siebie. 

Konieczna będzie wzajemna pomoc. Przy okazji czas na refleksję: czy człowiek 
nie jest największą tajemnicą? Spowici i schowani w swoich szatach uczestnicy wy-
ruszą na spacer a gdy spotkają się z inną grupą, zaczną (przy jej pomocy) wychodzić 
ze swoich przebrań i ujawniać się światu. Na zakończenie z tkanin powstaną rzeźby, 
które ustawione w kręgu zainspirują wszystkich do refleksji. Po warsztacie uczestnicy 
będą wiedzieli, czym jest performans, gdyż na pewien czas sami stali się performe-
rami.

Cele warsztatu to zapoznanie z formą wypowiedzi artystycznej jaką jest perfor-
mans, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, rozwijanie percepcji i wrażliwości w  ob-
serwowaniu otoczenia, rozwijanie umiejętności współpracy, wzajemnej pomocy, 
pracy w grupie.

Warsztat rozpocznie rozmowa o tajemnicy, tajemniczości oraz o mgle, która za-
ciera kształty, rozmywa barwy i ukrywa przed naszym wzrokiem część otoczenia – 
tym skuteczniej, im dalej coś się znajduje. 

– Każdy otrzymuje kawałek tkaniny i tworzy z niego nakrycie głowy zasłaniające 
oczy. 

– Uczestnicy przechodzą pomiędzy rozwieszoną wśród drzew tkaniną, obser-
wując, jak zmienia się obraz rzeczywistości w zależności od tego, przez ile półprze-
zroczystych warstw ją oglądają oraz rozpoznając przez dotyk to, co znajduje się po 
drugiej stronie zasłony.

– Prowadzący wyjaśniają, czym jest performans oraz to, że każdy może stać się 
performerem. Wysnuty zostaje wniosek, że każdy człowiek stanowi tajemnicę. Zosta-
je podane zadanie, żeby stworzyć dla siebie „szatę ukrywającą przed światem”.

– Każdy dostanie ok. 3-metrowej długości kawałek tkaniny, z którego stworzy 
swoją szatę (zwijając materiał, drąc, gniotąc itp.), pomagając sobie nawzajem.

– Na spacerze, po spotkaniu z inną grupą zaczyna się (przy jej pomocy) „ujawnia-
nie tajemnic”, czyli wychodzenie z przebrania.

– Każdy uczestnik tworzy rzeźbę z tej tkaniny, która stanowiła jego strój. Ta forma 
przestrzenna symbolizuje jego tajemnicę. Prace zostają ustawione w kręgu. Rozmo-
wa o wrażeniach kończy spotkanie.
Materiały
linka do rozwieszenia tkaniny ok. 80-100 m.b., agrafki 300-400 szt., nożyczki 25szt., 
drewniane spinacze do bielizny, na każdy warsztat: biała tkanina (flizelina) szer. 
ok.1,4m. ok. 4 m.b. na osobę (80-100 m.b.), biała, bawełniana tasiemka szer.1cm ok. 
3m na osobę (60-80 m.b.), taśma dwustronnie klejąca 3 szt.
Wiek uczestników
7-15 lat

Scenariusz: Anna Meissner
Prowadzenie: Anna Meissner, Aleksandra Sarna, Iwona Skonieczna-Komorowska

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Opieka artystyczna: dr Beata Marcinkowska

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Polska)



86

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

Refleksje 
Udział w 17. Międzynarodowych Warsztatach Niepokoju Twórczego Kieszeń Vin-

centa był dla naszego zespołu bardzo inspirującym i ciekawym doświadczeniem. Przede 
wszystkim fakt, że równocześnie, w niezbyt dużym oddaleniu pracowało wiele grup, 
przyczynił się do stworzenia wspaniałej atmosfery współdziałania w jednym, doniosłym 
wydarzeniu, oraz poczucia współtworzenia go, co zapewne wzmacniało dyspozycje 
twórcze zarówno uczestników, jak i nas, prowadzących. Dodatkowo, wielką wartość 
stanowiły codzienne spotkania podsumowujące warsztaty, podczas których dzieliliśmy 
się spostrzeżeniami, wymienialiśmy uwagi i komentowaliśmy własne działania. Stawało 
się to zachętą do wprowadzania korekt i innowacji podczas prowadzonych następnego 
dnia zajęć.

Warsztat, który przygotował i przeprowadzał nasz zespół, został zaprojektowany  
tak, by mogły brać w nim udział wszystkie grupy wiekowe. I fakt, że każdego dnia gości-
łyśmy uczestników w zupełnie innym wieku sprawił, że każdy dzień warsztatowy przebie-
gał nieco inaczej. Na przykład najstarsza grupa stworzyła na zakończenie imponującą 
instalację wśród drzew, wspaniale się przy tym bawiąc (szczególnie podczas demonta-
żu pracy), ale młodsze grupy, nieco już zmęczone, zostały poproszone o ułożenie się na 
trawie w taki sposób, by stworzyć oryginalny układ przestrzenny i był to jednocześnie 
dla nich moment odpoczynku, relaksu i wyciszenia się po dwugodzinnej aktywności. 
Oczywiście, działania performatywne, które zostały wykreowane przez uczestników  
i które stanowiły kluczowy punkt naszego warsztatu były dla nas niezwykle inspirują-
cym, ciekawym a często także głęboko poruszającym przeżyciem. Stanowiły też dla nas 
dowód na to, że prowadzony przez nas warsztat spełnił swoje zadanie. Ważnym punk-
tem naszego programu, który – jak się okazało – spełnił pokładane w nim oczekiwania, 
było „przejście przez mgłę” czyli przeprawa przez ograniczające widzenie rozwieszone 
wśród drzew tiulowe zasłony. Sprawiało to, nieodmiennie, wielką uciechę uczestnikom, 
ale także opiekunom grup i oczywiście nam, prowadzącym również. Właściwie każdy 
punkt zaproponowanych przez nas działań można by długo komentować, ale szcze-
gólnie warty odnotowania jest fakt, że spontanicznie, podczas pierwszego dnia zajęć, 
przedstawiłyśmy uczestnikom rekonstrukcję performansu autorstwa Yoko Ono „Cut pe-
aces”, dzięki czemu udało się przybliżyć im charakter tego typu działań i zainspirować do 
samodzielnej kreacji. Zostało to powtórzone również podczas kolejnych dni.

Warsztat możemy uznać za udany, gdyż aktywne uczestnictwo wszystkich grup, ra-
dość ze wspólnego działania młodych twórców a przede wszystkim ich zaangażowanie 
były dowodem na to, że zadanie, które sobie postawiłyśmy (zapoznanie uczestników  
z ważnym zjawiskiem w sztuce jakim jest performans i zainspirowanie do tego, by każdy 
– na czas warsztatu – został performerem) zostało wypełnione. Wszystko to, oczywiście, 
nie byłoby możliwe bez wspierających nas i doskonale dbających o stronę techniczną 
organizatorów oraz pięknego,  inspirującego miejsca jakim jest park Cytadela. (Anna 
Meissner)
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In the fog – a mystery
A labyrinth of semi-transparent white fabric stretched between trees will be-

come a place of encounter. Participants will walk among flimsy white surfaces and 
observe the surrounding world through them. The world will take a slightly unreal 
look, and the impression of being in a dense fog will convince children that in such 
conditions it is easier to hide something. 

Maybe a person or maybe a secret? What is a secret? Participants will together 
think about it. Then everyone will get a piece cut off from a hanging fabric and will 
use it to hide him/herself. Mutual assistance will be needed. By the way, it’s time for 
reflection: isn’t a man the greatest secret? Wrapped and swathed in their robes, the 
participants will go for a walk and when they meet another group, they will start 
(with its help) to leave their disguises and reveal themselves to the world. 

At the end children will make sculptures of the used fabric, which set in a circle 
will inspire everyone to reflection. After the workshop, the participants will know 
what performance is, because for a time they have become performers themselves.

The aims of the workshop is to familiarize children with the form of artistic ex-
pression – performance, developing creativity and imagination, developing percep-
tion and sensitivity in observing the environment, developing the skills of coopera-
tion, mutual help, working in a group.

The workshop will start with a conversation about mystery and fog, which blurs 
shapes, colors and hides a part of the surrounding world – the more effective the 
farther the thing is located.

– Everyone receives a piece of fabric and creates a headwear covering his/her 
eyes.

– Participants walk between the fabric hung in the trees, watching how the im-
age of reality changes depending on how many semi-transparent layers they view it 
and recognizing by touch what is on the other side of the curtain.

–  The instructors explain what a performance is and also that everyone can be-
come a performer. The conclusion is drawn that every human being is a mystery. 
A task is given to create “a robe hiding from the world.”

– Everyone will get an approx. 3-meter-long piece of fabric, from which he/she 
will create a robe (rolling up the material, tearing, crushing, etc.), children are to help 
each other.

– During a walk, after meeting another group, (with its help) begins “revealing 
secrets”, which is, getting out of disguise.

–  Each participant creates a sculpture from this fabric, which was his/her outfit. 
This spatial form symbolizes its mystery. The works are placed in a circle. The conver-
sation about the reflections on the workshop ends the meeting.

Materials
a string to hang the fabric about 80-100 m, safety pins: 300-400 pcs, scissors 25 

pieces, wooden clothes pegs, for each workshop: white fabric (non-woven), width 
about 1.1m. about 4 m per person (80-100 m), white, cotton ribbon, width 1cm, ap-
prox. 3m per person (60-80 m), double-sided adhesive tape 3 pcs.

Age of participants
7-15 years old

Scenario: Anna Meissner
Conducted by: Anna Meissner, Aleksandra Sarna, Iwona Skonieczna-Komorowska

Artistic supervision: PhD Beata Marcinkowska
The Strzeminski Academy of Fine Arts in Łodz (Poland)
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Reflections
Participation in the 17th International Creative Anxiety Workshops Vincent’s Pocket 

was a very inspiring and interesting experience for our team. Above all, the fact that at 
the same time, many groups worked close to each other, contributed to the creation of 
a great atmosphere of cooperation in one important event, and a sense of co-creation, 
which probably reinforced the creative dispositions of both the participants and creators 
of the workshops. In addition, daily meetings summarizing the workshops during which 
we shared observations, exchanged comments and commented on our own activities 
were a great value. It became an incentive to introduce corrections and innovations dur-
ing the next day’s workshops.

The workshop, which was prepared and carried out by our team, was designed for 
all age groups. And the fact that each day we hosted participants of a completely differ-
ent age, made each workshop a bit different. For example, the oldest group created an 
impressive installation among the trees, having fun at the same time (especially during 
disassembling work), but younger groups, were a bit tired at the same point of a work-
shop so they were asked to arrange an installation on the grass in such a way as to create 
an original spatial layout and it was for them a moment of rest, relaxation and tran-
quility after a two-hour activity. Of course, performative actions created by the partici-
pants which were the key point of our workshop were a very inspiring, interesting and 
often deeply moving experience for us. They also proved that the workshop we carried 
out fulfilled its tasks. An important point of our program, which - as it turned out – met 
the expectations, was “crossing through the mist” or crossing through curtains hanging 
among trees which limited vision. It was a great fun for the participants, but also for the 
group’s supervisors and, of course, us, the animators. In fact, each activities we proposed 
could be commented on for a long time, but it is particularly noteworthy that spontane-
ously, during the first day of workshops, we presented the reconstruction of the perform-
ance by Yoko Ono “Cut Piece” to participants, thanks to which we were able to familiarize 
them with the nature of these activities and inspire for independent creation. This was 
also repeated on subsequent days.

Our workshop can be considered successful, because the active participation of all 
groups, the joy of the joint efforts of young creators and, above all, their commitment 
were proof that the task we set ourselves (to familiarize the participants with an impor-
tant phenomenon of performance art and inspiring them to become a performer – for 
the time of the workshop) were fulfilled. All this, of course, would not have been possible 
without the support of the organizers who cared for the technical side of the project and 
the beautiful, inspiring place, which was the Citadel Park. (Anna Meissner)
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Ludzie, kim jesteście i czego tutaj chcecie? People, who are you and what do you want here?
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Fotografia – sztuka malowania światłem
Warsztaty mają na celu zapoznać dzieci z zasadą działania światła i powstawania 

fotografii poprzez pogadankę, kreatywną pracę w grupach, ćwiczenia z wykorzysta-
niem aparatu fotograficznego, wspólne oglądanie fotografii, wydruki.

Na wstępie dzieci zostaną przywitane i podzielone na trzy grupy. Każdy z instruk-
torów wyjaśni, jak działa światło i opowie o podstawowej zasadzie działania aparatu, 
wytłumaczy pojęcia związane z fotografią, np. długi czas naświetlania w jasny i przy-
stępny dla dzieci sposób.

Dzieciom zostaną rozdane latarki lub światełka led. Następnie w formie losowa-
nia lub gry zostanie ustalona kolejność, kto kiedy będzie świecił, a kto w tym czasie 
będzie naciskał spust migawki. Podczas wykonywania zdjęć przewidziane będzie 
świecenie latarkami przez troje dzieci, czwarte będzie robić zdjęcie. Wcześniej zosta-
ną przygotowane przez instruktorów duże kartony wymalowane czarną farbą i po-
wleczone czarną folią tak, by stworzyć idealne warunki do malowania światłem. Będą 
w nich wykonane otwory na ręce i przymocowane ciemne rękawy, by do wnętrza 
kartonu nie dostało się światło, które mogłoby zakłócić proces powstawania obrazu. 
Po drugiej stronie w dodatkowy otwór będzie wsunięty obiektyw aparatu fotograficz-
nego, którym można sterować z zewnątrz. Aparat będzie stał na statywie. 

Dzieci będą wkładać przez otwory ręce z latarkami i świecić w kierunku aparatu. 
Zostaną poinformowane o możliwościach wykonywania ruchu, tworzenia napisów, 
malowania kwiatków i innych kształtów. Poprzez takie ruchy na matrycy aparatu za-
pisze się światło, które będzie przypominać neon. Przy większej liczbie dzieci malu-
jących w tym samym czasie fotografia będzie jeszcze ciekawsza. Opcjonalnie można 
zainstalować komputery i drukarki, dzięki którym można by na żywo oglądać i dru-
kować efekty pracy.

Każde dziecko wykona trzy fotografie. Dziecko naciskające spust migawki może 
sugerować, co ma się znaleźć na fotografii. Obrazy mogą składać się z liter, cyfr – 
ważne by pamiętać, iż obraz jaki powstanie, jest lustrzanym odbiciem. Podczas na-
ciskania spustu migawki aparatu pozostałe dzieci będą obserwować powstające na 
wyświetlaczu obrazy, które będą widoczne przez ok. 5 sekund po wykonania zdjęcia.

Po zebraniu materiału przez całą grupę, zostanie on wgrany do komputera, 
następnie  wyświetlony na ekranie monitora. Opcjonalnie fotografie mogą zostać 
wydrukowane na pamiątkę i może powstać także wystawa prac. Podsumowaniem 
będzie krótki pokaz fotografii artystów wykorzystujących taki sposób malowania 
różnymi źródłami świateł do tworzenia zadziwiających fotografii. 

Powstawanie obrazu przy użyciu światła budzi w dzieciach ochotę do ekspery-
mentów. Poszerzają więc nie tylko wiedzę, ale zdobywają umiejętności pozwalające 
im na kreatywne  działania w przyszłości. 
Materiały i narzędzia 
6 kartonów 117x78x95cm (np. CAC10 dostępny na www. rajpack.pl, czarna farba 
akrylowa matowa w aerozolu 400ml 3 szt., czarna folia pakowa szer. 50cm, grub. 
23mic., 5kg 2 szt., czarne długie zakolanówki bawełniane 100den, wys.90cm 12par, 
papier do wydruku kolorowego laserowego A4 laser 160g 250 arkuszy, np. POLColor 
Laser, mały zszywacz do papieru na min. 25 kartek x 1(z dodatkowymi zszywkami)
Sprzęt
3 x aparaty fotograficzne „lustrzanki” z matrycą niekoniecznie pełnoklatkową  
z naładowaną baterią, np. Canon EOS 1300D z kartami pamięci 32GB, 3 statywy pod 
aparat lustrzankę, wys. min. 50cm, max.180cm, 3 obiektywy do aparatów z szerokim 
kątem widzenia i min. ostrzeniem od 25cm, np. Canon 18-55mm, komputer z moni-
torem do pokazu zdjęć z przeglądarką plików graficznych, (opcjonalnie 3 komputery 
+ monitory z oprogramowaniem pozwalającym połączenie aparatu z komputerem), 
drukarka druku kolorowego laserowa np. OKI332DN
Wiek uczestników
6 -15 lat

Scenariusz: Irena Polit
Opieka artystyczna: prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (Polska)
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Photography - art of painting with light
The workshops aim to familiarize children with the principle of light and the cre-

ation of photographs through a talk, creative work in groups, exercises with the use 
of a camera, watching photos together, and printouts.

At the beginning, children will be greeted and divided into three groups. Each of 
the instructors will explain how the light works and will discuss the basic principle of 
the camera’s operation, explain the concepts related to photography, such as long 
exposure time in a clear and accessible way for children.

Children will be given torches or LED lights. Then, in the form of a draw or game, 
the order will be set, who will shine and who will press the shutter button during 
this time. During shooting, flashlights will be provided by three children, the fourth 
will take a picture. Before that, the instructors will prepare large cardboard boxes 
painted with black paint and coated with black foil to create the ideal conditions 
for painting with light. Hand holes and dark sleeves will be made in them so that no 
light gets inside of the cardboard box which could interfere with the image forma-
tion process. On the other side in an additional hole a lens will be shoved, which can 
be controlled from the outside. The camera will be on a tripod.

Children will put their hands through the holes with flashlights and shine to-
wards the camera. They will be informed about the possibilities of moving, creating 
subtitles, painting flowers and other shapes. Through such movements, a light that 
resembles neon will appear on the camera matrix. With more children moving at the 
same time, photography will be even more interesting.

Optionally, we can install computers and printers in order to watch and print 
work effects live.

Each child will take three photographs. The child who is pressing the shutter but-
ton can suggest what should be included in the photo. Images can consist of letters, 
numbers - it is important to remember that the image that will be created is a mir-
ror image. When pressing the camera shutter button, the remaining children will 
be observing the images appearing on the screen, which will be visible for about 5 
seconds after the picture is taken.

After the material has been collected by the whole group, it will be uploaded to 
the computer, and then displayed on the monitor screen. Optionally, photographs 
can be printed as a gift and an exhibition of works can also be created.

The summary will be a short presentation of photographs taken by artists using 
this way of painting with various light sources to create amazing photographs.

The creation of a picture using light awakens in children the desire for experi-
ments. Therefore, children can gain not only knowledge but also acquire skills that 
allow them to be creative in the future.
Materials and tools
6 cartons 117x78x95cm (e.g. CAC10 available on www.rajapack.pl), black matt acryl-
ic paint spray 400ml 3 pcs, black foil wrapping width 50cm, thick. 23mic., 5kg 2 pcs, 
black long cotton overknee 100den, wys.90cm 12par, paper for printing color laser 
A4 laser 160g 250 sheets, e.g. POLColor Laser, small paper stapler for min. 25 sheets 
x 1 (with additional staples)
Equipment
3 x cameras “SLR” with a matrix not necessarily full frame with a charged battery, e.g. 
Canon EOS 1300D with 32GB memory cards, 3 camera stands for a DSLR camera, 
height min. 50cm, max.180cm, 3 lenses for cameras with a wide viewing angle and 
min. sharpening from 25cm, e.g. Canon 18-55mm, a computer with a monitor for 
a photo show with image files browser, (optionally 3 computers + monitors with 
software allowing connection of the camera with a computer), a color laser printer, 
e.g. OKI332DN
Age of participants
6 -15 years old

Scenario: Irena Polit
Artistic supervision: Professor Eugeniusz Jozefowski

The Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wroclaw (Poland)
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Gliniane obrazy
Działania warsztatowe wykonywane przez dzieci polegać będą na malowaniu 

swoich wyobrażeń na glinianych naczyniach. Po wykonaniu tego zadania dzieci roz-
bijają młotkiem pomalowane naczynia. Następnie układają fragmenty rozbitych gli-
nianych naczyń (na wcześniej przygotowanym podłożu z modeliny) w  mozaikę.

Prowadzący warsztat przyprowadza grupę dzieci, która jest zapoznawana z te-
matem warsztatu oraz zadaniem, które trzeba wykonać. Po przedstawieniu tematu 
i wyjaśnieniu wątpliwości (gdyby takie wystąpiły) prowadzący wraz z opiekunem 
dzielą dzieci na grupy dwuosobowe.

Każda grupa otrzymuje potrzebne materiały i dzieci wykonują zadanie, malując 
swoje wyobrażenia na glinianych naczyniach.

Po namalowaniu swoich wyobrażeń i wyschnięciu farby dziecko pod nadzorem 
prowadzącego, bądź jego pomocników, utrwala obraz za pomocą lakieru do włosów 
w sprayu.

Następnie otrzymują po około 80 gramów modeliny w celu przygotowania kwa-
dratowego podłoża o powierzchni 10x10cm. Po jego przygotowaniu  dziecko wraz  
z nadzorującym go prowadzącym rozbija naczynie młotkiem na drobne kawałki.

Korzystając z tych glinianych fragmentów naczyń, dzieci układają według wła-
snego pomysłu na przygotowanym podłożu barwną, abstrakcyjną mozaikę.

Kiedy wszystkie dzieci wykonają mozaikę, zostanie ona umieszczona w różnych 
częściach parku. Prace zostaną ułożone wzdłuż alejek prowadzących w głąb parku 
tak, by wszyscy odwiedzający park mogli podziwiać wykonane przez dzieci mozaiki 
z wcześniej namalowanych wyobrażeń.
Materiały
farba akrylowa 12 kolorów, pędzelki szt. 12, młotek szt. 3, lakier do włosów szt. 2,  
naczynia gliniane szt. 75, modelina, naczynia do wody szt. 39.

Scenariusz: Bogusława Lisiecka 
Opieka artystyczna: prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (Polska)
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Clay paintings
The workshop activities performed by children will be based on painting their 

ideas on clay vessels. After this task, children smash the painted dishes with a ham-
mer. Then they arrange fragments of broken clay vessels (on a previously prepared 
ground from modeling clay) into a mosaic.

At first, the animators familiarize children with the topic of the workshop and 
the task to be performed. After presenting the subject and explaining the doubts 
(if there are some), the animators together with the teacher divide children into two-
person groups.

Each group receives necessary materials and children perform the task by paint-
ing their ideas on clay vessels.

After painting his/her ideas and drying the paint, the child fixes the painting with 
a spray hairspray under the supervision of the teacher.

Then they receive about 80 grams of polymer clay to prepare a square substrate 
with a surface of 10x10cm. After some preparation, the child, together with the in-
structor who supervises him/her, breaks the vessel into small pieces with a hammer.

Using these clay fragments of vessels, children arrange a colorful, abstract mo-
saic according to their own ideas.

When all children make their mosaics, they will be placed in different parts of the 
park. The works will be arranged along the paths leading to the center of the park 
so that all visitors to the park can admire mosaics made by children.
Materials
acrylic paint 12 colors, brushes item12, hammer pcs. 3, hairspray item 2, clay dishes 
pcs. 75, modeling clay, dishes for water pcs. 39.

Scenario: Boguslaw Lisiecka
Artistic supervision: Professor Eugeniusz Jozefowski

The Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wroclaw (Poland)
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Gry kolorów
W trakcie warsztatów uczestnicy staną się członkami jednej z kolorystycznych 

– neoplastycznych drużyn, które podejmą barwną „grywalizację”. Całe spotkanie bę-
dzie się składać się dziesięciu rund, każda zgodnie z innymi zasadami, lecz cel będzie 
jeden – tworzenie dzieł poprzez zabawę. Uczestnicy w każdej z rund pozostawiają 
różnego typu ślady swojej aktywności przy pomocy najróżniejszych plastycznych 
narzędzi. Po zabawie pozostaną dzieła-zapisy i… mamy nadzieję dobre humory. Po 
wprowadzeniu do zagadnień działań performatywnych, informacja o sztuce neopla-
styków, ich inspiracjach i prekursorach.

Uczestnicy podzielą się na max. 5 grup, z których każda wylosuje jeden kolor.
Odbędzie się ok. 10 rund. Co 5 rund odpoczynek (np. ćwiczenia rozluźniające/

rozciągające). Każda z rund będzie się różnić od pozostałych pewnymi zasadami ła-
pania przeciwników. Podczas zabawy będzie obowiązywało przestrzeganie poda-
nych przez instruktorów reguł.

