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14. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego 
Biennalowa Kieszeń Vincenta
Poznań, 4-7 maja 2015

Tegoroczna edycja Kieszeni Vincenta odbyła się pod hasłem Dźwięki a sztuki wizu-
alne. Dr Jakub Żmidziński przygotował tekst wprowadzający, który wraz zaproszeniem 
do nadsyłania scenariuszy został rozesłany na początku roku do uczelni artystycznych 
i stowarzyszeń w kraju i za granicą. Z nadesłanych przez różne zespoły scenariuszy 
do realizacji w części warsztatowej wybraliśmy osiem, w tym z Polski – reprezentują-
ce uniwersytety i uczelnie artystyczne – z: Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 
Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie, Akade-
mii Sztuk Pięknych w Łodzi i Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Aktywności Społeczno- 
-Artystycznej Nie Po Drodze, a także zespoły z zagranicznych uczelni: Uniwersytetów  
z Ostrawy (Czechy) i Preszowa (Słowacja) oraz z Państwowej Akademii Projektowania 
i Sztuki w Charkowie (Ukraina).

Podczas warsztatów: Dobowa partytura, Bajkowy świat dźwięków, Wiosenna or-
kiestra, Szamański bęben, Impresje muzyczne, Rytmy sztuki, Mieszanina dźwięków, 
Ucho-oko-story poszukiwano nowych form mieszania dźwięków z działaniami wizual-
nymi. Uczestnicy podnieśli swoje umiejętności łączenia dźwięków z działaniami perfor-
matywnymi, interpretowania muzyki za pomocą malarskiej ekspresji oraz tworzenia 
dźwiękowych zapisów. 

Warsztaty dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej odbywały się w dniach 5-7 maja  
w godzinach przedpołudniowych w parku na Cytadeli, a wzięło w nich udział około 
800 uczestników. W godzinach popołudniowych podczas forum dla studentów, anima-
torów i nauczycieli warsztaty autorskie poprowadzili: Joanna Bronisławska (Wchodzę 
do gry!) oraz Tomasz Misiak (Morza dźwięków, archipelagi słyszenia i pusta partytu-
ra…), również w czasie forum dr Jakub Żmidziński wygłosił esej wizualny Synteza sztuk  
a intermedialność, studenci z Ostrawy przygotowali performans Śpiew ciała. 

Forum zakończone zostało wspólną prezentacją dokonań i rezultatów tegorocznych 
warsztatów oraz odbyła się dyskusja nad przebiegiem projektu. Przyjęto założenia 
przyszłorocznej 15. edycji Kieszeni Vincenta. Dzięki współpracy z Poznańskim Odziałem 
Doskonalenia Nauczycieli w warsztatach oraz w spotkaniach w ramach forum wzięło 
udział kilkudziesięciu nauczycieli z poznańskich szkół. 

Podsumowaniem projektu jest niniejsza publikacja, zawierająca wybrane scenariu-
sze warsztatów, artykuły, płytę multimedialną DVD ze zdjęciami, filmy oraz wybrane 
prezentacje wykonane przez zespoły. 

W zakończeniu publikacji znajduje się tekst prof. E. Józefowskiego będący zapowie-
dzią 15. edycji Kieszeni Vincenta, poświęcony problematyce warsztatów książki arty-
stycznej.
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14th International Creative Anxiety Workshops 
Vincent's Pocket at the Biennial 
Poznan, 4-7 May 2015

This year’s edition of the Vincent’s Pocket was held under the slogan „The sounds 
and the visual arts”. PhD Jakub Żmidziński prepared an introductory text that accom-
panied the invitation which was distributed at the beginning of the year to art universi-
ties and associations in Poland and abroad. From many submitted scenarios we chose 
eight to be implemented in the workshop part including Polish – representing universi-
ties and academies of arts: University of Arts in Poznan, Silesian University, The Art 
Institute of the Faculty of Arts in Cieszyn, Academy of Fine Arts in Lodz and Wroclaw 
and Association for Social and Artistic Activities not by the way, as well as teams from 
foreign universities: University of Ostrava (Czech Republic) and Presov (Slovakia) and 
from the National Academy of Design and Arts in Kharkov (Ukraine).

During the workshops entitled: The daily score, The fairytale world of sound, The 
Spring orchestra, The shamanic drum, Musical impressions, Rhythms of art, A mixture 
of sounds, An ear-eye-story we sought new forms of mixing sounds with visual activi-
ties. Participants improved their ability to combine sounds and performative actions,  
to interpret the music with expressive painting and creating audio records.

Workshops for children and junior high school students were held on 5-7 May in 
the morning in the park at the Citadel, and were attended by about 800 participants. 
In the afternoon during the Forum for students animators and teachers a special work-
shop was led by Joanna Bronisławska (I’m going to play!) and PhD Tomasz Misiak (The 
seas of sounds, the archipelagos of hearing and the empty score. The idea of   sound-
scape in everyday life and art), also during the Forum, PhD Jakub Żmidziński delivered  
visual essay entitled The synthesis of the arts and intermediality, students from Ostrava  
prepared a performance The singing of the body.

The Forum was completed by a joint presentation of the achievements and results 
of this year’s workshops also a discussion took place over the course of the project. We 
made assumptions for next year’s 15th edition of the Vincent’s Pocket. Thanks to the 
cooperation with the Teacher Training Center in Poznań workshops and the Forum was 
attended by dozens of teachers from schools in Poznań.

The summary of the project is the present publication, including selected scenar-
ios of the workshops, articles, multimedia DVD disc with photos, videos and selected  
presentations made by the teams.

At the end of this publication there is the text of Professor Eugeniusz Józefowski 
being a harbinger of the 15th edition of the Vincent’s Pocket devoted to issues of  
artist’s books.
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Gdy obrazy łączą się z dźwiękami – wprowadzenie do warsz-
tatów twórczych

Strumień życia, w którym uczestniczy każdy z nas, płynie od niepamiętnych czasów 
zmiennym torem, rozdziela się na drobne potoki, rozlewa na nowe obszary, powraca do 
dawnego koryta i znów mknie nieprzewidzianym szlakiem. Jak ogarnąć ten żywioł, jak 
odnaleźć punkty orientacyjne w tej różnorodności, jak rozumieć i jakie nadać znaczenie 
współczesnej sztuce i szerzej – ludzkiej twórczości? Blisko sto lat temu hinduski poeta  
i pedagog, R. Tagore nazwał artystę zaklinaczem rytmu. Ta formuła zdaje się być trafna 
nie tylko w odniesieniu do przeszłości – również dzisiaj, nawet jeśli artyści celowo burzą 
rytm czy zagłuszają go, nawet w działaniach spontanicznych, rytm, jako przedłużenie 
pulsu życia, pozostaje nieustannym odniesieniem. 

Przemiany cywilizacyjne silnie wpływają na nasze zmysły – rozwój technologii ma 
tyleż zwolenników, co krytyków. Podczas gdy jedni mówią o głuchocie i ślepocie współ-
czesnego człowieka lub szukają antidotum na stale wzrastające zaśmiecenie dźwię-
kowe i wizualne środowiska, inni tworzą muzykę szumów i wykorzystują odpady jako 
tworzywo sztuki. Warunkiem tworzenia w obu przypadkach pozostaje umiejętność 
świadomego słuchania i patrzenia. Ekolog dźwięku, R. Murray Schafer od lat uwrażliwia 
na zmienny pejzaż akustyczny, który nas zewsząd nieustannie otacza, natomiast F. Ló-
pez uczy słuchania „ślepego” – dogłębnego, pozbawionego związku ze swoim źródłem. 
Jedni podróżują po świecie w poszukiwaniu muzyki „korzeni”, inni doświadczają świata 
dźwięków, spacerując ze słuchawkami na uszach, a zdarza się często, że są to te same 
osoby. Ważne, by umieć słuchać: muzyki, ciszy, odgłosów świata. To pierwszy krok do 
tworzenia.

I nawet jeśli słuchamy z zamkniętymi oczami, dźwiękom towarzyszą nie tylko emo-
cje, ale i „obrazy”, wyobrażenia, wizualizacje. Kiedy otwieramy oczy, muzyka wcho-
dzi w relacje z otoczeniem, zmienia widzenie i odczuwanie miejsc. Potrafimy dostrzec 
zbieżność rytmu ornamentu z rytmem muzycznym, u synestetyków barwy dźwięków 
mogą korespondować z kolorami, plamy z akordami, kształty ze smakami. Sztuki mają 
obszary wspólne, potrafią wzajemnie inspirować, współdziałać – pozostają w dialogu. 
Granice między nimi nieraz się zacierają, jak w intermediach – często jedna zawiera się 
w drugiej. Potrafią działać na wiele naszych zmysłów, ogarniać nas totalnie.

Jak „skomponować siebie”? – tworzyć „własną” muzykę? Jak łączyć różne obsza-
ry: odbierać obrazy przez dźwięki, a dźwięki przez obrazy, doświadczać muzyki przez 
otoczenie i ruch? Czy używać do tego urządzeń elektronicznych generujących zupełnie 
nowe dźwięki, czy raczej pierwotnego instrumentarium naśladującego śpiew ptaków 
i szum wiatru? Czy podejmować tradycyjne melodie i choreografie, czy tworzyć je od 
początku? – drogowskazem pozostaje poczucie autentyczności.

Ważne, by pozostawać w dialogu, by edukacja nie zamykała, a otwierała, by uczyła 
kreatywności, pogłębiała świadomość siebie i świata. By poprzez eksperymentowanie 
zachęcała do twórczości, a twórczość była doświadczeniem wolności od gniewu i uprze-
dzeń w naszych stosunkach z ludzkim światem (Tagore) – wolności do współtworzenia 
świata bardziej ludzkiego.

Powyższe słowa niech staną się inspiracją dla studentów i pracowników wyższych 
uczelni do opracowania różnorodnych warsztatów przeznaczonych dla dzieci i młodzie-
ży – działań w dziedzinie edukacji artystycznej otwartej na świat dźwięków, rytmów, 
melodii.

dr Jakub Żmidziński
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When images are combined with sounds – an introduction to 
the creative workshops

The stream of life, in which we all participate, since time immemorial has been 
flowing variable pathways, it has been separated into small streams, poured into new 
areas,  and again it has been returning to the old bed and rushing back to an unfore-
seen trail. How to embrace this element, how to find landmarks in this diversity, how 
to understand and give meaning to contemporary art and, more broadly – human 
creativity? Nearly a hundred years ago, the Indian poet and educator Rabindranath 
Tagore called an artist a rhythm charmer. This formula seems to be accurate not only in 
relation to the past  – but also today, even if the artists deliberately break the rhythm, 
or howl down it, even in the spontaneous activities the rhythm, as an extension of the 
pulse of life remains a constant reference.

Civilization changes strongly influence our senses – the development of technology 
has its supporters and opponents. While some talk about the deafness and blindness 
of a modern man, others look for an antidote to the increasing littering of an audio and 
visual environment, others create music of noises and use waste as an art material. 
The foundation for the creation, in both cases is the ability to consciously listening and 
looking. Sound ecologist, Raymond Murray Schafer for years has been sensitizing pe-
ople to the changing acoustic landscape that constantly surrounds us, however Franci-
sco López, teaches how to listen “blindly” – and deeply, rejecting the source of sounds. 
Some people travel the world in search of music “roots”, others experience the world of 
sounds while walking with headphones on their ears, and it often happens that they are 
the same person. It is important to be able to listen to music, silence, and the sounds 
of the world alike. This is the first step to creation.

And even if we listen with our eyes closed, the sounds are accompanied not only 
by emotions, but also by “images”, visual representations, and visualizations. When 
we open eyes, the music enters into relationships with the environment; it changes 
the visions and perception of the places. We can see the convergence of the rhythm of 
the ornament with the rhythm of music, the synesthetes may see the correspondence 
between the tones of the sounds and the colors, the spots with the chords and the 
shapes with the flavors. Arts have common areas, they can inspire each other, work 
together – remain in dialogue. The boundaries between them are often blurred, as in 
intermedia – where one is in the second. They can affect many of our senses, we and 
embrace us totally.

How to “compose ourselves”? – Create “our own” music? How to combine different 
areas: to receive images by sounds and the sounds by the images, to experience music 
through the environment and movement? 

Should we use electronic devices to generate completely new sounds, or rather the 
original instruments, mimicking birdsong and the sound of the wind? Should we employ 
the traditional melodies and choreographies, or create them from scratch? – the only 
signpost seems to be a sense of authenticity.

It is important to remain in a dialogue, to make education not close but open 
minds, teach creativity and deepen the awareness of the self and the world. To make 
education encourage to creativity through experimentation, and the creativity would be 
freedom from anger and prejudice in our relationship with the human world (Tagore) – 
the freedom to contribute to create a more human world.

Let’s the above mentioned words be an inspiration for students and academics to 
develop a variety of workshops for children and young people – activities in the field of 
art education open to the world of sounds, rhythms, and melodies.

PhD Jakub Żmidziński
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Program/warsztaty, forum

4 maja (poniedziałek) 
16.30-18.00 Spotkanie organizacyjne w parku na Cytadeli, okolice Amifiteatru, pobra-
nie materiałów na warsztaty

5 maja (wtorek)
10.00-12.30 Warsztaty z dziećmi i młodzieżą, park Cytadela, ok. Amfiteatru
17.00-20.30 Forum Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą
17.00-17.45 dr Jakub Żmidziński Synteza sztuk a intermedialność. Esej wizualny, dla 
studentów, nauczycieli i animatorów
18.00-20.30 Joanna Bronisławska (psud. art. Asi Mina) Wchodzę do gry!, warsztat 
dla uczestników projektu

6 maja (środa)
10.00-12.30 Warsztaty z dziećmi i młodzieżą, park Cytadela, ok. Amfiteatru
18.00-20.00 Forum Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą
18.00-20.00 dr Tomasz Misiak Morza dźwięków, archipelagi słyszenia i pusta party-
tura. Idea pejzażu dźwiękowego w życiu codziennym i sztuce, warsztat dla nauczycieli 
i animatorów

7 maja (czwartek)
10.00-12.30 Warsztaty z dziećmi i młodzieżą, park Cytadela, ok.  Amfiteatru
17.00-20.30 Forum Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą
17.00-17.45 doc. Jiři Surůvka i jego zespół Śpiew ciała – performance dla studen-
tów, nauczycieli i animatorów
18.00-20.00 Prezentacje warsztatów zrealizowanych podczas Kieszeni Vincenta 2015
20.00-20.30 Dyskusja
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Program/Workshops, Forum

May 4 (Monday)
16.30-18.00 organizational meeting in the park at the Citadel, next to Amphitheatre, 
distributing materials for workshops

May 5 (Tuesday)
10.00-12.30 Workshops with children and youth, Citadel Park, next to the Amphi-
theatre
17.00-20.30 the Forum at the Common Scene, Brandstaetter 1/Za Cytadelą Street 
about 17.00-17.45 PhD Jakub Żmidziński, The synthesis of the arts and the interme-
diality. The visual essay – for students, teachers and cultural animators
about 18.00-20.30 Joanna Bronisławska (pseudonym Asi Mina). "I'm going to play!” 
a workshop for the project participants

May 6 (Wednesday)
10.00-12.30 Workshops with children and youth, Citadel Park, next to the Amphi-
theatre
18.00-20.00 the Forum at the Common Scene, Brandstaetter 1/Za Cytadelą Street
18.00-20.00 PhD Tomasz Misiak "The seas of sounds, the archipelagos of hearing 
and the empty score. The idea of soundscape in everyday life and art”. The workshop 
for teachers and cultural animators

May 7 (Thursday)
10.00-12.30 Workshops with children and youth, Citadel Park, next to the Amphi-
theatre
17.00-20.30 the Forum at the Common Scene, Brandstaetter 1/Za Cytadelą Street
about 16.00-16.45 Doc. Jiři Surůvka and his team, The singing of the body –  
a performance for students, teachers and cultural animators
17.00-20.00 Presentation of the workshop carried out during the 2015 Vincent's 
Pocket 
20.00 discussion
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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, 
Tadeusz Jakubowski, Agnieszka Lipiak, Wojciech Nowak, Ewa Obrębowska,
Lucyna Perz, Anna Raichenbach, Marian Suchanecki, Tadeusz Wieczorek

Polska Poland
Aleksandra Andreeva, Mikołaj Basiński, Jakub Bąkowski, Piotr Bedliński, 
Marcin Berdyszak, Marie Boszczyk, Maciej Bronikowski, Joanna Bronisławska,  
Nicole Bukowicka, Zuzanna Czajkowska, Krzysztof Dziemian, Małgorzata Gralińska, 
Monika Hołubowicz, Joanna Ikierska, Eugeniusz Józefowski, Ewelina Kolasa,  
Ewa Linkiewicz, Beata Marcinkowska, Maria Milosavljević, Tomasz Misiak, 
Izabella Nowacka, Ignacy Oboz, Magdalena Parnasow-Kujawa, Natalia Pater-Ejgierd, 
Iwona Prusko, Agata Radom, Martyna Radom, Aleksandra Rybicka, Marta Tracewska, 
Anna Waligóra, Maciej Waraczewski, Antonina Weber, Małgorzata Węglarz,  
Dominika Winiecka-Dębińska, Katarzyna Zarzycka, Jakub Żmidziński, Monika Żurek

Czechy Czech Republic
Jiři Suruvka, Matěj Batko, Dáša Skřivánková, Kristýna Stránská

Słowacja Slovakia
Tatiana Bachurová, Beáta Čabaková, Veronika Kakarová, Sabína Vodová

Ukraina Ukraine
Michael Opalev, Svetlana Burlaka, Sevilia Ibrahimova, Angelina Slatina



Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket 13



Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket14

Opieka artystyczna nad projektami 
Artistic supervision of projects

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Polska) 
Poznan University of Arts (Poland) 
prof. Marcin Berdyszak 
dr Magdalena Parnasow-Kujawa

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Polska)
The Strzemiński Academy of Fine Arts, Łódź (Poland)
prof. Wiesław Karolak
dr Beata Marcinkowska

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Polska)
The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw (Poland) 
prof. Eugeniusz Józefowski

Państwowa Akademia Projektowania i Sztuki w Charkowie (Ukraina) 
Kharkiv State Academy of Design and Arts (Ukraine)
prof. Michael Opalev

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie Po Drodze (Polska)
Social and Artistic Activity Association Not by the Way, Suwałki (Poland)
mgr Krzysztof Dziemian

Uniwersytet w Ostrawie (Czechy) 
University of Ostrava (Czech Republic)
doc. Jiři Surůvka

Uniwersytet w Preszowie (Słowacja) 
University of Presov (Slovakia
dr Tatiana Bachurová

Uniwersytet Śląski, Instytut Sztuki w Cieszynie (Polska)
Silesian University, Institute of Art in Cieszyn (Poland)
mgr Ewa Linkiewicz
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Impresje muzyczne Musical Impressions
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Dobowa partytura A daily score
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Dobowa partytura

O warsztacie
Uczestnicy zajęć analizować będą muzykę, jaką wyemanować potrafi z siebie jedna 
doba, której linię melodyczną dzieci będą uwieczniać za pomocą kompozycji barwnej,  
w ostatecznej formie przetworzonej w swoistą partyturę. Za inspirację posłużą tutaj 
dzieła i teorie Wasilija Kandińskiego, zgodnie z którymi każdy kolor ma swoją we-
wnętrzną osobowość oraz muzykę.
Wstęp
Powitanie uczestników, rozmowa na temat kolorów i ich znaczeń według Kandińskiego 
oraz tego, jak malarz  rozumiał muzyczność barw.
Etap I – Kolory
Uczestnicy zostają podzieleni na grupy i każdej z nich przydzielony zostaje konkretny 
przedział czasowy/ pora dnia (pomiędzy uczestników zostanie „rozdzielona czasowo 
cała doba”), a zadaniem będzie przeanalizowanie tego czasu pod względem charakte-
rystycznych odgłosów, dźwięków. Następny etap warsztatu to przełożenie tych wartości 
na kolory – tworzenie kompozycji barwnej. Przełożenie dźwięków na wizualną formę 
odbędzie się według wypracowanych uprzednio zasad (nawiązanie do Kandińskiego).
Etap II – Partytura
Pomiędzy drzewami prowadzący rozwieszają sznurek tak, by był nieco ponad głowami 
uczestników, by można było na nim umieścić chronologicznie, zgodnie z czasowymi 
podziałami doby, wszystkie prace. Osobne realizacje złączą się w całość, tworząc  ty-
tułową dobową partyturę.
Etap III
(nie musi być zrealizowany, warsztat może mieć tylko dwa pierwsze etapy)
Cała grupa próbuje przedstawić dźwiękowo powstałą partyturę, tym razem kolorom 
przyporządkowując dźwięki. Na koniec, po przeprowadzonych próbach, uczestnicy ko-
lejno prezentują za pomocą głosu i dostępnych materiałów  dźwięki doby (nie budują 
instrumentów, tylko wykorzystują potencjał dźwiękowy konkretnych materii, z których 
uprzedni tworzyli części partytury). Działanie zostaje zarejestrowane kamerą.
Podsumowanie
Omówienie całego warsztatu i dzielenie się refleksjami.
Czas
ok. 1,5 godziny
Materiały i narzędzia

teksty o kolorach (Kandiński), sznurek, klamerki, różne papiery, farby akrylowe, róż-• 
ne folie, kolorowe taśmy klejące, kartony różne, kolorowe worki na śmieci, kolorowe 
reklamówki z odzysku, nożyczki, pędzle (duże)
Sprzęt

kamera• 
Wiek uczestników

12-15 lat• 

Scenariusz i prowadzenie: Dominika Winiecka-Dębińska, Antonina Weber, Jakub Bąkowski
Opieka artystyczna: prof. Marcin Berdyszak, dr Magdalena Parnasow-Kujawa

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Polska)
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A daily score

The workshop
The participants will analyze the music emanated from one day whose melodic line will 
be captured using color composition, in its final form processed in a specific score. As 
inspiration will serve the works and theories of Vasily Kandinsky, according to which 
each color has its own inner personality and music.
Introduction
Welcoming the participants, the conversation about the colors and their meanings  
according to  Kandinsky’s theory and how the painter understood the musicality of 
colors.
Stage I – Colors
The participants are divided into groups and each of them is assigned a specific time 
period / time of day (the participants will cover all  daily time intervals), and the task 
will be to examine this time in terms of its characteristic noises, sounds. The next stage 
of the workshop is to translate these values   into colors – creating a colorful composi-
tion. Translating sounds into visual form will take place according to previously develo-
ped principles (according to Kandinsky).
Stage II – Score
The animators stretch a string among the trees a bit over the heads of the participants 
to be able to put  in chronological order, and in accordance with the timing divisions 
of the day, all  participants’ works. In this way separate works will fuse together into  
a whole, forming a title daily score.
Stage III
(It does not have to be realized, the workshop may consist of the first two stages)
The whole group tries to present the resulting sound score, this time by assigning co-
lors to sounds. Finally, after performance tests, the participants present the sounds of  
a day using voices and available materials day (they do not build instruments but use 
the potential of sound specific matter, which formed part of the former score). This 
action will be recorded on a camcorder.
Summary
An overview of the workshop and sharing thoughts.
Time
approx. 1.5 hours
Materials and tools

texts about colors (Kandinsky), string, clips, various papers, acrylic paint, various • 
films, colored tapes, different colored cartons, garbage bags, colored used bags, scis-
sors, brushes (large)
Equipment

Camera• 
Age of participants

12-15 years• 

Scenario and conducting Dominika Winiecka-Dębińska, Antonina Weber, Jakub Bąkowski 
Artistic supervision: Professor Marcin Berdyszak, PhD Magdalena Parnasow-Kujawa 

University of Arts in Poznan (Poland)
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Dobowa partytura A daily score
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Bajkowy świat dźwięków A fairy-tale world of sounds
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Bajkowy świat dźwięków

Opis
Dzieci od najmłodszych lat lubią opowiadać niezwykłe historie, które im się przytrafiły, 
bądź też takie, które nigdy nie miały miejsca. Rodzice, dziadkowie, koledzy słuchają 
ich z zainteresowaniem. Dlaczego więc nie wykorzystać tego potencjału i nie stworzyć 
czegoś zupełnie nowego? Bajkowy świat dźwięków to warsztaty skierowane głównie do 
uczniów szkół podstawowych, rozwijają one kreatywne myślenie dzieci oraz pokazują, 
że „bez prądu” również można się dobrze bawić! Uczestnicy warsztatów za pomocą 
różnych materiałów m.in. kamieni, pustych butelek, kartonów, folii będą starali się uzy-
skać jak najwięcej odgłosów natury i życia codziennego (np. wiatr, zamykanie drzwi), 
które będą wykorzystane w ich autorskich pomysłach na bajkę. Uczestnicy warsztatów 
poprzez działanie dźwiękiem, obrazem i gestem przeniosą nas w zupełnie nowy, ma-
giczny świat.
Cele ogólne
- dzieci wiedzą, jak powstają/ powstawały dźwięki w bajkach
- potrafią skojarzyć dźwięk w bajce z przedmiotem, którego użyto do wykonania 
dźwięku
Cele szczegółowe
- potrafią stworzyć dźwięki do użycia w bajce
- potrafią improwizować przy opowiadaniu bajki
- próbują być aktorami improwizowanego „teatrzyku”  
- wiedzą, że jest możliwa zabawa „bez prądu”
- rozwijają kreatywność
Metody pracy
pogadanka (jak powstawały dźwięki w bajkach)
pokaz (w jaki sposób można użyć danych przedmiotów, żeby wydały odpowiedni 
dźwięk)
praktyczne (wykonanie bajki z dźwiękami)
Formy pracy
grupowa (5 osób w grupie)
Technika plastyczna
wystąpienie teatralne, tworzenie dźwięków, rysowanie scen do bajki
Szczegółowy przebieg warsztatów
1. Wyjście razem z dziećmi na miejsce odbywania się warsztatów, przywitanie i wza-
jemne przedstawienie się (dzieci mogą na małych karteczkach napisać swoje imię  
i przykleić na koszulki).
2. Prowadzący opowiada skróconą historię dźwięku w filmach:
- początkowo filmy bez dźwięku
- później dodano wyłącznie muzykę jako tło, brak odgłosów np. zamykanych drzwi
- następnie dźwięk nagrywano w studiu, jednak często następował brak synchronizacji 
z obrazem
- później już używano przedmiotów takich, jak połówki orzecha kokosowego, dużej 
płachty metalu, drutu itp. do tworzenia dźwięków w bajkach i nie tylko.
3. Prowadzący przytaczają przykłady jednych z najbardziej znanych bajek Disneya. 
Proszą dzieci o zastanowienie się nad dźwiękami:
- jakich przedmiotów mogli użyć twórcy do wywołania danego dźwięku?
- czy użyłbym/ użyłabym tego samego do stworzenia tego dźwięku?
- czy i dlaczego praca ludzi wykonujących dźwięki do bajek jest ciężka?
4. Prowadzący rozdają dzieciom przedmioty. Każdy wybiera po trzy różnego rodzaju. 
Rozmowa:
- jakie są te przedmioty? Jak wyglądają? Czy są grube, cienkie, ciężkie, lekkie, chro-
powate itd.
- jakie wydają dźwięki? (przy uderzeniu o siebie nawzajem, o coś twardego, miękkiego 
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etc.) czy są przyjemne, głośne, ciche?
- jak te dźwięki można użyć w filmie/ bajce? Czy są to dźwięki bardzo potrzebne, czy 
raczej mniej?
5. Prowadzący proszą, by dzieci podzieliły się na pięć grup 5-osobowych. Każda z grup 
wybiera 5 różnych przedmiotów, które posłużą do tworzenia dźwięków. Zadaniem dzie-
ci będzie stworzenie w większości improwizowanej bajki, której temat wylosują. W baj-
ce tej powinny znaleźć się dźwięki stworzone przez 5 wybranych przedmiotów. Dzieci 
mają kilka/ kilkanaście minut na przygotowanie się; mogą sprawdzić, jakie dźwięki po-
wstają z wybranych przedmiotów, rozmawiają o przebiegu bajki, myślą o tym, czy będą 
niezbędne jeszcze jakieś rekwizyty. Dzieci w międzyczasie rysują wybrane sekwencje 
do wymyślonej bajki. Podczas przedstawienia prezentują prace plastyczne, łącząc je  
z efektami dźwiękowymi.
6. Prezentacja wymyślonych bajek przed uczestnikami warsztatów. Dzieci oglądają wy-
stępy innych grup, a po przedstawieniach przychodzi czas na rozmowę:
- jakich przedmiotów użyły inne grupy? Czy były to dobrze dobrane przedmioty do 
danego dźwięku?
- co było dobre, a co złe? (nauka krytyki bez obrażania kolegów), co by zmienili?
7. Zakończenie warsztatów. Prowadzący dziękują dzieciom za wspólną zabawę i naukę. 
Równocześnie pytają:
- czy nauczyli się, jak można sobie radzić w sytuacjach nudy, braku prądu i Internetu?
- czy chciałyby kiedyś powtórzyć takie warsztaty lub jako zabawę w swoim gronie (lub 
z rodziną)?
8. Prowadzący robią sobie z grupą dzieci wspólne zdjęcie.
9. Wspólne sprzątanie miejsca. Pożegnanie z grupą dzieci.
Materiały i narzędzia

białe brystole, kartki A4 z bloku rysunkowego, kredki, kredki świecowe, tłuste pa-• 
stele, flamastry, kamienie, patyki, metalowe rurki, puste butelki szklane i plastikowe, 
płachty materiału, sznurki, groch, fasola, ryż, woreczki jednorazowe, folia bąbelkowa, 
folia aluminiowa, nożyczki
Wiek uczestników

