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Wspomaganie rozwoju przez doświadczanie sztuki
Wprowadzenie
Zapraszamy studentów i ich opiekunów – pracowników uczelni wyższych – do
udziału w 13. edycji Kieszeni Vincenta. Oczekujemy na propozycje warsztatów zorientowanych na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w różnym wieku. Proponowane
warsztaty twórcze mają być dla nich okazjami rozwojowymi przy kreacji plastycznej,
muzycznej i ruchowo-tanecznej.
Wspomaganie rozwoju przez sztukę w szerokim znaczeniu należy rozumieć
jako szczególny sposób oddziaływania przy pomocy kreacji artystycznej.
Wspomaganie rozwoju może się odbywać przy użyciu kreacji wizualnej.
Wykorzystuje się wtedy bogaty zakres działań i środków wyrazu z obszaru sztuk
wizualnych, pochodzących zarówno z tradycyjnych dziedzin plastycznych (malarstwa,
rzeźby, rysunku, grafiki), jak i zjawisk artystycznych charakterystycznych dla sztuki
współczesnej (happening, instalacja, performance, environment), co przyczynia się do
różnorodności ostatecznych form i metod.
Wspomaganie rozwoju może się odbywać przy pomocy dźwięku i sztuki muzycznej. Wykorzystuje się wtedy różnorodne aktywności, działania i środki wyrazu z obszaru sztuk muzycznych – pojętych jak najwszechstronniej i w duchu wynikającym z olbrzymiej tradycji sztuki
muzycznej dawnej i współczesnej.
Działania zaliczane do obszaru muzyki obejmują doświadczenia komponowania, muzykowania, wykonawstwo muzyki, generowanie i kreację dźwięku w sposób naturalny
i przetworzony technologicznie.
Wspomaganie rozwoju może się odbywać za pośrednictwem ruchu
i tańca. Wykorzystuje się wtedy wiele aktywności związanych z użyciem ciała ludzkiego w ruchu, wypracowanych w wielowiekowej tradycji ich stosowania.
Edukator sztuki – będący równocześnie artystą i pedagogiem – nawiązuje do edukacyjnego (wychowawczego i poznawczego) wymiaru sztuki, odwołując się głównie
do możliwości wyrazowych środków artystycznych oraz wpływu na rozwój podmiotowy transformacji towarzyszących kreacji artystycznej, zachodzących równolegle
w strukturze artystycznej dzieła i osobowości, których wyrazem są zmiany mentalne i emocjonalne. Sam dziejący się proces kreacji ma wymiar artystyczny
i edukacyjny nakierowany nie na efekt artystyczny, ale na żywe doświadczanie kreacji.
Istotą procesów edukacyjnych jest interwencja skierowana na zmianę określonego
stanu rzeczy. Zmiana może polegać na eliminowaniu czynników zakłócających harmonijny rozwój danej sfery, kształtowanie poszczególnych sfer, bądź przeorganizowanie ich struktur. W edukacji i sztuce interwencja ma charakter wychowawczy, bowiem
zwykle jest skierowana na zmiany w zakresie umiejętności, wiedzy, postaw i wartości
reprezentowanych przez podmiot. Ogólnie rzecz biorąc, wspomaganie rozwoju przez
doświadczanie sztuki można traktować jako interwencję ukierunkowaną na wspomaganie rozwoju podmiotowego, poprzez pobudzanie wyobraźni, kreatywnego myślenia
i działania, w działaniach lokujących się w przestrzeni sztuki. Jej ostatecznym celem
jest optymalny rozwój osobowości.
Czekamy na Wasze pomysły wspomagające rozwój dzieci i młodzieży, z którymi będziecie mieli okazję współtworzyć doświadczenia przy kreacji artystycznej.
Z pewnością może to także wspomagać Wasz rozwój.
prof. Eugeniusz Józefowski
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Supporting development through experience of art
Introduction
We invite students and their tutors – the employees of higher education institutions to participate in the 13th edition of the Vincent’s Pocket. We look forward to the
proposals of workshops aimed at supporting development of children and youth of all
ages. Proposed workshops are to be developmental opportunities for children based on
artistic, musical and movement-dance creation.
Supporting development through art in the broadest sense should be understood as a particular way of influencing with the artistic creation.
Supporting development can be based on visual creation. Then, we employ
a wide range of activities and means of expression in the area of visual arts, both from
the traditional fields of art (paintings, sculptures, drawings, graphics) as well as artistic
phenomena characteristic for contemporary art (happenings, installation, performance, environment), which contributes to the diversity of the final molds and methods.
Supporting development can be based on sound and musical arts. Then, we
employ a variety of activities, actions and means of expression in the area of musical
arts – perceived as widely as possible and in the spirit resulting from the vast tradition
of old and modern music. The activities included in the area of music involve the experience of composing music, singing, music performance, the generation and creation of
sound in a natural and technologically processed way.
Supporting development can be based on movement and dance. Then, we
employ multiple activities associated with the human body in motion, developed in the
centuries-old tradition of their use.
An art educator – who is also an artist and teacher refers to an educational and
cognitive dimension of art, referring mainly to the artistic means of expression and
the impact on the personal development of transformations accompanying an artistic
creation taking place in parallel in the artistic structure of works and personality, which
is reflected in the mental and emotional changes. A process of creation itself has an
artistic and educational dimension directed not to the artistic effect, but to a real experience of creation.
The essence of the educational process is an intervention aimed at changing certain
state of affairs. The change can rely on eliminating factors confounding harmonious
development of the sphere, shaping the individual spheres or reorganizing their structures. In education an art intervention has educational character because it is usually
directed toward changes of the skills, knowledge, attitudes and values represented by
the subject. Generally speaking, supporting development through experience of art
can be seen as an intervention aimed at supporting the development of a subject, by
stimulating the imagination, creative thinking and activity located within the domain of
art. Its ultimate goal is the optimal development of personality.
We look forward to hearing your ideas supporting development of children and
young people with whom you will have the opportunity to co-create the experience of
artistic creation. Certainly, it may also support your personal development.
Professor Eugeniusz Józefowski
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Uczestnicy forum i warsztatów
Forum and workshop participants
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Polska
Children’s Art Centre in Poznan, Poland
Jerzy Moszkowicz (dyrektor), Bożena Müller (wicedyrektor), Małgorzata Ambroży,
Małgorzata Bawer, Tadeusz Jakubowski, Agnieszka Lipiak, Wojciech Nowak,
Lucyna Perz, Anna Raichenbach, Marian Suchanecki, Tadeusz Wieczorek
Polska Poland
Aleksandra Andreeva, Paulina Andruczyk, Zuzanna Bartczak, Mikołaj Basiński,
Marcin Berdyszak, Ewa Błaszak, Joanna Borzyszkowska, Maciej Bronikowski,
Natalia Buchta, Barbara Dygon, Krzysztof Dziemian, Monika Goetzendorf-Grabowska,
Joanna Grochulska, Monika Hołubowicz, Joanna Ikierska, Karolina Janikowska,
Adam Jodko, Liliana Kaczorowska, Natalia Maria Kołacz, Agnieszka Kotarba,
Agata Kulka, Dominika Kurek, Ewa Linkiewicz, Karolina Łaniewska, Jan Jakub Malicki,
Beata Marcinkowska, Magdalena Martyniuk, Izabella Nowacka, Aleksandra Opalińska,
Magdalena Parnasow-Kujawa, Natalia Pater-Ejgierd, Agata Radom, Maria Sikora,
Joanna Sitko, Sara Siudziak, Mateusz Skalski, Anna Skopicz-Radkiewicz,
Wiesław Smużny, Justyna Stachowska, Katarzyna Stępień, Claudia Torkowska,
Monika Troczyńska, Marianna Urbanek, Anna Waligóra, Anna Maria Zielińska
Czechy Czech Republic
Jiři Suruvka, Matěj Batko, Jakub Klimsza, Barbora Mikudová, Kristýna Stránská
Ukraina Ukraine
Mikhael Opaliev, Urij Sushko, Olena Aguf, Oleksandra Krmadzhian, Kseniia Meleshchuk,
Liliia Plakhotna, Diana Zherdieva, Svitlana Zmieieva
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Opieka artystyczna nad projektami
Artistic supervision of projects
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Polska)
Poznan University of Arts (Poland)
prof. Marcin Berdyszak
dr Magdalena Parnasow-Kujawa
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie im. Jana Matejki (Polska)
The Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow (Poland)
dr Monika Nęcka
mgr Natalia Buchta
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Polska)
The Strzemiński Academy of Fine Arts, Łódź (Poland)
prof. Wiesław Karolak
dr Beata Marcinkowska
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Polska)
The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw (Poland)
prof. Eugeniusz Józefowski
Kijowska Akademia Morska/Teatr „Raido" (Ukraina)
Kiev Maritime Academy/ Theatre "Raido" (Ukraine)
Urij Sushko
Państwowa Akademia Projektowania i Sztuki w Charkowie (Ukraina)
Kharkiv State Academy of Design and Arts (Ukraine)
prof. Mikhael Opaliev
Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie Po Drodze (Polska)
Social and Artistic Activity Association Not by the Way, Suwałki (Poland)
mgr Krzysztof Dziemian
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland)
prof. Wiesław Smużny,
mgr Joanna Sitko
Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)
University of Ostrava (Czech Republic)
doc. Jiři Suruvka
Uniwersytet Śląski, Instytut Sztuki w Cieszynie (Polska)
Silesian University, Institute of Art in Cieszyn (Poland)
mgr Ewa Linkiewicz
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ROZWIŃ SIĘ... DEVELOP YOURSELF...
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ROZWIŃ SIĘ. Po nitce do kłębka
Przebieg
1. Zadanie
Wszystko zaczyna się od poszukiwania. W miejscu spotkania z uczestnikami znajdują
się końce kolorowych sznurków. Każda grupa dwu-, trzyosobowa (uczestnicy sami się
dobierają) dostaje jeden koniec i ma za zadanie dotrzeć po nitce do kłębka. Wewnątrz
niego ukryta jest lista pytań na temat tego, jak wygląda ich doświadczenie ze sztuką,
na które muszę sobie odpowiedzieć:
Przypomnijcie sobie dzieło sztuki współczesnej lub dawnej, które mieliście ostatnio
okazję widzieć...
Czy pamiętacie, gdzie to było?
Czy miało to miejsce w galerii sztuki, muzeum, szkole, a może w przestrzeni publicznej?
Jakie emocje wzbudziło w Was to dzieło oraz sytuacja/kontekst/miejsce, w którym
mogliście je zobaczyć?
Czy to było dla Was ważne doświadczenie czy nie? Dlaczego?
Czy sztuka i jej doświadczanie jest dla Was ważne? Dlaczego?
Czy uważacie, że jest ona potrzebna? Dlaczego?
Uczestnicy mają kilka minut na przedyskutowanie tych problemów w grupkach. Swoje
wnioski mogą zaprezentować publicznie.
2. Zadanie
Uczestnicy mają za zadanie znaleźć formę, fizyczne przedstawienie dla swoich wniosków, opinii, odczuć, związanych ze sztuką, które sformułowali na podstawie przeczytanych pytań, w rozmowie. Mogą działać w grupach lub samodzielnie, wykorzystywać
elementy krajobrazu (drzewa, trawę) oraz używać własnych ciał jako elementu powstałej pracy. Jednak podstawowym tworzywem jest sznurek. Za pomocą tego materiału
mają za zadanie przedstawić swój stosunek do sztuki i jej doświadczania. To, co zrobią,
powinno opierać się na ich odczuciach i je w pewien sposób obrazować, więc na koniec
zostaną poproszeni o uzasadnienie swoich działań oraz wykonanie ich na tyle czytelnie,
by ktoś, kto nie słyszał ich komentarza również mógł odczytać intencję twórców.
3. Prezentacja poszczególnych prac, omówienie ich przez uczestników warsztatu.
4. Wspólne porządki.
Czas
90 min
Miejsce
Park Cytadela
Materiały i narzędzia
• sznurek w różnych odsłonach: cienki, gruby, naturalny, sztuczny, przeźroczysty, kolorowy, nożyczki
Wiek uczestników
• 14-16 lat
Zuzanna Bartczak, Joanna Grochulska, Karolina Janikowska
Opieka artystyczna: prof. Marcin Berdyszak, dr Magdalena Parnasow-Kujawa
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Polska)
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DEVELOP YOURSELF. Follow the thread to the end.
Proceedings
1.Task
Everything begins with the search. In the meeting point, the participants find the ends
of colored strings. Each group of two or three people (the participants create groups
themselves) gets one end and is supposed to follow the thread to the end. Inside the
ball there is a hidden list of questions which must be answered regarding their experience with art:
Recall the masterpiece of modern or old art, which you have recently seen…
Do you remember where it was? Where was it? Was it an art gallery, museum, school,
or maybe a public space?
What kind of emotions evoked this artwork as well as this particular situation/context
/place where you could see it?
Was this experience important to you or not?
Is experiencing art in general important to you? Why?
Do you find art important? Why?
Participants get a few minutes to discuss these problems in groups. Their conclusions
are to be presented to the public.
2. Task
Participants have to find a form, the physical representation for their conclusions, opinions, feelings, related to art, which they have formulated on the bases on questions
from the list and further talks. They can work in groups or alone, use landscape elements (trees, grass), or even use their bodies as a part of the emerging artwork.
However, the basic material is string. And thanks to this material, the participants are
to present their attitude towards art and experiencing it. What participants do should
be based on their feelings and to illustrate them in some way, so at the end they will be
asked to justify their actions and to make them clear enough to someone who has not
listened to the comments would be able to guess their intentions.
3. Presentation of individual works, discussion about them.
4. Common cleaning.
Time
1.5 hours
Place
Citadel Park
Materials and tools
• different kinds of string: thin, thick, natural, artificial, transparent, color, scissors
Age of participants
• 14-16 years old
Zuzanna Bartczak, Joanna Grochulska, Karolina Janikowska
Artistic supervision: Professor Marcin Berdyszak, PhD Magdalena Parnasow-Kujawa
University of Arts in Poznan (Poland)
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Rozmowa A conversation

16

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

Rozmowa
Cele
Warsztaty polegają na łączeniu zjawisk pozornie do siebie niepasujących i tworzeniu
sytuacji pomagających zrozumieć napotkany problem. Poprzez wymyślanie nierealistycznych postaci na bazie wylosowanych wyrazów, uczestnicy wymieniają się własnymi doświadczeniami, opierając się na skojarzeniach, jakie te hasła w nich wywołują.
Uczestnicy mają okazję zaprezentować się swojej grupie bądź wszystkim uczestnikom
i opowiedzieć o zdarzeniach oraz spotkanych osobach, które miały podobne cechy do
wylosowanych. Stwarzanie sytuacji pod nazwą Rozmowa jest punktem wyjścia do konfrontacji różnych opinii oraz przećwiczenia umiejętności pracy w grupie i uzyskiwania
kompromisów. Celami zadania są rozwój kreatywnego myślenia, ale też tolerancji wobec „inności”.
Hasła
Cechy osobowości: odważny, nieśmiały, nierozsądny, odpowiedzialny, zorganizowany,
humorzasty, zabawny, rozrywkowy, dobroduszny, towarzyski, porywczy, wrażliwy, złośliwy;
Emocje: smutny, przestraszony, rozbawiony, markotny, radosny, podekscytowany,
zdziwiony, zaskoczony, zły, niezadowolony, rozdrażniony, obojętny, pełen energii;
Czynności: biegnie, myje (się), uczy (się), pływa, leży, ogląda, pisze, je, śmieje się,
płacze, krzyczy, gra, czyta.
Przebieg
Część 1
Podział na 3-osobowe grupy (i jedną 4-osobową), wybranie przedstawiciela grupy.
Wylosowanie przez grupy haseł z trzech pojemników z kolejnymi terminami: cecha osobowości, emocja (krótka, odnośnie momentu), czynność (np.: ODWAŻNY + SMUTNY +
BIEGNIE; NIEROZSĄDNY + PRZESTRASZONY + MYJE (SIĘ).
Konstruowanie surrealistycznych istot na podstawie wylosowanych haseł: dobieranie
emocji i kształtów na zasadzie skojarzeń ze słowami i sytuacją, w jakiej mogłyby się
pojawić (możliwość stworzenia całej historii).
Zebranie się uczestników w jednym miejscu: zastanowienie się nad tematem warsztatów – Rozmowa – oraz ustalenie schematu do ustawienia 8 osób (konstrukcji)
w podanej sytuacji społecznej. Przedstawienie pomysłów przez przedstawiciela każdego zespołu. Wspólne ustalenie schematu (znalezienie kompromisu). Rozrysowanie go
przez prowadzących i przydzielenie miejsc każdej grupie.
Część 2
Na koniec uczestnicy mają za zadanie ustawić w wyznaczonych miejscach swoje konstrukcje oraz stanąć obok nich. Ostatnim etapem jest rozmowa na temat tego, jak się
czują w danym miejscu oraz jak może się czuć stworzona przez nich postać (rozpatrując jej cechy, emocje i wykonywaną czynność). Zrobienie zdjęć każdej grupie.
Materiały
• kartonowe pudełka (30-40 sztuk różnej wielkości), kolorowe kartony (formaty od A0
do A3, 20-30 szt.), butelki (20-30 szt. różnych wielkości), plastikowe naczynia (talerzyki, kubeczki i sztućce, po 2 opakowania), szmatki, folie malarskie (2-3 opakowania),
sznurki, szpilki, kleje (10-15 szt.), nożyczki (10-15 szt.), farby plakatowe lub akrylowe
(po 2-3 kolory dla każdej z 8 grup), markery (5-10 szt.), biały karton A0 (do dalszej
części warsztatów), 3 pojemniki na hasła (pudełka/woreczki)
Wiek uczestników
• 13-15 lat
Natalia Buchta, Agnieszka Kotarba, Karolina Łaniewska
Opieka artystyczna: Natalia Buchta
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (Polska)
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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A conversation
Objectives
The workshops consist of a combination of phenomena seemingly mismatched to each
other and create situations that help understand the problem people are experiencing.
By coming up with unrealistic characters on the basis of randomly selected words, participants share their experiences, evoked by associations resulting from random words.
The participants have the opportunity to present their associations and experiences to
their groups, or to all participants and tell about events and people whom they met
whose characteristics was similar. Creating a situation called “a conversation” is the
starting point for a confrontation of different opinions and provides an opportunity to
practice group work and obtaining compromises. The objectives of the task are: the
development of creative thinking, but also tolerance of “otherness”.
Keywords
Personality traits: brave, shy, unreasonable, responsible, organized, moody, playful,
outgoing, good-natured, sociable, impulsive, sensitive, malicious;
Emotions: sad, frightened, amused, grumpy, joyful, excited, amazed, surprised, angry,
unhappy, irritable, indifferent, full of energy;
Activities: running, washing, learning, swimming, lying, watching, writing, laughing,
crying, shouting, playing, reading.
Proceedings
Part One
1. The division into three-person groups (and one 4-person group), selecting a representative of each group.
2. Drawing keywords from three containers of successive terms: a personality trait,
particular emotion and an activity (e.g.: BRAVE + SAD + RUNNING; UNREASONABLE
+ AFRAID + WASHING).
3. Construction of surreal creatures based on randomly selected keywords: matching
emotions and shapes on the basis of associations and the situation in which they might
appear (the possibility to create an entire history).
4. Gathering of the participants in one place to reflect on the theme of the workshop
– A conversation – and to determine the pattern to create 8 people (structures) in a given social situation. Presentation of ideas by a representative of each team. A common
decision how to establish a pattern (finding a compromise). Drawing it and assigning
of each group.
Part Two
At the end, participants are supposed to set in designated areas their structures and
stand next to them. The last step is to talk about how they feel in a given place and
how their character might feel there (considering its features, emotions and what it
was doing). Taking photos of each group.
Materials
• Cardboard boxes (30-40 pieces of various sizes), color boxes (sizes from A0 to A3,
20-30 pieces), Bottles (20-30 pieces different sizes), plastic utensils (plates, cups and
cutlery, 2 packaging), cloth, film, painting (2-3 packages), strings, pins, glue (10-15
pieces), scissors (10-15 pieces), poster or acrylic paints (2-3 colors for each of the 8
groups), markers (5-10 pieces), white cardboard A0 (for the further part of the workshop), 3 containers for keyword (boxes/bags).
Age of participants
• 13-15 years old
Natalia Buchta, Agnieszka Kotarba, Karolina Łaniewska
Artistic supervision: Natalia Buchta
Academy of Fine Arts in Krakow (Poland)
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Malowanie intuicyjne
Cel
Nasz projekt ma na celu zmysłowe uwrażliwienie uczestników oraz uświadomienie
im, że posługując się przede wszystkim wyobraźnią i własną intuicją, potrafią tworzyć
w sposób dla siebie indywidualny i oryginalny. Chcemy pokazać innym ludziom, że
sztuka potrafić być dobrą zabawą i że w każdym z nas jest artysta. Wystarczy tylko dać
mu się ujawnić. Ćwiczenie jest proste do wykonania i zapewne dostarczy dużo emocji.
Opis
Uczestnicy siadają przy przygotowanych wcześniej stanowiskach. Są to kartki papieru
przyklejone do blatu tak, by były nieruchome podczas pracy. Uczestnicy otrzymują
specjalnie przygotowane palety malarskie, na które dobiorą farby według własnego
uznania.
Polecenie 1: Zamknijcie oczy. Dotknijcie płaszczyzny papieru, na której będziecie
zaraz pracować, zapoznajcie się dokładnie z obszarem, jaki jest do dyspozycji. Teraz dotknijcie palety. Zwróćcie uwagę na nacięcia. Wybierzcie kolory, które was interesują i wyciśnijcie na swoje palety. Zapamiętajcie te barwy i ich rozmieszczenie.
Zawiążcie oczy szarfami. Będziecie malować opuszkami palców. (czas: 2 min)
Polecenie 2: Korzystając z farb, namalujcie obraz abstrakcyjny. Temat pracy wyznacza wyłącznie wasza wyobraźnia. (czas: 8 min)
(Podsumowanie działań, pytania do uczestników)
Polecenie 3: Podzielcie się na 3 grupy. Każda grupa usłyszy przeznaczony dla niej
wiersz haiku. Spróbujcie go zinterpretować i namalować. (czas: 8 min)
Żaba
Patrzy na mnie –
Ale z kwaśną miną.
Issa
Opadły kwiat
Wrócił na gałąź?
To był motyl.
Moritake
Wyspał się kot,
Wstaje i ziewając
Idzie na amory.
Issa
(Podsumowanie działań, pytania do uczestników.)
Polecenie 4: Zobaczcie, jak wygląda obraz Leonarda da Vinci Mona Lisa.
Namalujcie ją. (czas: 8 min)(Podsumowanie działań, pytania do uczestników.)
Podsumowanie
Czy to zadanie wydawało wam się trudne?
Jeśli tak, co wydawało ci się trudne i jak myślisz dlaczego?
Jak się czuliście podczas pracy?
Jak wam się podobało tego typu działanie?
Czy przystępując do pracy, mieliście jakiś pomysł w głowie/wyobraźni i staraliście się
go przełożyć na papier?
Czy może tworzyliście na bieżąco bez zastanowienia? (Jeśli uczestnicy mieli pomysł,
to pytanie: czy udało się ten pomysł z wyobraźni przenieść na karton, nie używając
zmysłu wzroku?)
Czas
90 min
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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Materiały
• brystol A1 160 g (50 szt.), taśma papierowa do klejenia na mokro (2 szt.), nożyk
introligatorski (10 szt.), linijka metalowa 80 cm (6 szt.), farba akrylowa Akryl Renesans 200 ml (czerwień błyszcząca 7 szt., żółć cytrynowa 8 szt., cyan 5 szt., błękit nieba
5 szt., fiolet 5 szt., magenta 6 szt., ugier naturalny 6 szt., żółć pomarańczowa 6 szt.,
zieleń soczysta 5 szt., zieleń ciemna 5 szt.), fartuch lub ochronne ubranie (25 szt.),
szarfa/chusteczka do zasłonięcia oczu (25 szt.)
Wiek uczestników
• 16-18 lat
Agata Kulka, Dominika Kurek, Justyna Stachowska
Opieka artystyczna: dr Beata Marcinkowska
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (Polska)
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Intuitive painting
Objective
Our project aims at sensibilizing the participants of the workshop and making them aware that using mainly their own imagination and intuition they can create in the individual
and original way. We want to show other people that art may be fun and that each of us
is a hidden artist. The exercise is easy to do and probably provides a lot of emotion.
Description
The participants sit at the arranged places. These are sheets of paper glued to the top
of tables so as to be stationary during an artistic process. Participants receive specially
prepared palettes and select paints due to their preferences.
1 Command: Close your eyes. Touch the surface of the paper on which you will be
working soon, get to know the area that is available. Now touch your palette. Pay attention to the incision. Select the colors that you are interested in and put them on your
palette. Remember these colors and their arrangement.
Blindfold yourself. You will paint with your fingers. (Time: 2 min)
2 Command: Using paints create an abstract painting. The theme of your artwork can
be limited only by imagination. (Time: 8 min)
(Summary of activities, questions to participants)
3 Command: Divide yourselves into 3 groups. Each group will listen to a different
haiku poem. Try to interpret it and paint it. (Time: 8 min)
A Frog
It looks at me But with a sour face.
Issa
A fallen flower
Did it return to the branch?
It was a butterfly.
Moritake
Getting enough sleep the cat,
gets up and yawning
it goes for love.
Issa
(Summary of activities, questions to participants)
4 Command: Look at Leonardo da Vinci’s Mona Lisa.
Picture her. (Time: 8 min)
(Summary of activities, questions to participants)
Summary
Did this task seem difficult to you?
If so, what was the most difficult and why do you think so?
How did you feel while working?
Did you like this type of action?
Did you have any idea in the mind starting the work/were you trying to translate it on
paper?
Can you created on a regular basis without thinking? (If participants had an idea,
they have to think whether they were able to move an idea on cardboard, not using
the sense of sight?
Time
90 min.
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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Materials
• Bristol A1 160 g (50 pieces), Paper tape for bonding (2 pieces), Bookbinding Blade
(10 pieces), Metal ruler 80 cm (6 pieces), Acrylic paint Acrylic Renaissance 200 ml (red
gloss 7 pieces, yellow lemon 8 pieces, cyan 5 pieces, blue sky 5 pieces, violet 5 pieces,
magenta, 6 pieces, natural ocher 6 pieces, yellow orange 6 pieces, green juicy 5 pieces,
green dark 5 pieces), apron or protective clothing (25 pieces), scarf/handkerchief to
blindfolding (25 pieces)
Age of participants
• 16-18 years old
Agata Kulka, Dominika Kurek, Justyna Stachowska
Artistic supervision: PhD Beata Marcinkowska
Academy of Fine Arts in Lodz (Poland)
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Ukryta wiadomość
Problematyka
Ile tajemnicy kryje się w butelce z listem! Kto nie chciałby jej odnaleźć i dowiedzieć
się – jako jeden z niewielu – o historii podróży, katastrofy lub innych wydarzeń. Zadanie polega na tym, aby tak, jak rozbitkowie stworzyć wiadomość dostępną jedynie
dla tych, którzy ją dostrzegą i postarają się odczytać. Różnicą jest to, że uczestnicy
zamiast w butelkach będą umieszczać wiadomość w ziemi, a następnie przykryją ją
płytką pleksi tak, aby poznanie jej wymagało zajrzenia do środka.
Tematem wypowiedzi jest przygoda, prawdziwa lub wymarzona. Działanie uczestników
zawiera w sobie elementy ilustrowania oraz kodowania; będzie to wymagało umiejętności opowiadania za pomocą środków wizualnych innych niż rysunek.
Przebieg
1. Przywitanie z grupą.
2. Krótka rozmowa na temat – znanych z opowiadań, książek i filmów – przygód.
3. Przedstawienie tematu i zasad działania.
4. Rozdanie łopatek i rękawiczek.
5. Kopanie w ziemi dołka takiej wielkości, aby można go potem przykryć pleksi.
6. Poszukiwanie materiałów w parku, plecakach i kieszeniach – tak, jak rozbitkowie,
uczestnicy dysponują tylko tym, co mają przy sobie lub co znajdą w swoim otoczeniu.
7. Dalsza praca nad wiadomością.
Podsumowanie
Oglądanie wszystkich prac, opowiadanie i rozmowy o przedstawionej przygodzie.
Informacja dla nauczycieli
Warsztaty nawiązują tematyką do listów w butelkach wyrzucanych przez rozbitków.
Działanie uczestników będzie polegało na pracy z ziemią i przedmiotami znalezionymi
w parku. Dlatego prosimy o wygodny strój umożliwiający siedzenie na trawie i kopanie
w ziemi.
Czas trwania
120 min
Materiały
• niewielkie ogrodnicze łopatki – dla każdego uczestnika (ok. 25 sztuk), rękawiczki
ogrodowe – pięć par, płyta pleksi o grubości 2 mm i formacie 25x25 cm, dla każdego
uczestnika (ok. 25 sztuk), foliowe torebki niewielkiej wielkości 15 sztuk, dostęp do
wody – dwa pojemniki po 5 l
Wiek uczestników
• 9-12 lat