Przykłady zabaw: 
– Rysowanie kółek/kółkopodobnych figur pisakiem (w kolorze wylosowanym 

wcześniej przez drużynę), aby usidlić w nim drużynę przeciwnika.  Wygrywają ci, 
którzy złapią wszystkich z przeciwnej drużyny.

– W tej zabawie będą takie same zasady, jak w pierwszej, ale na kuckach oraz 
suchą pastelą.

– Kolejna będzie polegała na rysowaniu kółek sypkim grafitem z dodatkiem 
barwnika, pigmentu. Należy złapać w nie jak najwięcej członków drużyny przeciw-
nej. 

– Aby złapać przeciwnika należy dotknąć jego kombinezon (ciało się nie liczy) 
swoim pisakiem, aby wykluczyć go z rundy. Aby uratować złapanego członka ze 
swojej drużyny trzeba narysować pisakiem kółko wokół niego. Wygrywa ta drużyna, 
która złapie najwięcej dzieci z przeciwnej drużyny przed zakończeniem rundy.

– Inna będzie polegać na tym, że, każdy z członków drużyny ma za zadanie na-
rysować grafitem z barwnikiem/suchą pastelą, odpowiadającą kolorowi wybranej 
drużyny, kółka (w kolejnej zabawie trójkąty lub kwadraty) stykające się brzegami,  
w kierunku mety. Czas, ok. 3 sekundy, dopóki prowadzący nie krzykną np.: „kogo 
złapie baba jaga na raz dwa trzy? Czy to będziesz ty?!” Po tym wszyscy zawodni-
cy muszą zastygnąć w bezruchu. Gdy ktoś się poruszy, wraca na start i musi robić 
(gdzie indziej) od nowa kółka. (jeśli kółka nie będą się stykać ze sobą, taka osoba też 
wraca na start). Prowadzący się odwracają i drużyny znowu rysują kółka, aż któryś  
z prowadzących nie krzyknie komendy/wierszyka. Gra kończy się w momencie, gdy 
dobiegną wszyscy z jednej drużyny do mety.

– Malowanie kółek lub podobnych figur farbą stopami, aby usidlić w nie drużynę 
przeciwnika. Wygrywa ten, kto złapie najwięcej członków z przeciwnej drużyny. Na-
leży to robić tip-topami. 

Na koniec uczestnicy podzielą się własnymi przemyśleniami odnośnie perfor-
mansu, własnych doświadczeń  oraz osiągniętego efektu. Dzieci poprzez swoją zaba-
wę przyciągają uwagę widzów – którzy są istotnym elementem sztuki performansu.  
Zostaną skonfrontowane z tą sytuacją poprzez pokazanie im dokumentacji. 
Materiały i narzędzia 
obszerna, duża biała płachta z materiału, np. plandeka/ lub brystole format B1, farby 
plakatowe (kolory: żółty, niebieski, czerwony, czarny oraz szary), pisaki, markery, 30 
szt. (5 różnych kolorów po 5 szt. na osobę), pastele suche, grafit w proszku (5 różnych 
kolorów po 5 szt. na osobę), kombinezony malarskie jednorazowe zabezpieczające 
przed zabrudzeniem ubrań uczestnika (min. 26 szt.), taśmy mocujące, kleje.
Wiek uczestników
7-12 lat

Scenariusz: Maria Jasińska, Monika Szpadkiewicz
Opieka artystyczna: dr Barbara Kaczorowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
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Color games
During the workshop its participants will become members of one of the colorfull-

-neoplastic teams which will undertake a colorful “gamification”. The whole meeting 
will consist of ten rounds, each led according to different rules, but there will one be 
goal - creating works through play. Participants in each round leave various traces of 
their activity with the help of different artistic tools. After the game there will remain 
works-records and ... we hope good moods.

After introducing to the issues of performative activities, information about Neo-
plasticism its inspirations and precursors.

Participants will be divided into max. 5 groups, each of which will draw one 
color.

There will be about 10 rounds. Every 5 round children will rest (e.g. relaxing / 
stretching exercises). Each of the rounds will differ from the others in certain rules 
of catching opponents. During the play children will have to obey rules given by the 
instructors.

Examples of plays:
– Drawing circles / circle-like figures with a marker pen (in the color randomly 

drawn by the team) to catch the opponent’s team in it. The winners are those who 
catch everyone from the opposing team.

– In this play there will be the same rules as in the first, but children are to squat 
and use dry pastel.

– The next play will be based on drawing circles with loose graphite with the ad-
dition of dye and pigment. Children should catch as many members of the opposing 
team as possible.

– To catch an opponent a child has to touch the opponent’s uniform (the body 
does not count) with a marker pen to exclude him/her from the round. To save 
a member from a team players have to draw a circle around him/her with a pen. 
The team that gets the most children from the opposing team before the end of the 
round wins.

– The other play is based  on be that each of the team members is to draw with 
a dye / dry pastel, corresponding to the color of the chosen team, circles (in the next 
game triangles or squares) touching the edges towards the finishing point. Time, 
about 3 seconds, until the instructors shout, for example: “one, two, three a witch 
is looking at you! „After this, all players must freeze. When someone moves, he/she 
returns to the start and has to do (somewhere else) a new circle. (if the circles do 
not touch each other, this person also goes back to the start). The instructors turn 
away and the teams draw the circles again until one of the instructors screams the 
command /  poem. The game ends when everyone from one team reaches the finish 
line.

– Painting circles or similar figures with feet to catch the opponent’s team. The 
winner is the child who will catch the most members from the opposing team. 

At the end, the participants will share their own thoughts on the performance, 
own experience and the achieved effect. Children through their play attract the at-
tention of viewers - who are an essential element of the art of performance. They will 
be confronted with this situation by showing them the documentation.
Materials and tools
large white cloth of the material, e.g. tarpaulin / or Bristol boards format B1, paints 
(colors: yellow, blue, red, black and gray), markers, 30 pieces (5 different colors, 
5 pieces per person), dry pastels, graphite powder (5 different colors, 5 items per per-
son), disposable coveralls protecting the participant from getting dirty (minimum 26 
items), fastening tapes, adhesive tapes
Age of participants
7-12 years old

Scenario: Maria Jasinska, Monika Szpadkiewicz
Artistic supervision: PhD Barbara Kaczorowska

Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland)
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Klucz do performansu – mapowanie uczuć
„Klucz do performansu” jest otwartą platformą dla osób, które nie zajmują się 

na co dzień sztuką, a chcą inaczej postrzegać tworzenie i pozbyć się stereoty-
powych klasyfikacji sztuki i uprawnień do niej. ParaPerformance stawia na nowe 
formy działania na żywo i pracuje z publicznością w celu podnoszenia samoświado-
mości w obszarze sztuki na żywo i mieszania się różnych języków ekspresji. 

Działanie rozpocznie się instruktażem wygłaszanym przez IVONĘ – jeden z naj-
bardziej popularnych syntezatorów mowy. Obiektami, narzędziami pracy będą flagi, 
które będziemy tworzyć podczas warsztatu. Ważny jest też wygodny strój i gotowość 
do działania.

Następnie rozgrzewka ruchowa inspirowana izraelskim ruchem Gaga, aby po-
znać swoją indywidualną mapę ciała, punkty w ciele, od których możemy rozpocząć 
ruch, uzyskać łączność z samym sobą. Zapewni to bazę do dalszych działań i ułatwi 
kontakt z innymi uczestnikami. 

Każdemu uczuciu/odczuciu będzie przypisany kolor, np. różowy – zawstydzenie, 
niebieski – smutek, czerwony – złość. 

Kolejnym etapem będzie praca z ciałem – znakowanie własnej strefy komfortu/  
dyskomfortu w przestrzeni przy pomocy własnoręcznie zrobionych flag z tyczek 
bambusowych, sznurków jutowych, papieru kolorowego/brystolu. 

W tak stworzonej mapie/granicach indywidualnych powstanie obraz granic całej 
grupy/klasy, w którym odbędzie się grupowa improwizacja. 

Ostatnim istotnym elementem jest podsumowanie, czyli dyskusja. 
Działanie nawiązuje do stawiania granic. Zwraca uwagę na problem związany  

z komunikacją interpersonalną. Bada energię, relacje w grupie/klasie. Podnosi samo-
świadomość indywidualną oraz grupy/klasy. Balansuje pomiędzy zabawą a perfor-
mansem.
Materiały i narzędzia 
tyczki bambusowe (40 cm) 100 szt., papier kolorowy/brystol  100 arkuszy A4, pod-
kładki z tektury do klejenia 25 szt., klej magic 25 tub, sznurek jutowy  100 rolek, koce  
14 szt., nożyczki 25 szt.
Wiek uczestników
12-15 lat

Scenariusz: Dominika Katarzyna Borkowska, Kamila Elżbieta Wolszczak
Grupa nieformalna ParaPerformance, Wrocław (Polska)
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The key to performance – mapping feelings
“The key to performance” is an open platform for people who do not deal with 

art every day, but want to perceive the process of creation differently and get rid of 
the stereotypical classification of art and rights to it. Our performance focuses on 
new forms of live action and works with the audience to raise self-awareness in the 
field of live art and combining different languages   of expression.

The action will start with the instruction given by IVONA - one of the most popu-
lar speech synthesizers. Objects, work tools will be flags that we will create during 
the workshop. The comfortable outfit and readiness to act are also important.

The next step is the a warm-up inspired by the Israeli movement Gaga, to get to 
know  individual body map, points in the body from which we can start movement, 
get connected with the inner world. This will provide a base for further activities and 
facilitate contact with other participants.

Each feeling will be credited with a color, for example pink - embarrassment, 
blue - sadness, red - anger.

The next step will be working with the body - marking your own comfort zone 
/  discomfort in space with the help of hand-made flags made of bamboo poles, jute 
cords, colored paper / Bristol board.

In the map / individual borders created in this way, an image of the boundaries of 
the whole group / class will be created, it will be the place of a group improvisation.

The last important element is the summary, or discussion.
The action refers to setting boundaries. It draws attention to the problem related 

to interpersonal communication. It analyzes energy and relations in a group / class. 
It raises individual and groups / classes self-awareness. It balances between play and 
performance.
Materials and tools
bamboo sticks (40 cm) 100 pieces, colored paper / Bristol board, 100 sheets A4, card-
board pads for gluing 25 pieces, glue magic 25 tubes, jute string 100 rolls, blankets 
14 pieces, scissors 25 pcs
Age of participants
12-15 years old

Scenario: Dominika Katarzyna Borkowska, Kamila Elżbieta Wolszczak
Informal group ParaPerformance, Wroclaw (Poland)
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Kolorowe emocje
Dotykowy interaktywny performans

Dzisiaj technologia stała się „darmową opiekunką” dla młodego pokolenia. Ma 
to niekorzystny wpływ na zdolność dzieci do koncentracji i czerpania przyjemności 
z teraźniejszości. W porównaniu do rzeczywistości wirtualnej, codzienne życie jest 
nudne i szare. Naturalna, codzienna komunikacja za pomocą słów oraz zwyczajna 
stymulacja wizualna nie są w stanie konkurować z bombastycznymi efektami gra-
ficznymi, które atakują dzieci z urządzeń. Spędziwszy wiele godzin w wirtualnym 
świecie, bardzo trudno jest dzieciom dostrzec i zrozumieć szczegóły, ponieważ ich 
mózgi są przyzwyczajone do intensywności stymulacji cyfrowej gry. Proces ten pro-
wadzi do niskiego progu wrażliwości na estetykę, braku umiejętności dostrzeżenia 
doskonałości, brzydoty i piękna. Sztuka ma wszystkie narzędzia do rozwijania tych 
cech i do inspirowania wrażeń dotykowch, wizualnych i emocjonalnych. Głównym 
celem performansu „Kolorowe emocje” jest sprowokowanie dzieci do połączenia 
myśli i wrażeń dotykowych.

Uczniowie krótko przedstawiają znaczenie kolorów. Uczestnicy dzielą się na 
dwie grupy, rozdziela ich ekran (parawan). Nie widzą, co robi druga grupa i działają 
osobno. Każda grupa dzieli się na 2-osobowe zespoły i wybiera jeden kolor. Tworzą 
obiekt z różnych materiałów, ale wykorzystują tylko wybrany kolor. Mają pudełka 
(które na przykład mogą kojarzyć się z niebieskim i twardością), piłki (skojarzenie – 
żółty i miękkość), obręcze (skojarzenie – zieleń, zimno), ramę (skojarzenie – czerwień, 
ciepło), podobrazie (skojarzenie – czerń, coś nierównego, chropowatego ), rurę (sko-
jarzenie – pomarańcz), aby tworzyć kształty kojarzące się z wybranym kolorem. 

Celem jest stworzenie asocjacyjnej i semantycznej relacji między kolorem 
i  kształtem. Po pracy każda z grup ma możliwość dotknięcia tematu, który jest two-
rzony przez drugą grupę. Poprzez dziurę w ekranie każdy przedmiot może zostać 
zbadany dotykiem. Następnie każda z grup powinna omówić wrażenia, które miała 
podczas dotykania obiektów i rozpoznać kolor każdego obiektu, nie widząc go.

I etap – prezentacja dotycząca znaczenia i wpływu kolorów,
II etap – rozdzielenie grup i praca nad abstrakcyjnym obiektem w wybranym ko-

lorze,
III etap – rozpoznawanie kształtów i kolorów obiektów,
IV etap – tworzenie instalacji z obiektów, dyskusja o „Kolorowych emocjach”.
Podczas dyskusji uczestnicy mogą przeanalizować wpływ formy i koloru na sko-

jarzenia dotykowe, których doświadczyli podczas warsztatu. Zyskają wrażliwość na 
szczegóły, uczucia i skojarzenia. Ten performans wciągnie dzieci w świat sztuki po-
przez ich własne zmysły.
Materiały i narzędzia
farby akrylowe w dużym opakowaniu (200 ml lub więcej) po 3 szt. (czerwony, zielo-
ny, niebieski, żółty, pomarańczowy, biały, brązowy i fioletowy), tektura 100x70cm 
po 5 czarnych, białych i pomarańczowych, nieprzezroczysty nylon 300x200 cm, 
klej 20 szt., taśma 20 szt., przedmioty  plastikowe (kubki, talerze, łyżki), po 4: piłki, 
obręcze, pudełka, żagle, podobrazia i rury, lina 5mm 50m, pudełka do ekspozycji 
obiektów 25 szt. – 30x30x30cm, ekoskóra, różne materiały do dotykania – kawałki 
ok. 50x50cm, nożyczki 20 szt.
Wiek uczestników
10-12 lat

Scenariusz: adiunkt, dr Krasimira Drumeva
Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego Wielkie Tyrnowo (Bułgaria)
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Colorful emotion
A tactile interactive performance

Today, technology has become a “free nanny” for the young generation. This has 
a detrimental effect on children’s ability to concentrate over a long period of time 
and enjoy the present. Compared to virtual reality, the daily life is boring and gray. 
The natural, daily communication through human voices and normal visual stimula-
tion is hard to compete with the bombastic graphic effects that attack them from 
the electronic devices. After spending hours in the virtual world, it’s very difficult for 
children to perceive and understand the small details because their brains has accus-
tomed with the intensity of stimulation of digital game. This process leads to a low 
threshold of sensitivity to aesthetics and the lack of appreciation of the perfection, 
ugliness and beauty. Art has all the tools to develop these qualities and to inspire 
a development of new tactile, visual and emotional sensations. The main purpose 
of the “Colorful emotion” performance is to provoke children to make a connection 
between their thoughts and tactile sensations.

Instructors briefly present the meaning and impact of colors. Participants are  
divided into two groups, separated by a screen. They cannot see what the other 
group does and work separately. Each group is divided into pairs and chooses one 
color. Children make an object of different materials, but using only the selected 
color. They have boxes (which for example can be associated with blue and hard-
ness), balls (association – yellow and softness), hoops (association – green, cold-
ness), frames (association – red, warmth), canvas for painting (association – black, 
roughness), pipes (association – orange) to make shapes associated with selected 
color. The aim is to make an associative and semantic relationship between color 
and shape. After the work each group has the opportunity to touch the subject that 
has been made by other groups. Through a hole in the screen, every subject can be 
explored through tactile sensations. Then each of the groups should discuss the sen-
sation they received while touching the objects and recognizing the color of each 
object without being able to see it.

1st stage: Presentation of meaning and impact of colors
2nd stage: Separating groups and working on the abstract color object
3rd stage: Recognizing the shape and color of the objects
4th stage: Making installation and discussion
During the discussion the participants can make a connection between the im-

pact of the forms and the color associations they receive in touch. This will provoke 
the development of sensitivity to details and feelings and associations. This perform-
ance will engage children in the art world through their own senses.
Materials:
acrylic paints in a large package (200 ml or more) – 3 pcs. red, 3 pcs. green, 3 pcs. 
lue, 3 pcs. yellow, 3 pcs. orange, 3 pcs. white, 3 pcs. brown, 3 pcs. purple, cardboard 
– 100x70 cm, 5 black, 5 white, 5 orange, opaque nylon 300x200 cm, Acetate Glue 20 
pieces, tape 20 pieces, Items – plastic cups, plates, spoons, 4 balls, 4 hoops, 4 boxes, 
4 sails, 4 frames, 4 pipes, rope 5 mm – 50 meters, boxes to expose objects 25 pieces  
– 30 x 30 x 30 cm, eco leather, different materials to touch – pieces 50x50 cm, scis-
sors – 20 pieces
Age of children: 
10-12 years old

Written by: Assistant professor Krasimira Drumeva PhD 
University of Veliko Turnovo St Cyril and St. Methodius (Bulgaria)
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Kolory i kształty
Dotykowy interaktywny performans

Technologia ma dzisiaj niekorzystny wpływ na zdolność dzieci do koncentracji 
i czerpania przyjemności z teraźniejszości. W porównaniu do rzeczywistości wirtual-
nej, codzienne życie jest nudne i szare. Naturalna, codzienna komunikacja za pomocą 
słów oraz zwyczajna stymulacja wizualna nie są w stanie konkurować z bombastycz-
nymi efektami graficznymi, które atakują dzieci z urządzeń. Spędziwszy wiele godzin 
w wirtualnym świecie, bardzo trudno jest dzieciom dostrzec i zrozumieć szczegóły, 
ponieważ ich mózgi są przyzwyczajone do intensywności stymulacji cyfrowej gry. 
Proces ten prowadzi do niskiego progu wrażliwości na estetykę, braku umiejętno-
ści dostrzeżenia doskonałości, brzydoty i piękna. Sztuka ma wszystkie narzędzia do 
rozwijania tych cech i do inspirowania wrażeń dotykowch, wizualnych i emocjonal-
nych.

Studenci przedstawiają uczestnikom znaczenie i wpływ kolorów. Wyjaśniają, 
czym jest sztuka abstrakcyjna i jak za pomocą kształtów i kolorów obrazy wpływają 
na publiczność, budując skojarzenia.

Uczestnicy są podzieleni na kilka grup po trzy osoby. Przed jedną z grup znajduje 
się płótno podzielone na sektory. Uczestnicy będą pracować obok siebie we wła-
snej przestrzeni do rysowania. Na podłodze pojawi się duży nylon, po którym będą 
chodzić inni uczestnicy (stopy będą owinięte w folię, a biała farba zostanie rozlana 
na podłodze). Dzieci, które rysują rękoma na płótnie, stworzą abstrakcyjny obraz, 
podczas gdy inne poruszające się na plastiku wykonają wspólną pracę wizualną. Po 
wyschnięciu farby na nylonie, zostaną wybrane atrakcyjne elementy, które zosta-
ną użyte do kolażu na płótnie. Ta osobliwa gra sprowokuje dzieci do odnalezienia 
związku między rozważnymi, sumiennie wykonanymi  rysunkami i spontanicznymi, 
abstrakcyjnymi plamami.

Gdy wszystko będzie gotowe, zorganizujemy wspólną wystawę. Celem będzie 
omówienie uczuć, których dzieci doświadczyły podczas dotykania farby i płótna. 
Uczestnicy będą tworzyć skojarzenia i szukać kształtów na swoich obrazach.

Wspólna praca i wystawa zachęci młodych artystów do tworzenia własnych wy-
staw, pracy w zespole, pracy z kolorami i doceniania sztuki abstrakcyjnej.

I etap – zrozumienie form i kolorów w sztuce abstrakcyjnej,
II etap – przygotowanie miejsca pracy dla uczestników,
III etap – tworzenie prac abstrakcyjnych,
IV etap – wystawa i dyskusja.
Dzięki warsztatowi uczestnicy zrozumieją problematykę kolorów, czym jest 

sztuka abstrakcyjna i jak wpływa na otoczenie. Odnajdą związek między rysunkami 
stworzonymi  jako celowe dzieło oraz  spontanicznymi, abstrakcyjnymi plamami. Te 
dwa świadomie i nieświadomie stworzone rysunki zjednoczą się w jednym dziele.
Materiały i narzędzia
farby akrylowe w dużym opakowaniu (200 ml i więcej) po 3 szt. (czerwony, zielo-
ny, niebieski, żółty, pomarańczowy, biały, brązowy i  fioletowy), płótno lub Faser 3 
szt. 120x70cm, gruby nylon 3 szt. 300x200cm, folia nylonowa,  transparentna 6 szt., 
jednorazowe rękawiczki chirurgiczne 80 szt., wałki lub szerokie pędzle 6 szt., pędzle  
o szerokości 1cm 20 szt., nożyczki 20 szt.
Wiek uczestników
10-12 lat

Scenariusz: Martina Vasileva
Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego Wielkie Tyrnowo (Bułgaria)
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Colors and shapes
A tactile interactive performance

Today, technology has become a “free nanny” for the young generation. This has 
a detrimental effect on children’s ability to concentrate over a long period of time 
and enjoy the present. Compared to virtual reality, the daily life is boring and gray. 
The natural, daily communication through human voices and normal visual stimula-
tion is hard to compete with the bombastic graphic effects that attack them from 
the electronic devices. After spending hours in the virtual world, it’s very difficult for 
children to perceive and understand the small details because their brains has accus-
tomed with the intensity of stimulation of digital game. This process leads to a low 
threshold of sensitivity to aesthetics and the lack of appreciation of the perfection, 
ugliness and beauty. Art has all the tools to develop these qualities and to inspire 
a development of new tactile, visual and emotional sensations.

Instructors introduce the participants into the meaning and impact of the colors. 
They explain what the abstract art is and how shapes and colors of the pictures im-
pact the audience creating associations.

Participants are divided into a few groups of three people. In front of one of the 
groups there is a canvas which is divided into sectors. The participants will work side 
by side. Each of them will have their own drawing space. There will be a large nylon 
on the floor, on which the rest of the participants will walk. Their feet will be wrapped 
in foil and white paint will be splashed on the floor. Children who draw with their 
hands on the canvas create their abstract painting while the others moving on the 
plastic will make a joint work. After drying the paint on the nylon, attractive pieces 
will be selected to make a collage on the canvas. This peculiar game will provoke 
children to find a connection between thoughtful, conscientiously executed and 
spontaneous, abstract patches of nylon on the ground. These two conscious and un-
consciously created drawings will unite in a single work. Once ready, they will make 
a general exhibition. The aim will be to discuss together the feelings they experi-
enced while touching the paint and the canvas. They will make associations and look 
for shapes in their paintings.

The joint exhibition and work will encourage young artists to create their own 
exhibitions, to work in a team, to work with colors and to appreciate the abstract art.

1st stage: understanding the color forms and abstract art.
2nd stage: preparing the workplace the participants.
3rd stage: creating abstract works.
4th stage: exhibition and discussion.
Thanks to this workshop participants will understand the issue of colors as well 

as the idea of abstract art and how it influences the surrounding with its colors and 
shapes. They will find a connection between the drawings, as a deliberate work, the 
result of conscious creativity, and the spontaneous abstract stains emerging as a re-
sult of free movements. These two conscious and unconsciously created drawings 

will unite in a single work.
Materials
acrylic paints in a large package(200ml and more)-3 pcs. red, 3 pcs. green, 3 pcs. blue, 
3 pcs. yellow, 3 pcs. orange, 3 pcs. white, 3 pcs. brown, 3 pcs. purple, canvas 3 pieces 
120x70 cm, thick nylon 3 pieces 300x200 cm, nylon foil - transparent 6 pcs, dispos-
able gloves (surgical) 80 pcs, rollers or wide brushes - 6 pcs, brushes with a width of  
1 cm 20 pcs, scissors 20 pieces.
Age of children: 10-12 years old

Written by: Martina Vasileva
University of Veliko Turnovo St Cyril and St. Methodius (Bulgaria)
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Kukiełki z recyklingu 
Chciałabym nauczyć dzieci czegoś nowego o recyklingu. Jak mogą używać 

starych materiałów do stworzenia czegoś nowego. Dzieci zbudują kukiełki (ludzi, 
zwierząt, kosmitów – źródłem inspiracji mają być wszelkiego rodzaju „żywe” formy) 
ze śmieci, np. plastikowych butelek, toreb, odpadów metalowych, starego papieru, 
tkanin itp. Mogą także wykorzystać to, co znajdą  na ziemi, np. patyki, kamienie, li-
ście i pomóc w sprzątaniu fragmentu parku, aby zmniejszyć ilość wszechobecnych 
odpadów.