8-12 lat• 

Scenariusz i prowadzenie: Marie Boszczyk, Nicole Bukowicka, Małgorzata Węglarz, Monika Żurek
Opieka artystyczna: mgr Ewa Linkiewicz

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Sztuki, Wydział Artystyczny w Cieszynie (Polska)
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A fairy-tale world of sounds

Description
Children from an early age like to tell extraordinary stories that happen to them or 
those that have never took place. Parents, grandparents, friends listen to them with 
interest. Why not use this potential and create something completely new? A fairy-tale 
world of sounds is a workshop aimed mainly at primary school children, it develops 
children’s creative thinking and shows that good fun does not require extra gadgets! 
The participants using different materials including stones, empty bottles, cartons, 
foils will try to get as many sounds of nature and everyday life as possible (e.g. wind, 
closing the door), which they will later use in their stories. Workshop participants thro-
ugh the action of sound, image and gesture will move us in a completely new, magical 
world.
General Objectives
- children know how arise / arose sounds in fairy tales
- they are able to associate the sound from a fairy tale with the object that was used 
to perform this sound
Specific objectives
- they can create sounds to use it in a fairy tale
- they are able to improvise when telling tales
- they try to be actors from the improvised “theater”
- they know that it is possible to play “without extra gadgets”
- they develop creativity
Working methods
talk (how sounds were created in fairy tales)
show (how to use the available subjects to produce certain sounds)
practical (performing a fairy-tale with sound)
Forms of work
Group (5 persons per group)
Art Technique
theater performance, creating sounds, drawing scenes of a fairy tale
Detailed course of the workshop
1. Welcoming and introducing (children can write down their names on small pieces of 
paper and stick them on their shirts).
2. Teacher tells the abbreviated history of sound in films:
- initially movies without sound
- later sounds added only as background music, no noise such as e.g. closing doors
- then the sound was recorded in the studio, however, often followed by a lack of syn-
chronization with the image
- later some objects were used, such as coconut halves, large sheets of metal, wire, 
etc. to create sounds in fairy tales, and others.
3. The animators cite examples of some of the most famous Disney productions. They 
ask children to reflect on the sounds:
- what items could be used to produce a particular sound?
- would you use it to create this sound?
- whether and why the work of making sounds for fairy tales is heavy?
4. The animator gives children different objects. Each child chooses three things of  
a different kind. Conversation:
- what are these items? How do they look like? Are they thick, thin, heavy, light, rough 
and so on?
- what kinds of sounds do they make? (hitting each other, hitting something hard soft, 
etc.) are these sounds pleasant, loud, quiet?
- how can these sounds can be used in the film / fairy tale? Are these sounds needed 
or not?
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5. The animator divides children into five groups of 5 persons. Each group selects 5 dif-
ferent items that will be used to create sounds. The task of the children is to create an 
improvised fairy tales, the theme of which they will draw. This fairy tale should include 
the sounds created by the 5 selected items. Children have a few / several minutes to 
prepare their presentation; they can check what kind of sounds is created from selec-
ted objects, they should talk about the progress of fairy tales, think whether they need 
some props. In the meantime children draw selected sequences to imaginary fairy tale. 
During the show they present art works, combining them with sound effects.
6. Presentation of fairy tales invented by the workshop participants. Children are wat-
ching other groups’ performances and discuss them:
- what kind of objects was used by other groups? Were they well-chosen items to the 
sound?
- what was good and what bad? (children learn to criticism without offending colle-
agues), what could be changed?
7. The end of the workshop. The animators thank the children for a common play and 
learning. At the same time they ask children:
- if they have learned how to deal with situations of boredom, lack of electricity and 
the Internet?
- if they wish to repeat such workshops or play in this way in the peer group (or fami-
ly)?
8. The animators take a photo with children. 
9. Joint cleaning the place. Farewell to a group of children.
Materials and tools

white Bristol, A4 with drawing pad, pencils, crayons, greasy pastels, markers, sto-• 
nes, sticks, metal tubes, empty glass bottles and plastic sheeting material, strings, 
peas, beans, rice, disposable bags, bubble wrap, aluminum foil, scissors
Age of participants

8-12 years• 

Scenario and conducting: Marie Boszczyk, Nicole Bukowicka, Malgorzata Węglarz, Monika Żurek
Artistic supervision: MA Ewa Linkiewicz

University of Silesia in Katowice, the Art Institute, Faculty of Art in Cieszyn (Poland)
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Bajkowy świat dźwięków A fairy-tale world of sounds
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Wiosenna orkiestra Spring orchestra
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Wiosenna orkiestra

Opis
Warsztaty mają na celu uwrażliwienie dzieci na muzykę poprzez zapoznanie ich z utwo-
rami kompozytorów oraz dźwiękami pochodzącymi z najprostszych instrumentów. Za-
daniem dzieci będzie stworzenie własnej graficznej partytury oraz wykonanie prostych 
instrumentów muzycznych. Finał warsztatu to powołanie Wiosennej orkiestry i wspólne 
wykonanie utworu opartego na namalowanych wcześniej partyturach ułożonych w jed-
ną całość. 
Cel
Rozbudzenie kreatywności, uwrażliwienie dzieci na dźwięki prostych instrumentów oraz 
zapoznanie ich z muzyką wybranych kompozytorów. Podczas warsztatu ważne będzie 
także przedstawienie grupie kilku podstawowych pojęć z zakresu elementów dzieła 
muzycznego takich, jak dynamika (siła/ głośność dźwięku), agogika (tempo), artyku-
lacja (sposób wydobycia dźwięku).
Przebieg
Warsztat podzielony jest na dwa etapy. W pierwszej części warsztatu dzieci będą miały 
za zadanie namalować farbami i czarnym tuszem autorską graficzną partyturę. Inspi-
racją będą fragmenty utworów muzycznych grane na skrzypcach przez jedną z prowa-
dzących. Następnie uczestnicy zapoznają się z różnymi przykładami partytur graficz-
nych. Partytury stworzone przez uczestników będą miały dowolną formę – warunek 
jaki muszą spełnić, to odzwierciedlenie charakteru utworu zagranego na skrzypcach. Po 
każdym fragmencie muzyki prowadzące pytają dzieci, z czym kojarzy im sie dany frag-
ment oraz przedstawiają pojęcia, które mogą pomóc w opisywaniu usłyszanej melodii 
(pytania typu: czy muzyka była szybka, wolna, głośna, cicha, skoczna, spokojna itd.). 
Druga część polega na zbudowaniu własnych instrumentów. Na terenie warsztatu po-
rozrzucane będą rzeczy, które dzieci będą musiały świadomie dobrać do siebie, aby 
zrobić z nich proste instrumenty muzyczne. Finałem warsztatu będzie powołanie Wio-
sennej orkiestry i wspólne wykonanie utworu opartego na namalowanych wcześniej 
partyturach ułożonych w jedną całość. Linię melodyczną zagra na skrzypcach prowa-
dząca, a dzieci wraz z pozostałymi prowadzącymi będą akompaniować jej na skonstru-
owanych przez siebie instrumentach.
Materiały i narzędzia

skrzypce (własność prowadzącej), 25 białych brystoli 100x70 cm, farby akrylowe • 
(różne kolory: niebieski, żółty, czerwony, zielony, różowy, fioletowy, pomarańczowy), 
2 paczki pinezek, mały młotek, drut, 1x1m sztywnej folii, 20 dkg małych gwoździ, 50 
pędzli (w tym 25 szerokich i 25 węższych), 4 kg ryżu, paczka patyków do szaszłyków, 
5 buteleczek czarnego tuszu, 6 par nożyczek, 3 nożyki, sznurek cienki, 2 opakowania 
strun do gitary, 10 pustych butelek plastikowych, ręczniki papierowe, 9 szklanek
Wiek uczestników

10-12 lat• 

Scenariusz i prowadzenie: Ewelina Kolasa, Maria Milosavljević, Małgorzata Gralińska
Opieka artystyczna: dr Beata Marcinkowska
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (Polska)
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The Spring orchestra

Description
The workshop aims to sensitize children to the music by familiarizing them with the 
works of composers and sounds coming from the simplest instruments. The task of the 
children will be creating their own graphic scores and production of the simple musical 
instruments. The finale of the workshop will be the establishment of the Spring Orche-
stra and the joint performance of a work based on previously painted scores arranged 
in a single unit.
Aim
Stimulating creativity, sensitization children to the sounds of simple instruments and 
familiarization them with the music of selected composers. During the workshop, it 
will be important also to present a group of several basic concepts of musical work 
elements such as dynamics (strength / volume of sound), agogics (tempo), articulation 
(the way of sound production).
Outline
The workshop is divided into two stages. In the first part of the workshop the children 
will paint with paints and black ink an original graphic score. The inspiration of the work 
will be the music played on the violin by one of the animators. Then the participants will 
be acquainted with various examples of graphic scores. Scores created by the partici-
pants may have any form – the only condition which must be fulfilled is that works have 
to reflect the music played on the violin. After each piece of music the animators will 
ask children about their associations and present concepts that can help in describing 
heard tunes (questions such as whether the music was fast, slow, loud, quiet, lively, 
calm etc.).
The second part is to build own instruments. Children will have to look for scattered 
throughout the workshop place things and consciously choose them to make some 
simple musical instruments. The finale of the workshop will be the establishment Spring 
Orchestra and the joint performance of a work based on previously painted scores  
arranged in one unit. The melodic line will be played on the violin by the animator and 
children along with the rest of the animators will accompany her on their hand-made 
instruments.
Materials and tools

Violin (animator’s property), 25 white bristles 100x70 cm, acrylic paint (various  • 
colors: blue, yellow, red, green, pink, purple, orange), 2 packs of pushpins, a small 
hammer, wire, 1x1m rigid film, 20 grams of small nails, 50 brushes (including 25 wide 
and 25 narrower), 4 kilograms of rice, a bag of sticks skewers, 5 bottles of black ink,  
6 pairs of scissors, 3 blades, thin string, 2 packs of strings for guitars, 10 empty plastic 
bottles, paper towels, 9 glasses.
Age of participants

10-12 years• 

Scenario and conducting: Ewelina Kolasa, Maria Milosavljević, Malgorzata Gralińska
Artistic supervision: PhD Beata Marcinkowska

Academy of Fine Arts in Lodz (Poland)
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Wiosenna orkiestra Spring orchestra



Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket30

Szamański bęben The shamanic drum
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Szamański bęben – kompozycja audiowizualna

Opis 
Celem warsztatów jest wykonanie przedmiotów z pogranicza muzyki i sztuk wizual-
nych. Uczestnicy zajęć wykonywać będą bębny szamańskie – służące dawniej do zakli-
nania rzeczywistości. Szczególna uwaga zwrócona będzie na walory artystyczne tego 
typu przedmiotów oraz możliwość połączenia działań malarskich z dźwiękiem. Efekt 
– to pewien obraz procesu kształtowania dzieła malarskiego będącego często rodza-
jem zabiegów rytualnych. Przywołane zostaną akty twórcze Jacksona Pollocka i innych 
artystów z nurtu action painting. Podczas warsztatów wykonane zostaną dwa autono-
miczne dzieła posiadające walory malarskie: płótno bębna szamańskiego oraz nagra-
nie audio obrazujące przebieg procesu. Uczestnicy będą mogli dodatkowo rozszerzyć 
klasyczne spojrzenie na malarstwo, wykorzystując nie tylko farby i pędzle, ale również 
inne alternatywne materiały, które pozwolą uzyskać zróżnicowane efekty dźwiękowe. 
Wykonane dzieła zaprezentowane zostaną jako obiekty przestrzenne lub – po zdjęciu 
płócien z bębnów – jako tradycyjne obrazy wiszące na ścianach. Do ekspozycji do-
łączona będzie taśma z „eksperymentalną” muzyką, co pozwoli określić całość jako 
instalację audiowizualną.
Cele
- poszukiwanie nowych środków wyrazu
- rozwijanie umiejętności wykorzystania przypadkowości do tworzenia kompozycji na 
płaszczyźnie
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie 
- zapoznanie się z pojęciem action-painting
- rozwijanie myślenia twórczego i własnej ekspresji
Zakładane efekty
- uczestnik podnosi swoją wrażliwość na wartości malarskie
- umie wykorzystywać przypadkowe plamy, zacieki i inne wartości formalne do tworze-
nia malarskiej kompozycji
- potrafi intuicyjnie zaakceptować wartości malarskie wynikające z pracy nad obrazem
- potrafi wykonywać swoje zadania w ramach pracy w grupie
- potrafi docenić rolę procesu twórczego w powstawaniu dzieła
- potrafi przy pomocy wyobraźni twórczej stworzyć narzędzia malarskie z przedmiotów 
do tego nie przeznaczonych
- jest zdolny do improwizacji i działania spontanicznego
- potrafi podjąć próbę przełożenia efektów dźwiękowych na środki malarskie
Problematyka
Szaman – postać znana w archaicznych społeczeństwach – pełnił funkcję magicznego 
przewodnika lub pośrednika pomiędzy światem żywych a krainą przodków. Poprzez 
swoiste obrzędy zdolny był do nawiązania kontaktu z duchami w celu wyjaśnienia zda-
rzeń nieznanych reszcie społeczności. Próbował np. „wynegocjować” deszcz w czasie 
suszy lub znaleźć lekarstwo na dręczącą ludność chorobę. Używał do tych celów spe-
cyficznych atrybutów:  różnego rodzaju masek rytualnych, stroju szamańskiego czy 
bębna. Jego działania łączyły w sobie różne dziedziny (np. taniec, śpiew i malarstwo). 
W obecnych czasach postać szamana istnieje jedynie w folklorze i legendach. Usługi 
szamańskie zostały zastąpione przez profesjonalnych lekarzy, psychoanalityków czy 
meteorologów. Wykonanie bębna szamańskiego jest więc próbą zajrzenia w przeszłość, 
wskrzeszenia rytuałów zapomnianych, a być może ważnych i pomocnych w poprawie 
samopoczucia i wyrażenia własnej ekspresji. 
Przebieg zajęć
- omówienie projektu 
- wykonanie okrągłego podobrazia, o naprężonej strukturze pozwalającej na wydoby-
wanie z niej dźwięków i doczepienie dyktafonu rejestrującego dźwięki przesuwanych po 
powierzchni materiałów malarskich
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- ustawienie statywu tak, by dokumentował działania na płótnie 
- wybór nietypowych materiałów malarskich (np. piłeczki tenisowe, gąbki, szmatki na-
sączone farbą, owoce, kamienie, okrągłe przedmioty o wystarczającym ciężarze, dłonie 
itd.)
- dobór „klucza muzycznego”, na którym oparte będą działania plastyczne
- wypełnianie farbą podobrazia bez użycia tradycyjnych narzędzi (pędzli, szpachli); 
dokumentowanie każdej zmiany przy pomocy aparatu fotograficznego
- dyskusja na temat kompozycji, kolorystyki, szukanie optymalnych rozwiązań dla da-
nego obrazu (próba wykorzystania przypadku i wzbogacenia go świadomymi działa-
niami)
- dyskusja, dzielenie się refleksjami i osobistymi przeżyciami związanymi z projektem, 
przygotowanie dokumentacji z realizacji projektu: zdjęcia oraz prezentacja multime-
dialna (animacja pokazująca przebieg procesu twórczego oraz odsłuchanie utworu mu-
zycznego powstałego podczas pracy nad obrazem).
Metody dydaktyczne
objaśnienie, metoda projektów, zajęcia plastyczne
Technika pracy
malarstwo, duży format, farba plakatowa lub akrylowa, farby naturalna
Czas trwania 
120 minut
Materiały

farby plakatowe, papiery, szmatki, różnorodne materiały, owoce, kamienie, płótno, • 
które można twórczo wykorzystać
Sprzęt

aparat fotograficzny, statyw, komputer i programy graficzne, dyktafon• 
Wiek uczestników 

12-15 lat• 

Scenariusz: Ignacy Oboz
Prowadzenie: Zuzanna Czajkowska, Ignacy Oboz, Katarzyna Zarzycka

Opieka artystyczna: prof. Eugeniusz Józefowski
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Polska)
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The shamanic drum –an audiovisual composition

Description
The aim of the workshop is to make objects from the border area between music and 
visual arts. Participants will perform shamanic drums - formerly used to conjure reality. 
Special attention will be on the artistic merits of this type of objects and the possibi-
lity of the combination of painting with sound. The result – a certain image formation 
process of a painting which is often a kind of ritual treatments. Reference will be made 
creative acts Jackson Pollock and other artists with action painting. During the work-
shop will be conducted two autonomous works having the qualities of painting: canvas 
shamanic drum and audio recording illustrating the process. Participants will be able 
to further extend the classic look at the painting, using not only paints and brushes, 
but also other alternative materials that would get different sound effects. Completed 
works will be presented as a spatial objects or – after removing the canvases of drums  
– as traditional paintings hanging on the walls. Exposure will be attached to the tape of 
“experimental” music, which will determine all the audiovisual installation.
Objectives
- The search for new means of expression
- Developing the ability to use randomness to create a composition on the plane
- Developing teamwork skills
- Familiarization with the concept of action painting
- The development of creative thinking and self-expression
Expected results
- Participants raise their sensitivity to the value of painting
- They know how to use random spots, stains and other formal values   to create pain-
terly compositions
- can intuitively accept the painting arising from work over the image
- are able to perform tasks within the group work
- are able to appreciate the role of the creative process in the creation of works
- are able to create a painting tools with objects not intended for
- are capable of improvisation and spontaneous actions
- can try to translate the sound effects on measures painting
Issues
A Shaman – a figure known in archaic societies – he was a magical guide or interme-
diary between the world of the living and a land of ancestors. Through specific rituals 
he was able to make contact with the spirits in order to clarify the events unknown to 
the rest of the community. He tried to. “Negotiate” the rain in times of drought or find 
a cure for the disease tormenting population. He used to these targets specific attribu-
tes: all kinds of masks, ritual, shamanic costume and drum. He managed to combine 
different fields (eg. Dancing, singing and painting). Nowadays, there are only shaman 
figures in the folklore and legends. Shamanic services have been replaced by professio-
nal doctors, psychoanalysts or meteorologists. Implementation of the shamanic drum 
is therefore an attempt to peer into the past, resurrecting the forgotten rituals, and 
perhaps important and helpful in improving the well-being and self-expression.
The course schedule
- Discussion of the project
- Execution of circular canvas, with constrained structure allowing it to extract sounds 
and attaching voice recorder, recording sounds sliding along the surface of painting 
materials
- Set the tripod to document action on canvas
- Unusual choice of painting materials (eg. Tennis balls, sponge, cloth soaked with pa-
int, fruits, stones, round objects of sufficient weight, hands etc.)
- The choice of “musical key,” which will be base for arts activities
- Filling the canvas with paint without the use of traditional tools (brushes, putty); 
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documenting each change with the camera
- Discussion on the composition, colors, finding optimal solutions for the image (at-
tempt to use it to enrich the event and conscious actions)
- Discussion, sharing thoughts and personal experiences related to the project,
preparation of project documentation: photographs and a multimedia presentation 
(animation showing the creative process and the resulting piece of music to listen to 
while working over the image)
Teaching methods
explanation, the projects method, art classes
Work technique
painting, large format poster or acrylic paint, paint natural
Duration
120 minutes
Materials

poster paint, paper, cloth, a variety of materials, fruits, stones, canvas that you can • 
creatively use
Equipment

camera, tripod, computer and graphic software, voice recorder• 
Age of participants

12-15 years• 

Scenario: Ignacy Oboz
Conducting: Susan Czajkowska, Ignacy Oboz, Katarzyna Zarzycka

Artistic supervision: Professor Eugeniusz Józefowski
Academy of Fine Arts in Wroclaw (Poland)

Szamański bęben The shamanic drum
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Szamański bęben The shamanic drum
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Impresje muzyczne Musical Impressions
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Impresje muzyczne

Opis 
Spróbujemy pobudzić uczestników warsztatu do odnotowania plastycznego wysłucha-
nych utworów muzycznych. Będziemy badać, w jaki sposób wrażenia z pojedynczych 
gatunków muzycznych odzwierciedlają się w interpretacji plastycznej. Po przesłuchaniu 
utworów muzycznych uczestnicy za pomocy technik plastycznych zapiszą swoje wraże-
nia. Mogą korzystać z plastycznych środków wyrazowych takich, jak: linia, punkt, kolor, 
kształt itp. Na podstawie różnych impulsów muzycznych wybiorą sposób plastycznego 
zapisu. Pod koniec poddamy analizie podobne i odmienne znaki wyrazowe. 
Cel
Zanotować emocje podczas słuchania muzyki za pomocą technik plastycznych. 
Proponowane utwory muzyczne
Muzyka klasyczna: Ludwig van Beethoven – Sonata Quasi una fantasia
Disco: Awolnation – Sail Subtitulado
Metal: Sacrificium – worship the grotesque
Wesoła: Rend Collective – Joy
Spokojna muzyka: Christina Perri – A thousand Years 
Zadanie
Interpretacja różnych gatunków muzycznych za pomocą technik plastycznych. 
Przebieg 
1. Zapoznanie się z grupą uczniów oraz przedstawienie warsztatu.
2. Przygotowanie kartonu, barw, pędzli. 
3. Przesłuchanie utworu muzycznego. Podczas przesłuchania skupienie się na rytmie, 
melodii, treści.
4. Zapisanie za pomocą technik plastycznych.
5. Prezentacja końcowa.
Materiały i narzędzia

długie białe kartony szt. 25, blok rysunkowy A3 szt. 25, farby akrylowe różne kolory, • 
pędzle szt. 25, pojemniki na wodę szt. 25
Sprzęt 

laptop, Internet, głośniki • 
Wiek uczestników

13-17 lat• 

Scenariusz i prowadzenie: Beáta Čabaková, Veronika Kakarová, Sabína Vodová
Opieka artystyczna: dr Tatiana Bachurová

Uniwersytet w Preszowie (Słowacja)
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Musical Impressions

Description
We will try to encourage workshop participants to take note of plastic they have heard 
the music. We will explore how the experience of individual music genres reflected in 
the interpretation of plastic. After hearing the songs the participants for the techniques 
of plastic write their impressions. They can use visual means of expression, such as: 
line, point, color, shape, etc. On the basis of various pulses will choose the way plastic 
music recording. At the end we analyze similar and different expressive characters.
Aim
Making a note of emotion using artistic techniques while listening to music.
The proposed pieces of music
Classical Music: Ludwig van Beethoven – Sonata Quasi una fantasia
Disco: Awolnation – Sail Subtitulado
Metal: Sacrificium – worship the grotesque
Cheerful: Rend Collective – Joy
Quiet music: Christina Perri – A Thousand Years
Task
The interpretation of various musical genres through the techniques of the art
Outline
1. Getting acquainted with a group of students and presentation of the workshop.
2. Preparation of the cardboard, colors, brushes.
3. Listening to a song. During the hearing focus on rhythm, melody, content.
4.Visual recording of the music.
5. Presentation of the works.
Materials and tools

long white cardboard 25 pieces, a drawing pad A3 25pieces, different colors of acrylic • 
paints, brushes 25 pieces, water containers 25 pieces.
Equipment

Laptop, Internet, speakers• 
Age of participants

13-17 years• 

Scenario and conducting: Beáta Čabaková, Veronika Kakarová, Sabína Vodova
Artistic supervision: PhD Tatiana Bachurová

University of Presov (Slovakia)
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Impresje muzyczne Musical Impressions
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Rytmy sztuki Rhythms of art
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Rytmy sztuki

Opis
Warsztat zaczyna się od prostej gry, napisanej na papierze, w której każdy z uczestni-
ków tworzy swój własny krótki tekst, a następnie go prezentuje. Potem dzieci rozpo-
czynają pracę – ich teksty zostaną przedstawione w formie muzycznej melorecytacji, 
śpiewu czy rapu. Ale zadaniem uczestników jest również wymyślenie odpowiedniej 
scenografii, otoczenia, w którym będą wykonywać swoje utwory za pomocą przygo-
towanych materiałów: kawałków tkanin, kolorowych papierów, krepy, peruk, farb do 
twarzy... 
Pokazy wszystkich dzieci zostaną nagrane kamerą wideo. Filmy z wystąpień poszcze-
gólnych uczestników warsztatu zostaną pocięte tak, aby stworzyć jeden wideoclip po-
kazujący wszystkie dzieci. Film stanie się miłą pamiątką na przyszłość.
Materiały

kawałki tkanin lub stare ubrania, papier, krepa, sznurki, peruki, farby do twarzy, • 
nożyczki 
Sprzęt

laptop, kamera, statyw, mikrofon, głośniki• 
Wiek uczestników

13-15 lat• 

Scenariusz: Kristyna Stránská, 
Prowadzenie: Matej Batko, Dáša Skřivánková, Kristyna Stránská

Opieka artystyczna: doc. Jiři Surůvka
Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)

Rytmy sztuki Rhythms of art
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Rhythms of art

Description
The workshop begins with a simple game, written on the paper, in which all partici-
pant create his/her own short text, and then presents it. Then the children start to 
work – their texts will be presented in the form of musical reciting, singing or rapping. 
Participants will also come up with suitable scenery, the environment in which they will 
perform their songs using prepared materials – pieces of fabric, colored paper, crepe, 
wigs, face paints... 
Shows of all children will be recorded with a video camera. Videos presenting all work-
shop participants will be cut in order to create a video clip showing the activity of all 
the children. The film will become a nice souvenir for the future.
Materials

pieces of cloth or old clothes, paper, crepe, strings, wigs, face paint, scissors • 
Equipment

laptop, camera, tripod, microphone, speakers• 
Age of participants

13-15 years• 

Scenario: Kristyna Stránská,
Conducting: Matej Batko, Dáša Skřivánková, Kristyna Stránská

Artistic supervision: Doc. Mgr. Jiři Surůvka
University of Ostrava (Czech Republic)

Rytmy sztuki Rhythms of art
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Rytmy sztuki Rhythms of art
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Mieszanina dźwięków The mixture of sounds
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Mieszanina dźwięków

Opis
Praca z dźwiękiem niesie ze sobą wolność oraz powstanie wielu nowych asocjacji. 
Wszystkie trzy warsztaty, przeznaczone dla różnych grup wiekowych, zawierają w so-
bie te elementy. Ponadto zakładają ujawnienie zdolności dzieci do rozwijania wyobraź-
ni i komunikacji w grupie. Warsztaty są różne, ale łączą je: dźwięk, rytm i melodia. Dla 
dzieci szkół podstawowych warsztat jest rodzajem gry, w której każde dziecko będzie 
w stanie zaprezentować się jako część środowiska naturalnego. Uczniowie gimnazjum 
znajdą się w niezwykłej sytuacji szalonego muzycznego show a jednocześnie będą 
tworzyć asocjacje graficzne. Licealiści odtworzą graficzne asocjacje dźwięku, łącząc 
fragmenty w jeden wielki obraz.
Scenariusz
Dzieci ze szkół podstawowych mają wymyślić niezwykły dźwięk – taki, jak śmiech pta-
ków, rozmowa drzew czy śpiew robaków itp. a następnie go wykonać. „Aktorzy”, którzy 
zrobią to najlepiej, zakładają na głowy pudła i powtarzają dźwięk. Reszta „artystów” 
maluje na czterech ścianach pudła asocjacje tych dźwięków. Aby uchronić ubrania od 
zachlapania farbami, dzieci zakładają płaszcze przeciwdeszczowe. Potem zamieniają 
się rolami. Kiedy każdy tworzy swój obrazek, grupa wyrusza do lasu, parku itp., gdzie 
dzieci pokazują i wydają dźwięki tego, co naśladowały – pełzając w trawie, przytulając 
drzewa, wchodząc w krzaki. W rezultacie warsztat kończy zabawny performens.
Uczniowie gimnazjum zostają podzieleni na trzy zespoły, które wybierają narzę-
dzia „dźwiękowe” i oddalają się od siebie tak, aby móc przeprowadzać próby. 
Mają odtworzyć dźwiękowo na przykład: polowania „tambylców” w dżungli, cumo-
wanie w pobliżu wulkanu czy burzę w centrum miasta zarówno za pomocą instru-
mentów, jak i własnych głosów. Muzyka nagrana wcześniej na smartfonach przez 
twórców warsztatu nadaje rytm. Następnie grupy mają wykazać się kreatywnością 
na „scenie” w towarzystwie głośnych dźwięków. Istotą warsztatów jest odgadnię-
cie przez publiczność, co gra „orkiestra” i narysowanie obrazów w trakcie realizacji. 
Uczniowie szkół średnich tworzą instalację graficzną o wymiarach 2,5x2,5 m, która jest 
zbudowana z asocjacji do wybranych kompozycji muzycznych. Konstrukcja instalacji 
jest już wcześniej przygotowana. 25 kwadratowych tektur zostaje umieszczonych na 
instalacji według linearnego wzoru wymyślonego przez twórców warsztatu. Podczas 
warsztatów tektury są rozdawane uczestnikom. Następnie młodzież ma przesłuchać 
i wybrać utwór z listy, która jest zapisana na smartfonach. Później uczestnicy inter-
pretują muzyczne skojarzenia na tekturze. Techniki malarskie mogą być różne, ale 
zawsze kolorowe. Gdy wszystkie obrazy są gotowe, każdy z nich jest przyklejany na 
odpowiednim miejscu. W rezultacie uczniowie widzą wielki obraz stworzony na bazie 
różnych asocjacji muzycznych, połączonych jedną ideą.
Materiały i narzędzia

plastikowa miednica szt.1, dzwonek szt. 1, blacha 1х0,5 m szt. 3, tekturowe rurki  • 
szt. 3, kartonowe pudła (30x30x30 cm) szt. 25, markery (6 kolorów, 0,5-1,0 mm) 20 
zestawów, taśmy samoprzylepne w różnych kolorach szt. 10, gąbki do mycia szt. 10, 
papier kolorowy А2 szt. 10, kredki woskowe 10 zestawów, puszki z farbą (różne kolo-
ry) szt. 3, białe rękawiczki 15 par, farby 4 kolory po 5 litrów, taśma dwustronna klejąca 
szt. 3, pędzle (w różnych rozmiarach) szt. 30, kolorowe wstążki 10 m.b., plastikowe 
płaszcze przeciwdeszczowe szt. 25, puste plastikowe butelki (1,5 l) szt. 12, puste 
plastikowe butelki (5 l) szt. 6, suchy groch 2 kg, dziecięce zabawki dźwiękowe – rury, 
gwizdki itp. 3 zestawy, dzwonki rowerowe szt. 3, tektura (2,5х1 m) szt. 30, biała tek-
tura (1х1 m) szt. 20, szmaty z tkaniny w różnych kolorach 10 m.b., klej uniwersalny 
szt. 3, metalowe pudełka po ciastkach (puste) szt. 3, balony szt. 20, pasek miedziany 
(na instrument muzyczny) 3 m.b., nożyczki szt. 9, szczypce do metalu szt. 3, farby 
akrylowe, pędzelki różnej szerokości  szt. 30, pojemniki na wodę szt. 20
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Sprzęt
system audio 100 V szt. 1, odkurzacz szt. 1, odtwarzacz MP3 szt. 5, słuchawki szt. 5, • 

statyw fotograficzny szt. 2
Wiek uczestników

uczniowie szk. podst., gimnazjów i szk. średnich• 

Autorzy projektu: Svetlana Burlaka, Sevilia Ibrahimova, Angelina Slatina
Opieka artystyczna: prof. Michael Opalev

