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Słowo na terytorium sztuki dla dziecka
We współczesnej sztuce dla dziecka przekaz znaczeń, niegdyś zdominowany przez słowo, dokonuje się na różne sposoby: przez obraz, gest, milczenie, dźwięk, ruch, swobodną ekspresję, którą wymuszają takie formy
jak happening czy performance. Orientacja na werbalny kanał ekspresji
jest jednak w rozwoju dziecka jednym z podstawowych imperatywów twórczego rozwoju. Dlatego właśnie słowa przenikają wszystko, co wyznacza
horyzont dziecięcych artystycznych i estetycznych doświadczeń: śpiewane
z pokolenia na pokolenie kołysanki, baśnie opowiadane, czytane, oglądane,
odgrywane w niezliczonych zabawach wyobrażeniowych, gry komputerowe, filmy, przedstawienia teatralne, książki – nawet te obrazkowe, pozbawione słów pisanych i przez to właśnie wyzwalających słowa wyobrażone,
domyślone przez odbiorcę. Czasoprzestrzeń dzieciństwa nie jest utkana
z milczenia, słowa – wypowiedziane i przemilczane – przekształcają rzeczywistość doświadczalną w nadrzeczywistość sztuki.
Słowo w sztuce dla dziecka to nie tylko semantyczne implikacje, nie
tylko pole znaczeniowe, to również szczególne obszary dźwięku, melodii,
rytmu, kształtu graficznego. Obco brzmiące leksemy własnego języka, niezrozumiałe, jakby zapożyczone z innej niż rodzima przestrzeni komunikacyjnej, są przez dziecko asymilowane i przekształcane podobnie jak nieznane słowa obcego języka, które dziecko „rozumie” na swój sposób, bo
każde ma własną wartość emocjonalną, własny rytm, własną barwę i pole
skojarzeniowe. Słowo nie tylko wyjaśnia, ma nie tylko pragmatyczny sens
i aspekt intelektualno-emocjonalny, ale również samo staje się tworzywem
sztuki, podobnie jak tworzywem człowieka i całej ludzkiej kultury.
Zaproszeni do udziału w konferencji przedstawiciele różnych dyscyplin humanistycznych podjęli dociekania nad performatywną obecnością
słowa w przestrzeni twórczości artystycznej przeznaczonej dla dziecka
i dziecięcej ekspresji artystycznej. Podjęliśmy zadanie wspólnego, interdyscyplinarnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie o obecność słowa jako
tworzywa sztuki, tworzywa jej płynnej, plastycznej materii, jej najbardziej
tradycyjnego, a zarazem – paradoksalnie – najmniej trwałego budulca.
Pytaniu temu towarzyszą kolejne: w jaki sposób słowo przenika różne dziedziny sztuki, łączy je i spaja? czy pozwala kształtować świat, czy
też przeciwnie: jest jedynie narzędziem poznania? jakie ma znaczenie dla
rozwoju wrażliwości i życia duchowego młodego człowieka? w jaki sposób
buduje obszary dialogu twórcy sztuki i jej odbiorcy? Są to pytania szczególnie ważne w naszych czasach, czasach degradacji słowa, samotności
i milczenia.
prof. Grzegorz Leszczyński
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A word in the area of art for children
In contemporary art for children, meaning, which was conveyed in the
past mostly by words, is currently carried by more varied means: image,
gesture, silence, sound, movement, or free expression enforced by forms
such as happening or performance art. In child development, however, verbally oriented expression serves as one of the basic imperatives of creative development. Therefore, it is words that permeate everything within the
horizon of children’s artistic and aesthetic experiences: lullabies sung from
generation to generation, fairy-tales told, read, watched and acted out in
countless games of imagination, computer games, films, theatre performances, books – even the ones with pictures instead of written words, as
they release the words which are imagined and figured out by the reader.
Childhood is not set in silence; words, both the ones said and those left
unsaid, turn experimental reality into the super-reality of art.
A word in art for children means not only semantic consequences or
a field of meaning, but also special areas of sound, melody, rhythm, and
graphic shape. Foreign-sounding lexemes of the child’s mother tongue,
incomprehensible as if they were borrowed from a non-native communicative space, are assimilated by the child and transformed just as unknown
words from a foreign language, which the child "understands" in its own
way because each such a word has its emotional value, rhythm, colour and
semantic network. A word not only explains, not only has pragmatic meaning and intellectual or emotional aspects, but also becomes the material
for art, as well as for each individual and for the whole human culture.
Representatives of different humanities disciplines invited to take part
in the conference being part of the 19th Biennial of Art For Children in November 2012 looked into the performative presence of words in the area
of artistic activity devoted to children and in children’s artistic expression.
We decided to join efforts and undertake an interdisciplinary search for
an answer to the question about the presence of a word as a material of
art and substance of its fluid and plastic matter – its most traditional and
yet paradoxically least durable substance. This question was followed by
others: how does a word pervade various areas of art, how does it combine and join them? Is it a world-shaping factor or, quite the opposite,
a mere tool of cognition? What is its role in the development of sensitivity
and spiritual life of a young individual? How does it construct spaces of
dialogue between an artist and the audience? These questions are particularly important in our times – the times of the decline of words, the times
of solitude and silence.
Professor Grzegorz Leszczyński
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Uczestnicy forum i warsztatów
Forum and workshop participants
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Polska
Children’s Art Centre in Poznan, Poland
Jerzy Moszkowicz (dyrektor), Bożena Müller (wicedyrektor), Małgorzata Ambroży,
Małgorzata Bawer, Tadeusz Jakubowski, Agnieszka Lipiak, Wojciech Nowak,
Anna Raichenbach, Marian Suchanecki, Tadeusz Wieczorek, Marta Witkowska
Polska Poland
Aleksandra Andreeva, Paula Katarzyna Arciszewska, Anna Paulina Askaldowicz,
Marcin Berdyszak, Natalia Buchta, Katarzyna Cyniak-Górnecka, Sylwia Dudzińska,
Krzysztof Dziemian, Izabela Giczewska, Monika Goetzendorf-Grabowska,
Aleksandra Grzegorek, Joanna Ikierska, Adam Jodko, Natalia Kołacz,
Klaudia Korzonek, Patrycja Lewandowska, Mateusz Łotecki, Beata Marcinkowska,
Magdalena Martyniuk, Izabella Nowacka, Magdalena Parnasow-Kujawa,
Natalia Pater-Ejgierd, Dorota Perszko, Marta Justyna Piątkowska, Mateusz Pietrowski,
Agata Radom, Martyna Reimann, Agnieszka Roch, Alicja Rynkiewicz, Ewa Skwarzyńska,
Paulina Szewczyk, Anna Waligóra, Agnieszka Zaprzalska
Czechy Czech Republic
Jiři Suruvka, Matej Batko, Denisa Fialová, Anna Rehakova, Martin Sněhota
Ukraina Ukraine
Mikhael Opalev, Anastasiia Sbitnieva, Lina Seleznova, Kateryna Volfson
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Opieka artystyczna nad projektami
Artistic supervision of projects
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Polska)
Poznan University of Arts (Poland)
prof. Marcin Berdyszak
dr Magdalena Parnasow-Kujawa
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie im. Marii Grzegorzewskiej
(Polska)
The Maria Grzegorzewska Pedagogical University, Warsaw (Poland)
prof. Wiesław Karolak
Katarzyna Cyniak-Górnecka
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie im. Jana Matejki (Polska)
The Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow (Poland)
dr Monika Nęcka
Natalia Buchta
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Polska)
The Strzemiński Academy of Fine Arts, Łódź (Poland)
prof. Wiesław Karolak
dr Beata Marcinkowska
Małgorzata Górska-Ogórek
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Polska)
The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw (Poland)
prof. Eugeniusz Józefowski
Państwowa Akademia Projektowania i Sztuki w Charkowie (Ukraina)
Kharkiv State Academy of Design and Arts (Ukraine)
prof. Mikhael Opalev
Państwowy Uniwersytet w Kursku (Rosja)
Kursk State University (Russia)
Pavel Sokolov
Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie Po Drodze (Polska)
Social and Artistic Activity Association Nie Po Drodze, Suwałki (Poland)
Krzysztof Dziemian
Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)
University of Ostrava (Czech Republic)
doc. Jiři Suruvka
Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
University of Bialystok (Poland)
Mariola Wojtkiewicz, Konrad Karwowski
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej
(Polska)
Pedagogical University of Cracow (Poland)
dr Mirosława Moszkowicz
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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Dotyk słowa
Na co dzień otacza nas mnóstwo przeróżnych słów – przeczytanych,
zapisanych, usłyszanych, wypowiedzianych. By poczuć, jakie one są, by
je zrozumieć, wytężamy wszystkie nasze zmysły. Podczas warsztatów postaramy się przedstawić charakter słów i ich brzmienie za pomocą dotyku.
Spróbujemy odpowiedzieć sobie także na pytania: Czy dla każdego z nas
dane słowo brzmi tak samo? Co sprawia, że słowa należycie rozumiemy
i interpretujemy? Jakie znaczenie ma kontekst, w jakim zostały one umieszczone i sposób ich przekazania?
Przebieg zajęć
Wstęp
Powitanie uczestników, podanie celu warsztatu i głównego tematu: percepcji słowa poprzez zmysły – w szczególności zmysł dotyku.
Działanie
Każda para uczestników otrzymuje kopertę z zapisanymi na niej słowami
w języku obcym (wydruk, czcionka znormalizowana, czarne na białym).
Zadanie polega na przedstawieniu podanego zwrotu za pomocą wartości
dotykowych. Zmysł dotyku ma stanowić formę przekazu treści, sensu podanego zwrotu, oddawać jego charakter i cechy. Z dostępnych materiałów
oraz kartonów różnych formatów stanowiących „obudowę pracy” uczestnicy
tworzą realizację, która ich zdaniem najlepiej odda charakter danego zwrotu, ujętego w kontekście jego percepcji, za pomocą dotyku. Konstrukcja
pracy musi uwzględnić sposób jej prezentacji za pomocą dotyku.
Podsumowanie
Prezentacja prac. Każdy z uczestników ma możliwość dotknięcia prac
pozostałych par.
Na koniec uczestnicy dowiadują się, że:
- każda para miała zwrot w innym języku
- każdy zwrot oznaczał to samo tj. „dotknij słowa”.
Materiały
• folie, worki na śmieci, rolki od papieru toaletowego, arkusze papieru
o zróżnicowanej fakturze (zapisane, gładkie, szorstkie, kredowe, ścierne),
folia bąbelkowa, butelki plastikowe, nakrętki, styropian, materiały tekstylne, serwetki papierowe, nożyczki, kleje, rolki folii, taśmy klejące, nożyki
Wiek uczestników
• 13-15 lat
Autorzy projektu: Aleksandra Grzegorek, Natalia Kołacz, Mateusz Pietrowski
Opieka artystyczna: prof. Marcin Berdyszak, dr Magdalena Parnasow-Kujawa
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Polska)
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Touch of a word
Every day we are surrounded by lots of various words - read, recorded,
heard, spoken. To feel what they are to understand them we try hard all
our senses. During the workshop we will try to provide the nature of words
and their sound using touch. We will try to answer the questions: Does
a word sound the same for all of us? What makes us to understand and
interpret words properly? How important is the context in which they are
placed and the way they are conveyed?
Outline
Introduction.
Welcoming the participants, introducing the objectives and the main
topic of the workshop, namely: the perception of words through the senses
– especially the sense of touch.
Action
Each pair of participants is given an envelope with written words on it
in a foreign language (print, standardized font, black on white). The task
is to show a given phrase using touch. The sense of touch is to constitute
a form of content, to provide its meaning and demonstrate its nature and
characteristics.
Using the available materials and cartons of different sizes representing
the frame the participants create a work which they believe best reflects
the nature of a given phrase, recognized in the context of its perception
by touch. The construction work must take into account the manner of its
presentation by touch.
Summary
Presentation of the works. Each participant has the opportunity to
touch the work of the other people. At the end, the participants learn that:
- each couple had a phrase in another language,
- each phrase meant the same thing; it means "touch the word".
Materials
• foils, garbage bags, rolls of toilet paper, sheets of paper of varying texture (printed, smooth, rough, chalky, abrasive), bubble wrap, plastic bottles,
caps, polystyrene, textiles, paper napkins, scissors, glue, a roll of foil, adhesive tapes, blades.
Age of participants
• 13-15 years
Autors: Aleksandra Grzegorek, Natalia Kołacz, Mateusz Pietrowski
Artistic supervision: Professor Marcin Berdyszak, PhD Magdalena Parnasow-Kujawa
University of Arts in Poznan (Poland)
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Słowotwór
Cele
- wzbogacenie słownictwa
- rozwijanie wyobraźni
- umiejętność abstrakcyjnego myślenia
- zdolność do pracy w grupie
Wstęp
Co to są neologizmy?
Estetyczne rozmieszczenie tekstu i obrazu. Słowo i obraz.
Co to jest kompozycja?

Część I

Uczestnikom zostanie przeczytany „list z odległej planety”.
Hejaho mijato!
Ubarita onda Tita weramito pija sita molafilta. Werami metirosa bojagi.
Ytamyta pyzatry, werotimo pijaty. Ujatipo magity wezimory falaty lala pila
mizari tyra lira umbary pospolito usimi jabotila umpidy. Mamalita onda
Solata umba Rotautata welizita i swara polizyra Marasa. Politali an paritas
onda Ytamyta tasta bałw materasti newerstałt. Kizatotka og mystotka kizamiza polityka. Maritałi nererstałi onda stonkatimari kotisami. Tygrymito
mato lito indo retri mito letti. Zebrotomat ot pitoma Ptakoturtus nietorymtus pajotitu do rimtirtu. Usłonali topi wali, natore forta potupitali. Potupitali
na dwaritapy niematitu anipaty. Potupitali dalimato niematywa gromizato,
Routata to ma rata. Ne wetima nitazata. Pozolita na pafrugaj onda widzli
nebutugi onda monda mija pija newertonda Morsożmija. Morsożmija pololiła śmiła wiła ne tu bija. Oswe, Moswe, Kokosmotre jabosabo kontrodrawo. Nosoproso, Słonoproso, Ośmiotrąba mitaząba Żółwatrąba. Nito pito
Koalozito, Kangospatos Wielorobatos indo pito da pozito. Mrówatosa onda
Mausopauso, Elefantos kosmopantos politali naomali. Dogospogos, Snejkopejko, Oktopotro pipaloto Krokopoko pazimoko.
Mywy tara mij szykabko wikamy.
Myka serkadeczkanie pozdrakamy!
Po wysłuchaniu listu zadaniem dzieci będzie wymyślenie słów opisujących otoczenie, przedmioty, stworzenia tam żyjące oraz słowotwórstwo,
tworzenie neologizmów. Każdy wymyśli swoje słowa.
Część II
Działanie polega na zilustrowaniu słów z pierwszej części zadania
z listu z odległej planety za pomocą przestrzennych form wykonanych
z ekomateriałów.
Część III
Co łączy te wszystkie przedmioty? Jak można je połączyć tak, by tworzyły spójną całość: np. społeczeństwo, jakąś grupę.
Dzieci stworzą wspólną pracę: rakietę, planetę, miejsce, w którym te
wszystkie obiekty by się znalazły. Nazwą to miejsce.
Wiek uczestników
• 7-12 lat
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Wersja dla grup starszych
• 13-15 i 16-18 lat
Wstęp
Część I
Zadanie polega na stworzeniu notatki naukowej lub zapisu wspomnienia jakiegoś odkrywcy/naukowca na temat niezwykłego wydarzenia
ze świata nauki, dotąd nieopublikowanego. Artykuł powinien zawierać elementy zarówno prawdziwe jak i fantastyczne tak, by odbiorca nie był pewien, czy to co czyta, zdarzyło się naprawdę.
W zadaniu należy używać powszechnie znanych słów i słów zmyślonych
(zabawa w słowotwórstwo).
Należy użyć wymyślonych przez siebie nieprawdziwych słów i pojęć.
Część II
Gotową notatkę należy przenieść na specjalnie przygotowany papier,
który będzie wyglądał na wiekowy/zniszczony. Do dyspozycji będą materiały: przykładowy papier, kuwety, herbata, papier ścierny, ogień.
Po wykonaniu prace zostaną zaprezentowane, nastąpi próba rozszyfrowania wymyślonych słów z notatek.
Cześć III
Stworzenie pamiętnika (książki artystycznej) z niezwykłymi wydarzeniami. Próba rozszyfrowania poszczególnych wymyślonych słów z każdej
notatki.
Materiały (do przeprowadzenia jednego warsztatu)
• papier A4 techniczny (biały), herbata, kawa, woda, kuwety szt. 10, folia
aluminiowa szt. 50, filia strech przeźroczysta i czarna duże belki szt.10,
gazety czarno-białe, taśma klejąca szeroka szt. 25 (różne kolory), papier
ścierny, cienkopisy, długopisy, ołówki, gumki (szt. 25), wydrukowany list
od mieszkańców z odległej planety na formacie 100/70, worki na śmieci,
sznurki, klej wikol (wiaderko), pojemniki na klej szt. 25, pędzle różne
rozmiary szt. 50, klej uhu (nie sztyft) szt. 15, dziurkacz, akwarele szt.
25, nożyczki szt. 25.
Autorzy projektu: Sylwia Dudzińska, Katarzyna Cyniak-Górnecka, Paulina Szewczyk
Opieka artystyczna: prof. Wiesław Karolak
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (Polska)
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Wordcreation
Objectives
- enrichment of vocabulary
- development of imagination
- ability to think abstractly
- ability to work in a group
Introduction
What are neologisms?
The aesthetic arrangement of text and image. Word and image.
What is the composition?
1 Part
Participants will read a „letter from a distant planet.”
Hejaho mijato !
Ubarita onda Tita weramito pija sita molafilta. Werami metirosa bojagi.
Ytamyta pyzatry, werotimo pijaty. Ujatipo magity wezimory falaty lala pila
mizari tyra lira umbary pospolito usimi jabotila umpidy. Mamalita onda
Solata umba Rotautata welizita i swara polizyra Marasa. Politali an paritas
onda Ytamyta tasta bałw materasti newerstałt. Kizatotka og mystotka kizamiza polityka. Maritałi nererstałi onda stonkatimari kotisami. Tygrymito
mato lito indo retri mito letti. Zebrotomat ot pitoma Ptakoturtus nietorymtus pajotitu do rimtirtu. Usłonali topi wali, natore forta potupitali. Potupitali
na dwaritapy niematitu anipaty. Potupitali dalimato niematywa gromizato,
Routata to ma rata. Ne wetima nitazata. Pozolita na pafrugaj onda widzli
nebutugi onda monda mija pija newertonda Morsożmija. Morsożmija pololiła śmiła wiła ne tu bija. Oswe, Moswe, Kokosmotre jabosabo kontrodrawo. Nosoproso, Słonoproso, Ośmiotrąba mitaząba Żółwatrąba. Nito pito
Koalozito, Kangospatos Wielorobatos indo pito da pozito. Mrówatosa onda
Mausopauso, Elefantos kosmopantos politali naomali. Dogospogos, Snejkopejko, Oktopotro pipaloto Krokopoko pazimoko.
Mywy tara mij szykabko wikamy.
Myka serkadeczkanie pozdrakamy!
After listening to the letter children will be asked to think up with new
words describing the environment, things, creatures that live there as well
as word formation and formation of neologisms. Everyone creates their
own words.
2 Part
The task is to illustrate the words from the letter from a distant planet
by means of spatial forms made of
 ecological materials.
3 Part
What links all these items? How can you combine them together to form
a coherent whole: for example, the society, and a group.
Children will create a common work: a rocket, a planet, a place where
all these objects can be found. They will name this place.
Age of participants
• 7-12 years
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Version for older groups
• 13-15 and 16-18 years
Introduction
1 Part
The task is to create a scientific note or a part of a diary of an explorer/
scientist describing an unusual event from the world of science, which has
not been published yet. The article should contain both real and fantastic
elements, so that the recipient is not sure whether what he/she is reading
really has happened.
Participants should use well-known and imaginary words (word formation game).
Participants have to use invented words and concepts.
2 Part
The ready note should be moved on specially prepared paper which
seems to be very old and destroyed. Participants can use different materials: e.g. sample paper – processing trays, tea, sandpaper, fire.
Final works will be presented; participants will attempt to decipher imaginary words from notes.
3 Part
Creating a diary (artistic book) with extraordinary events. The attempt
to decipher the different imaginary words from each note.
Materials (to conduct one workshop)
• technical A4 paper (white), Tea, coffee, water, processing tray 10 pieces,
aluminum foil 50 pieces, transparent stretch foil and high black beams 10
pieces, black and white newspapers, wide adhesive tape 25 pieces (various colors), sandpaper, fineliners, pens, pencils, erasers 25 pieces, printed
letter from the inhabitants of a distant planet in the format 100/70, garbage bags, strings, wikol glue (a bucket), glue containers 25 pieces, brushes
(various sizes) 50 pieces, uhu glue (not stick) 15 pieces, punch, watercolors 25 pieces, scissors 25 pieces.
Autors: Sylwia Dudzińska, Katarzyna Cyniak-Górnecka, Paulina Szewczyk
Artistic supervision: Professor Wiesław Karolak
The Maria Grzegorzewska Pedagogical University, Warsaw (Poland)
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Konstruowanie poprzez rymowanie
Ideą warsztatu jest stworzenie formy plastycznej inspirowanej dziecięcą wyliczanką. Słowa, które pojawiają się w rytmicznej wyliczance pobudzają wyobraźnię i tworzą ciąg własnych skojarzeń. Są to często wyrazy
abstrakcyjne, wyimaginowane i nienoszące konkretnych znaczeń. Forma
zadania ma pozwolić na otwartą interpretację dzięki pojawiającym się licznym asocjacjom.
Celem warsztatu będzie zabawa graficzno-typograficzna w przestrzeni.
W odniesieniu do wybranej rymowanki uczestnicy będą mieli za zadanie
stworzyć plastyczny układ typograficzny w postaci przestrzennego kaligramu. Motorem ich działania mają być własne skojarzenia i odczucia.
Uczestnicy mają zauważyć korelacje między słowem i obrazem oraz wyczulić swoje spostrzeganie wzrokowe. Proces twórczy będzie przebiegał
w czasie projektowania poszczególnych liter i całej bryły. Za budulec mają
posłużyć kartony, z których każdy może zostać użyty jako mniejszy segment – literę lub większy – sylabę. Warsztat ma pozwolić uczestnikom na
tworzenie ciągów skojarzeń, twórczą zabawę, w której będą mogli wykorzystać takie środki plastyczne, jak: kolor, rytm, kompozycję graficzną,
kompozycje w przestrzeni.
Plan warsztatów
- podział uczestników na grupy (będzie odbywał się za pomocą wyliczanki)
- wybór przez uczestników najbardziej inspirującej rymowanki
- poszukiwanie skojarzeń, które przywołuje tekst wyliczanki
- tworzenie przestrzennego kaligramu w nawiązaniu do skojarzeń z tekstu
- prezentacja obiektu z wyjaśnieniem zastosowanych środków plastycznych
- dokumentacja fotograficzna wykonanych prac.
Opis warsztatów
Warsztat Konstruowanie poprzez rymowanie jest formą zajęć nawiązującą do znanej każdemu dziecku formy, jaką jest wyliczanka. Znajomość
tekstu ma wspomóc swobodną zabawę graficzno-słowną. Zadaniem uczestników jest zbudowanie przestrzennego kaligramu wykorzystującego dziecięcy wiersz-wyliczankę. Dzieci szukają wizualnych skojarzeń ze słowami –
często abstrakcyjnymi – pojawiającymi się w wyliczance. Uczestnicy uczą
się łączyć ze sobą obraz wizualny z tekstem. Dzieci zaznajamiają się przy
okazji warsztatu z takimi środkami, jak: rytm, kształt, kompozycja w przestrzeni. Celem zajęć jest uświadomienie zachodzących korelacji między słowem a obrazem, a także przeniesienie tych relacji na działanie estetycznoplastyczne. Twórcza zabawa pozwala również na pracę w dużej przestrzeni,
w przeciwieństwie do zajęć plastycznych, które odbywają się w szkole.
Materiały
• kartony różnej wielkości, farby, farby w sprayu, nożyczki, taśma klejąca
papierowa, taśma klejąca plastikowa, sznurki, pędzle, wałki malarskie
Wiek uczestników
• 7-12 lat
Autorzy projektu: Martyna Reimann, Anna Paulina Askaldowicz, Agnieszka Roch
Opieka artystyczna: dr Monika Nęcka, Natalia Buchta
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Polska)
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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Constructing through rhyming
The idea of the workshop is to create a visual form inspired by
a nursery counting-out rhyme. Words that appear in a rhythmic counting-out rhyme capture the imagination and create a sequence of associations. These are the words often abstract, imaginary and not affected by any specific meaning. The form of our task allows for an open
interpretation due to numerous associations appearing in a rhyme.
The main aim of the workshop is a graphic and typographic game taking
place in space. Participants’ task is to create a visual typographic arrangement in the form of a spatial calligram related to a selected counting-out rhyme. The driving force behind their actions is to be their own
associations and feelings. Participants have to notice the correlation between word and image and be more aware of their visual perception. The
creative process will be conducted during designing letters and the whole
solid. The building materials are cartons, each of which can be used as
a smaller segment - a letter or larger – a syllable. This workshop will allow
participants to create sequences of associations and a creative play, where
they will be able to use such visual means of expression as: color, rhythm,
graphical composition and compositions in space.
Outline
- separating participants into groups (will be held by counting-out)- choosing the most inspiring counting-out rhyme
- seeking for associations evoked by a counting-out rhyme
- creating spatial calligram with reference to associations from a text
- presentation of the object with an explanation of visual means of expressions
- photographic documentation of the performed works.
Description of the workshop
The workshop entitled Constructing through rhyming is a form of educational activity referring to known to each child form, which is a counting-out rhyme. The knowledge of the text is to support a free graphicverbal play. The participants’ task is to build a spatial calligram based on
a nursery counting-out rhyme. Children look for visual associations with the
words - often abstract - appearing in a counting-out rhyme. Participants
learn to combine visual images with text. Thanks to the workshop children
learn about means of expression such as: rhythm, shape, composition in
space. The aim of the workshop is to raise awareness of correlation occurring between word and image, as well as the transfer of these relationships
to the aesthetic activities. A creative play also allows working in space, as
opposed to art classes, which take place in the school.
Materials
• boxes of different sizes, paint, spray paint, scissors, adhesive paper tape,
adhesive plastic tape, cords, brushes, rollers.
Age of participants
• 7-12 years