Jak długo przetrwa plastikowa butelka w naturze? A szklana butelka? Czy szklany 
materiał do twojej kukiełki przetrwa wiecznie gdzieś w przyrodzie (w parku)? Czy to 
jest w ogóle ważne, aby utylizować tego rodzaju materiał?

Kukiełki mogą być marionetkami, pacynkami lub lalkami z teatru cieni itp. Póź-
niej dzieci będą zastanawiać się nad swoim występem z kukiełkami. Razem lub  
w małych grupach po 3 lub 5 osób. Mogą nam opowiedzieć jakąś historię (w formie 
bajki) coś ważnego o recyklingu lub o naszym świecie, lub o tym parku, o naturze. Je-
śli dzieci będą potrzebować jakiejś sceny lub specjalnego kolorowego tła do własnej 
opowieści, można ją zbudować z kartonu i pomalować tak, jak będzie to potrzebne. 
Pod koniec tego dnia/tygodnia wystąpią dla innych dzieci w szkole lub osób w parku 
– będzie to rodzaj przedstawienia teatralnego.

Różne rodzaje lalek można wykorzystać do różnych opowieści. Dzieci mogą pra-
cować ze światłem i cieniem (używając lalek z teatru cieni), przedstawiając jakąś dra-
matyczną historię (mogą być bajki dla małych dzieci) lub ręcznie robione lalki. Dla 
każdej grupy scenariusz byłby taki sam. Każdy jednak może zrobić coś innego. Dzieci 
mogą sobie nawzajem pomagać i tworzyć wspaniałą sztukę.

Zanim zaczniemy robić lalki, chciałabym pokazać dzieciom kilka zwiastunów 
krótkich filmów animowanych lub zdjęcia marionetek z tych filmów, gdzie posłużo-
no się pewnego rodzaju „recyklingiem”. Na przykład „Kuky se vrací” (reż. Jan Svěrák, 
2010), „Fimfárum” 2 (reż. B. Pojar, J. Balej, V. Pospíšilová, A. Klimt, 2006) lub „Alicja po 
drugiej stronie lustra” (James Bobin, 2016).
Materiały i narzędzia
stare plastikowe butelki, stare ubrania (do pocięcia), druty metalowe, małe kawałki 
drewna, jakieś śmieci do robienia lalek, arkusze papieru i kartonu, ołówki i tło do 
przedstawienia teatralnego, gorący klej, nożyczki
Wiek uczestników 
7-12 lat

Scenariusz: Alžběta Krchová
Opieka artystyczna: doc. Jiři Surůvka

Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie (Czechy)

Jiři 
Surůvka
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Recycled puppets 
I would like to teach children about recycling. How they can use some old materi-

als for making something new.
Children will create puppets (human, animals, aliens - any kinds of „living“ form 

may be an inspiration from trash, for example plastic bottles, plastic bags, glass, met-
al waste, old paper, old cloth, or they can use some natural things, like sticks, rocks, 
leaves or anything they can find on the ground. They could also help to clean that 
park in order to minimalize the amount of the waste everywhere.

How long will a plastic bottle last in nature? Or a glass bottle? If you use glass mate-
rial for your puppet, would it last forever somewhere in nature (in park)? Is it important 
to recycle this kind of material?

Those puppets could be marionettes (string puppets), hand puppet or shadow 
puppet, etc. Then children will think about a performance with their puppet. Togeth-
er or in small groups of 3 or 5 kids. They can tell us some story, something important 
about recycling or just about our world/ or about that park, about nature, some kind 
of a fairytale. If they need some theater stage or some special colorful background 
for the story, they can built it from paper box and paint it as much as they need 
it. At the end of the day they will perform at school, or in the park – it would be 
like a theater performance. Different kind of puppets can be used for different story-
telling. Children can work with light vs. dark (with shadow puppets) for some kind of 
dramatic story, or hand puppets can be used for some fairytale for small kids (school-
mates or siblings).

The scenario would be the same for each age group but everyone can do some-
thing different. Children can help each other and make some great art. Before mak-
ing puppets I would like to show them some trailers of short animation movies 
or pictures of puppets from those movies, where is this „type of recycling is used”. 
For example Kuky se vrací (dir. Jan Svěrák, 2010), Fimfárum 2 (dir. B. Pojar, J. Balej, 
V. Pospíšilová, A. Klimt, 2006) or Alice through the looking glass (dir. James Bobin, 

2016)
Materials and tools
old plastic bottles, old clothes (for cutting), metal wires, small pieces of wood, some 
trash for making dolls, sheets of paper and cardboard, pencils and background for 
theatrical performance, hot glue, scissors
Age of participants
7-12 years old

Scenario: Alžběta Krchová
Artistic supervision: doc. Jiři Surůvka
Ostrava University (Czech Republic)
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Malowanie! Ale jazda! 
Podczas warsztatu „Malowanie! ale jazda!” uczestnicy w wieku 6-9 lat używają 

znanych zabawek ruchowych przekształconych w przyrządy malujące. Są to: hu-
lajnoga malująca, malujący rower, malująca huśtawka. Dzięki tym niecodziennym 
przyrządom artystycznym do zabawy zostanie zaanektowana cała dostępna prze-
strzeń. W parku powstanie ekspresyjny, kolorowy, abstrakcyjny obraz. Uczestni-
cy mają także do dyspozycji duży biały namiot sferyczny, pokryty agrowłókniną,  
w którym i na którym mogą malować, dowolnie używając dowolnych narzędzi. Peł-
na ekspresja i totalność zabawy możliwa jest dzięki ubraniu uczestników w białe 
kombinezony malarskie i okulary ochronne oraz malujące buty. 
Informacja dla nauczycieli
Okazja do totalnej zabawy, totalnej ekspresji! 
Nikt się nie ubrudzi farbą – każdy stanie się żywym dziełem sztuki abstrakcyjnej! 
Zajęcia interdyscyplinarne łączące sport, dziecięce zamiłowanie do ruchu i sztukę! 
Malujemy jeżdżąc na hulajnodze, jeździmy na hulajnodze, malując! Poznajemy ar-
tystyczne oblicze praw fizyki – malujące wahadło zaskoczy was precyzją, a malująca 
huśtawka da wam wiele artystycznej przyjemności. 
Materiały i narzędzia 
150 m2 agrowłókniny do pokrycia i wyłożenia wnętrza namiotu sferycznego, pod-
stawa huśtawki jednopunktowej, pojemniki z farbą jako wahadła zawieszone na 
konstrukcji namiotu sferycznego, 3 zestawy części rowerowych, 10 szczotek, pianka 
eva , 6 m gąbki o grubości 5 cm szer. 1 m, 10 kombinezonów z białej flizeliny
Do dyspozycji uczestników
5 hulajnóg malujących, 10 par butów malujących, 3 rowery malujące, 10 białych 
kombinezonów + 10 par okularów ochronnych, namiot sferyczny o wymiarach: 
średnica 4 m, wysokość 2,3 m (własność zespołu), wahadło malujące, huśtawka jed-
nopunktowa. 
Wiek uczestników
6-9 lat

Scenariusz: Weronika Goszczyńska, lider 
Skład zespołu: Weronika Goszczyńska, Izabela Kazimierczak, Marta Nowakowska 

Zespół Od Parady Poznań, (Polska)
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Painting! What a ride!
During the workshop “Painting! What a drive! “Participants aged 6-9 use well-

known riding toys transformed into painting instruments. These are: a painting 
scooter, a painting bicycle and a painting swing. Thanks to these unusual artistic in-
struments, the entire available space will be captured for play. An expressive, color-
ful, abstract picture will be created in the park. Participants also have at their disposal 
a large white spherical tent, covered with agrotextile, in which and on which they 
can paint, using any kind of tools. Full artistic expression and totality of play is pos-
sible thanks to the participants’ clothes - white paint suits, safety goggles as well 
as painting shoes.
Information for teachers
An opportunity for total play and total artistic expression!
Nobody gets dirty with paint - everyone will become a living piece of abstract art!

Interdisciplinary workshops combining sport, childish passion for movement 
and art! We paint while riding a scooter and ride a scooter while painting! We get 
to know the artistic true colors of the laws of physics - the painting pendulum will 
surprise you with its precision, and the painting swing will give you a lot of artistic 
pleasure.
Materials and tools
150 m2 agrotextile for covering and lining the interior of the spherical tent, the base of 
a single-point swing, containers with paint as pendulums suspended on the construc-
tion of the spherical tent 3 sets of bicycle parts, 10 brushes, EVA-foam, 6 m sponge 
5 cm wide, 1m wide, 10 white nonwoven coveralls
Available to participants
5 painting scooters, 10 pairs of painting shoes, 3 painting bicycles, 10 white overalls 
+ 10 pairs of protective goggles, a spherical tent with dimensions: diameter 4 m, 
height 2.3 m (property of the team), painting pendulum, one-point swing.
Age of participants
6-9 years old

Scenario: Weronika Goszczynska, leader
Members of the team: Weronika Goszczynska, Izabela Kazimierczak, Marta Nowakowska

Team Od Parady Poznan, (Poland)
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Obserwuję Ciebie!
Ten projekt będzie zabawny dla dzieci, ale także będzie miał głębszą, ukrytą myśl. 

Tematem warsztatów jest dla większości niezauważalny (a przecież bardzo nieprzy-
jemny) ciągły monitoring i systemy kamer. Są one zlokalizowane w prawie każdej fir-
mie, restauracji i sklepie. Nie można się nigdzie ukryć, wciąż jesteśmy obserwowani. 
Nawet na ulicach. Z jednej strony zrozumiałe jest, że rozwój technologii pociąga za 
sobą także nową przestępczość. Trzeba tworzyć nowe systemy identyfikacji spraw-
ców, do tego są kamery. Ale to nieprzyjemne, że kamery zawsze cię widzą. 

Dzieciom przedstawię mój projekt i opiszę jego elementy. Chcę, żeby dzieci zro-
biły oczy. Wszyscy muszą zrobią co najmniej jedno oko. Oczy będą robić nie tylko 
dzieci, ale także ja i cały zespół. Możemy użyć rozmaitych materiałów. Pokażę uczest-
nikom różne ilustracje oczu dla inspiracji. Oczy mogą mieć różne rozmiary i kolory. 
Każdy narysuje kształt na  kartonie, a następnie go wytnie. Młodszym dzieciom po-
możemy w rzeźbieniu i wycinaniu. Ich oczy będą pokolorowane pastelami lub po-
malowane pędzlem. Do oczu doczepimy sznurki, aby umożliwić ich przyczepienie. 
Kiedy wszyscy zrobią oczy, chcę, żeby poczuli się trochę jak paparazzi. Dzieci zostaną 
podzielone na kilka grup, z co najmniej jednym opiekunem dla każdej grupy. Dzieci 
będą miały okazję poruszać się po terenie parku i znaleźć miejsce, w którym najle-
piej można złapać wzrok obcej osoby. Mogą korzystać ze wszystkich miejsc w par-
ku. Najlepszym miejscem do ukrywania się są chyba krzaki. Zadaniem dzieci będzie 
rejestrowanie i fotografowanie przechodniów, gdy patrzą w krzaki. Chcę uzyskać 
nieprzyjemne uczucie, że ktoś na ciebie patrzy i szukasz źródła tego wzroku. Chcę 
zdenerwować przechodniów. Potem dzieci dostarczą nam wideo lub fotografie. 
Umieścimy zdjęcia z ich telefonów komórkowych na moim laptopie i zrobimy wideo. 
Dlatego dzieci (jeżeli mogą) przyniosą ze sobą telefony komórkowe i ładowarki. 
Materiały
karton wielkości co najmniej A1 25 szt., ołówki 25 szt. gumki 25 szt., markery 25 szt., 
nożyczki 25 szt., nóż introligatorski 25 szt., farby 10 opak., pędzle o średnim rozmia-
rze 20 szt., kolorowe kredki 10 opak.,  zszywacz 10 szt., wkłady zszywek, taśma samo-
przylepna 5 szt., sznurek  5 szt.
Wiek uczestników
10-12 lat

Scenariusz: Rita Pavelková
Opieka artystyczna: doc. Jiři Surůvka

Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie (Czechy)
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I’m watching you!
My project will be fun for kids, and it will also have a hidden thought. The theme 

of the workshop is often unnoticed problem (although very unpleasant) namely 
video surveillance and camera systems. It is located everywhere and it is necessary 
for most businesses, restaurants and shops. We can’t hide anywhere, we’re still being 
watched. Even on the streets. On one hand, it is understandable, the development 
of technology influence the crime. But it’s unpleasant that cameras always see you. 

When children arrive I will introduce them to my project and describe its ele-
ments. I want kids to make some eye. Everyone has to make at least one eye. Not 
just children, but I and the whole team will make eyes as well. We can use cartons, 
scissors, incisors, colors, pins and other tools. I will show children some eyes for inspi-
ration. The eyes can be different in sizes and colors. Everyone draws the shape of the 
carton, and then cuts it. We will help little children with carving and cutting, because 
it can be dangerous for them. Then their eyes will be colored by pastels or painted. 
We will stick some strings to the eyes to allow wearing them. When everyone does 
his / her with eyes, I want children to be little ‘paparazzi’. Kids will be divided into 
several groups, with at least one supervisor for each group. Children have the oppor-
tunity to find a place where they will shoot a glance at people. They can use all places 
in park. The best place for hiding is bushes. Their task is to video and photograph 
passers-by as they look into the bushes. I want to get an unpleasant feeling, the feel-
ing that you are always being watched. I want to make the passer-by nervous. Then 
children will bring videos or photographs to us. We put the videos and photographs 
from their mobile phones to my laptop and we will make a video. That’s why I want 
the kids to bring their mobile phones if they can. 
Materials
cardboard box the size of at least A1 25 pcs, pencils 25 pcs. erasers 25 items, markers 
25 items, scissors 25 pcs, bookbinding knife 25 pcs, paints 10 packs, brushes with 
medium size 20 pcs, colored pencils 10 packs, stapler 10 pcs, staple cartridges, self-
adhesive tape 5 pcs, string 5 pcs
Age of participants
10-12 years old

Scenario: Rita Pavelková
Artistic supervision: doc. Jiři Surůvka
Ostrava University (Czech Republic)
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Parada dziwnostworów 
Zadaniem uczestników warsztatu „Parada dziwnostworów” jest skonstruowanie 

mobilnych fantazyjnych stworów – hybrydalnych-artystyczno-technicznych zwierząt. 
Uczestnikom zostanie udostępniona baza w postaci perforowanej tablicy MDF 

o wymiarach 150x150 cm, do której będą oni dowolnym sposobem (przy pomocy 
śrub, kołków, sznurka, taśmy, osi, drutów) przyłączać elementy techniczne (zawiasy, 
koła, koła zębate, pedały). Elementy te będą służyły uruchomieniu poszczególnych 
części dziwnostwora: jęzora, uszu, głowy/głów oraz poruszeniu samego obiektu. 
Uszy, ogony, kończyny będą stanowiły panele tekturowe z otworami zaprojektowa-
ne przez uczestników na początku warsztatów. Elementy techniczne, np. rury, za-
wiasy, mogą posłużyć także do udźwiękowienia machiny-dziwnostwora. Ostatnim 
etapem warsztatów jest „upierzanie” dziwnostwora –  nadanie mu ostatecznej wido-
wiskowej formy przy użyciu wszelkich lekkich materiałów pokrywających jego ciało 
(folie, bibuły, zwiewne materiały, papier, kolorowa tektura falista). Ostatecznym efek-
tem warsztatu jest parada 5 dziwacznych fantazyjnych mobilnych stworów wydają-
cych dziwne dźwięki, pchanych, ciągniętych lub napędzanych hulajnogą, rowerem, 
prowadzonych na rolkach… 

Praca nad dziwnostworami odbywa się podzespołach – grupach 5-osobowych. 
Każdy zespół otrzyma tablicę perforowaną, około 100 sztuk elementów technicz-
nych potrzebnych do wykonania zadania.
Informacja dla nauczycieli 

Parada dziwnostworów to zajęcia interdyscyplinarne zawierające element tech-
niczny – tworzymy hybrydalne zwierzę z rurek, zawiasów, kół zębatych, przegubów 
– a także element artystyczny – zwierzęta zyskują paradne, kolorowe upierzenie 
z materiałów artystycznych. 

Okazja do zabawy w projektanta, konstruktora, mechanika i artystę, czyli pełen 
przekrój twórczych zadań. 
Materiały i narzędzia
5 tablic perforowanych z płyty MDF, 10 klocków drewnianych o wymiarach 
30x10x10cm z nacięciem, 30 arkuszy tektury, 500 kołków drewnianych średnica 
8mm, 20 osi drewnianych średnica 6 mm, 200 śrub o różnej średnicy i długości, 100 
sztuk rur PCV lub papierowych średnica 5cm, 100 sztuk przegubów instalacyjnych, 
10 gumowych pompek hydraulicznych, 30 m węża ogrodowego, 50 m rury karbowa-
nej 100 metrów sznurka polipropylenowego, 50 m gumki kapeluszowej, 100 metrów 
przewodu elastycznego, 200 opasek zaciskowych średniej wielkości, 200 opasek za-
ciskowych małych, 100 m miękkiego drutu, 10 kół od roweru, 40 kółek do mebli, 20 
szt. pasków transmisyjnych, 10 korbek, 20 kół zębatych, 100 szt. zawiasów różnego 
rodzaju, 10 noży do tapet, 10 nożyc do drutu, 20 markerów, 10 kombinerek, 50 m 
kolorowych tkanin szyfonowych, 50 m2 folii metalicznych, samoprzylepnych
Wiek uczestników
10-15 lat 

Scenariusz: Weronika Goszczyńska
Skład zespołu: Weronika Goszczyńska, Izabela Kazimierczak, Marta Nowakowska 

Zespół Od Parady Poznań (Polska)
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A parade of strange-creatures
The task of the workshop participants is to construct mobile fantastic creatures - 

hybrid-artistic-technical animals.
Participants will be provided with a database in the form of a perforated MDF 

board with dimensions 150x150 cm, to which they will attach (using screws, pins, 
string, tape, axes, wires) technical elements (hinges, wheels, gears, pedals). These 
elements will be used to set in motion individual parts of the strange-creature:  
its tongue, ears, head / heads and to move its whole body. Ears, tails, limbs will be 
made from cardboard panels with openings designed by participants at the begin-
ning of the workshop. Technical elements, such as pipes and hinges, can also be used 
for making the sound system of a machine – the strange-creature. The last stage 
of the workshop is “feathering” the strange -creature giving it the final spectacular 
form using all light materials covering its body (sheets of tissue paper, airy materials, 
color paper, corrugated cardboard). The final effect of the workshop is a parade of 
5 bizarre fantastic mobile creatures that make weird sounds and are pushed, pulled 
or driven by a scooter, a bicycle, or rollerblades ...

The work on strange-creatures is carried in teams – the groups of 5 people. Each 
team will receive a perforated board, about 100 pieces of technical elements needed 
to complete the task.

Information for teachers
A parade of strange-creatures is an interdisciplinary class containing a technical 

element – we create a hybrid animal from tubes, hinges, gears, articulations – as 
well as an artistic element - animals gain pompous, colorful feathers from artistic 
materials.

It is an opportunity to become a designer, constructor, mechanic and artist, that 
is, a full cross-section of creative tasks.
Materials and tools
5 perforated boards made of MDF, 10 wooden blocks 30x10x10 cm with a notch, 
30 sheets of cardboard, 500 wooden dowels diameter 8mm, 20 wooden axes 6 mm 
diameter, 200 screws of different diameter and length, 100 pieces of PVC or paper 
5cm diameter, 100 pieces of installation joints, 10 rubber hydraulic pumps, 30 m 
of garden hose, 50 m of corrugated pipe 100 meters of polypropylene string, 50 m 
of a hat elastic, 100 meters of elastic hose, 200 medium size hose clamps, 200 small 
hose clamps, 100 m of soft wire, 10 wheels from the bicycle, 40 wheels for furni-
ture, 20 transmission belts, 10 cranks, 20 gears, 100 pieces of various types of hinges, 
10 knives for wallpapers, 10 wire scissors, 20 markers, 10 pliers, 50 m colorful fabrics 
chiffon, 50 m2 of metallic, self-adhesive foils
Age of participants
10-15 years old

Scenario: Weronika Goszczynska, leader
Members of the team: Weronika Goszczynska, Izabela Kazimierczak, Marta Nowakowska

Team Od Parady Poznan, (Poland)
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Performans z kijem i emocjami
Warsztat ma za zadanie rozwinąć w dzieciach potrzebę mówienia o swoich pozy-

tywnych i negatywnych emocjach, umożliwia ich twórcze wyrażenie oraz zrozumie-
nie ich wagi w życiu człowieka. Zajęcia łączą w sobie ćwiczenia dramowe, działania 
plastyczne i performatywne, a ich efektem oprócz ogólnej dokumentacji będzie film 
pokazujący wspólną zabawę.

Podczas warsztatów zostaną stworzone papierowe balony wypełnione koloro-
wymi skrawkami papieru, na których uczestnicy będą mogli wypisać słowa określa-
jące negatywne emocje, jakie towarzyszą im w codziennym życiu. Te papierowe for-
my na podobieństwo piniat zawisną w przestrzeni wcześniej przygotowanej przez 
dzieci, stworzonej z kolorowych ekranów zapełnionych kojarzonymi ze szczęściem 
symbolami.

Punktem kulminacyjnym warsztatów będzie wspólna zabawa przy próbie strą-
cenia i rozprucia papierowych form, z których wysypią się wypisane słowa i słodycze, 
wcześniej niepostrzeżenie schowane tam przez organizatorów, powodując deszcz 
barwnych elementów i słodkich niespodzianek.

Istotą warsztatów będzie praca nad emocjami, umiejętne ich nazywanie i rozu-
mienie – szczególnie w kontekście do otaczającego świata. Wstępem do warsztatów 
będzie rozmowa z uczestnikami na temat roli emocji w życiu człowieka oraz przybli-
żenie im pojęcia performans. Następnym punktem programu jest zabawa z dramą: 
stajemy w kole i podajemy sobie niewidzialną piłkę, która staje się coraz większa 
i cięższa. Każde dziecko przed rzutem wypowiada słowo określające jedną negatyw-
ną emocję obecną w jego życiu (np. wstyd, smutek).

Pierwszą częścią warsztatów będzie tworzenie papierowych balonów emocji. 
Dzielimy dzieci na 5 grup po 5 osób. Każda grupa ma za zadanie wypisać na koloro-
wych skrawkach papieru negatywne elementy świata oraz wymienione w poprzed-
nim ćwiczeniu emocje. Następnie każda grupa dekoruje w dowolny sposób arkusze 
dużego papieru, które zostają spięte w kształt pękatej formy z wcześniej przygoto-
wanymi zapisanymi skrawkami papieru w środku.

Drugą częścią warsztatów jest owinięcie folią stretch okolicznych drzew i prze-
strzeni między nimi w taki sposób, by z trzech stron powstały ekrany, a wewnątrz 
miejsce wydzielone na scenę. Dzieci dostają farby i zadanie ozdobienia folii abstrak-
cyjnymi kształtami oraz przedstawieniami ludzi, zwierząt, przedmiotów i krajobrazu, 
które kojarzą im się ze szczęściem.

W wydzielonej przestrzeni między zamalowanymi ekranami wspólnie wieszamy 
możliwie wysoko kolorowe kule i rozkładamy pod nimi folię bąbelkową, która pomo-
że w późniejszym sprzątaniu, a także będzie dodatkowym elementem zachęcającym 
do aktywnego zaangażowania się w dalszą część warsztatu.