Państwowa Akademia Projektowania i Sztuki w Charkowie (Ukraina)

Mieszanina dźwięków The mixture of sounds
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The mixture of sounds

Description
Working with sound brings freedom and the emergence of many new associations. 
All three workshops, designed for different age groups, embody these elements. In 
addition, it assumes the ability of children to develop imagination and communication 
in the group. Workshops are different, but they share: the sound, rhythm and melody. 
For primary school children workshop is a kind of game in which each child will be able 
to present him/herself as a part of the environment. Middle school students will find 
themselves in the unusual situation of crazy music show at the same time will create 
graphic associations. High school students recreate the graphic associations of the  
sound, combining different fragments into one big image.
Scenario
Children from primary schools are suggested to come up with an unusual sound – such 
as a bird laughing, trees talking or worms singing, etc. And then perform it. Those “Ac-
tors” who are the best in it, put the boxes on their head and reproduce these sounds. 
The rest of „Artists” paint on the four walls of boxes associations of these sounds. 
Then they switch roles. When everyone creates its image, the group sets off into the 
forest, park, etc. To protect their clothes from paints they put on raincoats. Then the 
children change their roles. When everyone creates his/her image, the group moves 
to the forest location where everyone shows and voices his/her hero – crawls in the 
grass, hugs a tree, romps in the bushes. As a result, the workshop ends with a funny 
performance.
Middle school students are divided into three teams who choose the “sound” tools and 
move apart so as to be able to carry out tests. It is suggested to perform, for example, 
hunting of savages in a jungle, mooring of liner near the volcano, a storm in a center 
of a city using instruments as well as voices. Music recorded earlier on smart phones 
by the creators of the workshop gives the rhythm. Then the groups demonstrate their 
creativity on the “stage” already accompanied by a loud quality sound. The essence of 
the workshop is to guess by the audience what the “Orchestra” is playing by drawing 
these images during performance.
High school students create a graphical installation with dimensions of 2, 5x2, 5 m., 
which is built from the association to the selected musical compositions. This installa-
tion is constructed in advance. 25 square cardboards are placed on the installation in  
a linear pattern invented by the creators of the workshop. During the workshop, card-
boards are distributed to participants. Then children are suggested to listen and choose 
a song from a playlist, which is recorded on the players and smart phones. After that 
children interpret the music associations on the cardboard. Painting techniques may be 
different, but always colorful. When all the pictures are ready, each of them is glued on 
in its place. As a result, the children see a bright image created on the basis different 
musical associations, but united by one idea.
Materials 

Plastic pelvis – 1 pcs, bell – 1 pcs, metal sheet 1х0,5 m – 3 pcs, cardboard tube – 3 • 
pcs, cardboard box ~30x30x30 cm – 25 pcs, markers, 6 colours, 0,5-1.0 mm – 20 
sets, self-adhesive colored in different colors – 10 pcs, sponges for washing dihes – 10 
pcs, color paper А3 – 10 pcs, wax crayons – 10 sets, cans of paint (various colors) – 3 
pcs, white gloves – 15 pairs, paints 4 colors – 5 liter, bilateral adhesive tape – 3 pcs, 
brushes  (in different sizes) – 30 pcs, colored ribbons – 10 m, plastic raincoat – 25 pcs, 
scissors – 3 pcs, plastic water bottles empty 1,5 l – 6 pcs, plastic water bottles empty 
6 l – 6 pcs, dry peas – 1 kg, children’s toys – tweeters, pipes, whistles etc – 3 sets,  
bicycle horns –3 pcs, cardboard 2,5х1 m – 30 pcs, cardboard white ~ 1х1 m – 20 pcs, rags of  
a fabric in different color – 10 m, glue – 1 tube, iron boxes of biscuit (empty) – 3 pcs, 
balloons – 20 pcs, iron bar (for music instrument) – 1 pcs.
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Equipment
audio system 100 V, vacuum cleaner, MP3 player 5 pieces, headphones 5 pieces,  • 

camera tripod 2 pieces.
Age of participants

Primary, Middle, High school students• 

Authors of the project: Svetlana Burlaka, Sevilia Ibrahimova, Angelina Slatina;
Artistic supervision: Professor Michael Opalev

National Academy of Design and Arts in Kharkov (Ukraine)

Mieszanina dźwięków The mixture of sounds
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Mieszanina dźwięków The mixture of sounds
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Ucho-oko-story Ear-eye-story



Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket 51

Ucho-oko-story

Opis
Podczas warsztatu zaprosimy uczestników do udziału w zaprojektowanej i otwartej sy-
tuacji twórczej, w której w oparciu o różnorodne – przestawione im fragmenty utworów 
muzycznych i zarejestrowane dźwięki stworzą swoje fotokasty, czyli  formy multime-
dialne używane w storytellingu lub reportażu, łączące muzykę, dźwięki, głosy i zdjęcia. 
Uczestnicy dla wzbogacenia wybranych fragmentów muzycznych będą mogli nagrać  
i zmontować dodatkowe dźwięki czy głosy. Przy użyciu udostępnionych materiałów 
oraz narzędzi uczestnicy będą inscenizować i wykonywać serie zdjęć, aby za pomocą 
dokonanych przez siebie połączeń audiowizualnych, skonstruować i opowiedzieć lub 
wyrazić: własne opowieści, historie, zdarzenia, emocje, idee, skojarzenia czy myśli.

Warsztat „Ucho-oko-story” wysuwa propozycję twórczego połączenia świata audio ze 
światem wizualnym. Powstał w wyniku założenia, że dźwięki we współpracy z ludzką 
wyobraźnią zdolne są do kreowania sytuacji, wpływania na nastrój człowieka, przed-
stawiania określonej dynamiki, konstruowania mentalnych wizualizacji, opowiadania 
historii. Na tę obserwację nakłada się pytanie: na ile obiekt wizualny korespondujący  
z muzyką i dźwiękami jest zdolny do przedstawiania treści, idei czy zdarzeń? 
Uczestnicy warsztatu, w kilkuosobowych grupach, po odsłuchaniu kilkunastu różno-
rodnych fragmentów utworów muzycznych i dźwięków ze świata przyrody oraz świata 
nieożywionego, przygotowanych przez prowadzących, zostaną zaproszeni do udziału 
w, zaprojektowanej jako otwarta, sytuacji twórczej. Przedstawione dźwięki mają roz-
budzić wizualną wyobraźnię uczestników i prowadzić do stworzenia przez nich audio-
wizualnych  prezentacji: opowieści, historii, zdarzeń, emocji, idei, skojarzeń, myśli.  
W efekcie tych działań powstaną krótkie formy multimedialne używane w storytellingu 
lub reportażu, łączące muzykę, dźwięki, głosy i zdjęcia nazywane czy przypominające 
fotokasty.
Przebieg warsztatu
1. Uczestnikom zostanie zaprezentowanych kilkanaście różnorodnych nagrań dźwię-
kowych (utworów, melodii, dźwięków natury, dźwięków miasta), w tym czasie ich za-
daniem będzie notowanie wszystkich pojawiających się w trakcie słuchania skojarzeń, 
myśli i obrazów. Szczególnie ważne będzie zwrócenie uwagi na nastrój utworu czy 
dźwięku, uczucia, które wywołuje to nagranie oraz pojawiające się wizualizacje. 
2. Krótkie zapoznanie uczestników z techniką oraz narzędziami do tworzenia fotokastu: 
rejestracją i montażem dźwięków, storyboardem oraz fotografią. 
3. Podział na zespoły, w których uczestnicy grupowo wybiorą utwór/ dźwięki najbar-
dziej inspirujące ich do dalszej pracy twórczej. Wymiana między uczestnikami subiek-
tywnych skojarzeń, wizji oraz emocji wywołanych wybranymi nagraniami. 
4. Wybór przestrzeni, narzędzi oraz materiałów, które zostaną użyte przez uczestników 
w trakcie tworzenia fotokastu. 
5. Kreacja scen, obrazów czy narracji zbudowanych ze skojarzeń i wizji wywołanych 
nagraniami. Grupowe tworzenie fotokastu będącego twórczą ekspresją myśli/ idei/ wi-
zji/ historii wywołanych wybranymi utworami, melodiami lub dźwiękami. Dogrywanie, 
kolejnych, potrzebnych dźwięków, inscenizowanie i wykonywanie zdjęć, montaż dźwię-
ków i fotografii.
6. Prezentacja wyników pracy poszczególnych grup. Wymiana myśli, refleksji. 
7. Dyskusja podsumowująca warsztat.
Materiały i narzędzia

agrowłóknina biała i czarna, kartki białe A4, długopisy lub ołówki, gwoździe, karton  • 
w arkuszach, sznurki, liny, kije od miotły, patyki do szaszłyków, klej na gorąco, kartony 
(pudełka), zabawki – zwłaszcza lalki, misie pluszowe (mogą być popsute, połamane, 
porwane, dziurawe, niekompletne, stare), tkaniny kolorowe, różnorodna odzież używa-
na, markery, drobne i średnie sprzęty recyklingowe (komputerowe bebechy, elektronika, 
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AGD), młotek, młot, nożyczki, noże introligatorskie, takery
Sprzęt

cyfrowy dyktafon z kablem usb szt. 2-4, aparat fotograficzny z kablem usb lub czyt-• 
nikiem kart, szt. 4, laptop szt. 2, głośnik, mikrofony szt. 2, prąd do sprzętu
Wiek uczestników

15-18 lat• 

Scenariusz i prowadzenie: Aleksandra Andreeva, Krzysztof Dziemian, Monika Hołubowicz, Iwona Prusko 
Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie Po Drodze (Polska)

Ucho-oko-story Ear-eye-story
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Ear-eye-story

Description
During the workshop, teenagers  will be invited to participate in a designed and cre-
ative open situation, in which they will be given different elements of pieces of music 
and recorded sounds to create their photo casts it means the multimedia forms (used 
in storytelling or reportage), combining music, sounds, voices and images. In order to 
enrich selected musical pieces participants will be able to record and assemble additio-
nal sounds and voices. Using available materials and tools, participants will enact and 
execute a series of photos to make with own audiovisual connections, construct and tell 
or express: their own stories, events, emotions, ideas, associations and thoughts.
The workshop “ear-eye-story” proposes a creative combination of audio and visual 
world. It was created as a result of the assumption that the sounds in cooperation with 
the human imagination are capable of creating situations affecting people’s moods, 
presenting a specific dynamics, constructing mental visualizations and telling stories. 
This observation is accompanied with the question: how much visual object correspon-
ding to the music and sounds is able to present a content, idea or event?
The participants of the workshop, divided into small groups, after listening to a dozen 
various pieces of music and sounds from the natural world and the inanimate world, 
prepared by the animators will be invited to participate in designed as an open, creati-
ve situation. The presented notes are to awaken the visual imagination of the partici-
pants and lead to the creation of their audiovisual presentation: tales, stories, events, 
emotions, ideas, associations, thoughts. As a result of these actions arise short forms 
used in multimedia, storytelling or reportage, combining music, sounds, voices and 
images that resemble or are called photo casts.
The course of the workshop
1. The participants will be presented over a dozen variety of sound recordings (songs, 
melodies, sounds of nature, sounds of the city), at this time their task is to record all 
associations, thoughts, and images occurring while listening. It will be very important 
to draw attention to the mood of a song or sound, feelings that the recording triggers 
and emerging visualization.
2. A short introduction to the technology and tools to create a photo cast: sound recor-
ding and editing, storyboard and photography.
3. The division into groups in which participants will choose a group song/sounds most 
inspiring them to further creative work. The exchange between the participants of sub-
jective associations, visions and emotions evoked by selected recordings.
4. Selection of space, tools and materials that will be used by the participants to make 
a photo cast.
5. Creation of scenes, images and narratives built with associations and vision cau-
sed by recordings. Group making of a photo cast which will be a creative expression 
of thoughts / ideas / visions / stories evoked by selected music, melodies or sounds.  
Recording additional sounds, staging and taking photos, audio and visual editing.
6. Presentation of the results of work. Exchange of ideas, reflection.
7. Discussion closing the workshop.
Materials and tools

agrotextile white and black, white A4 cards, pens or pencils, nails, cardboard she-• 
ets, cords, ropes, sticks of brooms, sticks skewers, hot glue, cardboard (boxes), toys 
- especially dolls, teddy bears (can be broken, broken, torn, with holes, incomplete, 
old), textiles colorful, diverse second-hand clothes, markers, small and medium-sized 
appliances recycling (gut computer, electronics, household appliances), hammer, ham-
mer, scissors, knives, bookbinding, tacker.
Equipment

Digital voice recorder with USB cable 2-4pieces, a camera with a USB cable or  • 
a memory card reader 4 pieces, laptop 2 pieces, speaker, microphone 2 pieces, electric 
current.
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Age of participants
15-18 years• 

Scenario and conducting Aleksandra Andreeva, Krzysztof Dziemian, Monika Hołubowicz, Iwona Prusko
Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie Po Drodze (Association of Social and Artistic  

Activity Not by the Way) (Poland)

Ucho-oko-story Ear-eye-story
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Ucho-oko-story Ear-eye-story
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Impresje muzyczne Musical Impressions
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Na ucho

Cel
W codziennym otoczeniu występują sygnały czy bodźce, które przekazują pewną wiadomość 
(np. klakson czy alarm). Głównym celem warsztatu jest zrozumienie roli symboli dźwięko-
wych i pokazanie ich znaczeń w różnych kontekstach oraz poruszenie relacji znak – wiado-
mość – interpretacja.
Przebieg
Warsztaty są trzyetapowe i mają na celu wytworzenie przestrzennej gry dźwiękowej, w któ-
rej podstawą jest stworzenie wspólnego kodu (alfabetu) za pomocą dźwięków. Zasadą gry 
jest nadawanie informacji przez jedną grupę i odpowiedź na nią przez drugą oraz weryfikacja 
rezultatów przekazu. 
Warsztaty dzielą się na trzy części: 
Rozpoczynają się krótkim wprowadzeniem mającym na celu omówienie roli dźwięku jako sym-
bolu ze wskazaniem na różnice w odbiorze informacji. Zwrócenie uwagi na kontekst, przestrzeń 
czy pejzaż dźwięku. Omówienie przykładów dzieł artystycznych, w których jest widoczna praca 
z przestrzenią w zakresie dźwiękowym i wizualnym, np. Bill Fontana „Distant Trains” (1984), 
Gordon Monahann „Long Aeolian Piano” (1984) czy działania Grigorisa Semitekolo. Dyskusja 
na temat użycia dźwięków w celach komunikacyjnych.
Kolejnym etapem jest budowanie pojedynczych „instrumentów” z przygotowanych materia-
łów i eksperymentowanie z nimi w celu uzyskania zróżnicowanych oraz charakterystycznych 
dźwięków. Następnie, wspólne wyszukiwanie słów-kluczy i dopasowywanie do nich wcześniej 
wytworzonych dźwięków-instrumentów, w celu wytworzenia alfabetu i słownika tak, aby były 
między sobą wyraźnie zróżnicowane.
Sprawdzenie działania wcześniej stworzonych instrumentów i tworzenie kolejnych, poszerza-
jąc zasób słownika; udoskonalanie ich działania. Podzielenie uczestników na kilkuosobowe 
podgrupy. Po umowie odnośnie zasad wytworzenia i stosowania kodu dźwiękowego, pod-
grupa samodzielnie układa komunikat lub wybiera dowolny wierszyk, rymowankę; próbuje 
wyszukać sposób na jego dźwiękową interpretację. Tworzenie rodzaju „podchodów dźwię-
kowych”, w których grupy mają za zadanie odczytanie zakodowanych zdań w dźwiękach, 
a następnie próbują odpowiedzi na nie, aby skorelować pierwotnie wysyłaną informację  
z odebraną.
Przykładowe gry
Głuchy telefon – przekazywanie przez pierwszą grupę zakodowanej wiadomości do drugiej, 
która zinterpretowaną wiadomość przekazuje do następnej, aż do grupy ostatniej. Zabawa 
na zasadzie głuchego telefonu, gdzie wiadomość końcowa będzie konfrontowana z początko-
wo przekazaną. Następnie grupy zmieniają się tak, aby każda miała szansę nadać, odebrać 
i odpowiedzieć na wiadomość.
Partytura/ koncert – stworzenie partytury graficznej (piktograficznej), a następnie wykona-
nie jej w przestrzeni, wykorzystując otoczenie i powstałe instrumenty. 
Interpretacja – przetworzenie takich pojęć, jak: woda, natura, las (z bazy różnych pojęć) na 
bodźce dźwiękowe, za pomocą stworzonych instrumentów.
Jako element końcowy: prezentacja działania, poszerzanie zasobów gier, realizacja przykła-
dowych zabaw. Dokumentacja wydarzenia.
Czas

około 90 min • 
Materiały i narzędzia

plastikowe butelki, małe pojemniki z zamknięciem, styropian, folia aluminiowa, folia bąbel-• 
kowa, rolki z ręczników papierowych, klocki drewniane, kawałki pleksi, worki na śmieci, folia 
malarska, rzeczy znalezione na miejscu warsztatów; do wypełniania: ryż, groch, wypełniacz sty-
ropianowy, klocki, koraliki, woda; do łączenia: żyłki fluorescencyjne, kolorowe sznurki, gałązki, 
nożyki, nożyczki, grube nici, grube igły 

Wiek uczestników• 
7-12 lat• 

Scenariusz: Martyna Mazur, Marta Nawrot, Mateusz Świderski
Opieka artystyczna: dr Edyta Mąsior

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (Polska)
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Whisper

Objective
In everyday environment there are signals or stimuli that convey a certain message 
(e.g. a horn or an alarm). The main objective of the workshop is to understand the 
role of sound symbols and show their meanings in different contexts and stress the 
relationship sign -message-interpretation.
Outline
The workshop is a three-step and is designed to produce a spatial sound game based 
on creation of a common code (alphabet) through sounds. The rule of the game is bro-
adcasting information by one group and the responding to it by the second and then 
verification the result of transmission.
The workshop is divided into three parts: 
It begins with a brief introduction aimed at discussing the role of sound as a symbol in-
dicating the differences in the perception of information. Paying attention to the context, 
space and landscape of sound. The discussion of examples of artworks including space 
work in the field of acoustics and visual sphere, for example Bill Fontana’s “Distant Tra-
ins” (1984), Gordon Monahann’s “Long Aeolian Piano” (1984) or Grigoris Semitekolo’s 
actions. The discussion about the use of sounds for communication purposes.
The next step is to build single “instruments” of the prepared materials and experimen-
ting with them to obtain different and distinctive sounds. Then, the common search for 
key words and matching them with already preformed sound-instruments in order to 
prepare the alphabet and the codebook so as to stress their differences.
The next step is to check functioning of the previously created instruments and to create 
new ones expanding the vocabulary of the dictionary; improving their operation. 
Dividing participants into small subgroups. After determining the ways of creating and 
using the principles of a beep code, each subgroup creates its message or selects  
a rhyme trying to find a way of its sound interpretation. Creating a kind of “sound Paper 
Chase,” in which groups have to read the sentences coded in sounds, and then try to 
respond to them to correlate originally sent information.
Examples of the game: 
Chinese whispers - the first group sends the encoded messages to second group which 
decodes it and sends to the third group and again until the last group. The game on 
the basis of the Chinese whispers where the final message will be confronted with the 
initially submitted one. The groups then change so that each had a chance to give, 
receive and reply to the message.
Score / concert – creating a graphic score (pictographic), and then executing it in space, 
using the environment and the handmade instruments.
Interpretation – processing such concepts as: water, nature, forest (from the base of 
different concepts) to sound stimuli, using the created instruments.
As the final part: Presentation of the action, expanding the gaming resources, the  
realization of exemplary games. Documentation of the event.
Time

about 90 min• 
Materials and tools

Plastic bottles, small containers, with closures, polystyrene, aluminum foil, bubble • 
wrap, rolls of paper towels, wooden blocks, pieces of Plexiglas, garbage bags, foil pa-
inting, things found on-site workshops; to fill: rice, peas, polystyrene filler, building 
blocks, beads, water; to connect: the line fluorescent, colorful strings, twigs, knives, 
scissors, thick thread, thick needles

Age of participants• 
7-12 years• 

Scenario: Martyna Mazur, Marta Nawrot, Mateusz Swiderski
Artistic supervision: PhD Edyta Mąsior

Academy of Fine Arts in Krakow (Poland)
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Kolory dźwięków

Cel
Założeniem warsztatów jest stworzenie żywej instalacji grającej, która za pomocą pro-
stego systemu nagłaśniającego będzie malować obrazy dźwiękiem.
W świecie hipotez naukowych istnieje przypuszczenie, że woda posiada swoją pamięć 
i jest nośnikiem emocji, że można ją energetyzować. Istnieje dokumentacja ekspery-
mentów, w których próbki wody pobrane z różnych miejsc (gdzie dochodziło do bardzo 
dobrych lub złych wydarzeń) oraz woda, która była poddana działaniu różnych emocji, 
została później zamrożona i poddana obserwacji pod mikroskopem. Okazało się, że 
kształty kryształków, które pojawiły się pod mikroskopem, są jakby zależne od tego, 
jakich emocji świadkiem była konkretna próbka. Te energetyzowane pozytywnie zama-
rzały w harmonijne, geometryczne kształty, natomiast poddane negatywnym emocjom 
wręcz przeciwnie – aż odpychały swoim bezkształtnym wyglądem.
Tak przedstawiają się eksperymenty w skali mikro. Prezentowany warsztat ma na celu 
próbę stworzenia sytuacji, gdzie muzyka tworzona przez uczestników za pomocą kon-
kretnego urządzenia – prostej zabawki telefonu z dwóch kubków i sznurka – da możliwość 
tworzenia obrazów, które będą zapisem koncertu emocji, zagranego na instrumentach 
stworzonych przez uczestników, ozdobionych przez nich, naenergetyzowanych, które 
staną się medium przenoszącym efemeryczne emocje na grunt ekspresji wizualnej.
Przebieg
Uczestnicy zostają podzieleni na 5-osobowe zespoły. W ich ramach określają swoje 
funkcje. Każdy zespół powinien posiadać kompletne instrumentarium: 
- partię bębniarzy, grających na instrumencie zrobionym ze starego wiadra, puszki itp.
- partię przeszkadzajek, obsługujących instrumenty stworzone ze starych kapsli, pu-
dełeczek z koralikami itp.
- trębacza, dmącego w didgeridoo stworzone z rury pcv.
W czasie, kiedy uczestnicy będą tworzyć swoje instrumentarium, montowana będzie 
aparatura nagłaśniająco-rejestrująca.
Bedzie to 5 telefonów ze sznurka i kubków zamontowanych na odpowiedniej wysokości 
tak, aby budzić skojarzenia z mikrofonami. Powinny one tworzyć kształt gwiazdy po 
rozciągnięciu sznurków. Pod tą gwiazdą ułożone zostaje czyste płótno. Tak prezentuje 
się scena koncertowa. 
W momencie, kiedy wszystkie instrumenty są gotowe, działające i ozdobione można 
przejść do koncertu, przed którym każda z grup przygotowuje wizualną ilustrację par-
tytury, którą chce przedstawić. 
Instrumentaliści ustawiają się przy swoich „mikrofonach”. Sznurki zostają oblane farbą, 
która kapie na płótno pod wpływem drgań sznurka, wywołanych dźwiękami. Prowadzą-
cy może pełnić rolę dyrygenta, aby nadać całemu przedsięwzięciu powagi. On też może 
określić, jak długo taki koncert powinien trwać. 
Efektem tego emocjonalnego koncertu będzie 5 płócien, które w swojej formie będą 
bardzo zbliżone do zamarzniętego kryształka wody, stworzone za pomocą farby rozcień-
czonej w wodzie i będące zapisem tych chwilowych emocji grupy „wygrywającej” obraz. 
Płótna te mogą stać się później pretekstem do rozmowy o emocjach towarzyszących 
takiemu działaniu, pracy zespołowej itp.
Materiały

stare pojemniki, wiaderka, rury PCV, koraliki, kasza, żwir, kamyki, znalezione ma-• 
teriały nadające się do stworzenia instrumentów, plastikowe kubki, sznurek, płótna 
(prześcieradła), farby (różne kolory), kartki, bloki, zeszyty nutowe, wosk pszczeli
Wiek uczestników

15-18 lat• 

Scenariusz: Natalia Buchta, Przemysław Widel
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (Polska)
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The colors of sounds

Aim
The premise of the workshop is to create a living sound installation, which through  
a simple sound system will paint pictures.
In the world of scientific hypotheses it is suspected that water has its own memory 
and it is a carrier of emotions that can be energized. There is some documentation of 
experiments proving that water samples taken from various places (where very good 
or bad events took place), and water which was exposed to a variety of emotions was 
later frozen and subjected to observation under a microscope. It was found that the 
shapes of the crystals that appeared under the microscope seem to be dependent on 
emotions that a particular sample witnessed. These energized positively froze in a har-
monious geometric shape, and those subjected to negative emotions on the contrary 
took on shapeless look.
These are the results of the experiments in a micro scale. The present workshop 
attempts to create a situation where the music created by the participants using 
a specific device – a simple toy telephone with two cups and string – will give the 
ability to create images that will record the concert of emotions, played on instru-
ments made by the participants, decorated and energized by them, which will beco-
me the medium of conveying emotions to the area of ephemeral visual expression. 
An additional aspect of all this fun is drawing attention to the possibility of using waste 
to create something new and functional. Promoting the idea of recycling.
Outline
The participants are divided into five-person teams. In those frameworks they define 
their functions. Each team should have a complete instrumentation:
- a batch of drummers playing an instrument made of old buckets, cans, etc.
- a batch of noise makers using instruments created from old bottle caps, boxes of 
beads, etc.
- a trumpeter blowing a didgeridoo made of PVC pipe.
At a time when participants will create their instrumentation a sound-recording appa-
ratus will be installed. 
It will be 5 phones with a string and cups mounted at the correct height so as to arouse 
associations with microphones. They should create a star shape after stretching the 
string. Under this star blank canvas is arranged. This is the concert stage. When all the 
instruments are ready, working and decorated the concert may start. Before the con-
cert each group prepares visual illustration of the score, which they want to present.
The instrumentalists take the place at their “microphones”. The strings are dipped in 
paint that drips onto the canvas under the influence of string vibrations caused by so-
und. The animator can act as a conductor to add the seriousness of the whole project. 
He/she can also determine how long the concert should last.
The effect of this emotional concert will be 5 canvases that in its form will be very si-
milar to a frozen crystal of water, created with paint diluted in water and which are the 
record of those temporary emotions of a group of “playing” a picture.
These canvases can become later a theme to talk about the emotions associated with 
such an operation, teamwork, etc.
Materials

old containers, buckets, PVC pipes, beads, grits, gravel, pebbles, found materials su-• 
itable for the creation of instruments, plastic cups, string, linen (sheets), paint (various 
colors), cards, blocks, music books, beeswax
Age of participants