Autors: Martyna Reimann, Anna Paulina Askaldowicz, Agnieszka Roch
Artistic supervision: PhD Monika Nęcka, Natalia Buchta
The Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow (Poland)
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Skojarzenie
Warsztaty mają za zadanie – za pomocą ekspresji środków plastycznych
uczestników – umiejętne wyrażanie uczuć, adekwatnie do wylosowanego słowa. Uczestnicy sami drogą eksperymentów wypracowują najlepszy
sposób przedstawienia stanu emocjonalnego.
Warsztaty pokażą, jak w przyszłości radzić sobie z potencjalnym stresem.
Cele
- pobudzenie wyobraźni
- kształtowanie zdolności przekładania odczuć i skojarzeń na twór artystyczny
- kształtowanie zdolności interpretacji
Przebieg warsztatów
Krótka dyskusja – co to jest abstrakcja? (czas: ok. 30 min.)
Każdy uczestnik losuje kartkę z numerem (numer odgórnie przydziela
uczestnika do grupy)
Uczestnicy w trzyosobowych grupach zostaną poproszeni o wylosowanie kartki z nadrukiem słownym opisującym odczucie/stan emocjonalny.
Zadaniem każdej grupy jest przedstawić/opisać wylosowane słowo za pomocą nieprzedstawiających środków plastycznych (charakter plamy, linii,
kolaż, frotaż, dekalkomania) na kartonach. (czas: ok. 1 godz.)
Kolejnym etapem jest odgadnięcie przez uczestników z innej grupy
przedstawionego „słowa”. (czas: ok. 30 min.)
Uczestnicy z równoległych grup mają także za zadanie przedstawić
własne propozycje użycia środków plastycznych. (czas: ok. 30 min.)
Osoba prowadząca czynnie uczestniczy w warsztacie, pomagając grupom w rozwiązywaniu zadań.
Ekspozycja
▪▪ Powstałe prace zostaną wywieszone na ścianie i wspólnie omówione.
▪▪ Podczas trwania warsztatu w tle słychać będzie muzykę relaksacyjną.
▪▪ Praca twórcza uczestników zostanie udokumentowana fotograficznie.
Materiały (potrzebne dla jednej trzyosobowej grupy)
• 2 białe kartony 100x70, kolorowe kredki, kolorowe flamastry, ołówki,
kolorowy papier, szary papier pakowy, klej do papieru, farby wodne w tubach, 3 pędzle, 2 pary nożyc dla dzieci
Wiek uczestników
• 7-12 lat
Autorzy projektu: Patrycja Lewandowska, Marta Justyna Piątkowska, Alicja Rynkiewicz
Opieka artystyczna: prof. Wiesław Karolak
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Polska)
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Association
The workshops’ task is to – through participants’ artistic means of
expression – develop the skillful expression of feelings appropriate to the
drawn word. Participants themselves through experiments work out the
best way to present their emotional state.The workshop will show how to
cope with the potential stress in the future.
Objectives
- inspiring the imagination
- developing the ability to translate feelings and associations into artistic
creation
- developing the capacity of interpretation
Outline
Brief discussion – What is abstraction? (time: about 30 min)
Each participant draws a card with a number (the number arbitrarily
assigns the participant to a group).
Participants in groups of three are asked to draw a card with a word that
describes the feeling / emotional state. The task of each group is to present / describe the drawn word with the nonfigurative artistic means (the
nature of a spot, line, collage, frottage, and decalcomania) on cardboard.
(time: about 1 hour)
The next step is to guess the "word" shown by the participants from
another group (time: about 30 min)
Participants from parallel groups are to present their own proposals
of using artistic means. (time: about 30 min)
The animator actively participate in the workshop, helping groups
in solving tasks
Exposition
▪▪ The works made by participants will be hung on the wall and discusse
▪▪ The workshop is accompanied with relaxing music.
▪▪ The creative work of participants will be photographed.
Materials (needed for one group of three people)
• 2 (100x70) white cardstock, colored pencils, colored markers, pencils,
colored paper, brown paper wrapping, glue, water paints in tubes, 3 brushes, 2 pairs of scissors for children
Age of participants
• 7-12 years
Autors: Patrycja Lewandowska, Marta Justyna Piątkowska, Alicja Rynkiewicz
Artistic supervision: Professor Wiesław Karolak
Strzemiński Academy of Fine Arts Łódź (Poland)
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Wiersz losowy w przestrzeni parku
Przebieg warsztatów
1. Zapoznanie się z uczestnikami.
2. Krótka rozmowa kierunkowa o miejscu, w którym przeprowadzane są
warsztaty. (Gdzie się znajdujemy? Czy ktoś z uczestników był już tu wcześniej? Jakie emocje wywołuje w nas to miejsce? Co nas otacza?)
3. Rozdanie przez prowadzącego karteczek, na których dzieci wypisują
słowa – pierwsze skojarzenia z miejscem, terytorium, w jakim się obecnie
znajdują.
4. Po wypisaniu skojarzeń na kartkach uczestnicy czytają je na głos,
następuje rozmowa kierunkowa (Co to jest dadaizm?) Na zakończenie
prowadzący podsumowuje wypowiedzi dzieci. Ustalenia grupy stają się
punktem wyjścia do podjęcia następnego zagadnienia – Czy ktoś słyszał o
wierszu losowym?
5. Przedstawienie koncepcji wiersza losowego jednego z przedstawicieli
dadaizmu – Tristana Tzary z 1916 roku (autor pociął fragmenty artykułu,
a później wrzucił je do torby, a z ładu i nieładu w jakim słowa układają się
na stole powstał poemat).
6. Podpisane przez uczestników kartki, zgodnie z koncepcją Tzary,
wrzucane są do torby. Po kolei losowane słowa tworzą układ wiersza powstającego na warsztatach. Według koncepcji dadaizmu, który odrzuca
tradycyjnie pojmowane dzieło sztuki następuje rezygnacja z często wykorzystywanych materiałów. Na warsztatach tradycyjne materiały często
używane na zajęciach plastycznych: farby czy kredki zostały zastąpione
przedmiotem codziennego użytku jakim jest sznurek różnej grubości.
7. Przygotowane wcześniej przestrzenne linie znajdujące się pomiędzy
drzewami zastępują tradycyjną kartkę papieru. Każdy z uczestników ma
do dyspozycji swoją własną przestrzeń, w której pisze swoje słowo. W ten
sposób 25 pisanych między drzewami parku słów tworzy wiersz.
Materiały
• kilkadziesiąt metrów sznurka różnej grubości i w różnych kolorach rozwieszonego pomiędzy drzewami, kartki papieru, pisaki, markery
Wiek uczestników
• 7-12 lat
Autorzy projektu: Klaudia Korzonek, Magdalena Martyniuk, Ewa Skwarzyńska
Opieka artystyczna: prof. Eugeniusz Józefowski
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Polska)
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Random poem in the park
Outline
1 Getting to know the participants.
2 A brief directional conversation about the place where workshops are
conducted. (Where are we? Has anyone of the participants already been
here before? What kind of emotions does this place evoke in us?)
3 Giving cards to participants, where children write down the words the first association with the place and surroundings in which they are currently located. 4 After writing down associations the participants read them
aloud, then the children are told about Dadaism. At the end the animator
summarizes children reflections. The findings of the group are the starting
point to for the next question - Has anyone heard of a random poem?
5 Presentation of the concept of a random poem by one of the representatives of Dadaism - Tristan Tzara written in1916 ( the author cut up
pieces of the article, and then threw them in a bag and put them on the
table, and order or disorder in which the words were arranged created
a poem).
6 Signed by the participants cards prepared, according to the Tzara concept, are thrown into the bag. Words are drawn one by one and they form
a poem. According to the idea of Dadaism, which rejects the traditional
concept of a work of art, the artists abandoned the frequently used materials. Therefore, our workshop is not based on the traditional materials
commonly used in the art class such as paints or crayons but replaced with
the object of daily use such as string of different thickness.
7 Prepared earlier spatial lines located between trees replace the traditional paper card. Each participant has at his/her disposal own space,
in which they write their word. In this way, 25 words written between the
trees in the park create a poem.
Materials
• tens of meters of string of different thicknesses and colors located between
trees, paper, pens, markers
Age of participants
• 7-12 years
Autors: Klaudia Korzonek, Magdalena Martyniuk, Ewa Skwarzyńska
Artistic supervision: Professor Eugeniusz Józefowski
The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw (Poland)
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Pismo przestrzenne
Tworzenie przestrzennych obiektów z drutu lub gałęzi pokrytych materiałem. Podstawa rzeźby (szkielet z drutu lub gałęzi) jest w kształcie
litery lub słowa wybranego przez daną grupę dzieci i jest przymocowana
do ziemi. Dzieci mogą pracować na dwa sposoby:
1. Krótki tekst – mała rzeźba (dla osób indywidualnych)
2. Długi tekst – duża rzeźba (dla grup)
1. Krótki tekst
Dzieci przygotowują kontury liter i słów z drutu lub gałązek i pokrywają tę konstrukcję bawełną lub wełną. Konstrukcję przymocowuje się do
kawałka styropianu, który formuje podstawę rzeźby i nadaje się do pomalowania. Wysokość rzeźby to 20-40 cm. Dzieła można pokazać na wystawie lub zabrać do domu. Nawet niewielkie obiekty nie są zbyt sztywne,
dlatego można do pracy użyć tylko drutu, by obiekty miały odpowiednią
jakość.
2. Długi tekst
Razem z dziećmi tworzymy konstrukcję z grubych drutów wbitych
w ziemię. Byłaby to bardziej wymagająca praca, a konstrukcja byłaby
dość sztywna, więc nadawałaby się do pokrycia przez dzieci materiałem.
Litera lub słowo utworzone w ten sposób mogłyby być większe (do 2 m
szerokości i 1,5 m wysokości). Dzieło pozostaje w miejscu jego realizacji.
Wiek uczestników
• 13-15 lat
Autorzy projektu: Matej Batko, Anna Rehakova, Martin Sněhota
Opieka artystyczna: doc. Jiři Suruvka, Denisa Fialová
Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)
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Spaced writing
Production of spaced objects of wire or branches which are coated with
textiles. The base of the statue (a skeleton made of wires or branches)
forms a letter or a word, which children in groups have chosen, and it is
attached to the ground. Children can work in two ways:
1. A short text - a little statue (for individuals)
2. A long text - a big statue (for groups)
1. A short text
Children prepare contours of letters and texts of wires or little branches
and coat this construction with cotton or wool. The construction is stuck in
a piece of polystyrene, which forms a pedestal of the statue and children
can paint it. The height of the statue should be from 20 to 40 cm. These
objects can be used for an exhibition or children can take them home. Even
the objects of a small size have a problem with firmness of the construction
that is why children can work just with a wire, so the product has a certain
quality.
2. A long text
Together with children we make a construction made of strong wires
which we stick in the ground. It should be a more extensive work and the
construction should be firm, so children can coat it with a thin piece of
textile. A letter or a word made in this way can be of a bigger size (up to
2 meters wide and 1.5 meters high). This object remains installed on the
place of its creation.
Age of participants
• 7-12 years
Autors: Matej Batko, Anna Rehakova, Martin Sněhota
Artistic supervision: Doc. Jiři Suruvka, Denisa Fialová
University of Ostrava (Czech Rebulic)
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Forma słowa Form of a word
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Forma słowa
Słowo to efemeryczna esencja. Ono jest elementarnie odtwarzane
i nie pozostawia widocznych śladów, dlatego jego rola i siła oddziaływania
często nie są doceniane. W naszym projekcie zamieniamy niewidoczne,
bezcielesne słowa w materialne obiekty i przestrzenie. Spróbujemy nadać
słowom kształt, który odpowiada ich sensom. Wykorzystując przeciwstawienie pozytywnych i negatywnych znaczeń słów, uczynimy je odczuwalnym narzędziem sztuki.
Kolejność grup wiekowych: starsza (16-18 lat), średnia (13-15 lat),
młodsza (7-12 lat). Najpierw przeprowadzamy z każdą grupą rozmowę
o znaczeniu pozytywnych (na przykład: oklaski, spotkanie, uroda) i negatywnych (draśnięcie, grzęzawisko, kurz) słów.
Starsza grupa: zamiana słów w obiekty. Każdy uczestnik pisze wymyślone przez siebie słowa (do 10) na papierze, nie odrywając od niego ołówka.
Potem on odtwarza to słowo, używając drutu. Stworzone słowa są składnikami jednej z dwu konstrukcji, które symbolizują pozytywną lub negatywną energię słów. Na przykład, „kropla” i „zadra”. Te metafory są wzmacniane przez baloniki w „pozytywnej” instalacji oraz przez przekłute papierowe
samolociki w „negatywnej” instalacji.
Średnia grupa: badanie wzajemnego związku słów za pomocą lotu. Wymyślone słowa są pisane na papierowych samolocikach. Wszyscy jednocześnie puszczają samolociki z dwóch centrów-instalacji, zrobionych przez
starszą grupę. Miejsca upadku samolocików są oznaczone kołkami o różnej
wysokości. Następne samolociki puszczane będą w innym kierunku, i tak
kilka razy. Kołki są połączone wstążkami, które pokazują tory lotów. Loty
„pozytywnych” słów są oznaczane czerwonymi wstążkami, a loty „negatywnych” słów – niebieskimi. W ten sposób dzieci budują namacalny, przypadkowy schemat wzajemnego związku słów w naszej mowie.
Młodsza grupa: ożywia świat ze słów. Proponujemy dzieciom zrobić dwie
istoty, których wygląd zewnętrzny będzie kojarzył się im z brzmieniem słowa,
czasem nieprzetłumaczalnego. Na przykład, „Chupacabra”, „Kubuś Puchatek”.
Konstrukcja istot zostanie zebrana na zasadzie lalki trzcinowej. Pokazujemy
dzieciom, jak przemieszczać lalki i proponujemy im przeprowadzić istoty
po plątaninie ze wstążek jedną do drugiej i uścisnąć sobie łapy.
Materiały
• miękki drut o średniej miękkości - 300 m, drewniane listwy 10x10x1000
mm - 100 szt., czerwone i niebieskie wstążki o szerokości 2-4 cm - 200 m,
baloniki różnobarwne - 100 szt., papier A4 - 500 kartek, ołówki 30 szt.,
karton 2,5x1 m - 10 szt., płaskoszczypy - 4 szt., spinacze 20 mm - 50 szt.,
taśma klejąca przejrzysta i kolorowa - 10 szt., lateks piankowy - do 1 kg
Wiek uczestników
• 7-18 lat
Autorzy projektu: Anastasiia Sbitnieva, Lina Seleznova, Kateryna Volfson
Opieka artystyczna: prof. Mikhael Opalev
Państwowa Akademia Projektowania i Sztuki w Charkowie (Ukraina)
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Form of a word
The word is an ephemeral essence. It is elementary repeated and leaves
no visible traces, therefore its role and impact are often not appreciated. In
our project, we turn invisible disembodied words into material objects and
spaces. We will try to provide shape for words that corresponds to their
meanings. Using juxtaposition of positive and negative meanings of words,
we make them the perceptible tool for art. The order of age groups: old (1618 years), middle (13-15 years), young (7-12 years). First, we talk about
the importance of positive (e.g. applause, meeting, beauty) and negative
(e.g. scratch, swamp, dust) words.
Older group: changing words into objects. Each participant writes words
on paper (maximum 10), not taking a pencil from it. Then he/she recreates
the word, using wire. Designed words are components of one of two structures that symbolize the positive or negative energy of words. For example, "drop" and "splinter". These metaphors are reinforced by the balloons
in the "positive" installations and through the pierced paper airplanes in
a "negative" installation.
Middle group: A study of the relationship between words with the use of
flight. Invented words are written on the paper airplanes. All paper airplanes are going to be flown simultaneously from two centers - installations
made by the oldest group. The places of the fall of the paper airplanes are
marked with pins of different heights. Later, paper airplanes will be flown
in the other direction, and so a number of times. The pins are connected
with ribbons that show the tracks of flights. Flights of "positive" words are
marked with red ribbons, and the flights of "negative" words with blue
ones. In this way children build a tangible, casual diagram of the relationship between words in our speech.
Younger group: animates the world made of words. We tell children to
make two creatures whose appearance will be associated to the sound of
the words, sometimes untranslatable. For example, "Chupacabra", "Winnie
the Pooh". Our creatures will be made as the puppet dolls
We will show the children how to move the puppets and go through the
tangle of ribbons to shake their hands.
Materials
• an average soft wire 300 m, wooden slats 10x10x1000 mm 100 pieces, red and blue ribbon 2-4 cm wide 200 m, balloons of different colors
100 pieces, 500 sheets of A4 paper, pencils 30 pieces, carton 2,5x1 m
10 pieces, pliers 4 pieces, lips 20 mm 50 pieces, transparent and colorful
adhesive tape 10 pieces, latex foam to 1 kg.
Age of participants
• 7-18 years
Autors: Anastasiia Sbitnieva, Lina Seleznova, Kateryna Volfson
Artistic supervision: Professor Mikhael Opalev
The Kharkiv State Academy of Design and Arts, Kharkov (Ukraine)