Autor: Anna Skopicz-Radkiewicz
Prowadzenie: Anna Skopicz-Radkiewicz, Ewa Błaszak, Aleksandra Opalińska
Opieka artystyczna: prof. Eugeniusz Józefowski
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Polska)
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The hidden message
Issues
How many secrets are hidden in a bottle containing a letter! Who would not want to
discover it and find out about a mysterious travel, disaster or other events? The task
is to create as the real castaways the message available only to those who recognize
it and try to read it. However, the participants instead of putting the messages into
a bottle will be placing it in the ground, and then will cover it with Plexiglas plates, so
that their message requires looking inside. The theme will be an adventure, a real or
a dream one. The participants’ activity includes the elements of illustrating and encoding, this in turn will require visual storytelling skills other than drawing.
Proceedings
1. Welcoming participants.
2. A brief conversation about the well known short stories, books and movies.
3. Presentation of the theme and rules of the workshop.
4. Distribution of shovels and gloves.
5. Digging a hole in the ground of such a size that can be covered with Plexiglas.
6. The search for materials in the park, backpacks and pockets – as survivors participants can use just what they carry or what they find in their surroundings.
7. Further work on the message.
Summary
Watching all the works, discussion and talks on the illustrated story.
Information for teachers
The workshop’s topic refers to the letters in bottles thrown by survivors. The participants are to work with the soil and objects found in the park. Therefore, they should
have comfortable outfit that allows sitting on the grass and digging in the ground.
Duration
2 hours
Materials
• Small gardening shovels – for each participant approx. 25 pieces, garden gloves –
five pairs, Plexiglas plate 2 mm thick and 25x25 big, for each participant approx. 25
pieces, plastic bags small size of 15 units, access to water – two containers for 5 l.
Age of participants
• 9-12 years old
Author: Anna Skopicz-Radkiewicz
Led by Anna Skopicz-Radkiewicz, Ewa Błaszak, Aleksandera Opalińska
Artistic supervision: Professor Eugeniusz Józefowski
Academy of Fine Arts in Wroclaw (Poland)
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Wspomaganie barwą łąki
Cel
Głównym celem warsztatu jest zapoznanie młodzieży z techniką filmu poklatkowego,
zaznajomienie z terminem environment oraz trening zdolności abstrahowania, ćwiczenie działania w sytuacjach nietypowych i zawężenie pola integracji uczestników do
pracy w zespołach.
Przebieg
Pierwszym etapem spotkania jest wprowadzenie do nowej techniki: animacji poklatkowej, a także omówienie zagadnień związanych ze sztuką environment i przypomnienie
środków formalnych, jakimi posługuje się sztuka abstrakcyjna.
W kolejnym etapie grupa młodzieży dzieli się na 5 mniejszych zespołów. Każdy z nich
otrzymuje jeden aparat fotograficzny. Uczestnicy mają za zadanie zabarwić fragment
pejzażu (wszyscy działają równolegle pomimo podziału na grupy). Chodzi o twórcze
zdominowanie (możliwe szczelne zabarwienie) umówionego wspólnie miejsca – najbliższego otoczenia naturalnego, przy pomocy wielobarwnych krep. Wybieramy miejsce
ciekawie ukształtowane (pagórki, drzewa, krzewy, doły). Krepę należy pociąć w pasy,
różnicując ich szerokość oraz sklejać w celu uzyskania bardzo długich fragmentów.
Podczas tego działania powstanie pięć animacji. Działamy wewnątrz grupy, co ułatwia
kontrolę nad filmem, komunikację członków zespołu, utrzymywanie ustalonej wcześniej koncepcji, tempa, etapowości i spójności kadru.
Główne zadanie – filmy poklatkowe mają być rejestracją procesu barwienia pejzażu wzbogaconą o obserwację ciekawych układów, zderzeń barwnych i relacji koloru
z pejzażem. Uczestnikom zaproponowana zostanie zasada zawężania kadru (od ogółu
do szczegółu). Czyli: początkowo bohaterami są uczestnicy pracujący nad zadaniem,
następnie cały proces zagęszczania się barw, aż do osiągnięcia czysto abstrakcyjnych kompozycji. Aby uczestnicy działali jednakowo intensywnie, każdy z nich będzie
operatorem aparatu ok. 10 min. Reszta grupy w czasie pracy powinna podpowiadać
osobie fotografującej ciekawe kompozycje, momenty do uchwycenia, pełnić funkcję
reżysera.
Ostatni, podsumowujący, etap to głównie wymiana wrażeń i omawianie trudności.
Uczestnicy obserwują również proces montażu animacji. Otrzymają oni swoje dzieła
w postaci linka internetowego (do pobrania).
Opis
Uczestnicy mają za zadanie wykonać filmy techniką poklatkową. Praca odbywa się
w zespołach pięcioosobowych. Filmy są rejestracją ze wspólnego działania zabarwienia
otoczenia. Przy pomocy barwnych bibułowych pasów grupa dominuje fragment przestrzeni Cytadeli. Animacje ukazują proces „zabarwiania” wzbogacony o czysto abstrakcyjne układy, relacje barw i form w odniesieniu do otoczenia zastanego.
Materiały i narzędzia
• kolorowa krepa 80 szt. (kolory: fiolety, żółcienie, czerwienie i oranże, błękity, szarości – w możliwie wielu odcieniach), klej płynny z rolką (lub magic) 20-25 szt., nożyczki
25 szt., aparaty fotograficzne 5 szt., komputery (prywatny sprzęt prowadzących)
Wiek uczestników
• 16-18 lat
Autor: Liliana Kaczorowska
Prowadzenie: Liliana Kaczorowska, Katarzyna Stępień, Claudia Torkowska
Opieka artystyczna: mgr Joanna Sitko, prof. Wiesław Smużny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
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Supporting by the color of meadows
Objective
The main objective of the workshop is to familiarize young people with the technique
of time-lapse film, promoting the knowledge of the English term – environment, the
training of performing an activity in unusual situations and narrowing the field of participants’ integration to a teamwork.
Proceedings
The first stage of the meeting is to introduce a new technique: stop-motion animation,
as well as discussing issues related to the artistic trend – environment and providing
the formal means, which uses abstract art. In the next stage, a group of students is
divided into 5 smaller teams. Each of them receives one camera.
Participants are supposed to color the fragment of a landscape (all work parallel, despite the division into groups). It’s about a creative domination (a possibly tight color)
of a jointly arranged place – the nearest natural environment, with the help of multicolored crape. We should choose a curiously shaped place such as hills, trees, bushes,
pits. Then the crepe should be cut into strips, varying their width and stick together in
order to obtain very long elements. During this action we will create five animations.
We are to operate within the group, which facilitates the control of the film, communication, team members, maintaining a predetermined concept, pace, implemented in
stages and consistency of the frame. The main task – time-lapse videos are supposed
to be the recording of a process of dyeing the landscape enriched with interesting
observation of systems, collisions of color and color relationships with the landscape.
The participants will be advised the rule of refining the frame (from a general view to
specific elements). So initially the main characters are participants working on a task,
then the whole process of compacting the colors, until obtaining the purely abstract
composition. In order to make the participants work equally hard, each of them will be
the camera operator for approx. 10 min. The rest of the group should prompt the photographer interesting compositions, moments to grasp, in general act as a director.
The last summarizing step includes sharing experience and discussing difficulties. Participants also observe the process of editing animations. They will receive their works
in the form of the Internet link (to download).
Description
The participants are supposed to make stop motion animations. They work in five people groups. The videos are recording of joint action during coloring the environment.
With the help of colored tissue paper strips a group dominates the Citadel. Animations
show the process of “coloring” enriched with purely abstract systems, the relationship
of colors and forms in relation to the ambient environment.
Materials and tools
• Colored crepe 80 piece. (Colors: purple, yellow, red and orange, blue, gray – in many
shades), liquid glue roller (or magic) 20-25 pieces, Scissors 25 pieces, Cameras 5 pieces, computers (the property of animators)
Age of participants
• 16-18 years old
Author: Liliana Kaczorowska
Conducting: Liliana Kaczorowska, Katarzyna Stepień, Claudia Torkowska
Artistic supervision: MA Joanna Sitko, Professor Wiesław Smużny
Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland)
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List
Cel
Celem warsztatu jest wyrażanie własnych emocji, uczuć, odkrycie sposobu radzenia
sobie z nimi; prawidłowe komunikowanie się i możliwość konwersacji za pomocą tradycyjnego przekazu, jakim jest list pisany na papierze. Działania te dają możliwość rozwoju intelektualnego, pobudzają wyobraźnię, kształtują kreatywne myślenie i zachowania, uczą współpracy w grupie oraz wspomagają umiejętności manualne. Istotnym
celem i elementem warsztatów jest wskazanie na uniwersalne wartości i prawidłowe
relacje międzyludzkie.
Wprowadzenie
Listy od wieków służyły stosunkowo szybkiemu przekazywaniu informacji nie tylko oficjalnych, ale również prywatnych. Dostarczały wiadomości bezpośrednio do adresata,
w formie i treści ustalonej przez nadawcę. Dzięki temu nie deformował ich żaden ustny
przekaz. Pomimo odległości, jaka dzieliła nadawcę od odbiorcy, listy zapewniały im
kontakt.
Kiedy ostatnio otrzymałeś/-aś prywatny list, zamknięty w kopercie, ręcznie pisany
i dostarczony prosto do skrzynki? Kiedy taki wysłałeś/-aś?
Ręczne pisanie listów właściwie zanikło, praktykowane jest jedynie wysyłanie kartek
okolicznościowych. Przypomnijmy sobie, jak się pisze listy, bo to sposób na pogłębianie
znajomości. Dla piszącego jest to świetna szkoła sztuki pisania – planowania wypowiedzi, zbierania myśli i dobierania słów oraz doskonalenia odręcznego pisma.
Estetyka tradycyjnego listu ma o wiele większe znaczenie niż w przypadku e-maili.
Pierwszą rzeczą, na jaką zwrócimy uwagę, będzie papier, który zadecyduje o pierwszym wrażeniu, jakie list wywrze na odbiorcy. Dlatego też uczestnicy warsztatu nie
skupią się jedynie na treści, ale również na formie listu.
Przed podjęciem działań warsztatowych z każdą grupą wiekową prowadzona będzie
pogadanka na temat form listów oraz tego, co i w jaki sposób uczestnicy chcą w nich
przekazać. Z grupami wiekowymi 7-12 oraz 13-15 lat przeprowadzone będą również
rozmowy dotyczące wyrażania emocji, ze wskazaniem, że uczucia i emocje dotyczą
każdego człowieka, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajduje.
Scenariusz warsztatu z podziałem na grupy wiekowe
Wiek uczestników
• 7-12 lat
Uczestnicy najmłodszej grupy wiekowej podzieleni zostaną na podgrupy (maksymalnie 5-osobowe). Każda z podgrup wylosuje słowo, które będzie przewodnim hasłem
warsztatu, dotyczącym emocji (radość, smutek, miłość, zazdrość, złość). Zadaniem
tej grupy będzie wspólne wykonanie techniką frotażu jednostronnej papeterii, która
w następnym etapie pracy posłuży jako podkład do napisania listu. W treści listu powinna zostać wyrażona dana emocja, która została przypisana podgrupie oraz zawarty nagłówek, dotyczący odbiorcy listu. Prowadzący warsztat będą zwracać szczególną
uwagę na związki treści (słowa) z elementami znaków wizualnych, by uczestnicy stworzyli spójną całość przekazu. W tej grupie wiekowej, prace tworzone będą na dużym
formacie (100x140) oraz prezentowane jako ekspozycja.
Wiek uczestników
• 13-15 lat
Uczestnicy kolejnej grupy wiekowej, podobnie jak grupy młodszej, przed tworzeniem
listu, będą losować hasła-emocje. Będą oni jednak pracować indywidualnie, a przy
ozdabianiu papieru wykorzystywać technikę monotypii. Również samodzielnie powinni
zwrócić uwagę na związki treści (słowa) z elementami znaków wizualnych, starając
się tworzyć spójną całość przekazu. Ta forma wypowiedzi będzie zapisem dwustronnym (zarówno papeteria, jak i sam list). Listy będą tworzone na formacie B2 (50x70)
i prezentowane przestrzennie. Zawieszone będą na sznurku, prostopadle lub równolegle
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do dużych form grupy młodszej. Ta sytuacja stworzy możliwość obserwacji i wysnucia
wniosków dotyczących pracy obu grup. Wypowiedzi uczestników powinny być zarejestrowane za pomocą dyktafonu, a „zapętlone” i odtworzone nagranie – stanowić komponent swego rodzaju „instalacji”.
Wiek uczestników
• 16-18 lat
Uczestnicy ostatniej grupy będą pracować indywidualnie. Ich zadaniem będzie napisanie listu do przechodnia. Treść listu może być bardzo krótka, ale powinna być osobista. Znajdą tu zastosowanie takie formy wypowiedzi, jak: motto, aforyzm, maksyma,
cytat, które są w jakiś sposób ważne dla nadawcy. Na początku jednak zadaniem tej
grupy będzie wykonanie papeterii z wykorzystaniem techniki linorytu, ale także ozdobienie koperty stanowiącej dopełnienie całości. List będzie tworzony na formacie A3
(297x420). Uczestnicy po skończeniu zadania przekażą list innej osobie, która zostanie
poproszona o jego przeczytanie, co powinno być zarejestrowane za pomocą kamery.
Zapętlony zapis filmowy stanowi w tym przypadku odrębną formę prezentacji multimedialnej i będzie prezentowany za pomocą projektora (rzutnika).
Posumowanie
- działania wszystkich grup wiekowych będą dokumentowane fotograficznie,
- pełna ekspozycja działań uczestników to połączenie prac najmłodszej i średniej grupy wiekowej, czego dopełnieniem będzie zapis filmowy, który stanowić mają odczyty
listów stworzonych przez członków danej grupy oraz ich odczucia i spostrzeżenia dotyczące pracy,
- w odpowiedniej przestrzeni niezakłócającej narracji i odbioru, przez prezentację prac
poprzednich grup, odtwarzany zostanie zapis filmowy prezentujący odczyty listów napisanych przez najstarszą grupę.
Materiały
• wszystkie materiały dotyczą każdej z grup uczestniczących w warsztatach, z wyjątkiem tych, przy których zaznaczono inaczej: brystole o wymiarach: B0 (100x140 cm)
– grupa najmłodsza, B2 (50x70 cm) – grupa średnia, A3 (297x420 mm) – grupa najstarsza; w pastelowych odcieniach, białe, écru, o gramaturze 160 g, koperty formatu
A4 – w kolorze écru, w pastelowych odcieniach, białe, (tylko dla najstarszej grupy),
linoleum o wymiarach A3 (tylko dla najstarszej grupy), dłuta do linorytu (tylko dla
najstarszej grupy), klej w tubce, np. magik, farby akrylowe, sznurki – różne grubości,
koronki, gaza, klamerki do bielizny, klipsy do papieru, pędzle różnej grubości, kredki,
mazaki, pastele olejne, płyn do naczyń (ewentualnie mydło w płynie), palety, kubeczki
na wodę, nożyczki, ołówki, gumki, temperówki
Sprzęt
• laptop, projektor (rzutnik), ekran, kamera, dyktafon
Joanna Borzyszkowska, Barbara Dygon, Maria Sikora, Sara Siudziak
Opieka artystyczna: mgr Ewa Linkiewicz
Uniwersytet Śląski, Instytut Sztuki w Cieszynie (Polska)
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A letter
Objective
The aim of the workshop is to express emotions, feelings, the discovery of how to
deal with them; proper communication and the possibility of the conversation with the
traditional media, which is the letter written on the paper. These activities provide the
opportunity to develop the intellect, stimulate the imagination, shape creative thinking
and behavior; they learn how to work in teams and help to improve manual skills. An
important objective and component of the workshop is an emphasis on the universal
values and good relationships.
Introduction
For centuries letters have provided a relatively rapid transmission of not only official,
but also private information. They gave messages directly to the recipient, in a form
and content established by the sender. Therefore they were not deformed by an oral
transmission. Despite the distance that separated the sender from the recipient, letters
provided the contact.
When did you last receive a private letter, enclosed in an envelope, hand written and
delivered straight from the postbox? When did you last send it?
Hand written letters have actually disappeared; today people send only greeting cards.
Let us recall how to write letters, because it’s a way of deepening the relationship. For
a sender it is a great school the art of writing – planning statements, collecting thoughts and matching words and it also improves handwriting.
The aesthetics of traditional letter is much more important than in the case of e-mails.
The first thing we have to pay attention is the paper, which will determine the first
impression that the letter will have on the recipient. Therefore, the participants of the
workshop will focus not only on content but also on the form of a letter.
Before work the participants of the workshop will discuss forms of letters and what
and how to write. The age groups 7-12 and 13-15 will be talking about expressing
emotions, indicating that feelings and emotions apply to everyone, regardless of the
situation in which they take place.
The scenario of a workshop divided into age groups
Age of participants
• 7-12 years old
The participants in the youngest age group will be divided into sub-groups (maximum
5 people). Each subgroup will draw a word related to emotions that will become a motto
of the workshop (joy, sadness, love, jealousy, anger). The task of this group will be
a creation of sided stationery using the technique of frottage, which in the next stage
of work will serve as a base to write a letter. The body of the letter should express
a feeling which has been assigned to a subgroup, and include the header for the recipient of the letter. The animator conducting the workshop will pay special attention
to the relationships of content (words) and visual elements in order to create a coherent whole message. In this age group, the work will be performed on a large format
(100x140) than presented as an exhibition.
Age of participants
• 13-15 years old
The participants from the next age group, as the younger group, prior to the formation
of the letter, will draw from a keyword related to emotions. They will, however, work
individually and will use the decorating technique of paper called monotype. They also
should pay attention to the relationship between content (words) and visual elements,
trying to form a coherent whole message. This form of expression is a bilateral record
(both stationery and the letter). Letters will be created on the B2 (50x70) and presented spatially. Hanging on a string they will be perpendicular or parallel to the major
forms of the younger group. This situation creates an opportunity to observe and reach
a conclusion about the work of both groups. The comments of the participants should
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be recorded using the IC, and “looped” and played becoming a kind of “installation”.
Age of participants
• 16-18 years old
The participants in the latter group will work individually. Their task will be to write
a letter to the passer-by. The content of the letter can be very short, but it should be
personal. The participants are to use of such forms of expression, as the motto, aphorism, maxim, quote, that are in some way important to the sender. At the beginning,
however, the task of this group will be to make stationery using the linocut technique,
but also decorating the envelope being the completion of the whole. The letter will be
created on A3 (297x420). The participants after completing the tasks give a letter to
another person, who will be asked to read it, this event should be registered with the
camera. A looped recording of this film in this case is a separate form of a multimedia
presentation and will be presented by the video projector.
Summary
- activity of all age groups will be documented photographically,
- a full exhibition of participants work is a combination of works of the youngest and
middle age group, which will be complemented by the film showing reading of letters
created by members of both groups and their feelings and comments about the work,
- presentation of the work of the oldest group will take place in the appropriate space
providing a non-disruptive place for the narrative and reception for the footage showing readings of letters written by the oldest group.
Materials
• Bristol dimensions: B0 (100x140 cm) – the youngest group, B2 (50x70 cm) –
a group of average, A3 (297x420 mm) – the oldest group; in pastel shades, white,
ecru, with a weight of 160 g, envelopes, A4 - color ecru, pastel shades, white, (only for
the oldest group), linoleum A3 size (only for the oldest group), chisel linocut (only for
the oldest group), glue in a tube, for example. magician, acrylic paint, strings - different thicknesses, lace, gauze, clothes pegs, clips, paper, brushes of different thickness,
color pencils, markers, oil pastels, dish soap (or soap liquid), pallets, cups for water,
scissors, pencils, erasers, sharpeners
Equipment
• Laptop, video projector screen, camera, voice recorder
Joanna Borzyszkowska, Barbara Dygon, Maria Sikora, Sara Siudziak
Artistic supervision: MA Ewa Linkiewicz
University of Silesia, Institute of Art in Cieszyn (Poland)
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Żywe obrazy
Przebieg
Jest to gra zespołowa dla 25 osób, w której dzieci będą rozdzielone do mniejszych grup
po pięć osób każda. W grze chodzi o to, aby każda grupa wytworzyła jedno ze sławnych
malowideł przy pomocy żywego obrazu. Każda grupa wylosuje autora i nazwę obrazu,
który będzie przedstawiać (dzieci dostaną reprodukcję danego dzieła w formacie A4).
Będą to najbardziej znane obrazy wybitnych malarzy, od XV wieku aż po współczesność: Leonardo da Vinci – Dama z gronostajem, Caravaggio – Chory Bachus, Eduard
Munch – Krzyk, René Magritte – Kochankowie, Tycjan – Autoportret. Autorów, jak
i obrazy, można po porozumieniu zmienić lub dodać nowe.
Dzieci otrzymają rekwizyty, czyli kostiumy, kartony do namalowania tła, pędzle oraz
farby. Będą również mieć do dyspozycji peruki oraz farby do malowania twarzy dla
końcowego efektu. Do wytworzenia jednego żywego obrazu będzie przeznaczony konkretny limit czasowy. W trakcie tego limitu drużyny będą obserwować swoich przeciwników. Po upływie pięciu minut grupy odgadujące będą miały minutę na podanie
autora i nazwy obrazu. Jeśli będzie to dla grupy trudne, do dyspozycji będą książki
o historii sztuki, żeby szukać odpowiedzi. Za każdy z tych elementów drużyna otrzyma
pięć punktów. Jeśli któraś grupa odgadnie tylko jeden element, możliwość odgadnięcia
będą miały inne drużyny i w ten sposób otrzymają punkty. Kiedy już wszystkie drużyny
przedstawią swój obraz, podliczone zostaną punkty i wygra ta drużyna, która zbierze
ich najwięcej.
Opis
Warsztat jest rodzajem gry edukacyjnej, której celem jest stworzenie żywego obrazu. Każda grupa będzie odtwarzać popularny obraz znany z historii sztuki. Uczestnicy
warsztatu będą mieli do dyspozycji rekwizyty przypominające przedmioty na obrazach,
kostiumy, peruki oraz kartony, na których należy namalować tło obrazów. Każda grupa
wylosuje jedną kartę z nazwiskiem autora i tytułem obrazu, który będą musieli zaprezentować w ciągu pięciu minut. Kiedy czas się skończy, inne grupy będą miały tylko
jedną minutę, aby odgadnąć nazwisko autora i tytuł obrazu. Zwycięża grupa, która
zdobędzie najwięcej punktów. Jeśli okaże się, że uczestnicy nie są w stanie rozpoznać