Przed sceną zostaje postawiony aparat rejestrujący działanie. Każde dziecko do-
staje kijek i cała grupa może teraz rozpruć wiszące nad głowami kule tak, że wysy-
puje się z nich deszcz kolorowych skrawków papieru oraz słodyczy. Duże papiero-
we formy pękają, uwalniając dużą ilość skrywanych w środku słów nacechowanych 
emocjonalnie.
Materiały i narzędzia
rolka folii stretch wys. min. 1,5m, 5 arkuszy cienkiego, jasnego papieru formatu min. 
B1 (lub w rolce), 10 bloków rysunkowego, kolorowego papieru formatu A4, koloro-
we sznurki min. 30m, farby plakatowe 10 opak., taśma klejąca, nożyczki, zszywacze 
i zszywki, aparat ze statywem do dokumentacji
Wiek uczestników
7-15 lat

Scenariusz: Alicja Małszycka
Opieka artystyczna: prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (Polska)
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Performance with a stick and emotions
The workshop is designed to develop children’s need to talk about their posi-

tive and negative emotions, it shows how to express them creatively and stresses 
importance of emotions in human life. The workshop combines drama exercises and 
artistic and performative activities, in addition to general documentation their effect 
will be a film showing common fun.

During the workshop children will create paper balloons filled with colored 
scraps of paper, on which participants will write words describing the negative emo-
tions that accompany them in everyday life. These paper forms similar to piñatas will 
hang in the space previously prepared by children, created from colorful screens 
filled with symbols associated with happiness.

The culmination of the workshop will be a joint fun when trying to knock down 
and rip paper forms from which written words and sweets fall out, (hidden there by 
the instructors), causing rain of colorful elements and sweet surprises.

The essence of the workshop will be working on emotions, skillfully naming 
them and understanding - especially in the context of the surrounding world. The in-
troduction to the workshop will be based on a conversation with participants on the 
role of emotions in their life and a discussion on the idea of performance. The next 
step of the program is a play with drama: we stand in a circle and hand an invisible 
ball, which is getting bigger and heavier. Every child throws a ball and says a word 
describing one negative emotion present in his / her life (e.g. shame, sadness).

During first part of the workshop we will create paper balloons of emotions.  
We will divide children into 5 groups of 5 people. Each group is asked to write down 
on the colored scraps of paper negative elements of the world and emotions men-
tioned in the previous exercise. Then, each group decorates sheets of large paper, 
bind them together in the round shape with pre-prepared scraps of paper inside.

The second part of the workshop is to wrap the surrounding trees and space in a 
stretch foil in such a way that arise three screens and a stage inside them. Children 
get paints and are asked to of decorate the foil with abstract shapes and representa-
tions of people, animals, objects and landscape that they associate with happiness.

In the separated space between the screens, we hang colored balls as high 
as possible and spread a bubble wrap under them, which later will facility cleaning, 
and will be an additional element encouraging active engagement in the rest of the 
workshop.

A camera recording the action is placed in front of the stage. Each child gets  
a stick and the whole group can now rip off the balls hanging over their heads so that 
colored scraps of paper and sweets fall out of them. Large paper forms break, releas-
ing a large number of emotionally charged words hidden inside.
Materials and tools
roll of stretch film height min. 1.5 m, 5 sheets of thin, light paper format at least B1 
(or in a roll), 10 drawing blocks, A4 colored paper, colored cords at least 30 m, poster 
paints 10 packs, adhesive tape, scissors, staplers and staples, camera with tripod for 
documentation
Age of participants
7-15 years old 

Scenario: Alicja Malszycka
Artistic supervision: Professor Eugeniusz Jozefowski

The Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wroclaw (Poland)
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Ratowanie tajemniczego lasu
Zapraszamy do wschodniosłowiańskiego lasu, do którego wprowadzi utwór Lesji 

Ukrainki. „Piosenka lasu” stanie się inspiracją do wykonania twórczego, plenerowego 
Environmentu. Podczas warsztatu sprawdzimy, czy do realnej przestrzeni parku da 
się zaprosić tajemnicze drzewa, rośliny i zwierzęta. Warsztat zostanie podzielony na 
szereg plastycznych zabaw, będzie można rysować i malować, czasem w zaskakujący 
sposób. Efektem będzie zarówno artystyczna ingerencja w otoczenie jak i performa-
tywne doświadczenie uczestników.

– Po rozmowie z dziećmi o lekturze Lesji Ukrainki „Piosenka lasu” będą wymy-
ślane alternatywne dalsze losy „Piosenki lasu”. Wyjaśnienie problemu stosunków 
między człowiekiem a naturą, który często nie jest harmonijny, jest ostry. Las trzeba 
ratować.

– Po rozmowie o gatunkach drzew dzieci stemplują odciskami palców na rozwie-
szonych między drzewami dużych, pionowych kartonach. Odciski mają ułożyć się 
w kształty drzew: pnie, korony i liście. 

– Po rozmowie o zwierzętach i wyjaśnieniu techniki „dmuchanymi mazakami”, 
dzieci łączą się w pary, kładą między sobą jedną kartkę papieru – na niej powstanie 
wspólny rysunek zwierzęcia. Dzieci rysują na zmianę, za każdym razem kontynuując 
rysunek poprzednika. Podczas zadania zabroniona jest rozmowa. 

– Następnie rozmowa o gatunkach roślin, wyjaśnienie techniki malowania usta-
mi. Dzieci podchodzą do kartek rozwieszonych na rozciągniętym sznurku, wybierają 
po  jednej i wykonują rysunek rośliny, trzymając w ustach pędzel. 

– Ogólna praca na dużym formacie, która polega na odtworzeniu dziwnego lasu 
za pomocą odcisków brokułów i owoców. 

– Stworzenie jednej dużej deszczowej chmury, która nasyci ziemię wodą i po-
zwoli roślinom rozrosnąć się. Dzieci pracują z klejem na gorąco, obklejają latarnie 
papierowe dużą ilością waty bawełnianej, w końcu zawieszają na gałęziach gotową 
chmurę za pomocą sznurka. 
Materiały i narzędzia
sznurek miętowy 13 m, klamerki czerwone 30 szt., blok białego papieru A4 100 ark., 
brystol biały A2 20 ark., duże białe kartony A1 10 szt., dmuchane mazaki (różnokolo-
rowe) 12 opakowań (Colorino kids), pigment do stempli (Galeria Hobby) 10 kolorów, 
20 szt., farby akrylowe 20 szt.x500 ml różne kolory (LeFranceBourgeoisAkryl), pale-
ta do farb (Astra) 12 szt., pędzle 12 opakowań, okrągłe chińskie papierowe latarnie 
średnica 20cm 10 szt., pistolet klejowy 2 szt. + 10 sztyftów, drut wiązałkowy 1,4 mm 
opakowanie, wata bawełniana Bella 100 g 10 opakowań 
Owoce i warzywa
po 12 szt.: jabłek, pomarańczy, cytryn, kiwi, brokułów 
Wiek uczestników
7-12 lat

Scenariusz: Krystyna Czyczkowska, Daria Stankiewicz 
Opieka artystyczna: dr Barbara Kaczorowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
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Rescuing a mysterious forest
Welcome to the East Slavonic forest where Lesya Ukrainka’s poem entitled “For-

est song” will become an inspiration to create a creative, open-air Environment art. 
During the workshop, we will check if it is possible to invite mysterious trees, plants 
and animals to the real space of the park. The workshop will be divided into a series 
of artistic games, children will be able to draw and paint, sometimes in a surprising   
way. The effect will be both artistic intervention in the environment and performa-
tive experience of the participants.

– After discussion about Lesya Ukrainka’s poem “Forest song”, children will make 
up alternative stories. The explanation of the problem of relations between man and 
nature, which is often not harmonious, is obvious. The forest needs to be saved.

– After talking about tree species, children stamp their fingerprints on large, ver-
tical cardboard boxes hung between the trees. The prints are to be arranged in the 
shapes of trees: trunks, crowns and leaves.

– After talking about animals and explaining the “spray markers” technique, chil-
dren are divided into pairs then they put one sheet of paper between them – and 
create a common drawing of the animal. Children draw in shifts, continuing the 
drawing of their predecessors. They cannot talk during the task.

– Then the discussion about plant species, explanation of the lip painting tech-
nique. Children approach the pages hung on a stretched string, choose one and 
make a drawing of the plant, holding a brush in their mouths.

– General work on large format, which consists in reconstructing a strange forest 
with broccoli and fruit imprints.

– Creation of one large rain cloud that will saturate the earth with water and 
allow the plants to grow. Children work with hot glue, they cover paper lanterns 
with a lot of cotton wool, and they finally hang a ready cloud on the branches with 
a string.
Materials and tools
mint string 13 m, red pegs 30 pcs., block of white paper A4 100 sheets, white Bristol 
board A2 20 sheets, large white cartons A1 10 pcs., spray pens (different colored) 
12 packages (Colorino kids), pigment for stamps (Gallery Hobby) 10 colors, 20 pcs., 
acrylic paints 20 pcs.x500 ml different colors (LeFranceBourgeoisAkryl), paint palette 
(Astra) 12 pcs., brushes 12 packages, round Chinese paper lanterns diameter 20 cm 
10 pcs., glue gun 2 pcs. + 10 sticks, tie wire 1.4 mm, cotton, Bella 100 g, 10 packs
Fruits and vegetables
12 pieces each: apples, oranges, lemons, kiwi, broccoli
Age of participants
7-12 years old

Scenario: Krystyna Czyczkowska, Daria Stankiewicz
Artistic supervision: PhD Barbara Kaczorowska

Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland)
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Sztuka (z)dobrego jedzenia
Warsztat oparty jest na nowej idei w sztuce: projektowanie kulinariów – food 

design. Jest to specjalizacja, która wymaga pogłębionego rozumienia istoty kultury. 
Można powiedzieć, że stół jest wyjątkowo inspirującym polem do studiów z zakresu 
antropologii kultury, a też szczególnie obiecującym terenem doświadczania sztuki.

Całe dzieciństwo powtarzano nam, że jedzenie nie służy do zabawy… A dlacze-
go nie??? Poprzez naturalne, spontaniczne wykorzystanie elementów spożywczych 
w interakcji ze sztuką, uruchamiamy pokłady wyobraźni twórczej: komponujemy, 
przeobrażamy, przekształcamy. Warzywa i owoce są elementami natury, które w hi-
storii sztuki stawały się inspiracją dla malarzy, rzeźbiarzy, twórców. Przykładem mogą 
być, między innymi, eksperymenty malarskie Arcimbolda, wybrane przykłady culi-
nary design albo food sculpture. 

Celem warsztatu jest: krótka lekcja historii sztuki – zapoznanie się z twórczością 
Arcimbolda, rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas tworzenia obrazów wa-
rzywnych, dostrzeganie sztuki w codziennych przedmiotach, działanie w grupie, 
przełamywanie nieśmiałości, poznanie sztuki happeningu/performansu, propago-
wanie zdrowego odżywiania.

I etap – przygotowanie do „gotowania” – zrobienie fartuchów z tektury, z nama-
lowanym napisem o jedzeniu, z jakimś hasłem, by przechodnie widzieli je z daleka 
jako reklamę, np. Jedzenie jest dobre bo…. Lubię marchewki bo… Zamiast haseł mogą 
być kontury owoców i warzyw z domalowanymi emotkami, że coś jest dobre, jest 
cool etc.

Dla najmłodszej grupy wiekowej – przypomnienie nazw produktów i przynależ-
ności do owoców czy warzyw; w czasie pracy możemy wybrać warzywną czy owo-
cową piosenkę i pośpiewać wspólnie.

II etap – ze zgromadzonych w skrzyniach warzyw i owoców układamy kompozy-
cje/portrety malarskie – portretujemy siebie nawzajem. Mogą być to sytuacje prze-
strzenne, zachęcające do spróbowania, powąchania, polizania, posmakowania dzie-
ła. W każdej grupie wiekowej można wybrać działanie indywidualne lub wspólne.

III etap – tworzenie mniejszych kompozycji, np. na waflach andrutowych czy 
otrębowych talerzach – twarzy, które możemy potem zjeść.

IV etap – zachęcenie do oglądania/smakowania obrazów warzywno-owocowych 
przypadkowego przechodnia. Można dzielić  obraz na części, rozkładać na talerze 
papierowe, po prostu zjeść swoje dzieła/obrazy. Chodząc w fartuchach z napisami, 
uczestnicy będą propagować zdrowe odżywianie, przekonując przy okazji, że warzy-
wa i owoce  mogą być sztuką, która cieszy zarówno oczy jak i żołądek.

Po zakończeniu warsztatu materiały owocowo-warzywne pakujemy w skrzynie  
i zawozimy dla zwierzaków do poznańskiego ZOO. NIE WYRZUCAMY!!!:)
Materiały i narzędzia
dostępne warzywa i owoce: pory, selery, pietruchy, kalarepy, marchewki, buraki; 
ziemniaki, kapusty, pory, jabłka, cytryny; jadalne talerze http://www.candypandas.
pl/2016/02/otrebowe-jadalne-talerze-i-wafle.html), wafle andrutowe; tektury duże, 
klej, nożyczki, nożyki (bezpieczne do krojenia warzyw i owoców a także specjalne 
do cięcia wzorków z warzyw), papierowe talerze, obrus papierowy z roli, szerokie 
pędzle i akryle w podstawowych kolorach (czerwień, żółcień, błękit), szablony liter, 
flamastry, folia spożywcza lub szary papier 
Wiek uczestników
6-15 lat

Scenariusz: Beata Bugaj-Tomaszewska, Aleksandra Kucewicz-Wasilewska
doktorantki Akademii Sztuk Pięknych imienia Wł. Strzemińskiego w Łodzi (Polska)
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Art (from) good food
The workshop is based on a new idea in art called food design. This is an area 

that requires a deeper understanding of the essence of culture. It can be said that the 
table is an extremely inspiring field for studies in the field of cultural anthropology, 
and also a particularly promising area for experiencing art.

In our childhood we were told not to play with food... And why not??? Through 
the natural, spontaneous use of food elements in interaction with art, we activate 
the layers of creative imagination: we compose, change and transform. Vegetables 
and fruits are elements of nature, which in history of art became an inspiration for 
painters, sculptors and creators. Examples include Arcimboldo’s painting experi-
ments, selected examples of culinary design and food sculptures.

The aim of the workshop is: a short art history lesson - getting acquainted with 
the Arcimboldo’s work, developing imagination and creativity while creating veg-
etable images, perceiving art in everyday objects, acting in a group, overcoming 
shyness, getting to know the art of happening / performance, promoting healthy 
eating.

I stage – preparation for “cooking” – making aprons made of cardboard, painted 
with food signs and a slogan so that passers-by would see it from a distance as an 
advertisement, e.g. Food is good because .... I like carrots because ... Instead of slogans, 
there can be fruit and vegetable contours with pre-painted emoticons, that some-
thing is good, it’s cool etc. For the youngest age group – discussions about fruits and 
vegetables as well as their products; during work we can choose a vegetable or fruit 
song and sing together,

Stage II – composing compositions / painting portraits from the fruit and veg-
etables stored in the crates – we portray each other. They may be spatial structures, 
encouraging trying, smelling, licking or tasting the work. In each age group we may 
choose individual or joint action.

Stage III – creating smaller compositions using e.g. wafers or bran plates – faces 
that we can eat later.

Stage IV – encouraging accidental passers-by to watch / taste vegetable and fruit 
images. You can divide the picture into parts, put it on paper plates or just eat them. 
Walking in aprons with appropriate slogans, participants will promote healthy eat-
ing, convincing other children that vegetables and fruits can be an art that pleases 
both eyes and a stomach.

After the workshop, fruit and vegetable materials are packed in crates and de-
livered to the zoo in Poznań. DO NOT THROW THEM!!! !!!
Materials and tools
available vegetables and fruits: leeks, celery, parsley, kohlrabi, carrots, beets; po-
tatoes, cabbages, leeks, apples, lemons; edible plates http://www.candypandas.
pl/2016/02/otrebowe-jadalne-talerze-i-wafle.html),wafles; large cardboard, glue, 
scissors, knives (safe for cutting vegetables and fruits as well as special for cutting 
patterns of vegetables), paper plates, paper tablecloth, broad brushes and acrylics in 
basic colors (red, yellow, blue), templates of letters , markers, food foil or gray paper
Age of participants
6-15 years 

Scenario: Beata Bugaj-Tomaszewska, Aleksandra Kucewicz-Wasilewska
PhD students at the Strzeminski Academy of Fine Art in Lodz (Poland)
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Śladotworaki
– Rozmowa o charakterystycznych dla danych zwierząt cechach, ich sposobach ru-
chu, przykładach śladów, następnie dzieci postarają się wcielić w ich role i przedsta-
wić pewne z nich mimiką i gestami przed innymi uczestnikami; dodatkowo będzie 
to również zgadywanka, co naśladują lub w co się wcielają.
– Następnie dzieci zostaną podzielone na trzy grupy (zwierzęta domowe, hodowla-
ne i z sawanny), uczestnicy uzgodnią między sobą, jakie kto zwierzę będzie naślado-
wać, a wybór zachowają w tajemnicy. 
– Kolejny etap to samodzielne stworzenie prototypów modeli łap zwierząt. Elementy 
odpowiadające śladom danego zwierzęcia przyklejone zostaną do jednorazowych 
butów założonych na własne obuwie.
– Po skończeniu prototypów przejdziemy do najważniejszego etapu, który zostanie 
zapowiedziany z przedstawieniem zasad zabawy połączonej z performansem. 
– Każda grupa kolejno będzie wykonywać zadanie. Zostanie przygotowanych osiem 
stanowisk obok siebie, składających się z dużych arkuszy agrowłókniny oraz tekturo-
wych przekładek z wylaną na nie farbą. Wszyscy uczestnicy ustawią się na początku 
każdego stanowiska, kolejno zamoczą prototypy łap w farbach.
– Uczestnicy wcielą się w role zwierząt, poruszając się po arkuszu agrowłókniny 
w specyficzny dla danego zwierzęcia sposób – wykreowany indywidualnie przez 
uczestnika. Pozostali będą się przyglądać. 
– Uczestnicy będą poruszać się po agrowłókninie naprzód. Akcja będzie podzielona 
na kilka części, w których ruchy zwierząt będą się zmieniały, co wpłynie na zostawia-
ne przez nie ślady. Każda stacja ma określony czas, który wytycza muzyka instrumen-
talna. Po każdej stacji uczestnicy zamoczą ponownie stopy w farbie (pauza między 
utworami, czas dla prowadzących na powiedzenie instrukcji).
Część pierwsza – zwierzę dopiero się obudziło: czy jest rześkie i szybko przebiegnie? 
Czy też ospale będzie wędrować? A może się pokładać?
Część druga – zwierzę zjadło właśnie ogromne śniadanie, co poskutkowało zwięk-
szeniem masy. Jak porusza się ociężałe zwierzę?
Część trzecia – zwierzę się czegoś przestraszyło. Czy będzie przystawać i nasłuchi-
wać czy też w przerażeniu przebiegnie przez płaszczyznę itd.
– Po jednym arkuszu przechodzi kolejno trzech uczestników (jeden z każdej grupy). 
Oczekujący na swoją kolej obserwują całą sytuację, będąc na tzw. „mecie” wszystkich 
stacji. Dzięki czemu mogą swobodnie oglądać innych uczestników na wprost i jed-
nocześnie starają się odgadnąć, jakim konkretnie zwierzęciem (i z jakiej grupy) jest 
kolega/koleżanka z naprzeciwka.

Rezultat to 8 prac malarskich – zapisów działania. Nastąpi rozmowa porządku-
jąca doświadczenia dzieci. Przykładowe pytania: Jak wam się podobało to doświad-
czenie? jakie emocje wam towarzyszyły? Czy zauważyliście, że powstał zapis wasze-
go działania? Jak się czuliście, kiedy byliście twórcami i jak kiedy tworzywem?
– Ostatnim etapem zabawy będzie taniec wszystkich uczestników na płaszczyźnie 
agrowłókniny  do przygotowanej muzyki. Modelami łap tworzą kolorowe ślady. 
– Na komendę „wszystkie zwierzęta do zoo” dzieci kończą warsztaty.

Po performansie w wykonaniu studentek odbędzie się rozmowa na temat tego, 
co dzieci oglądały. Uczestnicy opowiedzą o swoich obserwacjach, będą mieli możli-
wość zadawania pytań związanych ze sztuką performatywną, a także dowiedzą się 
więcej o tym zagadnieniu.
Materiały i sprzęt
kolorowe farby do ciała 25 szt., kartonowe przekładki 15 szt., 1160x760 mm, filc 
3x1 m, ochraniacze na buty z włókniny 25 par, mydełko krawieckie klasyczne 13 szt., 
taśma, biała agrowłóknina 1,5 m, szpilki do agrowłókniny 185 szt., nożyczki 25 szt., 
głośnik bezprzewodowy
Wiek uczestników
7-12 lat

Scenariusz: Justyna Brozdowska, Martyna Łazarz, Stefania Studzińska
Opieka artystyczna: dr Barbara Kaczorowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
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Track-makers
Workshops “Track-makers” is a funny introduction into the world of performance.
– Talk about characteristic features of given animals, the way they move, ex-

amples of tracks, then children will try to become them and present some of them 
with mimicry and gestures in front of other participants; in addition, it will also be 
a guessing game, what they imitate or what they impersonate.

– Then the children will be divided into three groups (pets, farm animals and 
savanna animals), the participants will discuss what kind of animal they are going to 
present the choice will be kept secret.

– The next stage is creation of prototypes of animal paw models. Elements cor-
responding to the tracks of a given animal will be glued to disposable shoes worn 
on their own footwear.

– After finishing the prototypes, we will begin the most important stage, which 
will be a play combined with the performance.

– Each group in turn will perform the task. Eight stands will be prepared next 
to each other, consisting of large sheets of agrotextile and cardboard dividers with 
paint. All participants will set up at the beginning of each position, successively dip 
their paw prototypes in paint, and then the play will start.

– Participants will play the role of animals by walking on a sheet of agrotextile 
and moving in a way specific for a given animal - created individually by the partici-
pant. The others will be watching.

– Participants will move in one direction but the action will be divided into sev-
eral parts, in which animal movements will change, which will affect the tracks left 
by them. Each part is limited by time, which is set by instrumental music. After each 
part, the participants will re-wet the feet in the paint (pause between the songs, time 
for the instructors to instruct children).
Part one – the animal has just got up: is it full of energy and is going to run fast? Will 
it wander very slowly? Or maybe it will fall down?
Part two – the animal has just eaten a huge breakfast, which resulted in an increase 
of its mass. How does a heavy animal move?
Part three – the animal has just got a scare. Will it stop and listen, or run across the 
plane in horror, etc.

– One sheet of agrotextile is used by three participants one by one (one from 
each group). Children waiting for their turn, watch the whole situation while being 
on the so-called “Finishing posts” of all stations. Thanks to it they can freely observe 
other participants straight ahead and at the same time try to guess the animals (and 
groups) of children walking from the opposite direction.

– The result is 8 painting works – the record of children’s activity. There will be 
a conversation summing up the children’s experience. Sample questions: How did 
you like this experience? What emotions did accompany you? Have you noticed that 
a record of your action has been made? How did you feel when you were creators 
and how when using material?

– The last stage of the play will be to dance on the surface of agrotextile to pre-
pared music. The prints pf the paws will create colorful tracks.

– At the command “all animals go to the zoo”, the children finish the workshop.
After the performance made by animators there will be a conversation about 

what children have watched. The participants will talk about their observations, they 
will have the opportunity to ask questions related to performative art, and will also 
learn more about this matter.
Materials and equipment
colorful body paints 25 pcs, cardboard dividers 15pcs, 1160x760 mm, felt 3x1 m, 
shoe covers made of nonwoven fabric 25 pairs, classic tailor’s soap 13pcs. tape, white 
agrotextile 1,5 m, pins for agrotextile 185 pcs, scissors 25 pcs, wireless speaker
Age of participants
7 to 12 years old

Scenario: Justyna Brozdowska, Martyna Lazarz, Stefania Studzinska
Artistic supervision: PhD Barbara Kaczorowska

Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland)



119

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

Tkanka łączna
Tkanka łączna ma za zadanie: spajać różne typy innych tkanek, zapewniać podporę 

narządom i ochraniać wrażliwe części organizmu.
Warsztat „Tkanka łączna” jest działaniem opartym na prostych zasadach, które 

mają na celu naprowadzenie uczestników na konkretne ruchy wykonywane w obrę-
bie wyznaczonego do tego pola. Do wykonania zadania konieczne jest stworzenie 
instalacji składającej się z 25 drewnianych kołków wbitych w ziemię na powierzch-
ni 5x5m w pięciu rzędach, w równych metrowych odstępach. Docelowo uczestni-
cy będą podzieleni na 4 grupy, z których każda otrzyma kłębek sznurka jutowego 
w jednym z 4 wybranych kolorów. Kołki będą posiadały oznaczenia w postaci kropek 
w 4 kolorach (kolorach sznurków). W tym jednym czasie w polu znajduje się jedna 
osoba z każdej drużyny, a jej zadaniem jest dotrzeć do przeciwległego rogu planszy, 
po drodze za pomocą sznurka łącząc ze sobą kołki w kolorze swojej drużyny i druży-
ny do której się kieruje. Po każdej rundzie drużyny wymieniają się kłębkami sznurka 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, po to, by połączenia kolorów w obrębie pola 
„gry” się zmieniały.