40

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

Forma słowa Form of a word

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

41
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Akcja-abstrakcja
Wielu z nas w dzieciństwie używało wymyślonych przez siebie słów dla
nazwania jakichś przedmiotów, działań. Często też w codziennym życiu
zdarza się nam nadać istniejącym już rzeczom czy zjawiskom swoje własne
nazwy. Takie słowa niejednokrotnie stają się integralną częścią naszego
słownika. W tej zabawie ludzka kreatywność nie zna granic. Kreatywni
są także producenci reklam i produktów, których wymyślone dla konkretnych produktów nazwy czy hasła stają się określeniem całego zbioru
podobnego asortymentu, jak np. „adidasy”. Środki masowego przekazu
i różne techniki, którymi posługuje się reklama, dodatkowo wzmacniają siłę
takiego abstrakcyjnego słowa. Jednocześnie istnieją pojęcia abstrakcyjne,
odnoszące do znaczeń niematerialnych, a zatem niemogące być towarem
czy przedmiotem reklamy.
Uczestnicy warsztatu zostaną podzieleni na kilkuosobowe grupy, których zadaniem będzie stworzenie kampanii reklamowej dowolnego „abstrakcyjnego” słowa np.: z dzieciństwa typu „pep” zamiast chleb; neologizmu lub neosemantyzmu typu „kokodżambo”, lub abstrakcyjnego pojęcia,
jak przyjaźń, miłość, których zazwyczaj się nie reklamuje.
Praca każdej z grup rozpocznie się dyskusją, w czasie której uczestnicy przy asyście prowadzących warsztat dokonają wyboru swojego „abstrakcyjnego” słowa, przeanalizują obecne w mass mediach techniki reklamowe, ich skuteczność, stosowane triki i środki. Kolejnym etapem będzie
kreatywna, twórcza praca prowadząca do stworzenia kampanii reklamowej danego słowa. Uczestnicy będą mogli wykorzystać zaproponowane
przez prowadzących techniki: graficzne (plakat, baner, logo, koszulka
z nadrukiem), plastyczne (instalacja przestrzenna, makieta, obiekt ruchomy), dźwiękowe (slogan, hasło reklamowe, rejestracja głosu, modyfikacja
głosu), performatywne (flash mob, happening) oraz wideo. Zachęcani będą
do tworzenia kombinacji technik oraz wymyślenia własnych rozwiązań.
Warsztat zakończy się prezentacjami „kampanii słów” każdej z grup.
Celem warsztatu jest pogłębiona refleksja nad siłą słowa manifestującą
się w reklamie, analiza skuteczności technik reklamowych, a także pobudzanie kreatywności, nauka nowych technik artystycznych i wzrost umiejętności
twórczej pracy w grupie.
Wiek uczestników
• 14-17 lat
Opis warsztatu
Warsztat Akcja-abstrakcja to zabawa z „językiem reklamy” wychodząca od „abstrakcyjnych” słów takich jak: nieistniejące wyrazy, których używaliśmy w dzieciństwie typu „tupty” zamiast muchy; neologizmy lub neosemantyzmy z języka młodzieżowego jak na przykład „łoś”,
„total” czy „ELO”; pojęcia wieloznaczne określające wartości, emocje,
relacje, w stylu: miłość, przyjaźń, piękno, dobro. Uczestnicy warsztatu w grupach zaplanują i stworzą kampanie reklamowe wybranym
w drodze dyskusji słowom. Będą mieli do dyspozycji różne techniki:
graficzne (plakat, baner, logo, koszulka z nadrukiem); przestrzenne
(instalacja, makieta); dźwiękowe (slogan, hasło reklamowe, rejestracja
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głosu, modyfikacja głosu), performatywne (flash mob, happening, teatralizowana scenka); wideo oraz kombinacje tych technik. Warsztat zakończy
się prezentacjami stworzonych przez grupy akcji reklamowych „abstrakcyjnych” słów.
Materiały (na 1 warsztat)
• 2-3 europalety, taker i zszywki, kartony w dużych formatach, brystole
(różne rozmiary i kolory), kołki drewniane różnej długości – 6 szt., listwy
drewniane różnej długości i grubości – 6 szt., wkręty do drewna dłuższe
i krótsze, taśmy klejące kolorowe, przezroczyste, dwustronne, klej, tkanina w stylu różnokolorowe prześcieradła (mogą być używane), agrowłóknina biała i czarna po 10-20 m.b., farby w sprayu różne kolory, folia pakowa
typu stretch, pędzle (różne rozmiary), markery różnokolorowe, kartki białe
A4, wiaderka do wody i mieszania farb, sznurki (różne rodzaje), nożyczki
folie formatu A4 – grubsze jak do okładek do bindowania, kolor nie gra roli
(lub stare zdjęcia RTG), nożyki techniczne małe i duże, farby akrylowe do
tkanin - duże opakowania pow. 200 ml (min. 4 podstawowe kolory, czarny
i biały), koszulki bawełniane typu T-shirt w różnych kolorach i rozmiarach S,
M, L, mogą być używane, w ilości odpowiadającej liczebności grup uczestniczących w warsztacie, wałki z gąbki małe i tacki do farb (6 sztuk), gąbka
(mogą byś ścinki), drut (różne grubości), odzież używana (różne fasony
odzieży, nakrycia głowy, buty; różne kolory, rozmiary), styropian – kilka
arkuszy.
Sprzęt (na wszystkie warsztaty)
• młot, drabina, dyktafon cyfrowy, megafon, mikrofon z przewodem,
2 statywy mikrofonowe, kamera wideo cyfrowa ze statywem, laptop, głośnik aktywny na statywie, prąd i przedłużacze, wkrętarka.
Autorzy projekty: Aleksandra Andreeva, Krzysztof Dziemian,
Paula Katarzyna Arciszewska, Izabela Giczewska
Opieka artystyczna: Krzysztof Dziemian
Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie Po Drodze Suwałki (Polska)
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Action-abstraction
In childhood many of us used own imaginary words for naming some
objects or actions. In everyday life often we happen to give own names to
existing things and phenomena. Such words often become an integral part
of our vocabulary. In this game there is no border for human creativity.
The producers of commercials are also creative, their names or slogans
invented for specific products become a name defining the whole set of
similar range, such as "adidas". The mass media and different techniques,
which are used by advertisement, further reinforce the strength of such an
abstract word. At the same time, there are abstract concepts relating to
intangible meanings which therefore cannot be a commodity or an object
of advertisement.
The workshop participants will be separated into small groups, whose
task will be to create an advertising campaign of any "abstract" words
e.g. from childhood "pep" instead of bread (in Polish chleb); a neologism
or neosemantism as "kokodżambo" or abstract concepts, such as friendship, love, which usually are not advertised.
The work of each group will begin with a discussion, during which the
participants with the assistance of an educator will select their "abstract"
word, analyze the current mass media advertising techniques, their effectiveness, tricks and means of expression. The next step will be a creative
work leading to the creation of an advertising campaign of the selected
word. Participants will be able to use suggested by educators technologies: graphics (poster, banner, logo, t-shirt with print), visual (spatial installation, scale model, moving object), sound (slogan, catchphrase, voice
recording, voice modification), performative (flash-mob happening) and
video. Participants will be encouraged to create a combination of techniques and come up with their own solutions. The workshop will end up with
presentations of the "campaign of the words" of each group.
The aim of the workshop is a deep reflection on the power of words
manifested in advertisement, the analysis of effectiveness of advertisement techniques, and stimulating creativity, learning new artistic techniques and increasing the skills of creative work in a group.
Age of participants
• 14-17 years
Description of the workshop
Workshop entitled Action-abstraction is a game with the "language of
advertisement" starting with "abstract" words such as non-existent
words we used in childhood e.g. "tupty" instead of flies (in Polish muchy); neologisms or neosemantisms from the language of youth such as
"łoś", "total" or "ELO"; ambiguous notions defining values, emotions,
relationships such as: love, friendship, beauty, goodness. The workshop
participants will work in groups and plan and create advertising campaigns of selected through discussion words. They will have at their disposal
a variety of techniques: graphics (poster, banner, logo, t-shirt with print)
spatial (installation, scale model); sound (slogan catchphrase, voice recording, voice modification), performative (flash-mob,
happening,
theatrical
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scene), video, and combinations of these techniques. The workshop will
end with presentations of advertising campaigns showing "abstract" words
created by all groups.
Materials for 1 workshop
• 2-3 euro-palettes, taker and staples, cartons in large formats, bristol
(various sizes and colors), wooden dowels of various lengths – 6 pieces,
wooden slats of varying length and thickness – 6 pieces, wood screws
longer and shorter, colored tapes, transparent, two-sided, glue, multicolored fabric style sheets (can be used), white and black non-woven 10-20
meters, various colors spray paints, stretch film packing, brushes (various
sizes), markers (different colors), A4 white card, a bucket of water and
mixing paints, strings (different types), scissors, A4 films – thicker as to
cover the binding, the color does not matter (or old x-rays), technical blades small and large, acrylic paints for fabric – a large package over 200
ml (minimum 4 basic colors, black and white), cotton T-shirts in different
colors and sizes S, M, L, can be used in an amount corresponding to the
number of groups participating in the workshop, small sponge rollers and
paint trays (6 pieces), sponge (leftovers), wire (different thicknesses),
second-hand clothing (various styles of clothing, headgear, shoes, various
colors, sizes), Styrofoam – a few sheets.
Equipment (for all workshops)
• hammer, ladder, digital voice recorder, megaphone, microphone with cable, 2 microphone stands, digital video camera with tripod laptop, active
speaker on a stand, electric current and cords, screwdriver.
Autors:Aleksandra Andreeva, Krzysztof Dziemian,
Paula Katarzyna Arciszewska, Izabela Giczewska
Artistic supervision: Krzysztof Dziemian
Association for Social and Artistic Activity Not by the Way, Suwalki (Poland)
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48

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

Książka artysty
Liczni artyści opracowywali i opracowują „książki artystów”. W pracach artystycznych tego typu – (notatkach albo blokach) małego formatu
– artyści notują swoje szkice i własne uwagi w formie rysunków. Podobnie do piszących dzienniki, aby słowami zanotować własne spostrzeżenia
o otaczającym świecie, artyści wykorzystują rysunki zamiast słów. Celem
warsztatów jest pobudzenie kreatywnej twórczości dzieci i młodzieży oraz
pokazanie im, że tylko jeden rysunek może zastąpić opowieść złożoną
z tysiąca lub więcej słów oraz, że tylko jedno słowo może stać się obrazem.
Podtytuł: Opowieści z muzeum
Cel warsztatu
- stworzyć opowieść w obrazach
Medium
- komiks
Dzieła sztuki mają interesujące historie – opowieści o tym, dlaczego artyści wybrali właśnie te postacie albo właśnie te sceny do swoich
prac, kim byli artyści, którzy je stworzyli i dlaczego zdecydowali się właśnie na przedstawiane tematy. Najciekawsze pytania, które sobie zadamy wokół dzieł sztuki to – kim są postacie przedstawione na tych obrazach lub rzeźbach? Uczestnikom warsztatów nie będzie potrzebna wiedza
o dziełach sztuki, tylko ich wyobraźnia i kreatywność w interpretacji. Podstawę warsztatu stanowić będą dokładnie wyselekcjonowane reprodukcje
chorwackich dzieł sztuki z drugiej połowy XX wieku.
Każdy uczestnik otrzyma na samym początku warsztatu reprodukcję
przygotowaną przez prowadzącego. Po uważnej obserwacji reprodukcji będzie miał 3 minuty na to, aby pozostałym uczestnikom grupy opowiedzieć
o tym dziele (obrazie albo rzeźbie). Opowieść należy wymyślić, a następnie wykonać zadanie plastyczne. Opowiedzianą historię należy przetworzyć w obrazy. Zadanie plastyczne warsztatu polega na tym, że w formie
komiksu, w 12 scenach (kadrach), uczestnicy narysują wszystko, o czym
opowiedzieli. Następnie ich zadaniem będzie wycięcie i ułożenie ich w porządku, na jaki sami się zdecydowali oraz skomponowanie wszystkich elementów tak, aby powstała forma książki. Po zakończeniu warsztatu każdy
z uczestników przedstawi własną opowieść w obrazach o jakimś dziele sztuki. Aby sprawdzić, czy opowieści, które wykonali uczestnicy były
przemyślane, na końcu warsztatu wymienią się komiksami tak, aby ktoś
inny z grupy, oglądając tylko naszkicowane obrazy, spróbował opowiedzieć
o powstałym komiksie na swój sposób – przedstawiłby własną interpretację narysowanej książki. Dzięki takiej interpretacji prace, oprócz wizualnej,
otrzymują również wymiar dźwiękowy.
Celem jest pobudzenie w dzieciach i młodzieży kreatywnego myślenia.
Nie jest wymagana wiedza historyczna na temat powstania konkretnego
dzieła, ale uruchomienie własnej wyobraźni i utworzenie sceny z obrazu,
która powinna się wkomponować w pewną nową, wymyśloną opowieść
(fikcję). Uczestnicy warsztatu publicznie przedstawiają swoje pomysły
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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i interpretują pomysły innych. W ten sposób pracujemy również nad
radzeniem sobie z ewentualnym lękiem przed wystąpieniem publicznym.
Materiały
• papier formatu 50x70cm, ołówki, kredki, flamastry, nożyczki, zszywacz
Wiek uczestników
• 7-12 lat
Podtytuł: Słowa w recyklingu – poezja wizualna
Cel
- pokazać, w jaki sposób, ze słów może się stworzyć „opowieść w obrazie”
Medium
- kolaż
Do warsztatu należy przygotować dużo starych gazet, które się różnią
od siebie designem, typem papieru, czcionką i zdjęciami. Podstawową ideą
warsztatu jest połączenie wiedzy o literaturze ze sztuką plastyczną. Poezja
wizualna powstaje za pomocą łączenia powycinanych słów, liter z obrazami,
przylepianiem liter na obrazy. Dzięki temu tworzy się nowy kształt artystycznego wyrażania się, który przypomina nam kolaż. Model poezji wizualnej
wykorzystywali europejscy artyści konceptualni, dlatego my, w oparciu o te
historyczne style, zdecydowaliśmy się na pewien pokrewny koncept.
Na początku warsztatu uczestnicy przeglądają różne przykłady gazet
i rozpoznają, które części są ciekawsze od pozostałych. Na podstawie licznych przykładów dojdą do stwierdzenia, że również tekst z gazet może być
traktowany jako papier do kolażu, że różne tekstury, które tworzą litery,
mogą być zamienione na kolor, ale i niektóre teksty mają określone kształty – albo są w formie kwadratu, prostokąta lub trójkąta. Każdy z uczestników otrzyma na początku takie samo zadanie – napisanie krótkiego tekstu,
w którym opisze jakiś przedmiot lub osobę z jego bezpośredniego otoczenia
oraz zapisze go w taki sposób, aby słowa tworzyły kształt, który wizualnie
kojarzy się z tym, co jest napisane (np. jeśli w tekście opisujemy człowieka
z kapeluszem, wtedy nasz tekst wizualnie powinien mieć kształt człowieka
z kapeluszem). Jeśli uczestnicy wybiorą fotografię z gazet jako podstawę,
wtedy będą na niej przyklejać słowa, które wyjaśniają wymiar wizualny.
Celem warsztatu jest skierowanie uwagi uczestników na ideę, że prace artystyczne mogą być połączeniem tekstu i obrazu. Poprzez warsztat
wzbudza się zarówno ich pisemną, ale i plastyczną twórczość. Uczestników
warsztatu uczymy, że wszystkie przedmioty w ich otoczeniu mogą otrzymać jakiś nowy kształt lub możemy im naszą opowieścią dać nowe życie.
Z tego powodu sięgamy po stare gazety jako przykład pewnego wyrzuconego materiału, który poddajemy recyklingowi i nowemu designowi, stwarzając nowe formy. Produktami warsztatu tego typu będą plakaty formatu
A4 powstałe z połączenia tekstu i obrazu, a wszystkie prace zostaną połączone po zakończeniu działań w mały katalog poezji wizualnej.
Materiały
• twardy papier formatu 50x70cm, papier do wykonania szkiców, ołówki, nożyczki, klej, czarne flamastry, zszywacz.
Wiek uczestników
• 13-15 lat
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Podtytuł: Poezja dadaistyczna
Cel
- połączyć literaturę i sztukę plastyczną
Medium
- kolaż i performance
Dadaizm był jednym z prądów wewnątrz awangardy na początku XX
wieku. Jednym ze wspólnych znaków wszystkich ruchów wewnątrz awangardy jest fakt, że nie rozwinęły one żadnego konkretnego stylu, to niezwykłość staje się dla nich dominującym chwytem. Kreatywne energie towarzystw poetów włączały wymyślanie, wykonywanie i wydawanie wierszy
i opowiadań. Interesujące było to, że dla każdego wiersza lub opowiadania istniał specyficzny sposób wykonania. Dzwony, bębny, uderzanie ręką
w stół albo w puste kartony – wszystko na żywo – ożywiały akcent na
nowy, poetycki język. Akcent położyli szczególnie na automatyczne pisanie. Podczas tego warsztatu będziemy próbowali ożywić ideę automatycznego pisania, jak również rysowania.
W jeden karton wstawimy różne słowa napisane w języku polskim, ale
również słowa, które symulują dźwięki (m.in. zzzzzzzzz……, krsz!, tup….,
brm…, hahahahaha). Przed rozpoczęciem zadania prowadząca warsztat
zrobi krótki wstęp o poezji dadaistycznej i pokaże uczestnikom kilka najlepszych przykładów takiej poezji. Uczestnicy warsztatu połączeni zostaną
w pary. Ich pierwszym zadaniem będzie wyciągnięcie z kartonu losowo
słów. Z danych wyrazów, które przypadkowo wyciągną, powinni utworzyć
wiersz dadaistyczny. Następnie kilka wybranych słów będą musieli zamienić rysunkiem. Uczestnicy na papierze przykleją te wyrazy według porządku, na który się zdecydowali tak, aby w ich miejscu pozostał tylko rysunek,
który przedstawia to słowo.
Celem warsztatu jest pokazanie uczniom, jak literatura i sztuka mogą
się połączyć oraz, że może powstać pewna nowa forma twórczości.
W części wstępnej zajęć uczestnicy uzyskają niezbędną wiedzę o dadaistach, aby lepiej „złapać” ducha ich pomysłów. Po zakończeniu warsztatu
wszystkie materiały zostaną połączone w „jedną książkę artysty-poety”,
która będzie przedstawiała zbiór poezji dadaistycznej powstałej w trakcie
zajęć. Poza książką wykonamy publicznie performance, czytając na głos
każdy z powstałych wierszy, ponieważ podstawą poezji dadaistycznej jest
publiczne wygłaszanie. W ten sposób nasze słowa – poza wizualnym –
otrzymują również wymiar dźwiękowy.
Materiały
• papier formatu 50x70cm, nożyczki, gazety, klej, ołówki, czarne flamastry.
Wiek uczestników
• 16-18 lat
Autor projektu: Morana Matković
Współpraca: Michał Gostyński, Ana Škegro, Kosjenka Laszlo
Muzeum Sztuki Współczesnej w Zagrzebiu (Chorwacja)