obrazu, otrzymają albumy malarskie ułatwiające identyfikację przedstawienia.
Materiały i narzędzia
• farby do twarzy, farby akrylowe, kartony lub tektura, stara odzież (zostanie wybrana
do konkretnych reprodukcji), peruki (zostaną wybrane do konkretnych reprodukcji),
pędzle, pojemniki na wodę, nożyczki
Wiek uczestników
• 13-15 lat
Autor: Barbora Mikudová
Prowadzenie: Matěj Batko, Jakub Klimsza, Barbora Mikudová, Kristýna Stránská
Opieka artystyczna: doc. Jiři Suruvka
Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)
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Living images
Proceedings
It is a team game for 25 people, in which children will be divided into smaller groups
of five people each. In the game, the idea is that each group creats one of the famous
paintings using the live image. Each group will draw the author and the name of the
image that will be presented (children get reproduction of a work in A4 format). They
are the most famous paintings of prominent painters of the fifteenth century until the
present day: Leonardo da Vinci – Lady with an Ermine, Caravaggio – Sick Bacchus,
Eduard Munch – The Scream, René Magritte – The Lovers, Titian – Self-Portrait. Authors, as well as images, can changed or add new ones.
Children will receive props, or costumes, cardboard to paint backgrounds, brushes
and paints. They will also be provided with wigs and face paints for the final effect.
To produce a live image they will get a specific time limit. During this limit teams will
observe their opponents. After five minutes guess the group will have one minute to
tell the author and the name of the image. If it is difficult for the group, it will be available to check in a book on the history of art, to look for answers. For each of these
elements team will get in a receive five points. If any group guesses only one element,
it will have the opportunity to guess the other team and thus gets points. Once all the
teams will present their image, points will be tallied and the team that collects the
most wins.
Description
The workshop is a kind of educational game whose aim is to create a living picture.
Each group will perform the popular image known from the history of art. Workshop
participants will have access to props resembling objects in paintings, costumes, wigs
and cardboard on which they will paint the background images. Each group draws
a card with the name of the author and the title of the image that will be required to
present within five minutes. When time is up, the other group will have only one minute
to guess the author’s name and the title of the image. The winner is the group that
scores the most points. If it turns out that the participants are not able to recognize
the image, they will receive albums of paintings facilitating the identification of a performance.
Materials and tools
• Face paint, acrylic paint, cardboard or paperboard, old clothes (to be selected for
specific reproduction), wigs (to be selected for specific reproduction), brushes, water
containers, scissors
Age of participants
• 13-15 years old
Author: Barbora Mikudova
Conducting: Mati Batko, James Klimasza, Barbora Mikudova, Christine Stránske
Artistic supervision: doc. Jiri Suruvka
University of Ostrava (Czech Republic)
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Od nowa – czysta karta
Opis
Zadaniem dziecka podczas warsztatu jest zidentyfikowanie oznak szczęścia. Uczestnicy
mają przypomnieć sobie oraz zinterpretować uczucia i odczucia, które charakteryzują
ten stan. Wszyscy muszą odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania dotyczące szczęścia. Czym jest dla mnie szczęście? Kim jestem, kiedy jestem szczęśliwy? Co czyni
mnie szczęśliwym? Kto jest ze mną, kiedy czuję się szczęśliwym? W codziennym życiu
nasze poczucie szczęścia czy jego braku jest wynikiem nie tylko konkretnych wydarzeń, ale także wiąże się z subiektywnym odczuwaniem emocji, zapachów, smaków,
które wpływają na nasz wewnętrzny świat uczuć. Naszym celem jest pomoc dziecku
działać odważnie, rozpocząć swoje życie raz jeszcze „od nowa” stać się rodzajem „czystej karty”, która zostanie na nowo zapisana. Zadaniem uczestników jest wyjście poza
istniejące okoliczności i wydarzenia, aby zobaczyć wiele nowych aspektów codzienności
i pamiętać, żeby: „ Nie zostawiać szczęścia na później”. Warsztat został przygotowany
z myślą o trzech grupach wiekowych. Grupa najmłodsza skupia się przede wszystkim
na własnych emocjach, grupy starsze muszą odnaleźć nie tylko własne odczucie szczęścia, ale także zrozumieć je w perspektywie interakcji społecznych.
Materiały
• kolorowe papiery w rolce, szerokość ponad 60 cm, 120 g/m2, 6-10 sztuk, tusz kolorowy, 3-4 kolorów, 6-8 sztuk, 1 opakowanie soli kamiennej (1 kg), szeroki płaski pędzel
25 sztuk, zszywacz 2 sztuki, 100 sztuk kolorowych klamerek do bielizny, akwarele
w tubkach, 3-6 kolory 12-20 sztuk, kolorowe kubki plastikowe 100 sztuk, nożyczki 12
sztuki, spray do wody 2 szt.
Wiek uczestników
• 7-14 lat
Olena Aguf, Oleksandra Krmadzhian, Svitlana Zmieieva
Opieka artystyczna: Urij Sushko
Kijowska Akademia Morska/Teatr „Raido” (Ukraina)
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Art and theatre workshop “from the clean sheet”
Description
The participants of the workshop are to identify signs of happiness, through recalling
and interpreting the emotions and feelings that characterize this condition. Everyone
must answer the basic questions about happiness. What is happiness for me? Who
am I when I’m happy? What makes me happy? Who’s with me when I feel happy?
In everyday life, our sense of happiness or lack of it is the result not only from specific
events, but also is associated with a subjective feeling of emotions, smells, tastes,
that affect our inner world of feelings. Our goal is to help the child to act courageously,
to start his/her life “from clean sheet”. The participants’ task is to go beyond the existing circumstances and events to see many new aspects of everyday life and remember to: “Do not leave happiness for later”. The workshop has been prepared for three
age groups. The youngest group focuses primarily on their own emotions, older groups
have to find not only their own feeling of happiness, but also to understand them in the
context of social interaction.
Scenarios:
Workshop is a 3-step process.
Younger group. Exercises on liberation through a common unifying game. “We move
like birds in the air, like a fish in water...” Objective: liberation, group dynamics, expression of emotions of each participant.
The middle group. Exercises on the interaction “I’m – group”, “I’m – society”. Liberation
through nonverbal communication. For example, plastic etude (gesture, facial expressions, dance).
Senior group. Exercises on the free disclosure in a society. For example, a leader makes the group to act together, but the leadership is transferred from one participant to
another.
Materials
• Makeup roll paper, width more than 60 см, 120 g/m2, colored 6-10 rolls, color ink, 3-4
colors 6-8 bottles, rock salt 1 pack (1 kg), wide flat brush 25 pieces, stapler 2 pieces,
colorful clothespins 100 pieces, watercolor in tubes, 3-6 colors 12-20 tubes, colored
plastic cups 100 pieces, scissors 12 pieces, water spray 2 pieces.
Age of participants
• 7-14 years old
Olena Aguf, Oleksandra Krmadzhian, Svitlana Zmieieva
Artistic supervision: Urij Sushko
Kiev Maritime Academy/Theatre “Raido” (Ukraine)
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Animacja-anaglif-animacja
Opis
Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci z podstawami klasycznej animacji, stworzenie własnych animowanych przedstawień oraz świetna zabawa podczas całego procesu. Uczniowie będą mogli poznać nowe możliwości, które oferuje animacja oraz
stać się oryginalnymi twórcami animowanych przedstawień. Dzięki warsztatom dzieci
będą miały także okazję rozwinięcia zdolności motorycznych dzięki użyciu plasteliny
oraz wzbogacenia wyobraźni poprzez niestandardowe podejście do animacji opartej na
plastelinie.
Starsze dzieci – gimnazjaliści będą tworzyć obiekty zgodnie z zasadami perspektywy linearnej oraz tworzyć proste animacje na zbudowanym przez siebie tle. Powstały
obraz stereograficzny, utworzony przez zakodowanie obrazów dla lewego i prawego
oka, będzie oglądany przez specjalne okulary anaglificzne pozwalające na zobaczenie
obrazu 3D.
Dla najstarszej grupy proponujemy warsztat najbardziej emocjonalny, który sprawi,
że uczestnicy poczują się wolni i twórczo nieskrępowani podczas rysowania portretów
i tworzenia z nich animacji oraz odtwarzanie ich poprzez ruch ciężkich opon zmuszający także uczestników do wysiłku fizycznego.
Materiały
• plastelina, 6 kolorów 12 kompletów, płyta gramofonowa szt. 50, folia z tworzywa
sztucznego A4, 0.5 mm szt.50, biały papier 80 g/m2, A4 szt. 500, markery: czerwony
i niebieski, 1.0 mm szt. 30 +30, duże stare opony szt. 5-7, kalka kreślarska A0, 230
g/m2 szt. 20 markery kolorowe, szt. 50
Sprzęt
• laptop szt. 1, aparat cyfrowy szt. 2, statyw fotograficzny szt. 2, gramofon do płyt
winylowych (może być stara konstrukcja) szt. 2, lampa błyskowa (z funkcją światła
stroboskopowego, więcej niż 400 lm, LED) szt. 2, bateria dla lampy błyskowej
Wiek uczestników
• 7-18 lat
Kseniia Meleshchuk, Liliia Plakhotna, Diana Zherdieva
Opieka artystyczna: prof. Mikhael Opaliev
Państwowa Akademia Projektowania i Sztuki w Charkowie (Ukraina)
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Animation-anaglyph-animation
Description
The aim of the workshop is to familiarize children with the basics of classical animation,
creating own animated performances and having fun throughout the process. Students
will be able to explore new opportunities offered by animation and to become the original creators of animated shows. Through workshops the children will have the opportunity to develop motor skills through the use of plasticine and enrich the imagination
through the non-standard approach to animation based on the plasticine.
Older children – high school students will create objects according to the rules of linear
perspective and create simple animations in the self-made backgrounds. The resulting
stereographic image, created by encoding images for the left and right eye, will be
viewed through special anaglyph glasses allowing you see a 3D image.
For the oldest group, we offer the most emotional workshop, which will make the participants feel free and develop a great creative power while drawing portraits, creating
own animations and playing them through the movement of heavy tires forcing the
participants to exercise.
Materials
• Plasticine, 6 colors 12 sets, phonograph record pc. 50, plastic film A4, 0.5 mm szt.50,
white paper of 80 g/m 2 A4 pieces. 500 markers: red and blue, 1.0 mm units. 30 + 30,
large old tires 5-7 pieces, tracing A0, 230 g/m 2 pieces. 20 color markers 50 pieces
Equipment
• Laptop, camera tripod 2 pieces, gramophone for vinyl records (may be an old design) 2 units, flash (strobe light function, more than 400 lm LED) 2 units, the battery
for the flash
Age of participants
• 7-18 years old
Kseniia Meleshchuk, Lliliia Plakhotna, Diana Zherdieva
Artistic supervision: Professor Mikhael Opaliev
National Academy of Design and Arts in Kharkov (Ukraine)
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Start From Art
Warsztat koncentruje się wokół zagadnień związanych ze sztuką współczesną. Uczestnicy poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki poznają różne nurty i formy ekspresji
idei artystycznej, uczą się interpretacji znaków zawartych w dziełach współczesnych
twórców sztuk plastycznych, przestrzennych i performatywnych (Marina Abramowić,
Banksy, Isaac Cordal, Xue Jiye, Ron Mueck, Yoko Ono, Do Ho Such, Imre Thormann
i inni). Prace, które prezentujemy są zazwyczaj społecznie lub politycznie zaangażowane, co niesie ze sobą także walor poznawczy i może poszerzyć wiedzę uczestników na
temat poruszanych przez te dzieła problemów społecznych, politycznych, ekologicznych
i ekonomicznych. Celem warsztatu jest oswojenie uczestników ze sztuką współczesną,
zachęcenie ich do polemiki z nią, nawiązywania dialogu z treściami, które przekazuje
oraz twórczej ekspresji swojej indywidualnej i subiektywnej refleksji. Chcemy zachęcić
uczestników do wyrażenia jej poprzez twórcze działanie w grupach wynikające z ich
odniesienia się do wybranego przez grupę dzieła sztuki. Zakładamy dowolność form
wyrazu przy wykorzystaniu udostępnionych przez nas, także niestandardowych, narzędzi i materiałów. Poprzez udział w warsztacie pragniemy przełamać stereotypowe
myślenie, że tworzenie sztuki jest czymś ekskluzywnym, jest zarezerwowane wyłącznie
dla artystów. Chcemy pokazać uczestnikom, że każdy jest w stanie tworzyć sztukę,
rozumieć ją i interpretować według własnych odczuć.
Przebieg
Prezentacja przez prowadzących warsztat wybranych dzieł sztuki współczesnej ulokowanych w przestrzeni warsztatowej. Nakreślenie kontekstu ich powstania oraz krótkie
przedstawienie cech charakterystycznych nurtów, z których się wywodzą (wśród prezentowanych dzieł znajdą się gatunki takie, jak: malarstwo, rzeźba, architektura, teatr,
taniec, performens).
Podział uczestników warsztatu na grupy i wybór dzieła do dalszej pracy.
Dyskusje w grupach na temat idei wybranego dzieła, formy wyrazu i kontekstu jego powstania (rozmowa w towarzystwie mentora – osoby prowadzącej warsztat). Wymiana
subiektywnych odczuć członków grupy.
Wybór materiałów, narzędzi i form do twórczej wizualizacji refleksji grupy na temat
dzieła sztuki. Aby wybór materiałów i narzędzi był przemyślany oraz świadomy, każda
grupa będzie mogła wybrać spośród udostępnionych maksymalnie po 3 różne narzędzia i materiały. Na tym etapie działania, najważniejsze będą: minimalizm, prostota,
oryginalność, konceptualizm oraz treść.
Wybór miejsca i realizacja grupowej pracy/działania odnoszącego się do wybranego
dzieła sztuki, na zasadzie, np.: inspiracji, negacji, multiplikacji czy każdej innej, jaką
uczestnicy wybiorą.
Prezentacja dokonań poszczególnych grup, wymiana refleksji.
Dyskusja podsumowująca warsztat.
Opis
Warsztat Start From Art będzie okazją do spotkania ze znaczącymi dziełami sztuki
współczesnej: plastycznymi, przestrzennymi i performatywnymi. Kilkuosobowe grupy
wybiorą dzieła artystów do dalszej pracy i przy wsparciu prowadzących poddadzą je
analizie i zastanowią się nad związanymi z nimi problemami. Przy użyciu zaproponowanych, niestandardowych narzędzi i materiałów, ale w dowolnej formie, uczestnicy
przygotują i zrealizują twórcze działania nawiązujące dialog z treściami i kontekstami
wybranych dzieł sztuki, zawierające ich indywidualne i subiektywne refleksje oraz cechujące się minimalizmem, prostotą, performatywnością, psychologizmem i konceptualizmem.
Materiały i narzędzia
• dywan lub wykładzina ok. 3x3 m, karton szary lub biały 10-15 dużych arkuszy, agrowłóknina biała i czarna po 1 rolce, kije od miotły 10 szt. (lub podobne), kołki drewniane
krótkie i długie po 10 szt., patyki do szaszłyków ok 100 szt., biały brystol 25 szt., tusz
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czarny i czerwony po 10 buteleczek, stare meble (w stylu: stoły, krzesła, szafki, szuflady, szafa), spray biały i czarny po 2 butelki, wytłaczanki od jajek kwadratowe, włóczka,
różne sznurki i liny, farba emulsyjna biała i czarna po 5 l, gąbka (odpady tapicerskie)
1 worek, klej polimerowy, „złom” RTV i AGD, piła, pędzle, drabina, młot, 2 takery;
prowadzący warsztat we własnym zakresie przygotują wybór kilkunastu kolorowych
wydruków w różnych formatach (od A5 do A3) przedstawiających prace lub działania
artystów współczesnych i wyeksponują je w przestrzeni z użyciem części ww. materiałów (kołki, kije, sznurki, stare meble, „złom” RTV i AGD)
Sprzęt
• kamera wideo, głośnik, 2 mikrofony, 2 dyktafony cyfrowe, laptop z oprogramowaniem do montażu wideo i audio
Wiek uczestników
• 16-18 lat
Aleksandra Andreeva, Paulina Andruczyk, Krzysztof Dziemian, Monika Hołubowicz
Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie Po Drodze Suwałki (Polska)
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Start From Art
The workshop focuses on issues related to contemporary art. Participants through contact with selected works of art get to know various trends and forms of expression of
artistic ideas, learn to interpret signs in the works of contemporary fine art, spatial
and performative artists (from Marina Abramowic, Banksy, Isaac Cordal, Xue Jiye, Ron
Mueck, Yoko Ono, to Such Ho, Imre Thormann and others). The works that we present
are usually socially or politically engaged, which also has a cognitive value and can
broaden the knowledge of social, political, environmental and economic issued involved
in those artworks. The objective of this workshop is to familiarize its participants with
contemporary art, to encourage them to engage in an artistic debate, to establish
a dialogue with the content present in new artworks and the creative expression of
individual and subjective reflection. We want to encourage the participants to express
it through creative activity in groups in relation to a selected art work. We assume
freedom of expressions on the basis of provided unconventional tools and materials.
Through participation in the workshop we want to break the stereotypical thinking that
creating art is something exclusive and entirely reserved for artists. We want to show
the participants that everyone is able to create art, to understand and interpret it according to their own feelings.
Proceedings
1. The animator conducting the workshop presents selected works of contemporary art
located in the workshop space. He/she briefly talks about the context of their creation
and shortly presents the characteristics of particular art trends, from which they derive (the presented works will include genre such as: painting, sculpture, architecture,
theater, dance, performance).
2. Division of the workshop’s participants into groups and selection of an artwork for
further work.
3 Group discussions about the idea of the work, forms of expression and the context
of its creation (conversation in the company of a mentor – the animator leading the
workshop). Sharing the subjective feelings among group members.
4. The choice of materials, tools and forms for the creative visualization of a group reflection on the work of art. I order to make the choice of materials and tools thoughtful
and aware each group will be able to choose from the available maximum 3 different
tools and materials. At this stage, the most important is: minimalism, simplicity, originality, conceptualism and content.
5. Selection of the location and implementation of group work / activities relating to the
work of art, on the basis of, for example: inspiration, negation, multiplication or any
other, that the participants choose.
6. Presentation of the achievements of the groups, the exchange of reflection.
7. The discussion summarizing the workshop.
Description
The workshop entitled Start From Art will provide an opportunity to meet major works
of contemporary art: in plastic, spatial and performative forms. Small groups will select works of art to further examination – conceptual work and with the support of the
animator they subject them to analyze and reflect on problems involved. By using the
suggested non-standard tools and materials, but, in any form, participants will prepare
and implement creative activities referring to a dialogue with the content and contexts
of selected works of art, including their individual and subjective reflections, characterized by minimalism, simplicity, performance, psychologism and conceptualism.
Materials and tools
• Rug or carpet approx. 3 x 3 m, gray or white cardboard large sheets 10-15, Nonwoven fabric white and black 2 rolls, broom sticks 10 pieces (or similar), wooden dowels
short and long of 10 pieces, sticks skewers approx 100 pieces, white card stock 25
pieces, black ink and red after – bottles, old furniture (in the style: tables, chairs,
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cabinets, drawers, wardrobe), spray white and black – 2 bottles, wrappings from eggs
square, yarn, various cords and ropes, emulsion paint white and black – 5 l., sponge
(waste upholstery) 1 bag, adhesive polymer, “scrap” electronics and appliances, saw,
brushes, ladder, hammer, 2 takers; the animator conducting the workshop will prepare
his/her own selection of several color prints in a variety of formats (from A5 to A3)
depicting the work or activities of contemporary artists and visibility to them in space
with a portion of the above. materials (pins, sticks, strings, old furniture, “scrape”
electronics and appliances)
Equipment
• Video camera, speaker, two microphones, two digital voice recorders, laptop with
software for video editing and audio
Age of participants
• 16-18 years old
Alexandra Andreeva, Paulina Andruczyk, Krzysztof Dziemian, Monika Hołubowicz
Association for Social and Artistic Activities Not by the Way Suwalki (Poland)
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Urządzanie pomysłu
O warsztacie
Każdy z nas mierzy się z różnymi zadaniami, na których rozwiązanie potrzeba dobrego pomysłu. Zdarza się, że pomysłu nam brakuje, nie wiemy, gdzie on jest ani jak
go szukać. Gdzie może się znajdować? Jak to miejsce może wyglądać? W jaki sposób
moglibyśmy go stamtąd wyciągnąć?
Celem warsztatu jest zwrócenie uwagi na kwestię naszych pomysłów – w jaki sposób je
tworzymy, czy i jak można sprawić, by zaczęły pracować w naszej głowie?
Wstęp
Powitanie uczestników, rozwinięcie tematu warsztatu – rozmowa na temat hasła Pomysł (czym jest, z czego się składa, na jakie okazje jest wymyślany, w jakich miejscach
w głowie go szukamy, co to znaczy „dobry pomysł” itp.).
Działanie
Każdy z uczestników indywidualnie zastanawia się nad tym, z jakimi zadaniami się
zmierza i co robi, gdy brakuje mu pomysłu, gdzie szuka inspiracji. Następnie uczestnicy dobierani są w pary, przedstawiają sobie swoje przemyślenia dotyczące ich procesu
wymyślania pomysłu.
Zadanie
Zadanie polega na skonstruowaniu urządzenia, które wspomagałoby generowanie pomysłów, a także polega na stworzeniu miejsca, w którym mogłyby przebywać powstałe
pomysły tak, by nie uleciały.
Warunkiem jest, aby realizacje nie uwzględniały poszukiwania pomysłów za pomocą
Internetu.
Praca może być uzupełniana odgłosami.
Para uczestników decyduje o tym, w jaki sposób zaprezentuje swoje prace.
Podsumowanie
Prezentacja prac. Każdy z uczestników opowiada o powstałej pracy.
Czas trwania
1-1,5 godziny
Materiały i narzędzia
• taśma klejąca (5 cm szerokości, 10 sztuk), klej (25 sztuk), folie, worki na śmieci, rolki od papieru toaletowego, arkusze papieru o zróżnicowanej fakturze (zapisane,
gładkie, szorstkie, kredowe, ścierne), folia bąbelkowa, butelki plastikowe, nakrętki,
styropian, materiały tekstylne, serwetki papierowe; nożyczki (30 par), nożyki introligatorskie, taker
Wiek uczestników
• szkoła podstawowa (klasy 4-6)
Aleksandra Grzegorek, Natalia Kołacz, Mateusz Pietrowski
Opieka artystyczna: prof. Marcin Berdyszak, dr Magdalena Parnasow-Kujawa
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Polska)
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Arranging idea
About the workshop
Each of us faces various tasks, whose solution require a good idea. Sometimes we miss
the idea; we do not know where it is or how to find it. Where can it be found? How this
place might look like? How can we get it out?
The aim of the workshop is to draw attention to the issue of our ideas – how we create