15-18 years• 
Scenario: Natalia Buchta, Przemysław Widel

Academy of Fine Arts in Krakow (Poland)
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Harmonia dotyku

Opis
Uczestnicy mają za zadanie stworzyć grupowe dzieło, malując nutki na pięcioliniach 
znajdujących się na dużym płótnie. „Malowanie” odbywa się przy użyciu wyłącznie 
własnych dłoni zanurzonych w farbie w rytm muzyki. Praca odbywa się w zespołach 
5-osobowych, a każdy uczeń maluje wyłącznie przy użyciu jednej farby. 
Cel
Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętności pracy w grupie, uwrażliwienie na muzy-
kę i na dotyk, a także pobudzenie kreatywności uczniów. Ćwiczenie ma także wymiar 
integracyjny.
Przebieg
Prowadzący przygotowuje przed zajęciami 5 dużych (w miarę dostępności 5x1,5 m) 
płócien lub innych płacht materiału. Na każdym płótnie namalowanych jest kilka gru-
bych pięciolinii rozpoczętych kluczami: wiolinowym i basowym.
Przy płótnach znajduje się pięć dość dużych kuwet, oznaczonych cyframi od 1 do 5,  
w których są farby w pięciu kolorach.
Na początku spotkania grupa uczniów dzieli się na 5 zespołów 5-osobowych. Każdy 
zespół wybiera jedno płótno. Dzieci podchodzą do niego i wybierają numer kuwety 
i przyporządkowany mu kolor. Każde z dzieci staje się odpowiedzialne za malowanie 
jednym, wybranym kolorem.
Zadanie polega na tym, aby w rytm muzyki (ta w gestii prowadzącego) uczniowie 
malowali nuty, pauzy i inne muzyczne znaki na pięcioliniach. Do malowania uczniowie 
używają wyłącznie własnych rąk, które zanurzają w kuwetkach z farbą,  a następnie 
odbijają dłonie na płótnie. Istotne jest dodatkowo, aby grupa, działając razem, starała 
się stworzyć z nutek na pięciolinii jakiś obraz. 
Bardzo istotnym bodźcem, który ma wpływ na pracę uczestników w tym ćwiczeniu jest 
muzyka. Prowadzący musi więc uprzednio przygotować utwór muzyczny, zmiksowany 
z różnych utworów o przeciwstawnych cechach (wolne i szybkie, łagodne i agresywne 
itp.). Uczniowie mogą poruszać się wyłącznie w rytm muzyki, a gdy muzyka chwilami 
milknie, również oni mają zastygnąć w bezruchu. 
Na zakończenie warsztatów, po ok. 30 minutach malowania, dzieci z pomocą nauczy-
ciela rozwieszą swoje prace pomiędzy drzewami na wcześniej przygotowanych sznur-
kach, a następnie każda grupa próbuje zinterpretować stworzony obraz.
Materiały

pięć płócien (płacht materiału) o rozmiarach 5x1,5 m, kuwety do farb szt. 25, farby • 
w pięciu kolorach (po 5 w jednym kolorze)
Sprzęt

urządzenie do odtwarzania muzyki.• 
Wiek uczestników

12-15 lat• 

Scenariusz: Aleksandra Szczepanik-Szałas
Opieka artystyczna: Natalia Buchta

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (Polska)
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The harmony of touch

Description
The participants have to create a group work, painting musical notes on staves located 
on a large canvas. “Painting” is carried out using only hands covered with paint to the 
music. The work is carried out in 5 person teams, and each student paints using only 
one color.
Objective
The aim of the workshop is to develop teamwork skills, sensitivity to music and touch, 
as well as encourage students’ creativity. Exercise also has a dimension of integra-
tion.
Outline
The animator prepares before class 5 large (about 5x1, 5 m) sheets of canvas or other 
material. On each canvas is painted several thick staves with treble clef and key bass.
Next to the canvas there are five big cuvettes indicated with numbers from 1 to 5, 
wherein the inks are in five colors.
At the beginning of the meeting a group of students is divided into 5 teams of 5 persons. 
Each team selects one canvas. Children come up to it and choose the cell number and 
color assigned to it. Each child becomes responsible for painting one selected color.
The task is to paint notes rests and other musical characters on the staves to the rhythm 
of music (the kind of music depends on the animator). For painting students use only 
their own hands which they dip in cuvettes with paint, then bounce off their hands on 
the canvas. It is important that for a group to work together trying to create the musi-
cal notes on the staff of an image.
A very important stimulus, which has an impact on the work of the participants in this 
exercise, is music. The animator must therefore previously prepare a piece of music, 
mixed with various tracks with opposite characteristics (slow and fast, smooth and 
aggressive, etc.). Students can only move to the rhythm of music, and moments when 
the music goes silent, they have to stand stock still.
At the end of the workshop, after approximately 30 minutes of painting, children with 
the help of the animator are put up their work between trees on previously prepared 
strings, and then each group is trying to interpret the created image.
Materials

five canvases (canvases material) with dimensions 5x1,5 m, cuvettes to paint 25 • 
pieces, paint in five colors (5 of each color)
Equipment

a device for playing music• 
Age of participants

12-15 years• 

Scenario: Aleksandra Szczepanik-Szałas
Artistic supervision: Natalia Buchta

Academy of Fine Arts in Krakow (Poland)
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Street art w parku. Przystań, popatrz, posłuchaj...

Opis
Uczestnicy dostają zdania wcześniej przygotowane przez twórców warsztatów, po czym 
z aparatami wyruszają do parku, gdzie mają znaleźć i udokumentować miejsce, które 
według nich będzie najlepszym medium, na które przeniosą treści. Dodatkowo muszą 
odnaleźć miejsce, w którym będą mogli zostawić swoje indywidualne przemyślenia 
związane z dźwiękiem i naturą. Po powrocie z poszukiwań wycinają szablony z napisa-
mi, dzięki którym będą mogli nanieść treści na chodniki, drzewa, mury etc.
Cel
Celem zadania ma być stworzenie szablonów z napisami, które później warsztatowi-
cze przeniosą na wybrane przez siebie miejsca na terenie parku. Warsztaty mają na 
celu skierowanie uwagi uczestników na percepcję polisensoryczną i przyswojenie przez 
młodzież środka wyrazu jakim jest street art w formie napisów, który może wykonać 
każdy. Wybrany typ wypowiedzi artystycznej może przekazać treści, jakie młodzież 
chce przekazać światu.
Polecenie 1: Wylosujcie jedno zdanie z puli i wyjdźcie do parku, aby znaleźć miejsce 
(lub miejsca), które będzie idealnie nawiązywało do zdania. Udokumentujcie je. Może-
cie poruszać się wyłącznie po wyznaczonym terenie na mapce. 
- Przystań, posłuchaj zdrowego rozsądku.
- Przystań, posłuchaj bicia swojego serca.
- Stań i posłuchaj śpiewu ptaków.
- Połóż się i posłuchaj, jak rośnie trawa.
- Słyszysz, jak pracują mrówki/ pszczoły?
Polecenie 2: Szukając odpowiedniego miejsca na wyznaczonym terenie w parku na 
podstawie mapek, stwórzcie swoje własne i indywidualne zdanie, słowo, z którym bę-
dziecie wiązać miejsce odpowiednie dla niego.
Polecenie 3: Wybierzcie swoje ulubione miejsca w parku, gdzie mają znaleźć się na-
pisy, przygotujcie szablony z tektury, dzięki którym będziecie mogli nanieść je na po-
wierzchnię. Wybierzcie odpowiednie farby i kolory do wykonania zadania.
Polecenie 4: Wróćcie do wybranych miejsc i za pomocą farb i sprayów nanieście napi-
sy na wybrane powierzchnie. Udokumentujcie swoje działania fotografiami. 
Podsumowanie
Czy uważacie street art za ciekawą formę sztuki?
Czy znacie inne formy street artu?
Czy poczuliście się bliżej natury, wykonując zadania?
Czy wymyślaliście swoje hasła osobno i wybieraliście najlepsze czy w grupach?
Czas:

90-120 min• 
Materiały

tektury 25 szt., blok techniczny A3 5 szt., spraye (różne kolory), farby akrylowe • 
(różne kolory), wałki gąbkowe 10 szt., taśmy papierowe, nożyczki 5 szt., nożyki do 
papieru, rękawiczki jednorazowe 25 par, maseczki ochronne 10 szt., ołówki, markery 
i cienkopisy 
Sprzęt

aparaty fotograficzne, telefony z aparatami• 
Wiek uczestników

13-18 lat• 

Scenariusz: Barbara Olejarczyk, Patrycja Nowak
Opieka artystyczna: prof. dr hab. Wiesław Karolak

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (Polska)
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Street art in the park. Stop, look, listen ...

Description
The participants receive sentences previously prepared by the creators of the work-
shop, then receive cameras and set off to the park, where they find and document the 
place, which they believe will be the best medium to move content. In addition, they 
must find a place where they can leave their individual thoughts associated with sound 
and nature. After returning from the exploration they cut out templates with subtitles, 
so that they can put content on sidewalks, trees, walls, etc.
Aim
The aim of the task is to create templates with subtitles, which the participants move 
to their chosen places in the park later. The workshop aims to direct the attention of 
the participants to the multisensory perception and learning new means of expression 
which is the street art in the form of inscriptions that can be performed by everybody. 
This type of the artistic expression can convey content that young people want to tell 
the world.
Command 1: Draw one sentence from the pot and come out to the park to find a place 
(or places) that will be a perfect reference to the sentence. Document them. You can 
move only in the area marked on the map.
- Stop and listen to common sense.
- Stop and listen to the beating of your heart.
- Stand up and listen to the birds singing.
- Lie down and listen to the grass growing.
- Can you hear how ants / bees are working?
Command 2: Looking for a suitable place in the marked area in the park use maps and 
create your own and individual sentence or word referring to an appropriate place.
Command 3: Select your favorite place in the park where you are going to put subti-
tles, prepare templates from cardboard so that you can use them on different surface. 
Select the appropriate inks and colors for the job.
Command 4: Go back to selected sites and using paints and sprays put inscriptions on 
selected surfaces. Document your action with photographs.
Summary
Do you find street art an interesting form of art?
Do you know any other form of street art?
Did you feel closer to nature by doing the task?
Did you find out your passwords on your own or did you select the best in the group?
Time:

90-120 min• 
Materials

cardboard 25 pieces, technical block A3 5 pieces, sprays (various colors), acrylic • 
paint (various colors), sponge rollers 10 pieces, tape, paper, scissors 5 pieces, blades 
for paper, 25 pairs of disposable gloves, face masks 10 pieces., pencils, markers and 
fineliners
Equipment

cameras, camera phones.• 
Age of participants

13-18 years• 

Scenario: Barbara Olejarczyk, Patrycja Nowak
Artistic supervision: Professor Wieslaw Karolak

Academy of Fine Arts in Lodz (Poland)
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Muzyczna przygoda

Opis
W przestrzeni parku rozłożona będzie tkanina wytyczająca trasę, po której dzieci 
będą tańczyć, jednocześnie malując stopami obraz. Będą przemieszczać się do przodu  
w rytm muzyki z głośników. Trasa będzie podzielona na 5 etapów zróżnicowanych po-
przez kategorie muzyczne i związane z tym okresy historyczne. Zaczynamy podróż od 
muzyki dzikich plemion, zakończymy na współczesnej muzyce popularnej. Każda kate-
goria muzyczna będzie miała przydzieloną część trasy na tkaninie. W trakcie warszta-
tów zapewnimy zróżnicowane zadania, zaprezentujemy utwory muzyczne i opowieści.
Cele 
- włączenie dzieci w aktywne działania twórcze
- wprowadzenie uczniów w zagadnienia dotyczące historii muzyki, instrumentów da-
nych epok, muzyków, notacji muzycznej i różnorodnych dźwięków 
- uruchomienie procesów twórczego myślenia, koncentracji i działań manualnych
- wzbudzanie zainteresowania tańcem i muzyką
- wskazanie związku między sztuką plastyczną a muzyką
- uwrażliwienie dzieci na dźwięki
- dbanie o dobrą zabawę
- integracja grupy
- poznanie rodzajów muzyki umiejscowionych chronologicznie
Przebieg
Dzieci ustawią się przed tkaniną w miejscu wyznaczonego startu. Postacią, która po-
prowadzi dzieci przez różne kategorie muzyczne będzie skrzacik Nutek. Chodząc po 
lesie, poznaje on  w kolejności historycznej różne rodzaje muzyki, które mu o sobie 
opowiadają.
Start zaczynamy od opowieści dotyczącej przygód Nutka z muzyką dzikich plemion, 
pradawną, archaiczną. Wprowadzeniem będzie krótka opowieść, w której leśny ludzik 
poznaje ten rodzaj muzyki. Będzie to przystępne dla dzieci wczesnoszkolnych rozpo-
częcie zabawy.  
Pierwszym zadaniem dzieci będzie naśladowanie pradawnych dźwięków zapożyczo-
nych z muzyki dzikich plemion. Po powtórzeniu dźwięków i próbie rozruszania się dzie-
ci zostaną poproszone o zdjęcie butów oraz skarpet i zamoczenie nóg w ekologicznej 
farbie. Następnie usłyszą one muzykę afrykańską, która rozpoczyna naszą przygodę. 
W rytm dźwięków dzieci będą tańczyć na rozłożonym materiale, zostawiając na nim 
plamy z farby. Tańczącym dzieciom będziemy sygnalizować poruszanie się do przodu, 
tańcząc z nimi. 
Po ukończeniu pierwszego etapu i dotarciu w dzikim, plemiennym tańcu do następnej 
kategorii muzycznej zrobimy wstęp dalszą opowieścią o przygodach skrzata, dotyczą-
cą następnej, historycznie uwarunkowanej kategorii muzycznej jaką będzie muzyka 
klasyczna. Zadanie dotyczące tego etapu będzie polegać na odgadnięciu, co znaj-
duje się na zdjęciach. Wcześniej przygotujemy zdjęcia, na których będzie pokazana 
nuta, pięciolinia, Fryderyk Chopin czy jakiś instrument i będziemy zadawać dzieciom 
pytania dotyczące tego, co widzą na obrazku. Po odgadnięciu wszystkich zdjęć, dzie-
ci ponownie zamoczą nogi w farbie w innym kolorze i będą przemieszczać się dalej  
w rytm muzyki klasycznej. Po dotarciu do trzeciego etapu zabawy, dzieci usłyszą dal-
szą część opowieści o leśnym ludku, który tym razem spotyka na swoje drodze mu-
zykę bluesową. 
Po usłyszeniu historii dzieci zostaną podzielone na 3-4 grupy. Każda z grup dostanie 
kopertę, w której będzie znajdować się pocięte na kawałki zdjęcie instrumentu popu-
larnego w muzyce bluesowej. Dzieci będą miały za zadnie ułożyć poprawnie to zdjęcie. 
Po skończeniu układania uczniowie zanurzają nogi we farbie i w rytm muzyki bluesowej 
tańczą, poruszając się do przodu po materiale, zostawiając na nim abstrakcyjne wzory 
śladów stóp. 
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Tańcząc, dochodzimy do czwartej kategorii muzycznej, którą jest rock and roll. Opo-
wieść Nutka przybliża nas do tej kategorii, a zadanie to odgadywanie dźwięków. Od-
twarzamy np. z telefonu komórkowego czy laptopa dźwięki różnych instrumentów, bez 
których muzyka rockowa nie miałaby prawa bytu i prosimy dzieci, aby odpowiadały, 
jaki instrument wydaje takie dźwięki. 
Po odgadnięciu wszystkich dźwięków, poruszamy się przy piosence zespo-
łu The Beatles do ostatniego etapu naszej przygody z muzyką. Kończy on 
opowieść, w której leśny skrzacik poznaje muzykę pop. Dzieci dostają zda-
nia-kalambury. Wybieramy spośród grupy pięć osób, które dostaną karteczki  
z treścią np. „gra na fortepianie” i muszą to pokazać reszcie grupy, nie używając 
do tego słów. Po skończeniu zadania prosimy ponownie o ufarbowanie sobie nóg  
i odtwarzając utwór z kategorii muzycznej pop, tańczymy do zakończenia materiału, po 
którym się poruszaliśmy. Gdy dojdziemy do mety, podziękujemy dzieciom i poprosimy, 
aby umyły nogi w wodzie, którą wcześniej przygotujemy. My (liderzy) w tym czasie 
umocujemy materiał, np. na drzewach, po którym biegały dzieci w rytm muzyki do 
czasu wyschnięcia. Następnie na rozwieszony materiał przypniemy im odpowiednie 
hasła jak np. „Muzyka klasyczna” pod obrazkiem, po którym dzieci w ten właśnie rytm 
się poruszały. 
Usytuujemy tkaniny w miejscu, gdzie będą tworzyć wystawę dla wszystkich zaintere-
sowanych.
Materiały

tkanina (około 25-30 metrów na warsztat)• , farby ekologiczne do malowania 10 pal-
cami (ugotowane – skład: płatki mydlane, żelatyna, gliceryna albo krem gliceryno-
wy, krochmal (mąka ziemniaczana)*, muzyka afrykańska, klasyczna (Antonio Vivaldi 
„Wiosna”), bluesowa (Ray Charles  „The Road Jack”), rockowa (The Beatles „Twist and 
Shout”), pop (Spice Girls „Wannabe”), ręczniki papierowe, 3 plastikowe miski, komplet 
farb plakatowych.
* Sposób przyrządzania farb (proporcja dla 25 osób):
3 szklanki płatków mydlanych rozgotować w 2 l wody 
8 łyżek żelatyny rozpuścić w 2,5 szklankach wody 
8 łyżek gliceryny (może być krem glicerynowy do rąk)
3 szklanki krochmalu (mąka ziemniaczana) rozprowadzić w 2 l zimnej wody
Sprzęt

laptop lub odtwarzacz DVD, zestaw głośnikowy do komputera• 
Wiek uczestników

10-12 lat• 

Scenariusz: Mateusz Chałan, Patrycja Nowak, Anna Kucharek
Opieka artystyczna: dr Beata Marcinkowska
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (Polska)
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Musical Adventure

Description
In the space of the park there will be spread the fabric indicating the path on which 
children will dance while painting a picture by their feet. They will move forward to the 
music from the speakers. The route will be divided into 5 stages varied by musical ca-
tegories and related historical periods. We begin the journey with the music of savage 
tribes and we will end on contemporary popular music. Each music category will have 
its part allocated to the route on the fabric. The workshop will provide different tasks, 
it will also present songs and stories.
Objectives
- actively involve children in creative activities
- introduce students to the issues concerning the history of music, instruments of par-
ticular periods,
musicians, musical notation and diverse sounds
- starting the processes of creative thinking, concentration and manual actions
- arouse interest in dance and music
- show the relationship between the visual arts and music
- sensitize children to sounds
- taking care of a good time
- group integration
- familiarization with types of music chronologically presented
Outline
The children will gather in front of the fabric in place designated as start. A charac-
ter who will guide children through various musical categories will be Skrzacik Nutek 
(Dwarf Natti). Walking through the forest, he gets to know different types of music 
arranged in the historical order. Natti starts from stories about his adventures with  
savage tribes, ancient, archaic music. The introduction will be a short story in which the 
dwarf gets to know this kind of music. For early school children it will be a good start 
for the fun. The first task for the children will be imitating the sounds of ancient music 
borrowed from the savage tribes. After repeating some sounds and a warm up exercise 
the children will be asked to take off their shoes and socks and dip their feet in the  
organic paint. Then they will listen to the African music that begins their adventure. 
The children will dance on the spread material, leaving stains from the paint on it.  
We will signal to move forward, dancing with children.
After completing the first stage and reaching in the wild tribal dance the next music 
category we will continue the story about the adventures of a dwarf in the next, hi-
storically conditioned music category which will be classical music. The task of this 
stage will rely on guessing what is in the pictures. Showing early prepared pictures 
illustrating the note, stave, Frederic Chopin or some instrument we will ask children qu-
estions about what they see in the picture. After guessing all the pictures, the children 
again dip wet feet in the paint in a different color and will move further to the rhythm  
of classical music. After reaching the third stage of the play, children will hear a new 
story about the dwarf who meets on his way blues music this time.
After hearing the story the children will be divided into groups of 3-4 people. Each 
group will receive an envelope, which will contain cut to pieces an image of a popular 
instrument in blues music. Children will be asked to properly arrange the picture. After 
the exercise students will dip feet in the paint and dance in rhythm of blues music, 
moving forward and leaving the abstract patterns of their footprints on the material.
Dancing they will come to the fourth category of music that is rock and roll. Natti story 
brings them closer to that category, and to the task of guessing sounds. Using a mobile 
phone or laptop sounds of different instruments that rock music would not exist we will 
ask children to guess which instrument makes such sounds.
After guessing all the sounds and dancing to the Beatles’ song, the children reach the 
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last stage of their adventure with music. The whole story ends when Dwarf Natti meets 
pop music. Children get musical puns. Selected children will get slips of paper with 
their tasks such as “Playing the piano” and they need to show it to rest of the group, 
not using the words. After finishing the task, we will ask the children to dip their feet 
in the paint again, and dance to the pop dance music to the end of the material. When 
everybody reaches the finish line, we thank the children and ask them to wash their 
feet in the water, which we would previously prepare. We (the animators) will dry the 
cloth with the traces of children’s feet and pin relevant query like “Classical” under the 
picture of feet made during dancing to the rhythm of classical music.
Materials

Cloth (about 25-30 meters per workshop), ecological paints to paint with fin-• 
gers (cooked – composition: soap flakes, gelatin, glycerin or glycerin cream, starch 
(potato flour)* African music, classical music (Vivaldi “Spring”), blues music (Ray 
Charles “The Road Jack”), rock music (the Beatles’ Twist and Shout “), pop mu-
sic (Spice Girls’ Wannabe ‘), paper towels, 3 plastic bowls, set of poster paints. 
* How to prepare paints (ratio for 25 persons):
3 cups soap flakes overcook in 2 liters of water
8 tablespoons gelatin dissolved in 2.5 cups of water
8 tablespoons glycerin (glycerin can be cream for hands)
3 cups of starch (potato flour) spread in 2 liters of cold water
Equipment

laptop or DVD player, speaker system to your PC• 
Age of participants

10-12 years• 

Scenario: Mateusz Chalan, Patrycja Nowak, Anna Kucharek
Artistic supervision: PhD Beata Marcinkowska

Academy of Fine Arts in Lodz (Poland)
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Skojarz kolaż

Opis
Na naszych warsztatach uczestnicy zmierzą się z zagadnieniem synestezji obrazu  
i dźwięku. W formie gry miejskiej w przestrzeni parku będą stopniowo pracować nad 
realizacją spójnego dzieła złożonego z kolażu i nagranego w trakcie przebiegu warsz-
tatów dźwięku. Będą mieć okazję do zastanowienia się nad relacjami zachodzącymi 
między doznaniami wzrokowymi i słuchowymi a także zależności między takimi poję-
ciami, jak: hałas i cisza, inspiracja i interpretacja. Zapoznają się również z przykładami 
XX-wiecznych abstrakcyjnych dzieł dotykających tematyki muzyki.
Uczestnicy podzielą się na 4 grupy. Każda z nich otrzyma mapkę z naniesionym poło-
żeniem miejsc, w których umieszczone są zadania do wykonania. Podczas ich realizacji 
uczestnicy będą zbierać materiały i przedmioty, które posłużą do wykonania części 
wizualnej – kolażu. Praca ta stanowić będzie odniesienie do dźwięku, który na koniec 
będzie prezentowany razem z kolażem (jedno z poleceń polega na zarejestrowaniu 
materiału dźwiękowego na zadany temat).
Cele
- pobudzenie do refleksji nad takimi pojęciami, jak: cisza, hałas, inspiracja, interpreta-
cja; zauważenie relacji i zależności między tymi pojęciami 
- zaznajomienie uczestników z techniką kolażu i przykładami dzieł, które stanowią in-
terpretację lub są inspirowane dźwiękami
- próba realizacji pracy synestezyjnej łączącej wrażenia wizualne z dźwiękowymi 
Przebieg
Uczestnicy dzielą się na 4 grupy. Każda z grup dostaje mapkę z zaznaczonymi miej-
scami, w których ukryte są zadania do wykonania. Podczas realizacji zadań uczestnicy 
zbierają materiały, które potem posłużą do wykonania części wizualnej. Punktem final-
nym będzie stworzenie kolażu będącego interpretacją nagranego dźwięku lub zainspi-
rowanego dźwiękiem nagranym przez każdą z grup.
Zadania:
1. Zarejestrowanie półminutowego nagrania pt. „Cisza/ Hałas”.
2. Przyjrzenie się załączonym obrazom. Odszukanie w nich muzycznych skojarzeń. 
Stworzenie wizji swojego kolażu.
3. Szukanie w naturze rzeczy, których można użyć do zrobienia kolażu. 
4. Odnalezienie i wybranie dodatkowych rzeczy rozmieszczonych wokół punktu z map-
ki, potrzebnych do realizacji pracy (kleje, nożyczki, papiery itp.).
5. Wykonanie kolażu.
6. Prezentacja kolaży i dźwięków jako spójnego dzieła.
Podsumowanie
Czy udało się uchwycić absolutną ciszę/ prawdziwy hałas? W jaki sposób?
Czy oceniacie swoją pracę jako interpretację dźwięku, czy inspirowaną dźwiękiem?
Czas trwania

90 min• 
Materiały

mapa parku, 12 wydruków obrazów (sztuka abstrakcyjna) w formacie A5, 4 kleje, • 
nożyczki, tektura płaska 100x70cm szt. 4,  kolorowe papiery, sznurki, flamastry, mate-
riały odnalezione w naturze (np. piasek, trawy, mech, patyki, liście)
Sprzęt

4 dyktafony lub telefony komórkowe z możliwością nagrywania• 
Wiek uczestników

13-15 lat• 

Scenariusz: Aleksandra Jakubaszek, Dominika Odważna, Barbara Olejarczyk
Opieka artystyczna: dr Beata Marcinkowska
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (Polska)
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Associate the collage

Description
During our workshop, participants will face the issue of synaesthesia  of picture and 
sound. They will gradually work on the making a coherent work consisting of a colla-
ge and sound recorded during the workshop conducted in the form of an urban game 
placed in the space of the park. They will have the opportunity to reflect on the rela-
tionship occurring between visual and auditory sensations as well as relations betwe-
en such concepts as: noise and silence, inspiration and interpretation. They will also 
familiarize with the examples of twentieth-century abstract visual works related to the 
music.
The participants will be dividing into 4 groups. Each group gets a map with marked 
places where they are hidden tasks to perform. During the execution of the tasks, 
participants gather materials, which then will be used to perform visual component - 
collage. This work will be a reference to the sound, which at the end will be presented 
with a collage (one of the instructions is based on the registration of sound material on 
a given topic).
Objectives
- To stimulate reflection on such concepts as: silence, noise, inspiration, interpretation; 
noticing relationships and dependencies between these concepts
- To familiarize participants with the technique of collage and examples of works that 
represent the interpretation or are inspired by sounds
- An attempt to implement the synaesthetic work connecting visual experience with 
sound
Outline
The participants are divided into four groups. Each group gets a map with marked 
places where they are hidden tasks to perform. During the execution of the tasks, par-
ticipants gather materials, which then will be used to perform visual component. The 
final point will be to create a collage which is the interpretation of the recorded sound 
or the sound recorded inspired by each group.
Tasks:
1. The registration of the half minute recording entitled “Silence / Noise”.
2. A look at the attached pictures. Finding music associations in the images. Creating 
a vision for own collage.
3. Searching for the things in the nature that can be used to make a collage.
4. Finding and selecting additional items arranged around a point from the map, ne-
eded to carry out the work (glue, scissors, paper, etc.).
5. Making of collage.
6. Presentation of collages and sounds as coherent work.
Summary
Have you managed to capture absolute peace / real noise? How?
Do you evaluate your work as a sound interpretation, or a work inspired by a sound?
Duration
90 min
Materials

map of the park, 12 prints images (abstract art) A5, 4 glue, scissors, cardboard flat • 
pack 100x70cm. 4, colored paper, string, markers, materials found in nature (e.g. 
sand, grass, moss, twigs, leaves)
Equipment

4 recorders or mobile phones with recording capability• 
Age of participants

13-15 years• 
Scenario: Aleksandra Jakubaszek, Dominika Odważna, Barbara Olejarczyk

Artistic supervision: PhD Beata Marcinkowska
Academy of Fine Arts in Lodz (Poland)
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Dźwięki wdzięczne i niewdzięczne