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

51

Artist’s book
Many artists were working and still work on their „artists’ book „. In this
kind of artistic works (notes or blocks) made in small size - artists record
their own observations and sketches in the form of drawings. Unlike, the
writers writing diaries who use words to write down their reflections about
the surrounding world, the artists use pictures instead of words. The aim
of the workshop is to stimulate creative work of children and young people
and show them that only one drawing can replace the story of one thousand or more words, and that only one word can become a painting.
Subtitle: Tales from the museum
Objective
- to create a story in pictures
Medium
- comic
Works of art hide interesting stories - stories about why artists have
chosen these characters or just those scenes to their work, who were the
artists who created them and why they decided to work on the presented
topics. The most interesting questions that we ask ourselves about the
works of art is - who are the characters depicted in these paintings or
sculptures? Participants of the workshop will not need knowledge of the
works of art, just their imagination and creativity in interpretation. The
workshop is based on the carefully selected reproductions of Croatian artworks from the second half of the twentieth century.
At the beginning of the workshop each participant will receive a reproduction prepared by the animator. After careful observation of reproduction he/she will have three minutes to talk about this work (painting or
sculpture) to other participants in the group. When the story is discovered,
participants should work on his/her artistic work. The narrated story should be processed into images. The main task of this workshop is to draw
everything that was told in the form of a comic book in 12 scenes (frames). Then, the participants cut the pictures out and lay them in order,
which they themselves established and compose all the elements to form a
book. In the end, each participant will present his/her own story in pictures
about a particular work of art. To check whether the stories were carefully
prepared, at the end of the workshop participants exchange their comic
books, so that someone else in the group , just watching sketched images,
try to talk about the comic in his/her own way - presenting their interpretation of the drawn book. Such an interpretation of the work enriches
visual dimension with sound.
The aim is to encourage children and young people to creative thinking.
Historical knowledge about the origin of a particular work is not required,
but starting own imagination and creating a scene from the image, which
should be combined into a new, invented a story (fiction). The workshop
participants publicly present their ideas and interpret the ideas of others.
In this way, we are also working on coping with the possible fear of public
appearance.
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Materials
• 50x70cm size paper, pencils, crayons, markers, scissors, stapler.
Age of participants
• 7-12years
Subtitle: Words in recycling - visual poetry
Objective
- to show how words can create a “story in the image”
Medium
- collage
Workshop requires preparation – collecting a lot of old newspapers,
which are different from in design, paper type, font and images. The basic
idea of the workshop is a combination of knowledge of the literature and
the visual arts. Visual poetry is formed by combining cut out words, letters,
images, sticking letters on the images. This creates a new form of artistic
expression, which reminds collage. The model of visual poetry was employed by European conceptual artists, and this is why we decided to use
a related concept, on the basis of these historical styles.
At the beginning of the workshop, participants view different examples
of newspapers and identify which parts are more interesting than others.
On the basis of numerous examples they come to the conclusion that the
text of the newspapers can be treated as a paper collage that different
textures that make up the letters, can be converted into color, but some
of the texts have certain shapes – either in the form of a square, rectangle or a triangle. At the beginning each participant will receive the same
task – to write a short text that describes an object or person with his/her
immediate environment and writes it down in a way that words form the
shape that is visually associated with the text (e.g. if the text describes
a man with a hat, then our text visually should have the shape of a man
with hat). If participants choose a photo from the newspapers as a foundation, then they will stick to it words explaining the visual dimension.
The aim of the workshop is to direct the attention of participants to the
idea that works of art can be a combination of text and image. The workshop develops both written and artistic creativity. Participants of the workshop learn that all the objects in their environment can get a new shape or
that our story can bring a new life to them. This is why we search for the
old newspapers as an example of some rejected material that we recycle
and give new design, creating new forms. The products of this workshop
are A4 posters created from a combination of text and image, and all the
works are joined at the end of the workshop in a small catalog of visual
poetry.
Materials
• hard paper format 50x70cm paper to perform sketches, pencils, scissors,
glue, black markers, stapler.
Age of participants
• 13-15 years
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Subtitle: Dadaist poetry
Objective
- to combine literature and visual arts
Medium
- collage and performance
Dada was one of the artistic tendencies within the avant-garde in the
early twentieth century. One of the common characters of all movements
in the avant-garde is the fact that they have not developed any particular visual style, this peculiarity becomes their dominant device. Creative
energy of the poetic companies involved inventing, making and publishing
poems and short stories. It is very interesting that each poem or a story
has to be performed in a specific way. Bells, drums, striking the table with
fists or hitting the empty cardboard boxes – all live - enlivened the new
poetic language. Strong emphasis was also put on automatic writing. In
this workshop we will try to revive the idea of automatic writing, as well
as drawing.
In one box we put different words written in Polish, but also words that
mimic sounds (including zzzzzzzzz ......, krsz!, tup ...., brm ..., hahahahaha). Before starting the workshop, the teacher will do a brief introduction
of Dadaist poetry and will show the best examples of such poetry. Workshop participants will be divided into pairs. Their first task will pull from
the cardboard some random words. The accidentally drawn words are to
create a Dadaist poem. Then a few selected words will have to be replaced
with drawings. Participants will stick on paper these words according to
the order, which they chose so that remains only a drawing that illustrates
the word.
The aim of the workshop is to show students how art and literature
can be connected, and that they may discover a new form of creativity. In
the introductory part of the workshop, participants will gain the necessary
knowledge of Dadaistic to better "catch" the spirit of their ideas. After the
workshop, all materials will be combined into "one book of an artist-poet",
which will present a collection of Dadaist poetry created during the class.
In addition to the book we will do a performance, reading aloud all new poems as the main idea of Dadaist poetry is a public interaction. In this way,
our words – beyond visual – receive as well sound dimension.
Materials
• 50x70cm size paper, scissors, paper, adhesive, pencils, black pens.
Age of participants
• 16-18 years
Autor: Morana Matković
Assistents: Michał Gostyński, Ana Škegro, Kosjenka Laszlo
Museum of Contemporary Art Zagreb (Horvatia)
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Muzyka liter
Niełatwo docenić znaczenie słowa w życiu człowieka. Niekiedy jedno
proste słowo może zmienić los, obdarzyć nadzieją albo zabić, bowiem
słowa niosą w sobie wartość, są materiałem. Rzadko spotyka się mowę
obrazową, wyraźną czy dźwięczną. Dzisiaj dla ludzi mowa bezpośrednia
nieodwracalnie gubi swoje znaczenie. Potężne strumienie informacji każą
nam wyrażać się szybko, krótko i prosto. Możliwości dzisiejszej technologii
upraszczają w znacznym stopniu komunikację, jednocześnie powodując
jej zubożenie. Pisząc SMS-a, list elektroniczny lub twittując przestajemy
słyszeć „muzykę” żywego słowa. Tak, jak w strofie znanego rosyjskiego
pisarza Aleksandra Puszkina: „...A gdy wdzięczne słowo powie – Szmer
strumienia brzmi w jej mowie”.
Wiadomo, że każde słowo ma swoje pole asocjacyjne. Śmiemy twierdzić, że nawet każdy dźwięk lub litera jako najmniejsza jednostka mowy
ma swój obraz. Podobno nasi dalecy przodkowie, gdy uczyli dzieci mówić,
przypisywali dźwiękom konkretne znaczenie, z którego ewoluowała mowa.
Na przykład ryk (brrr) kojarzyli z niedźwiedziem. Przez to w wielu językach
pojawiło się słowo Ber (ang. bear), a kolor tego zwierzęcia zaczęli nazywać
burym (ang. brown, łac. brunneis). Z kolei brzęczącego, najbardziej kąśliwego owada zaczęto nazywać pszczołą (ukr. bdżola).
W swoim projekcie proponujemy uczestnikom powrót do źródeł i nadanie każdej literze konkretnego dźwięku skojarzeniowego. Z tych dźwięków będzie można zebrać słowa lub całe zdania. Oprócz tego, wykorzystując takie cechy, jak objętość, faktura i kolor, końcowym produktem
stanie się zasadniczo nowa i specyficzna forma komunikacji. Litery „ożywią się”, będą posiadać szczególną jakość, która będzie je wyróżniać spośród całego alfabetu, a w połączeniu z innymi literami pozwolą stworzyć
efekt jedynego dźwiękowego, fakturowego i obrazowego potoku. Słowo
z kolei stanie się rytmiczną sekwencją dźwięków, kolorów i form i „zabrzmi” jak cała symfonia.
Porozumiewanie się takim językiem, a także proces jego projektowania
sprzyja zespoleniu jego twórców w ogólnym dążeniu do wzbogacenia żywej mowy, zatarciu granic i odrodzeniu znaczenia słowa we współczesnej
praktyce komunikacji ludzi.
Wiek uczestników
• 12-17 lat
Autorzy projektu: Anna Iarygina, Tatyana Gritskikh, Darya Polozhentceva
Opieka artystyczna: Pavel Sokolov
Państwowy Uniwersytet w Kursku (Rosja)
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Music of letters
It’s not easy to appreciate the meaning of the word in human life. Sometimes one simple word can change the fate, give hope or kill, because
words carry different values, they are material.
It is difficult to hear picturesque, clear or voiced speech. Today, people
irreversibly lose the meaning of the direct speech. Powerful streams of
information make us express ourselves, quickly and simply. Possibilities of
today’s technology greatly simplify communication, at the same time causing its impoverishment. When writing a text message, an e-mail or twitter
text we stop listening "the music of the" living word. As in the stanza by
known Russian writer Alexander Pushkin: „... And when the graceful word
says - murmur of the stream is in her speech.”
It is known that every word has its associative field. We dare say that
even any sound or letter as the smallest unit of speech has its own image.
Apparently, when our distant ancestors taught the children to speak, they
attributed a specific meaning to particular sounds, which evolved in language. For example, the roar (brrr) is associated with the bear. And thanks
to it, many languages have the word Ber (English bear) and the color of
the animal was call brown (Polish bury, Latin Brunneis). In turn, the most
buzzing and biting insect came to be called bee (Ukrainian bdżola).
In our project we offer the participants a return to the origins and giving
each letter the correct associative sound. Using these sounds we will collect words or whole sentences. In addition, using such features as: volume,
texture and color, we will produce a substantially new and specific form of
communication. The letters will "liven up" and have a special quality that
will make them stand out from the entire alphabet, and in combination with
other letters will create a unique effect of a sound, texture and picture stream. The word, in turn, will become a rhythmic sequence of sounds, colors
and forms and will "sound" like the whole symphony.
Communication in a new language and the process of its design promotes
union of its creators in the general quest to enrich the living speech, blurring
boundaries and the rebirth of the meaning of the word in the contemporary
practice of human communication.
Age of participants
• 12-17 years
Autors: Anna Iarygina, Tatyana Gritskikh, Darya Polozhentceva
Artistic supervision: Pavel Sokolov
Kursk State University (Russia)
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Gigantyczne scrabble
Uczniowie gimnazjum mają spory zasób słów, który można wykorzystać
w wielu różnych formach edukacyjnych i rozrywkowych. Idealnym połączeniem tych aspektów będą gigantyczne scrabble, które zostaną stworzone przez uczestników warsztatów. Sama idea wymyślania odpowiednich słów do kategorii wymaga kreatywnego myślenia, a w połączeniu
z twórczym działaniem pozwoli na zdrową rywalizację i dobrą zabawę.
Warsztat, który chciałybyśmy zaprezentować, jest kierowany do uczniów
gimnazjum. Uczestnicy warsztatu będą podzieleni na kilkuosobowe drużyny. Początkowo zadaniem uczniów będzie stworzenie planszy do gry oraz
liter – wszystko w rozmiarze XXL. Gra będzie podzielona na kategorie,
w których muszą mieścić się układane słowa np. kategoria uczucia. Jeżeli
grupie nie uda się ułożyć danego słowa, wtedy będzie musiała ona odegrać
scenkę rodzajową w nawiązaniu do danej kategorii. W całym warsztacie
nie liczy się szybkość, ale jakość ułożonych słów lub scen. Od uczniów gimnazjum wymagane będzie zaangażowanie w procesie tworzenia planszy
i liter. Najważniejsza jest współpraca przy tworzeniu słów. Ogólnym celem
warsztatów jest pokazanie młodzieży, że dzieckiem jest się przez całe życie, nawet jeżeli jedną nogą jest się już w dorosłości, a słowo w tym świecie
odgrywa najważniejszą rolę.
Opis warsztatu
Celem warsztatu jest pokazanie uczniom, wchodzącym w poważny okres
swojego życia, iż słowo ma szczególne znaczenie w życiu każdego człowieka.
Od słowa zaczynają się relacje międzyludzkie. Gigantyczne scrabble mają za
zadanie pobudzić umysł, wytworzyć chęć do współpracy. Zadaniem uczniów
będzie samodzielne stworzenie planszy, przygotowanie materiałów do gry.
Uczniowie będą mogli wykazać się znajomością różnych słów, poprawnością
językową oraz uczestniczeniem w zabawie improwizacyjnej. Mogą przy tym
odkryć swoje ukryte talenty, pokazać swoje drugie „ja” oraz przekroczyć
wszelkie bariery w pozytywnym słowa tego znaczeniu.
Materiały
• białe prześcieradła x 4, kartony x 20, farby do materiałów czarna – 5 l,
farba do materiałów czerwona – 3 l, duży worek x 3, markery x 10, nożyczki x 20, pędzel malarski gruby x 10, długopisy x 3, notesy x 3, brystol
x 3, tektura.
Wiek uczestników
• 13-15 lat; liczba: 25 osób
Autorzy projektu: Paulina Ćwiek, Paulina Dzitkowska, Urszula Białobrzeska
Opieka artystyczna: Mariola Wojtkiewicz, Konrad Karwowski
Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
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The giant scrabble
Middle school students have a large vocabulary that can be used in
many different forms of education and entertainment. The ideal combination of these aspects is a giant scrabble which will be created by the
workshop participants. The idea of finding the right words to a particular
category requires creative thinking, and combined with the creative action
will allow for fair competition and fun.
The workshop, which we would like to present is meant for middle school students. The workshop participants will be separated into small teams.
Initially, the task of the students is to create a game board and letters - all
in XXL size. The game will be divided into categories, which describe words
such as feelings. If the group fails to arrange the words, then it will have
to play a genre scene referred to a particular category. It is worth stressing
that it is not the speed that is important but the quality of created words
or scenes. Middle school students have to be engaged in the process of
creating the board and letters. However, the most important is collaboration while searching for words. The main objective of the workshop is to
show young people that people remain children the whole life, even if one
is approaching the adulthood and what is more the word plays the most
important role in our world.
Description of the workshop
The aim of the workshop is to show students entering a serious period
of their life that the word has a special meaning in the life of every human
being. Words start relationships. The giant scrabble is designed to stimulate the mind and create a desire to cooperate. The task of the students
is to create a game board and prepare materials for the game. Students
will be able to demonstrate their vocabulary, linguistic correctness and to
participate in the improvised game. They can at the same time discover
their hidden talents, show off their second "I" and cross all the barriers in
the positive sense of this word.
Materials
• white sheets x 4, cartons x 20, black paint for fabrics – 5 l, red paint for
fabrics – 3 l, big bag x 3, markers x 10, scissors x 20, thick paint brush
x 10, pens x 3, notebooks x 3, bristol board x 3, ardboard.
Age of participants
• 13-15 years
Autors: Paulina Ćwiek, Paulina Dzitkowska, Urszula Białobrzeska
Artistic supervision: Mariola Wojtkiewicz, Konrad Karwowski
University of Bialystok (Poland)

58

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

Wyborny trup
Cele
- rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych
- kształcenie zdolności kojarzeniowej z uwzględnieniem zasad synestezji
- integracja
Przebieg warsztatów
1) Warsztat przeprowadzony będzie w formie surrealistycznej zabawy
„wyborny trup”. Zabawa polega na wspólnym tworzeniu zdań, poprzez dopisywanie przez każdego z uczestników kolejnego fragmentu. Kartka zaginana będzie tak, aby nie było widać, co wymyślili poprzednicy. W tle słychać będzie muzykę terapeutyczną mającą za zadanie pobudzić wyobraźnię
dzieci. W grze wezmą też udział 2 prowadzące.
2) Jeden z ochotników odczyta na głos całą historię.
3) Za pomocą świetlików uczestnicy mają za zadanie złożyć litery neonowe, które będą powiększonym zapisem wymyślonej wcześniej historii.
Litery będą formowane i przytwierdzane do przezroczystej płyty. Między
słowami będzie zaszyfrowana nazwa warsztatów, która zostanie wyróżniona kolorem.
Ekspozycja
Historia powstała w wyniku zabawy zostanie ułożona w formie słów na
ziemi. Świecącemu „wybornemu trupowi” będzie przygrywać muzyka, która
była jego inspiracją.
Materiały
• kolorowe kredki, 4 kartki A3, świetliki ok. 500 dłuższych i 1000 krótkich,
10 klejów na ciepło – pistolety + wkłady, 2 płyty PETG bezbarwne 0,75
mm – 125x205 cm pocięte na pasy o ok.20 x 205 cm, 4 pary nożyc krawieckich, 4 czarne mazaki permanentne, 2 długie linijki, płyta z muzyką
terapeutyczną.
Wiek uczestników
• 11-13 lat (lub więcej)
Informacja
Warsztaty zainspirowane grą surrealistów i przedstawicielem sztuki
konceptualnej – Josephem Kossuthem mają na celu ukazanie jak świetnie
można bawić się słowem. Uczestnicy przeniosą się w świat wyobraźni, tworząc niesamowitą historię przy dźwiękach muzyki. Finałem będzie wspólne
uformowanie „neonowych” wyrazów na ziemi. „Wyborny trup” rozświetli
otoczenie i stworzy magiczną atmosferę. Celem warsztatu jest rozwijanie
zdolności manualnych i pobudzanie wyobraźni poprzez realizację zbiorowej
kreacji dzieła.
Autorzy projektu: Małgorzata Sulewska, Małgorzata Wojciechowska, Alicja Rynkiewicz
Opieka artystyczna: prof. Wiesław Karolak
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Polska)
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Excellent corpse
Objectives
- developing imagination and manual skills
- developing the ability of associative thinking within the principles of synesthesia
- integration
Outline
1) Workshop will be conducted in the form of a surrealist play „excellent
corpse”. The game is based on collective creation of sentences, by adding
new fragments of a text by consecutive participants. However, the card will
be folded so that nobody could see what his/her predecessors write. Children will listen to therapeutic music in order to stimulate their imagination.
Two animators will also take part in the game.
2) One of the volunteers will read aloud the whole story
3) The participants are to make neon letters using light sticks, which will
be enlarged form of an invented story. The letters will be formed and attached to the transparent plate. Between the words name of the workshop
will be encrypted, it will also be highlighted in color.
Exposition
The story created during the game will be arranged in the form of words
on the ground. A shining „excellent corpse “will be accompanied the music,
which was its inspiration.
Materials
• colored pencils, 4 pages A3, 500 long light sticks and 1000 short ones, 10
heat-activatable adhesives +guns + cartridges, 2 transparent PETG plates
of 0.75 mm – 125x205 cm cut into strips of about 20 x 205 cm, 4 pairs of
scissors, 4 black permanent markers, 2 long rulers, a CD with therapeutic
music.
Age of participants
• 11-13 years (or more)
Information
The workshop inspired by the Surrealists’ game and Joseph Kossuth
conceptual art – aims to show how well you can play with words. Participants will be moved into the world of the imagination, creating an amazing
story with music. The finale involves collective forming neon words on the
ground. "Excellent corpse" will brighten up the environment and will create
a magical atmosphere. The aim of the workshop is to develop motor skills
and stimulate the imagination through the implementation of collective
creative work.
Autors: Małgorzata Sulewska, Małgorzata Wojciechowska, Alicja Rynkiewicz
Artistic supervision: Professor Wiesław Karolak
Strzemiński Academy of Fine Arts Łódź (Poland)
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Naturą pisane
Problematyka warsztatów
Warsztaty twórcze wykorzystujące jako medium wypowiedzi fotografię.
Problematyka warsztatów to litery wyszukane w przestrzeni parku na Cytadeli. Zabawa w poszukiwacza liter i fotografika określonych elementów
krajobrazu otwiera nowe spojrzenie na dobrze znane uczestnikom miejsce.
Cele
- wykorzystanie zastanego miejsca jako materii do stworzenia dzieła, odpowiedzi na postawione zadanie
- rozwój kreatywności
- pobudzenie wyobraźni
- umiejętność pracy w grupach
- symboliczne a zarazem dosłowne przedstawienie określonego zagadnienia
- nabycie nowych umiejętności (praca z aparatem, komputerem, programem graficznym)
Czas trwania
W zależności od możliwości technicznych do 3 godzin, minimum 2 godziny
Miejsce
• Jak najszerszy obszar parku
Tworzywa, technika
• W przypadku warsztatów medium wypowiedzi byłaby fotografia potraktowana w sposób końcowy jako materialny obiekt. W wykorzystanej tej
określonej technice tworzywem do stworzenia pracy poza aparatem stałaby się zastana przestrzeń, a ściślej mówiąc jej elementy (tworzywo = natura), 10 markerów czarnych, kolorowe papiery do wydruków po 25 sztuk
10 odmian przynajmniej 3 aparaty fotograficzne
• 3 laptopy z programami do obróbki fotografii, drukarka.
Ogólne zasady postępowania
- zapoznanie się
- praca w trzech grupach
- narzucenie tempa pracy
- wymiana zadaniami
Przebieg działania
Warsztaty rozpoczęłyby się krótkim wprowadzeniem dotyczącym używanego medium jakim jest fotografia (fotografia jako zrejestrowanie trwałego
pojedynczego obrazu wykorzystywana w różnych celach). Następnie zostałby zaprezentowany temat warsztatów: Naturą pisane, który wspólnie spróbowalibyśmy przeanalizować oraz zinterpretować. Po przybliżeniu tematu,
z którym uczestnicy mieliby się zmierzyć, podzielilibyśmy się na 3 grupy
(i od tej pory działalibyśmy twórczo w obszarze wytyczonych grup), a następnie wyruszyli w poszukiwaniu liter w przestrzeni parku. Zadaniem nie
byłoby wytworzenie (spreparowanie) liter z zastanego materiału jakim są
gałęzie, piasek czy kamienie, ale wynalezienie ich w naturalnym środowisku
i wyodrębnienie ich z niego za pomocą wykadrowania i zapisania w formie fotografii. Poszukiwanie liter byłoby jednak uzależnione od wyrazów,
w jakich skład by wchodziły, wyrazy natomiast określałyby zastaną przestrzeń
(mogłyby one określać ją w sposób dosłowny konkretnym słowem, mogłyKieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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by również w sposób symboliczny być przedstawione za pomocą pojedynczej litery – ustalenie koncepcji przez grupę). Zatem każda z grup indywidualnie zastanowiłaby się nad cechami miejsca, w którym się znajdują
i formą jego zaprezentowania. Zebrany materiał byłby bazą do stworzenia
autorskiego albumu noszącego tytuł Naturą pisane. Ponieważ warsztaty
składają się z kilku elementów, grupa może podzielić pracę między poszczególne osoby, może ona również pracować wspólnie – według uznania.
Wykonane albumy byłyby prezentowane pozostałym grupom.
Przykład
Opis miejsca np. otwarte, odpowiedź – zrobienie fotografii wytworzonej
w naturalny sposób dziury np. w drodze bądź w drzewie (fizyczna forma
otwartości, dziura jako obraz litery „O”.
Album
- wykonanie okładki,
- zestawienie zdjęć,
- album pokazujący jeden wyraz,
- działanie kolorem (np. zdjęcia z napisem „trawa” czarno-białe umieszczone na zielonych kartkach), potraktowanie albumu jako obiektu przestrzennego itp.
Wiek uczestników
• 16 do 18 lat, liczba uczestników około 25 osób. Podział na trzy grupy
prowadzone przez trzech opiekunów
Autor projektu: Natalia Gołubowska
Opieka artystyczna: prof. Eugeniusz Józefowski
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Polska)
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Written with nature
Description
The creative workshop based on photography as a medium of expression. The issues of the workshop are letters found in a city park – the Citadel. The adventure of seeking letters and making photographs of specific
elements of landscape opens up a new perspective on a well- known to the
participants place.
Objectives
- the usage of the existing space as a matter for creation of the work,
a response to the given task
- development of creativity
- inspiring the imagination
- development the ability to work in groups
- symbolic and at the same time literal presenting of a particular issue
- acquisition of new skills (work with the camera, computer graphics program)
Duration
Depending on the technical capabilities, minimum two, maximum 3 hours.
Place
The widest area of the