Działanie sprawia wrażenie gry, ale zasady są tylko szkicem. Dużo zależy od in-
tencji uczestników, którzy mogą obwiązywać kołki na dowolnej wysokości w zależ-
ności od tego, czy chcą ułatwić, czy utrudnić zadanie kolejnym uczestnikom. W tej 
„grze” nie ma stałych drużyn, zmieniają się składy i konfiguracje kolorystyczne, nie 
ma przegranych ani wygranych. Liczy się skupienie na wykonaniu zadania, własna 
inicjatywa i koncepcja. Istotny jest zarówno efekt końcowy jak i akt wspólnego two-
rzenia „sieci połączeń”.
Materiały i narzędzia
25 kołków (kantówek) drewnianych o wymiarach 20x60x1500mm, 4 szpule (długość: 
powyżej 200m) sznurka jutowego (ew. bawełnianego/lnianego/polipropylenowego) 
w 4 różnych kolorach (np. czerwony, zielony, żółty, biały)
Wiek uczestników
6-15 lat

Scenariusz: Joanna Chlebowska, Maja Dubowska
Opieka artystyczna: prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (Polska)
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Connective tissue
The connective tissue is designed to: bond different types of other tissues, provide 

support for organs and protect sensitive parts of the body.
The workshop entitled “Connective tissue” is an action based on simple princi-

ples that guide participants to make specific movements within designated fields. 
To perform the task it is necessary to create an installation consisting of 25 wood-

en dowels rammed in the ground on the surface of 5x5m in five rows and equal me-
ter intervals. The participants will be divided in 4 groups, each of which will receive a 
bunch of jute string in one of the 4 selected colors. Dowels will be marked with dots 
in 4 colors (the same as the strings). At one time, only one person from each team 
can be in the field and his/her task is to reach the opposite corner of the board, us-
ing a string and joining dowels in the color of his/her team. After each round, teams 
exchange strings in a clockwise direction, so that the color combinations within the 
“game” field change. The action gives the impression of a game, but the rules are 
just a sketch. A lot depends on intentions of the participants who can tie dowels at 
any height depending on whether they want to facilitate or hinder the task of sub-
sequent participants. In this “game” there are no constants teams, the compositions 
and color configurations change, there are no losers or no winners. What counts is 
the focus on completing the task, own initiative and concept. Both the final effect 
and the act of jointly creating the “connection network” are important.
Materials and tools
25 wooden dowels (dimensions) 20x60x1500 mm, jute string (also possibly cotton / 
linen / polypropylene) in 4 different colors (e.g. red, green, yellow, white), 
Age of participants
6-15 years old

Scenario: Joanna Chlebowska, Maja Dubowska
Artistic supervision: Professor Eugeniusz Jozefowski

The Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wroclaw (Poland)
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Zaginione
Działaniem artystycznym, które chciałabym zaproponować jest larp lub jeep 

(wersja zależna od liczby uczestników oraz ich wieku). Obie są formą aktorską sto-
jącą pomiędzy teatrem improwizowanym a performansem. Zakładają czynny udział 
w odgrywaniu historii. Polegają na  jak najwierniejszym wcieleniu się w postać.

Scenariusz jest znany wszystkim, ale rozwój sytuacji zależy tylko od graczy. To 
oni swoją grą popychają fabułę do przodu. Gra polega na improwizacji, wczuciu się 
w postać oraz interakcjach pomiędzy graczami. Różnice polegają na liczbie uczest-
ników. W larpie wszyscy od początku mają przydzielone role i czynnie odgrywają 
swoje postaci, a przez interakcje między nimi, oraz realizację celów własnych postaci, 
rozwija się fabuła.

Jeep rozpoczyna kilka osób wcielających się w postaci, podczas gdy pozostali 
są widzami. Po pewnym czasie osoby grające stają się widownią, a kolejne osoby 
z widowni kontynuują role tych samych postaci. Muszą jednak zachować przeszłość 
odgrywanej roli – nie mogą czynem lub słowem zaprzeczać działaniom poprzednie-
go gracza.

Główną osią jeepa będzie kradzież obrazów. Fikcyjna postać artysty, który two-
rzy pod pseudonimem jest przedstawiona w mediach jako fenomen XXI wieku. Jest 
uznawany na arenie międzynarodowej, a jego obrazy w trakcie aukcji osiągają za-
wrotne sumy. Jednak z wystawy w Muzeum Narodowym zupełnie niespodziewanie 
znika cała jego kolekcja. Nikt nie potrafi stwierdzić, jak to się stało i gdzie obecnie się 
znajduje. 

Postaciami, w które wcielą się uczestnicy warsztatów, będą: kurator wystawy 
posądzony o kradzież obrazów, dyrekcja muzeum, wścibscy dziennikarze, policjanci 
badający sprawę, pracownicy muzeum (sprzątaczka, pani z kiosku), rzeczoznawca 
dzieł sztuki oraz rodzina i przyjaciele artysty. Każdy z graczy wylosuje kartę swojej 
postaci z  informacjami, które mogą się przydać w trakcie rozgrywki.

Osoby prowadzące warsztaty będą odpowiedzialne za moderowanie działania 
oraz doprowadzenie do wykrycia sprawcy lub ujawnienie falsyfikatu.
Zasady panujące podczas jeepa:
– hasło „truskawka” lub „czerwony” – ponieważ w trakcie gry zdarzają się fizyczne in-
terakcje między postaciami, część graczy może czuć się z tym niekomfortowo, hasło 
jest swego rodzaju hasłem bezpieczeństwa,
– skrzyżowane ręce – sygnał, że to, co mówi dana osoba to nie słowa postaci, lecz 
rozmowa poza grą. W ten sposób uczestnicy mogą zadawać pytania odnośnie gry 
w trakcie jej trwania prowadzącym warsztaty.

Na zakończenie warsztatu uczestnicy spróbują odtworzyć dzieła, które zostały 
skradzione – dzieła malarskie, rysunkowe lub rzeźby.

Larpy i jeepy są oparte w znacznej mierze na działaniu, na interakcjach i impro-
wizacji, ta koncepcja wpisuje się w założenia tegorocznej edycji Kieszeni Vincenta 
(performans). 

Propozycje są twórcze, rozwijają wyobraźnię i pozwalają na chwilę stać się kimś 
innym.
Materiały i narzędzia
taśma papierowa (3 rolki), markery (6) do wykonania tag name – oznaczenia ról, far-
by plakatowe po 500 ml min. 6 kolorów (lepiej 12), pędzle szczeciniaste 25, szer. pow. 
10, kubki plastikowe na wodę (1 opak. ok. 100 sztuk), bloki techniczne A3 (min. 25 
kartek), 25 plastikowych palet, podkładki pod kartki dla każdego uczestnika (jeśli 
podkładki będą mniejsze, zamiast bloków A3, bloki A4), węgiel (4 paczki) 3 lakiery 
do włosów, min. 5 m sznurka/linki, 100 klamerek (mogą być zwykłe, do prania), duża 
ilość szarych kartonów (mogą być zwykłe, ze sklepu 25 szt.), taśma izolacyjna typu 
duck tape (3 rolki ok. 9 m), nożyczki 6 par, 1kg mąki pszennej lub tortowej

Scenariusz: Małgorzata Piaskowska
Opieka artystyczna: prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (Polska)
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Lost art works 
The artistic activity that I would like to propose is Larp or Jeep (the version de-

pends on the number of participants and their age). Both are an acting form that 
stands between the improvised theater and the performance. They assume an active 
part in playing history. They rely on the most faithful embodiment of the character.

The scenario is known to everyone, but the development of the situation de-
pends only on the performers. Their performance pushes the plot forward. This kind 
of acting is about improvising, getting into the character and interactions between 
performers. Differences depend on the number of participants. In Larp, from the be-
ginning everyone has assigned a role and actively plays his /her character, the plot 
unfolds through the interaction between characters, and achieving their goals.

Jeep is launched by several people playing characters, while the others are spec-
tators. After some time, the performers become audiences and people from the 
audience continue to play the same characters. However, they must remember the 
past of the played role - they cannot deny or act against the actions of the previous 
player.

The main axis of the Jeep will be the theft of paintings. Art works made by the 
fictional character of the artist who creates using a pseudonym and who is presented 
in the media as a phenomenon of the 21st century. He is recognized internationally, 
and his paintings reach dizzying sums during the auction. However, suddenly disap-
pears his entire collection from the National Museum. No one can tell how it hap-
pened and where it is now.

The characters who the workshop participants will play are: an exhibition curator 
accused of the theft of images, museum management, nosy journalists, policemen 
investigating the case, museum staff (cleaning lady, lady from the cafe), an art expert 
and family and friends of the artist. Each player will draw a card of his/her character 
with information that may be useful during the performance.

The persons conducting the workshops will be responsible for moderating the 
activity and for detecting the offender or revealing the counterfeit.

Rules for the jeep:
– watchword “strawberry” or “red”– because during the game there are physical 

interactions between characters, some players may feel uncomfortable with it, the 
password is a kind of security slogan.

– crossed hands – a signal that what a given person says is not a character’s words, 
but a conversation outside the play. In this way, participants can ask questions about 
the game during the course of the workshop.

At the end of the workshop, participants will try to recreate works that have been 
stolen – paintings, drawings or sculptures.

Larps and Jeeps are based largely on action, interactions and improvisation, this 
concept is a part of the principles of this year’s edition of the Vincent’s Pocket (per-
formance).

Proposals are creative, they develop the imagination and allow to become some-
one else for a moment.
Materials and tools
paper tape (3 rolls), markers (6) to perform tag name – markings, poster paints after 
500 ml min. 6 colors (better 12), bristle brushes 25, widths 10, plastic cups for water (1 
pack of 100 pieces), technical blocks A3 (minimum 25 sheets), 25 plastic pallets, pads 
for cards for each participant (if the pads will be smaller, instead of blocks A3, A4 
blocks), coal (4 packs) 3 hairspray, min 5m string / links, 100 buckles (can be ordinary, 
for washing), a large number of gray cartons (can be ordinary, from the store 25 pcs), 
duck tape (3 rolls about 9m), scissors 6 pairs, 1kg of wheat flour or cake flour.

Scenario: Małgorzata Piaskowska
Artistic supervision: Professor Eugeniusz Jozefowski

The Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wroclaw (Poland)
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Od sypania do zamiatania From pouring to sweeping
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Sztuka nie na niby Not make believe art
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Sztuka nie na niby
dr Marta Bosowska

Warsztaty będą opierać się przede wszystkim na uświadomieniu, czym są dzia-
łania performatywne. Podczas warsztatów uczestnik dzięki swoim doświadczeniom 
i ciału, wchodzi w szczególną, niecodzienną, nie nawykową relację z problemem, 
z materią, przestrzenią i czasem.

Zadaniem uczestników będzie poznanie różnych podejść do działań performan-
su poprzez ćwiczenia indywidualne i grupowe. 

Warsztaty będą opierać się o zagadnienia najbardziej elementarne w sztuce  
akcji: miejsce, pamięć, przedmiot i czas. 

Będą podejmować wątek pracy z pojęciami takimi jak obecność-nieobecność, 
ślad, pozostałość i powtarzalność. 

Celem warsztatu jest odnalezienie definicji „performansu”. Uczestnicy będą mieli 
za zadanie działać w przestrzeni komunikatów niewerbalnych, stworzonych z pro-
stych gestów i gry ciała. 

Drugim zadaniem będzie postawienie uczestnikom pytania, czym jest „prze-
strzeń i miejsce” w działaniach efemerycznych – na to zadanie będą musieli odpo-
wiedzieć poprzez znalezienie w przestrzeni nieoswojonej miejsca dla siebie i prze-
transformowania jej na najbardziej sobie naturalną.

Trzecim zadaniem, ma być próba zdefiniowania oraz przekształcenia „przedmio-
tu”, który staje się w performansie symbolem. Zadanie będzie polegać na wyborze 
najbardziej oczywistych przedmiotów takich jak stół, krzesło, okno, torba, drzwi, 
szklanka i wykonaniu akcji indywidualnej wobec publiczności/grupy. 

Podsumowaniem działań ma być wygenerowanie definicji sztuki performansu.

Dr Marta Bosowska ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale 
Edukacji Artystycznej oraz Rzeźby i Działań Przestrzennych. Od 2011 roku pracuje na Uniwer-
sytecie Artystycznym w Poznaniu, w Pracowni sztuki performance. Współtwórczyni i członkini 
Fundacji Sztuki Performance. Formy jej wypowiedzi artystycznych to przede wszystkim: perfor-
mance, instalacja, video instalacja, obiekt. W swoich działaniach i instalacjach podejmuje wątek 
pamięci, obecności i nieobecności, śladu, rytuału, pozostałości i powtarzalności. Interesuje ją 
problem relacji między miejscem, czasem i historią oraz procesy zachodzące między nimi.
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Not make believe art
PhD Marta Bosowska

Workshops will be based primarily on making aware the participants of what 
performance actions are. During the workshop, the participant, thanks to his/her 
experience and body, enters into a special, unusual, non-habitual relationship with 
the problem, with matter, space and time.

The participants’ task will be to learn different approaches to performance activi-
ties through individual and group exercises.

Workshops will be based on the most elementary issues in the action art: place, 
memory, object and time.

Workshops will take up an idea of work with concepts such as presence-absence, 
trace, remainder and repetitiveness.

The aim of the workshop is to find the definition of “performance”. Participants 
will have to work in the space of non-verbal messages created with simple gestures 
and body language.

The second task will be to ask the participants what is “space and place” in ephem-
eral activities – they will have to answer this question by finding in the space an un-
tamed place for themselves and transforming it into the most natural for them
The third task is to be an attempt to define and transform an “object” that becomes 
a symbol in performance. The task will be based on  choosing the most obvious 
items such as a table, chair, window, bag, door, glass and perform an individual ac-
tion in front of the audience - group.

The summary of activities is to provide the definition of performance art.

PhD Marta Bosowska graduated from the Academy of Fine Arts in Poznań at the Faculty of 
Artistic Education as well as Sculpture and Spatial Activities. Since 2011 she has been working 
at the University of Arts in Poznań, at the Performance Art Studio. Co-creator and a member 
of the Performance Arts Foundation. The forms of her artistic expression are primarily: perfor-
mance, installation, video installation, and object art. In her activities and installations she takes 
up the issues of memory, presence and absence, trace, ritual, residue and repetition. She is in-
terested in the problem of the relationship between place, time and history and the processes 
taking place between them.
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Od mamixa do dzisiaj
Angelika Fojtuch 

Sztuka jest owocem, który wyrasta z korzenia pamięci. Codziennie doświad-
czamy rzeczy, które budzą w nas szereg wrażeń, myśli i emocji. Zapisują się one  
w pamięci naszego ciała i umysłu. Artyści w procesie twórczym czerpią motywy  
z magazynu swojej podświadomości. Dzieciństwo z szeregiem doświadczeń wcze-
snego etapu życia jest wielokrotnie tematem i źródłem artystycznej inspiracji. Wy-
obraźnia dziecka, która przejawia się w jego zabawie, dostarcza wiele osobliwych 
koncepcji i form wypowiedzi. W dorobku artystycznym posiadam realizacje, które  
w zamierzony sposób odwołują się lub naśladują moje zachowania, zabawy i sytu-
acje z dzieciństwa. 

W kontekście tematu Kieszeni Vincenta ZABAWA, znamienne staje się to, że for-
ma mojego pierwszego performansu pt. „mamix” z 2002 roku, bazowała na mojej 
dziecięcej ZABAWIE ręką mojego ojca. W mojej ZABAWIE ręka taty była ubierana  
i zawijana w kocyk, po czym stawała się moją ulubioną, ożywioną wersją lalki. W per-
formansie, będąc młodą kobietą, powtarzam czynność, tym razem używając własnej 
ręki, uzyskując efekt uniwersalnego obrazu hybrydy matki. 

Celem warsztatu jest przybliżenie praktyki i medium performansu w oparciu  
o dokumentację wybranych prac, łączących się, na różne sposoby z pojęciem ZA-
BAWY. Przyjrzymy się gotowym przykładom twórczego zastosowania elementów 
ZABAWY w sztuce. Analizując w ten sposób potencjał twórczy i zmysł krytyczny  
w pozornie banalnych czynnościach, grach i ZABAWACH, poszukamy środków wyra-
zu w myśli, byciu i działaniu, by nadać im znaczenia. Spojrzymy na ZABAWĘ i zacho-
wanie dziecka jak na obszar formy artystycznej i jej inspiracji. Po analizie teoretycz-
nej każdy przedstawi siebie za pomocą krótkiej formy performatywnej. 

Angelika Fojtuch studiowała na UMK Toruń, ASP Kraków, UAP Poznań i ASP Gdańsk. Dyplom 
na Kierunku Intermedia, na Wydziale Rzeźby, ASP w Gdańsku, uzyskała z wyróżnieniem, w 2005 
roku. Od 2002 roku zajmuje się sztuką performance na polu artystycznym i dydaktycznym. 
Występowała na międzynarodowych pokazach sztuki performance w wielu krajach, w Euro-
pie, Azji i Ameryce. Jej prace znajdują się w kilku kolekcjach w kraju (Muzeum Sztuki w Łodzi)  
i za granicą. Ponadto inicjowała i organizowała interdyscyplinarne i międzynarodowe projek-
ty współpracy artystycznej. W latach 2011–2013 pracowała w Pracowni Działań Transdyscy-
plinarnych, ASP w Gdańsku. Od 2015 roku należy do Internationale Künstler Gremium (IKG).  
Od 2017 roku kuratoruje autorski, polsko-niemiecki projekt GATE art zone w Düsseldorf. Jest 
doktorantką Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Komunikacji Multimedial-
nej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
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From mamix to today
Angelika Fojtuch

Art is the fruit that grows out of the root of memory. Every day we experience 
things that arouse a series of impressions, thoughts and emotions. They are stored in 
the memory of our body and mind. Artists in the creative process derive motifs from 
the storage of their subconsciousness. Childhood with a series of early life experien-
ces is often a topic and source of artistic inspiration. The child’s imagination, which 
manifests itself in his/her play, provides many peculiar concepts and forms of expres-
sion. In my artistic work there are art works that intentionally refer to or imitate my 
behavior, plays and situations from my childhood.

In the context of the Vincent’s Pocket theme – PLAY, it is significant that the 
form of my first performance entitled “Mamix” from 2002, was based on my childish 
PLAY with my father’s hand. In my PLAY my dad’s hand was dressed and wrapped in  
a blanket, and then became my favorite, animated version of the doll. In performan-
ce, being a young woman, I repeat this activity, this time using my own hand, getting 
the effect of a universal image of the  hybrid mother.

The aim of the workshop is to present the practice and medium of performan-
ce, based on the documentation of selected works, related, in different ways, to the 
concept of PLAY. We will look at ready examples of the creative application of the 
elements of PLAY in art. Analyzing in this way the creative potential and critical sense 
in seemingly trivial activities, games and PLAYS. We will look for means of expression 
in thought, being and acting to give them meaning. We will look at PLAY and child’s 
behavior as the area of   artistic form and its inspiration. After theoretical analysis, 
everyone will present a short performative form.

Angelika Fojtuch studied at UMK Toruń, ASP Kraków, UAP Poznań and ASP Gdańsk. She re-
ceived a diploma with distinction in the field of Intermedia, at the Faculty of Sculpture, Acad-
emy of Fine Arts in Gdańsk, in 2005. Since 2002, she has been involved in performance. She per-
formed at international performance art shows in many countries, in Europe, Asia and America. 
Her works can be found in several collections in the country (Muzeum Sztuki in Łódź) and 
abroad. In addition, she initiated and organized interdisciplinary and international projects of 
artistic cooperation. In the years 2011 – 2013 she worked at the Transdisciplinary Workshop, ASP  
in Gdańsk. From 2015 she has been a member of Internationale Künstler Gremium (IKG). Since 
2017 she has been curating the Polish-German project GATE art zone in Düsseldorf. She is  
a PhD student at Interdisciplinary Doctoral Studies at the Faculty of Multimedia Communica-
tion at the Academy of Fine Arts in Poznań .
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Tendencje performatywne w sztuce multimedialnej
Adrianna Gołębiewska

Definicja sztuki multimedialnej, jak i samych multimediów, nie jest jedno-
znaczna. Próbę  zarysu owych pojęć warto zacząć od tego, co współcześnie określa 
się mianem sztuki medialnej. Otóż, w uproszczeniu, jest to grupa zjawisk artystycz-
nych, której środkiem wyrazu są media – elektroniczne oraz mechaniczne techni-
ki rejestrujące lub przekazujące wizualne i audialne komponenty dzieła. Medium 
jednak, w odmiennym rozumieniu oznaczać może również po prostu grupę cech 
charakteryzującą dowolną dziedzinę twórczości. Tyczy się to wówczas każdej sztuki 
– nie tylko tych wykorzystujących techniki nowoczesne.

Zagadnienie multimediów, a tym samym sztuki multimedialnej również roz-
winąć można dwojako. Na początku chciałabym przyjrzeć się temu, które pojawiło 
się w latach sześćdziesiątych XX wieku. Termin sztuka multimedialna powstał dla 
oznaczenia twórczości o charakterze interdyscyplinarnym. Multimedializm popu-
larny w latach 60., a także 70. był połączeniem różnych elementów (audio)wizu-
alnych w złożoną całość. Film, projekcje świetlne, taniec, muzyka – wszystko to 
łączyło się w jedno, rozbudowane na wielu płaszczyznach dzieło.

Zjawiska denotowane przez tak postrzegany termin multimediów wciąż funk-
cjonują w dzisiejszym świecie. Obecne znaczenie terminu sztuka multimedialna 
zmieniło nieco swój tor. Praktyki artystyczne tego gatunku bowiem, już od lat 
osiemdziesiątych zrywały powoli z konwencją widowiskową, przenosząc jednocze-
śnie centrum zainteresowania w stronę cyberprzestrzeni i światów wirtualnych. 

Łatwo zauważyć można pewne zależności pomiędzy sztuką multimedialną  
a sztuką performans. Po pierwsze, oba wspomniane zjawiska ukształtowały się i zy-
skały na popularności w podobnym czasie. Ponadto, tradycyjnie pojmowana sztuka 
multimedialna, od samego początku miała charakter widowiskowy. Dzieło sztuki 
multimedialnej, zawsze było spektaklem live.

Dorobek sztuki multimedialnej z biegiem czasu ulega hybrydyzacji i przeista-
cza stopniowo również strategie interaktywności. Szczególną uwagę w kontekście 
rozważań na temat tendencji performatywnych w sztuce multimedialnej należy 
więc poświęcić także roli odbiorcy.
Performans multimedialny

Przyjrzyjmy się teraz pracom, których performatywny charakter najmoc-
niej zbliżony jest do sztuki multimedialnej w rozumieniu tradycyjnym. Przy-
kłady dotyczą dzieł, w których podmiotem i przedmiotem są sami artyści,  
a kształt dzieła zawiera się w ramach tradycyjnej formy performansu. 

Jednym z głównych założeń samej sztuki performans jest obecność publicz-
ności. Często zdarza się, że dla celów dokumentacyjnych akcja performera zare-
jestrowana zostaje za pomocą kamery. Medium wideo z czasem stało się nowym 
środkiem wyrazu artystycznego w kontekście sztuki performatywnej. Performans 
dokamerowy jest chyba najprostszym przykładem hybrydyzacji multimediów  
i sztuk parateatralnych.

Przykładem performansu dokamerowego, w którym zresztą wybór medium wi-
deo jest mocno uzasadniony, jest Stamping in the Studio Bruce’a Nauman’a (1968). 
Obraz mężczyzny poruszającego się po tytułowym studio, obrócony zostaje „do 
góry nogami”. Wprowadza widzów w iluzję. 