them, whether and how to make them start working in our mind?
Introduction
Welcoming participants, developing the theme of the workshop – a conversation about
an Idea (what it is, what it consists of, when it comes up, in which places we look for it
in the mind, what is “a good idea”, etc.).
Activity
Each participant individually reflects on his/her strategy when he/she lacks an idea,
where does he/she look for inspiration? Then the participants are paired, and present
their thoughts on the process of inventing the idea.
Task
The task is to construct a device that would facilitate the generation of ideas, as well
creation of a place where the new ideas could stay and not to be scattered.
The projects cannot include the exploration of ideas via the Internet.
Works can be supplemented by sounds.
The participants in pairs determine how to present their work.
Summary
Presentation of the work. Each participant talks about the resulting work.
Duration
1-1.5 hours
Materials and tools
• Adhesive tape (5 cm wide, 10 units), glue (25 pieces), films, garbage bags, roll of
toilet paper, sheets of paper of different texture (printed, smooth, rough, chalky, abrasive), bubble wrap, plastic bottles, nuts, polystyrene, textiles, paper napkins; scissors
(30 pairs), the bookbinding blades, taker
Age of participants
• primary school (grades 4-6)
Aleksandra Grzegorek, Natalia Kołacz, Mateusz Pietrowski
Artistic supervision: Professor Marcin Berdyszak, PhD Magdalena Parnasow-Kujawa
University of Arts in Poznan (Poland)
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Laboratorium formy
1. Przywitanie się z uczestnikami i wyjaśnienie zasad bhp obowiązujących podczas
trwania warsztatu.
2. Rozmowa mająca na celu zaznajomienie uczestników z takimi pojęciami, jak forma
i materia.
3. Wprowadzenie do tematu warsztatu:
- przedstawienie materiału, na którym opierać się będzie warsztat tzn. cieczy nienewtonowskiej
- pokaz wcześniej przygotowanego materiału (forma stwardniała i plastyczna)
- przedstawienie i omówienie zasad wytwarzania cieczy nienewtonowskiej
4. Produkcja materiału na potrzeby realizacji.
5. Doświadczenia z nowo poznawanym materiałem:
- na zasadzie eksperymentu twórczego uczestnicy będą poznawać zachowanie cieczy
nienewtonowskiej
- kluczową sprawą będzie rozpoznanie fizycznych cech materiału
- istotną rzeczą mogą okazać się próby łączenia cieczy nienewtonowskiej z innymi materiałami (np. znalezionymi w parku kamieniami)
- sprawdzenie możliwości barwienia cieczy i łączenia kolorów
6. Realizacja głównego zadania i podział na grupy:
Zadaniem uczestników warsztatu będzie znalezienie nowej formy dla wcześniej poznanej materii. Forma ta ma nadać nowy sens cieczy nienewtonowskiej. Uczestnicy mają
do wyboru dwie drogi poszukiwań:
a) skontrastowanie formy z materią
b) sprzężenie formy z materią
(inicjatywie uczestników pozostawiamy decyzję o dodaniu dodatkowych walorów takich, jak kolor, zapach, użycie przypadkowych elementów, np. znalezionych przedmiotów)
7. Prezentacja realizacji każdej z grup, omówienie procesu powstawania.
8. Podsumowanie warsztatu.
Opis
Laboratorium formy to warsztaty oscylujące na granicy sztuki i nauki. Tematem będzie
forma, którą można różnie definiować w zależności od materii, która posłużyła do jej
stworzenia. Materia i forma tworzą jedność. Nie można mówić o formie bez uwzględniania materii i odwrotnie. Podczas warsztatu uczestnicy zostaną zapoznani z materią
cieczy nienewtonowskiej – odkryją jej możliwości i ułomności. Będą ją poznawać od
podstaw, będą jej doświadczać i eksperymentować z nią. Uczestnikom zostanie przedstawiony materiał zachowujący się w sposób nieprzewidywalny, pozornie przeczący
prawom fizyki.
Materiały
• mąka ziemniaczana (15 kg), biała tkanina bawełniana (wielkości prześcieradła),
barwniki spożywcze w proszku (minimum 5 różnych), aromaty spożywcze w proszku
(minimum 5 różnych), plastikowe kubki i talerzyki, wiadra (pojemniki) na wodę (minimum 10 litrów)
Wiek uczestników
• 7-12 lat
Dorota Gołębiowska, Ewelina Piguła, Piotr Słomczewski
Opieka artystyczna: prof. Marcin Berdyszak, dr Magdalena Parnasow-Kujawa
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Polska)
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A laboratory of form
1. Welcoming participants and explaining safety regulations for the workshop.
2. A discussion aimed at familiarizing the participants with concepts such as form and
matter.
3. Introduction to the workshop:
- presentation of the material of the workshop that is a Non-Newtonian fluid
- presentation of the previously prepared material (hardened and plastic form)
- presentation and discussion of principles of Non-Newtonian fluids
4. Production of material that is going to be used
5. Experiments with a newly acquainted material:
-participants will explore the creative behavior of non-Newtonian fluids on an experimental basis
- the key issue will be to recognize the physical characteristics of the material
- the important thing may be trying to connect a non-Newtonian fluid with other materials (e.g. stones found in a park)
- examining the possibility of staining liquid and combining colors
6. Implementation of the main tasks and division into groups:
The participants of the workshop will be to find a new form for the previously learned
material. This form is to give new meaning to a non-Newtonian fluid. Participants can
choose two paths of a search:
a) contrasting forms and matter
b) coupling forms and matter (participants may decide to add additional qualities such
as color, odor or to use some random elements, e.g. found objects)
7. Presentation of the work of each of the groups and the discussion about the process
of creation
8. Summary of the workshop.
Description
A laboratory of form is a workshop oscillating on the edge of art and science. The theme is form, which can be defined differently depending on the matter, which was used
to create it. Matter and form create unity. There can be no form without considering
the matter and vice versa. During the workshop, participants will be acquainted with
the matter of a non-Newtonian fluid – they discover its capabilities and deficiencies.
They will be able to know the basics to experience and experiment with it. Participants
will be presentedwith the material that behaves unpredictably, seemingly negating the
laws of physics.
Materials
• Potato flour (15 kg), white cotton fabric (sheets size), food coloring powder (minimum 5 different), food flavoring powder (minimum 5 different), plastic cups and saucers, buckets (containers) for water (a minimum of 10 liters)
Age of participants
• 7-12 years old
Dorota Gołębiowska, Ewelina Piguła, Piotr Słomczewski
Artistic supervision: Professor Marcin Berdyszak, PhD Magdalena Parnasow-Kujawa
University of Arts in Poznan (Poland)
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Tatuaż w liściu
Problematyka
Sztuka od zawsze pozwala wyrażać siebie, uczucia, emocje. Tatuaż to zjawisko kulturowe, a także sztuka ozdabiania ciała. Do końca XVIII wieku oprócz zdobienia był
w Europie metodą identyfikacji. Późniejsza jego historia spowodowała, że dzisiaj kojarzony jest z negatywnymi aspektami życia i pomimo coraz większej tolerancji wciąż
spotyka się z uprzedzeniami i potępieniem. Dlatego tak ważna jest edukacja na jego
temat, prasa, tłumaczenia. Najcenniejsze realizacje tatuatorskie wpisują się w dzieje sztuki najnowszej, stanowią dyskurs z rzeczywistością. Należy przy tym pamiętać
o podstawowym rozróżnieniu na tatuaż więzienny, amatorski i artystyczny. Ten ostatni
jest dopiero poznawany i dzięki takim mediom, jak telewizja czy prasa powoli zakorzenia się w życiu codziennym i kulturze. Szczególnie widoczne jest to wśród osób młodych, dla których staje się ekspresją; tę grupę cechuje też większa tolerancja. Dzieci
spotykają się z naklejanym tatuażem, kupując gumy do żucia czy inne artykuły.
Cele
W trakcie warsztatów postaramy się wykorzystać artystyczny aspekt tatuażu. Dzieci
będą miały za zadanie wyrażenie swojej osobowości poprzez kreację rysunku określającego ich charakter. Empatycznie identyfikować się będą ze zwierzęciem, np. osłem
– upór, sową – mądrość, lisem – spryt bądź inne cechy itd.
Przebieg
Zadaniem będzie przedstawienie uproszczonego, lecz wciąż w miarę możliwości rozpoznawalnego, wizerunku danego zwierzęcia za pomocą igły graficznej na podłożu
organicznym jakim są liście. W myśl słów Andrzeja Jelskiego: „w tatuowaniu prawo
do wyboru środków dla przekazania idei jest nieograniczone”. Poprzez zróżnicowaną
siłę nakłuwania każdy uczestnik będzie mógł uzyskać odpowiednią średnicę dziurki,
która współtworzy motyw. Na koniec każdy wyeksponuje swój liść na przymocowanym do żyłki druciku. Kolekcja liści zawiśnie na wykreowanym przez grupę drzewie
i każdy z uczestników będzie mógł wypowiedzieć się na temat pracy innych, a także po
wysłuchaniu odbioru swojej pracy opowiedzieć o swoim wyborze i uzasadnić, dlaczego
wybrał właśnie to zwierzę.
Informacja dla nauczycieli
Kreacja wizerunku wymyślonego zwierzęcia, z którym identyfikuje się dziecko polegać
będzie na nakłuwaniu liści przygotowanej w tym celu rośliny. Uczestnicy zaprezentują
swoje prace w przestrzeni parku, budując przestrzenny obiekt. Prosimy dzieci o luźny
ubiór pozwalający na siedzenie w trawie.
Materiały
• płyty PDF o wymiarach 30x30 cm dla każdego uczestnika, igły do grafiki S11-2 mm
(25 sztuk), liście – Cordyline (Kordylina) zielona – ok. 60cm (30 sztuk), drut drucik
florystyczny 100 g, bambusowe kije 100 cm 30/35 mm (25 sztuk)
Wiek uczestników
• 7-12 lat
Ewa Błaszak
Opieka artystyczna: prof. Eugeniusz Józefowski
Akademia Sztuk Pięknych Wrocław (Polska)
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A tattoo in the leaf
Issues
From the very beginning art has enabled people to express themselves to show feelings
and emotions. Tattoo is a cultural phenomenon, as well as the art of decorating body.
To the end of the eighteenth century tattoo was in Europe not only a decoration but
also a method of identification. Its later story meant that today it is associated with the
negative aspects of life and in spite of increasing tolerance still it faces prejudice and
condemnation. Therefore, educating people about it is so important as well as the press
and translations. The most valuable tattoos are a part of the history of contemporary
art and constitute the discourse of reality. It is important to understand a fundamental
distinction between prison, amateur and artistic tattoo. The latter has emerged lately
and slowly takes root in everyday life and culture through such media as television or
newspapers. This is particularly noticeable among young people, for whom it becomes
a kind of expression; this group is also characterized by greater tolerance. Children are
faced with sticker tattoos, buying chewing gums or other items.
Objectives
During the workshop we will try to take advantage of the artistic aspect of tattooing.
Children will have to express their personality by creating a drawing specifying their
personality. They are supposed to identify empathically with one particular animal, for
example donkey – stubbornness, owl – wisdom, fox – cunning or other features and
so on.
Proceedings
The task will be to create a simplified, but still recognizable image of the animal through a needle graphics on the organic base such as leaves. According to the words of
Andrzej Jelski “in tattooing the right to choose the means for the transmission of ideas
is endless”. By varying the strength of puncture, each participant will be able to get the
right diameter hole that contributes to the motive. At the end, all participants will show
off their leaves attached to the line with wire. The collection of leaves will be hanged
on the tree created by one group and each participant will be able to comment on the
work of others, and after listening to the reception of his/her work to tell about his/her
choices and justify the choice of a particular animal.
Information for teachers
The creation of an image of an imaginary animal, will be based on puncturing the leaves
prepared for this purpose. Participants will present their works in the park, building
a spatial object. We would rather children wear loose clothing that allows sitting in the
grass.
Materials
• PDF plates with dimensions of 30x30 cm for each participant, needles for graphics
S11-2 mm (25 pieces), leaves – green Cordyline – approx. 60cm (30 pieces), floristic
wire 100 g, bamboo sticks 100 cm 30/35 mm (25 pieces)
Age of participants
• 7-12 years old
Ewa Błaszak
Artistic supervision: Professor Eugeniusz Józefowski
Academy of Fine Arts in Wroclaw (Poland)
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Razem
Problematyka
Wychowując niepełnosprawnego syna, przez lata obserwowałam, jak niepełnosprawność (szczególnie intelektualna) wiąże się dla osób nią dotkniętych z podporządkowaniem innym w stopniu większym niż ludzie pełnosprawni. Niestety bywa, że również
z byciem obiektem świadomej lub na poły uświadomionej manipulacji.
Często też dzieci i szkolna młodzież z niepełnosprawnością intelektualną nie mają możliwości eksploracji otoczenia (przyrodniczego, społecznego) w takim stopniu, jak pełnosprawni rówieśnicy. Taka sytuacja (w powiązaniu z innymi czynnikami) rodzi wyuczoną
bezradność oraz brak wiary w siebie i własne możliwości.
Chcąc zrobić choćby chwilowy wyłom w takim stanie rzeczy, chciałabym uczestnikom
warsztatu dać możliwość samodzielnego eksplorowania, doświadczania przyrody, wyboru materiałów do kreacji plastycznej, wzajemnego doboru osób do grup, w których
będą pracować oraz co ważniejsze – samodzielnego wyboru trasy (jednej z wielu możliwych) prowadzącej do miejsca realizacji zadania.
Ma to uświadomić uczestnikom ich podmiotowość, prawo do wyboru (z nadzieją przeniesienia na inne sfery), ale też odpowiedzialności za powzięte decyzje, rozwinąć umiejętność współdziałania w grupie, obserwacji otoczenia i wyciągania z niej wniosków.
Będzie to kapitał do integracji z osobami pełnosprawnymi.
Przebieg
Uczestnicy przy wejściu na teren parku spotykają się z osobami prowadzącymi warsztat. Przedstawiamy się sobie. Następuje krótka rozmowa integracyjna. Uczestnicy dobierają się w trzy grupy według własnego uznania. Opiekunem każdej z grup będzie
jedna osoba z prowadzących. Każda grupa otrzymuje mapkę terenu z oznaczonymi
pięcioma miejscami orientacyjnymi (droga, charakterystyczne drzewo, wzniesienie
itp.) oraz punktem docelowym – miejscem kreacji plastycznej. Każda z grup może
wybrać dla siebie nazwę, okrzyk lub zawołanie grupy, może być w połączeniu z właściwym każdej z grup prostym układem ruchowym. Każde z miejsc orientacyjnych
będzie wcześniej dodatkowo oznaczone przez prowadzących jedną z liter: r, a, z, e, m.
Uczestnicy zostają poinformowani, że ich zadaniem końcowym będzie stworzenie własnej, subiektywnej mapy wyprawy przez każdą z trzech grup, przy pomocy materiałów
znalezionych po drodze, na płycie pleksi o wymiarach 1 metr na 1 metr (materiały te
zostaną naklejone na płytę). Po dotarciu do punktu docelowego każda z grup układa
subiektywną mapę wyprawy ze znalezionych „skarbów”, wspólnie ustalając jej kształt
(co, jak i czym na niej oznaczyć).
Następnie poszczególne mapy zostaną nałożone na siebie i umieszczone w przestrzennym passe-partout (z dwóch dopasowanych do siebie pudeł, z „oknem” po każdej stronie i przełożonym przez otwory w górnym boku sznurkiem w dwóch miejscach do zawieszenia na drzewie). Obiekt, który powstanie w ten sposób będzie rodzajem witrażu
i okna na teren, na którym odbyła się wyprawa. Litery, które były oznaczeniami punktów orientacyjnych (wyraz „razem”) staną się wspólną własnością wszystkich uczestników i hasłem do, być może wspólnych, dalszych spotkań tego typu.
Materiały i tworzywa
• płyta pleksi o wymiarach 1x1 m grubość 1,2 mm (3 szt.), klej polimerowy o pojemności 450 ml ( szt. 1), litery kartonowe-przestrzenne o wysokości 5 cm szt. 5, tektura
szara (do konstrukcji passe-partout) szt. 2
Wiek i liczba uczestników
• najstarsza grupa wiekowa w cyklu kształcenia specjalnego, minimum dziewięć osób,
maksimum dwanaście.
Aleksandra Opalińska
Opieka artystyczna: prof. Eugeniusz Józefowski
Akademia Sztuk Pięknych Wrocław (Polska)
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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Together
Issues
Raising a disabled son I have been watching for years how disability (especially intellectual) is related with subordination of an ill person to others in a greater degree
than non-disabled people. Unfortunately, it is also connected with being the object of
conscious or semi-conscious manipulation.
Often school children and young people with intellectual disabilities are not able to
explore the environment (natural, social) to the same extent as their healthy peers.
Such a situation (in conjunction with other factors) engenders a learned helplessness
and a lack of confidence and self-efficacy.
To make even a temporary break in such a state of things, I would like participants
of the workshop to provide with the opportunity to explore the world independently.
I would like them to decide on their own how to experience nature, which artistic materials to choose, to organize a selection of the groups in which they will work and more
importantly – to choose independently a route (one of many possible) leading to the
location of the artistic work.
This is to make participants aware of their subjectivity and their right to decide about
themselves (with the hope of transferring this experience to other areas). The participants are also to learn responsibility for taken decisions, develop the ability to interact
in a group, to know how to observe the environment and draw conclusions from it.
This will be the social capital for integration with non-disabled people.
Proceedings
The participants meet a person conducting the workshop at the entrance to the park.
They introduce themselves and have a brief integration conversation. The participants
split into three groups according to their will. Each group will be guided by a carer. Each
group receives a map of the area with five landmarks marked on it (a way, a distinctive tree, a hill, etc.) and with a destination – where they are to create an artwork.
Each group can choose own name, holler or a password which may be combined with
a simple choreographic movement. All sites will be additionally marked by organizers
with one of the letters: r, a, z, e, m (in English t.o.g.e.t.h.er.). The participants will be
informed that their task is the creation of their own, subjective map of the expedition
using the materials found on the way and gluing them to the Plexiglas plate (1m – 1m).
After reaching the destination, each group arranges a subjective map of the expedition
from found “treasures” determining its shape (what, how, and what its mark).
Then the individual maps are juxtaposed on each other and placed in a spatial passépartout (with two mating boxes, with a “window” on each side and holes in the upper
side to hang it on the tree). The artistic object, which will be constructed in this way, is
a kind of stained glass and a window to the area where the expedition took place. The
letters, which were indications of the landmarks (the word together”), will become the
common property of all the participants and a kind of a password for further meetings
of this type.
Materials
• Plexiglas plate – 1x1 m, thickness of 1.2 mm (3 pieces), polymer glue with – 450 ml
(1 piece) – 3 dimensional cardboard letters with a height of 5 cm, 5 pieces, gray cardboard (for a passé-partout) 2 pieces.
Age and number of participants
• the oldest age group in a cycle of special education, a minimum of nine, maximum
twelve people.
Aleksandra Opalińska
Artistic supervision: Professor Eugeniusz Józefowski
Academy of Fine Arts in Wroclaw (Poland)
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Odkrywamy świat; Ja a rzeczywistość
Odtwarzanie form świata istniejącego jest odtwarzaniem, nie zaś twórczością,
nie jest przeto sztuką. Władysław Strzemiński
Jak za pomocą świata zewnętrznego odkryć siebie? Na ile pomocne mogą okazać się
bodźce płynące z zewnątrz? Czy potrafimy połączyć nas samych z naturą? Czy za pomocą koloru/gestu możemy oddać to, co jest w nas? Czy owe gesty muszą coś przedstawiać, czy mogą być jedynie wrażeniem, przełożeniem na język wizualny emocji/
pragnień/nastrojów?
Jest w nas nieskończenie wiele kolorów, kształtów, formowanych przez naszą percepcję rzeczywistości. Nie starajmy się zatem ich nazywać, określmy jedynie ich usytuowanie w naszych ciałach.
Cele
Poznanie siebie poprzez wsłuchanie się we własne ciało oraz jego reakcje na naturę.
Pomoc w odpowiedzi na pytania: czy potrafię słuchać siebie? Czy moje ciało odczuwa
emocje w poszczególnych jego partiach?
Pomoc w uświadomieniu uczestnikom, na których partiach ciała w przyszłości mogliby
się skupić, aby generować pozytywne, napawające energią uczucia płynące z otoczenia.
Etap I
Przebieg:
Stańcie w miejscu, w którym będziecie mieli swobodną przestrzeń, zamknijcie oczy.
Czas na chwilę relaksu, wyciszenie własnych myśli, wyregulowanie oddechu, praca
w ciszy.
Wsłuchajcie się w naturę i własny oddech. Jakie dźwięki słyszycie? Jakie kolory, kształty i faktury kojarzą wam się z tymi dźwiękami? Wybierzcie trzy do pięciu.
Otwórzcie oczy i zapiszcie na kartce wybory za pomocą haseł.
Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że jesteście obok siebie. Dotknijcie swojego ciała
(okolice głowy, szyi), postarajcie się skojarzyć z dotykiem kolor i kształt.
Otwórzcie oczy i zapiszcie na kartce skojarzenie (nazwijcie dotyk oraz uczucie towarzyszące).
Zamknijcie oczy i weźcie głęboki oddech. Czy towarzyszy wam zapach? Jaki? Nadajcie
mu kolor (jeżeli to możliwe, powiążcie go również z kształtem).
Otwórzcie oczy i zapiszcie na kartce skojarzenie.
Etap II – Przełożenie na język wizualny obserwacji
Przebieg:
Za pomocą dostępnych materiałów (papier, klej, taśma, kartony, tektura falista)
stwórzcie swoje przestrzenne syntetyczne popiersie.
Pokryjcie je w całości srebrną okleiną odbijającą otoczenie i światło.
Zastanówcie się, gdzie w jego obrębie umiejscowilibyście wymienione przez was hasła
(uczucia, kolory, kształty) zapisane wcześniej na kartce.
Nanieście na stworzoną przez was bryłę odczucia za pomocą abstrakcji (nieprzedstawiające kształty i kolory, które powiązaliście z uczuciami) lub za pomocą haseł (używając kolorów i odpowiedniego charakteru pisma).
Zapełnijcie w ten sposób całą bryłę, uwzględniając pierwszą warstwę (okleinę), która
odbijając światło oraz otoczenie, nadaje wartość.
Etap III – Dyskusja/konfrontacja
Jak działa na was natura? Jakim jesteście kolorem? Jakie znaczenie mają kolory, które
nanieśliście na sylwetę? Czy obrazują wasz nastrój? W którym miejscu na waszych popiersiach kolory są ciepłe, zimne, ostre, łagodne? Popatrzcie na swoje prace, z którym
miejscem w okolicy głowy/szyi/ramion macie najbardziej pozytywne skojarzenia?
Czas
3-3,45 godziny
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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Etap I: 30-45 minut
Etap II: 2 godziny
Etap III: 30 minut
Materiały
• kartki A4, ołówki, kartony, okleina samoprzylepna srebrna, markery, farby, kredki,
flamastry, węgiel, gumka, nożyczki, makulatura, tektura falista, kartony, taśma dwustronna, kleje
Grupa docelowa
15-20 osób
Wiek uczestników
• 14-16 lat
Zuzanna Kabała, Patrycja Lewandowska, Olga Szczęsna
Opieka artystyczna: prof. Wiesław Karolak
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (Polska)