park
Materials, techniques
• In the case of this workshop its medium of expression – photography
is treated finally as a material object. In this particular technique, the
material to create an artistic work outside the camera is space, and more
specifically its components (material = nature), 10 black markers, colored
paper to print 25 pieces of 10 varieties.
• at least 3 cameras, 3 laptops with software for photo editing,
1 printer.
General rules of conduct
- introduction
- working in three groups
- requiring the pace of work
- exchanging tasks
Outline
The workshop starts with a brief introduction on using the medium of
photography (photography as recording of a permanent single image used
for various purposes). Then, the theme of the workshop is presented:
"Written with nature" and everybody tries to analyze and interpret it. Having discussed the main issues which participants have to face, we divide
all people into 3 groups (and from now we would work creatively as separate groups), and then go in search of the letters in the park.
The task would not be producing (making) letters of the found material
such as branches, sand or stones, but discovering them in their natural
environment and isolating them using photographic camera. Searching the
letters would, however, depend on words, in which they appear, while the
words would determine space (they could define it in a literal way with
a particular word, they could also symbolically be represented by a single
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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letter – creating the concept of the group). Thus, each group individually
thinks over the features of the place where they are and form of its presentation. The collected material would be the basis for the picture album
entitled Written with nature. Since the workshop consists of several elements, the group can divide the work between individuals, it can also work
together. Picture albums would be presented to the other groups.
Example
Description of a place e.g. open, the response – making photographs
produced in a natural way, e.g. on the ground or a hole in a tree (a natural
form of opennessa hole as an image of the letter "O".
Picture album
- making a book cover
- juxtaposition of photos
- an album showing one word
- color effects (e.g. black and white pictures with the words "grass" placed
on green cards)
- treating the album as a spatial object, etc.
Age of participants
• 16-18 years, the number of participants 25 people. The division into
three groups made by three carers
Autor: Natalia Gołubowska
Artistic supervision: Professor Eugeniusz Józefowski
The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw (Poland)
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Pranie słowa
Polem działań będzie odpowiednio przystosowana przestrzeń parkowa. Na minimum czterech drzewach, na kilku poziomach, zostanie rozwieszony sznurek, co początkowo będzie przypominało miejsce do suszenia prania, by na koniec warsztatu przeobrazić się w wielobarwne ściany
słów. Na każdym szczytowym sznurku zostanie przymocowane wyjściowe słowo MOTYL napisane w czterech językach na kolorowych foliach.
W krótkim wprowadzeniu zostaną przedstawione różne kroje pisma, sposoby projektowania i wykorzystania ich w celu budzenia odpowiednich emocji
u odbiorców (np. krój szeryfowy dobrany odpowiednio wygląda silniej, agresywniej lub bardziej elegancko niż krój bezszeryfowy). Uczestnicy dowiedzą
się czym jest dynamika kolorów i w jaki sposób barwy działają na nastrój. Na
kolorowych foliach zaprojektują własne litery do wybranego wcześniej słowa.
Z liter wymyślą anagramy i umieszczą je pod danym słowem – matką. Dużą
rolę będą odgrywały kolory folii (czerwony, żółty, zielony, niebieski), które
w teorii Kandinskiego mają znaczenie w odbiorze sztuki.
Cele
- rozwijanie wyobraźni i pogłębianie wrażliwości artystycznej
- pobudzenie twórczego myślenia
- wykorzystanie słowa jako tworzywa sztuki
Przebieg
- Przywitanie z grupą.
- Wprowadzenie uczestników w świat krojów pisma. Wyjaśnienie podstawowych zasad projektowania czcionek, wyjaśnienie zależności i różnic między nimi.
- Wspólna rozmowa o odczuciach i emocjach jakie dane kroje liter wywołują
w odbiorcy.
- Wykorzystanie wiedzy o barwie, zastanowienie się, jakie działanie wywołują określone kolory zestawione z różnymi formami.
- Przedstawienie słowa wyjściowego M O T Y L i jego tłumaczenia na język
angielski, francuski i niemiecki: BUTTERFLY, PAPILLON, SCHMETTERLING
- Projektowanie kroju pisma do wybranego słowa wyjściowego (motyl, butterfly, papillon, schmetterling).
- Zapisywanie poszczególnych liter na kolorowych przeźroczystych foliach.
- Zawieszanie słów wyjściowych zapisanych na kolorowych foliach na sznurkach w pomiędzy drzewami.
- Tworzenie anagramów do słów motyl, butterfly, papillon, schmetterling,
z wcześniej zaprojektowanych zestawów liter.
- Wieszanie powstałych anagramów pod słowami wyjściowymi.
- Oglądanie efektu końcowego wymiana opinii, dokumentacja.
Materiały (dla jednej grupy)
• drewniane spinacze do bielizny (10 kompletów), sznurek do prania – 4
kolory, 4 kolory sztywnej przeźroczystej folii (czerwony, zielony, niebieski,
żółty) po 20 arkuszy z każdego koloru, czarna folia samoprzylepna 4 arkusze, tekturowe szablony liter, czarne markery 20 sztuk, nożyki, nożyczki
dla każdego uczestnika.
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Wiek uczestników
• 15-18 lat
Krótki opis działań
Zapraszamy grupy ostatnich klas gimnazjum oraz licealistów do zabawy
w PRANIE SŁOWA. Na warsztatach młodzież pozna podstawowe sposoby projektowania krojów pisma, pozyska wiedzę na temat odpowiedniego
doboru czcionki i koloru do przekazu wizualnego. Pokażemy, jak dynamika form i kolorów może wpływać na nastrój odbiorcy. To krótkie wprowadzenie będzie miało na celu sprowokowanie uczestników do myślenia
o zjawiskach, które ulatują naszej uwadze, a które odczuwa każdy, czynny i bierny odbiorca sztuki. Z przygotowanych materiałów i w oparciu
o nową wiedzę uczestnicy zaprojektują własny krój liter do jednego słowa
przetłumaczonego na kilka języków. Następnie zapiszą poszczególne litery
na kolorowych przeźroczystych foliach. Z nich stworzą anagramy do słów
wyjściowych. Nowe wyrazy zostaną zawieszone w przestrzeni parku, jako
instalacja artystyczna, by ostatecznie stworzyć barwną, efemeryczną całość.
Autorzy projektu: Katarzyna Jeż, Weronika Bartczak, Katarzyna Koba
Opieka artystyczna: dr Beata Marcinkowska
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Polska)
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Washing a word
The field of activity is an appropriately adapted space of the park. At least four trees on several levels are hung with cord, which initially resembles
a place for drying laundry, and at the end of the workshop is transformed into
the multi-colored wall of words. At each peak string is attached the world
MOTYL – eng. BUTTERFLY written in four languages on color transparencies. In a short introduction we will present different typefaces, how to
design and use it to wake up the appropriate emotions in the audience
(e.g. a properly selected serif typeface looks stronger, more aggressive
and more elegant than a sans serif typeface). Participants will learn about
the dynamics of colors and how colors impact moods. Using color transparencies they are to design their own letters of the previously selected
word. From letters they are to come up with anagrams and will place them
under the mother word. Colors of foils will be very important (red, yellow,
green, blue), since in Kandinsky’s theory those colors are significant for
the reception of art.
Objectives
- developing the imagination and deepening artistic sensitivity
- stimulation of creative thinking
- the use of the word as a matter of art
Outline
- Welcoming to the group.
- Introduction to the world of typefaces. Explanation of the basic principles
of designing fonts, clarifying the relationship and differences between them
- The common talk about feelings and emotions evoked by particular
typefaces letters.
- Use of knowledge of color to consider what action evokes certain colors
combined with different forms.
- Presentation of the initial word MOTYL and its translation into English,
French and German: BUTTERFLY PAPILLON, SCHMETTERLING.
- Designing a typeface for the selected initial word (butterfly, butterfly,
papillon, Schmetterling).
- Writing down individual letters on colored transparent films.
- Hanging words written on colored transparencies on a string on the trees.
- Creating anagrams for words butterfly, butterfly, papillon, Schmetterling,
with pre -designed sets of letters.
- Hanging resulting anagrams under initial words.
- Viewing of the final works, exchange of opinions, documentation.
Materials (for each group)
• wooden clothes pegs (10 sets), laundry Twine – 4 colors, 4 rigid transparent foil colors (red, green, blue, yellow) 20 sheets of each color, black
adhesive foil 4 sheets, cardboard templates of letters, black markers 20
pieces, knives, scissors for each participant.
Age of participants
• 15-18 years
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Brief description of activities
We invite the groups of middle school and high school students to participate in a play entitled WASHING A WORD. At the workshop the youth
will get to know the basic ways of designing typefaces, obtain knowledge
of the proper selection of font and color for visual messages. We show how
the dynamics of form and color can affect the mood of the viewer. This
brief introduction is to provoke participants to think about phenomena that
often passes by our mind, and which everyone feels, either active or passive recipient of art. From the prepared materials and based on new knowledge, participants will design their own typeface of one word translated
into several languages. Then they write down individual letters on colored
transparent films. With them create anagrams for initial words. New words
will be hung in the park, as an art installation to create a colorful ephemeral
whole.
Autors: Katarzyna Jeż, Weronika Bartczak, Katarzyna Koba
Artistic supervision: PhD Beata Marcinkowska
Strzemiński Academy of Fine Arts Łódź (Poland)
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Gigalitery
Czy litery to na pewno jedynie znaki budujące słowa? Płaskie, czarne
i nieciekawe? A teraz wyobraźcie sobie ogromne, wolno stojące litery –
Gigalitery. Wreszcie przez Was uwolnione ze swego dwuwymiarowego
nudnego życia. Przyjdźcie na warsztaty i wykonajcie gigantyczne trójwymiarowe litery w przestrzeni parku. Przekonamy się, że litery nie tylko
można czytać, ale dotykać, obejmować, słuchać, szeptać.
Przebieg
I grupa wiekowa
W pierwszej części warsztatu uczestnicy podzielą się na 5 grup. Poszczególne grupy wylosują jedną literę w dużym formacie, powyżej 1 metra. Z każdą literą wiąże się specjalna opowieść, w której dana litera jest
głównym bohaterem. Opowiadanie stanowi rodzaj inspiracji do powstania
litery-rzeźby w przestrzeni. Do tworzenia tej przestrzennej konstrukcji
uczestnicy mają do dyspozycji gotowe litery z płyty pilśniowej oraz materiały, które wybiorą np. balony, puszki po napojach, worki na śmieci czy
folie malarskie.
II grupa wiekowa
Najpierw uczestnicy warsztatu podzielą się na 5 grup. Każda z grup wylosuje jedną literę w dużym formacie, powyżej 1 metra. Zadaniem uczestników jest zbudowanie gigantycznej instalacji składającej się z pięciu
identycznych liter, np. „O” lub „B”. Litera może zmienić się w konstrukcje
o zupełnie nowym znaczeniu. Instalacje będą budowane z wykorzystaniem różnych materiałów jak folie, gąbki, puszki, taśmy, płyty CD, spraye,
itd. Na zakończenie uczestnicy zostaną poproszeni o napisanie i zaprezentowanie opowieści o niezwykłej literze, która stała się czymś w rodzaju
pomnika.
III grupa wiekowa
Po podziale na grupy uczestnicy wylosują jedną literę (T, O, E, N, B).
Zadaniem uczestników jest stworzenie gigantycznej instalacji z powielonych liter ponad metrowej wysokości, z użyciem różnych materiałów, jak
folie, puszki po napojach, spraye czy płyty CD. Wychodząc od prostej litery, która z płaskiej przekształci się w przestrzenną formą, możemy stworzyć wspólnie instancję dźwiękową (z pomocą wiatru) albo performans,
w którym wystąpią litery-instrumenty i głosy uczestników.
Materiały (na 1 warsztat)
I grupa wiekowa
• gotowe litery wycięte z pilśni z dziurkami wokół obwodu 1 metr wysokości; B, A, J, K, I (po 5 sztuk każda), taśma znakująca 1 sztuka (czarnobiała lub biała), folie malarskie 20m2 5 sztuk.
II grupa wiekowa
• gotowe litery wycięte z pilśni z dziurkami wokół obwodu 1,5 metra wysokości; T, O, E, N, B (po 5 sztuk każda), flamastry czarne 5 sztuk.
III grupa wiekowa
• gotowe litery wycięte z pilśni z dziurkami wokół obwodu 1,5 metra wysokości; T, O, E, N, B (po 5 sztuk każda), puste puszki po napojach, różne 50
sztuk.
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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Dla wszystkich grup wiekowych
• balony 150 sztuk (50 czerwonych, 50 srebrnych, 50 fioletowych), gąbki 50
sztuk (duże, białe), drut 200 m (miękki, koloru srebrnego), taśmy izolacyjne
8 rolek (2x srebrna, 2x niebieska, 2x czerwona, 2x czarna), spraye 8 sztuk
(2x srebrny, 2x niebieski, 2x czerwony, 2x czarny), worki na śmieci 120L,
6 rolek (2x czarne, 2x niebieskie, 2x czerwone), stare płyty CD 50 sztuk,
taśma samoprzylepna srebrna metalizowana (48/50) 10 sztuk, taśma naprawcza 20 sztuk, taśma pakowna 8 rolek (2x niebieska, 2x biała, 2x czerwona, 2x czarna), kartki A4 białe 5 sztuk.
Narzędzia
I grupa wiekowa
• pistolet zszywkowy 5 sztuk, nożyczki 10 sztuk
I i III grupa wiekowa
• sprzęt nagłaśniający (5 mikrofonów, głośniki).
Autorki: Magdalena Nabożny, Marta Stary
Opieka artystyczna: dr Mirosława Moszkowicz
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)
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Gigaletters
Are letters only the characters that build words? Flat, black and dull?
Now imagine a huge, freestanding letters – Gigaletters. Finally, released
from their two dimensional boring life. Join the workshop and make the
giant three-dimensional letters in the park. We will see that the letters can
not only be read but also held, listened or whispered.
Outline
1st age group
In the first part of the workshop participants will be divided into 5 groups. All groups will draw one letter in a large format, over 1 meter. Each
letter relates to a special story in which it is a main character. The story is
a kind of inspiration for the letter - sculpture in space. To create the spatial
structure, participants choose ready-made felt letters and materials such
as balloons, cans, garbage bags and masking films.
2nd age group
In the first part of the workshop participants will be divided into 5 groups.
All groups will draw one letter in a large format, over 1 meter. The participants’ task is to build a giant installation consisting of five identical letters
e.g. "O" or "B". The letter may be changed into the structures of a completely new meaning. Installations will be built using a variety of materials,
such as films, sponges, cans, tapes, CDs, sprays, etc. The participants will
be asked to write and present stories of extraordinary letter, which will
become something of a monument.
3rd age group
After being divided into 5 groups the participants will draw one letter
(T, O, E, N, B). The participants’ task is to create a giant installation of
duplicate letters over a meter high, using a variety of materials, such as
foil, soda cans, spray cans, or CD. Starting from a simple letter which is
transformed into spatial form, together we can create a sound installation
(with the help of the wind) or performance with letters instruments and the
voices of the participants.
Materials (per 1 workshop)
1st age group
• ready letters cut out of the felt with holes around the circumference
1 meter high; B, A, J, K, I (5 pieces each),
2nd age group
• ready letters cut out of the felt with holes around the circumference 1,5
meter high; T, O, E, N, B (5 pieces each),
3rd age group
• ready letters cut out of the felt with holes around the circumference 1.5
high; T, O, E, N, B (5 pieces each), balloons 150 pieces (50 red, 50 silver,
50 purple), 50 sponge pieces (large, white), wire 2000 m (soft, silver color), sprays 8 pieces (2x silver, 2x blue, 2x red , 2x black), garbage bags
120L , 6 rolls (2x black, 2x blue, 2x red), old CDs 50 pieces, silver metallic
adhesive tape (48/50), 10 pieces, 20 pieces of repair tape, 8 packable tape
rolls (2x blue, 2x white, 2x red, 2x black), white A4 paper 5 pieces, staple
gun 5 pieces, scissors 10 pieces.
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Equipment
1st age group
• staple gun 5 pices, sciossiors 10 pices
2nd 3rd age group
• sound system (5 microphones , speakers)
Autors: Magdalena Nabożny, Marta Stary
Artistic supervision: PhD Mirosława Moszkowicz
Pedagogical University of Krakow (Poland)
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Program/warsztaty, forum
6 maja (poniedziałek)
16.00 Wydawanie materiałów w magazynie w parku na Cytadeli, okolice amfiteatru
18.00 Spotkanie organizacyjne w parku na Cytadeli j.w.
7 maja (wtorek)
10.00-12.30 Warsztaty park na Cytadeli, okolice amfiteatru
18.00-21.00 Forum Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. Tadeusza Kutrzeby 10, sala 340
18.15 Janusz Byszewski (Laboratorium Edukacji Twórczej CSW Zamek Ujazdowski
w Warszawie) Przewodnik, prezentacja aktywna
19.00 prof. Eugeniusz Józefowski (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu)
Księga o słowie w przestrzeni miasta, warsztat dla studentów, instruktorów, nauczycieli, sala 307
19.00 Krzysztof Dziemian (Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie
Po Drodze Suwałki) Przestworza warsztat dla studentów, nauczycieli, instruktorów
8 maja (środa)
10.00-12.30 Warsztaty park na Cytadeli, okolice amfiteatru
18.00-20.30 Forum Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. Tadeusza Kutrzeby 10, sala 340
18.00 dr Natalia Pater-Ejgierd (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) O relacji słowa
i obrazu, prezentacja multimedialna
18.25 Dorota Perszko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Pozwolić
słowu być obrazem (słowo jako materiał twórczy współczesnego artysty), prezentacja
multimedialna
19.00 dr Beata Marcinkowska (Akademia Sztuk Pięknych w Łódzi), Monika Goetzendorf-Grabowska (Polski Komitet InSEA) (...) Warsztat rozwoju kompetencji dla
studentów i animatorów prowadzących warsztaty artystyczne, sala 307
20.00 Dyskusja
9 maja (czwartek)
10.00-12.30 Warsztaty park na Cytadeli, okolice amfiteatru
13.30 Zakończenie części warsztatowej w parku na Cytadeli
10 maja (piątek)
10.00-13.00 Forum Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. Tadeusza Kutrzeby 10, sala 340
10.00 Prezentacje warsztatów zrealizowanych podczas Biennalowej Kieszeni Vincenta
2013
12.00 Dyskusja
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Program/Workshops, Forum
6 May (Monday)
16.00 Giving out materials in a warehouse in the park at the Citadel
18.00 Organizational meeting in the park at the Citadel as above
7 May (Tuesday)
10.00-12.30 Workshops in the park at the Citadel, near the amphitheater
18.00-21.00 Forum School of Humanities and Journalism, Tadeusza Kutrzeby Street
10, room 340
18.15 Janusz Byszewski (Laboratory of Creative Education at the Centre for Contemporary Art, Zamek Ujazdowski in Warsaw) User guide, active presentation
19.00 professor Eugeniusz Józefowski (Academy of the Fine Arts in Wroclaw)
The Book of the word in the urban space, a workshop for students, animators and
teachers room 307
19.00 Krzysztof Dziemian (Association for Social and Artistic Activity Not by the Way,
Suwalki) The skies of flash mobs, a workshop for students, animators and teachers
8 May (Wenesday)
10.00-12.30 Workshops in the park at the Citadel, near the amphitheater
18.00-20.30 Forum School of Humanities and Journalism, Tadeusza Kutrzeby Street
10, room 340
18.00 PhD Natalia Pater-Ejgierd (University of Arts in Poznan) The relationship of
word and image, multimedia presentation
18.25 Dorota Perszko (Adama Mickiewicza University in Poznan) Let be the image
be the word (the word as a creative material for contemporary artists) multimedia
presentation
19.00 PhD Beata Marcinkowska (Strzemiński Academy of Fine Arts, Łódź), Monika Goetzendorf-Grabowska (Polish Committee of International Society of Education
Through Art) (...) Competence development workshop for students and educators conducting workshops room 307
20.00 Discussion
9 May (Thursday)
10.00-12.30 Workshops in the park at the Citadel, near the amphitheater
13.30 The end of the workshops in the park at the Citadel
10 May (Friday)
10.00-13.00 Forum School of Humanities and Journalism, Tadeusza Kutrzeby Street
10, room 340
10.00 Presentation of workshops conducted during Vincent’s Pocket
12.00 Discussion
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Przewodnik
Janusz Byszewski
Nie będę palił muzeów. Zakładam własne!
Nazywa się: Muzeum w drodze!
Muzeum w drodze składa się z 21 interaktywnych sytuacji/obiektów
zachęcających do rozmowy o problemach kultury/sztuki aktualnej.
Stanowiska są tak zaprojektowane, by przy każdym z nich można było
usiąść i zrealizować instrukcję.
Są więc stanowiska dla jednej osoby (sprzyjające refleksji), dla dwóch
(zachęcające do dialogu i wymiany) i dla większej grupy (inspirujące dyskusję).
Muzeum w drodze projektuje sytuacje twórcze sprzyjające autorefleksji,
rozmowie, interakcji, zadawaniu pytań, wymianie, indywidualnej kreacji przy pomocy
języków i strategii sztuki współczesnej.
Nie jest to miejsce pedagogiczne.
W trosce o autentyczność porozumienia jest projektem unplugged.
Parafrazując powiedzenie Dicka Higginsa – artysta daje ci strukturę, możesz
sam ją wypełnić – możemy powiedzieć: Muzeum w drodze daje ci strukturę,
możesz sam ją wypełnić.
Wszystkie sytuacje są tak zaprojektowane, by ułatwić osobom
przychodzącym do muzeum aktywną, twórczą obecność. Jest to muzeum
partycypacyjne.
Każdej sytuacji towarzyszy instrukcja, która zawiera zadania do wykonania.
Przypomnijmy tutaj jedno z haseł paryskiej rewolty 1968 roku:
Działanie nie powinno być reakcją, ale kreacją.
Muzeum w drodze potrzebuje innych muzeów (stop klatek swojego
czasu), które stanowią ważny punkt odniesienia dla tej idei, ale stanowią one jedynie
krytyczną inspirację do kreacji i dla jego twórców, i dla osób, które się w nim znajdą.
Proponuje sytuacje jako odpowiedź na oświeceniowy model linearnej narracji
i podziału na gatunki i rodzaje sztuk.
Muzeum w drodze jest otwarte dla publiczności nie tylko w przestrzeni
białego sześcianu galerii czy muzeum (gdzie czasami zawita), ale przede wszystkim
w przestrzeni publicznej (nie-miejscach muzealnych).
Stara się dotrzeć do osób, które do muzeów nie chodzą, które wcześniej nie
miały głębszego kontaktu z zagadnieniami współczesnej kultury. Chce odzyskać 625
m2 przestrzeni publicznej (w miastach i na wsi) dla działań twórczych. Ulice, parki czy
podwórka powinny służyć również obywatelom, mieszkańcom miast i wsi, którzy mają
współtworzyć miejsca spotkań.
Muzeum w drodze nie poddaje się badaniom statystycznym.
Nie pyta, ile razy byliście Państwo w muzeum. Zadaje pytanie odwrotne: czy muzeum
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było u Państwa?
Muzea wodzą na pokuszenie (wygodnictwem, postawą pasywną
i pracowników, i odbiorców, tzw. prestiżem, bezpiecznym funkcjonowaniem/
finansowaniem, ugruntowaną pozycją w kulturze, bezpiecznym budynkiem,
upolitycznieniem – czyli możliwością kariery dla pokornych itd.). Te tendencje należy
obserwować, opisywać, analizować, by przed nimi ostrzegać.
Muzeum w drodze nie może być utożsamiane z budynkiem – jest to
muzeum nomadyczne. Liczy na życzliwe przyjęcie, a samo jest otwarte i gościnne.
Funkcjonuje w czasie realnym, w konkretnym miejscu. Ale się do niego nie
przywiązuje. Szuka nowych przestrzeni. Istnieje dzięki ciągłemu ruchowi i zmianom.
Jest to muzeum w procesie.
Muzeum w drodze wykorzystuje współczesne strategie kultury: wymiany
i recykling idei, efemeryczność działań, współtworzenia i współobecności, spotkania,
niedokończonego tekstu, antropologicznej i animacyjnej postawy w działaniach
twórczych, koegzystencji, współobecności różnych punktów widzenia i rozumienia,
wspólnoty przeżyć ....
Ale przede wszystkim z działań zorientowanych na obiekt – przenosi akcent
na osobę, która aktywnie współtworzy jego sens.
Muzeum w drodze jest tak zaprojektowane, by każdy, bez względu na wiek
czy wykształcenie, mógł aktywnie w nim być, współtworzyć i realizować instrukcje.
Muzeum w drodze jest przeciwne hegemonii kuratorów, krytyków,
dyrektorów, wzajemnym układom i powiązaniom. Jest przeciwne fetyszyzacji sztuki
i instytucji z nią powiązanych. Jest przeciwne sytuacjom wykluczenia, którym one
sprzyjają. Odrzuca towarzysko - środowiskową opresyjność wernisaży, zaproszeń,
wymuszania obecności, domagania się tłumaczeń, jeśli się na nich nie było. Dlatego
nie organizuje wernisaży, finisaży, nie wysyła zaproszeń.
Odrzuca autorytarny model większości instytucji kultury.
Muzeum w drodze zatrzymuje się w miejscach, które dla swojej
działalności uzna za ważne, albo tam, gdzie zostanie zaproszone, by proponować
sytuacje, które nie są opresyjne kulturowo i towarzysko, nie domagają się żadnych
zobowiązań czy rewanżu. Sprzyjają autentycznemu spotkaniu i twórczości.
Muzeum w drodze skorzystało z badań wyobrażeń o sztuce, które
przeprowadzili Vitaly Komar i Alexander Melamid (projekt „The People Choice”),
wskazujących na kolor niebieski jako ten najbardziej pożądany na obrazach. W Polsce
23% respondentów opowiedziało się właśnie za tym kolorem, czyniąc go zwycięzcą.
Wydaje się, że czas wielkich muzeów mija, nadchodzi czas muzeów małych,
autorskich, zaangażowanych w sprawy lokalne, aktywnych, otwartych na nowe
wyzwania, płynnych.
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Politycy boją się utracić kontrolę nad instytucjami, które mogą pomóc
w umacnianiu ich wizji społecznej i realizacji programów partii. Niezależne muzea
w układzie gry politycznej są nieprzydatne. Muzeum w drodze widziane z tej
perspektywy jest muzeum nieużytecznym.
Muzeum w drodze w przyszłości poszerzy się o sytuacje zaprojektowane
przez zaproszonych artystów z kraju i z zagranicy.
Janusz Byszewski
Dyrektor Muzeum
Kompozycje:
Kompozycja 1 (projektowanie sytuacji, próby), lipiec – grudzień 2012; Zrealizowano
w ramach Stypendium z Funduszu Promocji Twórczości MKiDN
Kompozycja 2 Galeria Działań, Warszawa, maj 2013. Projekt realizowany w ramach
programu Akademia Orange. Organizator: Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej
Kompozycja 3 W ramach projektu LET/CSW Sztuka w ruchu, czerwiec 2013.
Projekt zrealizowano ze środków MKiDN
Kompozycja 4 W ramach Festiwalu Sztuka Ulicy, Warszawa, czerwiec 2013
Kompozycja 5 W ramach Teatr-Akcje, przejście graniczne w Budzisku, organizator
Stowarzyszenie Nie Po Drodze, sierpień 2013
Kompozycja 6 Galeria Labirynt, Lublin, listopad/grudzień 2013
Zdjęcia
Zbyszek Gozdecki, Joanna Łojas
Janusz Byszewski
Współtwórca grupy pARTner (1983 – 1990); od 1989 kurator i założyciel Laboratorium Edukacji Twórczej