Idąc tropem połączenia wideo z ze sztuką performans, przywołać warto rów-
nież TV Cello (1976) autorstwa Nam June Paik’a oraz Charlotte Moorman. Tytu-
łowa wiolonczela skonstruowana została przy pomocy ekranów telewizyjnych. 
Kiedy performerka zasiada do instrumentu i przesuwa smyczkiem po strunach, 
na ekranach składających się na obiekt sugestywnego obiektu pojawiają się  



130

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

zarejestrowane uprzednio obrazy wiolonczelistów. 
Powoli wyłania się tu rozbudowywanie poziomów partycypacyjności. Podczas 

gdy wobec performansu dokamerowego Nauman’a odbiorca pozostaje jeszcze od-
grodzony ekranem od żywej tkanki performera, w przypadku TV Cello ma okazję 
wzięcia udziału w wydarzeniu. 

W obliczu pracy Life: A User’s Manual (2005) autorstwa Michelle Terran 
odbiorcy tego multimedialnego performansu podążać muszą za poruszają-
cą się po ulicach miasta artystką – tu zaangażowanie widza idzie o krok dalej.  
Michelle Terran przechadza się po mieście z obiektami zwyczajnymi (walizką, wóz-
kiem sklepowym), w które wkomponowane są jednak ekrany telewizyjne. Artystka 
przechwytując za pomocą nadajnika niekodowane obrazy z kamer monitoringu. 
Skradzione obrazy tworzą na żywo sekwencje narracji widoków wnętrz monitoro-
wanych. . 

Artystą, którego całokształt twórczości według mnie jest najlepszym przykła-
dem omawianej grupy dzieł, jest Stelarc. Centrum uwagi artysty nieustannie sta-
nowiła refleksja nad niedoskonałością, a może raczej nietrwałością ciała ludzkie-
go. Tym samym, ważnym krokiem artysty stała się próba jego ulepszania. Projekt 
Third Hand (1980) to cyborgiczne Trzecie Ramię, przytwierdzone do ciała artysty, 
zdolne było do niezależnych ruchów uruchamianych przy pomocy systemu elek-
tromiograficznego pobierającego impulsy z brzucha i nóg Stelarca. Ruchy Trzeciego 
Ramienia są zatem nie tylko wynikiem świadomych decyzji artysty, ale i mimowol-
nych skurczy jego brzucha. 

Wirtualizacja ciała, z jaką do czynienia mamy w wypadku z Third Hand jest 
jednym z wytworzonych przez artystę artefaktów służących celom performan-
su. Obiektem tego typu jest również Exoskeleton (1997). Stelarc upycha własne 
ciało w monumentalną, niemal sześciotonową maszynerię, prezentując swo-
jej widowni zależność pomiędzy własnym ciałem, a ową konstrukcją, a może  
i – jak mówi sam autor – „hybrydyczny interfejs człowieka i użytkownika”.

W dorobku twórczym Stelarca pojawiają się prace, które bardzo inwazyj-
nie ingerują w jego ciało. Ear On Arm (2008). Stelarc z pomocą specjalistów  
z dziedziny biotechnologii, postanowił wyhodować sobie na przedramieniu organ 
z własnych komórek macierzystych. Trzecie Ucho powstawało przez kilka miesięcy. 
Początkowo w wybrane miejsce wzrostu wszczepione zostało specjalne rusztowa-
nie, wykonane z biomateriału. Z czasem komórki zaczęły w niego wrastać, tak, by 
po sześciu miesiącach wzrostu i unaczyniania tkanki, pojawił się organ o kształcie 
ludzkiego ucha. 

Wspólnym mianownikiem łączącym wszystkie przedłożone przykłady są nie-
zmienne relacje artystów, dzieła i widzów. Za każdym razem to twórca (lub grupa 
twórców) jest performerem i stanowi siłę sprawczą całego procesu „trwania” dzieła. 
O ile pojawiają się tu dodatkowe   elementy fizyczne – media technologiczne i cy-
frowe, występują z reguły w roli rekwizytu czy narzędzia. Odbiorca zaangażowany  
w dzieło jest z reguły na płaszczyźnie percepcyjnej, nie wychodzi z roli obserwa-
tora.
Multimedialne dzieło jako performer

Drugą grupą dzieł multimedialnych, którą wyróżniam na podstawie sposobów 
przejawiania się tendencji performatywnych są te, w których samo dzieło staje się 
performerem. Artysta budzi dzieło do życia, uruchamia je i od tego czasu wszystko 
już dzieje się bez jego ingerencji.

Źródeł obszarów sztuki nacechowanej tego rodzaju aktywnością doszuki-
wałabym się wśród dzieł z obszaru sztuki kinetycznej. Jest to zjawisko przeło-
mowe, zwłaszcza ze względu na wyraźnie obserwowalny proces, w którym to 
centrum zainteresowania nie stanowi sam obiekt fizyczny – artefakt, lecz isto-
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ta dzieła zwraca się powoli ku formie wydarzenia. Sztuka kinetyczna, zrywając  
z niezmiennością struktury tworzonych prac, zyskuje charakter procesualny (np. 
Licht Raum Modulator (1930) Laszla Moholy-Nagy’a).

Jednym z najważniejszych artystów, którego dzieła przyczyniły się do ukształto-
wania podstaw paradygmatów kształtującej się sztuki kinetycznej był Jean Tinguely. 
Jego Hommage to New York (1960) jest sporych rozmiarów konstrukcją, która na 
oczach widzów wykonywać miała sekwencję działań prowadzącą do jej autode-
strukcji. Cały performans maszyny trwał 27 minut. W tym czasie konstrukcja zdą-
żyła dokonać samozniszczenia wobec zgromadzonej widowni. 

Przykładem dzieła-performera, które również w pewnym sensie zostaje stwo-
rzone na podobieństwo istoty żywej, jest Cloaca (2000) autorstwa Wim’a Delvoy’a 
we współpracy z naukowcami. Jest to zbudowana z metalu i tworzyw sztucznych 
instalacja mechaniczna skonstruowana do produkcji ekskrementów. 

Dzieła amerykańskiego artysty, Kena Feingolda, jeszcze bardziej upodabniają 
dzieło do istoty ludzkiej. Wykorzystuje on programy komputerowe, które umoż-
liwiają animatronicznym rzeźbom posługiwanie się sztuczną inteligencją. Daje 
to figurom sposobność do prowadzenia niekończących się improwizowanych, ale  
i zachowujących sens konwersacji. 

W ramach podsumowania tej grupy dzieł, chciałabym odwołać się jesz-
cze do artysty, którego praktyki artystyczne chyba najpełniej odzwierciedlą 
ideę dzieł-performerów. Bill Vorn uprawia sztukę polegającą na powoływaniu 
do życia i eksploracji środowiska autonomicznych maszyn. Istotną realizacją,  
w której Bill Vorn zaczął dość znacząco rożnicować i personalizować odrębne 
obiekty robotyczne, budując tym samym strukturę teatralną, była realizacja La 
Cour des Miracles (1997). Koncepcją przewodnią był tu aspekt „niedoli maszyn”, 
którego źródłem inspiracji była po części powieść Nędznicy Victora Hugo. Celem 
doświadczenia jest spowodowanie utożsamienia się widza z metaforycznymi obiek-
tami martwymi, których „ból” wszakże jest tylko ułudą. 

Proces (La Proces) (1999), był performansem z wykorzystaniem multimediów. 
Także w tym wypadku całe wykreowane przez Billa Vorna środowisko zamieszka-
łe jest wyłącznie przez roboty. Część tego projektu zadebiutowała jako fragment 
spektaklu Roberta Lepage’a pod tytułem Zulu Time. Proces był formą odwołania do 
powieści Franza Kafki. Tu maszyny i widownia zamieniały się rolami oskarżycieli 
i oskarżonych. 

Ciekawym w tym kontekście jest projekt Copacabana Machine Sex, zaistnieje on 
jako instalacja performatywna o strukturze robotycznej. Roboty jako aktorzy miały-
by odgrywać tu po sobie kolejne utwory muzyczne. Będzie to więc rodzaj kabaretu, 
przedstawionego przez maszyny. Artysta skłania się ku refleksji: co stałoby się, gdyby 
to maszyny stanęły na scenie teatralnej?
Publiczność jako część performansu

Chciałabym przyjrzeć się teraz sytuacjom, w których rolę performera przej-
muje odbiorca. Tu widownia staje się siłą sprawczą wydarzenia. Rola twórcy  
w tym wypadku ogranicza się do wytworzenia widzom sposobności do aktywnych 
działań. Pozwolę sobie również podzielić  je na trzy grupy, stopniujące poziomy 
interaktywności.
1. Obecność widza
Warto zacząć omówienia projektów, w których wkład pracy odbiorców jest jak 
najprostszy. Wzorem dzieła o takich cechach jest choćby Senster (1970), autor-
stwa Edwarda Ihnatowicza. Czterometrowa, mechaniczna konstrukcja, wypo-
sażona była w sensory (ruchu i dźwięku), wyłapujące bodźce, których dostar-
czała widownia. Obiekt kształtem przypomina nieco żyrafę. Rzeźba robotyczna 
reaguje na zachowanie „zwiedzających”, każdy zbyt gwałtowny ruch, czy zbyt 
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głośny odgłos, skutkuje tym, że obiekt sprawia wrażenie przestraszonego, cofa 
się, jego ruchy stają się nerwowe, próbuje się schować, imitując płochliwą formę 
życia.
2. Fizjologiczne przetworzenie

Kolejną grupą, która nakreśla następne stadium rozwoju i przekształceń stra-
tegii interaktywności stosowanych w praktykach twórczych, jest zbiór dzieł, któ-
ry artystycznie istnieje nie tylko dzięki samej fizycznej obecności widza, ale także 
dzięki jego fizjologii. Dzieła wykorzystujące fizjologię odbiorców przekładają ich 
wewnętrzne impulsy na język plastyczny. 

W tym miejscu chciałabym przyjrzeć się również Pulse Park (2008), autor-
stwa Rafaela Lozano-Hemmer’a. Instalacja ta zadebiutowała w Madison Square 
Park, w Nowym Jorku. Na terenie parku zaaranżowano specjalne dwie rzeźby 
czujnikowe, zachęcające odbiorców do interakcji. Odbiorcy, poprzez chwytanie 
specjalnego urządzenia, zamontowanego jako interfejs instalacji, przekazują do 
systemu impulsy bezpośrednio z własnego organizmu. Otóż owa technologicz-
nie zaawansowana rzeźba mierzy ich puls, transponując go następnie na wiąz-
ki światła, które przemieszczają się kolejno w dół rzędu reflektorów ustawio-
nych wokół obwodu trawnika, w centralnym miejscu parku. Obraz wytworzony  
w ten sposób, staje się sumą impulsów bijących serc, należących do mieszkańców, 
którzy spotkali się w centrum miasta. 

Widz bierze czynny udział w powstaniu akcji, choć zwykle większość procesów 
zachodzących pomiędzy uczestnikiem a dziełem odbywa się w sposób niedostrze-
galny fizycznie. 
3. Widz jako performer

Niekiedy zdarza się, że dzieło interaktywne wymaga większego wkładu pracy ze 
strony widzów. Zależnie od specyfiki projektu, mogą oni niekiedy improwizować, 
wnieść autorski wkład w finalny kształt przedsięwzięcia. Publiczność wciąż jednak 
zwykle dzieli się na tę, która bierze czynny udział w akcji oraz tę, która woli przy-
glądać się akcji z dystansu.

Przykładem tego typu pracy jest cykl instalacji Paula Sermona. Telematic Dre-
aming jest instalacją, którą stanowi układ dwóch, niekiedy odległych od siebie o ki-
lometry, łóżek. Kamery zainstalowane nad łóżkami przekazują między sobą obrazy 
tak, by uczestnicy wydarzenia mogli telematycznie ze sobą obcować. 

 Jednym ze sposobów zachęcenia do interakcji w sztuce jest wykorzystanie 
konwencji gry. Projekt grupy Blast Theory o nazwie Can You See Me Now? (2003) 
posługuje się właśnie formą, w której odbiorcy stają się aktywnymi graczami.  
W ramach realizacji, uczestnicy oraz członkowie grupy twórców poruszają się uli-
cami miasta. Wszyscy wyposażeni są w przenośne komputery z dostępem do in-
ternetu i mogą być widoczni na wirtualnej mapie miasta za sprawą systemu GPS. 
Zadaniem uczestników, realnie obecnych w przestrzeni miasta jest fizyczne odnale-
zienie uczestników dzięki możliwości śledzenia ich awatarów na graficznym planie 
ulic. 

Artystką, która w swojej twórczości pozostawia widzom pole do twórczej impro-
wizacji jest Annie Abrahams. Jednym z najważniejszych jej dokonań była realiza-
cja akcji-performansów, funkcjonujących na zasadzie spotkań w cyberprzestrzeni. 
Zwykle wydarzenia odbywają się za pośrednictwem kamerek internetowych. Stre-
amowanym obrazom towarzyszy również rejestrowany przez uczestników dźwięk.

Przykładem performansów, które angażują chętnych do współpracy internau-
tów, są prace Angry Women (2012), Angry Men (2012). W pierwszym występowa-
ły same kobiety, debatujące na temat pojęcia złości, w drugim na tej samej zasa-
dzie brali udział mężczyźni. Scenariuszy ich przebiegu w zasadzie nie było. Osoby 
biorące udział w akcjach całkowicie improwizowały. O ile któryś z uczestników  
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wymyślił sobie uprzednio przebieg własnego wystąpienia, efekt końcowy i tak 
nie był przewidywalny. Niektórzy prowadzili więc osobne (gotowe) performanse, 
inni wymyślali swoje działania, realizując je na bieżąco i próbując nawiązać dialog  
z resztą. Annie Abrahams występowała tu niekiedy w roli moderatora.

Na przykładzie przytoczonych dzieł prześledzić można stopniowy rozwój strate-
gii interaktywnych. Relacja widza z twórczością artystyczną przechodziła stadialne 
transformacje: od podporządkowaniu się dziełu, ku dominacji nad nim. Zmiany te 
postępowały na przestrzeni wielu dekad. Do połowy XX wieku aktywność odbiorcy 
ograniczała się raczej do obserwacji i kontemplacji dzieła sztuki, dopiero w latach 
50. pojawiły się przejawy tendencji, które przyczyniły się do ukształtowania form 
działalności artystycznych, w których to aktywność publiczności zaczęła grać rolę 
kluczową dla całokształtu dzieła finalnego. Forma zjawisk interaktywnych znanych 
współcześnie dojrzała, niemal pół wieku później, w latach 90. Kiedy w polu praktyk 
twórczych pojawiły się pierwsze oznaki sztuki działania, siłą rzeczy realizacje tego 
typu przybierać zaczęły formę widowisk.

Podsumowując, współczesne działania twórcze dążą ku pobudzeniu widza nie 
tylko do działania, ale i twórczego myślenia. Udostępnienie odbiorcom sposobno-
ści i zachęcenie ich do wykazania się kreatywnością nadaje im jednocześnie status 
elementu niezbędnego do istnienia dzieła. Na polu interaktywnej, performatywnej 
sztuki multimedialnej widz jest jej częścią niezbędną i wyjątkową. Współczesna 
twórczość artystyczna ulega więc znaczącej performatywizacji, a możliwości ku 
temu dają jej narzędzia w postaci nowych mediów.

Adrianna Gołębiewska absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdyni.  
W roku 2015 ukończyła studia magisterskie na Wydziale Scenografii Warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. W 2017 roku obroniła dyplom magisterski na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi. Laureatka nagrody im. Jerzego Moskala oraz nagrody specjalnej dyrektora 
Teatru Śląskiego na Festiwalu Nowej Scenografii w Katowicach (2013), nagrody Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (2014), a także nagrody na Beijing International Biennale w Pekinie 
(2014). Scenografka, autorka kolaży, fotografii, obiektów rzeźbiarskich, utworów video oraz insta-
lacji multimedialnych.
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Performative trends in multimedia art
Adrianna Golebiewska

The definition of multimedia as well as multimedia art is ambiguous. An attempt 
to define these concepts should begin with what is nowadays referred to media art. 
In simply terms, it is a group of artistic phenomena whose means of expression are 
media - electronic and mechanical techniques that record or transmit visual and 
auditory components of an art work. Medium, however, in a different sense can also 
simply mean a group of features that characterize any field of creativity. This applies 
then to all kinds of art - not only those using modern techniques.

The issue of multimedia, and thus multimedia art, can also be developed in two 
ways. At the beginning I would like to look at artistic phenomena in the sixties of 
the twentieth century. The term multimedia art was created to signify interdisci-
plinary creativity. Multimedia art popular in the 60’s and 70’s was a combination 
of various audio and visual elements into a complex whole. Film, light projections, 
dance, and music - all this combined into a single, multi-faceted work.

The phenomena denoted by this kind of perception of multimedia still exist in 
today’s world. However, today’s meaning of the term multimedia art has changed 
a bit. Since the 1980s artistic practices of this genre have slowly broken with the 
convention of a spectacular performance, at the same time moving the general in-
terest towards virtual cyberspace and worlds.

It is easy to notice some relationships between multimedia art and performance 
art. First of all, both mentioned phenomena developed and gained popularity in a 
similar time. In addition, traditionally understood multimedia art was based on a 
performance from the very beginning. A multimedia art work has always been a 
live performance.

In the course of time, the tradition of multimedia art has undergone hybridiza-
tion and gradually transformed the strategies of interactivity. Particular attention 
should be paid to the role of the recipient in the context of considerations regarding 
performative tendencies in multimedia art.
Multimedia performance

Let us now look at art works whose performative character is most closely re-
lated to the multimedia art in the traditional sense. The examples relate to works 
in which the subject and object are the artists themselves, and the structure of the 
work is included in the traditional form of performance.

One of the main premises of the performance art is the presence of the audien-
ce. Often, for documentary purposes, the performer’s action is recorded by a came-
ra. With the passage of time video has become a new means of artistic expression 
in the context of performative art. A camera performance is probably the simplest 
example of hybridization of multimedia and para-theatrical arts.

An example of a camera performance, in which the choice of video medium is 
strongly justified is Bruce Nauman’s Stamping in the Studio (1968). The image of a 
man moving in the title studio is turned upside down, creating an illusion.

Following the link between the video and the art of performance, I should also 
mention TV Cello (1976) by Nam June Paik and Charlotte Moorman. The title cello 
was constructed with television screens. When the performer sits at the instrument 
and moves the bow along the strings, the previously recorded images of cellists 
appear on the screens that make up the suggestive object.

The development of participative levels is slowly emerging here. While the au-
dience is still screened from the performer’s live tissue in Nauman’s camera perfor-
mance, in the case of TV Cello it has the opportunity to take part in the event.

In the case of an art work Life: A User’s Manual (2005) by Michelle Terran, 
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the viewers of this multimedia performance have to follow the artist moving aro-
und the city - here the viewer’s commitment goes a step further. Michelle Terran 
walks around the city with ordinary objects (a suitcase, a shopping cart), in which, 
however, are incorporated television screens. The artist receives uncoded images 
from monitoring cameras with the help of the transmitter. Stolen images create live 
sequences of narrative views of monitored interiors. 

The artist whose overall creativity, in my opinion, is the best example of this 
group of works is Stelarc. The main interest of the artist was constantly reflecting 
on the imperfection, or rather the impermanence of the human body. Thus, an 
important step in the artist’s attempt was to improve it. Third Hand project (1980) 
was a cyborg Third Arm, attached to the body of the artist, capable of independent 
movements triggered by an electromyographic system that drew impulses from Ste-
larc’s stomach and legs. The movements of the Third Arm are therefore not only the 
result of the artist’s conscious decisions, but also the involuntary contractions of his 
abdomen.

Virtualization of the body with as in the case of Third Hand is one of the arti-
facts created by the artist for the purposes of performance. Another object of this 
type is Exoskeleton (1997). Stelarc stuffs his own body in a monumental, almost six-
tone machine, presenting his audience the relationship between his own body and 
the construction, and perhaps - as the author himself says - “the hybrid interface of 
a human and user “.

In the creative output of Stelarc, there are works that intrusively interfere with 
his body. In Ear On Arm (2008) Stelarc, with the help of specialists in the field of 
biotechnology, decided to grow an organ from his own stem cells on the forearm. 
The third ear was formed for several months. Initially, a special framework made of 
biomaterial was implanted in the selected growth site. Over time, the cells began to 
grow on it, so that after six months of growth and vascularization, a human-shaped 
organ appeared.

The common denominator connecting all the presented examples is the un-
changeable relationships of artists,  art work and viewers. Each time, the creator 
(or a group of artists) is a performer and is the driving force behind the whole 
process of “duration” of the work. While there are additional physical elements here 
- technological and digital media, they usually serve the role of a prop or tool. The 
recipient is involved in the art work usually on the perceptual level and does not 
act as an observer.
A multimedia work as a performer

The second group of multimedia works that I have distinguished on the basis of 
the ways of manifesting performative tendencies is those in which the work itself 
becomes a performer. The artist raises the art work to life, launches it and since then 
everything has been happening without his/her intervention.

I would look for sources of this kind of art works in the field of kinetic art. This 
is a breakthrough phenomenon, especially due to the clearly observable process in 
which the physical object itself is not the center of interest - the artefact, but the 
essence of the work slowly turns towards the form of the performance. Kinetic art, 
breaking with the immutability of the structure of created works, gains a processual 
character (e.g. Licht Raum Modulator (1930) by Laszlo Moholy-Nagy).

One of the most important artists whose works contributed to forming the pa-
radigms of kinetic art was Jean Tinguely. His, Hommage to New York (1960) was 
a sizable structure, which was to perform a sequence of actions leading to its self-
destruction. The entire machine performance lasted 27 minutes. During that time, 
the structure managed to self-destruct in front of the gathered audience.

An example of an art work-performer, which is also in a sense created in the 
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likeness of a living creature, is Cloaca (2000) by Wim Delvoy made in collaboration 
with scientists. It is a mechanical installation made of metal and plastic for the 
production of excrement.

The works of an American artist, Ken Feingold, make the art work and a hu-
man being even more similar. He uses computer programs that enable animatronic 
sculptures to use artificial intelligence. This gives the figures opportunity to carry 
on endless improvised but also preserving the meaning conversations.

As part of the summary of this group of works, I would like to refer to the artist, 
whose artistic practice probably best reflects the idea of   works- performers. Bill 
Vorn artistic creativity is based on creating autonomous machines which explore 
their environment. An important art work, in which Bill Vorn began to differentiate 
and personalize the separate robotic objects, thus building the theatrical structure, 
was La Cour des Miracles (1997). The main idea of this work was the „misery of 
machine “, partly inspired by Victor Hugo’s novel Les Miserables. The purpose of the 
experiment is to cause the viewer to identify with metaphorical dead objects, whose 
“pain” is, however, only an illusion.

La Process (1999) was a multimedia performance. Also in this case, the entire 
environment created by Bill Vorn is inhabited only by robots. Part of this project 
debuted as a part of Robert Lepage’s performance called Zulu Time. La Process was a 
form of reference to the novel by Franz Kafka. Here the machines and the audience 
reversed the roles of prosecutors and defendants.

In this context, a very interesting is the Copacabana Machine Sex project, which 
will exist as a performative installation with a robotic structure. Robots as actors 
would play subsequent musical pieces. Therefore, it will be a kind of cabaret pre-
sented by the machines. The artist reflects on: what would happen if the machines 
perform on the stage?
The audience as part of the performance

I would like to take a look now at the situation in which the recipient takes 
over the role of the performer. Here, the audience becomes the driving force of 
the performance. The role of the creator in this case is limited to creating viewers 
opportunity for active actions. Let me also divide them into three groups, grading 
levels of interactivity.
1. Presence of the viewer

It is worth starting from projects in which the contribution of a viewer to the 
art work is the simplest. An art work with such features is e.g. Senster (1970) by 
Edward Ihnatowicz. The four-meter mechanical structure was equipped with sen-
sors (motion and sound), catching the stimuli provided by the audience. The shape 
of the object resembles a giraffe. The robotic sculpture reacts to the behavior of the 
“visitors”, each too violent movement or too loud sound,  frightens the object which 
tries to withdraw, its movements becomes nervous, trying to hide, imitating the 
timid form of life.
2. Physiological processing

The next group that characterizes the next stage of development and transfor-
mations of the strategy of interactivity used in creative practices is a collection of 
works that artistically exists not only thanks to the physical presence of the viewer, 
but also due to his/her physiology. The art works that use the physiology of viewers 
and translate their internal impulses into artistic language.