Opis
Czy można by spojrzeć na otaczającą nas przestrzeń przez pryzmat dźwięków, identyfi-
kując i charakteryzując znane i nieznane lokalizacje z muzyką, odgłosami, dźwiękami? 
Jak bardzo dźwięki kojarzą nam się z konkretnymi miejscami i czy pozostają długo  
w pamięci? Skonstruujmy mapę dźwiękową miejsc przyjaznych i nieprzyjaznych, czyli 
wdzięcznych i niewdzięcznych.
Cele
- ćwiczenie pamięci i wyobraźni
- zwiększenie percepcji i świadomości odczuwania przestrzeni
- spojrzenie na znane miejsca z perspektyw odmiennych niż te na co dzień
- kształtowanie wrażliwości i estetyki
- okazja do twórczej ekspresji
Przebieg
1. Krótkie wprowadzenie do tematu, rozmowa z uczestnikami o tym, czy zwracają 
uwagę na dźwięki w codziennym poruszaniu się po domu, szkole, okolicy, w której żyją  
i mieszkają. Przedstawienie jako ciekawostki idei map dźwiękowych tworzonych z my-
ślą o niewidomych.
2. Każdy z uczestników zastanawia się nad problemem dźwięku w przestrzeni domowej 
i publicznej, wybiera indywidualnie dźwięki miłe i niemiłe, które spotyka każdego dnia 
i razem z innymi wypisuje je na wspólnej planszy. Dyskusja o podobieństwach/ różni-
cach w wyborach.
3. Uczestników dzielimy na 3- lub 4-osobowe grupy i prosimy o wylosowanie (z za-
chowaniem tajemnicy przed pozostałymi zespołami) miejsca, które od tej pory będą 
reprezentować (np. dom, poczta, dyskoteka, szkoła, ulica, zoo, las). Zadaniem grupy 
jest plastyczne przedstawienie miejsca dowolnie: w sposób płaski lub przestrzenny 
a następnie stworzenie efektów dźwiękowych przyjemnych nieprzyjemnych, jakie 
członkowie grupy mu przypiszą i które wybiorą. Grupki stają się więc punktami na 
mapie, które definiują audiowizualnie.
4. Zespoły kolejno prezentują swoje miejsca oraz efekty dźwiękowe i zgadują wzajem-
nie swoje propozycje. Uzasadniają i opisują odczucia związane z miejscami – mogą się 
one bardzo różnić, co dodatkowo wzbogaciłoby proces poznawczy.
Liczba uczestników

25 osób• 
Materiały

taśma klejąca, brystole, farby, pędzle, mazaki, klej, kartony wszelkiej wielkości, rolki • 
od papieru toaletowego, tuby tekturowe, folie, worki na śmieci, przypadkowe rzeczy 
codziennego użytku.
Wiek uczestników 

10-13 lat• 

Scenariusz: Aleksandra Adamska
Opieka artystyczna: prof. Eugeniusz Józefowski

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Polska)
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Grateful and ungrateful sounds

Description
Is it possible to look at the space that surrounds us through the prism of sounds, iden-
tifying and characterizing both known and unknown locations with music and sounds? 
How much do we associate sounds with particular places and do they remain long in 
the memory? We are going to construct a sound map of friendly and unfriendly places, 
that is grateful and ungrateful sounds. 
Objectives
- exercising  memory and imagination
- increasing the perception and awareness of feeling space
- looking at familiar places with different from every day perspectives
- shaping the sensibility and aesthetics
- the opportunity for creative expression
Outline
1. Brief introduction to the topic, talk about whether the participants pay attention 
to sounds in everyday life at home, in school, in the neighborhood in which they live. 
Presentation of the idea of   sound maps created with a view to the blind.
2. Each participant reflects on the problem of sound in the home and the public space, 
and then he/she chooses his/her pleasant and unpleasant sounds, which he/she meets 
every day and together with other participants writes them down on a common board. 
Talk about the similarities / differences in the selection.
3. Participants are divided into 3 or 4 groups and are asked to draw a place (keeping 
the secret from other teams), which from now on they represent (e.g. home, post of-
fice, disco, school, street, zoo, forest). The aim of the group to prepare a visual repre-
sentation of space: in a flat or spatial way and creating sound effects, making pleasant 
and unpleasant sounds that members of the group have chosen before. Thus, groups 
of become some points on the map that can be audio visually defined.
4. The teams consecutively present their location and sound effects, and guess each 
other’s places. They give explanation and describe feelings related to the places – they 
can vary dramatically, which further enriches a cognitive process.
The number of participants

25 people• 
Materials

adhesive tape, card, paints, brushes, markers, glue, boxes of all sizes, from toilet • 
paper rolls, tubes, cardboard, foil, garbage bags, casual everyday items.
Age of participants

10-13 years• 

Scenario: Aleksandra Adamska
Artistic supervision: Professor Eugeniusz Józefowski

Academy of Fine Arts in Wroclaw (Poland)



Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket 73

Zrób swój własny dźwięk

Cel
Głównym celem warsztatów jest nauczenie dzieci współpracy w grupie oraz dobrej 
komunikacji. Dzieci mają także spróbować pracy z nietypowym materiałem, poszerzyć 
wyobraźnię, być w stanie stworzyć funkcjonalny i estetyczny obiekt artystyczny a także 
nauczyć się słuchać różnych dźwięków i tworzyć muzykę.
Ideą przewodnią warsztatu jest nauczenie dzieci korzystania z niektórych nietypowych 
rodzajów materiałów do zrobienia własnych instrumentów muzycznych. Instrumenty 
te będą wykorzystane do tworzenia nowych dźwięków. Wszyscy wiemy, jak wyglądają 
typowe instrumenty muzyczne, ale moim pomysłem jest umieszczenie ich w nietypo-
wej formie. Dodanie nowych funkcji do obiektu artystycznego. Obiekt, który będzie 
działał jak instrument muzyczny i wyglądał jak dzieło sztuki. Jest to proste, ponieważ 
wszystkie przedmioty wydają jakieś dźwięki. Uczniowie zostaną podzieleni na pięć grup 
po pięć osób. Każda grupa dostanie różne rodzaje materiałów, jak: rury z tworzyw 
sztucznych o różnych wielkościach i kształtach, pręty metalowe o różnych długościach 
i szerokościach, druty itp. 
Niektóre rzeczy będą bębnami (wiadra, pudełka z papieru lub coś podobnego), a inne 
przedmioty innymi instrumentami. Możliwości użycia jest wiele. Stworzenie obiektów 
muzycznych zależy wyłącznie od fantazji uczestników. Każda grupa ma stworzyć jeden 
obiekt artystyczny oraz nauczyć się na nim grać. Uczniowie mogą także sami stać się 
instrumentami muzycznymi, wtedy kilka takich instrumentów wydawać będzie różne 
dźwięki i zrobią coś w stylu grupowego performensu. Jednak powinni wtedy posłużyć 
się strojami i kolorami, aby stworzyć finalne dzieło. Gdy wszystkie grupy zakończą pra-
cę, wezmą przedmioty i spróbują na nich grać jak jeden muzyk złożony z 25 osób. Na 
koniec zagra jedna osoba z grupy, a inni będą tworzyć muzyczne tło. Zagrana melodia 
zostanie nagrana i wrzucona do Internetu. W ten sposób zrobimy dźwiękowy film wideo 
będący zapisem konkretnego zdarzenia.
Materiały

rury z tworzyw sztucznych (różne długości i szerokości, elastyczne, twarde, różne • 
rodzaje), cęgi, przędza, nylon, nożyczki, taśmy, klamry, spraye, farby, pędzle, pistolety 
do malowania i klejenia, różne wiadra, skrzynki, rury metalowe (małe, duże), różnego 
rodzaju materiały: drewno itd., zasilacz
Wiek uczestników

16-18 lat• 

Scenariusz: Barbora Mikudová 
Opieka artystyczna: doc. Jiři Surůvka

Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)
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Make your own sound

Objective 
This workshop is designed for high school students (age group: 16 to 18 years, the 
number of participants about 25 people). Workshop is based on using some atypical 
types of materials to create own musical instruments. The musical instruments will be 
used to make sounds. All of us know how typical musical instruments looks like. But 
my idea is give them atypical form. Make functionall object. Object, that will work like 
musical instruments and looks like artworks. It is simple, because all types of materials 
make some kind of sounds. Students will be divided into five groups of five people. 
Every group will get different types of materials such as: plastic pipes of various sizes 
and shapes, metal rods of various lengths and widths, guitar strings. Some items can 
be used like drums (buckets, paper boxes or something like that) other as different in-
struments. There are a lot of possibilities. It depends only on fantasy of students. Every 
group can make one object and they have to learn how to play on it. But if they want, 
they can become some musical instruments as well.  They will take some items, make 
some sounds and do something like a group performance. However, they should then 
use the costumes and colors to create the final work. When all groups have finished 
their work, they will take the items and try to play them as one musician composed of 
25 people. Somebody will play and the others will completed some melody and conduct 
it. If they make some melody, we will record it and put it on the internet. We will make 
some video and sound as record of event.
The main purpose of this workshop is to teach children to cooperate with each other in 
a group and learn to communicate. Also, to work with unusual materials, use imagina-
tion and be able to create a functional and esthetic object. They will learn to listen to 
the different sounds and make music.
Materials

plastic pipes (various lengths and widths, flexible, hard, different kinds) string, yarn, • 
nylon, scissors, tape, staples, sprays, paints, brushes, glue guns, different buckets, 
boxes, metal tubes (small, large, different diameter), various kinds of substances, 
wood etc., power supply
Age of participants

16-18 years• 

Scenario: Barbora Mikudová
Artistic supervision: Doc. Mgr. Jiři Surůvka

University of Ostrava (Czech Republic)
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Superbohaterowie teraz

Wprowadzenie
Taniec i sztuka mogą być postrzegane jako środek komunikacji społecznej. W naszym 
podejściu taniec łączy grupę (pomaga stworzyć/ zbudować ducha grupy). Jest wewnętrz-
nym „spoiwem”. Sztuki piękne kreują „twarz” firmy. Są nią dla publiczności, dla świata. 
Nasz projekt wychodzi z przekonania, że wiek nastoletni jest bardzo ważnym okresem 
życia w kontekście rozwoju osobowości. To zaszczyt dla nas spotkać dzieci w tym wieku 
i uczyć się od nich. Chcielibyśmy je poznać. Chcielibyśmy słuchać ich głosu, dowiedzieć 
się, kim są, co lubią… 
Nasz pomysł opiera się na początkach performensu, który różni się od formy teatralnej 
w jej strukturze i innowacyjności. W naszej pracy w części choreograficznej będziemy 
pracować nad spontanicznością, niepoprawionymi impulsywnymi gestami dźwiękowy-
mi oraz pomysłami sytuacyjnymi.
Inspiracja (rozwój wewnętrznych umiejętności uczestników) 
Dźwięk łączy nas z emocjami. Dźwięk rozbrzmiewa nie tylko w duszy, ale również  
w fizycznym ciele. Chcielibyśmy, aby dzieci stworzyły dźwięk i ruchowy performens (ta-
niec). Choreografia zostanie zainspirowana i rozwijać się będzie poprzez gesty związane 
z dźwiękiem, rytmem i wszelkiego rodzaju odgłosami, które ludzkie ciało może produ-
kować. Ludzkie ciało stanie się instrumentem. DJ zapewni prosty rytm, a chór (dzieci) 
będzie mu towarzyszyć np.: rytmiczne uderzając o ramiona, klaszcząc, uderzając się 
w klatkę piersiową, jęcząc... Będziemy podkreślać gesty ciała wynikające z dźwięku. 
Elementy ruchu będą się powtarzać, a na ich podstawie zbudujemy choreografię.
Wytworzenie (rozwój umiejętności manualnych i wizualizacja pomysłów dzieci)
Część wizualna będzie koncentrować się wokół pracy nad maską na twarz. Twarz jest 
częścią ciała, którą widz intensywnie postrzega. Dzieci będą tworzyć maskę, która 
będzie reprezentować najlepsze umiejętności lub dodatkowe cechy szczególne dziec-
ka. Mają okazję odkryć elementy swoich osobowości, pokazać własny potencjał bycia 
superbohaterem. Jesteśmy otwarci na wszystkie formy ekspresji, jak: humor, ironia, 
odniesienia do filmu lub komiksu... ale chcielibyśmy wspierać młodzież w innowacyjno-
ści i odnaleźć ich własne źródło kreatywności.
Do wytwarzania masek, będziemy używać popularnych materiałów, jak: papier, klej, 
markery, ale będziemy również posługiwać się przedmiotami z recyklingu: plastikowe 
torby, tekstylia... nie ma granic w procesie tworzenia masek. Maska może być tworzona 
z naturalnych materiałów znalezionych w okolicach parku, na przykład liści, trawy...
Produktem końcowym warsztatu będzie połączenie dźwięku i ruchu w maskach własnej 
produkcji w wybranej lokalizacji. Ostateczną formą podsumowania warsztatów będzie 
film.
Wiek uczestników

14-18 lat• 

Scenariusz: Karolína Kohoutková, Jindřiška Kohoutková, Lukáš Essender, Nela Richterová, Kristyna Reisová
Uniwersytet Techniczny w Brnie (Czechy)
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Superheroes now

Introduction
Dance and art can be perceived as a social means of communication. In our approach 
the dance connects the group (helps to create/build the group spirit). It is the inter-
nal “glue”. Fine art forms “face“of the company. It is there for the audience, for the 
world.
Our project comes from the belief that teens are a very important period of life in the 
context of the development of personality. It is an honor for us to meet the children at 
this age and learn from them. We would like to know them. We would like to listen to 
their voice, find out who they are, what they like ...
Our idea is built on the beginnings of performance in art which differs from the theater 
form in a way of its structure and innovativeness. In the work of choreography and in 
art section, we will work with spontaneity, uncorrected impulsive sound gestures and 
with situational ideas.
INspiration (development of inner abilities of participants)
Sound connects us with emotions. The sound reverberates not only in the soul, but 
also in the physical body. We would like the children to create a sound and movement 
performance (dance). The choreography will be inspired and developed from gestures 
associated with sounds, rhythms and all kind of sounds which human body can produ-
ce. The human body will become the instrument. DJ will provide a simple beat and the 
choir (children) will accompany it with their part e.g. gestures - rhythmic slapping on 
the arms, clapping, pounding in the chest, hooting, We will exaggerate body gestures, 
arising from sound. The movement fragments will be repeating and on this basis we 
will build the choreography.
EXpiration (development of manual skills and visualizing children ideas)
Visual component will focus on working with face masks. Face with the mask is a body 
part that the viewer intensively perceives. The face is a part of the body, which the 
viewer perceives intensely.
Children will create a mask for their performance that will represent their best abilities 
or extra special characteristics. They have opportunity to uncover the part of their 
personalities where they feel their potential of being superheroes. We are open to all 
expressional instruments as humor, irony, references to film or commix … ... but we 
would like to encourage young people to be innovative and find their own source of 
creativity.
For mask making, we will use common materials, such as paper, glue, markers, but we 
will also use recycled objects: plastic bags, textiles ... there are no boundaries in the 
process of creating masks. The mask can be also created from natural materials found 
in and around the park, such as leaves, grass...
Objective
The final product is a sound and movement performance in the handmade masks 
taking place in the selected location corresponding to the topic. The final form of the 
product and workshop will be a video.
Age of participants
14-18 years

Scenario: Karolína Kohoutková, Jindřiška Kohoutková, Lukáš Essender, Nela Richterová, Kristyna Reisová
Brno University of Technology (Czech Republic)
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Muzeum Dźwięków

Cel
Celem naszego projektu jest zainspirowanie dzieci do stworzenia instalacji wizualizu-
jącej świat dźwięków. Otaczający nas świat jest szeroki i ciekawy, pełen dźwięków. 
Nawet cisza, jak każdy przedmiot, istota i zjawisko ma swój dźwięk i jego nutę. Nasz 
świat jest jak melodia: jeśli nuty łączą się ze sobą, pojawia się piękna melodia; w po-
koju jest harmonia. Razem jesteśmy pieśnią, Pieśnią Świata. Powyższe słowa są ideą, 
którą mamy zamiar zrealizować podczas naszego warsztatu artystycznego.
Przebieg
1. Krótko mówimy o dźwiękach, demonstrując je na przygotowanych rekwizytach. 
Dzieci zapoznają się wizualnie z następującymi pojęciami: długość i wysokość dźwięku, 
rytm, pauza itp.
2. Tworzymy historię muzyki, odtwarzając różne dźwięki razem z dziećmi. Tworzy-
my również opowieść o podróży z Dobrym Smokiem (Dracosha) latającym po całym 
świecie, która zostanie „namalowana” głosami dzieci. Wykorzystując wysokie, niskie, 
długie, krótkie i szumiące dźwięki, będziemy zaglądać do różnych zakątków świata, 
naśladować dźwięki ludzkich osiągnięć i opisywać niektóre dźwiękowe etapy wyimagi-
nowanej podróży.
3. Wizualizacja dźwięku. Dzieci wybierają dźwięki ulubionej podróży. Inspirujemy 
uczestników, aby odtworzyły je abstrakcyjnie na powierzchni za pomocą obrazów, róż-
nych technik malarskich oraz nietypowych rzeczy i metod. Staramy się zwrócić uwagę 
dziecka na jego osobistą emocjonalną percepcję dźwięku, która zostanie odzwiercie-
dlona poprzez artystyczne obrazy na powierzchni.
4. Tworzenie instalacji. Każdy dzień warsztatów kończyć się będzie tworzeniem wy-
imaginowanej pięciolinii, gdzie obrazy wybranych dźwięków znajdą swoje miejsce  
w zależności od ich wysokości i miejsca w naszej wymyślonej historii.
Forma konstrukcyjna każdej instalacji jest uwarunkowana różnymi skojarzeniami: pół-
kula (mapa świata dźwięku, sklepienie nieba i świat w ogóle), okrągły labirynt (jak cy-
kliczny okręg i wieczność wariacji dźwiękowych otaczających nas), klasyczna pięciolinia 
– melodia świata (dźwięki, umieszczone na swoich miejscach, aby stworzyć melodię).
Podczas warsztatów dzieci będą uczyć się marzyć, postrzegać artystyczne obrazy 
dźwięków i przedstawiać je. Dźwięki, które dzieci namalują, stworzą ekspozycję, która 
zostanie uznana za muzeum świata dźwięków.
Materiały i narzędzia

dzień 1: drut stalowy (40 m, średnica 5-6 mm), jednorazowe plastikowe szekle  • 
(w szerokości 4-6 mm, długość minimum 10 cm 50 szt.), nożyce/ szczypce do cięcia 
drutu, klamry do mocowania obrazów (szerokość 20-25 mm 100 szt.) 

dzień 2: drewniane czworoboczne kołki (wielkości 3-4 cm, długość 150 cm 30 szt.), • 
liny i sznurki w różnych kolorach (przynajmmniej po 100 m), klamry do mocowania 
obrazów (szerokość 20-25 mm 100 szt.) 

dzień 3: drewniane czworokątne kołki (wielkości 3-4 cm, długość 150 cm 10 szt.), • 
liny i sznurki w różnych kolorach (przynajmniej po 100 m), klamry do mocowania ob-
razów (szerokość 20-25 mm 100 szt.)

karton o formacie A1 (25 szt.), obrazy, kreda, gąbki, wałki, pędzle, rękawice jedno-• 
razowe, klej, nożyczki, taśmy, kolorowe, taśmy klejące, gazety, kolorowe opakowania, 
stare meble, zszywacze, markery
Wiek uczestników

7-12 lat• 

Scenariusz: Antoshina Galina, Dasha Milovidova, Daria Nazarova, Alexandr Nazarov 
Pałac Kultury Żeleznogorsk (Rosja)
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The Museum of Sound

Objective
The aim of our project is to inspire children to create installation of the visualization 
on the topic above. The world around us is wide and interesting, full of sounds. Even 
silence, as every object, essence and phenomenon has its own sound and its note. Our 
world is like a melody: if the notes are linked together a beautiful melody appears; with 
peace comes harmony. Together we are a song, the Song of the World. These words are 
an idea which we intend to complete during our artistic workshop.
Outline
1. We briefly tell about sounds, demonstrating them on the prepared props. Children 
will learn visually the following notions: sound length and pitch, rhythm, fret, pause 
etc.
2. We create the music history by playing different sounds together with their children. 
We also create the story about travelling throughout the world with the Good Dragon 
(Dracosha), who will be “painted” with children’s voices. Using high, low, long, short 
and hushing sounds we will peep into the different corners of the world imitate the 
sounds of human achievements and describe some sound episodes of the imaginary 
travelling.
3. Sound visualizing. Children choose the sounds of their favorite journey. We inspire 
participants to reproduce them in the abstract on the surface by means of images, dif-
ferent painting techniques and unusual things and methods. We try to get the attention 
of the child to his/her personal emotional perception of sound, which will be reflected 
through artistic images on the surface.
4. Create the installation. Each day of the workshop will end with the creation of imagi-
nary staves, where the sounds of selected images will find their place according to their 
height and space in our imaginary history.
The constructive form of each installation is conditioned by different associations: he-
misphere (the map of the sound world, the vault of heaven and the world in general), 
the circular labyrinth (like cyclic recurrence and eternity of the sound variations sur-
rounding us), classical stave – the melody of the world (sounds, put on their places, 
make a tune).
During the workshop, children will learn to dream, see the artistic images in the sounds 
and depict them. The sounds children paint will make an exposition, which will be con-
sidered as a museum of the world sounds.
Materials

Day 1: Steel wire (40 meters, diameter 5-6 mm), one-time plastic tension shackle • 
(width- 4-6 mm, length min 10 cm – 50 pcs), wire cutters, clamps for fixing the pain-
tings (width 20-25 mm – 100 pcs)

Day 2: wooden quadrangular rod-pegs (the size 3-4 cm, length 150 cm – 30 pcs), • 
ropes and strings of different colors (the last two are about100 meters), clamps for 
fixing the paintings (width 20-25 mm – 100 pcs)

Day3: wooden quadrangular rod-pegs (the size 3-4 cm, length 150 cm – 10 pcs), ro-• 
pes and strings of different colors (the last two are about100 meters), clamps for fixing 
the paintings (width 20-25 mm – 100 pcs)

cardboard about the format A1 (25 pcs), paintings, chalk, sponges, rollers, brushes, • 
one-time gloves, glue, scissors, foil, colored sticky tape, newspapers, colored packs, 
blades, furniture staplers, markers
Age of participants

7-12 years• 

Scenario: Antoshina Galina, Dasha Milovidova, Daria Nazarova, Alexandr Nazarov 
Palace of Culture in Zheleznogorsk (Russia)
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Dźwięk wolności

Celem warsztatów jest poszerzenie percepcji świata tak, aby wyjść poza standardowe 
uczucia i emocje, dążąc do wewnętrznej wolności i harmonii. Uczestnicy poznają różne 
narzędzia percepcji i sposoby twórczego wykorzystania informacji, które do nich do-
cierają. Mają także przełamywać perceptualne stereotypy oraz brak równowagi między 
tym, co naturalne a tym, co nałożone (wynikające z przyzwyczajenia). Warsztat składa 
się z trzech następujących po sobie etapów.
Etap 1
Ćwiczenia przygotowawcze – „Być gotowym, aby usłyszeć”. Uczestnicy są zachę-
cani do słuchania dźwięków z zamkniętymi oczami. Pierwsze dźwięki dobiegają  
z daleka, kolejne przybliżają się, a wreszcie usłyszeć można bardzo bliskie dźwię-
ki. W rzeczywistości to jest rozwój zdolności pozwalający na usłyszenie „ciszy”. 
Uczestnicy proszeni są o odsłuchanie kilku dźwięków świata przemysłowego, np.: szu-
mu wiertarki, odgłosu samochodu, pociągu itd.
Każdy dźwięk trzeba poczuć tak, aby znaleźć jego charakter i treść emocjonalną (ostry, 
miękki, dobry, zły). Należy poczuć „emocje” dźwięku, a nie jego fizyczną postać.  
A następnie spróbować odtworzyć dźwięk tego samego rodzaju za pomocą naturalnych 
materiałów. Narzędzia odtwarzania mogą być wykonane z drewna, kamienia, może to 
być ziemia, głos osoby, każdy naturalny materiał znajdujący się tu i teraz. Biorąc pod 
uwagę fakt, że każda osoba postrzega i czuje dźwięki i odgłosy subiektywnie, może być 
wiele wariantów reprodukcji. A im więcej, tym lepiej. Dźwięki, które zostały znalezione 
w procesie twórczego poszukiwania, są zapisywane na taśmie. Będą one potrzebne 
podczas trzeciego etapu.
Etap 2
Jest to proces odwrotny do pierwszego. Uczestnicy warsztatów słuchają różnych dźwię-
ków natury. Ważną rzeczą jest to, że na drugim etapie wybierane są te dźwięki, któ-
re występują w przyrodzie, nawet, jeśli dana osoba nigdy nie pojawiła się na ziemi.  
I znowu: dla każdego dźwięku uczestnik odszukuje jego emocje, nastrój i charakter. 
Następnie, korzystając z materiałów, które zostały stworzone przez ludzi, a nie istnieją 
w naturze (takie jak szkło, metal, beton, tworzywa sztuczne) wydobywamy z nich ana-
logiczne naturalne dźwięki oddające ich wewnętrzny charakter. W tym przypadku moż-
liwych jest wiele wariantów np.: szum wiatru może być odtwarzany przez dmuchanie 
w szyjkę butelki, a dźwięki wodospadu poprzez wylewanie wody z butelki z tworzywa 
sztucznego na płytki betonowe. W ten sposób odbywa się wizualizacja dźwięku. Dźwię-
ki są również rejestrowane na taśmie.
Etap 3
Harmonizacja percepcji poprzez plastyczne wykonanie dźwięku. Na trzecim etapie pro-
wadzący warsztat wraz z uczestnikami zbierają i zapamiętują plastyczne wyrażenie 
każdego dźwięku, który został znaleziony. Następnie dźwięki są odtwarzane losowo, co 
tworzy nieprzewidywalną sekwencję służącą jako podstawa do stworzenia kompozycji 
muzycznego tańca (kompozycji plastycznej). Dźwięk znajduje swój wyraz w nastroju, 
charakterze, rytmie plastycznej etiudy, która jest wspólną improwizacją uczestników  
i twórców warsztatu. To wspólne twórcze działanie jest zasadniczym elementem całego 
procesu. Ostateczna wersja działań jest nagrana kamerą wideo.
Czas trwania

90-100 min• 
Wiek uczestników

7-18 lat• 
Sprzęt

kamera wideo, laptop z systemem akustycznym o mocy 100 watów• 

Scenariusz: Urij Sushko, Studio Teatr Raido
Kijowska Państwowa Akademia Morska imienia Hetmana Petro Konashevicha- Sahaydachniy (Ukraina)
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The sound of freedom

The aim of the workshop is to extend the perception of the world, to go beyond the 
standard feelings and emotions toward inner freedom and harmony. Getting to know 
a variety of perception tools and the ways of reproducing the perceived information in 
different forms of creativity. Overcoming the stereotypes of perception and misbalance 
between the natural and the imposed (habitual). The workshop consists of three suc-
cessive stages.
Stage 1
Preparatory exercises - “Be prepared to hear”. Participants are encouraged to listen to 
the sounds with closed eyes. The first sounds coming from far away, another closer, 
and finally you can hear sounds very close. In fact, it is the development of capabilities 
allowing hear “the silence “.
Participants are asked to listen to several sound of the industrial world e.g.: the sound 
of running electric drill, car beep, the sound of trains and so on. Every sound you need 
to feel in order to find its character and emotional content (sharp, soft, and good, bad). 
You should feel the “emotion” of the sound, not its physical form. And then to try to 
find and play back the sound with the same character using natural materials. Playback 
tool can be made of wood, stone, it can be earth, the voice of the person, any natural 
material located here and now. Due to the fact that each person perceives and feels the 
sounds in their own way, there can be several variants of reproduction. And the more 
the better. Sounds that were found in the process of creative search are recorded on  
a tape. They will be needed on the third stage.
Step 2
This is a reverse process. Workshop participants listen to the different sounds of na-
ture. The important thing is that in the second stage are selected sounds that occur 
in nature, even if a person has never appeared on earth. And again: for each sound 
participant finds his emotions, mood and character. After that, using the materials that 
are created by humans and do not exist in nature themselves (such as glass, metal, 
concrete, plastic), the analogue of the natural sound depicting its inner character is 
selected and reproduced. In this case, a lot of variants are possible. For example, the 
sound of the wind can be played by blowing on the neck of the bottle and the sound of 
a waterfall by pouring the water on the concrete tile from a plastic bottle. This process 
is a kind of visualization of sound. Reproduced sounds are also recorded on tape.
Step 3
Harmonization of perception through plastic embodiment of sounds. At the third stage, 
the animators leading a workshop along with its participants pick up and memorize 
the plastic expression for every sound that was found. Then the sounds are played at 
random and thus an unpredictable sound construction is created. It serves as the basis 
for creating a musical dance (plastic composition). The sound finds its expression in 
the mood, character, rhythm of the joint plastic etude which is a joint improvisation of 
participants and animators. This joint creative activity is an essential element of the 
whole process. The final action is recorded with a video camera.
Duration

90 -100 min• 
Age of participants

7-18 years• 
Equipment

Video camera, computer acoustic system with capacity of 100 watts.• 

Scenario: Ûrij Sushko, Studio Theatre Raido
Kyiv State Maritime Academy named after Hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy (Ukraine)
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Impresje muzyczne Musical Impressions
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Warsztat pracy z dźwiękiem Workshop with sound
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Warsztat pracy z dźwiękiem
Wchodzę do gry!