w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie; od 1996 prowadzi warsztaty Projektowanie sytuacji twórczych
w ramach specjalizacji Animacja kultury w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
Autor kilkudziesięciu projektów w Polsce i za granicą.
Książki: Tutaj jestem (1994), Inne muzeum (1996); współautor z M. Parczewską Projektowanie sytuacji twórczych (2005), Dom, moje centrum świata (2005), Sztuka współczesna – instrukcja obsługi (2007,
2009), Muzeum jako rzeźba społeczna (2012).
Dyrektor Muzeum w drodze (2013).
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User guide
Janusz Byszewski
I am not going to burn down museums.
I am going to set up my own one!
It is called: Museum on the Road!
Museum on the Road comprises twenty-one interactive situations/objects
designed to encourage talking about various problems concerning present culture/art.
All stands offer the possibility to sit down and carry out the given instruction.
There are stands for one person (which facilitate reflection), for two
people (which favour dialogue and exchange), and for more people (which inspire
discussion).
Museum on the Road designs creative situations that provoke selfreflection, dialogue, interaction, questions, exchange and personal creations with the
use of the languages and strategies of contemporary art.
It is not meant to teach.
This project is unplugged out of concern for the sincerity of communication.
We may paraphrase Dick Higgins’ words: an artist provides you with
a structure that you can fill in’ and say that Museum on the Road provides you with
a structure that you can fill in.
All situations are designed in the way which facilitates active and creative
presence of the museum visitors. It is a participatory museum.
Each situation is accompanied with the instruction which describes tasks to
be done.
Let us quote one of the slogans of the 1968 Paris Revolt:
Action must not be a reaction, but a creation.
Museum on the Road needs other museums (freeze-frames of their
times). They serve as an important point of reference for this new idea, yet they are
a critical inspiration for creation for both its designers and participants. Museum on
the Road proposes situations instead of the traditional Enlightenment model of linear
narrative and the division into various kinds of art.
Museum on the Road is open for the public not only within the ‘white cube’
of a museum or an art gallery (where it will sometimes appear), but mainly in the
public space (non-museum-like places).
It tries to reach the people who do not visit museums and have not dealt
with the issues of contemporary culture before. It aims at recovering 625 square
metres of public space (in towns and in the country) for aristic activities. Streets,
parks and yards should serve people, the inhabitants of towns and villages, who wish
to transform them into meeting-places.
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Museum on the Road falls outside statistical analysis.
It does not ask how many times you have visited a museum. It asks a reverse
question: Has a museum visited you?
Museums lead us into temptation (with their comfort, both employees and
visitors’ passivity, prestige, safe functioning/financing, established position in culture,
safe building, politicisation which means career prospects for the conformists, etc).
Such phenomena should be observed, described, analysed, and in consequence
warned of.
Museum on the Road must not be identified with a building – it is
a nomadic museum. It awaits a warm welcome but is itself open and inviting.
It functions in the real time and in the real place. Yet it does not grow
attached to one place but looks for new spaces. It exists thanks to constant change
and movement. It is a museum in process.
Museum on the Road uses various strategies of contemporary culture
including the exchange and recycling of ideas, the ephemeral nature of activities,
collaboration and copresence, meeting, unfinished text, anthropological and
animation attitude in creative activities, coexistence of different points of view and
ways of understanding, or shared experience.
But above all, Museum on the Road stops being object-oriented and is
becoming more and more a person-oriented activity. It lets an individual actively
contribute to its meaning.
Museum on the Road is designed so that everyone – regardless of their
age or education – could actively participate, contribute and carry out instructions.
Museum on the Road opposes the hegemony of curators, critics and
directors, and their mutual connections. It resists the fetishization of art and artrelated institutions. It is against the acts of exclusion which are common in these
institutions. On the social ground it rejects the presure of vernissages including
the whole procedure of inviting, insisting to attend and demanding excuses in case
of absence. Therefore, Museum on the Road does not organise any vernissages or
finissages, and it does not send out any invitations.
It rejects the authoritarian mode adopted by the majority of cultural
institutions.
Museum on the Road stops in the places which it considers important or
the places it has been invited to and offers situations that are neither culturally nor
socially oppressive, require no obligation and await nothing in return. Such conditions
are favourable for a genuine encounter and creativity.
Museum on the Road used the results of Vitaly Komar and Alexander
Melamid’s project entitled ‘The People’s Choice’, intending to discover what true
‘people’s art’ would look like. They found blue to be the most wanted colour in
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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paintings. In Poland blue also came first as 23 per cent of respondents voted for that
colour.
It seems that big museums are becoming things of the past and a new type
of museums is taking over: small, original, involved in local matters, active, open for
new challenges, liquid.
Politicians are afraid to lose control over the institutions that may be helpful
in reinforcing their social concepts and implementing their political programmes. In
political games independent museums are useless. In this respect Museum on the
Road is a pointless museum.
In the future Museum on the Road will expand and cover situations
designed by invited artists from Poland and abroad.
Janusz Byszewski
Director of Museum on the Road
Translation
Joanna Schubert
Photos
Zbyszek Gozdecki, Joanna Łojas
Janusz Byszewski
A co-founder of the group pARTner (1983 – 1990); since 1989 curator and founder of the Laboratory
of Creative Education at the Centre for Contemporary Art in Warsaw, since 1996 he has been conducting
workshops Designing creative situations within the frame of specialization Cultural Animation at the Institute
of Polish Culture at University of Warsaw.
An author of dozens of projects in Poland and abroad.
Books: Here I am (1994), Other Museum (1996), the co-author with Maria Parczewska Designing creative
situations (2005), Home, my center of the world (2005), Contemporary Art – Manual (2007, 2009), The
Museum as Social sculpture (2012).
Director of the Museum on the Road (2013).
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Księga o słowie w przestrzeni miasta The Book of the word in the urban space
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Księga o słowie w przestrzeni miasta
Eugeniusz Józefowski
warsztaty twórcze – trening kreatywności
Miejsce i czas trwania
7 maja 2013 roku
Park na Cytadeli w Poznaniu lub w pomieszczeniu zamkniętym (np. w czasie deszczu
lub z innych względów organizacyjnych).
Uczestnicy
Księga o słowie w przestrzeni miasta powstanie z udziałem 20 – 25 osób przebywających w Poznaniu podczas imprezy Kieszeń Vincenta. Wiek nie odgrywa roli.
Przebieg akcji
Etap I wstępny
Najpierw animator warsztatu wykona w kwietniu 2013 roku fotografie słów pisanych w przestrzeniach publicznych Wrocławia. Następnie za pomocą tych fotografii zaprojektuje strony książki w formacie 35x53 cm. Drukarnia wielkoformatowa
wydrukuje je na rolce płótna. Zostaną one następnie uszyte w formie kart książki. Będą to kartki składające się z dwóch zszytych wydruków fotografii na płótnie
wypełnione tekturą tak, aby je usztywnić i ułatwić wykonywanie przez uczestników
zapisków i rysunków bezpośrednio na tych fotografiach.
Fotografie będą przedstawiać słowa istniejące w realnych przestrzeniach tak, aby
inspirować oglądających i prowokować do wykonania na kartach książki komentarzy.
Etap II
Animator warsztatu zainicjuje rozmowę o słowach i ich postrzeganiu w przestrzeniach publicznych. Uczestnicy warsztatów mają za zadanie dopisać lub dorysować
do istniejących na stronach obrazów fotograficznych swoje komentarze słowne bądź
rysunkowe. Strony zostaną ukończone w momencie, kiedy zabraknie miejsca na
kolejne dopiski, zaś cała książka wówczas, kiedy zostaną zapisane wszystkie strony.
Animator warsztatu ma stale inspirować i prowokować uczestników poprzez rozmowę i wypowiedzi wpisujące się w kontekst sytuacyjny. Po ukończeniu księgi odbędzie
się jej prezentacja i omówienie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób odbioru proponowanego działania przez uczestników.
Materiały
• wydruki wielkoformatowe na płótnie 20 sztuk 106x35 cm, markery w kolorze
czarnym, wodoodporne w kilku grubościach 20 sztuk, kartki mogą powstać poprzez wydrukowanie na odpowiednim płótnie w wielkoformatowej drukarce. Szerokość rolki tego urządzenia zdecyduje o długości stron. W tym wypadku biorę pod
uwagę urządzenie o szerokości rolki 106 cm. Wtedy format strony będzie planowany na 106x35 cm. Potrzebne jest wydrukowanie 20 stron, gdyż książka będzie
miała 10 kartek, 20 stron. Następnie trzeba będzie to rozciąć i zszyć, wkładając
do wewnątrz jakieś usztywnienie (tektura, tworzywo sztuczne, sklejka itp... ważne
ustalenie dla ciężaru przyszłej książki) oraz zaopatrzenie każdej z dwunastu kartek
w odpowiednie oczka lub otwory umożliwiające zszycie książki.
Eugeniusz Józefowski ur. 1956, jest profesorem sztuk plastycznych. Posiada dorobek artystyczny
w wielu dyscyplinach sztuki: malarstwie, grafice, książce artystycznej, fotografii. Jednocześnie od 1978
roku realizuje działania artystyczne, edukacyjne i arteterapeutyczne, które traktuje jako formę twórczości
artystycznej.
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The Book of the word in the urban space
Eugeniusz Józefowski
creative workshops – a training of creativity
Place and duration
7th May 2013
The Citadel park in Poznan or any room (e.g. in case of rain or other organizational
reasons).
Participants
The Book of the word in the urban space will be created with the participation of 20 25 people staying in Poznan during the Vincent’s Pocket. Age does not play a role.
Course of action
1st Stage preliminary
At first in April 2013, the animator of a workshop will take photographs of words
written in the public space of Wroclaw. Then, using these photographs will design the pages of a book in the format 35x53 cm. A large format print shop will
print them on a roll of canvas. They will then be sewn in the form of pages of
a book. The pages will consist of two stapled photo prints on canvas filled with
cardboard so that they would be stiffen and facilitate the process of making notes and drawings directly on these photographs by participants of a workshop.
The photographs will present the words that exist in real space in order to inspire
and provoke viewers to carry on the pages of the book comments in the form of text
and drawings.
2nd Stage
The animator of a workshop will start a conversation about words and their perception of the public spaces. The participants of the workshop are to add their verbal or
visual comments to existing on pages photographic images. Pages will be completed
at a time when there is insufficient space for further annotations and the whole book
when all pages will be filled with writings and drawings. The animator of the workshop is to continually inspire and provoke participants through conversation and
expression appropriate to the situational context. After completing the book, it will
be presented and discussed, with a particular focus on the reception of the activity
proposed by the participants.
Materials
• large format prints on canvas 106x35 cm 20 pieces, markers in black, water resistant in several thicknesses 20 pieces, pages may be created by printing on canvas
in a large format appropriate printer. The width roll of the device decides on the
length of the pages. In this case, I consider the device of width roll of 106 cm. Then
the page format will be designed for 106x35 cm. There is a need to print 20 pages,
because the book will have 10 sheets, 20 pages. Then pages will need to be cut and
stapled, putting some bracing inside (cardboard, plastic, plywood, etc. .. important
to determine the weight of the future book) and added with appropriate holes for
sewing book.
Eugeniusz Józefowski born in 1956, a professor of visual arts. His artistic achievements include
many disciplines of art: painting, graphics, artistic book, photography. At the same time since 1978,
he has been caring out educational and art therapeutic activities which he treats as a form of artistic
expression.
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Warsztatowe – Przestworza flash mobów Workshop – The skies of flash mobs space
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Warsztatowe – Przestworza flash mobów
Krzysztof Dziemian
Warsztat Przestworza to okazja do refleksji nad przestrzenią miejską i rozmaitymi obiektami w niej. Jest to także próba podejmowania grupowej i twórczej działalności w przestrzeni publicznej. Można także spojrzeć na tę sytuację jak na trening
twórczej aktywności w nurcie flash mob. Warsztat artystyczny to zaprojektowana
sytuacja twórcza, w której uczestnicy są zapraszani do wzięcia udziału w procesie
twórczo-myślowym i niecodziennej oraz niebanalnej sytuacji. Zgodnie z powyższymi
założeniami podczas tego spotkania działaliśmy w parku, gdzie były w tym czasie
różne osoby – spacerowicze i przechodnie, wykonując zadania i czynności raczej
niespotykane w tej przestrzeni. Działania wyciszające i oszczędne, wymagające
uważności, zwolnienia tempa i zaglądania wewnątrz siebie.
Cytując za Wikipedią flash mob w dosłownym tłumaczeniu oznacza błyskawiczny
tłum. Tym hasłem określa się zaaranżowaną działalność o zróżnicowanym charakterze
polegającą przede wszystkim na tym, że ludzie gromadzą się w miejscu publicznym
w celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia (akcji, działania), zazwyczaj abstrakcyjnego oraz zaskakującego dla przypadkowych świadków. W akcji uczestniczą
nieznani sobie ludzie znający jedynie jej termin i ideę. Zazwyczaj takie działania organizowane są za pośrednictwem Internetu lub SMS-ów, które przekazują pomysł lub scenariusz oraz wskazówki dla biorących udział. Pierwsze flash moby odbyły się w roku 2003
w Nowym Jorku i polegały na dopytywaniu się sprzedawców o dywanik miłości dla
komuny czy oddawaniu pokłonów ogromnej figurce pluszowego dinozaura ustawionej w jednym ze sklepów z zabawkami. Flash moby są praktykowane do teraz,
a największą popularnością cieszyły się w USA, Kanadzie, Australii, Polsce i Rosji.
Wyróżnić można kilka rodzajów flash mobów. Najważniejszą ich zasadą czy ideą
jest zabawa, spontaniczność, krótkotrwałość i prostota działania, którego nie trzeba
specjalnie się uczyć oraz przygotowywać a także przyjemność czerpana z udziału
w abstrakcyjnej, grupowej akcji. Są też flash moby, w których oprócz zabawy ważny
jest temat i mają dodatkowy cel, jak: krytyka przyczyn głodu na świecie, handlu
bronią czy innych społecznych problemów. Przykładem flash moba może być walka
na poduszki zorganizowana na miejskim placu w centrum Toronto czy strzelanina
niewidzialnymi pistoletami, która kończy się tym, że wszyscy na moment upadają
jak martwi. Pojawił się także nurt flash mobów tanecznych, polegających na wykonywaniu grupowych układów choreograficznych w przestrzeniach publicznych. Ze
względu na konieczność nauki i ćwiczenia grupowej choreografii takie działania nie
są już spontaniczne, ale bardzo efektowne.
Uczestnicy warsztatu Przestworza otrzymali zestaw zadań do wykonania w przestrzeni miejskiego parku. Na początku każdy sam wybrał sobie miejsce w parku,
zamknął oczy, skupił się na swoim oddechu i ciele. Uczestnicy najpierw słuchali tylko
dźwięków z siebie, następnie z otoczenia, wyobrażając szczegóły tego, co słyszą (kto,
co, czym, jak wydaje ten dźwięk). Następnie przysłuchiwali się wszystkim dźwiękom
i mieli wyselekcjonować te najbardziej dla nich przyjemne. Na zakończenie zapisali
słowa, hasła czy zdania, które odnosiły się lub określały to, czego słuchali na końcu.
Uczestnicy działali w parach, jedna osoba miała zawiązane oczy i zwracając
uwagę na zachowanie swojego poczucia bezpieczeństwa, poznawała poprzez dotyk
przestrzeń parku i elementy w niej. Głównym zmysłem był dotyk. Przewodnicy dbali, aby zapoznać w kilkanaście minut swoich „ślepców” z różnorodnością otoczenia:
fakturami, obiektami twardymi, miękkimi, ciepłymi, zimnymi, itp. Na zakończenie
osoby, które miały zawiązane oczy zapisywały słowa, hasła czy zdania, które odnosiły się lub określały to, czego doświadczyły jako „ślepcy”. Następnie przewodnicy
i ślepcy zamieniali się w parach rolami.
Kolejne zadanie polegało na tym, że każdy uczestnik wybierał element w przestrzeni (detal) w zasięgu wzroku, ale nie za blisko, aby w bardzo zwolnionym tempie
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dojść do niego i nawiązać z nim kontakt lub swoisty dialog zatrzymanym gestem
lub pozą, na przykład w postaci forma-antyforma (leży-stoi), itd. Dalej były kolejne
punkty (elementy) w przestrzeni, do których uczestnicy mieli dotrzeć jak najszybciej i bez namysłu wejść z nimi w analogiczny „dialog”. Na zakończenie uczestnicy
wybierali inne osoby, aby do nich podejść i w zatrzymanej pozycji nawiązać z nimi
jakiś rodzaj porozumienia wizualnego czy emocjonalnego. Jak wcześniej studenci
zapisali słowa, hasła, zdania związane z doświadczeniem tego zadania. Wszystkie
swoje słowa, zdania i hasła mogli później użyć jako tematy grupowych – zamrożonych kompozycji.
Twórczo i zmysłowo odkrywali, eksplorowali i dialogowali z przestrzenią. Skupiliśmy się na detalach w przestrzeni miejskiego parku, możliwościach poznania i wyrażenia ich za pomocą różnych zmysłów, dźwięków, ruchu, słów. Zadania angażowały poszczególne zmysły, wyobraźnię, ruch, pracę indywidualną oraz
grupową. Celem warsztatu było alternatywne w odniesieniu do „codziennego”
obcowanie z przestrzenią miejską. Była to próba odkrycia na nowo elementów
parkowego krajobrazu. Rezultatem warsztatu było przedstawienie tych na nowo
odkrytych, zaobserwowanych i doświadczonych elementów przestrzeni, dźwięków oraz emocji. Świadkami byli przypadkowi przechodnie i ludzie w przejeżdżających obok samochodach. Forma była minimalistyczna – uczestnicy w dowolnej kolejności wypowiadali hasła będące zapisanym przez nich podsumowaniem
doświadczeń z wykonanych zadań w przestrzeni parku. Te wrażenia zawarte
w wypowiedzianych słowach były wizualizowane przez wszystkie osoby uczestniczące w warsztacie poprzez ustawiane kompozycje z zatrzymanych w bezruchu postaci,
które w gestach, pozach i emocjach tworzyły obrazy. Ta ostatnia aktywność była
wariantem flash moba, zwracała uwagę i zainteresowanie przypadkowych świadków
– przechodniów, którzy stawali się widzami.
W kontekście uczestników Kieszeni Vincenta – studentów uczelni artystycznych
i pedagogicznych warsztat miał na celu wypracowanie nawyku uważnego obserwowania i analizowania otoczenia, uwrażliwienie na jego wieloznaczność i moc inspirowania twórczych działań w tym flash mobów.
Krzysztof Dziemian
Autor i prowadzący warsztat Przestworza podczas 12. edycji Kieszeni Vincenta w Poznaniu, animator
kultury, kulturoznawca, fotografik, performer, szczudlarz, w latach 2006-2009 instruktor i producent
w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Prezes i jeden z założycieli Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” działającego na Suwalszczyźnie od 2004 r. Twórca, koordynator
i uczestnik projektów międzynarodowych, młodzieżowych, artystycznych, warsztatowych, edukacyjnych
i społecznych w Polsce, Francji, na Syberii oraz Kubie. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 roku w dziedzinie Upowszechnianie kultury.
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Workshop – The skies of flash mobs
Krzysztof Dziemian
The workshop entitled The skies is an opportunity to reflect on the urban space
and various objects in it. It is also an attempt to undertake collective and creative
activities in the public space. We can also look at this situation as a workout of the
creative activity in the flash mob current. An art workshop is a designed artistic situation in which participants are invited to take part in the creative-mental process
and unusual and remarkable situation. According to the above mentioned principles
during this meeting we acted in the park, where we encountered various people
- walkers and passersby – performing tasks and activities rather unusual in this
space. Activities which were calming down and restricted and required attention,
slowing down and looking inside.
According to Wikipedia, a flash mob literally means an instantaneous crowd. This
term defines orchestrated activities of diverse nature consisting mainly in the fact
that people gather in a public place to perform a short-term event (action, activity),
usually abstract and surprising to bystanders. People who take part in an action do
not know each other, however, they do know its term and idea. Usually, those activities are organized via the Internet or SMS which communicate an idea or scenario
and instructions for participants. The first flash mobs were held in 2003 in New
York and consisted of asking the shop assistants of a "love rug" or passing bows in
front of a huge dinosaur figure placed in one of the toyshops window. Flash mobs
are practiced up to now, and enjoyed the greatest popularity in the U.S., Canada,
Australia, Poland and Russia. We can distinguish several types of flash mobs. Their
most important principle or idea is fun, spontaneity, brevity and simplicity of operation, which does not have to be taught or prepared as well as the pleasure derived
from participation in the abstract, collective event. There are also flash mobs whose
main aim is not only fun and which have an additional objective , as criticism of the
causes of world starvation, the arms trade and other social problems. An example
of a flash mob can also be a pillow fight organized in a public square in downtown
Toronto or shooting with invisible guns, which ends with everyone falling as dead.
We may also find dance flash mobs, involving the exercise of group choreography in
public spaces. Due to the need for learning and practicing the choreography group
such actions are no longer spontaneous, but very effective.
The participants of the workshop – The skies received a set of tasks to perform
in the city park. At the beginning everybody chose a spot in the park, closed his/her
eyes and focused on his/her breath and body. The participants first listened to their
inner sounds and then to the environment, imagining the details of what they hear
(who, what, where, how produced the sound). Then they listened to all the sounds
and had to select the most pleasant for them. At the end they noted down words,
phrase`s or statements that referred to or described sounds which they listened to
at the end.
The participants worked in pairs, one person was blindfolded and paying attention to his/her sense of security he/she got to know through touch space of the park
and its elements. The main sense was a touch. The guides made sure that their
"blind" would recognize in a few minutes a variety of ambient textures and hard,
soft, warm, cold objects, etc. At the end, people who were blindfolded wrote down
the words, sentences or phrases that related to their experience as the "blind". Then
the "guides" and the "blind" exchanged their roles.
The next task was to choose an item in the space in view but not too close and to
come to it in a very slow pace and make contact with it or a kind of dialogue stopped
by a gesture or pose, for example in the form of form – antiform (standing-lying),
etc. Next there were a series of spots (elements) in the area to which the participants had to reach as soon as possible and without hesitation to start with them the
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same "dialogue". At the end the participants chose other people to approach them
and start with them some kind of agreement visual or emotional. As previously students noted down words, phrases, sentences associated with the experience of the
task. All their words, sentences and phrases could be later used as subjects for the
group – frozen compositions.
The participants creatively and sensually discovered, explored and dialogued with
space. We focused on the details in the city park, the possibilities of getting to know
and expressing them through different senses, sounds, movement and words. Tasks
involve various senses, imagination, movement, individual and group work. The aim
of the workshop was an alternative with respect to the "daily" contact with urban
space. It was an attempt to rediscover the elements of the park landscape. The result of the workshop was to present these newly discovered, observed and experienced elements of the space, sounds and emotions. Witnesses were casual passers-by
and people in cars driving past. The form was minimalist – participants in any order
uttered words being a written form of a summary of the experience of the tasks performed in the park. These impressions contained in the spoken words were visualized by all persons participating in the workshop through the set of compositions of
the motionless figures which, in gestures, poses, and emotions created images. This
last activity was a variant of a flash mob, it paid attention and interest of random
bystanders – pedestrians, who became spectators.
In the context of the participants of the Vincent’s Pocket – the students of artistic and educational collages our workshop aimed to develop the habit of carefully
observing and analyzing the environment, sensitivity to its ambiguity and the power
to inspire creative activities including flash mobs.
Krzysztof Dziemian
The author and leader of the workshop The skies during the 12th edition of Vincent’s Pocket in
Poznan, an animator of culture, graduate of cultural studies, photographer, performer, stilt walkers,
between 2006-2009 instructor and producer in the Children’s Art Centre in Poznan. President and one of
the founders of the Association of Social and Artistic Activity Not by the Way acting in the Suwalki region
since 2004. A creator, coordinator and participant of many international, youth, artistic workshop, educational and social projects in Poland, France, Siberia and Cuba. The scholarship holder of the Ministry of
Culture and National Heritage in 2009 in the field of dissemination of culture.