At this point I would like to take a look at Pulse Park (2008) by Rafael Lozano-
Hemmer. This installation was shown at Madison Square Park in New York. In the 
park, two special sensor sculptures were arranged to encourage viewers to interact. 
The viewers transmitted their pulses directly to the system from their own organism 
by capturing a special device, mounted as an installation interface. This technolo-
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gically advanced sculpture measured their pulse, then transposing it into beams of 
light that moved successively down the row of reflectors set around the perimeter of 
the lawn, in the central location of the park. The image created in this way became 
the sum of impulses of beating hearts of people who met in the city center.

The viewer takes an active part in the creation of the performance, although 
most of the processes occurring between the participant and the work take place in 
a physically imperceptible way.

3. The viewer as a performer
Sometimes it happens that an interactive work requires a greater amount of 

work of the viewer. Depending on the specificity of the project, viewers may so-
metimes improvise, make their own contribution to the final shape of the project. 
However, the audience is usually divided into the one who takes an active part in 
the action and the one who prefers to watch the action from a distance.

An example of this type of work is the cycle of installations by Paul Sermon. 
Telematic Dreaming is an installation which is a system of two beds, sometimes 
distant from each other by kilometers. Cameras installed above the beds transmit 
pictures to each other so that the participants of the performance can telematically 
interact with each other.

 One of the ways to encourage interaction in art is the use of game conventions. 
In the project of a group Blast Theory titled Can You See Me Now? (2003) viewers 
become active players. As a part of the performance, participants and members of 
the art group walk in the streets of the city. All are equipped with portable compu-
ters with the internet access and are seen on a virtual map of the city thanks to the 
GPS system. The task of participants is to physically find other participants thanks 
to the possibility of tracking their avatars on a graphic street plan.

Annie Abrahams is the artist who leaves lots of creative space for the audience. 
One of her most important achievements was making action-performances on the 
basis of meetings in cyberspace. Usually, events take place via web cameras. The 
images being streamed are also accompanied by sound recorded by the partici-
pants.

The works entitled Angry Women (2012) and Angry Men (2012) are an example 
of performances that engage Internet users who are willing to cooperate. In the first 
one there were only women who debated about the concept of anger, in the second 
one, men participated in the same way. In fact the scenarios of these actions did 
not exist. People taking part in the actions improvised. Even if any of the partici-
pants had prepared his/her presentation before, the final result was not predictable 
anyway. Some of them conducted separate (finished) performances, others tried 
to work on them on the spot trying to establish a dialogue with other performers. 
Annie Abrahams sometimes appeared here as a moderator.

The progressive development of interactive strategies can be traced on the 
example of the above mentioned art works. The viewer’s relationship with arti-
stic creativity has undergone a gradual transformation: from subordination to the 
work, to domination over it. These changes have progressed over many decades. 
Until the mid-twentieth century, the activity of the viewer was limited to observa-
tion and contemplation of the work of art. Only in the 1950s appeared new trends 
that contributed to the artistic activities, in which the activity of the audience began 
to play a key role for the final work. The interactive phenomena known nowadays 
appeared almost half a century later, in the 1990s. When the first signs of action art 
appeared in the field of creative practices, inevitably this type of creativity began to 
take the form of performances.

In summary, contemporary creative activities strive to stimulate the viewer not 
only to act, but also to think creatively. Providing the viewers with opportunities 
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and encouraging them to demonstrate their creativity at the same time gives them 
the status of an element necessary for the existence of the art work. In the field of 
interactive, performative multimedia art, the viewer is an essential and unique part 
of it. Contemporary artistic creativity becomes more performative thanks to new 
tools in the form of new media and the opportunity provided by them.

Adrianna Golebiewska graduated from the Secondary School of Fine Arts in Gdynia and the 
Faculty of Stage Design at the Warsaw Academy of Fine Arts. In 2017, she defended her master’s 
degree at the Faculty of Visual Arts at the Academy of Fine Arts in Łódź. Winner of the Jerzy 
Moskal Prize and the special prize of director of the Śląski Theater at the New Scenography Festival 
in Katowice (2013), she got the award of the Minister of Culture and National Heritage (2014), as 
well as awards at the Beijing International Biennial in Beijing (2014). A set designer, author of col-
lages, photographs, sculptural objects, video works and multimedia installations.
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Performans w edukacji artystycznej
Natalia Pater-Ejgierd

Performans 
Sztuka performansu jest relatywnie nowym zjawiskiem w obszarze sztuk wizu-

alnych, choć pewne elementy, które dziś nazywamy performatywnymi, pojawiały 
się w twórczości artystów awangardowych już na początku XX wieku. Jednak per-
formans jako osobny gatunek artystyczny powstał dopiero w latach 60. XX wieku, 
w Polsce pierwsze performanse pokazywane w wąskim gronie artystów i stałych 
bywalców galerii artystycznych odbywały się pod koniec lat 70. Pierwsi artyści 
– performerzy wywodzili się z różnych środowisk artystycznych, znamienita ich 
większość, jak np. Marina Abramowic, ukończyli tradycyjne studia artystyczne. Co 
więcej, sami często nie nazywali własnych działań performatywnymi lub krytyko-
wali performans jako gatunek artystyczny – jak robił to w Polsce Jerzy Bereś. 

Nic więc dziwnego, że początkowo performans stanowił marginalny obszar 
działań twórczych i nikt nie spodziewał się, że rozwój tego gatunku artystycznego 
przyczynił się do dramatycznych zmian w wielowiekowej relacji pomiędzy artystą, 
jego/jej dziełem oraz widzem.

Performans jako radykalna zmiana
Sztuka performansu różni się od tradycyjnych sztuk wizualnych w wielu klu-

czowych aspektach, poczynając od samego dzieła, na odbiorcach kończąc. 
Po pierwsze artysta i jego/jej dzieło 
W tradycyjnym malarstwie i rzeźbie, fizyczna obecność artysty podczas poka-

zu jego/jej prac jest nieistotna. Fizyczne ciało artysty nie ma znaczenia. To co się 
liczy, to wytwór jego pracy – dzieło sztuki. Podziwiając obrazy czy rzeźby,  widz nie 
jest zainteresowany ani procesem ich  tworzenia, ani też ewentualnymi fizycznymi 
trudnościami w ich wykonaniu np. w związku z wielkością czy materiałem. Artysta 
jest rodzajem bezcielesnego ducha, a wymiar fizyczny mają wyłącznie jego dzieła. 

W performansie jest dokładnie na odwrót. To ciało performera staje się głów-
nym podmiotem sztuki, a proces jego „użycia” jest dziełem sztuki. Performans jest 
fizycznym oddziaływaniem performera i jego ciała na widzów. Bez fizycznej obec-
ności performera nie ma dzieła sztuki. 

Po drugie widz
W tradycyjnej historii sztuki widz miał za zadanie oglądanie lub kontemplo-

wanie dzieł sztuki, które istniały bez względu na jego obecność. Proces ten ob-
warowany był szeregiem nakazów i zakazów, a instytucje przechowujące dzieła 
sztuki wytworzyły specjalny schemat ich pokazywania. Wszyscy przecież wiemy,  
że w muzeum sztuki nie można biegać, krzyczeć, dotykać obrazów czy rzeźb,  jeść, 
pić,  nadmiernie gestykulować czy poruszać się na np. hulajnodze. Wiemy też,  
że w każdej z muzealnych sal znajduje się osoba pilnująca czy widzowie zachowują 
się zgodnie z regulaminem. 

Sztuka performansu odrzuca ten bierny model widza, zmuszając go często do 
niezbyt komfortowych działań. Samo oglądanie performansu to zdecydowanie za 
mało. Widz staje się najczęściej elementem procesu artystycznego, warunkiem ko-
niecznym do zaistnienia dzieła. Aktywność widzów wpływa na przebieg perfor-
mansu, dlatego ta sama sytuacja artystyczna może mieć zupełnie inny przebieg  
w zależności od tego, kto jest jej uczestnikiem. Performerzy oczekują od widzów 
pełnego zaangażowania, często wydobywają skrajne emocje, zmuszają do fizycz-
nych reakcji.

Po trzecie instytucja
Radykalna zmiana w relacji artysta-jego/jej dzieło-widz wpłynęła także na 

instytucjonalny wymiar sztuki. W tradycyjnym ujęciu instytucjami społecznymi 
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zajmującymi się sztuką są uczelnie artystyczne, muzea, galerie oraz ich agenci wy-
kładowcy, kuratorzy, kolekcjonerzy, sprzedawcy itp. Ten model sprawdzał się przez 
stulecia w przypadku fizycznych artefaktów – obrazów, rzeźb, czy innych przed-
miotów. Jednak, gdy dziełem sztuki są efemeryczne działania artysty oparte na wła-
snym ciele i reakcjach widzów to trudno zachować powyższy schemat. Pomijając 
artystyczny czy duchowy wymiar sztuki, dzieła sztuki od wieków to także dobra 
luksusowe, których posiadanie buduje prestiż społeczny. Dlatego większość insty-
tucji artystycznych próbuje zaadoptować się do nowych warunków, choć jak się 
wydaje nie powstał jeszcze nowy nie obciążony balastem przeszłości model.

Edukacja artystyczna
Edukacja artystyczna w opozycji do performansu jest powszechną praktyką  

o wielowiekowej tradycji. Pierwsze nowożytne akademie artystyczne  powstały już 
w XVI wieku we Włoszech. Nieco później, bo w połowie XVII wieku, została powo-
łana pierwsza „nowoczesna” uczelnia artystyczna – paryska Królewska Akademia 
Malarstwa i Rzeźby, która szybko stała się wzorem dla kolejnych wyższych szkół ar-
tystycznych w całej Europie. Idea akademii – kształcenie profesjonalnych artystów 
w oparciu o zajęcia praktyczne oraz teoretyczne służące wszechstronnemu rozwo-
jowi młodego adepta sztuki pozostaje niezmieniona do dziś. Podobnie jak schemat 
studiów oparty o system pracowni prowadzonych przez uznanych artystów – mi-
strzów kształcących niewielką grupę studentów. W rezultacie mimo drobnych róż-
nic uczelnie artystyczne na całym świecie są do siebie bardzo podobne. A znaczna 
część ludzi nie zajmująca się profesjonalnie sztuką  pytana o istotę edukacji arty-
stycznej opisuje powyższy model w mniej lub bardziej tradycyjnym wydaniu. 

Pytaniem, które rodzi się nieuchronnie w kontekście bardzo tradycyjnej meto-
dy i instytucji oraz bardzo nowoczesnej trudnej do zdefiniowania sztuki jest: czy 
istnieje możliwość połączenia tych dwóch jak się wydaje nieprzystawalnych świa-
tów. 
– Czy uczelnie artystyczne stworzone w ramach zupełnie innego sytemu mogą 
dostosować się do potrzeb artystów-performerów?
– Czy można uczyć czegoś, co wykracza poza znane schematy, czegoś co bar-
dzo osobiste i często nieprzewidywalne w ramach tradycyjnych zajęć artystycz-
nych?

Odpowiedź wydaje się niejasna i nie satysfakcjonująca admiratorów no-
wej interaktywnej sztuki. Gdyż, patrząc przede wszystkim na polskie uczelnie 
artystyczne, mimo obecności wybitnych przedstawicieli tego gatunku sztuki, 
większa część studentów nie jest zainteresowana sztuką performansu. Co wię-
cej, z lektury tegorocznych komentarzy studentów biorących udział w 17. edy-
cji Kieszeni Vincenta, wynika, że studenci nie rozumieją idei performansu  
w sztuce, choć co pocieszające równocześnie uważają, że jest to ciekawy obszar 
działalności artystycznej.   

Rewolucja w sztuce, rewolucja w edukacji
Rewolucja w sztukach pięknych, która miała miejsce w latach 60. i 70. XX wieku 

nie miała swojego odpowiednika w edukacji artystycznej. Mimo dramatycznych 
zmian w relacjach artysta-dzieło sztuki-widz, edukacja artystyczna opiera się naj-
częściej na modelu zakładającym bierny udział widowni oraz muzealny typ recepcji 
dzieła. Zdarzają się też przypadki nowatorskich, otwartych na zmianę instytucji, 
ale stanowią one rzadkość. Dlatego warto poszukać modelu edukacyjnego równie 
rewolucyjnego w obszarze edukacji co performans w obrębie sztuk pięknych, opar-
tego na podobnej optyce zjawisk społecznych. Wydaje się, że idealną kandydatką do 
tej roli jest pedagogika krytyczna.   

Przypomnijmy, że jest to nurt w pedagogice podważający założenia, działania 
i efekty uważane za oczywiste w edukacji instytucjonalnej. Postuluje on skupienie 
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uwagi pedagogów na kwestii nierówności społecznych oraz budzenie samoświa-
domości uczniów. Pedagogika krytyczna uważana jest za odpowiedź na dominację 
instytucjonalną i ideologiczną, zwłaszcza w systemie kapitalistycznym, który blo-
kuje lub uniemożliwia emancypację pewnych grup społecznych. Zwolennicy pe-
dagogiki krytycznej postrzegają nauczanie jako akt polityczny z natury, odrzucają 
neutralność wiedzy i twierdzą, że kwestie sprawiedliwości społecznej i demokracji 
powinny być wpisane w proces nauczania. Celem pedagogiki krytycznej jest eman-
cypacja z ucisku poprzez przebudzenie świadomości krytycznej.

Jak łatwo zauważyć kluczowe dla pedagogiki krytycznej pojęcia takie jak sa-
moświadomość, nierówności społeczne,  emancypacja, polityczny wydźwięk aktów 
społecznych itp. wpisują się koncepcję sztuki performansu. Wystarczy przytoczyć 
tu prace wybitnych performerek takich jak Marina Abramovic czy Yoko Ono, aby 
unaocznić duchowe oraz ideologiczne pokrewieństwo obu obszarów.

Performans i pedagogika krytyczna w edukacji artystycznej
Pedagogika krytyczna będąca jednym z nurtów edukacyjnych oferuje konkret-

ne narzędzia ułatwiające proces edukacyjny oparty na lub uwzględniający sztukę 
performans. Jak już wspomniałam, łatwo spoić w jedną całość oba te zjawiska, gdyż 
zarówno pedagogika krytyczna jak i performans wspierają krytykę pewnych zja-
wisk kulturowych, jednocześnie rozwijają tworzenie nowych konstruktów kulturo-
wych oraz idei i mitów opartych na subiektywności studentów. Pedagogika oparta 
na sztuce performans może zatem służyć jako przykład budowania ideałów postę-
powej edukacji.

W tym kontekście należałoby także zastanowić się, co może potencjalnie zyskać 
student, niekoniecznie kierunku artystycznego, poprzez uczestnictwo w takich za-
jęciach. Jak się wydaje są to poniższe umiejętności i wiedza:
– świadomość własnego ciała, zrozumienie kwestii związanych z cielesnością, 
fizycznością w codziennym życiu oraz kulturze
– rozwój własnej podmiotowości, 
– emancypacja  jednostki,
– umiejętność rozpoznania dominujących kodów kulturowych, ich analiza, 
zrozumienie ich funkcjonowania w kontekście społecznym,
– wyzwolenie się spod dominujących schematów społecznych,
– rozwijanie krytycznej postawy obywatelskiej. 

Nietrudno zauważyć, że są to umiejętności czy wiedza przydatne każdemu, kto 
chce świadomie funkcjonować we współczesnym świecie. 

dr Natalia Pater-Ejgierd zob. str. 156



142

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

Performance art in art education
PhD Natalia Pater Ejgierd

Performance art
The performance art is a relatively new phenomenon in the field of visual arts, 

although some elements that we call performative today appeared in the works of 
avant-garde artists at the beginning of the 20th century. However, performance as 
a separate artistic genre arose only in the 1960s, in Poland the first performances 
shown in small groups of artists and regular visitors of art galleries were carried out 
in the late19 70’s. The first artists – performers came from different artistic environ-
ments, and their great majority, such as Marina Abramowic, completed traditional 
art studies. What’s more, they often did not name their own performative actions as 
performances or criticized this artistic genre as Jerzy Bereś did in Poland.

No wonder that initially the performance art was a marginal area of   creative 
activity and nobody expected that the development of this artistic genre would con-
tribute to dramatic changes in the centuries-long relationship between the artist, 
his / her work and the viewer.

Performance as a radical change
The art of performance differs from traditional visual arts in many key aspects, 

starting from the art work itself ending to the viewers.
First, the artist and his / her art work
In traditional painting and sculpture, the physical presence of the artist during 

the show of his / her work is irrelevant. The artist’s physical body does not matter. 
What counts is the product of his/her work – an artwork. While admiring paintings 
or sculptures, the viewer is not interested in either the process of creating them or 
possible physical difficulties in their execution, e.g. in relation to size or material. 
The artist is a kind of disembodied spirit and only his/her works have a physical 
dimension.

The performance art is exactly the opposite. Here the body of the performer 
becomes the main subject of art and the process of its “use” is a work of art. Perfor-
mance is the physical impact of the performer and his body on viewers. Without 
the performer’s physical presence, there is no work of art.

Second, the viewer.
In the traditional history of art, the viewer was supposed to watch or contem-

plate works of art that existed regardless of his/her presence. This process was for-
tified with a series of orders and prohibitions, and institutions storing works of art 
created a special scheme for their presentation. We all know that in an art museum 
you cannot run, shout, touch paintings or sculptures, eat, drink, over-gesticulate 
or move on a scooter, for example. We also know that in each of the museum halls 
there is a person watching whether the spectators behave according to the regula-
tions.

The performance art rejects this passive model of the viewer, forcing him/her 
often to experience not very comfortable activities. Just watching the performance 
is definitely not enough. The viewer becomes the most often part of the artistic 
process, a prerequisite for the creation of a work. The activity of viewers influences 
the development of the performance, therefore the same artistic situation may have  
a completely different course depending on who is its participant. Performers 
expect spectators to be fully involved, often bring out extreme emotions, and force 
them to react physically.

Thirdly, the institution
A radical change in the relationship between artist and his / her work and the 

spectator also influenced the institutional dimension of art. In traditional terms, so-
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cial institutions dealing in art are art schools, museums, galleries, and their agents, 
lecturers, curators, collectors, sellers, etc. This model has worked for centuries in 
the case of physical artifacts – paintings, sculptures or other objects. However, 
when the work of art is the artist’s ephemeral actions based on performer’s body 
and the reactions of the viewers, it is difficult to keep the above scheme. Apart from 
the artistic or spiritual dimension of art, works of art have been for centuries also 
considered to be luxury goods, whose possession builds social prestige. Therefore, 
most artistic institutions try to adapt to new conditions, although it seems that  
a new, not burdened by the past model has not yet been created.

Artistic education
Artistic education in opposition to the performance art is a common practi-

ce of centuries-old tradition. The first modern art academies were created in the 
16th century in Italy. A bit later, in the mid-seventeenth century, the first “mo-
dern” art school was established – the Paris Royal Academy of Painting and 
Sculpture, which quickly became a model for the new higher artistic schools in 
Europe. The idea of  the academy – the training of professional artists based on 
practical and theoretical classes for the comprehensive development of the 
young art student remains unchanged to this day. Similarly to the study sche-
me based on a system of studies run by recognized artists – masters teaching  
a small group of students. As a result, despite the small differences, art colleges 
around the world are very similar to each other. And a significant part of people 
who do not professionally deal with art asked about the essence of artistic education 
describes the above model in a more or less traditional dimension.

The question that is inevitably born in the context of a very traditional method 
and institution and a very modern art difficult to define is whether there is a possi-
bility of combining these two seemingly incompatible worlds.
– Would art academies created in a completely different system adapt to the 
needs of artists-performers?
– Can you teach something that goes beyond well-known schemes, something 
that is very personal and often unpredictable as a part of traditional artistic 
activities?

The answer seems unclear and unsatisfactory to the admirators of the new inte-
ractive art. Because, primarily looking at Polish art schools, despite the presence of 
eminent representatives of this art genre, the majority of students are not interested 
in the art of performance. What’s more, from reading this year’s comments of stu-
dents taking part in the 17th edition of the Vincent’s Pocket, it appears that students 
do not understand the idea of   performance in art, although at the same time they 
consider  it  an interesting area of   artistic activity.

A revolution in art, a revolution in education
The revolution in fine arts that took place in the 1960s and 1970s did not have 

its counterpart in artistic education. Despite the dramatic changes in the relation of 
the artwork and a viewer, artistic education is most often based on a model that as-
sumes passive participation of the audience and traditional role of art institutions. 
There are also cases of innovative, open to change institutions, but they are a rarity. 
Therefore, it is worth looking for an educational model that is as revolutionary in 
the field of education as a performance in the field of fine arts based on a similar 
optic of social phenomena. It seems that the ideal candidate for this role is critical 
pedagogy.

Let us remind that this is a trend in pedagogy undermining the assumptions, 
actions and effects considered obvious in institutional education. It postulates the 
focus of attention of educators on the issue of social inequality and the awakening 
of students’ self-awareness. Critical pedagogy is considered a response to institu-
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tional and ideological domination, especially in the capitalist system that blocks or 
prevents the emancipation of certain social groups. Supporters of critical pedagogy 
perceive teaching as an act political by nature, reject the neutrality of knowledge 
and argue that issues of social justice and democracy should be inscribed in the 
teaching process. The goal of critical pedagogy is to emancipate from oppression by 
awakening critical consciousness.

As it is easy to notice, key concepts for critical pedagogy such as self- 
-awareness, social inequalities, emancipation, political overtones of social acts, etc., 
fit the concept of performance art. It is enough to cite here the works of prominent 
performers such as Marina Abramovic or Yoko Ona in order to visualize the spiri-
tual and ideological kinship of both areas.

Performance and critical pedagogy in art education
Critical pedagogy, being one of the educational trends, offers specific to-

ols facilitating an educational process based on or including performance art.  
As I mentioned, it is easy to combine both these phenomena because both critical 
pedagogy and performance support the criticism of certain cultural phenomena, 
while at the same time developing the creation of new cultural constructs and ide-
as and myths based on the subjectivity of students. Pedagogy based on art per-
formance can therefore serve as an example of building the ideals of progressive 
education.

In this context, one should also consider what a potential student can poten-
tially gain from an artistic direction by participating in such classes. As it seems, 
these are the skills and knowledge below:
– body awareness, understanding of issues related to corporality, physicality in 
everyday life and culture,
– development of own subjectivity,
– emancipation of the individual,
– the ability to recognize the dominant cultural codes, their analysis, under-
standing their functioning in a social context,
– liberation from the dominant social patterns,
– developing a critical civic attitude.

It is not difficult to notice that these are skills or knowledge useful to anyone 
who wants to function consciously in the modern world.

PhD Natalia Pater-Ejgier 
A biography available on page 156



145

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

Refleksje „Wyciągnięte z Kieszeni Vincenta”
Magdalena Parnasow-Kujawa

Od 18 lat wkładamy do Kieszeni Vincenta projekty działań, warsztaty, edukację, 
sztukę, spotkania, wykłady, prezentacje, rozmowy, pracę, wysiłek, zaangażowanie, 
trud, starania, radość, satysfakcję i zabawę.

Po tylu latach Kieszeń Vincenta przypomina mi troszkę moją torebkę, być 
może torebkę typowo kobiecą, w której można znaleźć wszystko – to co przydat-
ne i to co troszkę mniej potrzebne. Czasami zawartość torby potrafi zaskoczyć  
w sensie pozytywnym jak i negatywnym. Bywa, że zawstydza, ale jest też powodem 
wielkiej radości. 

Co jakiś czas zdobywam się na prawdziwie heroiczny czyn posprzątania mo-
jej torebki, którą bardziej adekwatnie definiuje określenie przepastnej torby lub 
czarnej dziury. Sprzątanie to ma wielkie zalety, ponieważ pozwala odświeżyć 
pamięć o zawartości wnętrza, „przesiać” rzeczy potrzebne od zbytecznych jak  
i uzupełnić braki, a także odnaleźć to, co wydawało się zaginione. „Czystka” po-
zwala się zdystansować,  przeorganizować i poddać refleksji asortyment, który  
z lubością noszę przy sobie bez względu na jego gabaryty i uciążliwą wagę.

Pomyślałam sobie, że może warto przejrzeć także dotychczasową zawartość Kie-
szeni Vincenta. Wyciągnijmy zatem z niej osoby prowadzące warsztaty. Są to zespoły 
studentów, które przyjeżdżają z różnych krajów pod opieką swych edukacyjnych men-
torów. Stanowią zgrane grupy, otwarte na nowe doświadczenia. Za każdym razem 
jest to inny personalny skład młodych edukatorów. W Kieszeni Vincenta mieści się 
ich spora liczba, która w wielu krajach ofiarnie i z zaangażowaniem przybliża innym 
świat sztuki, ucząc o niej i nauczając poprzez nią.