68

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

We are exploring the world; I and reality
Reproducing forms of the existing world is reproduction, not creativity, therefore,
it is not art. Władysław Strzemiński
How to discover yourself thanks to the outside world? How much stimuli coming from
outside can help you? Can we connect ourselves with nature? Can we express what is in
us using a color/gesture? Do these gestures have to present anything, or can they only
be a kind of translation into a visual language of emotions / desires / moods?
There is in us an infinite number of colors, shapes, formed by our perception of reality.
Therefore, we should not name them, but only define their location in our bodies.
Objectives
Getting to know ourselves by listening our own body and its reactions to nature.
A help in answering the question: can I listen to myself? Does my body feel emotions
in all of its parts?
A help in raising awareness among participants on which parts of the body they could
focus in the future to generate positive energy absorbing feelings flowing from the
environment.
Stage I
Proceedings:
1. Stand in the free space, close your eyes.
2. It is time to relax, wind down your thoughts, adjust the breath, work in silence.
3. Listen to nature and your own breath. What sounds can you hear? What colors, shapes and textures do you associate with these sounds? Select three to five.
4. Open your eyes and write down on a piece of paper your thoughts.
5. Close your eyes and imagine that you are next to you. Touch your body (around the
head, neck), try to associate color and shape with the touch.
6. Open your eyes and write down your associations (name the touch and your feelings).
7. Close your eyes and take a deep breath. Can you smell anything? What? Add the
color to the smell (if possible, connect it also with the shape).
8. Open your eyes and write down your associations.
Stage II – Translation into the language of visual observation
Proceedings:
• Use available materials (paper, glue, tape, cardboard, corrugated board) create your
spatial synthetic bust.
• Cover it with full silver veneer which reflects light and surroundings.
• Think where within it you would place your associations (feelings, colors, shapes)
previously written down on the paper.
• Place on your sculpture emotions using abstraction (using shapes and colors that you
have combined with your feelings).
• Fill in this way the whole object, keeping in mind a first layer (veneer), which reflects
the light and surroundings and adds extra value.
Stage III - Discussion / confrontation
How does nature affect you? What color are you? How important are the colors that you
put on your sculpture? Do they depict your mood? Where are warm, cold, spicy, mild
colors on your busts? Look at your work, which place around the head/neck/shoulder
has the most positive connotation?
Time
3-3,45 hours
Stage I: 30-45 minutes
Step II: 2 hours
Stage III: 30 minutes
Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket
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Materials
• A4 paper, pencils, cardboard, adhesive Silver veneer, markers, paints, crayons,
markers, charcoal, eraser, scissors, paper, corrugated board, cardboard, double-sided
tape, glue
Target Group
15-20 people
Age of participants
• 14-16 years old
Zuzanna Kabała, Patrycja Lewandowska, Olga Szczęsna
Artistic supervision: Professor Wiesław Karolak
Academy of Fine Arts in Lodz (Poland)
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Wiro-peleryny, żywioł rozkrętu – malarstwo – performance –
fotografia – wideo
Cele
- rozwijanie umiejętności malarskich i ruchowych oraz działania zespołowego
- wytańczenie, wykręcenie – rozkręcenie się – odblokowanie
- doświadczenie/przeprowadzenie grupowego performance’u/animacji
- rozbudzenie zainteresowania performance’em
- zachęta do malarstwa, śmiałego posługiwania się materiami, narzędziami malarskimi
- foto- i wideorejestracja działań finałowych
Przebieg
Przed przystąpieniem do działania uczestnicy ubierają kombinezony. Zuniformowani
szybciej wejdą w swoją rolę i nie będą obawiać się o zachowanie czystości ubrań.
Żywioł malarski
Każdy uczestnik pracuje nad swoim kawałkiem płótna. Do wykorzystania ma trzy kolory
farb oraz dwa narzędzia, które wspomogą ćwiczenie szerokiego gestu malarskiego oraz
niepohamowanego żywiołu działania. Zadaniem jest zamalowanie całej powierzchni
płaszczyzny. Tak przygotowane płótna staną się pelerynami, które, po krótkim przeschnięciu, uczestnicy założą na kombinezony.
Foto- wideorejestracja, żywioł rozkrętu
W drugiej części warsztatu, pobudzeni uczestnicy przechodzą na wcześniej przygotowane pole, podzielone na 25 wydzielonych kręgów. Ustawiają się w równych szeregach.
Reżyserami ruchu i ustawienia postaci są chętni uczestnicy. Nad nimi oraz wokół nich
znajdują się urządzenia rejestrujące (kamera, aparat). Kiedy wszystkie wielobarwne
figury obracają się, opiekunowie wykorzystując długi czas naświetlania, utrwalają ruchomy obraz.
Efekty działania, podsumowanie
Natychmiast po zakończeniu działania odbędzie się pokaz zarejestrowanego materiału.
W późniejszym czasie uczestnicy otrzymają elektroniczną wersję dokumentacji.
Opis
Warsztat łączy malarstwo, performance, fotografię i wideo. Uczestnicy w jednakowych,
białych kombinezonach najpierw malują płócienne peleryny. Następnie ubrani w stworzone stroje przechodzą na pole złożone z kręgów. Kiedy wszystkie wielobarwne figury
obracają się, opiekunowie utrwalają ruchomy obraz. Przewidujemy uzyskanie efektu
niezwykłych, rozmytych, przenikających się barw; sfotografowanie niespotykanego
rozruchu tylu osób. Celem jest zmotywowanie ich do jak najbardziej energicznego, żywiołowego rozkrętu, rozładowanie nadmiaru energii. Natychmiast po zakończeniu działania odbędzie się pokaz zarejestrowanego materiału. W późniejszym czasie uczestnicy
otrzymają elektroniczną wersję dokumentacji.
Miejsce na 25 kręgów o średnicy 2,5 m.b.
Materiały i narzędzia
• płótno bawełniane 2 m x 25 osób x 3 warsztaty = 150 m (materiał 200 cm x 140 cm),
kombinezony malarskie 25 os x 3 = 75, farby akrylowe: czerwona 5 l, niebieska 5 l,
żółta 5 l, pędzle (szerokość ok. 10 cm) x 25, wałki (szerokość ok 10 cm) x 25 szt., plastikowe podstawki do wylewania farby (tj. do wałków) x 25 szt., wiadra x 5 + woda
Sprzęt
• kamera, aparat, statyw, komputer (prowadzący warsztaty)
Wiek uczestników
• 13-15 lat
Katarzyna Stępień
Opieka artystyczna: mgr Joanna Sitko, prof. Wiesław Smużny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
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Whirling capes, the element of twist - painting - performance
- photography - video
Objectives
- developing the skills of painting, movement and teamwork
- dancing, twisting - spinning - unblocking
- new experience / caring out a group performance / animation
- stimulating the interest in performance
- an encouragement to pain, the courageous use of materials, painting tools
- photo and video recording of a final action
Proceedings
Before any action, participants dress uniforms. Bing uniformed they will come quickly
into their role and will not be afraid to damage their cloths.
the painting element
Each participant works on his/her canvas. They can use three paints and two tools that
will support exercising the wide painting gesture and the uncontrollable element of action. The task is to paint the entire surface. Thus prepared canvas will become capes,
which, after a short curing, participants will wear on their uniforms.
the photo-video recording, the element of twist
In the second part of the workshop, the participants enter a previously prepared field,
divided into 25 separate circles. They position themselves in equal ranks. The directors
of action and movement are willing participants. Above them and around them are
recording devices (cameras). When all the multi-colored figures rotate animators using
a long exposure time, record the moving image.
The effects of activity, a summary
A screening of recorded material will take place immediately after the action. Later,
participants will receive an electronic version of documentation.
Description
The workshop combines painting, performance, photography and video. The participants wearing the same white uniforms, painted capes on canvas. Then, dressed in
created costumes go on a field made up of circles. When all the multi-colored figures
rotate, animators record the moving image. We expect to achieve the effect of unusual, fuzzy, intermingling colors; an unprecedented movement of so many people. The
aim is to motivate them to make the most vigorous twist releasing an excess of energy.
A screening of recorded material will take place immediately after the action. Later,
participants will receive an electronic version of documentation.
Space for 25 circles with a diameter of 2.5 m
Materials and tools
• Cotton 2 m for 25 people x 3 workshops = 150 m (material 200 cm x 140 cm), uniforms, 25 people x 3 = 75, acrylic paint: red 5 l, 5 l blue, yellow 5 l, brushes (width
about 10 cm) x 25 rolls (width about 10 cm) x 25 pieces, plastic stand for pouring paint
(e.g. Cylindrical) x 25 pieces, buckets x 5 + water
Equipment
• Video camera, camera, tripod, computer (for the animators of workshops)
Age of participants
• 13-15 years old
Katarzyna Stepień
Artistic supervision: MA Joanna Sitko, Professor Wiesław Smużny
Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland)
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POP-UP BOOK/ruchome książki
Cele
- rozwijanie wyobraźni i twórcze wykorzystywanie prostych materiałów (papier, kredki,
flamastry)
- kształtowanie pomysłowości
- rozwijanie zdolności manualnych
Przebieg
Etap I
Wprowadzenie uczestników do działań twórczych.
Pokazanie dzieciom przykładów pop-up booków – wyjaśnienie mechanizmów, na jakich
działają rozkładane książki. Zaprezentowanie kilku przykładów ruchomych rozwiązań.
Wprowadzenie dzieci w bajkowy świat, pobudzenie ich wyobraźni oraz wspólne wymyślanie historii do zilustrowania.
Etap II
Wykonanie zadania. Dzieci rysują wymyśloną historię, wspólnie z prowadzącymi warsztat wybierają duże i łatwe do wykorzystania w pop-up booku ilustracje. Przygotowują
sobie kartki A3 zgięte na pół, które będą służyć do „zaczepienia” konstrukcji książki. Na
podstawie prostych instrukcji dzieci same rozcinają przygotowane rysunki i przyklejają
je do przygotowanych podkładów. W czasie warsztatu jedno dziecko może stworzyć
parę rozkładanych stron.
Etap III
W grupach 5- lub 6-osobowych razem z dziećmi oglądamy powstałe prace i dzieci układają z nich historię, a z pomocą prowadzącego warsztat sklejają powstałe rozkładówki
w książkę i podpisują się na stronie tytułowej jako autorzy.
Opis
Pop-up booki, czyli ruchome książki „rozkładanki” niezwykle pobudzają dziecięcą wyobraźnię. Są czymś więcej niż zwykła ilustracja, potrafią wspaniale przenieść czytelnika
w atmosferę tekstu. Są również prostsze do zrobienia niż nam się wydaje, dzieciom
wykonywanie pop-up booku sprawia olbrzymią frajdę, a wykonanie samodzielnie czegoś tak magicznego pozostaje na długo w pamięci. Pop-up booki kształtują twórcze
myślenie o „zwykłej” kartce papieru.
Czas
4 godziny
Materiały i narzędzia
• kartki formatu A3 białe i kolorowe, klej, nożyczki, flamastry, kredki, ołówek, gumka
do mazania
Wiek uczestników
• 7-12 lat
Magdalena Toczydłowska-Talarczyk
Fundacja artLAB (Polska)
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POP-UP BOOK/movable books
Objectives
- Developing imagination and creative use of simple materials (paper, pencils, markers)
- Shaping ingenuity
- The development of manual skills
Proceedings
Stage I
Introducing the participants to creative activities.
Showing the children examples of pop-up books – an explanation about how to produce such a book. Providing a few examples of mobile solutions. Introducing children
to the magical world of fairytales, stimulating their imagination by common inventing
a story which will be later illustrated.
Stage II
The task. Children draw an imaginary story and together with an animator of the workshop select large drawings that can be easily used in their pop-up book. They prepare
a sheet of A3 folded in half, which will serve to “anchor” the structure of the book. On
the basis of simple instructions, the children themselves cut the prepared drawings and
stick them to the prepared structure. During the workshop, one child can create a pair
of fold-out pages.
Stage III
In groups of 5 or 6 people, children together with the animator of a workshop watch
the resulting works and put them into one story, sticking different parts together. Then
they sign the title page as the authors.
Description
Pop-up books or moving books extremely stimulate children’s imagination. There are
more than a mere illustration, they can move the reader to the great atmosphere of
a text. They are also easier to do than we might think. Children love making pop-up
books and making such a magical thing on their own remains in the memory for a long
time. Pop-up books shape the creative thinking of the “ordinary” piece of paper.
Time
4 hours
Materials and tools
• Cards A3 white and colored, glue, scissors, markers, crayons, pencil, eraser
Age of participants
• 7-12 years old
Magdalena Toczydłowska-Talarczyk
ArtLAB Foundation (Poland)
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Artystyczne LABORATORIUM/barwne opowieści muzyczne
Cele
- zwiększenie wiedzy na temat korelacji muzyki i barw (instrumentacja w muzyce, jako
dokładny ekwiwalent koloru w malarstwie) oraz wpływu barwy na odbiór dźwięku
(przypisane barwie dźwięki)
- poszerzenie wiadomości związanych z kolorem (ciepły/zimny; jasny/ciemny, ton, półton, walor, nasycenie, dźwięczność, gama)
Przebieg
Etap I – wprowadzenie uczestników do działań twórczych
Przedstawienie możliwości tworzenia barwnych doświadczeń chemicznych (zabarwienie różnymi barwnikami mleka i wody, intrygujące mieszanie się wodnych kolorów,
etapy powstania koloru, przemiana barw, rysowanie barwnymi smugami po tafli wody
i mleka). Przedstawienie roli barwy w sztuce i muzyce (m.in. na podstawie teorii Kandinsky’ego). Podkreślenie najważniejszych cech klipu muzycznego (powtarzalność,
narastający/opadający rytm), zaprezentowanie narzędzi pracy: rola oświetlenia, sposoby nagrań. Podział klasy na 3 grupy. Wybór przez każdą grupę jednego utworu muzycznego do zobrazowania. Omówienie w grupach najważniejszych cech, momentów
w wybranej piosence.
Etap II – barwne eksperymenty chemiczne
Każda osoba wypróbowuje możliwości danej techniki i doświadczenia. Wszystkie grupy tworzą „scenariusz” utworu muzycznego, rozpisując: czas, charakterystyczne momenty utworu (pauza, szybciej/wolniej, mocniejszy dźwięk) oraz język plastyczny (doświadczenie), który wykorzystają do podkreślenia muzyki. Następuje dokładny podział
ról:, kto jest odpowiedzialny za dany dźwięk, jaki kolor i eksperyment wykorzysta.
Uczestnicy nagrywają kamerą kolejne etapy utworu muzycznego. Snują barwną opowieść podporządkowaną wybranej muzyce i odpowiednio zrytmizowanej (trzymającą
w napięciu) narracji.
Etap III – podsumowanie
Na rzutniku pokazywany jest złożony klip muzyczny każdej grupy, którego cechy zostaną omówione na forum.
Opis
Czy dźwięk ma swój własny „kolor”? Zobaczmy go! Poprzez eksperymenty chemiczne
wyłońmy go i usłyszmy. Stwórzmy klip wideo z „dźwięczącego” koloru. Z koloru, który
na naszych oczach powstał, zmienił się i przekształcił. Oddajmy za pomocą barwy ducha i uczuciowość utworu muzycznego.
Czas
2 godziny
Materiały i narzędzia
• odczynniki chemiczne: ocet, kwas borowy, soda, amoniak, wodorotlenek sodu, woda
utleniona, witamina C, skrobia, jodyna, płyn do naczyń, terpentyna, olej, mleko, barwniki spożywcze (różne kolory), woda, 2 akwaria (jedna ściana czarna), 4 płaskie kuwety, papier A4, kredki (12 kolorów x 3 szt.), mazaki (3 kolory x 3 szt.)
Sprzęt
• rzutnik, biały ekran, 3 statywy, 3 aparaty fotograficzne z możliwością nagrywania,
2 lampy oświetlające, 3 odtwarzacze muzyczne, 10 piosenek (różne gatunki muzyczne)
Wiek uczestników
• 12-14 lat
Joanna Sitko
Fundacja artLAB (Polska)
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An artistic LABORATORY/colorful music stories
Objectives
- to increase the knowledge about the correlation of music and color (instrumentation
in music, as the exact equivalent of color in the painting) and the effect of color on the
sound reception (assignment of tones to color) – widening the knowledge related to
the color (warm/cold, light/dark, tone, semitone, the merit of saturation, resonance,
range)
Proceedings
Stage I – introducing the participants to the creative activities
Presentation of the possibility of creating multicolored chemical experiments (dyeing
milk and water with different colors, an intriguing mix of water colors, stages of formation of color, transformation of colors, drawing with colored streaks on the surface of
the water and milk). Discussion about the role of color in art and music (including on
the basis of the Kandinsky’s theory). Stressing the most important features of music
clips (repeatability, increasing / decreasing rhythm), presentation of work tools: the
role of lighting, methods of recordings. The division of classes in 3 groups. Each group
selects one piece of music to depict. Discussion in groups about key features and moments of the selected song.
Stage II – multicolored chemical experiments
Each person tries out the possibilities of a given technique and experiment. All groups
create a “scenario” of a piece of music, writing down: time, characteristic moments of
the piece (pause, faster/slower, more powerful sound) and artistic language (experience), which they will use to stress the music. The roles have to be assigned to particular
people; a person responsible for the sound, color, chosen experiment. The participants
record with the video camera the successive stages of a piece of music. They tell a
colorful story subordinated to the selected music and properly rhythmical (gripping)
narrative.
Stage III – Summary
A composed music clip of each group is shown by the projector, its characteristics will
be discussed at the forum.
Description
Does the sound have its own “color”? Let’s see it! Let’s find it through chemical experiments and hear it. Let’s create a video clip from “resonant” color which was created
in our eyes and then changed and transformed. Let’s show the spirit and sensibility of
a music piece track using colors.
Time
2 hours
Materials and tools
• Chemicals: vinegar, boric acid, sodium, ammonia, sodium hydroxide, water peroxide,
vitamin C, starch, iodine, dishwashing liquid, turpentine oil, milk, Food colorings (various colors), water, 2 aquariums (one wall black), 4 flat trays, A4 paper, crayons (12
colors x 3 pieces), highlighters (3 colors x 3 pieces)
Equipment
• Video projector, white screen, 3 tripods, 3 cameras with recording, 2 illuminating
lamps, 3 music players, 10 songs (various genres)
Age of participants
• 12-14 years old
Joanna Sitko
ArtLAB Foundation (Poland)
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Telefon komórkowy i moje emocje
Cele
- rozwijanie wyobraźni
- rozwijanie zainteresowań artystycznych, filmowych i multimedialnych wśród młodzieży
Przebieg
1. Krótkie wprowadzenie (ok. 30 min): pokaz kilku animacji poklatkowych przy użyciu
popularnego wśród młodzieży serwisu YouTube lub Vimeo. Pokazanie nie tylko uznanych twórców – np. PES, Ithyle Griffiths, Takena, Władysław Starewicz, Jan Svankmajer, Allison Schulnik – ale także amatorskich animacji; prowadzący opowiedzą
o prostych sposobach na wyrażenie ekspresji za pomocą zdjęć i nagrywania wideo np.:
chaotyczne poruszanie telefonem: bieg, szybkość, niepokój.
2. Podział uczestników na 5 grup, każdy zespół losuje jedno z haseł wypisanych na
kartkach obejmujących temat uczuć i emocji np.: radość, smutek, gniew, niepokój,
miłość itp.
3. Uczestnicy z wykorzystaniem osobistych telefonów komórkowych tworzą własny film
łączony – animacja poklatkowa (zdjęcia) i wideo – na wylosowany temat; do dyspozycji
mają siebie i wszystko, co ich otacza (przestrzeń publiczną, patyki, kamienie, przypadkowe przedmioty codziennego użytku, farby); wspólnie opracowują krótki, prosty
scenariusz o charakterze abstrakcyjnym lub przedstawieniowym; nacisk na spontaniczność i eksperyment, liczy się bardziej wyrażenie emocji, materiał będzie połączony
w całość wg kolejności zdjęć i filmów.
4. Kiedy zespoły wykonają swoje „filmy”, będą mogły wybrać dostępne utwory muzyki
klasycznej, które zostaną podłożone pod animację; w tym czasie prowadzący warsztat
przy użyciu odpowiedniego programu w szybki sposób ułożą zdjęcia i krótkie filmy –
kolejno – w całość.
5. Po krótkiej przerwie nastąpi pokaz wykonanych filmów.
Opis
Telefon komórkowy, powszechne narzędzie, może służyć do wyrażenia twórczej ekspresji i emocji. Warsztaty twórcze pozwolą na stworzenie filmu, w którym najważniejsze są: pomysłowość, spontaniczność i praca w grupie. Pozwoli to wnikliwiej spojrzeć
na otaczającą nas rzeczywistość.
Czas
4 godziny
Materiały
• przypadkowe przedmioty codziennego użytku, niepotrzebne, zepsute
Sprzęt
• laptop (dostęp do Internetu), projektor
Wiek uczestników
• 16-18 lat
Maria Kraśnicka
Fundacja artLAB (Polska)
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A mobile phone and my emotions
Objectives
- developing imagination
- developing artistic, film and multimedia interests among youth
Proceedings
1. Brief Introduction (approx. 30 min.): Demonstration of several stop-motion animation through popular among young people video sharing websites such as YouTube or
Vimeo. Showing not only recognized artists – e.g. PES, Ithyle Griffiths, Taken, Władyslaw Starewicz, Jan Svankmajer, Allison Schulnik – but also amateur animations;
the animator will talk about simple ways of expressing ideas using images and video
recording such.: chaotic telephone movement: run, speed, anxiety.
2. Division of participants into five groups, each team draws one of the slogans written
on the paper concerning feelings and emotions such as.: joy, sadness, anger, anxiety,
love, etc..
3. The participants using their personal mobile phones create their video combing stop
motion animation (images) and video – on a drawn topic; they may use everything that
is around them (the public space, sticks, stones, random everyday objects, paints);
they jointly develop a short, simple scenario of an abstract or representational character; the emphasis on spontaneity and experiment, expression of emotion is the most
important, the material will be linked together by the order of photos and videos.
4. When teams complete their “films” they can select the available classical music pieces to be added to the animation; at that time animators conducting a workshop using
the appropriate software will quickly collect photos and short films in one whole.
5. After a short break all films will be screened.
Description
Mobile phones being a universal tool can be used to express creative expression and
emotion. This workshop will allow for the creation of the film, in which the most important are: creativity, spontaneity and group work. This in turn will allow for a greater
observation of the reality around us.
Time
4 hours
Materials
• Random everyday objects, unwanted, broken
Equipment
• Laptop (internet access), the video projector
Age of participants
• 16-18 years old
Maria Kraśnicka
ArtLAB Foundation (Poland)
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Sztuka doświadczania architektury
Architektura to sztuka kształtowania przestrzeni. Architektura to nie tylko przestrzeń
odczytywana zmysłem wzroku. Przestrzeń ograniczona ścianami, mająca proporcje,
kompozycję, otwarcia widokowe na otaczający krajobraz. Jest obszarem doznań odbieranych również innymi zmysłami, np.: dotyk, słuch, węch. Podczas warsztatów grupa
dzieci będzie mogła zbudować własną przestrzeń architektoniczną opartą na zasadach
kompozycji i dzieci będą mogły modelować ją światłem (zmysł wzroku), ale również będą montować elementy pozwalające odczytywać tę przestrzeń dzięki dotykowi,
dźwiękom.
Architektura, jako obiekt sztuki, powinna być odbierana przez wszystkich niezależnie
od osobistych ograniczeń.
Osoby z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu muszą stworzyć sobie inne od wzrokowych sposoby odczytywania i orientacji w przestrzeni. To ciągle ta sama przestrzeń,
ale odbierana na podstawie innych bodźców.
Przebieg
Etap I
Przygotowanie elementów stałych przestrzeni (Koło Naukowe Studentów Architektury
Politechniki).
Etap II
Działanie z grupą dzieci i młodzieży: z 25-osobowej grupy powstają grupy dzieci
i młodzieży (po ok. 7 osób). Pierwsza grupa dobudowuje do stałych elementów nową
przestrzeń (kartony, flizelina), kształtuje ją kreatywnie za pomocą światła. Druga przygotowuje powierzchnie z piasku, gliny lub trzciny i desek itp.
Etap III
Każdy z uczestników wybiera sposób odbioru przestrzeni architektonicznej.
Może poruszać się „po omacku” z zasłoniętymi oczami lub zatyczkami do uszu – od
ściany tekturowej przez ścianę z drewna (deski) i ścianę z tynkiem glinianym do ściany ze szpaleru miękkich gałęzi drzewek żywotnika (tuja). Rozstawione w przestrzeni
4 głośniki będą emitowały dźwięki, które uruchomią w wyobraźni grupy dzieci i młodzieży różne wrażenia, np.: przestronności, wnętrza ze sklepieniem czy dźwięki z parku
lub ruchu ulicznego.
Etap IV
Następnie uczestnicy mają za zadanie zanotować swoje wrażenia. Opisując przestrzeń,
mają ją namalować, wykorzystując sztalugi lub na planszy fakturowo z pomocą gliny –
dla ewentualnej grupy niedowidzącej.
Jest to powrót do wzrokowego przedstawienia doznań z wnętrza architektonicznego
a dla osób niedowidzących sposób przekazania swoich doznań osobom widzącym.
Opis
Architektura to sztuka kształtowania przestrzeni. Architektura to nie tylko przestrzeń
odczytywana zmysłem wzroku, ale również słuchem, dotykiem i węchem. Podczas
warsztatów grupa dzieci lub młodzieży będzie miała możliwość:
a) zbudowania przestrzeni wg własnego pomysłu
b) zbadania własnych odczuć przestrzennych oddzielnie za pomoczą wzroku lub słuchu,
lub dotyku
c) zanotowania poznanej przestrzeni (własne odczucia, wrażenia) za pomocą obrazu
malowanego na papierze lub na planszy fakturowo z pomocą gliny – dla ewentualnej
grupy niedowidzącej.
Materiały i narzędzia
• 10-25 sztalug, deski, podkłady, papier 50x70 cm (około 50-75 sztuk) pędzle i farby,
8-10 krzewów żywotnika w doniczkach, kwiaty (zapach – dla ewentualnej grupy niedowidzącej), kartony, taśmy klejące, piankowe rurki do izolacji termicznej, wiązanka
wikliny, folia gruba (około 10 m2), sprzęt grający i 4 głośniki, kasta-wanna budowlana
60 l ze żwirem, kasta-wanna budowlana 60 l gliny (z wykopu), tablica wykonana z płyty
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OSB, 5 sztuk desek podłogowych 6 krawędziaków 7x7x150 cm, 6 „szpikulców ogrodowych” – (do wbicia w ziemię krawędziaków), 4 noże do tapet, nożyczki duże, sznurek,
4-6 kielni i pace murarskie, 25 sztuk chustek lub okularów ochronnych (do zawiązania
oczu), ubrania ochronne (dla osób przy glinie), namiot
Wiek uczestników
• 7-18 lat
Agata Kania, Jan Kasper, Małgorzata Kocerka, Karolina Kotyrba,
Weronika Mostanecka, Magda Rolewska
Opieka artystyczna: dr hab. inż. arch. Radosław Barek
Politechnika Poznańska Koło Naukowe Studentów Architektury Poznań (Polska)
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The art of experiencing architecture
Architecture is the art of shaping space. Architecture is not only a space perceived
by the sense of sight. The space limited by walls, having proportions, composition,
an opening of the scenic to the surrounding landscape. It is also an area of sensations received by other senses, such as: touch, hearing, smell. During the workshop,
a group of children will be able to build their own architectural space based on the
principles of composition, the children will be able to model it with the light (sense of
sight), but also they will install elements to read this space by the touch and sounds.
Architecture, as an object of art, should be received by all people, regardless of personal limitations.
People with visual or hearing disabilities need to create a different from visual ways of
reading and orientation in space. It’s still the same space, but perceived through other
stimuli.
Proceedings
Stage I
Preparation of the fixed elements of the space (the Academic Cycle of the Students of
Architecture).
Stage II
Working with a group of children and adolescents: a 25-person group of children and
adolescents is divided into smaller groups (approx. 7 people). The first group adds to
the fixed elements the new space (boxes, interfacing) and shapes it by creative usage
of the light. The second group prepares surfaces with sand, clay or reeds and boards,
etc.
Stage III
Each participant chooses the way of perceiving the architectural space.
He/she can move “grope” blindfolded or with the earplugs – from the cardboard wall
through the timber wall (boards) to the earthen plaster wall and the wall with row