92

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

Warsztatowe – Przestworza flash mobów Workshop – The skies of flash mob
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(...) Warsztat rozwoju kompetencji dla studentów i animatorów prowadzących warsztaty artystyczne
Monika Goetzendorf-Grabowska, Beata Marcinkowska
Cele
- wywołanie refleksji u uczestników na temat celów i procesów w pracy z drugim
człowiekiem
- wizualizacja problemu,
- projektowanie własnego stylu pracy
próba wprowadzenia zmian w życie artysty-pedagoga
Rozmowa z uczestnikami na temat ich doświadczeń i refleksji po przeprowadzonych (niekiedy po raz pierwszy) warsztatach.
▪▪ Od czego rozpoczynasz projektowanie warsztatu?
▪▪ W jaki sposób tworzysz warunki do osiągnięcia celów warsztatu?
▪▪ Co robisz, by uczestnik Twojego warsztatu miał potrzebę podejmowania działań
i czuł motywację do ich wykonania?
▪▪ W jakiej roli stawiasz uczestnika warsztatu?
▪▪ Kto jest odpowiedzialny za proces realizacji warsztatu?
▪▪ W jaki sposób wspierasz i inspirujesz uczestników do działania?
▪▪ Po czym rozpoznajesz, że warsztaty, które prowadzisz są wartościowe? Dla Ciebie,
uczestników?
▪▪ Jaką rolę odgrywa według Ciebie grupa dla indywidualnego uczestnika Twoich
zajęć?
W grupach 3-osobowych – z osobami, z którymi wcześniej nie pracowaliście,
porozmawiajcie, a następnie wypiszcie lub narysujcie, najważniejszą według Was
WARTOŚĆ WARSZTATU.
▪▪ Co istotnego dzieje się podczas warsztatu: dla uczestnika, dla grupy?
▪▪ Co konkretnego powstaje?
▪▪ Co wynika na przyszłość z procesu realizacji warsztatu dla prowadzących i uczestników?
Zastanów się, jaki powinien być Twój autorski warsztat artystyczny.
Biorąc pod uwagę doświadczenia z ostatnich przeprowadzonych warsztatów, zapisz na kartce wszystko to, co chcesz osiągnąć i uważasz za najważniejsze WYZWANIE w swojej pracy, jako osoba prowadząca zajęcia z innymi.
Rozmowa w parach – porozmawiaj z partnerem na temat tego, co uważasz za
najistotniejsze.
Zapisz wnioski z rozmowy.
▪▪ Czy rozmowa Ci pomogła? W czym Ci pomogła?
▪▪ Co nowego zauważyłeś?
▪▪ Jak TO wykorzystasz?
Polecenie
Przygotuj blejtram i farby akrylowe. Płaszczyzna obrazu to obszar Twojego
warsztatu. Zagospodaruj ją w dowolny sposób mając na uwadze zadania, wyzwania, przed którymi stajesz i cele, które chcesz osiągnąć. Możesz używać dowolnych
środków plastycznych.
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Pytania podsumowujące
Gdzie w Twojej realizacji jest uczestnik/uczestnicy – odbiorcy Twoich działań?
Kim jesteś dla nich? Kim oni są dla Ciebie?
Co zmieni się dla Ciebie, gdy osiągniesz stawiane cele?
Kim jest według Ciebie artysta-pedagog pracujący z drugim człowiekiem?
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Monika Goetzendorf-Grabowska
Artysta plastyk i pedagog. Autorka, kurator i współorganizatorka projektów artystyczno-edukacyjnych (m.in. Ogólnopolski Przegląd Projektów Artystyczno-Edukacyjnych 1999-2000, 2008, 2009, Festiwal Sztuki Małego Dziecka 2000-2013, SEN 2008). Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty artystyczne. Zainteresowania z zakresu rozwoju postawy twórczej u najmłodszych i pielęgnowania
jej u dorosłych. Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Łodzi (1997). Stypendium artystyczne MKiDN
(2008). Przewodnicząca Zarządu Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania
przez Sztukę PK InSEA. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Łódzki.
Realizacje z zakresu fotografii, instalacji artystycznej, grafiki użytkowej.
dr Beata Marcinkowska
Pracuje jako adiunkt w Katedrze Rzeźby, Intermediów i Działań w Przestrzeni na Wydziale Sztuk
Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Realizuje własne projekty artystyczne – obiekty, instalacje. Prowadzi warsztaty artystyczne rozwoju osobistego oraz rozwijania umiejętności twórczych. Autorka
podręczników do plastyki do szkoły podstawowej i gimnazjum.
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(...) Competence development workshop for students and
educators conducting workshops
Monika Goetzendorf-Grabowska, Beata Marcinkowska
Objectives
- calling the reflection of the participants on the objectives and process of working
with other people
- visualization of the problem,
- designing own style of work an attempt to introduce changes in the life of an
artist – educator
A talk to the participants about their experiences and reflections on the tasks carried out during
(sometimes for the first time) workshops.
▪▪ How do you start designing the workshop?
▪▪ How do you create conditions for achieving the objectives of the workshop?
▪▪ What do you do to make your workshop participants have the need to take action
and feel motivated to accomplish it?
▪▪ In what role do you put a participant of the workshop?
▪▪ Who is responsible for the process of conducting the workshop?
▪▪ How do you support and inspire participants to act?
▪▪ How do you recognize your workshops as valuable? For you, and the participants?
▪▪ What is the role of the group for the individual participant of your classes?
In groups of 3 persons – with the people you have not worked, talk and then
write down or draw the most important according to you the VALUE of the WORKSHOP.
▪▪ What significant happens during the workshop: for the participant, for a group?
▪▪ What real arises?
▪▪ What are the implications of conducting the workshop for the future for en educator and the participants?
Consider how should be your author’s artistic workshop.
Taking into account the experience your last workshops, write down everything
you want to accomplish and consider the most important CHALLENGE in his work,
as the person who conducts workshops.
A talk in pairs – Talk with your partner about what you think is most important.
Write down findings from the discussions.
- Has the conversation helped you? What has helped you?
- What new have you noticed?
- How are you going to use IT?
Request
▪▪ Prepare a canvas and acrylic paints.
▪▪ The area on a canvas is the area of your workshop. Develop it in any way, bearing
in mind the tasks, challenges and goals you want to achieve. You can use any kinds
of artistic means of expression.
Summary Question
▪▪ Where in your realization is the participant/participants – the recipients of your
actions?
▪▪ Who are you to them? Who are they for you?
▪▪ What will change for you when you reach your goals?
▪▪ Who is in your opinion the artist - educator working with other people?
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Monika Goetzendorf-Grabowska
An artist and educator. The author, curator and co-organizer of artistic and educational projects
(including National Review of Art and Education Projects 1999 to 2000, 2008, 2009, Festival of Arts for
Preschool Children 2000-2013, SEN 2008). Conducts personal development and art workshops. She is
interested in the field of development of creative attitude in youth and nurtures it in adults. Scholarship
holder e.g. Mayor of Łódź (1997) Artistic Scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage
(2008). President of the Polish Committee of the International Society for Education through Art PK InSEA. Member of the Association of Polish Artists and Designers District of Łódź.
Projects in the field of photography, installation art, graphic design.
PhD Beata Marcinkowska
Works as an assistant professor in the Department of Sculpture, Intermedia and Space Action of the
Faculty of Visual Arts at Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź. Carries out own artistic projects – objects and installations. Runs art as well as personal development and the development of creative skills
workshops. The author of art textbooks for primary and middle schools.
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O relacji słowa i obrazu
Natalia Pater-Ejgierd
Zanim pojawiły się słowa i obrazy
Prapoczątki ludzkości, choć budzące wielkie zainteresowanie naukowców, pozostają nieznane. Odkąd Karol Darwin opublikował pod koniec lat 50. XIX w. przełomową książkę O powstawaniu gatunków, a cały naukowy świat przyjął za pewnik
teorię ewolucji opartą na selekcji naturalnej, wiele zrobiono, aby poznać pierwszego
człowieka. Tak się jednak nie stało, choć wiadomo, że pierwsi ludzie wyewoluowali
zapewne z któregoś z gatunków australopiteków ponad 2,5 mln lat temu. Mieli oni,
w porównaniu ze swoimi przodkami, większe mózgi, byli nieco wyżsi oraz, co najważniejsze, posługiwali się prymitywnymi kamiennymi narzędziami: obrobionymi
kamieniami (najczęściej) lub kawałkami skał. Przewaga technologiczna nad innymi
hominidami pozwoliła pierwszym ludziom na lepsze przystosowanie się do środowiska, ale także wpływała na rozwój funkcji poznawczych i myślowych, gdyż nawet
najprostsze narzędzie należy przygotować w określony sposób, który trzeba zapamiętać i umieć pokazać go innym. Dlatego zarówno mózg jak i ciało pierwszych
ludzi przechodziło kolejne metamorfozy. Jednak około 200 tys. lat temu człowiek
przestał się zmieniać anatomicznie, a około 50 tys. lat temu zaczął wykazywać pełną
nowoczesność behawioralną, co oznacza, iż od tego czasu jesteśmy tacy sami jako
gatunek. To niezwykle fascynujące, gdy pomyślimy, że nasi dalecy przodkowie, tysiące lat temu, podobnie jak my budowali rodziny i wspólnoty, zajmowali się dziećmi
czy chowali zmarłych.
Pierwsze słowa
Posługiwanie się mową jest jedną z ważniejszych cech odróżniających nas od
zwierząt. Zwierzęta komunikują się ze sobą za pomocą zapachu, gestu, głosu, postawy ciała itp. Nie stworzyły jednak języka opartego na systemie „sztucznych”
dźwięków. W dużej mierze wynika to z przeszkód natury biologicznej, zwierzęce
gardła nie są przystosowane do produkowania zróżnicowanych dźwięków. Dlatego
też naukowcy głowią się, czy nasz narząd mowy jest efektem stopniowego przystosowywania się gardła i krtani do wydawania dźwięków, czy też wręcz odwrotnie
gardło i krtań, które pierwotnie spełniały inne funkcje okazały się być idealnym
instrumentem do wydawania dźwięków. Lecz język to nie tylko dźwięki, to przede
wszystkim narzędzie interakcji społecznych, medium, które pozwala wykraczać poza
tu i teraz, umożliwiając nazywanie i odczuwanie tego, co odległe i abstrakcyjne. Nic
więc dziwnego, że korzenie ludzkiej mowy oraz okoliczności powstania pierwszego języka fascynowały nie tylko XX-wiecznych naukowców, ale także starożytnych
myślicieli i władców. W czasach antycznych dowodzono, że pierwszy język to ten,
którym posługują się dzieci wychowane bez nauki mówienia przez głuchoniemych
opiekunów. Dziś mamy na ten temat nieco odmienne zdanie. Zakłada się bowiem,
że ludzka mowa ewoluowała w kilku lub kilkunastu grupach ludzkich równocześnie
ok. 200 tys. lat temu. Trudno więc mówić o jednym prajęzyku. Choć warto przypomnieć, że pierwsza mowa była zbiorem prostych okrzyków i gestów, które stopniowo
komplikowały się, tworząc język. W tym kontekście niezwykle istotny był też rozwój
puszki mózgowej i obszarów mózgu odpowiedzialnych za mowę, co z pewnością
ułatwiło wytworzenie języka i złożonej kultury duchowej.
Skomplikowane zachowania społeczne oraz posługiwanie się złożonymi narzędziami stymulowało rozwój mózgu, co zaowocowało w górnym paleolicie (ok.
50 tys. lat temu) powstaniem rozwiniętych systemów religijnych. Kolejne zmiany
w korze mózgowej umożliwiły powstanie „prawdziwego” języka opartego na zbiorze
określonych zasad zwanych gramatyką.
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Z ciemności wyłonił się obraz
Poznawszy dobrodziejstwa języka, jego wpływu na interakcje społeczne, ale
także możliwości rozwoju grup ludzkich łączonych wspólną mową, ludzie stworzyli
fenomen zwany dziś kulturą. Jednak, choć z naszej perspektywy wydaje się niemożliwe, przez spory okres ludzie nie posługiwali się reprezentacjami wizualnymi. Był
więc czas, gdy nie było żadnych obrazów. Żyjąc we współczesnej kulturze opartej
na obrazach i premiującej wizualność na nieomal wszystkich poziomach funkcjonowania społecznego, trudno to sobie wyobrazić. Co więcej – nieomal wszystkie
znane nam kultury, także te starożytne, tworzyły obrazy, a ich używanie niosło
z sobą reperkusje społeczne i kulturowe. Dlatego tym bardziej fenomen powstania
pierwszego obrazu na ziemi jest fascynujący. Jak to się stało, że człowiek, który nigdy w swoim życiu nie widział reprezentacji wizualnej, sam ją stworzył? Co więcej,
w bardzo krótkim czasie ludzie doszli do wirtuozerii w posługiwaniu się obrazami.
Oglądając prehistoryczne obrazy w jaskini zwanej Altamirą, zachwycony kunsztem
dawnych malarzy Pablo Picasso powiedział „wszystko po Altamirze, to już tylko dekadencja”, a przecież pierwsze z tych obrazów powstały 35 tys. lat temu, krótko po
tym, jak stworzono pierwszą reprezentację wizualną. Malowidła naścienne w Altamirze odkryte w 1879 budziły początkowo wielkie kontrowersje, gdyż uważano,
że pierwsi „prymitywni” ludzie nie byliby w stanie stworzyć tak doskonałych obrazów.
Dziewiętnastowieczni uczeni nie mogli uwierzyć, że skomplikowana scena animalistyczna wykorzystująca zarówno naturalną rzeźbę skalną, jak i ciekawą kolorystykę,
aby wydobyć ładunek emocjonalny przedstawienia, to dzieło ludu mieszkającego
w jaskini, niepotrafiącego budować domów i uprawiać roli.
Dlaczego ludzie zaczęli tworzyć obrazy?
I jak prehistoryczni artyści nauczyli się rysować, nigdy nie widząc rysunku?
Wiemy przecież, że ludzie z kultur nieobrazowych, takich w których przedstawienia wizualne są zakazane np. z powodów religijnych, nie widzą rysunku tylko
plątaninę linii i kształtów.
Prób odpowiedzi na to pytanie jest kilka, choć żadna z nich nie satysfakcjonuje
do końca.
Pierwszym wyjaśnieniem, dość oczywistym w naszym kręgu kulturowym, jest to,
że artyści tworzą reprezentacje wizualne otaczającego nas świata, aby zapisać pewną rzeczywistość. Za pomocą reprezentacji wizualnych uwieczniamy dziś wszystko:
dzieła sztuki, fotografie, ilustracje, rysunki dziecięce, filmiki wideo, wszystkie ukazują wycinek rzeczywistości ważny dla jego twórcy. Ale czy pierwsi twórcy także tak
robili? Chyba nie, gdyż malowali tylko wybrane zwierzęta i geometryczne wzory,
linie oraz kropki. Założono więc, że malowidła naskalne miały w jakiś sposób zdobyć
przychylność zwierząt, na które polowano. Wydawać by się mogło, że to dobra odpowiedź. Jednak badania archeologiczne w jaskiniach odkryły, że zwierzęta przedstawiane na ścianach jaskiń nie stanowiły podstawy menu prehistorycznych ludzi.
Co więcej, te same abstrakcyjne wzory, pojawiające się w różnych prehistorycznych
malowidłach naskalnych pojawiają się także w XIX-wiecznych malowidłach naskalnych ludów pierwotnych.
Jak się wydaje najbardziej przekonywającym, co nie oznacza że na pewno prawdziwym wytłumaczeniem tego fenomenu, jest zjawisko entoptyczne, czyli „wrażenia
wzrokowe powstające w szczególnych warunkach, które są niezależne od zewnętrznego źródła światła – ich źródłem jest układ nerwowy człowieka. Można je wywołać za
pomocą różnych środków takich, jak m.in.: elektrowstrząsy, deprywacja sensoryczna,
hiperwentylacja, rytmiczny ruch oraz substancje psychoaktywne”1. Dlatego też człowiek, który nigdy nie miał do czynienia z reprezentacją wizualną mógł ją stworzyć,
bo „zobaczył” ją we własnej głowie, co wymagało oczywiście wielkiego trudu, inwencji
i rozwiniętego myślenia abstrakcyjnego. W tamtym przełomowym momencie ludzie
1
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wydawali się być mentalnie gotowi na przyjęcie obrazu. Dlatego można założyć,
za wybitnymi antropologami Davidem Lewis-Williamsem i Thomasem Dowsonem,
że pierwotne rytuały religijne wiążące się z transem i chęcią pokazania innym przeżyć z nimi związanymi, nakierowała ludzi prehistorycznych na tworzenie obrazów
początkowo prostych kształtów geometrycznych, później skomplikowanych malowideł. Pierwsze obrazy nie odtwarzały więc rzeczywistości, a kopiowały reprezentacje
wizualne, które powstawały w umyśle ich twórców.
Ok. 20 tys. lat temu ludzie porzucili jaskinie i malarstwo naskalne, ruszyli
w podróż, która zawiodła ich do milionowych metropolii, nieustannie falujących
życiem bez względu na porę dnia, roku czy szerokość geograficzną. Opuszczając jaskinie i porzucając łowiecki styl życia, pierwsi rolnicy nie zapomnieli jednak
o obrazach, przedstawienia wizualne wkroczyły wraz z nimi do nowego świata, zadomawiając się tam na dobre.
Jak słowo połączyło się z obrazem
Słowa, które nas kształtują, budują tradycję, mówią o przyszłości – to słowa przede
wszystkim pisane. Podstawową umiejętnością społeczną jest dziś czytanie i pisanie.
Z perspektywy dziecka, które „naturalnie” odczytuje obrazki, musi zaś włożyć wiele
trudu w naukę alfabetu, wydawać by się mogło, że obraz i pismo, czyli zapisane
słowa są od siebie bardzo odległe, że to dwie inne galaktyki.
Ale czy rzeczywiście słowo pisane i obraz stanowią odmienne porządki?
A może wręcz przeciwnie: pismo to idealny związek słowa i obrazu?
Będąc zanurzonym we współczesnej kulturze wizualnej nie sposób nie zauważyć,
iż pismo to także medium wizualne, a miejsce, forma i sposób zapisu czasami znaczą więcej niż utrwalona treść. Dlatego też, ta sama fraza umieszczona w szkolnym
zeszycie, codziennej gazecie czy na T-shircie lub murze oznaczać może coś innego
ze względu na odmienny kontekst materialny, który sam niesie odpowiednie znaczenie. Ponadto zdanie zapisane „zwykłą” czcionką ma przecież różną wymowę niż
to samo zdanie napisane kursywą, pogrubionym drukiem, DUŻYMI LITERAMI czy
specyficzną czcionką sugerującą pismo ręczne lub napisy naśladujące afisze znane
z amerykańskich westernów.
Dzieje się tak, ponieważ pismo „ jako środek utrwalonej komunikacji wizualnej,
bliski jest w swojej genezie i niektórych postaciach malarstwu, rysunkowi i rzeźbie”2. W konsekwencji w miejscach określanych jako kolebka współczesnego pisma łacińskiego, czyli prahistorycznym Egipcie i starożytnej Grecji „pojęcia pisania
i rysowania były tożsame, na co wskazują egipskie słowo s-sz i greckie graphein,
które oznaczały zarówno „pisanie” jak i „rysowanie”. Wyraz graphein stał się głównym komponentem wielu wyrazów związanych z pismem, takich jak piktografia,
kaligrafia, stenografia, ikonografia itp.”3
Co więcej, wspomniana powyżej kaligrafia, której nazwę zawdzięczamy starożytnym Grekom (kallos – piękno, graphe – pismo) jako dziedzina wiedzy tycząca
pisma, obejmuje wyłącznie estetyczne oraz techniczne aspekty stawiania liter. Zaś
współczesne liternictwo czy typografia zaliczane są do działów grafiki użytkowej, co
nie dziwi tym bardziej, iż po kroju liter i specyficznych konwencjach porządkujących
wygląd strony, jesteśmy w stanie określić przybliżony czas powstania afisza reklamowego czy plakatu, nie będąc specjalistami w tej dziedzinie.
Niezwykle ważna w tej perspektywie jest też geneza pisma, gdyż pierwsze obrazy
o charakterze wyłącznie komunikacyjnym – piktogramy, odnajdujemy dziś nieomal
wszędzie na świecie. „Posługiwały się nimi ludy starożytne (prahistoryczni mieszkańcy Egiptu, Mezopotamii, Fenicji, Krety, Hiszpanii, południowej Francji i wielu innych krajów) w pierwotnych fazach swych kultur i posługują także plemiona żyjące
2
3
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współcześnie w Afryce, Ameryce i Australii”4. Dlatego uproszczony schemat obrazujący powstanie znanych współcześnie, jak i nieistniejących już pism na przykład
klinowego, egipskiego czy kreteńskiego zakłada, iż początkiem wszelkiego rodzaju
zapisu był realistyczny obraz, który następnie upraszczano i stylizowano tak, iż tworzył się symboliczny rysunek – piktogram.
Jak widać, słowa od obrazu nie da się już oddzielić. Co więcej, połączenie obu
porządków, odcisnęło wielkie piętno na rozwoju ludzkiej cywilizacji.
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The relationship of word and image
Natalia Pater Ejgierd
Before words and images
The beginnings of humanity while arousing great interest of scientists remain
unknown. Ever since Charles Darwin published in the late 1850s a groundbreaking
book entitled "On the Origin of Species", and the whole scientific world took for
granted the theory of evolution based on natural selection, much has been done to
get to know the first man. Unfortunately, it did not happen, even though it is known
that the first humans probably evolved from one of the species of Australopithecus
about 2.5 million years ago. First humans, in comparison with their ancestors had
larger brains, were a bit taller, and most importantly, used some primitive stone
tools, mostly machined pieces of stones or rocks. The technological advantage over
other hominids, allowed the first humans to adapt better to the environment, but
also influenced the development of cognition and thought, because even the simplest tool to has to be prepared in a certain way, which must be remembered and
shown to others. Therefore, both the brain and the body of the first people underwent a series of metamorphosis. However, about 200 thousand years ago, a man
stopped to change anatomically, and about 50 thousand years ago, began to show
the full behavioral modernity, which means that since that time we have been the
same as a species. It is very exciting to think that our distant ancestors, thousands
years ago, just as we built families and communities, looked after children or buried
the dead.
The first words
The use of language is one of the most important features that distinguish us
from animals. Animals communicate with each other by smell, gesture, voice, posture, etc.; however, they did not create language based on "artificial" sound system. To a large extent this is due to biological barriers, animal throats are not designed to produce diverse sounds. Therefore, researchers have argued if our organ
of speech is the result of a gradual adaptation of the pharynx and larynx to making
sounds, or contrary throat and larynx, which initially had different functions, turned
out to be an ideal instrument for making sounds. But language is not just sounds,
it is primarily a tool for social interaction, a medium that allows you to go beyond
here and now, allowing to verbalize feelings as well as distant and abstract things.
It is no wonder that the roots of human speech and the circumstances of the creation of the first language fascinated not only the scientists of the twentieth century
but also the ancient philosophers and rulers. In ancient times, it was believed that
the first language was spoken by children raised by deaf tutors who did not teach