Do zawartości Kieszeni należy oczywiście doliczyć tysiące dzieci i młodzieży, które 
uczestniczyły już w warsztatach, a także dziesiątki nauczycieli, opiekunów merytorycz-
nych, animatorów oraz zaproszonych gości, którzy dzielą się w trakcie trwania Kieszeni 
Vincenta swym naukowym i twórczym wielkim doświadczeniem. Szacunkowo „prze-
strzenią Kieszeni” zostało naznaczone 12 tysięcy osób. Zainteresowanie warsztatami 
organizowanymi w parku na poznańskiej Cytadeli nie maleje. Pomimo podejmowania 
innych licznych inicjatyw o zbliżonym charakterze Międzynarodowe Warsztaty Nie-
pokoju Twórczego Kieszeń Vincenta cieszą się nieustającą popularnością. Rezerwacje 
dokonują się błyskawicznie ze słyszalnym żalem, że nie ma większej ilości miejsc wol-
nych. Nauczyciele z rocznym wyprzedzeniem wpisują do swych terminarzy koniecz-
ność bycia czujnym, by zdążyć zapisać swą klasę na warsztaty. Sytuacja ta dowodzi,  
że formuła Kieszeni Vincenta nie przeterminowała się i jest jednym z wiodących, 
corocznych projektów wpisanych na kulturalną mapę Poznania.

Troszkę inaczej klaruje się sprawa uczestnictwa samych nauczycieli w spo-
tkaniach i w warsztatach objętych programem Forum towarzyszącym każdej 
Kieszeni Vincenta. Tutaj frekwencja nieco maleje. Ciekawe czy jest to spowo-
dowane przemęczeniem nauczycieli permanentnymi szkoleniami, czy wynika  
z braku potrzeby zgłębiania wiedzy i doświadczeń z obszaru zajęć warsztatowych  
i najnowszych nurtów edukacji sztuki?

W torebce zazwyczaj znajdują się dokumenty i pieniądze. W Kieszeni Vin-
centa można znaleźć liczne, składane z coraz większym wysiłkiem i trudem wnio-
ski w celu zdobycia finansów na pokrycie sporych kosztów całego przedsięwzięcia. 
Tam też składowane są projekty warsztatów. Co roku proponowane jest inne hasło 
stanowiące bazę do proponowanych koncepcji warsztatów. Bywają one różne: sze-
rzej ujęte, zawężone, wskazujące konkretne zagadnienie czy tematyczny obszar. 
Generalnie są pojemne znaczeniowo i mają stanowić inspirację dla studentów do 
opracowania koncepcji warsztatów o twórczo sproblematyzowanych zadaniach. 
Tu jednak pojawia się pewien problem. Zestawiając nadsyłane koncepcje z okre-
su 18 lat, zauważalny jest niestety spadek ich jakości. Z coraz większym trudem 
studenci proponują niestereotypowe zadania, które skłaniać mają uczestników 
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warsztatów do samodzielnego myślenia i takiegoż działania. Nadsyłane koncep-
cje mają tendencję coraz większego wewnętrznego rozczłonkowania na liczne eta-
py. Wymagają licznych objaśnień, by główne założenia stały się klarowne. Trudno  
o dobry, prosty, samo-referencujący się warsztat. Często młodzi ludzie sięgają po 
„sprawdzone” i nierzadko wyeksplorowane tereny minispektakli teatralnych proponu-
jąc przygotowanie kostiumów, scenografii i odgrywanie scen. Co roku, niezależnie od 
przewodniego hasła nadsyłane są też  projekty tematycznie związane z bajką szeroko 
rozumianą. 

Teksty wprowadzające każdorazowo są przygotowywane z taką samą dba-
łością o ich jakość, z pietyzmem wysokiego poziomu merytorycznego opracowy-
wane. Bywa, że sugerowany zakres tematyczny uwypukla istniejącą kondycję  
i poziom wiedzy studentów przygotowujących projekty jak i uczestników tych zajęć. 
Sytuacja taka zaistniała w tym roku – hasłem przewodnim był performans,  który 
mimo już swej długiej historii nadal jest zjawiskiem dość nieznanym dla studentów, 
nauczycieli i ich uczniów. Stanowił spore wyzwanie merytoryczne. 

Organizatorzy Kieszeni Vincenta podkreślają wagę refleksji po przeprowadzonych 
działaniach, licząc na poprawę jakości kolejnych propozycji. Wskazują jak istotne jest 
podsumowanie, wyciągnięcie wniosków ze swojej i innych pracy. Służyć temu mają 
prezentowane przez każdy z zespołów prezentacje podsumowujące całość projektu. 
W tym roku bardzo cenne były spotkania, które odbyły się bezpośrednio po przepro-
wadzonych warsztatach. Stały się swoistym momentem przełomowym, skłaniając do 
postawienia na gorąco pytań o sens i celowość podejmowanych  zaproponowanych 
działań. W ich trakcie nastąpiła niezwykle istotna wymiana poglądów i spostrze-
żeń dotyczących zrealizowanych koncepcji. Okazało się, że nie wszystko odbyło się 
zgodnie z założeniami. Zaistniały sytuacje wymagające dokonania zmian większych 
lub mniejszych. Uświadomienie sobie tego i rozmowa na temat „słabych punktów” 
ukazała autentyczność i obecność faktycznego procesu twórczego w założeniach me-
rytorycznych. Samozadowolenie i permanentne pochwały zamykają nas natomiast 
na możliwość rozwoju, obiektywnej oceny swej pracy. Umiejętność „przyznania się” 
do bycia zaskoczonym, postawienia mylnych hipotez czy nawet popełnienia błędu, 
jest natomiast dowodem większej świadomości samego siebie, swojego obszaru pracy, 
rangi własnych doświadczeń i możliwości dokonywania budujących zmian gwaran-
tujących postęp w naszym działaniu. 

W mej przepastnej torbie często można doszukać się młotka, śrubokrętu czy kawał-
ka drutu. W Kieszeni Vincenta również gromadzi się prawdziwe bogactwo narzędzi, 
materiałów oraz sprzętów wykorzystywanych w trakcie warsztatów. Asortyment ulega 
zmianom w zależności od koncepcji i potrzeb danego działania. Oprócz tradycyjnych 
farb, kolorowych papierów, bibuł, krepy i tym podobnych materiałów pojawiają się 
coraz częściej sprzęty nowych mediów. Są one wykorzystywane w różnorakich kon-
tekstach i natężeniu. To dość oczywiste, że sztuka i edukacja przez sztukę powinna 
podążać za zachodzącymi w życiu zmianami i rozwojem. Jednak nie to co najnowsze 
najbardziej zaskakuje i buduje. W  tym roku najbardziej spektakularnym, „pojem-
nym” materiałem była wykorzystana przez zespół z Wrocławia dobrze nam wszystkim 
znana „poczciwa, stara mąka…”

Chyba  to właśnie jest najważniejsze, by uczestnika warsztatów zaskoczyć nie-
typowym, twórczym zadaniem, zainspirować go kontekstem użytych materiałów  
i wspierać go w samodzielnym myśleniu implikującym nowatorskie rozwiązania i in-
terpretacje podjętego twórczego zagadnienia. 

dr Magdalena Parnasow-Kujawa  zob. str. 155
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Reflections „Pooled Out From The Vincent ‘s Pocket”
PhD Magdalena Parnasow-Kujawa

For 18 years we have been filling the Vincent’s Pocket with projects, workshops, 
education, art, meetings, lectures, presentations, conversations, work, effort, com-
mitment, struggle, joy, satisfaction and fun.

After all these years, the Vincent’s Pocket reminds me a bit of my handbag, may-
be a typical feminine handbag, where you can find everything – some useful things 
and those that are less needed. Sometimes the content of the handbag can surprise 
in a positive and negative sense. It sometimes embarrasses you, but it is also a re-
ason for great joy.

Ever and again I attempt to perform a truly heroic deed of cleaning up my hand-
bag, which is more adequately defined by the term of a cavernous bag or a black 
hole. This cleaning has a great advantage because it allows you to refresh the me-
mory of the content of its interior, to “separate” the needed things from the redun-
dant ones, to fill in the gaps, and to find what seemed to be lost. The “purge” allows 
to distance, reorganize and reflect on the assortment that I happily carry with me 
regardless of its dimensions and burdensome weight.

I thought that it might be worth reviewing the contents of the Vincent’s Pocket 
as well. So let’s pool out from it the people who run the workshops. These are te-
ams of students under the supervision of their educational mentors who come from 
different countries. They are companionate teams, open to new experiences. Each 
time it is a different personal composition of young educators. In the Vincent’s Po-
cket there is a large number of them, which in many countries devotedly and with 
commitment brings the world of art closer to people, teaching about it and teaching 
through it.

The Vincent’s Pocket also include thousands of children and young people who 
have already participated in the workshops, as well as dozens of teachers, artistic 
supervisors, animators and invited guests who share their scientific and creative 
experience in the Vincent’s Pocket. An estimated “pocket space” has been marked 
by 12 thousand people. The interest in the workshops organized in the park at the 
Poznan Citadel is not diminishing. Despite many other initiatives of similar charac-
ter, the Vincent’s Pocket - International Workshops of Creative Anxiety enjoy unwa-
vering popularity. The enrolment is very short are an audible regret that there are no 
more vacancies. The teachers who want to participate in the Vincent’s Pocket have 
to plan a year ahead to be able to find places for their class. This situation proves 
that the Vincent’s Pocket formula has not been outdated and is one of the leading, 
annual projects inscribed on the cultural map of Poznan.

A little bit different is the matter of teachers’ participation in meetings and 
workshops included in the Forum program accompanying each Vincent’s Pocket. 
Here, the attendance decreases slightly. I wonder if this is due to state of exhaustion 
caused by permanent teacher training, or is it due to the lack of the need to explo-
re knowledge and experience in the field of workshop and the latest trends in art 
education?

The handbag usually contains documents and money. In the Vincent’s Pocket 
you can find numerous applications to obtain money to cover the considerable co-
sts of the entire project. The workshop projects are also stored here. Every year, a 
different keyword is suggested as a basis for the suggested workshop concepts. They 
may be different: broader, narrowed, indicating a specific issue or thematic area. 
Generally, they are capacious in meaning and are to be an inspiration for students 
to develop the concept of workshops on creatively problematic tasks. Here, howe-
ver, a problem arises. Comparing the sent scenarios in the perspective of the 18-year 
period, unfortunately, we may notice a decrease in their quality. With increasing 
difficulty, students propose non-stereotypical tasks that encourage participants to 
independent thinking and similar activities. The sent concepts have a tendency of 
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increasing internal fragmentation into numerous stages. They require numerous 
explanations to make the main assumptions clear. It is difficult to have a good, sim-
ple, self-referencing workshop. Often, young people reach for “proven” and often 
explored areas of mini theatrical performances, proposing the preparation of costu-
mes, stage design and stage performance. Every year, regardless of the main theme, 
are submitted projects related to the widely understood fairy tale.

The introductory texts for each year edition of the Vincent’s Pockets are al-
ways prepared with the same care for their quality, with a high level of substanti-
ve content. It sometimes happens that the suggested thematic scope emphasizes 
the existing condition and level of knowledge of students preparing projects and 
participants of these activities. This situation occurred this year - the guiding idea 
was performance art that, despite its long history, is still quite unknown to students, 
teachers and their pupils. It was a considerable substantive challenge.

The Vincent’s Pocket organizers emphasize the importance of reflection after 
the carried out activities, hoping to improve the quality of subsequent workshop 
scenarios. They show how important it is to summarize, draw conclusions from 
own and other students work. The presentations summarizing the whole project 
presented by each team should serve this purpose. This year, the meetings that 
have taken place directly after the workshops were very valuable. They have be-
come a pivotal moment, prompting us to put hot questions about the meaning 
and purposefulness of the proposed actions. During them, an extremely important 
exchange of views and observations regarding the implemented concepts took 
place. It turned out that not everything was going according to the plan. There 
were situations that required making bigger or smaller changes. The realization  
of this and the conversation about the “weak points” showed the authenticity and 
presence of the actual creative process in theoretical assumptions. Complacency 
and permanent praises, however, close us to the possibility of developing an objec-
tive evaluation of our work. The ability to “confess” to be surprised, making false hy-
potheses or even making a mistake, however, is proof of a greater awareness of own 
work area, the importance of one’s own experiences and the possibilities of making 
changes that guarantee progress of our actions.

In my spacious handbag you can often find a hammer, a screwdriver or a piece 
of wire. The Vincent’s Pocket also collects the true wealth of tools, materials and 
equipment used during the workshops. Their assortment changes depending on 
the concept and needs of a given activity. In addition to traditional paints, colored 
papers, boxes, crepe and similar materials, new media equipment appear more and 
more often. It is used in a variety of contexts and intensities. It is quite obvious that 
art and education through art should follow changes in life... However, it is not the 
latest technology that surprises the most. This year, the most spectacular, “capacio-
us” material used by a team from Wroclaw, turned out to be well known „old good 
flour ...”

It seems that the most important thing for the workshop participant is to be 
surprised with an unusual, creative task, to inspire him/her with the context of the 
materials used and to support him/her in independent thinking implying innovative 
solutions and interpretations of the creative tasks.

Similarly, it is the great art to achieve the right balance of the contents of your 
handbag, so that there is not too little, too much, but at the same time would have 
the potential to use in various situations, supporting our development, creativity 
and giving us a lot of creative joy.

PhD Magdalena Parnasow-Kujawa
A biography available on page 155
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Batman lektorem, ale nigdy rektorem! Jiři Surůvka, performans  
Batman as a lecturer, but never as rector! Jiři Surůvka, performance
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prof. zw. Marcin Berdyszak Urodzony w Poznaniu w 1964 roku. Dyplom z malarstwa w pra-
cowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka oraz z rzeźby w pracowni prof. Macieja Szańkowskiego 
w PWSSP w Poznaniu w 1988 roku. Od 1989 roku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Po-
znaniu, a obecnie Uniwersytetem Artystycznym. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajne-
go i prowadzi pracownię działań przestrzennych na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych.  
W latach 1999-2002 prodziekan Wydziału Edukacji Artystycznej w ASP w Poznaniu. W latach 
2002-2008 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich i współpracy z zagranicą. Rektor Uniwersy-
tetu Artystycznego w Poznaniu w latach 2008-2016. Członek Stowarzyszenia Artystyczno-Edu-
kacyjnego 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, Bułgarii, Hiszpanii, 
Węgrzech, Czechach, Finlandii, Austrii, Szwecji, Japonii, Szwajcarii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, 
Litwie, Ukrainie, Rosji, Bośni i Hercegovinie oraz USA. Brał udział w licznych spotkaniach i kon-
ferencjach dotyczących edukacji artystycznej. Zrealizował kilkadziesiąt warsztatów autorskich  
w kraju i za granicą.
e-mail: marcin_berdyszak@wp.pl

Professor Marcin Berdyszak born in Poznan in 1964. Diploma in painting in Professor Wlodz-
imierz Dudkowiak’s studio and in sculpture in the studio of Professor  Maciej Szankowski at the 
PWSSP in Poznan in 1988.
Since 1989 he has been working at the Academy of Fine Arts in Poznan, now the University 
of Arts in Poznan. He works as a full professor and leads a Studio of Spatial Activity at the De-
partment of Sculpture and Spatial Operations and conducts workshops in educational activity  
at the Department of Artistic Education.
Between 1999-2002, Dean of the Faculty of Art Education at the Academy of Fine Arts in 
Poznan. Between 2002 and 2008 he held the position of Vice-Rector for Student Affairs and 
International Cooperation. Rector of the Poznan University of Arts in 2008-2016. Vice President 
of the Artistic and Educational Association Magazyn, co-founded with Tadeusz Wieczorek, Piotr 
Pawlak and Wojciech Nowak.
He deals with installation, object, and drawing. He presented his works at various group and 
individual exhibitions in Poland, Germany, Russia, Czech Republic, Finland, Austria, Sweden, 
Japan, Switzerland, Mexico, Great Britain, Bosnia and Herzegovina, the USA and Slovakia,  
Hungary, Lithuania and Ukraine. His works are in numerous collections in Poland and abroad.  
He participated in numerous meetings and conferences on artistic education. He conducted 
several dozens of the author’s workshops in Poland and abroad.
e-mail: marcin_berdyszak@wp.pl
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dr Magdalena Parnasow-Kujawa urodzona 8 sierpnia 1975 roku w Poznaniu. Studia ukoń-
czyła z wyróżnieniem na ASP w Poznaniu, na Wydziale Edukacji Artystycznej w dwóch za-
kresach: krytyk i promotor sztuki oraz edukator artystyczny. Studiowała także na Wydziale 
Grafiki tej samej uczelni. Zrobiła dyplom z wyróżnieniem w zakresie grafiki warsztatowej  
i w zakresie malarstwa sztalugowego.
Od 2003 pracuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2010 do  2016 roku była 
kierownikiem Uniwersytetu Artystycznego III Wieku działającego w ramach Uniwersytetu  
Artystycznego.  W 2012 roku obroniła doktorat na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na 
Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2012 roku jest kierownikiem Pracowni projektów  
i działań twórczych na studiach licencjackich Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 
W latach 2003-2006 pełniła funkcję skarbnika Polskiego Komitetu Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Wychowania przez Sztukę (InSEA). W latach 2007-2014 była wiceprzewodniczą-
cą tego stowarzyszenia. W 2007 rozpoczęła współpracę z Muzeum Narodowym w Poznaniu,  
w ramach której zajmuje się popularyzacją działań w obszarze rysunku i malarstwa. Od 2017 
roku jest prezesem Stowarzyszenia MUA. 
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. Brała udział w licznych działaniach warsztatowych dla dzieci, młodzieży a także dla 
osób dorosłych pochodzących z różnych grup społecznych. 
e-mail: pracowniawarsztatow@gmail.com

PhD Magdalena Parnasow-Kujawa born on August 8, 1975 in Poznan. She graduated with dis-
tinction from the Faculty of Artistic Education at the Academy of Fine Arts in Poznan, in in two 
majors:  art criticism and promotion and artistic education. She also studied at the Depart-
ment of Graphics at the same university. She obtained a diploma with distinction in the field of 
graphic arts and painting.
Since 2003 she has been working at the Poznan University of Arts. From 2010 to 2016 she was 
the head of the University of the Third Age acting within the structure of the Poznan University 
of Arts. In 2012 she got her doctorate at the Department of Graphic and Visual Communication 
at Poznan University of Arts.
Since 2012 she has been the head of the Studio of Creative Projects and Artistic Activities at the 
Bachelor’s Degree of the Poznan University of Arts. In the years 2003-2006 she was a treasurer 
of the Polish Committee of the International Association for the Education through Art (InSEA). 
In the years 2007-2014 she was the vice-president of this association. In 2007 she started coop-
eration with the National Museum in Poznan, where she was involved in the popularization of 
drawing and painting. Since 2017 she is the president of the MUA Association.
In 2004 she was a laureate of the Scholarship Program of the Minister of Culture „Young Poland”. 
In 2008 she received a half-yearly creative scholarship from the Minister of Culture and National 
Heritage. 
She deals with painting, drawing and lithography. She was a participant of exhibitions in Po-
land and abroad. She participated in numerous workshops for children, adolescents and adults 
from different social groups.
e-mail: pracowniawarsztatow@gmail.com
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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 Artystyczno-Eduka-
cyjnego Magazyn. Aktywnie uczestniczy w działaniach stowarzyszenia.
e-mail: wnowak@csdpoznan.pl

Wojciech Nowak  born on 5 July 1954 in Leszno, lives in Poznań. Nowak graduated in Polish Phi-
lology – 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 this associations activity.
e-mail: wnowak@csdpoznan.pl

  
dr Natalia Pater-Ejgierd Poznanianka z urodzenia i wyboru. Absolwentka historii sztuki oraz 
filologii angielskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł doktora w zakre-
sie nauk społecznych zdobyła na Uniwersytecie Gdańskim. Jako interdyscyplinarny naukowiec 
zajmuje się współczesną kulturą wizualną, nowymi formami komunikacyjnymi oraz zagad-
nieniami związanymi z alfabetyzacją wizualną. Współautorka kilku grantów uniwersyteckich 
przyczyniających się do rozwoju alfabetyzacji wizualnej w Polsce. Organizatorka konferencji 
naukowych oraz wydarzeń artystycznych Autorka licznych artykułów naukowych, tłumacz oraz re-
daktor publikacji naukowych i popularnonaukowych. Natalia Pater-Ejgierd jest  czynną edukatorką, 
pracuje także jako metodyk nauczania. 
Współautorka i producentka interaktywnych e-booków. Jej autorski e-book „Prawdziwi Super bo-
haterowie” zyskał wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2017. Członek 
Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę (InSEA).
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Tadeusz Wieczorek urodzony w Wolicach, woj. bydgoskie. Artysta malarz, animator edu-
kacji przez sztukę. Mieszka w Suchym Lesie. 1975-1980 studia z malarstwa sztalugowe-
go w pracowni prof. Norbertta Skupniewicza, a także w pracowniach prof. Andrzeja Ku-
rzawskiego 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 Dziec-
ka w Poznaniu. Od roku 2000 prezes Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego Magazyn,  
w latach 2002-2010 przewodniczący Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzy-
szenia 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: twieczorek@csdpoznan.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 Poznan. Since 1984 Visual arts instructor-in-
chief at the National Centre of Art for Children and Young People (now Children’s Art Centre) 
in Poznan. 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 (In-
SEA). 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: twieczorek@csdpoznan.pl

PhD Natalia Pater-Ejgier resident of Poznan from birth and choice. A graduate of art history 
and English studies at Adam Mickiewicz University in Poznan. She received her PhD in social 
sciences from the University of Gdansk. As an interdisciplinary scientist, she deals with contem-
porary visual culture, new forms of communication, and issues related to visual literacy. Co-
author of several university grants contributing to the development of visual literacy in Poland. 
Organizer of scientific conferences and artistic events. Author of numerous scientific articles, 
translator and editor of scientific and popular scientific publications.
Natalia Pater-Ejgierd is also an active educator and also works as a educationalist. Co-author 
and producer of interactive ebooks. Her author’s ebook „Real-life Superheroes” was supported 
by the Ministry of Culture and National Heritage in 2017. Member of the Polish Committee of 
the International Association for Education through Art (InSEA).
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Przygotowanie i organizacja projektu 

Organizatorzy 
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, 
Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Magazyn
Partnerzy 
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 
Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę 
(InSEA)
Patronat medialny
Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny IKS
Kurator projektu 
Tadeusz Wieczorek 
Koordynatorzy projektu 
Wojciech Nowak, Tadeusz Wieczorek
Zespół realizujący 
Marcin Berdyszak, Wojciech Nowak, Natalia Pater-Ejgierd,
Magdalena Parnasow-Kujawa, Tadeusz Wieczorek
Redakcja  katalogu
Tadeusz Wieczorek
Layout i okładka
Alina Kus
fotografia z warsztatu Ocean (str. 1 i 4)
Zdjęcia 
Piotr Bedliński, Eugeniusz Józefowski, Wojciech Nowak, 
Magdalena Parnasow-Kujawa, Tadeusz Wieczorek, 
studenci – uczestnicy projektu
Filmy 
Janusz Piwowarski, Marian Suchanecki
Projekt i druk katalogu dofinansowano z budżetu Miasta Poznania 
#poznanwspiera

Preparation and organisation project
Organisers
Children’s Art Centre in Poznan, 
Magazyn Art and Education Association
Partners
The Poznan University of Arts (Poland), 
Polish Committee of the International Society for Education through Art (InSEA)
Media support
Poznan Cultural, Sports and Tourist Guide – IKS
Curators of the project
Tadeusz Wieczorek
Project co-ordinators
Wojciech Nowak
Tadeusz Wieczorek 
Producers
Marcin Berdyszak, Wojciech Nowak, Natalia Pater-Ejgierd, 
Magdalena Parnasow-Kujawa, Tadeusz Wieczorek
Editing of the catalogue
Tadeusz Wieczorek
Layout and cover design
Alina Kus
The photo from the workshop Ocean (p. 1 and 4)
Photography
Piotr Bedliński, Eugeniusz Józefowski, Wojciech Nowak, 
Magdalena Parnasow-Kujawa,  Tadeusz Wieczorek, 
students – participants
Films
Janusz Piwowarski, Marian Suchanecki

The Project and printing is financed from the fund of the Authorities of Poznan #poznan-
wspiera
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