of soft branches of trees Arborvitae (Thuja). Four speakers placed in the space emit
sounds that will launch in the imagination of children and adolescents different impressions, for example: spaciousness, interior with vaulted ceilings and sounds of the park
or traffic.
Stage IV
Then the participants are supposed to write down their impressions. Describing the
space they are to paint it using canvas or on the textural board with the help of clay –
for any group of visually impaired participants.
It is a return to the visual presentation of the interior architectural experience and for
the visually impaired people it is a method of sharing their experience with sighted
people.
Description
Architecture is the art of shaping space. Architecture is not only a space read the sense
of sight, but also hearing, touch and smell. During the workshop, a group of children
or young people will be able to:
a) build a space according to their own ideas
b) examine their own spatial feelings using sight, hearing, or touch separately
c) make a note of the learned space (own feelings, impressions) using an image painted on paper or on the textural board with the help of clay – for any group of visually
impaired participants
Materials and tools
• 10-25 easels, boards, pads, paper, 50x70 cm (about 50-75 pieces) brushes and
paints, 8-10 Arborvitae shrubs in pots, flowers (smell – for a possible group of visually impaired participants), cardboard, tapes, foam tube thermal insulation bunch of
wicker, the film thick (about 10 m2), a stereo and 4 speakers, caste-Bath Building 60
l with gravel, caste-Bath Building 60 l clays (excavation), the array is made of OSB,
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5 pieces of boards floor timbers 7x7x150 6 cm, 6 “skewers garden” – (to be driven into
the ground squared), 4 knives, wallpaper, large scissors, string, 4-6 Masonry trowels
and floats, 25 pieces handkerchiefs or goggles (to blindfold the eyes), protective clothing (for people with clay), tent
Age of participants
• 7-18 years old
Agata Kania, Jan Kasper, Małgorzata Kocerka, Karolina Kotyrba,
Weronika Mostanecka, Magda Rolewska
Artistic supervision: PhD Engeenier Radosław Barek
Poznań University of Technology, the Academic Circle of the Students of Architecture (Poland)
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Maszyny dźwiękowe
Wprowadzenie – ćwiczenia koordynacyjne
- Rozmowa z uczniami na temat umiejętności potrzebnych do gry na instrumencie –
podkreślenie jedoczesnego wykonywania wielu czynności.
- Ćwiczenia koordynacyjne realizowane w grupie (klepanie ręką głowy przy jednoczesnym masowaniu brzucha, malowanie okręgów jedną ręką w pionie i przesuwanie
w poziomie drugą, naprzemienne krzyżowanie nóg przy pionowej pracy rąk itp.)
Prezentacja filmu
- Rozmowa na temat cech charakteryzujących muzyka: kreatywność.
- Prezentacja filmu Music for six drummers and one apartment (skandynawscy perkusiści grający w mieszkaniu na różnych sprzętach domowego użytku) – omówienie
wrażeń.
Moje ciało jest instrumentem
- Rozmowa na temat, w jaki sposób ciało może być instrumentem. Prezentacja różnych
odgłosów (klaśnięcie, tupnięcie, dmuchnięcie, uderzenie pięścią w klatkę piersiową,
parsknięcie itp.) powtarzanych przez uczniów; prezentacja własnych pomysłów.
- Prowadzący za pomocą gęstodźwięków przedstawia schematy rytmiczne na 3, 5, 7
i 9; odwzorowywanie przez uczniów.
- Podział uczniów na 3 grupy – wybór „dyrygentów”, zmieniających wykonywane schematy podczas ćwiczenia.
Prezentacja stworzonych przez studentów i uczniów instrumentów muzycznych
- Podział uczestniczących w zajęciach osób na pięć grup przypisanych do wybranych
maszyn dźwiękowych. Uczniowie mają czas, aby samodzielnie zapoznać się z ich działaniem, wymyślić nazwę oraz publicznie zaprezentować możliwości instrumentu.
Akompaniament rytmiczny
- Za pomocą maszyn dźwiękowych uczniowie tworzą akompaniament rytmiczny do
utworu Summoner’s call wykonywanego przez pianistkę. Wspólna realizacja utworu.
- Wykonanie współczesnego utworu na maszyny dźwiękowe, skomponowanego przez
studentów – omówienie partytury, podział ról.
Materiały i sprzęt
• projektor, pianino/instrument, maszyny dźwiękowe zbudowane z dostępnych materiałów (butelki, szuflady, miski, deseczki – w zależności od możliwości i kreatywności
uczestników)
Wiek uczestników
• 10-16 lat
Magdalena Myjak
Opieka artystyczna: mgr Katarzyna Kłys
Akademia Muzyczna w Łodzi (Polska)
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The sound machines
Introduction – coordination exercises
- The talk with students about the skills needed to play an instrument – stressing the
importance of simultaneous performance of many activities.
- Coordination exercises carried out in the group (spanking a head with a hand while
massaging the tummy; painting circles with one hand and vertically and horizontally
moving the other; alternating leg crossing with the vertical hand work, etc.).
Presentation of the video
- Talking about the characteristics of music: creativity.
- Presentation of the video entitled Music for six drummers and one apartment (Scandinavian drummers playing in an apartment on different household appliances) – the
overview of impressions.
My body is an instrument
- Talking about how the body can be an instrument. Presentation of the different sounds (clapping, patter, blowing, punching in the chest, the snort, etc.) to be repeated
by the students; presentation of their ideas.
- The animator using body percussion sounds shows rhythmic patterns for 3, 5, 7 and
9; the students repeat them.
- The division of students into 3 groups – the selection of “conductors” changing patterns performed during exercise.
Presentation of musical instruments created by the students and pupils
- Division of the participants of the workshop into five groups assigned to the selected
sound machines. Students have time to become familiar with their function, to come up
with the name and publicly present the possibilities of the instrument.
Rhythmic accompaniment
- Using the sound machines, students create a rhythmic accompaniment to the song
Summoner’s call performed by the pianist. The common performance of the song.
- The performance of a new song composed by students on the sound machine, – the
discussion of the score, the division of roles.
Materials and equipment
• Video projector, piano/instrument, sound machines built from available materials
(bottles, drawers, bowls, boards – depending on the capabilities and creativity of participants)
Age of participants
• 10-16 years old
Magdalena Myjak
Artistic supervision: Katarzyna Kłys
Academy of Music in Lodz (Poland)
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Dźwięki miasta
Cele
- rozwój emocjonalny inspirowany podmiotowymi doświadczeniami podczas kreacji
plastycznej i recepcji muzyki
- rozwój wyobraźni
- kształtowanie kompetencji odbioru sztuki
Zadanie
Istotą planowanego działania są transformacje stanów emocjonalnych między modalnościami: myślową, muzyczną a obrazową. Uczestnicy określą „rytm miasta“ poprzez
charakter muzyki, a następnie przełożą te doświadczenia na środki wyrazu plastycznego.
Muzyka będzie miała zróżnicowany charakter: smutna, wesoła, szybka, wolna, cicha,
głośna, w zamyśle ma być inspiracją do tworzenia skojarzeń z miastem – jego wyglądem, rytmem życia oraz ma wywoływać podmiotowe odczucia uczestników jako
mieszkańców miasta.
Temat i forma działania
Forma pracy plastycznej indywidualna. Dyskusja wprowadzająca i rozmowa podsumowująca mają formę zbiorową.
Przebieg zajęć
Etap I
Rozmowa o mieście, której celem jest ustalenie obserwacji, doświadczeń i wiedzy
o mieście. Akcent zostaje położony na dwie kwestie: 1) dźwięków miasta i muzyki, jaką
tworzy miasto oraz 2) wizualne doświadczenia – rytmy, proporcje, kierunki, kontrasty,
statyka i dynamika miasta.
Etap II
Transformacja muzyki na „doświadczanie miasta“ i stworzenie tła kompozycji. Uczestnicy słuchają fragmentów muzyki i określają na zasadzie skojarzeń elementy miasta,
które kojarzą im się z danym fragmentem oraz rytm życia miasta (komunikacja, ludzie,
urbanistyka). Podczas tej „rozmowy“ wykonują tło pod dalszą kompozycję.
Etap III
Tworzenie kompozycji: Obraz rytmu miasta. Uczestnicy tworzą obraz miasta inspirowany muzyką i rozmową. Zaznaczają w niej subiektywne emocje, jakie budzą w nich
„rytmy miasta“, jego urbanistyka, formy i dźwięki oraz rytm funkcjonowania w mieście.
Miasto raz jest jasne i bezpieczne, innym razem ciemne, budzące lęk.
Etap IV
Rozmowa podsumowująca. Wstępem do rozmowy jest ułożenie prac w dwóch rzędach,
pośrodku jest wolne miejsce umownie określone przez prowadzącego jako główna ulica
miasta. Uczniowie idąc główną ulicą miasta, mijają się, rozmawiają, witają, oglądają
prace, które powstały i wymieniają się uwagami i odczuciami.
Materiały
• farby, kredki, ołówki, papier kolorowy, ścinki materiałów, kleje, mazaki, nożyczki,
gazety, pędzle, kartki A2, farby akrylowe
Wiek uczestników
• 7-12 lat
Mariola Jarocka, Katarzyna Malewicz, Dominika Wojtowicz
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska)
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Sounds of the city
Objectives
- emotional development inspired by the artistic creation and reception of music
- development of imagination
- development of competence in reception of art
Task
The essence of the proposed actions are transformations of emotional states between
modalities: mental, musical and pictorial. Participants determine the “rhythm of the
city” through the character of the music, and then translate these experiences into the
means of artistic expression.
Music will be different in its nature: sad, happy, fast, slow, quiet, loud, it is meant to be
an inspiration to create associations with the city – its appearance, the rhythm of life, it
is supposed to cause subjective feelings of participants as residents of the city.
Theme and form of action
An individual artwork. The introductory discussion and the summarizing conversation
have a collective form.
Proceedings
Stage I
A talk about the city, the purpose of which is to establish observation, experience and
knowledge of the city. Emphasis is placed on two issues: 1) the sounds of the city and
the music the city makes and 2) a visual experience – rhythms, proportions, lines,
contrasts, statics and dynamics of the city.
Stage II
The transformation of the music on “experiencing the city” and the creation of background compositions. Participants listen to pieces of music and determine on the basis
of associations parts of the city, which they associate with a given fragment and the
rhythm of city life (communication, people, urban planning). During this “conversation”
they perform background for further composition.
Stage III
Creation of the composition: The image of the city rhythm. Participants form a picture of the city inspired by music and conversation. They indicate in it the subjective
emotions that resonate in them “rhythms of the city,” its planning, forms and sounds
and rhythm of functioning in the city. Sometimes the city is clear and safe, sometimes
dark, terrifying.
Stage IV
The summarizing talk. An introduction to the conversation is to put the works in two
rows, there is the free space in the middle conventionally defined by the animator as
the main street of the town. Students walk down the main street of the city, they pass
out, talk, greet, watch works, which were created and exchange observations and
feelings.
Materials
• Paints, crayons, pencils, colored paper, scrap materials, glue, markers, scissors, paper, brushes, cards A2, acrylic paint
Age of participants
• 7-12 years old
Mariola Jarocka, Katarzyna Malewicz, Dominika Wójtowicz
Siedlce University of Natural Science and Humanities (Poland)
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Program/warsztaty, forum
12 maja (poniedziałek)
16.30-18.00 Forum Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą
16.30 ProArt (studenci Psychologii UAM) Warsztat: Narzędzia psychologiczno-pedagogiczne do warsztatowej pracy z dziećmi i młodzieżą, cz.1
13 maja (wtorek)
10.00-12.30 Warsztaty z dziećmi i młodzieżą, park Cytadela, ok. Amfiteatru
17.00-20.00 Forum Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą
17.00-20.00 prof. Eugeniusz Józefowski Odkrywanie i ukrywanie – warsztat dla
studentów, nauczycieli i animatorów
17.00-19.00 Monika Goetzendorf-Grabowska, dr Beata Marcinkowska portreTy,
konterfekTy warsztat dla studentów, nauczycieli i animatorów
14 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
18.00-19.30 Krzysztof Dziemian Aktywność vs. Uważność – zaprojektowana sytuacja warsztatowa w przestrzeni publicznej – warsztat dla studentów, nauczycieli
i animatorów
19.30 dyskusja
15 maja (czwartek)
10.00-12.30 Warsztaty z dziećmi i młodzieżą, park Cytadela, ok. Amfiteatru
17.00-20.00 Forum Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą
17.00-17.45 Oblicze wiosny – koncert kwartetu smyczkowego ANOVA
18.00-20.00 prof. Marcin Berdyszak Wiersze, nie wiersze – warsztat dla studentów,
nauczycieli i animatorów
16 maja (piątek)
9.30-14.00 Forum Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1/Za Cytadelą
9.30-11.00 ProArt (studenci Psychologii UAM) Warsztat: Narzędzia psychologicznopedagogiczne do warsztatowej pracy z dziećmi i młodzieżą, cz.2
11.15-13.00 prezentacje warsztatów zrealizowanych podczas Kieszeni Vincenta
13.00 dyskusja
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Program/Workshops, Forum
May 12 (Monday)
16.30-18.00 the Forum at the Common Scene, Brandstaetter 1/Za Cytadelą Street
16.30 ProArt (the psychology students of the Adam Mickiewicz University) A workshop: Psychological and pedagogical tools for the workshop work with children and young people, part 1
May 13 (Tuesday)
10.00-12.30 Workshops with children and youth, Citadel Park, next to the Amphitheatre
17.00-20.00 the Forum at the Common Scene, Brandstaetter 1/Za Cytadelą Street
17.00-20.00 Professor Eugeniusz Józefowski The book about discovering – a workshop for students, teachers and animators
17.00-19.00 Monika Goetzendorf-Grabowska, PhD Beata Marcinkowska, Portraits, Counterfeits, a workshop for students, teachers and animators
May 14 (Wednesday)
10.00-12.30 Workshops with children and youth, Citadel Park, next to the Amphitheatre
18.00-20.00 the Forum at the Common Scene, Brandstaetter 1/Za Cytadelą Street
18.00-19.30 Krzysztof Dziemian Activity vs. Mindfulness – A planned workshop situation in a public space - a workshop for students, teachers and animators
19.30 discussion
May 15 (Thursday)
10.00-12.30 Workshops with children and youth, Citadel Park, next to the Amphitheatre
17.00-20.00 the Forum at the Common Scene, Brandstaetter 1/Za Cytadelą Street
17.00-17.45 The face of spring – a concert of the string quartet ANOVA (free admission)
18.00-20.00 Professor Marcin Berdyszak Poems, not poems – a workshop for students, teachers and animators
May 16 (Friday)
9.30-14.00 the Forum at the Common Scene, Brandstaetter 1/Za Cytadelą Street
9.30-11.00 ProArt (the psychology students of the Adam Mickiewicz University)
Psychological and pedagogical tools for workshops with children and young people,
part 2
11.15-13.00 presentation of the workshops conducted during the Vincent’s Pocket
13.00 discussion
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Wiersze, nie wiersze
Marcin Berdyszak
Problematyka
Istota warsztatu polega na postawieniu uczestników wobec określonych ograniczeń,
które wymuszają na wyobraźni powody do prób odkrywania nowych sensów i wartości. Ograniczenie oraz doświadczenie bezpośrednie, wobec którego stają uczestnicy,
wymusza również obserwacje i zdobywanie wiedzy, nawet zdawałoby się banalnej,
potocznej, dzięki oglądowi rzeczywistości, a nie bazowaniu na wiedzy o niej, czy też
na schematach wiedzy lub wyobrażeniach. Ten ogląd, to doświadczenie uwalnia nas
od ewentualnych spekulacji i stanowi konkretny materiał do pracy twórczej, w której
ograniczenie stawia uczestników wobec poszukiwań, aby spróbować nadać sens i jakąś
wartość nowej całości.
Przebieg
Uczestnicy zostali podzieleni na grupy dwu- i trzyosobowe, następnie każda z grup
miała za zadanie udać się w trzy różne (przeze mnie wyznaczone) miejsca jak na przykład stacja benzynowa, toaleta czy park, a nawet tramwaj. W jednym z miejsc, grupa
miała wypisać po 15 czasowników w takich formach, jakie tam występują, w drugim
15 rzeczowników również w takiej liczbie jaka występuje w danym miejscu czy sytuacji
oraz 15 przymiotników. Razem każda grupa miała do dyspozycji 45 słów. Po zebraniu
45 słów grupy wracały we właściwej sobie kolejności, a następnie wszyscy otrzymali jednakowe zadanie polegające na ułożeniu dowolnego tekstu z użyciem tylko tych
wyrazów, w takiej, a nie innej ilości, czyli 45, nie dodając niczego łącznie ze znakami
interpunkcyjnymi, a sposób zapisu był dowolny i miał mieć wpływ na jego odczytanie.
Wszystkie teksty zostały zaprezentowane-przeczytane na głos, a później mieliśmy okazję do wspólnej analizy i refleksji.
Miejsce
Różne wyznaczone miejsca: przystanek, park, tramwaj, stacja benzynowa, sklep spożywczy itp.
Liczba uczestników
W warsztacie wzięły udział 22 osoby.
Materiały
• kartki ołówki, długopisy
Marcin Berdyszak
Urodzony w Poznaniu w 1964 roku. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Włodzimierza
Dudkowiaka oraz z rzeźby w pracowni prof. Macieja Szańkowskiego w PWSSP w Poznaniu w 1988 roku. Od 1989 roku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu,
a obecnie Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Członek Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego „Magazyn”, którego jest współzałożycielem wraz z Tadeuszem
Wieczorkiem, Piotrem Pawlakiem i Wojciechem Nowakiem.
Zajmuje się instalacją, obiektem, działaniami multimedialnymi i rysunkiem. Swoje prace prezentował na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych między innymi
w Polsce, Niemczech, Słowacji, Finlandii, Austrii, Szwecji, Meksyku, Wielkiej Brytanii,
Litwie, USA, Izraelu, Czechach i Japonii. Jego prace znajdują się w kolekcjach polskich
i zagranicznych.
Brał udział w licznych spotkaniach i konferencjach dotyczących edukacji artystycznej.
Zrealizował kilkadziesiąt warsztatów autorskich w kraju i za granicą.
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Poems, not poems
Marcin Berdyszak
Issues
The essence of the workshop involves confronting the participants with certain restrictions that force the imagination to try to discover new meanings and values. The
restriction and direct experience faced by the participants, enforces the observations
and the acquisition of knowledge, even seemingly banal and everyday but based on
the perception of the reality, not build on the theoretical knowledge or the schemes of
knowledge and their images. This view, this experience frees us from any speculation
and is a concrete material for a creative work, in which limitations met by the participants make them try to search for sense of and a value of a new whole.
Proceedings
The participants were divided into two and three persons groups, then each group
was asked to go to three different (which I selected) place such as a gas station, toilet
or park, and even a tram. In one of the places, the group had to write down 15 verbs
in such forms which they appeared there. In the second place the participants were to
write down 15 nouns also in such numbers that occurred in a given place or situation
and 15 adjectives. Together, each group had at its disposal 45 words. After collecting
the 45 words, the groups were coming back in the correct order. Then all received the
same task of creating any text using only found words, in such quantities and not another, it means 45 words without adding anything, including punctuation. However, the
recording method was optional and was to affect the reading. All texts were presented
–read aloud, and then we had the opportunity for a common analysis and reflection.
Place
Different selected places, a park, tram, gas station, grocery store, etc..
Number of participants
The workshop was attended by 22 people.
Materials
• Cards pencils, pens
Marcin Berdyszak
Born in Poznan in 1964. Diploma in painting in Professor Włodzimierz Dudkowiak studio
and in sculpture in Professor Maciej Szańkowskiego studio at the Academy of Fine Arts
in Poznań in 1988. Since 1989 he has been working for the Academy of Fine Arts in
Poznan, and now the University of Arts in Poznan. A member of the Association of Art
and Education “Magazine”, where he is a co-founder, along with Tadeusz Wieczorek,
Piotr Pawlak and Wojciech Nowak. He works in many artistic genre e.g. installation,
object, multimedia and drawing. He presented his works at numerous individual and
group exhibitions, among others in Poland, Germany, Slovakia, Finland, Austria, Sweden, Mexico, the UK, Lithuania, USA, Israel, Czech Republic and Japan. His works are
in the collections in Poland and abroad. He participated in numerous meetings and conferences on art education. He conducted many workshops in Poland and abroad.
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Aktywność vs. Uważność – zaprojektowana sytuacja warsztatowa w przestrzeni publicznej
Krzysztof Dziemian
Opis
Uczestnicy spotkania warsztatowego odbywającego się podczas forum Kieszeni Vincenta – studenci uczelni artystycznych i pedagogicznych, czyli przyszli edukatorzy sztuki,
będą zaproszeni do wykonania kilku indywidualnych i zbiorowych zadań w przestrzeni
miejskiej. Celem pierwszego z nich jest skupienie uwagi na kontakcie z drugim człowiekiem. Kontakcie – bycia tu i teraz, bez słów, bez fizyczności, na poziomie mentalnym,
w dążeniu do wyciszenia i maksymalnej uważności. W kolejnym działaniu uczestnicy
stworzą katalog haseł związanych z tematem tegorocznej Kieszeni Vincenta, aby na ich
podstawie przedstawić kompozycje w przestrzeni z osób i dostępnych rekwizytów. Zatrzymane obrazy minimalistycznie przedstawiające skojarzenia z tematem warsztatów
posłużą jako materiał do ćwiczenia uważności. Następne zadanie będzie eksplorowało
ruch i skojarzenia związane z dzieciństwem. W kolejnej aktywności skupimy się na wyartykułowaniu propozycji norm, oczekiwań czy żądań związanych ze sztuką, edukacją
i doświadczeniami indywidualnymi lub zbiorowymi związanymi z rozwojem człowieka.
Zebrany materiał posłuży do przygotowania transparentów lub szturmówek.
Czas
ok. 2 godziny
Materiały
• drewniane kije od miotły lub podobne ok. 40 szt., biała i czarna agrowłóknina, czarny
i biały spray, czarne i białe markery, czarna i biała taśma klejąca
Krzysztof Dziemian
Autor i prowadzący warsztat Start From Art podczas 13. edycji Kieszeni Vincenta
w Poznaniu, animator kultury, kulturoznawca, fotografik, performer, szczudlarz, w latach 2006-2009 instruktor i producent w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Prezes
i jeden z założycieli Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie Po Drodze
działającego na Suwalszczyźnie od 2004 r. Twórca, koordynator i uczestnik projektów międzynarodowych, młodzieżowych, artystycznych, warsztatowych, edukacyjnych
i społecznych w Polsce, Francji, na Syberii oraz Kubie. Stypendysta Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w 2009 roku w dziedzinie upowszechnianie kultury.
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Activity vs. Mindfulness – a designed workshop situation in
public space
Krzysztof Dziemian
Description
The participants of the workshop meeting held during the Forum of the Vincent’s Pocket
– the students of artistic and pedagogical colleges it means the future art educators
will be invited to perform several individual and collective tasks in the urban space.
This first one is the focus on contact with another human being. The contact of being
here and now, without words, without any physical aspects but on a mental level, in the
search for going for quiet and maximum mindfulness. In the next activity, participants
will create a catalog of terms related to the topic of this year’s Vincent’s Pocket in order
to use them to make a composition in space with people and props available. Still paintings depicting association with the theme of the workshop will serve as material for
practicing mindfulness. The next task will be to explore movement and connotations
associated with childhood. The subsequently activity will focus on articulation proposed standards, expectations or demands related to art, education and experience of
individual or collective associated with the development of the individual. The collected
material will be used to prepare banners or streamers.
Time
approx. two hours
Materials
• Wooden broom sticks or similar approx. 40 pieces, white and black interfacing, black
and white spray, black and white markers, black and white adhesive tape
Krzysztof Dziemian
An author and a person conducting the workshop entitled The skies during the 13th
edition of the Vincent’s Pocket in Poznan, an animator of culture, photographer, performer, stilt walker, 2006-2009 instructor and producer of the Children’s Art Centre in
Poznan. The president and one of the founders of the Association “Not by the Way”
acting in the Suwalki region since 2004. A Creator, coordinator and participant of many
international projects in Poland, France, Siberia and Cuba. A scholarship holder of the
Ministry of Culture and National Heritage in 2009 in the field of cultural promotion.
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portreTy, konterfekTy
Monika Goetzendorf-Grabowska
Beata Marcinkowska
Celem warsztatu jest stworzenie warunków do lepszego, wzajemnego poznania się
uczestników, uruchomienie pozawzrokowej percepcji zmysłowej w odbieraniu otoczenia, podjęcie pracy nad zmianą istniejących wyobrażeń na temat innych osób, uwrażliwienie na potrzeby i oczekiwania drugiej osoby – „TY”.
Podczas warsztatu uczestnicy podejmą pracę z własnym wyobrażeniem na temat innych osób poprzez anonimowe spotkanie i bezsłowny dialog oraz współpracę z druga
osobą – „TY”.
Poprzez zmysł dotyku, emocje i intuicję uczestnicy spróbują uruchomić inne, nowe,
pozawerbalne sposoby nawiązywania relacji, odbioru i przetwarzania informacji płynących od anonimowych, milczących interlokutorów, po to, by stworzyć ich „intuicyjnoemocjonalne” portrety.
Portret, dawniej konterfekt (od łacińskiego contrafacere „podrabiać”) – to przedstawienie wyglądu, wizerunku, podobizny konkretnego człowieka, modela w dowolnej technice plastycznej.
Podczas warsztatu uczestnicy będą malować osoby, których nie widzą i zamiast ich zewnętrznej podobizny percypowanej zmysłem wzroku, stworzą wizerunek wewnętrzny,
zdając się na zmysł dotyku, intuicję i odbiór emocjonalny.
Spotkanie rozpocznie się od „rozgrzewki”. Osoby staną w dwóch rzędach naprzeciwko
siebie, mając za zadanie dokończyć zdania:
Kiedy patrzę na ciebie to?...
Wiem na pewno...
Wydaje mi się...
Czuję, że...
Później przesuwają się o jedno miejsce i dokańczają zdania na temat kolejnej osoby,
do momentu, aż wszyscy uczestnicy spotkają się ze sobą.
Następnie przez całą salę zostaje rozciągnięta czarna tkanina-parawan. Uczestnicy zostaną podzielni na dwie grupy. Stojąc po przeciwnych stronach parawanu, mają za
zadanie odnaleźć jedną osobę po drugiej stronie parawanu.
Nawiąż niewerbalny kontakt, dialog z anonimową osobą po drugiej stronie parawanu.
Nie komunikując się słowami, poznaj osobę, którą masz po drugiej stronie.
Dłońmi, przy użyciu farb do malowania dziesięcioma palcami, namaluj portret osoby,
którą poznawałeś.
W omówieniu zwraca się uwagę na bogactwo informacji płynących drogą pozawerbalną.
Jak się czuliście?
Na co zwracaliście uwagę?
Materiały
• czarna tkanina szerokości 180 cm, długości 6-10 metrów, farby do malowania dziesięcioma palcami (przygotowane z mąki ziemniaczanej, żelatyny, mydła, gliceryny),
pigmenty, naczynia na farby, ręczniki jednorazowe, brystol biały o szerokości 100 cm,
20 metrów bieżących
Monika Goetzendorf-Grabowska
Artysta plastyk i pedagog. Autorka, kurator i współorganizatorka projektów artystycznoedukacyjnych (m.in. Ogólnopolskiego Przeglądu Projektów Artystyczno-Edukacyjnych
1999-2000, 2008, 2009, Festiwalu Sztuki Małego Dziecka 2000-2013, SEN 2008). Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty artystyczne. Zainteresowania z zakresu
rozwoju postawy twórczej u najmłodszych i pielęgnowania jej u dorosłych. Stypendium
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naukowe Prezydenta Miasta Łodzi (1997). Stypendium artystyczne MKiDN (2008).
Przewodnicząca Zarządu Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę PK InSEA. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg
Łódzki.
Realizacje z zakresu fotografii, instalacji artystycznej, grafiki użytkowej.
dr Beata Marcinkowska
Pracuje jako adiunkt w Katedrze Rzeźby, Intermediów i Działań w Przestrzeni na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Realizuje własne projekty
artystyczne – obiekty, instalacje. Prowadzi warsztaty artystyczne rozwoju osobistego
oraz rozwijania umiejętności twórczych. Autorka podręczników do plastyki do szkoły
podstawowej i gimnazjum.