Żyjemy wśród dźwięków, od poczęcia aż do ostatniego oddechu. Nosimy je w sobie 
– bębniące serce, szumiąca w żyłach krew, mlaski, klaski, oddechy, strzelające kości, 
burczenie w brzuchu, bulgot w jelitach i w końcu głos – jesteśmy doskonałym i prze-
dziwnym instrumentem. Inne dźwięki  przychodzą do nas z zewnątrz: śpiew ptaków 
czy przejeżdżający pociąg. Niektórych nie zauważamy, niektórych nie lubimy, a jeszcze 
inne sprawiają nam wielką przyjemność. Są dźwięki poukładane –  tworzące muzykę  
i są rozproszone – dające hałas, trzaski i szumy. Tak czy inaczej, dotyczą nas i dotyka-
ją. Trudno nie zgodzić się z tezą, że dźwięki są w naszym życiu ważne. A jeśli są ważne, 
to należy poświęcić im nieco więcej uwagi. Otworzyć się na to, co brzmi i pulsuje w nas  
i wokół nas. 
Tym właśnie będziemy zajmować się w trakcie pierwszej części warsztatu, którą 
nazwałam: Tak, słucham? Naszą pracę z dźwiękami zaczniemy od wsłuchania się  
w brzmienie ciszy. Wykonamy 4’33’’ J. Cage’a. Jako wprowadzenie posłuży nam tekst 
Sebastiana Cichockiego z książki pt.: „S.Z.T.U.K.A.”
Zmierzymy sobie puls. Wyrównamy oddech. Kiedy ostatnio wsłuchiwałeś się w bicie 
serca swojego lub swoich bliskich? Jakie jest twoje tempo? Pracując z ciałem, odwo-
łamy się do podstawowych pojęć muzycznych. Nadrobimy zaległości z muzycznych 
podstaw. 
W drugiej części pobawimy się w „niby-lutników”. Nie będziemy budować instrumen-
tów, lecz wykorzystywać gotowe obiekty – dowiemy się, jak w prosty sposób zamienić 
przedmioty codziennego użytku i nieużytku w instrumenty. Nazywam takie działania: 
muzyką z odzysku. Nauczymy się jak w 1 minutę wykonać grzechotkę i jak w 5 minut 
stworzyć szeleszczący zespół wyposażony w kaszę, ryż, fasolę i groch.
Z pudełek, worków foliowych, plastikowych butelek i peszelu wydobędziemy każdy 
zgrzyt i świst. A z warzyw stworzymy orkiestrę inspirowaną Wiedeńską Orkiestrą Wa-
rzywną, która smacznie gra już 10 lat. Uzbrojeni we wkrętarki z wiertłem skrzydełko-
wym, noże oraz deski  wykonamy gwizdki i flety z marchewek, kłapacze z bakłażana 
czy przeszkadzajki z cebulowych łupin. Organiczne instrumentarium powinno roz-
budzić naszą kreatywność i apetyt na muzykę. Nauczymy się także cups’ować, czyli 
grać na plastikowych kubkach. To trochę jak odprawianie czarów w określonym rytmie  
i z minichoreografią a zarazem doskonały trening koordynacji i koncentracji. Wszystko 
po to, aby przełamać schematy, otworzyć się na różnorakie brzmienia i powiedzieć 
sobie:
Wchodzę do gry!
W ostatniej części wspólnie wykonamy improwizacje kontrolowaną z wykorzystaniem  
stworzonych sprzętów grających, bębnów azjatyckich i afrykańskich, kalimb, dwuokta-
wowych diatonicznych rur tonalnych, zabawek i wielu innych instrumentów z różnych 
stron świata. Postaramy się także odblokować nasze głosy. Zaczniemy od głoski, przez 
sylaby, wyrazy aż do zdań. Będziemy loop’ować, czyli zapętlać sample. Pomogą nam 
w tej akcji gazety. Na podstawie znalezionych fragmentów tekstów stworzymy chór 
recytujący. Poplądrujemy w słowach i nadamy im dźwiękową moc!
Obudzimy drzemiące w nas rytmy. Od szeptu do krzyku. Od szelestu do trzasku!
Zdaję sobie sprawę, że w trakcie dwugodzinnego, jednorazowego spotkania nie będzie 
możliwe pogłębienie żadnego z podjętych tematów. Muśniemy je zaledwie, rozbudzając 
ciekawość i pozostawiając niedosyt, z nadzieją na kolejne wspólne lub indywidualne 
poszukiwania dźwięków wszechświata. 
Miejcie uszy szeroko otwarte!

Asi Mina / Joanna Bronisławska

Joanna Bronisławska / ASI MINA – muzyk, pedagog, animatorka kultury, aktywistka. Członek ze-
społu Mołr Drammaz (od 1994) i The Complainer and The Complainers (od 2008), związana z legen-
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darną już wytwórnią niezależną mik.musik.! Solowo zadebiutowała w  2006 roku płytą „Wszystko 
mam! Tylko gdzie?”, w 2011 nagrała album „WYBIEGŁY!” z towarzyszeniem 40-osobowej młodzie-
żowej orkiestry instrumentów dętych, a w 2014 słuchowisko pt. „BIAŁO”, na podstawie fragmentów 
prozy Mirona Białoszewskiego, wydane przez Bôłt.
Na koncie ma wiele koncertów i akcji artystycznych w kraju i za granicą (m.in. OFF Festival Katowi-
ce, Opener Festival Gdynia, Ars Cameralis Katowice, Nowa Muzyka Katowice, Malta Festival Poznań, 
Unsound Festival Kraków, c-side Festival Izrael, SKIF Sankt Petersburg, Subtropic Festival Miami, 
Puls Londyn). 
Pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami – uczy gry na gitarze i pianinie oraz prowadzi 
liczne autorskie warsztaty muzyczne.
Współpracuje z instytucjami kultury i artystami z kraju i ze świata.
Pisze teksty. Dyskutuje i rozmyśla. Popiera działanie. Biegnie. Lubi ludzi.

Warsztat pracy z dźwiękiem Workshop with sound
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Workshop with sound
I’m going to play!

We live among sounds, from conception to the last breath. We are bearing them inside 
us – a drumming heart, the rustle of the blood in our veins, munching, clapping, bre-
athing, shooting dice, rumbling in the stomach, intestinal gurgling, and finally a voice  
– we are a perfect and strange instrument. Other sounds come to us from the outside: 
the chirping of birds or a passing train. Some of them we don’t notice, some of them 
we do not like but others give us great pleasure. Sounds may be arranged – creating 
music, they may be scattered – giving noise or crackling. Anyway, they affect us and 
touch. It is hard to disagree with the thesis that the sounds are important in our lives. 
And if they are important, we should give them a little more attention. We should open 
up to what sounds and flashes in us and around us.
This is what we deal with in the first part of the workshop, which I called: Yes, I listen 
to? Our work with the sounds starts with listening to the sound of silence. We are going 
to perform 4’33’’ by J. Cage. As an introduction will serve Sebastian Cichocki’s text 
from the book “S.Z.T.U.K.A”(ART).
We will measure our pulse. We will align breath. When did you listen to your heart-
beat or the heartbeat of your loved ones last time? What is your pace? Working with 
the body, we will refer to the basic concepts of music. We will catch up with musical 
foundation.
In the second part of the workshop we will be “quasi-violin-makers”. We will not build 
instruments, but the use of ready-made objects - we will learn how to easily turn eve-
ryday and unusual objects into instruments. I call such actions: the recycled music. We 
will learn how to make a rattle in 1 minute and how to create a rustling team equipped 
with grits, rice, beans and peas in 5 minutes.
From boxes, plastic bags, plastic bottles we will extract every screech and whistle. Out 
of vegetable we will create an orchestra inspired by the Vienna vegetable orchestra 
that has been tasty performing for 10 years. Armed with screwdriver with a thumb drill, 
knives and boards will make whistles and flutes from carrots, eggplant clapper or other 
noise makers out of onion peel. Organic instrumentation should awaken our creativity 
and appetite for music. We will also learn how to cup it means to play on plastic cups. 
It’s a bit like a celebration of spells in a specific rhythm and mini choreography and also 
an excellent training of coordination and concentration. Everything is done to break the 
patterns, open to a variety of sounds and say:
I’m going to play!
In the last part of the workshop we will jointly perform a controlled improvisation using 
created musical equipment, Asian and African drums, kalimba, tonal pipes, toys and 
many other instruments from around the world.
We will also release our voices. We’ll start with a phone through syllables and words 
to sentences. We will loop it means looping samples. The newspapers will support us 
in this action. On the basis of text fragments found in the newspapers we will create  
a reciting choir. We will plunder in words and we give them the power of sound!
We will awaken dormant rhythms in us. From a whisper to a scream. From the rustle 
to the crash!
I am aware that during the two-hour, single meeting we cannot deepen any of the 
topics. Just brush them, arousing curiosity and leaving unsatisfied with the hope of 
another individual or joint exploration of sounds of the universe.
Keep your ears open!

Asi Mina / Joanna Bronisławska

Joanna Bronisławska / ASI MINA – a musician, educator, cultural animator, activist. Drammaz Mołr 
team member (since 1994) and The Complainer and The Complainers (since 2008), associated with 
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the legendary independent label mik.musik.! She debuted with a solo album in 2006, „Wszystko 
mam! Tylko gdzie?”, “Everything I have! But where? “, In 2011, she recorded the album “WYBIEGŁY 
“ with the accompaniment of 40-strong youth orchestra of wind instruments, and in 2014 a radio 
play entitled “BIAŁO” “WHITE” based on the prose of Miron Białoszewski’s released by Bôlt.
She performed numerous concerts and artistic actions in Poland and abroad (including OFF Festi-
val Katowice, Gdynia Opener Festival, Ars Cameralis Katowice, New Music Katowice, Poznan Malta 
Festival, Unsound Festival Krakow, c-side Festival Israel, SKIF St. Petersburg, Subtropic Festival 
Miami, Pulse London).
She works with children, youth, adults and seniors - teaching to play the guitar and piano, and 
conducts numerous music workshops.
She cooperates with cultural institutions and artists from Poland and abroad.
She writes the lyrics. She discusses and thinks. She supports action. She enjoys jogging. She likes 
people.

Warsztat pracy z dźwiękiem Workshop with sound
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Morza dźwięków... The seas of sounds...
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Morza dźwięków, archipelagi słyszenia i pusta partytura. 
Idea pejzażu dźwiękowego w życiu codziennym i sztuce

Jesteśmy skazani na to, by słuchać. Nie mamy na uszach odpowiedników powiek, które 
w naturalny sposób umożliwiłyby nam odcięcie się od świata dźwięków. Nawet wów-
czas, gdy zatkamy uszy, słyszeć będziemy pracę własnego organizmu. W każdej chwili 
dochodzi do nas niezliczona ilość dźwięków, które wywołują zróżnicowane doznania. 
Warto zatem nauczyć się słuchać! Nie tylko innych ludzi, ale także wszystkiego, co 
brzmi, co wydaje dźwięki i jest blisko nas. Jedną z metod twórczego słuchania otacza-
jącej rzeczywistości jest zaproponowana niegdyś przez kanadyjskiego ekologa, kompo-
zytora i pedagoga Murraya R. Schafera idea „spacerów dźwiękowych”. Podczas takich 
spacerów dostrzec można akustyczne zróżnicowanie otoczenia, świadomie kierować 
uwagę słuchową na wybrane aspekty rzeczywistości dźwiękowej, odnaleźć w świecie 
muzykę oraz dostrzec niepowtarzalność wielu pejzaży dźwiękowych niezauważanych 
na co dzień. 
Opis i cele
Warsztaty składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
W części teoretycznej w sposób przystępny zaprezentowane będą najważniejsze zało-
żenia ekologii akustycznej a także przykłady twórczości kompozytorów wykorzystują-
cych dźwięki otoczenia. To przybliżenie teoretyczne ma na celu pokazanie długiej już 
tradycji myślenia o dźwięku w perspektywie artystycznej i kulturowej a także uświado-
mienie, że samo słuchanie może być traktowane jako działalność artystyczna. 
Część praktyczna zaaranżowana będzie w formie spaceru dźwiękowego w najbliższym 
otoczeniu, zarówno w budynku – miejscu spotkania – jak i na zewnątrz, w okolicach 
parku. Spacer dźwiękowy odbywał się będzie wraz z mobilnymi urządzeniami audio  
i słuchawkami pozwalającymi na wzmocnienie dźwięków otoczenia. W ten sposób 
dźwięki, które zwykle umykają naszej uwadze, zostaną wyeksponowane. Celem space-
ru będzie zwrócenie uwagi na różnice pomiędzy słuchaniem naturalnym i zapośredni-
czonym technologicznie, uświadomienie sobie różnic postrzegania dźwięków w różnych 
otoczeniach, a także próba odnalezienia najważniejszych cech pejzażu dźwiękowego 
opisywanego przez Schafera, które przedstawione zostaną w części teoretycznej.
Zwieńczeniem warsztatów będzie wspólne wysłuchanie/wykonanie/stworzenie kompo-
zycji amerykańskiego kompozytora Johna Cage’a zatytułowanej 3’44’’. To 3 minuty i 44 
sekundy słuchania rzeczywistości, która staje się muzyką.
Czas 

120 minut• 
Materiały

przenośne audiorecordery ze słuchawkami• 
Uczestnicy

warsztaty adresowane są przede wszystkim do nauczycieli i pedagogów związanych  • 
z wszelkimi przedmiotami artystycznymi i nie tylko…

 dr Tomasz Misiak

dr hab. Tomasz Misiak – autor dwóch książek monograficznych: „Estetyczne konteksty audiosfery” 
i „Kulturowe przestrzenie dźwięku” oraz wielu artykułów w czasopismach naukowych i publikacjach 
zbiorowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz w Dol-
nośląskiej Wyższej Szkole we Wrocławiu. Główne zainteresowania: filozofia i estetyka współczesna, 
filozofia i archeologia mediów, historia sztuki dźwięku, sound studies. 
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The seas of sounds, the archipelagos of hearing and the empty 
score. 
The idea of soundscape in everyday life and art.

We are doomed to listen. We don’t have the counterparts of the eyelids in the ears, 
which would naturally enable us to cut off from the world of sounds. Even if we plugged 
our ears we would hear the work of our body. At any time, come to us the countless 
sounds that evoke different sensations. Therefore, it is worth learning to listen! We 
should know how to listen not only other people but also everything that makes a noise 
and it is close to us. One of the methods of creative listening to the surrounding reality 
was offered once by a Canadian ecologist, composer and educator R. Murray Schafer 
and called the idea of   “sound walks”. During these walks, you can notice the differen-
ces in acoustic environment and consciously direct your attention to some aspects of 
hearing the sound of reality, to find music in the world and see the uniqueness of many 
sounds capes unnoticed every day.
Description and objectives
The workshop consists of two parts: theoretical and practical.
In the theoretical part the participants will be presented in an accessible way the most 
important assumptions of the acoustic ecology and provided with the examples of 
the work of composers using ambient sounds. This theoretical introduction is to show  
a long tradition of thinking about sound in artistic and cultural perspective and to reali-
ze that just listening can be regarded as artistic activity.
The practical part will be arranged in the form of a sound walk in the immediate envi-
ronment, both in the building – the meeting place – as well as outside in t the park. The 
Sound Walk will be accompanied with mobile audio devices and headphones in order 
to strengthen the surrounding sounds. In this way, the sounds that usually escape 
our attention will be exposed. The aim of the walk is to draw attention to the differen-
ces between natural and mediated listening technology, to realize the differences of 
perception of sound in different environments, as well as an attempt to find the most 
important features of the soundscape described by Schafer, which will be presented in 
the theoretical part.
The culmination of the workshop will be a joint hearing / execution / creation of compo-
sitions by American composer John Cage entitled 3’44’’. It is 3 minutes and 44 seconds 
listening to a reality that becomes music.
Time

2 hours• 
Materials

portable audio recorders with headphones• 
Participants

The workshops are primarily dedicated for teachers and educators related to any arts • 
and much more ...

PhD Tomasz Misiak

Professor Tomasz Misiak – an author of two books and monographs: „Estetyczne konteksty audios-
fery” (“The aesthetic contexts of the audiosphere”) and „Kulturowe przestrzenie dźwięku (“Cultural 
spaces of the sound “), and numerous articles in scientific journals and collective publications. 
He works at the University of Arts in Poznan and the University of Lower Silesia in Wroclaw. Main 
interests: philosophy and contemporary aesthetics, philosophy and media archeology, art history 
sound, sound studies. 
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Morza dźwięków... The seas of sounds...
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Synteza sztuk a intermedialność.
O przenikaniu płatków róży – esej z elementami wizualnymi
Jakub Żmidziński

Gdzież jest źródło, które wyrzuca te kwiaty w wiecznie bijącym zachwycie?
R. Tagore

Poruszanie tematyki dotyczącej związków sztuk, choć ma ona swoją długą historię, 
nadal wydaje się problematyczne. Już na progu nieufność budzi terminologia używana 
często niekonsekwentnie, nie tylko przez artystów dawnych i współczesnych, również  
w pracach badawczych. Jest to zapewne efekt interdyscyplinarności kluczowej zarówno 
w działaniach artystów, jak i w podejściu badaczy. Z zasady poruszamy się tu bowiem 
po obszarach granicznych, po terytoriach zawłaszczanych przez więcej niż jedną dzie-
dzinę twórczej aktywności. A gdy spojrzymy na historię różnych obszarów sztuki, musi-
my uwzględnić również twórców systemów filozoficznych, myślicieli i mistyków, których 
poglądy czy wizje nieraz bardzo silnie wpływały na artystyczne poszukiwania. To, co 
uznajemy za racjonalną refleksję, zdaje się często echem wzorców mitycznych, które  
w zadziwiający sposób potrafią powracać po setkach czy nawet tysiącach lat, by na 
nowo odradzać się w działaniach twórczych. Przykład Orfeusza jest tu aż nadto wy-
mowny1. Zaś osiągnięcia współczesnej neurologii, choćby w kwestii synestezji, zdają 
się potwierdzać to, co od początku ludzkiej aktywności twórczej było jej żywotnym 
aspektem, choć jak się wydaje, nie do końca odpowiednio rozpoznanym.

Gdy zestawimy dawniej i współcześnie funkcjonujące pojęcia, przekonamy się, że 
niełatwo tę terminologię uporządkować; funkcjonowało bowiem lub funkcjonuje kilka-
naście pokrewnych określeń na związki między sztukami: „sztuka we współdziałaniu2”, 
dialog sztuk3, wspólnota sztuk4, pogranicza sztuk5, powinowactwa sztuk6, wzajemne 
oświetlanie się sztuk7, przenikanie dziedzin sztuki8, Gesamtkunstwerk (dzieło totalne)9, 
synteza sztuk10, synestezja sztuk11, mieszane środki wyrazu (mixed media)12, inter-
media13 czy w końcu korespondencja/je sztuk14. Każde z tych pojęć ma swoją historię, 
wyrasta z innej tradycji, odwołuje się do nieco innego kontekstu. Jednak celem niniej-
szego artykułu nie jest próba systematyzacji terminologicznej ani tym bardziej próba 
wyjaśnienia relacji, jakie zachodzą między sztukami – chodzi tu o obrazowe ich ukaza-
nie, wyłonienie spośród mnogości sytuacji dwóch modeli, w które rozliczne artystycz-
ne działania się wpisują. Owe modele potraktować można jako propozycję do użycia  
w pracy dydaktycznej, by oprzeć na nich interaktywne zajęcia polegające na odkrywa-

1 Mit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej, red. S. Żerańska-Kominek, Gdańsk 
2003.

2 W. Kandyński zapisał po obejrzeniu Lohengrina Wagnera – cyt. za: W. Suchocki, Wpływ muzyki i jej teorii na rozwój 
myśli malarskiej Kandynsky’ego na tle współczesnych mu prądów filozoficzno-artystycznych, praca magisterska M 304, 
IHS UAM Poznań 1973, s. 9.

3 Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich, red. J. Kapuścik, Kraków 2008.
4 [online] https://pl.wikipedia.org/wiki/Synteza_sztuk [dostęp: 27.06.2015].
5  Pogranicza i korespondencje sztuk, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław – Gdańsk 1980.
6 Zob. M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, przeł. W. Jekiel, Warszawa 1981.
7 Zob. np. R. Okulicz-Kozaryn, Litwin wśród spadkobierców Króla-Ducha. Twórczość Čiurlionisa wobec Młodej Polski, 

Poznań 2007, s. 37.
8 [online] http://portalwiedzy.onet.pl/93905 ...korespondencja_sztuk,haslo.html [dostęp: 27.06.2015].
9 Zob. np. rozdz. V: Kryzys i odrodzenie idei Gesamtkunstwerk w XX wieku, [w:] M. Popiel, Wyspiański. Mitologia nowo-

czesnego artysty, wyd. II, Kraków 2008, s. 297-308.
10 J. Starzyński, O romantycznej syntezie sztuk. Delacroix, Chopin, Baudelaire, Warszawa 1965.
11 [online] http://www.mnw.art.pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe/miedzynarodowa-konferencja-ifin-de-sicle-

odnaleziony-mozaika-konca-wieku-artysci-zjawiska-stowarzyszenia-dzialaniai,5.html [dostęp: 28.06.2015].
12 D. Higgins, Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne eseje, wybór, opracowanie i posłowie P. Rypson, Gdańsk 

2000, s. 128.
13 Ibidem, s. 115-133.
14 I. Woronow, Romantyczna idea korespondencji sztuk. Stendhal, Hoffmann, Baudelaire, Norwid, Kraków 2008.



Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket94

niu jakości artystycznych, jakie się rodzą na obszarach wspólnych15.
By lepiej ukazać pewne uniwersalne prawidła, warto zbudować model uproszczo-

ny, który może stanowić punkt wyjścia do rozważań o sytuacjach bardziej złożonych. 
Inspiracją do takiego właśnie ujęcia jest forma artystyczna, którą Dick Higgins określił 
mianem „eseju graficznego”. Można ją potraktować jako infografikę, wyróżnia się jed-
nak elementem estetycznym, który tutaj jest równie ważny, jak sama kwestia ujęcia 
zależności różnych zjawisk. W drugim polskim wydaniu pism Higginsa umieszczono 
kilka esejów graficznych jego autorstwa. Jednym z nich są intermedia16 zaopatrzone 
m.in. w intrygujące pola oznaczone znakiem zapytania. 

W ten sposób autor ukazał potencjał i dynamikę opisywanych form artystycznych. 
Czerpiąc inspirację z jego pomysłów, przedstawię poniżej Esej o róży w dwóch odsło-
nach. Gdybyśmy osadzili nasze rozważania w innym kręgu kulturowym, w miejsce róży 
moglibyśmy umieścić lotos17. Chodzi tu bowiem o kwiat, ale kwiat szczególny, budzący 
rozliczne symboliczne konotacje – jak pisze Juan Eduardo Crilot: 

Rozmaite kwiaty mają zwykle różnorodne sensy, jednak w ogólnej symbolice kwia-
tu (podobnie jak w wielu innych sytuacjach) odnajdujemy dwie zasadniczo różne 
struktury; kwiat w swej istocie i kwiat jako formę. Z racji swej natury kwiat jest 
symbolem znikomości rzeczy, wiosny i urody. […] Z racji swej formy kwiat jest ob-
razem „centrum”, a więc archetypowym obrazem duszy18.

Dlatego też porównanie do kwiatu jest tu jak najbardziej uzasadnione, przede 
wszystkim w tym drugim znaczeniu – jako formy, ale nie tylko, bowiem jego efeme-
ryczne piękno świetnie ukazuje pewien typ doświadczenia estetycznego pobudzane-
go właśnie przez „sztukę we współdziałaniu”. Jak wskazuje przytaczany autor, Juan 
Eduardo Crilot, sens symboliczny róży zależny jest od liczby płatków. Przeciętnie róża 

15 Autor niniejszego artykułu od lat stosuje przedstawiony poniżej esej wizualny, wprowadzając studentów Uniwersytetu 
Artystycznego w zagadnienia korespondencji sztuk.

16 D. Higgins, Nowoczesność od czasu… s. 2.
17 „Lotos. Jest do pewnego stopnia odpowiednikiem róży na Zachodzie" – J.E. Crilot, Słownik symboli, przeł. I. Kania,  

s. 235.
18 Ibidem, s. 217.
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posiada ich kilkadziesiąt, tutaj jednak przedstawimy kwiat o czterech płatkach, którą 
to cyfrę odnieść można do porządku ziemskiego. Płatków mogłoby być więcej, ale dla 
jasności wykładu pozostaną cztery ukazujące różę w rozkwicie:

Róża w rozkwicie

W cztery jej płatki zostały wpisane cztery różne sztuki, oparte na czterech różnych 
mediach: literatura (oparta na słowie), muzyka (na dźwięku), oparte na ruchu/dzia-
łaniu sztuki performatywne oraz sztuki wizualne. Oczywiście tak ujętemu podziałowi 
sztuk można wiele zarzucić – na przestrzeni epok sztuki dzielono rozmaicie, tak jak 
rozmaity przypisywano im status i rozmaicie hierarchizowano19. Pozostańmy jednak 
przy tym, może nazbyt arbitralnym uporządkowaniu, które pomoże nam lepiej ująć 
zasadniczą ideę, co nie wyklucza zarówno większej ilości płatków, jak i odmiennego 
ich usytuowania.

W efekcie, na powyższej ilustracji powstały cztery terytoria sztuk, których przewa-
żający obszar jest odrębny, oddzielony od terytoriów innych sztuk wyraźną granicą. 
Jednak im bliżej centrum, tym sytuacja staje się bardziej problematyczna, ponieważ 
zachodzące na siebie obszary poszczególnych sztuk tworzą nie tyle nawet terytoria po-
graniczne, ile wspólne. Każda zatem ze sztuk nakłada się na terytorium innej – mamy 
obszary wspólne dla dwóch i trzech spośród nich, w samym zaś centrum spotykają się 
wszystkie. Spróbujmy zapełnić te przestrzenie.

Gdy muzyka spotyka się ze słowem, w efekcie powstaje całe mnóstwo rozlicznych 
form zarówno literackich, jak i muzycznych, z których – jak się wydaje – najbardziej 
pojemną, zarazem najbardziej uniwersalną jest pieśń. Jeśli natomiast muzyka spotyka 
się ze sztukami performatywnymi, jesteśmy świadkami narodzin tańca. Z kolei sztuki 
performatywne, które bez udziału muzyki wchodzą w mariaż ze sztukami wizualnymi, 
rodzą sztukę mimu, czasem performansu, rzeźbę kinetyczną czy różnego rodzaju in-
stalacje. Kiedy jednak sztuki wizualne nałożą się na literaturę, powstanie cała gama 
różnorodnych możliwości twórczych, począwszy od kaligrafii i sztuki książki, przez po-
ezję wizualną, plakat, grafikę komputerową, ilustrację, komiks, aż po graffiti. Sytuacja 
komplikuje się bardziej, gdy spojrzymy na obszary wspólne dla trzech różnych sztuk. 
Gdy bowiem muzyka współdziała ze sztuką słowa i sztukami performatywnymi, bez 
współudziału sztuk wizualnych, mamy pewien problem ze znalezieniem właściwej dzie-
dziny. Możliwości stworzenia takiej formy powstały dzięki radiu i fonografii – słuchowi-
sko zdaje się problem ten rozwiązywać20. Odpowiednikiem tego typu form, sprzed epoki 
prądu elektrycznego, byłyby zarówno doświadczenia estetyczne osób niewidomych, 

19 Por. J. Makota, O klasyfikacji sztuk pięknych. Z badań nad estetyką współczesną, Kraków 1964.
20 Pewne wątpliwości budzi w tym przypadku status ruchu.
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jak i zdarzenia rozgrywające się w ciemności. Nieco mniej problematyczny zdaje się 
obszar wspólny muzyki, sztuk performatywnych i wizualnych, wypełniony przez balet, 
w którym dużo większe znaczenie niż w „czystym” tańcu ma element scenograficzny, 
w istocie swej wizualny. Gdy natomiast sztuki wizualne wchodzą w alians z literatu-
rą i sztukami performatywnymi, zarazem rezygnując z muzyki, mamy do czynienia 
z teatrem słowa, poetyckim slamem, a jeszcze częściej z performansem. Z pozoru 
najtrudniej dostrzec sztukę rezygnującą z elementu ruchu, która byłaby efektem nało-
żenia się trzech kolejnych terytoriów: muzyki, sztuki słowa i sztuk wizualnych – tu jed-
nak wychodzą nam naprzeciw artyści współcześni, tworząc różnego rodzaju instalacje, 
environment, ale również dizajnerzy czy architekci.

Co znajduje się w obszarze wspólnym dla wszystkich sztuk – w samym centrum? 
Mieści się tam niemal cała filmografia, opera, dramat, ale również wiele współczesnych 
performansów czy happeningów. Czy wyczerpaliśmy już wszystkie możliwości wyni-
kające z przedstawionego rysunku? Gdybyśmy się przyjrzeli autentycznemu kwiatowi 
róży, okazałoby się, że z jego środka wyrastają delikatne pręciki, nośniki pyłku, który 
często osiada na płatkach, a zadaniem płatków jest właśnie zwabić różne owady, by 
ów pyłek rozniosły dalej. Formą, poniekąd estetyczną, która angażuje wszystkie sztuki, 
jest rytuał, z którego, jak się wydaje, wyrastają wszystkie inne sztuki i do którego aż 
nazbyt często powracają.