them to speak. Today we think about it slightly different. It is assumed that human
speech evolved from a few or several groups of people at the same time about
200 thousand years ago. Therefore, it is difficult to search for one right language.
Although it is worth recalling that the first speech was a collection of simple cries
and gestures, which gradually complicated to form language. In this context, a very
important process was also a development of the braincase and the areas of the
brain responsible for speech, which certainly made it easier to a produce complex
language and spiritual culture.
Complex social behavior and the use of sophisticated tools stimulate the development of the brain, which resulted in the Upper Paleolithic (about 50 thousand
years ago) the creation of religious systems thus subsequent changes in the cerebral cortex, enabled the creation of a "real" language based on certain rules called
grammar.
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Out of the darkness emerged a picture
Having recognized the benefits of language, its impact on social interaction as
well as opportunities for groups of people joined by a common speech, people created the phenomenon known as culture. However, even if from our perspective it
seems impossible, for a significant period people did not use any visual representations. So there was a time when there were no pictures. Living in modern culture
based on images and rewarding visuals on virtually all levels of social interactions, it
is difficult to imagine it. Moreover, almost all known cultures including ancient ones
created images which had significant social and cultural repercussions. Therefore,
the phenomenon of making the first image on earth is a fascinating puzzle. How is
it that a man who had never seen a visual representation before created it himself?
Moreover, in a very short period of time, people have come to virtuosity in making
images. Looking at the prehistoric paintings in the cave called Altamira, delighted
by artistry of ancient painters Pablo Picasso said, "After Altamira everything, it's just
decadence". Isn’t it surprising that the first of these images were created 35 thousand years ago, shortly after someone created the first visual representation? Wall
paintings in Altamira discovered in 1879 initially aroused great controversy, as it was
believed that the first "primitive" people would not be able to create such excellent
images. Nineteenth-century scholars could not believe that such a complex animal
scene, based on both natural rock sculptures and great manmade intense colorants
to bring out the emotional content was a work of art made by people who lived in
a cave, and could not build houses as well as cultivate the role.
Why did people begin to create images?
And how prehistoric artists learned to draw having not seen a drawing before?
We know that people from non-iconic cultures which prohibit images for example, for religious reasons, are not able to see a picture but a tangle of lines and
shapes.
Unfortunately, attempts to answer those questions are not satisfying.
The first explanation, quite obvious in our culture assumes that artists create visual
representations of the world around us to save or record certain reality. Visual representations are everywhere today and take on many different forms from works of
art, photographs, illustrations, children's drawings, to videos on the Internet but all
of them show a part of life important for their creator. But did the first artists behave
in this way? Probably not, because they painted only certain animals and geometric
patterns, lines and dots. Therefore scientists thought that the cave paintings were
made to curry favor of animals that were hunted. It seemed a good idea. However,
archaeological excavations in the caves discovered that the animals represented on
the walls of caves, were not a part of a menu of prehistoric people. What's more,
the same abstract patterns appear in various prehistoric cave paintings and in the
nineteenth century cave paintings of primitive peoples.
It seems that the most convincing, which does not mean surely true explanation of this fact is so called Entopic phenomena – "visual impressions formed under
specific conditions, which are independent of external light sources because their
source is the human nervous system. It may be induced by various means, such
as: electroshock, sensory deprivation, hyperventilation, rhythmic movement and
psychoactive substances"1. That is why a man who had never dealt with the visual
representation could created because "saw" it in his head, which of course required
a great effort, creativity and developed abstract thinking. At that critical moment,
people seemed to be mentally prepared to accept the world of images. Therefore
prominent anthropologists David Lewis-Williams and Thomas Dowson have assumed that the original religious rituals based on trance and the need to share this
experience with others steered prehistoric men to make images of simple geometric
1
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shapes and then complex paintings. So, first images did not reproduce reality but
copied visual representations, which were created in the mind of their authors.
Approximately 20 thousand years ago, people abandoned caves and cave
paintings, they went on a journey that took them to the giant metropolis, constantly
full of life no matter of time of day, the season and latitude. Leaving the caves and
leaving the hunting lifestyle, first farmers, however, did not forgotten about the
images, visual representation marched with them to the new world, staying there
for good.
When word fused with image
Words that shape us, construct future and say about the pass are above all written word. Today, reading and writing is the basic social skill. From the perspective of
a child who 'naturally' reads the images, and has to put a lot of effort into learning
the alphabet, it would seem that the picture and letter or written words are very far
from each other, that they are two different galaxies.
But is really a written word so diverse from and the image?
Or maybe on the contrary the letter is a perfect union of language and image?
Being immersed in contemporary visual culture, it is impossible not to notice that
the letter is a visual medium and its form and shape sometimes mean more than
verbal content. Therefore, the same phrase placed in a school exercise book, a daily
newspaper or on a t-shirt or wall can mean something different due to the different
context of the material, which itself carries an own meaning. Moreover, sentence
written with 'ordinary' fonts means differently than the same sentence in italics, bold
or CAPITAL LETTERS, not to mention handwriting or fonts that mimic well-known
posters from American westerns.
It works in this way because the writing "as a well-established medium of visual communication, is close in its origins and some forms to painting, drawing and
sculpture"2. As a result, in areas known as the cradle of modern Latin alphabet such
as prehistoric Egypt and ancient Greece, "the concept of writing and drawing were
identical, as indicated by the Egyptian word s-sz and the Greek graphein, which
meant both "write" and "draw". The word graphein became a major component of
many words associated with the letter, such as pictography, calligraphy, stenography, iconography, etc”3.
Moreover, the above-mentioned calligraphy, whose name we owe to the Greeks
(Kallos – beauty graphe – a letter) as a field of knowledge concerning magazine
covers the aesthetic and technical aspects of making letters. And contemporary lettering and typography belong to graphic design, which is not surprising because the
fonts and specific conventions of the page layout change with the passage of time
due to other visual spheres. As a result we are able to determine the approximate
time of the creation of an advertising poster or a book cover, not being experts in
the field.
Extremely important in this perspective, it is also the origin of writing, since all
alphabets were at the beginning a collection of pictographs. We find those purely
communicative images almost everywhere in the world today. They were also used
by "ancient people (prehistoric inhabitants of Egypt, Mesopotamia, Phoenicia, Crete,
Spain, southern France and many other countries) in the initial stages of their culture and speech are being used by tribes living today in Africa, America and Australia"4. Therefore, a simplified diagram showing the formation of well-known alphabets
assumes that the beginning of any kind of writing was realistic image that then was
simplified and stylized, so that created a symbolic figure – a pictogram.
As you can see words and images can no longer be separated. Moreover, the
2
3
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combination of these two orders, contributed heavily the development of human
civilization.
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13. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta, Poznań 2014
Wspomaganie rozwoju przez doświadczanie sztuki
Wprowadzenie
Zapraszamy studentów i ich opiekunów – pracowników uczelni wyższych – do
udziału w 13. edycji Kieszeni Vincenta. Oczekujemy na propozycje warsztatów
zorientowanych na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w różnym wieku.
Proponowane warsztaty twórcze mają być dla nich okazjami rozwojowymi przy
kreacji plastycznej, muzycznej i ruchowo-tanecznej.
Wspomaganie rozwoju przez sztukę w szerokim znaczeniu należy rozumieć jako szczególny sposób oddziaływania przy pomocy kreacji artystycznej.
Wspomaganie rozwoju może się odbywać przy użyciu kreacji wizualnej. Wykorzystuje się wtedy bogaty zakres działań i środków wyrazu z obszaru
sztuk wizualnych, pochodzących zarówno z tradycyjnych dziedzin plastycznych
(malarstwa, rzeźby, rysunku, grafiki), jak i zjawisk artystycznych charakterystycznych dla sztuki współczesnej (happening, instalacja, performance, environment), co przyczynia się do różnorodności ostatecznych form i metod.
Wspomaganie rozwoju może się odbywać przy pomocy dźwięku i sztuki muzycznej. Wykorzystuje się wtedy różnorodne aktywności, działania i środki
wyrazu z obszaru sztuk muzycznych – pojętych jak najwszechstronniej i w duchu
wynikającym z olbrzymiej tradycji sztuki muzycznej dawnej i współczesnej. Działania zaliczane do obszaru muzyki obejmują doświadczenia komponowania, muzykowania, wykonawstwo muzyki, generowanie i kreację dźwięku w sposób naturalny
i przetworzony technologicznie.
Wspomaganie rozwoju może się odbywać za pośrednictwem ruchu
i tańca. Wykorzystuje się wtedy wiele aktywności związanych z użyciem ciała
ludzkiego w ruchu, wypracowanych w wielowiekowej tradycji ich stosowania.
Edukator sztuki – będący równocześnie artystą i pedagogiem – nawiązuje do edukacyjnego (wychowawczego i poznawczego) wymiaru sztuki, odwołując się głównie
do możliwości wyrazowych środków artystycznych oraz wpływu na rozwój podmiotowy transformacji towarzyszących kreacji artystycznej, zachodzących równolegle
w strukturze artystycznej dzieła i osobowości, których wyrazem są zmiany mentalne i emocjonalne. Sam dziejący się proces kreacji ma wymiar artystyczny
i edukacyjny nakierowany nie na efekt artystyczny, ale na żywe doświadczanie
kreacji.
Istotą procesów edukacyjnych jest interwencja skierowana na zmianę określonego stanu rzeczy. Zmiana może polegać na eliminowaniu czynników zakłócających harmonijny rozwój danej sfery, kształtowanie poszczególnych sfer, bądź
przeorganizowanie ich struktur. W edukacji i sztuce interwencja ma charakter
wychowawczy, bowiem zwykle jest skierowana na zmiany w zakresie umiejętności, wiedzy, postaw i wartości reprezentowanych przez podmiot. Ogólnie rzecz
biorąc, wspomaganie rozwoju przez doświadczanie sztuki można traktować jako
interwencję ukierunkowaną na wspomaganie rozwoju podmiotowego, poprzez
pobudzanie wyobraźni, kreatywnego myślenia i działania, w działaniach lokujących się w przestrzeni sztuki. Jej ostatecznym celem jest optymalny rozwój
osobowości.
Czekamy na Wasze pomysły wspomagające rozwój dzieci i młodzieży, z którymi będziecie mieli okazję współtworzyć doświadczenia przy kreacji artystycznej.
Z pewnością może to także wspomagać Wasz rozwój.
prof. Eugeniusz Józefowski
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Supporting development through experience of art
Introduction
We invite students and their tutors – the employees of higher education institutions to participate in the 13th edition of Vincent’s Pocket. We look forward to the
proposals of workshops aimed at supporting development of children and youth of
all ages. Proposed workshops are to be developmental opportunities for children
based on artistic, musical and movement-dance creation.
Supporting development through art in the broadest sense should be understood as a particular way of influencing with the artistic creation.
Supporting development can be based on visual creation. Then, we employ a wide range of activities and means of expression in the area of visual arts,
both from the traditional fields of art (paintings, sculptures, drawings, graphics) as
well as artistic phenomena characteristic for contemporary art (happenings, installation, performance, environment), which contributes to the diversity of the final
molds and methods.
Supporting development can be based on sound and musical arts. Then,
we employ a variety of activities, actions and means of expression in the area of
musical arts – perceived as widely as possible and in the spirit resulting from the
vast tradition of old and modern music. The activities included in the area of music
involve the experience of composing music, singing, music performance, the generation and creation of sound in a natural and technologically processed way.
Supporting development can be based on movement and dance. Then,
we employ multiple activities associated with the human body in motion, developed
in the centuries-old tradition of their use.
An art educator – who is also an artist and teacher refers to educational and
cognitive dimension of art, referring mainly to the artistic means of expression
and the impact on the personal development of transformations accompanying an
artistic creation taking place in parallel in the artistic structure of works and personality, which is reflected in the mental and emotional changes. A process of creation
itself has an artistic and educational dimension directed not to the artistic effect, but
a real experience of creation.
The essence of the educational process is an intervention aimed at changing
certain state of affairs. The change can rely on eliminating factors confounding harmonious development of the sphere, shaping the individual spheres or reorganizing
their structures. In education an art intervention has educational character because
it is usually directed toward changes of the skills, knowledge, attitudes and values
represented by the subject. Generally speaking, supporting development through
experience of art can be seen as an intervention aimed at supporting the development of a subject, by stimulating the imagination, creative thinking and activity
located within the domain of art. Its ultimate goal is the optimal development of
personality.
We look forward to hearing your ideas supporting development of children and
young people with whom you will have the opportunity to co-create the experience
of artistic creation. Certainly, it may also support your personal development.
Professor Eugeniusz Józefowski
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Marcin Berdyszak
Urodzony w Poznaniu w 1964 roku. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka oraz z rzeźby w pracowni prof.
Macieja Szańkowskiego w PWSSP w Poznaniu
w 1988 roku. Od 1989 roku związany z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu (dawniej Akademią
Sztuk Pięknych), gdzie obecnie jest profesorem
i prowadzi Pracownię Działań Przestrzennych na
Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz
prowadzi zajęcia z warsztatów twórczości edukacyjnej na Wydziale Edukacji Artystycznej
wraz z Magdaleną Parnasow-Kujawą. W latach
1999-2002 prodziekan Wydziału Edukacji Artystycznej w ASP w Poznaniu. W latach 20022008 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich
i współpracy z zagranicą, obecnie rektor tejże
uczelni. Prowadzi również Pracownię Rzeźby
w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.
Członek Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego Magazyn, którego jest współzałożycielem wraz z Tadeuszem Wieczorkiem, Piotrem Pawlakiem i Wojciechem Nowakiem.
Zajmuje się instalacją, obiektem, rysunkiem. Swoje prace prezentował na różnych
wystawach zbiorowych i indywidualnych między innymi w Polsce, Niemczech, Słowacji,
Finlandii, Szwecji, Japonii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Litwie i USA.
Brał udział w licznych spotkaniach i konferencjach dotyczących edukacji artystycznej.
Zrealizował warsztaty autorskie w kraju i za granicą.
e-mail: marcin_berdyszak@wp.pl
Marcin Berdyszak
Born in Poznań in 1964. He received a degree in painting from Professor Włodzimierz
Dudkowiak and in sculpture from Professor Maciej Szańkowski at the Academy of Fine
Arts in Poznań in 1988. Since 1989 he has been cooperating with the University of
Arts (formerly the Academy of Fine Arts) in Poznań, where he is now a lecturing professor, supervises the spatial arts studio at the Faculty of Sculpture and Spatial Arts
and, together with Magdalena Parnasow-Kujawa, has classes on educational creativity
workshops at the Faculty of Artistic Education. In the years 1999-2002 he was Associate Dean of the Faculty of Artistic Education. From 2002 to 2008 he was Pro-ViceChancellor for Student Affairs and International Cooperation. Since 2008 he has been
Rector of the UoA in Poznań. Moreover, he is in charge of the sculpture studio at the
Institute of Design of the Koszalin University of Technology.
A member of the MAGAZYN Art and Education Association, which he founded together with Tadeusz Wieczorek, Piotr Pawlak and Wojciech Nowak. He specialises in installation, object and drawing. He has presented his works at numerous collective and
individual exhibitions in Poland, Germany, Slovakia, Finland, Sweden, Japan, Mexico,
the UK, Lithuania, the USA and other countries.
He has taken part in many meetings and conferences devoted to artistic education.
He has run original workshops both in Poland and abroad.
e-mail: marcin_berdyszak@wp.pl
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Magdalena Parnasow-Kujawa
Urodzona 8 sierpnia 1975 roku w Poznaniu. Studia ukończyła z wyróżnieniem na
ASP w Poznaniu, na Wydziale Edukacji Artystycznej
w dwóch zakresach: krytyk i promotor sztuki oraz
edukator artystyczny. Studiowała także na Wydziale Grafiki tej samej uczelni. Zrobiła dyplom w zakresie grafiki warsztatowej i w zakresie malarstwa
sztalugowego.
Od 2003 roku pracuje jako asystentka prof. zw.
Marcina Berdyszaka na Uniwersytecie Artystycznym
w Poznaniu. Od 2010 roku jest kierownikiem Uniwersytetu Artystycznego III Wieku działającego
w ramach Uniwersytetu Artystycznego. W latach
2003-2006 pełniła funkcję skarbnika Polskiego
Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę (InSEA). Od 2007 roku jest
wiceprzewodniczącą tego stowarzyszenia.
W 2007 roku rozpoczęła współpracę z Muzeum
Narodowym w Poznaniu, w ramach której zajmuje się popularyzacją działań w obszarze rysunku
i malarstwa. W 2004 roku została laureatką Programu Stypendialnego Ministra Kultury
„Młoda Polska”.
W 2008 roku otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego półroczne
stypendium twórcze. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz litografią. Była uczestniczką wystaw w kraju i za granicą.
W 2012 roku obroniła doktorat na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Brała udział w licznych działaniach warsztatowych dla dzieci, młodzieży a także dla
osób dorosłych pochodzących z różnych grup społecznych.
e-mail: pracowniawarsztatow@o2.pl
Magdalena Parnasow-Kujawa
Born in Poznań on 8 August 1975. She graduated with honours from the Art Education School of the Academy of Fine Arts in Poznań with a diploma in two fields: art
criticism & promotion and art education. She also studied at the Graphic Arts School of
the Academy. She has a diploma in art printing and in easel painting.
Since 2003 she has been an assistant to Professor Marcin Berdyszak of the University of Arts in Poznań. Since 2010 she has been head of the Art University of the Third
Age which is part of the UoA. In the years 2003–2006 she was the Treasurer for the
Polish Committee of the International Society for Education through Art (InSEA). She
has been the Vice President of the Association since 2007.
In 2007 she started cooperation with the National Museum in Poznań, which consists
in popularising activities in the field of drawing and painting.
In 2004 she was given a Young Poland Scholarship by the Minister of Culture.
In 2008 she also received a half-year creative scholarship from the Minister of Culture and National Heritage.
In 2012 she received a PhD from the Faculty of Graphics and Visual Communication
of the University of Arts in Poznań.
She deals with painting, graphic arts and lithography. She has contributed to
a number of exhibitions in Poland and abroad. She has taken part in numerous workshops for children, young people and adults from various social groups.
e-mail: pracowniawarsztatow@o2.pl
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Wojciech Nowak
Urodzony w Lesznie 5 lipca 1954 roku, zamieszkały w Poznaniu. Ukończył filologię
polską ze specjalnością teatrologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Pracował w Poznańskim
Teatrze Lalki i Aktora Marcinek jako asystent reżysera i kierownik filii teatru. Od 1987 roku pracuje
w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, zajmuje się
produkcją imprez artystycznych. Prowadzi zajęcia
z zakresu produkcji teatralnej i estradowej w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Członek założyciel Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego Magazyn. Aktywnie uczestniczy
w działaniach stowarzyszenia.
e-mail: voyteknovak@wp.pl

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