Portraits, Counterfeits
Monika Goetzendorf-Grabowska
Beata Marcinkowska
The aim of the workshop is to create conditions for better mutual understating of the
participants, to start non visual sensory perception in perceiving an environment and
to work on changing the existing attitudes toward other people, being sensitive to the
needs and expectations of the other person – “YOU”.
During the workshop, participants will work on their own ideas about others through
an anonymous meeting, a wordless dialogue and cooperation with the other person –
“YOU”.
Through the sense of touch, emotions and intuition the participants will try to launch
new, non-verbal ways of establishing relations, receiving and processing information
coming from the anonymous silent interlocutors, in order to create their “intuitive and
emotional” portraits.
A portrait, formerly known in Polish as konterfekt (from the Latin contrafacere – “counterfeit”) – shows appearance, image and likeness of a specific person, a model in any
artistic technique.
During the workshop, participants will paint a person that cannot be seen, and instead
of their outer likeness perceived by sense of sight, they are to create an internal image
relying on the sense of touch, intuition and emotional reception.
The meeting will begin with a “warm-up”. People stand in two rows facing each other,
with the task to complete the sentences:
- When I look at you? ...
- I know for sure ...
- It seems to me ...
- I feel that ...
Then they move to another place and repeat activity in relation to another person, until
all the participants meet one another.
Then the black fabric-screen is stretched across a whole room. The participants are
divided into two groups. Standing on opposite sides of a screen, they are designed to
find a single person on the other side of a screen.
- Establish a non-verbal contact, a dialogue with an anonymous person on the other
side of a screen.
- Not communicating with words, meet the person on the other side.
- Using fingers and paints, paint a portrait of the person you have already met.
The discussion draws attention to the wealth of information flowing through non-verbal
forms of communication.
- How did you feel?
- What did you pay attention to?
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Materials
• Black fabric width of 180 cm, a length of 6-10 meters, paints for ten fingers (made
from potato starch, gelatin, soap, glycerin), pigments, dishes for paints, disposable
towels, white card stock with a width of 100 cm, 20 meters of
Monika Goetzendorf-Grabowska
An artist and educator. The author, curator and co-organizer of artistic educational
projects (including the National Festival of Art, Design and Education in 1999 to 2000,
2008, 2009,the Early Childhood Art Festival 2000-2013, SEN 2008). She conducts
personal development and art workshops. Her personal interests are related to the
field of development of creative attitude in the childhood and maintaining it in the
adulthood. A scholarship holder among other: the Scholarship of the Mayor of Łódź
(1997), artistic scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage (2008).
The president of the Management Board of the Polish Committee of the International
Society for Education through Art PK InSEA. A member of the Association of Polish
Artists and Designers, District of Lodz. Projects in the field of photography, installation
art, graphic design.
PhD Beata Marcinkowska
Works as an assistant professor in the Department of Sculpture, Intermedia and Space
Actions at the Faculty of Visual Arts in the Academy of Fine Arts in Lodz. She carries
out her own artistic projects – buildings and installations. She conducts art workshops
for personal development and the development of creative skills. The author of art
textbooks for primary and middle school.