Teraz odwróćmy sytuację i cofnijmy się do kwiatowego pąka, do róży zamkniętej, 
będącej jeszcze w fazie potencjalności. W okrąg, jaki tworzy widziany z góry pąk, wpi-
szemy cztery media odpowiadające czterem sztukom z poprzedniego obrazka: słowo, 
dźwięk, ruch i obraz.

Róża zamknięta

Kiedy przyglądamy się każdemu z owych mediów, musimy zauważyć, że ich toż-
samość bywa problematyczna. Oto bowiem słowo, które wyraźną granicą oddziela się 
od dźwięku czy obrazu, w różnych swoich aktualizacjach objawia bliskość czy wręcz 
tożsamość z medium innej sztuki. Żywe słowo, wypowiedziane, a nade wszystko wy-
śpiewane, staje się bowiem dźwiękiem – medium kształtującym muzykę. Gdy zaś sło-
wo zapiszemy, tak jak to robili kapłani egipscy, używając hieroglifów w komorach gro-
bowych okresu Starego Państwa, powstaje obraz o wyraźnych walorach estetycznych. 
Słowo zapisane jest podstawowym medium wielu gałęzi sztuk wizualnych, od kaligrafii 
po typografię. Podobnie dzieje się z obrazem, zdającym się być synonimem bezruchu, 
zatrzymaniem w czasie, gdy jednak poszczególne kadry wprawimy w ruch – tak, jak 
to robią animatorzy – jeśli uruchomimy w odpowiedniej prędkości taśmę filmową, ob-
raz staje się medium nowego rodzaju. Każde zaś ciało wprowadzone w ruch generu-
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je dźwięki, co było ważnym elementem pitagorejskiej koncepcji muzyki sfer21. W ten 
sposób możemy dostrzec, iż każde medium wyrazu w pewnych sytuacjach ukazuje 
swoją, przynajmniej dwoistą, naturę – w istocie stając się intermedium. Zwężające się 
ku centrum granice mają oddać graficznie tę właściwość. W centrum, między wyraźnie 
oddzielonymi płatkami, pozostaje obszar wspólny, gdzie nie sposób przypisać konkret-
nemu medium określonej tożsamości. O tym centralnym obszarze warto będzie jeszcze 
wspomnieć.

Każdy z tych dwóch, przedstawionych powyżej, modeli obrazuje odmienną nieco 
sytuację artystyczną. Dla pierwszego jest to przede wszystkim współdziałanie sztuk. 
Przy ich syntetycznym połączeniu może pracować jeden tylko artysta, choć może być 
ich kilku, może to być w końcu cały sztab ludzi, jak to się dzieje w teatrze, operze 
czy filmie. Z kolei drugi model ukazuje sztuki intermedialne, budowane niejako od 
wewnątrz, ponieważ tworzywo jednej staje się zarazem tworzywem drugiej. Tutaj kon-
cepcja rodzi się zazwyczaj w zamyśle jednego artysty, ale też niekoniecznie. Jeśli się 
bowiem wgłębimy w konkretne dzieło, które naturalnie przypisalibyśmy do pierwszej 
sytuacji, którą zresztą Higgins nazywał sztukami mieszanymi22, często objawia ono 
swą intermedialną naturę. Ostatecznie oba ukazane powyżej modele prowadzą do tego 
samego: do dzieła odbieranego jako jedność, jak najlepiej tę jedność uobecniającego. 
Drogi do jej osiągnięcia mogą być różne – cel jest jeden: stworzyć dzieło spójne, nie-
podzielne, integralne.

Czy podobne działania zajmują w ogólnej refleksji nad sztuką miejsce ważne? Waż-
kość tego typu poszukiwań odmiennie akcentowano w różnych epokach, różnili się co 
do tego również poszczególni artyści czy badacze. Bywały epoki, w których stawały się 
one ideą centralną, jak miało to miejsce na przełomie XIX i XX wieku23. Świetnie ujął to 
filozof, muzyk i muzykolog, lekarz i laureat pokojowej Nagrody Nobla, Albert Schweitzer 
w swej monografii Jana Sebastiana Bacha, wydanej w 1908 roku:

Chodzi tu o pewien wycinek ogólnego problemu współdziałania różnych dziedzin 
sztuki. Niesłusznie rozpatruje się go tylko w odniesieniu do pewnej określonej dzie-
dziny sztuki. W rzeczywistości problem ten jest bowiem najogólniejszy i należy go 
postawić na czele wszelkich rozważań o sztuce [podkreślenie – J. Ż.]. Trzeba 
tylko, zaraz na początku, pozbyć się pewnych językowych nawyków, które tu – jak 
często zresztą i gdzie indziej – utrudniają lepsze zrozumienie kwestii.
Sztuki dzielimy według materiału, którym posługują się one, aby przedstawić inte-
resujący je świat. Muzykiem nazywamy tego, kto wypowiada się za pomocą dźwię-
ków; malarzem tego, kto posługuje się farbami; poetą tego, kto używa słowa. Jest 
to jednak rozróżnienie czysto zewnętrzne. W rzeczywistości materiał, jaki służy 
artyście do wyrażania myśli, jest sprawą drugorzędną. Nie jest on bowiem tylko 
malarzem czy też tylko poetą albo tylko muzykiem, jest wszystkim naraz. W duszy 
jego mieszkają społem różni artyści. Twórczość jego polega na ich współdziałaniu. 
Wszyscy uczestniczą w każdej jego myśli. Różnica polega tylko na tym, że u jedne-
go przeważa ten, u innego tamten, i że za każdym razem wybierają język, którym 
mogą się posłużyć najsprawniej24.

W tym intrygującym fragmencie Schweitzer przesunął punkt ciężkości omawiane-
go zagadnienia w głąb osobowości artysty. Nie tyle bowiem narzędzie – medium jest 
ważne, a „wrażliwość” tworzącego. To, co na początku XX wieku wydawało się ujęciem 
nowatorskim, stało się niemal normą w drugiej połowie minionego stulecia. Dick Higgins 
odwołując się do pojęcia „poliartysty”, pisze:

21 Zob. J. James, Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku wszechświata, przeł. M. Godyń, Kraków 1996,  
s. 28-46.

22 Por. przyp. 11.
23 Por. rozważania o związkach malarstwa i muzyki: M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, 

Kraków 1983 – tu rozdz. X: Ut musica pictura, s. 570-595 lub literatury i muzyki: A. Hejmej, Muzyczność dzieła literac-
kiego, Wrocław 2002, s. 23-42.

24 A. Schweitzer, Jan Sebastian Bach, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, wyd. III, Warszawa 2009, s. 324-325.
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[…] nie tylko poszerzanie możliwości formalnych swojej głównej sztuki (jeśli taka 
istnieje), lecz także poszerzanie samych siebie poza ramy jednej sztuki stało się 
niemal wizytówką ważniejszych artystów XX wieku […].25

Wymieniony przez niego Wasyl Kandyński swój główny artystyczny manifest O du-
chowości w sztuce wydał w 1910 roku, dwa lata po cytowanej książce Schweitzera. 
Tworząc teoretyczne podstawy malarstwa abstrakcyjnego, ów rosyjski artysta starał się 
stworzyć nową gramatykę malarstwa na podobieństwo gramatyki muzyki26. Dlaczego 
akurat tamten okres czasu sprzyjał tego typu poszukiwaniom? Czynników było zapew-
ne wiele, nie sposób pominąć ogromnego przełomu dokonującego się zarówno w sferze 
społeczno-historycznej27, jak i technologicznej28, ale podłoże pod to myślenie dały idee 
artystyczne i filozoficzne XIX wieku. W swojej młodzieńczej rozprawie Narodziny tra-
gedii albo Grecy i pesymizm, Fryderyk Nietzsche odwołuje się do neoplatońskiej „pra-
jedni”29, mitycznego źródła wszechrzeczy. Wcześniej jeszcze francuski poeta Charles 
Baudelaire w swym słynnym sonecie Correspondances spiął poetycką metaforą to, co 
jego współczesnych nurtowało już od czasu przełomu romantycznego – pisał:

Jak oddalone echa, wiążące się w chóry,
Tak sobie w tajemniczej, głębokiej jedności,
Wielkiej jako otchłanie nocy i światłości,
Odpowiadają dźwięki, wonie i kolory30.

Czym są tytułowe oddźwięki – echa – korespondencje? Bynajmniej nie chodzi tu  
o sztuki, ale o przedziwne relacje między zmysłami, które nazywamy synestezją i które 
dzisiejsza neurologia wyjaśnia jako efekt „skrzyżowanego pobudzenia” między róż-
nymi ośrodkami w mózgu31. Te relacje jednak, według poety, odsłaniają coś więcej: 
„otchłanie nocy i światłości” odnoszą się do aktu stworzenia, do momentu początku – 
tego typu doświadczenie przybliża nas ku mitycznej jedności. Zresztą na bazie pojęcia 
korespondencji w XX wieku ukuto pojęcie korespondencji sztuk, odnosząc je głównie 
do artystycznych poszukiwań romantyków32. Określenie „korespondencja sztuk” roz-
powszechniło się na tyle,  by stać się pojęciem o najszerszym zasięgu, najbardziej 
uniwersalnym, zwłaszcza że – jak pisze Crilot: 

Teoria korespondencji jest jednym z fundamentów tradycji symbolicznej. Ich rozga-
łęzienia giną w pomroce dziejów, toteż każdy, kto zechce poważnie zgłębiać osta-
teczne sensy różnych aspektów wszechświata, będzie musiał brać korespondencje 
pod uwagę33.

Zatem określenie to zdaje się być bardziej pojemne niż synteza sztuk, którą tra-
dycyjnie przypisuje się do epoki baroku. Dla romantyków mitycznym wzorcem artysty 
stał się Orfeusz, poeta i pieśniarz, który przez całe tysiąclecia zapładniał umysły arty-
stów i myślicieli, począwszy od starożytnych orfików i pitagorejczyków, na artystach 
nowożytnych – takich, jak Claudio Monteverdi34 i Rainer Maria Rilke35 – skończywszy.

25 D. Higgins, s. 6.
26 W. Kandyński, O duchowości w sztuce, przeł. S. Fijałkowski, Łódź 1996.
27 Por. G. Steiner, W zamku Sinobrodego. Kilka uwag w kwestii przedefiniowania kultury, przeł. O. Kubińska, Gdańsk 1993, 

s. 11-34.
28 M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, przeł. N. Szczucka, Warszawa 2004, s. 31-122.
29 F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, przeł. B. Baran, Warszawa 2009, s. 59-60.
30 Ch. Baudelaire, Oddźwięki, przeł. A. Lange, [w:] Item, Kwiaty zła, Kraków 1990, s. 21.
31 V.S. Ramachandran, E.M. Hubbard, Brzmienie barw, smak kształtów, „Świat Nauki” wyd. specjalne 1(4), czerwiec-sier-

pień 2004, s. 70-79.
32 Historię tego pojęcia wnikliwie prześledziła I. Woronow – por. Eadem, Romantyczna idea korespondencji sztuk. Sten-

dhal, Hoffmann, Baudelaire, Norwid, Kraków 2008, s. 7-20. 
33 J.E. Crilot, Słownik symboli… s. 194-195.
34 O dramacie muzycznym tego artysty Orfeo z 1607 r. – zob. N. Harnoncourt, Muzyka mową dźwięków, przeł. M. Czajka, 

Warszawa 1995
35 R.M. Rilke, Sonety do Orfeusza, [w:] Item, Poezje, przeł. M. Jastrun, Kraków 1993, s. 245-302.
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Gdyby zapytać, w jaki sposób korespondencje sztuk da się badać? – odpowiedź 
nie będzie prosta. Owszem, istnieje cały szereg szczegółowych nauk o charakterze 
komparatystycznym, w szczególności komparatystyka intersemiotyczna, która może 
odsłaniać np. relacje między literaturą a sztukami plastycznymi36. Ale już zupełnie ina-
czej związki muzyki ze słowem badać będzie muzykologia37. Mamy tu zatem istną, 
metodologiczną wieżę Babel. Czy zatem artystom pozostaje, poza intuicją, jakaś wery-
fikowalna naukowo wskazówka? – nie we wszystkich przypadkach, nie w każdej relacji, 
kluczem pozostaje matematyka, dokładnie tak, jak chcieli pitagorejczycy38. Wzorzec 
liczbowy, porządek geometryczny pozostaje odniesieniem dla wielu relacji, ale też nie 
dla wszystkich, artystycznego efektu nie da się matematycznie zaprogramować39.

Dzięki temu właśnie omawiany obszar poszukiwań jest tak intrygujący i zarazem 
artystycznie i badawczo niebezpieczny, narażający na rozliczne mielizny: z jednej stro-
ny na uproszczenia, z drugiej na nadmierną ezoteryczność. Dlatego też drogi artystycz-
nych rozwiązań bywają różne, nie zawsze udane. Tego typu dążenia dobrze ilustruje 
fragment Lecture on Nothing Johna Cage’a: 

Znajdujemy się na początku czwartej dużej części tej pogadanki. Coraz bardziej 
czuję, że zmierzamy donikąd. Powoli, w miarę posuwania się do przodu, zmierzamy 
donikąd i jest to przyjemne. Bycie tam, gdzie się jest, nie irytuje. Irytuje tylko my-
ślenie, że chciałoby się być gdzie indziej. Minęliśmy właśnie początek czwartej dużej 
części tej pogadanki. Coraz bardziej czuć, że zmierzamy donikąd. Powoli, w miarę 
posuwania się do przodu, powoli, zaczynamy czuć, ze zmierzamy donikąd. Jest to 
przyjemność, którą będziemy kontynuować40.

Paradoksalnie i, jak się wydaje, zgodnie z intencjami Cage’a, kompozytora, pisa-
rza, malarza i performera droga „donikąd” – w pustkę, w próżnię – nastraja kontem-
platywnie. Tu amerykański artysta inspirował się tradycją dalekowschodnią, w której 
pustka nie jest nicością. Odmiennie, a jednocześnie analogicznie, określał kierunek 
artystycznych poszukiwań poeta i rzeźbiarz, dramatopisarz i rysownik, Cyprian Kamil 
Norwid tkwiący zdecydowanie w kręgu naszej tradycji kulturowej, gdy w Białych kwia-
tach wyjaśniał, dlaczego we współczesnej sztuce nie ma prawdziwej dramy – postuluje 
on powrót do ciszy41 – „miejsca zerowego” dzieła. Warto na koniec zacytować inny 
fragment z Norwida:

Byłoby to słowo,
Albo ze słów najtkliwsze lub jak wyrok srogie
i byłoby już tonem, muzyką, nie mową…
I byłoby już gestem, byłoby złączeniem
Wszech-sztuk: bo ton zarazem stałby się zwierzeniem42.

36 Zob. M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o…; Literatura a malarstwo – malarstwo a literatura. Panorama myśli polskiej XX 
wieku, red. G. Królikiewicz, Kraków 2009.

37 Zob. M. Bristiger, Związki muzyki ze słowem. Z zagadnień analizy muzycznej, Warszawa 1986.
38 Zob. M.C. Ghyka, Złota liczba. Rytuały i rytmy pitagorejskie w rozwoju cywilizacji zachodniej, przeł. I. Kania, Kraków 

2001.
39 Zob. Zrozumieć piękno, reż. J. Ward, dok. USA 1999.
40 J. Cage, Lecture on Nothing, cyt. za: J. Kutnik, Gra słów. Muzyka poezji Johna Cage’a, Lublin 1997, s. 51.
41 Zob. I. Woronow, Romantyczna idea… s. 205.
42 C.K. Norwid, Hrabina Palmyra: dwie sceny z nieznanej komedii, podał do dr. i oprac. J.W. Gomulicki, „Pamiętnik Teatral-

ny” t. 4, 1955, 2 (14), s. 158-167.
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The synthesis of arts and intermediality.
About the permeation of rose petals – an essay with visual 
elements
Jakub Żmidziński

Where is the source that throws the flowers in the ever-pounding delight?
R. Tagore

Reflecting on subjects relating to relationships between the arts has its long history 
however it still seems to be problematic. Even on the threshold, the terminology raises 
mistrust because it is often used inconsistently, not only by ancient and contemporary 
artists but also in a scientific research. This probably is the result of interdisciplinarity 
which is the key factor both in the activities of artists, as well as in the researchers’ 
approach. As a rule, we move here in the border areas, the territories seized by more 
than one field of creative activity. And when we look at the history of various fields of 
art, we must also take into account the developers of different philosophical system, 
thinkers and mystics whose views or visions have influenced the artistic exploration  
sometimes very strongly. This what we consider to be a reasonable reflection often  
seems to echo the mythical patterns which astonishingly are able to return after hun-
dreds or even thousands of years to recover anew in creative activities. Orpheus exam-
ple here is all too eloquent1. And the achievements of modern neurology, at least in 
terms of synesthesia seem to confirm what from the beginning of human creative 
activity was a vital aspect, though apparently, not quite properly recognized.

When we compare the past and present concepts, we will see that this terminology 
is not easy to organize because of several terms related to the relationship between 
the arts such as: “art in collaboration2” a dialogue of arts3, the community of the arts4, 
borders of the arts5, affinity of the arts6, mutual illumination of the arts7, the pene-
tration between fields of art8, the Gesamtkunstwerk (a total artwork)9, the synthesis 
of the arts10, the synthesia of the arts11, mixed means of expression (mixed media)12, 
intermedia13 and finally the correspondence of the arts14. Each of these concepts has 
its own history and grows out of another tradition, it also appeals to a slightly different 
context. However, the purpose of this article is not to systematize the terminology or to 
clarify the relationships that exist between the arts – it is an attempt to show visually 
the relation among arts, and demonstrating two existing models which fit to numerous 

1 The myth of Orpheus. Inspiration and reinterpretations in the European artistic tradition, ed. S. Żerańska-Kominek, 
Gdansk, 2003. 

2 V. Kandynski wrote after seeing Wagner’s Lohengrin – cit. after W. Suchocki, The influence of music and its theories 
on the development of Kandynsky’s painting thought in the perspective of contemporary philosophical and artistic  
currents, M 304, IHS Adam Mickiewicz University 1973, p. 9.

3 Dialogue of arts in the culture of the Eastern Slavs, ed. J. Kapuścik, Krakow, 2008.
4 [online] https://pl.wikipedia.org/wiki/Synteza_sztuk [access: 06/27/2015].
5 Borderland and correspondence of the arts, ed. T. Cieślikowska, J. Slawinski, Wroclaw - Gdansk 1980.
6 See. M. Praz, Mnemosyne. The thing about the affinity of literature and the visual arts, trans.W. Jekiel, Warsaw 1981.
7 See e.g. R. Okulicz-Kozaryn, Lituanian among the heirs of the King Spirit. The work of Čiurlionis in the perspective of 

the Young Poland, Poznan 2007, p. 37.
8 [online] http://portalwiedzy.onet.pl/93905 ...korespondencja_sztuk,haslo.html [access: 27.06.2015].
9 See e.g. chapter V: The crisis and revival of the idea of the Gesamtkunstwerk in the twentieth century, [in] M Popiel, 

Wyspianski. The mythology of the modern artist, ed. II, Krakow 2008, pp. 297-308.
10 J. Starzynski, A romantic synthesis of the arts. Delacroix, Chopin, Baudelaire, Warsaw 1965.
11 [online] http://www.mnw.art.pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe/miedzynarodowa-konferencja-ifin-de-

sicle-odnaleziony-mozaika-konca-wieku-artysci-zjawiska-stowarzyszenia-dzialaniai,5.html [access: 28.06.2015].
12 D. Higgins, Modernity since postmodernism and other essays, selection, development and introduction P. Rypson, 

Gdansk 2000, p. 128.
13 Ibidem, pp. 115-133.
14 I. Voronov, Romantic idea of correspondence of the arts. Stendhal, Hoffmann, Baudelaire, Norwid, Krakow, 2008. 
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artistic activities. These models can be treated as a proposal for use in teaching to 
demonstrate some interactive activities involving the discovery of artistic qualities that 
exist in the common areas15.

In order to display better some universal principles, it is worth building a simpli-
fied model that can be a starting point for discussion of more complex situations. The  
inspiration for just such a recognition is a form of art that Dick Higgins called “a graphic 
essay”. It can be treated as computer graphics, however it stands out with its aesthetic 
element, which is here as important as the question of recognition according to various 
phenomena in one graph. In the second Polish edition of Higgins writings there are 
several graphic essays of his authorship. One of them is intermedia16 provided with the 
intriguing fields marked with a question mark.

In this way, the author showed the potential and dynamics of the described artistic 
forms. Drawing inspiration from his ideas, I will present below an Essay on the rose in 
two guises. If we put our discussion if in a different cultural environment, we could put 
a lotus instead of a rose17. It is a matter of a flower, the special flower inspiring nume-
rous symbolic connotations – as Juan Eduardo Crilot writes:

Various flowers tend to have a variety of meanings, but in general the symbolism of 
the flower (as in many other situations) we find two fundamentally different struc-
ture; flower in its essence and flower as a form. Because of its nature, the flower 
is a symbol of the transience of things, spring and beauty. [...] Due to its form of 
flower it is the image of the “center” and thus the archetypal image of the soul18.

Therefore, a comparison to the flower seems reasonable especially in this second 
sense – as a form, but not only because its ephemeral beauty greatly shows some 

15 The author of this article for years have been using the below presented visual essay in introducing the students of the 
University of Arts to the issues of the correspondence of the arts.

16 D. Higgins, Modernity since postmodernism … p.2.
17 “Lotus is to some extent the equivalent of rose in the West”. – J.E. Crilot, Dictionary of symbols, trans. I. Kania, 

p. 235.
18 Non-literary translation made on the basis of the Polish text, Ibidem, p. 217.



Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket102

type of the aesthetic experience stimulated just by “art in cooperation”. As the cited 
author Juan Eduardo Crilot indicates the symbolic meaning of a rose dependents on 
the number of petals. On average a rose has dozens of them, but here we present 
a flower with four petals whose number can be related to the temporal order. There 
could be more petals, but for the sake of the lecture remain only four showing a rose 
in bloom:

A rose in bloom

Four rose’s petals symbolize four different arts based on four different media: lite-
rature (based on the word), music (based on the sound), performing arts (based on the 
movement/ action) and visual arts. Of course, this division of the arts can be criticized 
– over the eras arts were divided in various ways, also their status and a hierarchy 
were different19. Let us, however, keep this maybe too arbitrary ordering that will help 
us to grasp better the fundamental idea which does not exclude both more petals and 
different their location.

As a result, the above illustration shows four art territories whose predominant 
area is distinct and separate from the territories of other arts. However, the closer to 
the center, the situation becomes more problematic, because the overlapping areas of 
individual arts make up not even the frontier territories but common areas. Thus, each 
of the art is applied to the territory of another – there are common areas for two and 
three and  all of them meet right in the center. Let’s try to fill these spaces. 

When music meets up with the word, the result is a whole host of numerous both 
literary and musical forms, with which – as it seems – the most capacious and also the 
most versatile is song. If the music meets the performing arts, we are witnessing the 
birth of dance. In turn, the performing arts that fall in the marriage with visual arts but 
without music, born the art of mime, sometimes performance art, kinetic sculpture or 
various types of installations. But when the visual arts impose on literature, emerge  
a whole range of diverse creative possibilities, ranging from calligraphy and art books, 
the visual poetry, poster, computer graphics, illustration, comic, to graffiti. The situ-
ation is further complicated when we look at the areas common to the three different 
arts. When music interacts with the art of words and performing arts but without visual 
arts we may have a problem finding the right discipline. The possibility of creating 
such a form was created by radio and record industry – radio drama seems to solve 
this problem20. The equivalent type of this kind of form, in the pre-electric days, would 
be both aesthetic experience of blind people and events that take place in the dark. 

19 See J. Makota, About the classification of the arts. Research on the contemporary aesthetics, Krakow 1964.
20 In this case certain doubts raises the status of the movement.
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Slightly less problematic seems to be a common area of music, performing and visual 
arts, completed by the ballet, in which much more important than the “pure” dance 
is in essence visual a part of stage design. Whereas the visual arts come into alliance 
with literature and performing arts, at the same time giving up the music, we deal with 
the theater words, poetry slam, and even more with performance. Seemingly, the most 
difficult is to perceive the art giving up the element of motion which would result from 
the imposition of three consecutive territories: music, arts of words and visual arts  
– but here we meet contemporary artists, creating all sorts of installations, environ-
ment, but also designers and architects.

What is in the common area to all the arts – right in the center? You’ll find almost 
the entire filmography, opera, drama, but also many contemporary performances and 
happenings. Have we already exhausted all possibilities resulting from the proposed  
figure? If we looked at the genuine rose flower, it would appear that from its center 
arise delicate stamens, pollen carriers, which often settles on the petals with the task is 
just to lure various insects to pollen that had spread further. A form, in a sense aesthe-
tic that engages all the arts, is a ritual which seems to be one root to all arts, and to 
which all arts often return.

Now let us reverse the situation and let us go back to the flower bud, to a rose clo-
sed, which is still in potentiality. In the circle that forms seen from above the bud, we 
enter four media corresponding to the four arts from the previous image: word, sound, 
movement and image.

A rose closed

When we look at each of these media, we must note that their identity is sometimes 
problematic. For behold, the word that a clear border separates from the sound or pic-
ture, in its various updates reveals the closeness or even the identity with another art’s 
medium. A living word, spoken and sung above all,  becomes the sound – shaping the 
medium of music. When we write down the word, as the Ancient Egyptian priests did, 
using hieroglyphics in the burial chambers of the Old State  we produce an image with 
distinct aesthetic qualities. The written word is the primary medium of many branches 
of visual arts, from calligraphy to typography. The same happens to the image – the 
synonymous of immobility, frozen in time but when set in motion – just like the anima-
tors do – and run at the correct speed of a film tape, the image becomes a new kind 
of medium. What is more, each body set in motion generates sound, which was an 
important part of the Pythagorean concept of music of the spheres21. In this way, we 

21 See. J. James, Music of the Spheres. The music, science and the natural order of the universe, trans. M. Godyń, Krakow 
1996, pp. 28-46.
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can see that every medium of expression in certain situations reveals it’s at least dual,  
nature – in essence becoming the intermedia. The borders narrowing to the center are to 
show graphically this property. In the center, between clearly separated petals, remains  
a common area which cannot be attributed to specific identity of a particular medium. 

Each of these two described above model shows a bit different artistic situation. For 
the first one it is primarily the cooperation of the arts. With their synthetic combination 
may work only one artist, although it may be several of them, it may be in the end the 
whole staff of people, as it happens in the theater, opera or film. In turn, the second 
model shows intermedia  art, constructed somehow from the inside, since the material 
of the first one becomes a material of the second at the same time. Here the concept 
is born in the mind of one artist, but not necessarily. If in fact we reflect on a particular 
artwork, which naturally refers to the first case, which Higgins called mixed arts, it 
reveals its intermedia nature22. Finally, both above shown models lead to the same: to 
an artwork received as a unity. The method to achieving it may be different – but the 
goal is the same: to create a consistent indivisible integral work.

Is this type of activity engaged in a general reflection on art important? Importance 
of this type of research was emphasized differently in different eras, it also differed as 
to the individual artists and researchers. However, there were the eras in which this 
type of exploration became the central idea, as at the turn of the 19th century23. This 
puts greatly a philosopher, musician and musicologist, physician and Nobel Peace Prize 
laureate Albert  Schweitzer in his monograph on Johann Sebastian Bach, published in 
1908:

It is about a section of the general problem of interaction between the various fields 
of art. It is wrongly considered only in relation to a specific area of arts. In fact, the 
problem is in fact the most general and should be put at the forefront of any 
discussion about art [emphasis – J. Ż.]. You just need, right at the beginning, get 
rid of some linguistic habits  that here – as often anyway and elsewhere – hinder  
a better understanding of the issues.
Arts are divided by material, which they use to show the world that is interesting 
for them. We call a musician who speaks with sounds; a painter, who uses a paint;  
a poet, who uses the word. However, this is purely external distinction. In fact, the 
material that is used to express artist’s thoughts, is secondary. Because he is not 
only a painter or a poet or only just a musician, he is everything all at once. In his 
soul they live together, different artists. His creativity lies in their collaboration. All 
of them are involved in each of his thoughts. The difference lies only in the fact that 
in one prevails this, at another that, and that each time he chooses the language 
that can be used most efficiently24.

In this intriguing passage Schweitzer shifted the problem to this issue of the artist’s 
personality. For him not tools  but the medium as well as the “sensitivity” of the artist 
is important. What at the beginning of the twentieth century seemed to be innovative, 
it become almost the norm in the second half of the last century. Dick Higgins, referring 
to the concept of “poliartist,” writes:

[...] not only expanding the core capabilities of their formal art (if it exists), but  
expanding themselves beyond the frameworks of art has almost become almost  
a showcase of the most important artists of the twentieth century [...]25.

22 See footnote 11.
23 See reflections on the relationship of painting and music by M. Rzepińska, History of color in the history of European 

painting, Krakow 1983 – chapter X, Ut Pictura musica, pp. 570-595 or literature and music: A. Hejmej, The musicality 
of the literary work, Wrocław 2002, pp. 23-42.

24 Non-literary translation made on the basis of the Polish text provided by the author – A. Schweitzer, Johann Sebastian 
Bach, trans. M. Kurečka W. Wirpsza, ed. III, Warsaw 2009, pp. 324-325.

25 Non-literary translation made on the basis of the Polish text provided by the author – D. Higgins, p. 6.
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Mentioned by Higgins Vasyl Kandyński his main artistic manifesto “On the Spiritual 
in Art” was released in 1910, two years after the quoted book of Schweitzer. By cre-
ating theoretical foundations of abstract painting, this Russian artist sought to create  
a new grammar of painting the likeness of the grammar of music26. Why did that period 
conducive to this kind of quest? There were probably many factors, not to mention  
a huge breakthrough both in the socio-historical27 and technological sphere28, but the 
foundation beneath this thinking gave artistic and philosophical ideas of the nineteenth 
century. In his early work The Birth of Tragedy Nietzsche refers to the neo-Platonic 
“proto-one”, the mythical source of all things29. Earlier the French poet Charles Bau-
delaire in his famous sonnet entitled Correspondences named with a poetic metaphor 
what his contemporaries already troubled since the romantic time:

Like long echoes that intermingle from afar
In a dark and profound unity,
Vast like the night and like the light,
The perfumes, the colors and the sounds respond30.

What are the title echo – correspondence? It is not about art, but about the strange 
relationship between the senses, which we call synesthesia and that today’s neurology 
explains as a result of “hybrid excitation” between the various centers in the brain31. 
These relationships, however, according to the poet, reveal something more: “Vast 
like the night and like the light” referring to the act of creation, from the beginning - 
this type of experience brings us to the mythical unity. What is more, in the twentieth 
century the concept of correspondence became the foundation for the concept of cor-
respondence in art, relating it mainly to artistic pursuits of the romantics32. The term 
“correspondence in arts” spread enough to become a concept with the widest covera-
ge, most versatile, especially since - according to Crilot:

The theory of correspondence is one of the foundations of the symbolic tradition. 
Their branches are lost in the mists of history, so anyone who wants to explore se-
riously the ultimate meanings of various aspects of the universe, will have to take 
into account correspondence33.

Thus, the term seems to be more capacious than the synthesis of the arts, which 
is traditionally attributed to the Baroque period. For romantics the mythical model of 
the artist became Orpheus, the poet and singer, who inspired artists and thinkers for 
thousands of years from the ancient Orphics and the Pythagoreans to modern artists  
– such as Claudio Monteverdi34 and Rainer Maria Rilke35.

If we were to ask how to explore the correspondence of the arts? – The answer wo-
uld not be easy. Yes, there is a whole series of detailed omparativist methods, in parti-
cular comparative intersemiotics that can reveal for example the relationship between 

26 V. Kandynski, On the Spiritual in Art, trans. S. Fijałkowski Lodz in 1996.
27 See G. Steiner, In Bluebeard’s Castle. A few observations on redefining culture, trans. O. Kubińska, Gdansk 1993, pp. 

11-34.
28 M. McLuhan, Understanding Media. Extension of the man, trans. N. Szczucka, Warsaw 2004, pp. 31-122.
29 Friedrich Nietzsche, The Birth of Tragedy or the Greeks and pessimism, trans. B. Baran, Warsaw 2009, pp. 59-60.
30 Charles Baudelaire Correspondences, [internet source, http://www.doctorhugo.org/synaesthesia/baudelaire.html,  

access 03.09.2015]
31 V.S. Ramachandran, E.M. Hubbard, The sound of color, the taste of shapes, “World of Science” ed. Special 1 (4), June-

August 2004, pp. 70-79.
32 The history of this concept was tracked by I. Voronov – see. Eadem, romantic idea of the correspondences of the arts. 

Stendhal, Hoffmann, Baudelaire, Norwid, Krakow 2008, pp. 7-20.
33 Non-literary translation made on the basis of the Polish text provided by the author – J. E. Crilot, A Dictionary of Sym-

bols ... pp. 194-195.
34 The musical drama of this artist Orfeo of 1607. – See. N. Harnoncourt, Music the speech of the sounds, trans. M. 

Czajka, Warsaw 1995.
35 R.M. Rilke’s Sonnets to Orpheus, [in] Item, Poems, trans. M. Jastrun, Krakow 1993, pp. 245-302.
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literature and the visual arts36. However musicology will study a completely different 
relation of music and the word37. Therefore, we encounter here a veritable, methodolo-
gical tower of Babel. So can artists rely on any scientifically verifiable suggestion? – Not 
in all cases, not in every relationship, but the key seems to be mathematics, exactly as 
Pythagoreans wanted38. The numerical pattern, geometric order remains a reference 
for many relationships, but not all artistic effects can be mathematically program39.

Thanks to it, the discussed area is so intriguing and at the same time artistically 
and scientifically dangerous, is contains numerous shoals: on the one hand too many 
simplifications and on the other too excessive esotericism. Therefore, the ways of art 
solutions are different and not always successful. This type of desire is well illustrated 
by a fragment of Lecture on Nothing by John Cage:

Here we are now at the beginning of the third unit of the fourth large part of this 
talks. More and more I have the feeling that we are getting nowhere. Slowly, as the 
talk goes on we are getting nowhere and that is a pleasure. It is not irritating to be 
where one is. It is only irritating to think one would like to be somewhere else. 
Here we are now at the beginning of the ninth unit of the fourth large part of this 
talk. More and more I have the feeling that we are getting nowhere. Slowly, as the 
talk foes on we are getting nowhere and that is a pleasure40.

Paradoxically, and as it seems, according to the intentions of Cage, a composer, wri-
ter, painter and performer a road “to nowhere” toward the emptiness and void – makes 
us contemplate. Here the American artist was inspired by the Far Eastern tradition, in 
which emptiness is not nothingness. In contrast, while similarly, defined the direction 
of artistic pursuits Polish poet and sculptor, playwright and draftsman, Cyprian Kamil 
Norwid. He claimed that in his contemporary art there is no real drama and therefore 
he advocates for a return to silence, the zero place of the artwork41. Therefore, at the 
end it is worth quoting another passage from Norwid:

It would be the word,
Or the most tender words or sentence as severe
and it would be a tone, music, not longer a speech
and it would be a gesture, it would be a connection
Of all arts: because a ton at the same time would be a confession42.

36 See. M. Praz, Mnemosyne. ... The thing about literature and painting – painting and literature. Polish thoughts pan-
orama of the twentieth century, ed. G. Królikiewicz, Krakow, 2009.

37 See. M. Bristiger, The relations of music and the word. On the issues of music analysis, Warsaw 1986.
38 See. M.C.H. Ghyka, The golden number. Pythagorean rituals and rhythms in the development of Western civilization, 

trans. I. Kania, Krakow 2001.
39 See. Understand beauty, dir. J. Ward, doc. USA 1999.
40 InternetSource[http://www.ayearfrommonday.com/2011/11/lecture-on-nothing-ca-1949-50.html,access 03.09.2015. 
41 See. I. Voronov, The romantic idea... p. 205.
42 Non-literary translation based on the text provided by the author – C. K. Norwid, Countess Palmyra: two scenes from 

an unknown comedy, published and edited by J. W. Gomulicki, “Diary of Theatre” Vol. 4, 1955, 2 (14), pp. 158-167.
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15. Międzynarodowe Warsztaty Twórczego Niepokoju Kieszeń 
Vincenta – Warsztaty książki artystycznej, Poznań 2016

Przypadającą w 2016 roku piętnastą – jubileuszową edycję Kieszeni Vincenta pro-
ponujemy poświęcić problematyce książki artystycznej. 

Książka jest dokumentem zawierającym zapis myśli. Zwykło się ją utożsamiać  
z przedmiotem złożonym z kartek zapełnionych tekstem i obrazem, które są nośnikami 
określonych treści. 

W połowie dwudziestego wieku książka stała się obiektem zainteresowań sztuki – 
silnie zarysowany wówczas nurt artystyczny skoncentrował się na poszukiwaniu auto-
nomii przekazu wizualnego, czego wyrazem było pojawienie się w latach siedemdziesią-
tych na Biennale w Kassel oddzielnego katalogu poświęconego książce artystycznej.

Artyści przestali koncentrować się na typograficznej czy ilustracyjnej estetyce książ-
ki, nierzadko odrzucając ją na rzecz zmysłowo doświadczanej formy. Przekaz nasta-
wiony na eksponowanie relacji między wizualnością a słowem wiązał się ze znacznym 
zmniejszeniem objętości tekstu, a czasami zupełną jego eliminacją. Komunikat literacki 
został znacznie ograniczony, a niekiedy porzucony na rzecz zapisu obrazowego, który 
zaczęto traktować jako równorzędny z werbalnym przekazem intelektualnym. Z kolei, 
w przypadku poezji wizualnej, potęgowano wartość słowa przez jego obrazową wizu-
alizację. 

Tak więc sposób zorganizowania komunikatu stanowiącego o istocie książki został 
całkowicie odmieniony. Poza odwróceniem proporcji na rzecz przekazu niewerbalnego 
nastąpiła zdecydowana zmiana formy książki. Czasami pozostała jeszcze sekwencyj-
ność (paginacja lub specyficzny podział nawiązujący do rozdziałów lub części książki), 
ale powstające obiekty niekoniecznie korzystały z podstawowego budulca książki –  
papieru. Artyści chętnie wykorzystywali skórę, metal, drewno i inne przedmioty za-
czerpnięte z realnej rzeczywistości. Książka artystyczna stała się jednoegzemplarzo-
wym unikatem.

Książka artystyczna jest obiektem podporządkowanym zasadom sztuki. Zgodnie  
z twierdzeniem Piotra Rypsona „…jest pracą artystyczną o własnych regułach. To pe-
wien model przestrzeni, poprzez który spoglądamy na świat”. „Książka jest bytem 
szczególnym w obszarze sztuki. Jest nią i nie jest zarazem: przynależąc do zjawiska 
książki i do sztuki, funkcjonuje na dwóch przestrzeniach, które zabarwiają się wzajem-
nie” (Alicja Kępińska).

Zatem, książka artystyczna to unikatowy obiekt artystyczny, w którym dominują 
obraz i forma artystyczna, często znacznie odbiegająca od formy tradycyjnego kodeksu 
czy zwoju. Wykorzystuje się w niej różnorodny zapis – nie zawsze jest nim tekst czy 
tekst połączony z obrazem, nierzadko sama forma książki staje się nośnikiem zawar-
tego w niej przekazu.

Książka artystyczna jest obiektem sztuki, powstaje „dla niej samej, nie zaś dla 
informacji, którą zawiera” (Dick Higgins), nie jest przeznaczona do „normalnego czyta-
nia, ale do myślenia o…” (Garrett Steward) – w jej „odczytywaniu“ konieczne stają się: 
estetyczne doświadczenie i intelektualna refleksja. 

W książce artystycznej najbardziej istotną kategorią staje się artystyczna forma,  
w której nie obowiązują ramy kategorialne książki „tradycyjnej“, aczkolwiek przywiąza-
nie do niej jest ciągle widoczne w powstających obiektach książkowych. Ze względu na 
dostrzegalny w formie stopień odniesienia do tradycyjnej książki Clive Phillpot wyróżnia 
jej kategorie: 1) książki zwykłe (just books) 2) książki dzieła (book-works) 3) obiekty 
książkowe (book-objects). 

Książki zwykłe, nawiązując do tradycyjnego kształtu książki, nie przynoszą nowych 
rozwiązań w zakresie samej formy, aczkolwiek wyróżnia je dominacja zamysłu arty-
stycznego  i przekazu obrazowego nad słowem. 

Książki-dzieła to realizacje artystyczne inspirowane ideą książki, dokonywane na 
polu doświadczeń z jej strukturą, kształtem, znaczeniem. Stanowią wyraz przenikania 
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sztuki i książki w sposób zależny od osobowości twórcy.
Obiekty książkowe w formie są najbardziej odległe od tradycyjnego kształtu książ-

ki – przyjmują często postać rzeźb, miniaturowych form architektonicznych czy in-
stalacji przestrzennych. Ich struktura zawiera zmysłowe walory, które oprócz odbioru 
wizualnego zakładają poznanie poprzez dotykanie, wąchanie, konsumowanie. Istotą 
obiektów książkowych jest przełożenie przekazu literackiego na poziom wizualny, wie-
lowarstwowa metaforyczność prowadzi do kształtu nie mającego wizualnych odniesień 
do przedmiotu kojarzonego z książką.

W pierwszym skojarzeniu książka artystyczna jest traktowana jako dzieło jednego 
artysty, który jednocześnie jest autorem jej koncepcji i wykonawcą. Jednak idea książki 
artystycznej nie wyklucza jej powstania w przestrzeni warsztatu. „Książka jest dziełem 
cztero- (a nawet więcej) wymiarowym. Obcowanie z nią rozgrywa się w przestrzeni,  
w czasie, w wyobraźni” (Radosław Nowakowski).

Zapraszamy zatem Studentów i ich Wykładowców z różnych uczelni wyższych  
w Polsce i w krajach sąsiedzkich do udziału w 15. edycji Kieszeni Vincenta poświęco-
nej warsztatom twórczym przy kreacji książek artystycznych. Oczekujemy na pomysły 
jednospotkaniowych warsztatów poświęconych tworzeniu książek artystycznych rozu-
mianych w sposób najbliższy współczesnej interpretacji tego pojęcia. 

Książka artystyczna może być pojęta jako zapis myśli, przyjmujący formę wypowie-
dzi werbalnej lub niewerbalnej tworzonej przy kreacji wizualnej, muzycznej, słownej  
i innej – jakiej tylko chcecie, bowiem obszar sztuki zmienia się stale, podobnie jak 
zmienia się forma tradycyjnie rozumianej książki; na rynku pojawiają się książki obraz-
kowe – bez tekstu, wydające dźwięki. 

Proponowana aktywność różni się, co do istoty, od świadomej twórczości artysty 
wybierającego formę książki jako autorski środek wypowiedzi. Warsztat jako forma 
działania proponuje pewne procedury postępowania inicjujące, zgodnie z zamysłem 
jego twórcy, procesy kreacji plastycznej, muzycznej, filmowej, teatralnej, literackiej 
– w nich  dokonuje się rozwój jego uczestników w sferze określonej przez rozważaną 
w warsztacie problematykę. Niemałą rolę odgrywają wybrane przez animatora warsz-
tatów tworzywa i materiały, liczy się też sama postawa prowadzącego warsztat i jego 
umiejętności interpersonalne.

Obiekty książkowe powstające podczas warsztatów animowanych z różnymi grupa-
mi dzieci mają wzbudzić refleksje nad relacją między słowem a obrazem, która zainspi-
ruje twórcze propozycje w zakresie formy książki.

***
Opracowując pomysły warsztatowe, weźcie pod uwagę założenia organizacyjne Kie-

szeni Vincenta. Pracujemy na wolnym powietrzu w przestrzeni parku na Cytadeli, nie 
oczekujcie więc, że dzieci zasiądą w krzesłach przy stolikach. Nie planujcie aktywności 
plastycznej podobnej do pracy w warunkach lekcyjnych – może trochę mniej papieru 
farb i kredek.

Spotkania warsztatowe dla grup trwają około dwóch, trzech godzin. Planujcie więc 
takie działania, które da się zrealizować w tym czasie, łącznie z omówieniem prac  
i ewentualnym umyciem się uczestników.

Warsztaty realizowane są symultanicznie. Równolegle przeprowadzanych jest  
8 do 12 warsztatów, co daje około 200 dzieci w przestrzeni parku. Musicie zaplanować 
warsztaty tak, aby wzajemnie sobie nie przeszkadzać.

Życzę powodzenia w opracowywaniu koncepcji warsztatów. 
Do spotkania w przestrzeni parku na Cytadeli. 

prof. Eugeniusz Józefowski
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The 15th International Creative Anxiety Workshops Vincent’s 
Pocket – Artists’ book workshops, Poznan 2016

The fifteenth anniversary edition of the Vincent’s Pocket which falls in 2016 is de-
voted to the issues of artists’ book.

The book is a document containing a record of thoughts. It used to be identified with the 
object composed of pages filled with text and image that they convey particular content. 
In the mid-twentieth century, the book became the object of interest of art – the stron-
gly outlined artistic trend focused on the search for the autonomy of the visual mes-
sage, whose influence was reflected in the appearance in the 17th Biennale in Kassel  
a separate directory dedicated to the artist’s book.

Artists no longer focused on the typography or illustration aesthetics of the book, 
often rejecting it in favor of sensually experienced form. The message focused on 
exposing the relationship between the visual and the word was associated with a signi-
ficant reduction in the volume of text, and sometimes its complete elimination. Literary 
message was significantly limited, and sometimes abandoned in favor of images, which 
began to be treated as equivalent to the verbal intellectual message. On the other 
hand, in the case of visual poetry, the value of words was intensified by its pictorial 
visualization.

As the result the way that organized the essence constituting the book was comple-
tely transformed. In addition to the reversal of proportion to the non-verbal commu-
nication there was a significant change in the form of the book. Sometimes remained 
the sequencing (pagination or specific breakdown referring to the chapters or books), 
but construction did not necessarily benefit from the basic building blocks of the book – 
paper. Artists willingly used leather, metal, wood and other objects taken from the real 
reality. Artist’s book became an individual unique object.

Artist’s book is an object subordinate to the rules of art. According to the statement 
of Piotr Rypson “... it is the work of art on its own rules. It is a space model through 
which we look at the world”. “The book is a special being in the field of art. It is and is 
not art at the same time: belonging to the phenomenon of books and art, it works on 
two areas that color each other“(Alicja Kępińska).

Thus, the artist’s book is a unique art object, which is dominated by painting and art 
form, often significantly different from the traditional form of a code or a roll. It uses  
a diverse record – not necessarily the text or text combined with image, often the same 
form of the book becomes a carrier of the message contained therein.

Artist’s book is an object of art, created “for its own sake and not for the information 
that it contains” (Dick Higgins) is not meant to “normal reading, but to think about ...” 
(Garrett Stewart) – in its “reading” necessary are: aesthetic experience and intellectual 
reflection.

In the artist’s book, the most important category becomes an art form which does 
not apply to the categorical framework of the “traditional” book although attachment to 
it is still visible in the resulting book objects. Due to the noticeable degree in the form 
of a reference to the traditional book Clive Phillpot distinguishes its categories: 1) just 
books 2) book-works 3) book-objects.

Just books referring to the traditional shape of a book, do not bring new solutions in 
the form, but are distinguished by the dominance of the artistic and visual content.

Book-works are artistic realizations inspired by the idea of    book, made in the field 
of experience with its structure, shape and meaning. They are the result of penetration 
between art and books in a manner dependent on the personality of the artist.

Book-objects in the form are the most distant from the traditional shape of the 
book – they often take the form of sculptures, miniature architectural forms and spatial 
installations. Their structure includes sensory qualities, which in addition to visual per-
ception assumes the recognition through touching, smelling, consuming. The essence 
of the book-objects is to translate the literary media into the visual level where a multi-
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layered metaphor leads to a shape having no visual reference to the object associated 
with the book.

In the first association an artist’s book it is treated as a work of one artist who is 
also the author of the concept and its creator. But the idea of   an artist’s book does 
not exclude its inception in the workshop. “The book is the work of four (or even 
more) dimensions. Communing with it takes place in space, in time, in the imagination” 
(Radoslaw Nowakowski).

We kindly invite students and their lecturers from various universities in Poland and 
neighboring countries to participate in the 15th edition of Vincent’s Pocket dedicated 
to creative workshops with the creation of artist’s books. We look forward to ideas of 
single workshops on the creation of artist’s books perceived closest to the modern in-
terpretation of this concept.

Artist’s book can be understood as a record of thoughts, taking the form of verbal 
or nonverbal expression created by visual musical verbal and other creation – as you 
want, since the sphere of art is constantly changing similarly to the form of the tradi-
tionally understood the book; books appearing on the market are often picture with no 
text, they make sound etc. 

The proposed activity is different, in essence, from the artist’s conscious activity 
choosing a form of the book as a means of artistic expression. The workshop as a form 
of action proposes certain procedures of behavior initiating as conceived by its creator, 
creation processes of drawing, music, film, theater or literary creation – these are 
made in the development of the workshop participants in the sphere defined by the 
issues shaping the workshop. An important role play selected by the animator of the 
workshop materials as well as the same attitude of the workshop creator and his/her 
interpersonal skills.

The book objects produced during the workshops with different groups of children 
are to arouse reflections on the relationship between word and image that will inspire 
creative ideas in form of the book.

***
In developing workshop ideas, take into account the organizational assumptions of 

the Vincent’s Pockets. We are working outdoors in the park at the Citadel, so do not 
expect that children will sit in chairs at tables. Do not plan on activity similar to work 
in the classroom – maybe a little less paper paints and crayons.

Workshops for groups last about two to three hours. Such activities should be plan-
ned so that can be achieved in that time, including a discussion of work and possible 
washing of the participants.

Workshops are carried out simultaneously. In parallel is carried out 8 to 12 work-
shops, which gives about 200 children in the park. You have to plan workshops in order 
to not disturb each other.

Good luck in the work on the idea of workshops.
See you in the park on the Citadel.

Professor Eugeniusz Józefowski
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Dobowa partytura A daily score
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Przygotowanie i organizacja projektu 
Biennalowa Kieszeń Vincenta 2015

Organizatorzy 
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, 
Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Magazyn

Partnerzy 
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 
Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę (InSEA)

Patronat medialny
Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny IKS

Kurator projektu 
Tadeusz Wieczorek 

Koordynatorzy projektu 
Wojciech Nowak, Tadeusz Wieczorek

Zespół realizujący 
Marcin Berdyszak, Wojciech Nowak, 
Magdalena Parnasow-Kujawa, Tadeusz Wieczorek

Okładka 
fotografie z warsztatów: 
Dobowa partytura (str. 1),
Szamański bęben (str. 4)

Zdjęcia 
Aleksandra Andreeva, Piotr Bedliński, Magdalena Parnasow-Kujawa,
Tadeusz Wieczorek, studenci

Filmy 
Maciej Bronikowski, Marek Piwowarski, Marian Suchanecki

Rysunki
Aleksandra Andreeva 

Projekt, druk katalogu i płyty DVD zrealizowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Władz Miasta Poznania
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Preparation and organisation 
Vincent's Pocket at the Biennial 2015 project

Organisers
Children’s Art Centre in Poznan, 
Magazyn Art and Education Association

Partners
The Poznan University of Arts (Poland), 
Polish Committee of the International Society for Education through Art (InSEA)

Media support
Poznan Cultural, Sports and Tourist Guide – IKS

Curators of the project
Tadeusz Wieczorek

Project co-ordinators
Wojciech Nowak
Tadeusz Wieczorek 

Producers
Marcin Berdyszak, Wojciech Nowak, 
Magdalena Parnasow-Kujawa, Tadeusz Wieczorek

Cover 
The photos from the workshops:
A daily score (p. 1), 
The shamanic drum (p. 4)

Photography
Aleksandra Andreeva, Piotr Bedliński Magdalena Parnasow-Kujawa,
Tadeusz Wieczorek, studenci

Films
Maciej Bronikowski, Marek Piwowarski, Marian Suchanecki

Pictures
Alexandra Andreeva

Project, printing and DVD financed from the funds of 
The Ministry of Culture and National Heritage, 
The Authorities of Poznan
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Marcin Berdyszak

Urodzony w Poznaniu w 1964 roku. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Włodzimie-
rza Dudkowiaka oraz z rzeźby w pracowni prof. 
Macieja Szańkowskiego w PWSSP w Poznaniu  
w 1988 roku. Od 1989 roku związany z Uniwersyte-
tem 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 edu-
kacyjnej na Wydziale Edukacji Artystycznej 
wraz z Magdaleną Parnasow-Kujawą. W latach 
1999-2002 prodziekan Wydziału Edukacji Ar-
tystycznej w ASP w Poznaniu. W latach 2002-
2008 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich 
i współpracy z zagranicą, obecnie rektor tejże 
uczelni. Prowadzi również Pracownię Rzeźby  
w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszaliń-
skiej.

Członek Stowarzyszenia Artystyczno-Eduka-
cyjnego Magazyn, którego jest współzałożycie-

lem wraz z Tadeuszem Wieczorkiem, Piotrem Pawlakiem i Wojciechem Nowakiem.
Zajmuje się instalacją, obiektem, rysunkiem. Swoje prace prezentował na różnych 

wystawach zbiorowych i indywidualnych między innymi w Polsce, Niemczech, Słowacji, 
Finlandii, Szwecji, Japonii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Litwie i USA.

Brał udział w licznych spotkaniach i konferencjach dotyczących edukacji artystycznej. 
Zrealizował warsztaty autorskie w kraju i za granicą.

e-mail: marcin_berdyszak@wp.pl

Marcin Berdyszak

Born in Poznań in 1964. He received a degree in painting from Professor Włodzimierz 
Dudkowiak and in sculpture from Professor Maciej Szańkowski at the Academy of Fine 
Arts in Poznań in 1988. Since 1989 he has been working for the University of Arts 
(formerly the Academy of Fine Arts) in Poznań, where he is now a lecturing professor, 
supervises the spatial arts studio at the Faculty of Sculpture and Spatial Arts and, to-
gether with Magdalena Parnasow-Kujawa, has classes on educational creativity work-
shops at the Faculty of Artistic Education. In the years 1999-2002 he was Associate 
Dean of the Faculty of Artistic Education. From 2002 to 2008 he was Pro-Vice-Chancel-
lor for Student Affairs and International Cooperation. Since 2008 he has been Rector of 
the UAP in Poznań. Moreover, he is in charge of the sculpture studio at the Institute of 
Design of the Koszalin University of Technology.

A member of the MAGAZYN Art and Education Association, which he founded to-
gether with Tadeusz Wieczorek, Piotr Pawlak and Wojciech Nowak. He specialises in in-
stallation, 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



Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket116

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 Wydzia-
le Grafiki tej samej uczelni. Zrobiła dyplom w za-
kresie 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 Uni-
wersytetu Artystycznego III Wieku działającego 
w ramach Uniwersytetu Artystycznego. W latach 
2003-2006 pełniła funkcję skarbnika Polskiego 
Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wy-
chowania przez Sztukę (InSEA). Od 2007 roku jest 
wiceprzewodniczącą tego stowarzyszenia.

W 2007 roku rozpoczęła współpracę z Muzeum 
Narodowym w Poznaniu, w ramach której zajmu-
je 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 uczest-
niczką wystaw w kraju i za granicą.

W 2012 roku obroniła doktorat na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uni-
wersytecie 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 Edu-
cation School of the Academy of Fine Arts in Poznań with a diploma in two fields: art 
criticism & promotion and art education. She also studied at the faculty of the Graphic 
of the Academy. She has a diploma in art printing and in easel painting.

Since 2003 she has been an assistant to Professor Marcin Berdyszak of the Uni-
versity of Arts in Poznań. Since 2010 she has been a head of the Art University of the 
Third Age which is part of the UAP. In the years 2003–2006 she was the Treasurer for 
the Polish Committee of the International Society for Education through Art (InSEA). 
Then she was the Vice President of the Association.

In 2007 she started cooperation with the National Museum in Poznań, based on po-
pularising activities in the field of drawing and painting.

In 2004 she was given a Young Poland Scholarship by the Minister of Culture and 
National Heritage.

In 2008 she also received a half-year creative scholarship from the Minister of Cul-
ture 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 work-
shops for children, young people and adults from various social groups.

e-mail: pracowniawarsztatow@o2.pl
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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 Asso-
ciation and he actively participates in Association’s activity.

e-mail: voyteknovak@wp.pl

Wojciech Nowak

Urodzony w Lesznie 5 lipca 1954 roku, zamieszkały w Poznaniu. Ukończył filo-
logię 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 Dziec-
ka w Poznaniu, zajmuje się produkcją imprez 
artystycznych. Prowadzi zajęcia z zakresu pro-
dukcji teatralnej i estradowej w Wyższej Szkole 
Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Członek 
założyciel Stowarzyszenia Artystyczno-Edu-
kacyjnego Magazyn. Aktywnie uczestniczy  
w działaniach stowarzyszenia.

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 pra-
cowniach prof. Andrzeja Kurzawskiego i prof. 
Tadeusza Brzozowskiego w PWSSP w Poznaniu. 
1981-1983 nauczyciel w Państwowym Liceum 
Sztuk Plastycznych w Poznaniu, od 1984 głów-
ny instruktor plastyki w Ogólnopolskim Ośrodku 
Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, obecnym Centrum 
Sztuki Dziecka w Poznaniu. Od roku 2000 prezes 
Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego Ma-
gazyn, w latach 2002-2010 przewodniczący Pol-
skiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Wychowania przez Sztukę (InSEA). Od 1985 
roku wystawia indywidualnie i zbiorowo w kraju 
i za granicą. Od 1994 realizuje projekty arty-
styczno-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 studio of professors: Norbertt Skupniewicz, Andrzej Kurzawski and 
Tadeusz Brzozowski. A degree in Easel Painting under the direction of prof. N. Skup-
niewicz.

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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