portreTy, konterfekTy Portraits, Counterfeits
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Książka o odkrywaniu
Eugeniusz Józefowski
Problematyka
Każde nowe, podmiotowe odkrycie tworzy jakość życia i jest rozwojowe poznawczo.
Możemy powiedzieć, że od urodzenia zajmujemy się mniej lub bardziej intensywnie
odkrywaniem świata, czyli siebie, innych i otoczenia. Odkrywanie własnych możliwości,
odkrywanie inności innych, odkrywanie wpływu otoczenia na nas – ogólnie: odkrywanie
czegoś, czego dotychczas nie wiedzieliśmy, ale czego nikt inny niż my sami nie możemy
odkryć to istota tego poznawczego fenomenu. Za nas nikt inny tego nie zrobi. Jedni są
bardziej ciekawi świata inni mniej. A Ty?
Przebieg
Uczestnicy kładą się na ziemi i poddają się imaginacyjnemu spacerowi za pomocą techniki treningu wyobrażeniowego. Po jego zakończeniu za pomocą łopatki „odkrywają”
fragment trawy (darni) lub ziemi, świadomie tworząc w ten sposób część – „stronę”
książki. Następie wybierają się na spacer w najbliższe otoczenie. Używając przeźroczystej taśmy i palców, penetrują sensorycznie otoczenie, dotykając wybranych elementów najbliższej rzeczywistości dających się przenieść jako wizualne ślady. Podporządkowują to działanie idei, jaka pojawiła się podczas trwania treningu wyobrażeniowego.
Następnie montują przyniesione fragmenty taśmy na stronie swojej książki w dowolny
sposób. Po powstaniu stron książki wszystkich uczestników grupa zwiedza powstałe
prace i wypowiada się o nich. Ostatnim wypowiadającym się jest autor „strony”.
Miejsce
Park na Cytadeli w Poznaniu lub inne miejsce pozwalające na odkrycie niewielkiej
płaszczyzny trawy i pracę w ziemi.
Liczba uczestników
Nie mniej niż ośmiu, ale nie więcej niż dwudziestu.
Materiały
• łopatki ogrodnicze (niewielkie do sadzenia i lub przesadzania roślin) po jednej dla
każdego uczestnika, taśma klejąca przeźroczysta o szerokości 1,5 cm do 3 cm po jednej dla każdego uczestnika
Eugeniusz Józefowski
Ur. 1956, jest profesorem sztuk plastycznych. Posiada dorobek artystyczny w wielu
dyscyplinach sztuki: malarstwie, grafice, książce artystycznej, fotografii. Jednocześnie
od 1978 roku realizuje działania artystyczne, edukacyjne i arteterapeutyczne, które
traktuje jako formę twórczości artystycznej.
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The book about discovering
Eugeniusz Józefowski
Issues
Each new subjective discovery creates a quality of life and supports cognitive development. It can be said that from birth we have been more or less intensively exploring
the world, or ourselves, others and the environment. Discovering our abilities, discovering otherness of others, and exploring the impact of the environment on us – in
general: discovering something we have not known yet, but what no one else than we
can discover is the essence of this cognitive phenomenon. No one can do it instead of
us. Some people are more curious about the world than others. What about you?
Proceedings
The participants lie on the ground and go for an imaginative walk using the technique
of the mental training. After it they “discover” a piece of grass (turf) or the ground
with a spade, deliberately creating a part – the “page” of the book. Then they go for
a walk in the surrounding. Using transparent tape and fingers they sensory penetrate the environment, touching the selected elements giving of the reality that can be
moved as visual traces. The subordinate this action the idea that emerged during the
mental training. Then, they assemble parts brought by the tape to the side of the book.
When all books are ready the participants visit and speak about the books. The last
who talks the author of a “page”.
Place
Park at the Citadel in Poznan or other space allowing the discovery of a small plane of
grass and work in the ground.
Number of participants
Not less than eight, but not more than twenty.
Materials
• Little gardening spades one for each participant, transparent adhesive tape with
a width of 1.5 cm to 3 cm, one for each participant
Eugeniusz Józefowski
Born in 1956, a professor of visual arts. He has artistic achievements in many disciplines of art: painting, graphics, artistic book, photography. At the same time since
1978, he has been caring out artistic and educational activities including art therapy,
which he treats as a form of artistic creativity.

104

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

Książka o odkrywaniu The book about discovering

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

105

Psychologiczno-pedagogiczne... Psychological and pedagogical...

106

Kieszeń Vincenta Vincent’s Pocket

Psychologiczno-pedagogiczne narzędzia do warsztatowej pracy z dziećmi i młodzieżą
Celem głównym warsztatu jest zapoznanie uczestników z charakterystyką dynamiki
grupowej, wybranymi sposobami radzenia sobie ze stresem oraz podstawowymi zasadami komunikacji z dziećmi i młodzieżą. Wiedza i umiejętności z wyróżnionych obszarów pozwolą animatorom jeszcze efektywniej pracować z młodymi ludźmi, rozwijając
ich potencjał i ucząc ich poprzez sztukę.
Cele operacyjne
1) Uczestnik zna sytuacje trudne, które mogą mieć miejsce w trakcie pracy warsztatowej z dziećmi i młodzieżą oraz wie, jak sobie w nich radzić.
2) Uczestnik zna podstawy skutecznej komunikacji z dziećmi i młodzieżą.
3) Uczestnik zna podstawowe role grupowe i zasady dynamiki grupowej.
4) Uczestnik potrafi radzić sobie ze stresem w sytuacjach trudnych.
5) Uczestnik potrafi obserwować dynamikę grupy i dopasować się do sytuacji.
Przebieg
Część I
W ramach pierwszej części warsztatów zaplanowano następujące etapy (ćwiczenia):
1) Wstęp (wprowadzenie uczestników w tematykę zajęć) – 7 min.
2) Ćwiczenie: „Co by było, gdyby…?” (zapoznanie się uczestników ze sobą, pierwsze zetknięcie z tematem stresu, wprowadzenie, zwrócenie uwagi na problematykę, uczenie
odpowiedniego sposobu myślenia dotyczącego stresu) – 15 min.
3) Ćwiczenie: „Moje zasoby przeciw stresowi” (radzenie sobie ze stresem poprzez poszukiwanie informacji, działanie na własnych zasobach) – 15 min.
4) Ćwiczenie: „Mapy komunikacji” (zapoznanie uczestników z podstawową zasadą komunikacji z dziećmi i młodzieżą (uwspólnienie mapy pojęć, wspólny język i dbanie
i klarowność i wzajemne zrozumienie) – 15 min.
5) Ćwiczenie: „Role” (Zapoznanie uczestników z dynamiką grupy. Zasymilowanie problemów, które mogą się pojawić. W karykaturalny sposób pokazanie, jakie zachowania
mogą stanowić utrudnienie dla pracy trenera) – 20 min.
6) Zakończenie/podsumowanie.
Część II (po Warsztatach Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta)
W ramach drugiej części warsztatów zaplanowano dyskusję z animatorami na temat
doświadczeń w pracy warsztatowej z młodzieżą i dziećmi. Głównym celem będzie omówienie potencjalnych problemów, które pojawiły się w czasie pracy oraz wyciągnięcie
wniosków pozwalających usprawnić przyszłą pracę.
Mikołaj Basiński, Mateusz Skalski, Marianna Urbanek, Anna Maria Zielińska
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
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Psychological and pedagogical tools for workshops with children and young people
The main objective of the workshop is to familiarize its participants with the characteristics of group dynamics, selected methods of coping with stress and the basic principles of communication with children and the youth. Knowledge and skills in specified
areas allow animators to work more effectively with young people by developing their
potential and teaching them through art.
Operational objectives
1) The participant knows the difficult situations that may occur during the workshop
with children and young people, and knows how to handle them.
2) The participant knows the basics of the effective communication with children and
youth.
3) The participant knows the basic group roles and principles of group dynamics.
4) The participant is able to cope with stress in difficult situations.
5) The participant is able to observe the dynamics of the group and adapt to the situation.
Proceedings
Part I
The first part of the workshop is scheduled the following steps (exercises:)
1) Introduction (introduction to the theme of the workshop) – 7 min.
2) Exercise: “What would happen if ...?” (the participants acquaint with each other, the
first contact with the subject of stress, introduction, drawing attention to the issues,
learning proper mindset for stress) – 15 min.
3) Exercise: “My resources against stress” (coping with stress by seeking information,
the action on own resources) – 15 min.
4) Exercise: “Maps of communication” familiarizing the participants with the basic principle of communication with children and young people (searching for common maps of
concepts, a common language, care and clarity in mutual understanding) – 15 min.
5) Exercise: “Roles” (familiarizing the participants with the dynamics of the group.
Assimilation of problems that may arise. Using a caricatured way in showing what behaviors may constitute a problem in the work of the animator) – 20 min.
6) Conclusion/Summary
Part II (After the International Workshop Creative Anxiety Vincent’s Pocket)
In the second part of the workshop takes place the discussion with the animators on
experience in the workshop with youth and children. The main objective will be to
discuss potential problems that emerged during work and searching for solutions improving the future work.
Mikołaj Basiński, Mateusz Skalski, Marianna Urbanek, Anna Maria Zielińska
Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
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Być tu i teraz. Wspomaganie rozwoju poprzez świadome doświadczanie teraźniejszości
Beata Marcinkowska
Co oznacza być tu i teraz? Jak często jesteśmy obecni w teraźniejszości? Czy potrafimy odczuwać w pełni aktualne doświadczenia, ich smak, zapach, barwę, fakturę,
kształt? Czy potrafimy z dystansu spojrzeć na swoje emocje i myśli, jakie towarzyszą
nam w percepcji teraźniejszości?
W dzisiejszym pędzącym coraz szybciej świecie zbyt często zapominamy, że powinniśmy być dokładnie tutaj i właśnie teraz. Może wydawać się to absurdalne i niedorzeczne, przecież przebywamy tu, robimy coś właśnie teraz, w tej chwili. Ale czy jesteśmy całkowicie obecni wobec doświadczeń wynikających z tego, co się dzieje? Wobec
tego, co otacza nas na zewnątrz, jak również wobec własnych odczuć, myśl i emocji?
Często zdarza się, że czynności, którym się oddajemy wykonujemy mechanicznie, bezmyślnie, bez kontaktu ze sobą. Można zatem powiedzieć, że jesteśmy nieobecni w tym,
co robimy, lekceważymy bieżące chwile, a nawet stawiamy im opór.
W takim razie gdzie jesteśmy jak nie tu i teraz? Jon Kabat-Zinn, autor terapii poznawczej opartej na uważności, sądzi, że gdybyśmy wnikliwie obserwowali to, co absorbuje nasz umysł, na pewno zauważylibyśmy, „że znaczną część czasu i energii pochłania sięganie do wspomnień, odpływanie w marzenia albo żałowanie rzeczy, które
już stały się i nie wrócą”1. Uważa też, że równie dużo albo i więcej energii poświęcamy
na przewidywanie, planowanie, niepokojenie się i fantazjowanie o przyszłości, o tym,
co chcielibyśmy, by się zdarzyło i o tym, czego nie chcemy. „To wewnętrzne zaabsorbowanie, które trwa niemal cały czas, sprawia, że albo umyka nam mnóstwo szczegółów
z naszego życia, albo nie doceniamy ich wartości i znaczenia”2.
Każdego dnia wiele rzeczy wykonujemy bezwiednie i odruchowo bez pełnego zaangażowania. Marnujemy nasz potencjał, reagując automatycznie i podświadomie na
sytuacje, których doświadczamy, bo skoncentrowani jesteśmy na przeszłości, na tym,
co już odeszło lub na tym, co jeszcze nie nastało. Żałujemy tego, co było dobre i minęło. Dręczymy się czymś, co poszło nie tak w przeszłości. Albo snujemy marzenia
o przyszłości, w której wszystko potoczy się lepiej, szczęśliwiej, a nurtujące nas sprawy
przyjmą obrót zgodny z naszymi oczekiwaniami. A może zamartwiamy się na zapas,
projektując czarny scenariusz wydarzeń?
Współczesny nauczyciel duchowy Eckhart Tolle, autor książki Potęga teraźniejszości,
twierdzi, że „żyjemy uwięzieni w czasie, pod jarzmem przymusu, który każe naszemu
umysłowi żyć niemal wyłącznie wśród wspomnień i oczekiwań. Stąd niekończące się
pochłonięcie przeszłością i przyszłością oraz niechęć do tego, żeby oddać należną cześć
obecnej chwili i pozwolić jej być. (…) Czas nie przedstawia żadnej wartości, ponieważ
jest urojeniem. To nie on wydaje Ci się cenny, lecz jedyny punkt wyłączony z czasu: teraźniejszość. Ta rzeczywiście jest cenna. Wieczne teraz to jedyny stały czynnik – przestrzeń, w której toczy się całe twoje życie. Życie trwa właśnie teraz. Czy zdarzyło Ci się
coś przeżyć, zrobić, pomyśleć albo poczuć, kiedy indziej niż w teraźniejszości, właśnie
teraz? I czy sądzisz, że kiedykolwiek Ci się zdarzy? Czy cokolwiek może się zdarzyć
lub istnieć poza teraźniejszością? Odpowiedź jest chyba oczywista. Nic nie zdarzyło się
w przeszłości, wszystko zdarzyło się właśnie teraz”3.
Będąc tu i teraz uporczywie staramy się dotrzeć do następnej chwili. To zadanie
wywołuje stan wiecznego braku satysfakcji, a nawet stresu, bo nie pozwala realizować
się w chwili obecnej. Ważne, by zdać sobie z tego sprawę, bo życie to właśnie chwila
obecna, odrzucenie tego, to występowanie przeciwko niemu.
Zatem jeśli doświadczamy chwil teraźniejszych tylko powierzchownie, częściowo
1
2

3

Jon Kabat-Zinn, Życie piękna katastrofa, Warszawa, Wydawnictwo Czarna Owca 2013, s. 53.
ibidem, s. 53.
Tomasz Misiak-Niedźwiadek, (De)koncentracja, „Coaching” 2014, nr 2, s. 67.
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lub wcale, to najważniejsze momenty z naszego życia mogą umknąć niezauważone.
Ciągle mówimy, że jesteśmy zbyt zajęci, bez przerwy mamy coś ważniejszego do załatwienia i permanentnie za mało czasu żeby zwolnić, zatrzymać się i prawdziwie poczuć, zauważyć najzwyklejsze doznania. Począwszy od doznań sensorycznych, których
doświadczamy w każdej czynności, aż po relacje z innymi osobami, kontakt wzrokowy,
dotyk. „Kiedy działamy w tym trybie, bywa, że jemy, nie czując smaku, patrzymy, nie
widząc, słuchamy nie słysząc, i odzywamy się, nie wiedząc tak naprawdę, co mówimy”4. Takiego funkcjonowanie „po wierzchu” może mieć fatalne konsekwencje. Możemy przegapić wiele pięknych i istotnych rzeczy w życiu, jak również nie wykorzystać
naszych możliwości do rozwoju.
Pielęgnowanie uważnej obecności ma swój początek w medytacji buddyjskiej. Jej
istota jest dziś uniwersalna. Jest to określony sposób skupiania uwagi, umożliwiający zrozumienie samego siebie, a tym samym rozwiązanie wielu problemów zarówno
zdrowotnych jak i duchowych. W filozofii buddyjskiej najważniejsza jest chwila obecna,
gdyż wyłącznie w niej istniejemy, a przeszłość i przyszłość są złudzeniami. Istotny jest
stan umysłu, w którym się znajdujemy. Nie ma sensu zajmować się tym, co nie istnieje.
Rozmyślając o przeszłości czy przyszłości, jesteśmy przecież w teraźniejszości, a fakt
przenoszenia się do świata, którego nie ma, powoduje, że żyjemy złudzeniami. Ważne
jest, by nie oddzielać się od tego, co nas otacza i w każdej chwili mieć świadomość
tego, co robimy i myślimy.
„Aby naprawdę znaleźć się tam, gdzie jesteśmy, gdziekolwiek to jest, musimy zatrzymać się w swoim doświadczeniu na czas wystarczająco długi, aby mogła w nas
wniknąć obecna chwila; na czas wystarczająco długi, by prawdziwie poczuć obecną
chwilę, ujrzeć ją w pełni, uświadomić sobie i w ten sposób lepiej poznać i zrozumieć.
Tylko wówczas możemy przyjąć prawdę o tej chwili, wyciągnąć z niej naukę i ruszyć
dalej”5. Bycie tu i teraz to szczególny rodzaj uwagi, świadomej, bez osądu, krytyki
i skierowanej na bieżącą chwilę. To uważność, którą najprościej można opisać jako
„świadomość każdej chwili. Pielęgnuje się ją przez celową koncentrację na rzeczach,
nad którymi zwykle się nie zastanawiamy. Jest to systematyczny rozwój nowych rodzajów kontroli i mądrości w naszym życiu, oparty na naszych wewnętrznych zdolnościach,
relaksacji, skupiania uwagi, świadomości i percepcji”6.
Być tu i teraz oznacza prawdziwe delektowanie się rzeczywistością. Pełne skupienie
nad tym, co robimy w danym momencie. To złożenie deklaracji wierności dla teraźniejszości. Doświadczanie tu i teraz polega na autentycznej obecności bez peregrynacji do
przeszłych wydarzeń lub przyszłych nadziei i obaw. To autentyczna obecność w danym
miejscu i zaangażowanie siebie, swoich myśli i doznań, ale bez osądzania i oceniania.
To obserwacja tego, co się dzieje, bez nadawania znaczeń i bez tworzenia wyobrażeń.
To pełne i niczym niezakłócone doświadczanie tego, co jest. Bycie tu i teraz, to uświadomienie sobie obecności w ciele.
Bycie tu i teraz to deklaracja uważności, która niekiedy może okazać się brutalna
albo prowokacyjna. Bowiem nie zawsze wygodnie jest być tu i teraz. Może oznaczać to
konfrontację z samym sobą. Tu i teraz to czasami chwile bólu, smutku, rozpaczy czy
strachu. Jednak każda z nich, nawet ta niepożądana, może okazać się ważna, pomoże
odnaleźć samego siebie. Przebycie drogi do poznania siebie i głęboka akceptacja tego,
co na niej może się pojawić otwiera dostęp do bezpośredniego przeżywania i smakowania otaczającej rzeczywistości. Do możliwości przeżycia pełni szczęścia tu i teraz.
Bo gdzie i kiedy można być najbardziej szczęśliwym, jak nie tu i teraz?
Co sprzyja koncentracji na chwili obecnej? Co pomaga doświadczać jej w sposób
kompletny? Co zrobić, aby żyć tu i teraz?
Wystarczy zacząć od ćwiczeń polegających na skupianiu uwagi na prostych, codziennych zadaniach. Ważne jest, by obserwować wszystko, co bierze udział w konkretnej
4
5
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czynności tak, jak by wykonywało się ją pierwszy raz w życiu. Spróbować uruchomić
wszystkie zmysły i w skupieniu percypować czynniki i warunki towarzyszące zadaniu.
Dostrzegać wszystkie pozytywne myśli i uczucia, które się w tym czasie pojawiają.
Należy pamiętać jednak o tym, by te myśli i uczucia nie odciągnęły nas od tu i teraz,
gdzieś w inną czasoprzestrzeń. Trzeba raczej nauczyć się dostrzegania i przyjmowania
każdej pojawiającej się myśli, emocji czy odczucia płynącego z ciała jako obiektu obserwacji. Istotne jest, by wiedzieć, co się robi, kiedy się to robi.
Praktyka takiego rodzaju uważności może zmienić nasz stosunek do różnych rzeczy. Zaczniemy dostrzegać więcej i patrzeć bardziej wnikliwie. Zaczniemy zauważać
wewnętrzny porządek rzeczy i związki pomiędzy zjawiskami, na które wcześniej nie
zwracaliśmy uwagi. „Dzięki temu nasze odczucia staną się intensywniejsze, a nasze
życie bardziej realne. (…) Warto świadomie wprowadzić w życie nieco prostoty. Można
to osiągnąć, rezerwując sobie w ciągu dnia czas na chwilę spokoju i ciszy i wykorzystać
je do skupienia się na podstawowych doświadczeniach życia takich, jak oddychanie,
sygnały płynące z ciała czy przepływ myśli przez głowę. Dość szybko te formalne ćwiczenia (...) zaczną wpływać na codzienne życie”7.
Każda, nawet banalna, chwila naszego życia może być doświadczona z uważnością.
Autentyczne bycie tu i teraz to przybliżanie się do rzeczywistości, a przez to do samego siebie. W ten sposób tworzy się przestrzeń do urzeczywistnienia indywidulanych
możliwości twórczych, a w konsekwencji skuteczniejszego działania. Bycie tu i teraz to
wejście w stan otwarcia i wielowymiarowej percepcji. To wsiąknięcie w proces doznań
i dostrzeganie niezliczonej ilości bodźców. Taka intensyfikacja percepcji otwiera nowe
sposoby poznania świata, zmienia perspektywę postrzegania rzeczywistości. Pomaga
uzyskać dostęp do tego, co pozwala nam efektywnie wykorzystywać własne możliwości.
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Being here and now. Supporting development by conscious
experience of the present
Beata Marcinkowska
What does it mean to be here and now? How often are we present in the present?
Can we fully feel the current experience its taste, aroma, color, texture, shape? Can
we look back at our emotions and thoughts that accompany us in the perception of the
present?
In today’s fast paced world we forget too often that we should be right here and
right now. It may seem absurd and ridiculous, after all, we are here and we’re doing
something right now, at this moment. But are we fully present to the experience of
what is going on? In the perspective of what surrounds us outside, as well as to our
feelings, thoughts and emotions? It often happens that the activity which we perform,
we do mechanically, without thinking, without any contact with each other. We could
say that we are absent in what we do, we ignore the current moments, and even put
up resistance to them.
So where are we if not here and now? Jon Kabat-Zinn, the author of the cognitive
therapy based on mindfulness, believes that if we would carefully observe what absorbs
our mind, we could certainly noticed that “the significant amount of time and energy
consumes tapping into memories, passing out in dreams or regretting things that have
already been constant and do not come back “1. He also believes that we devote a lot of
energy to anticipate, plan, being concern, and fantasizing about the future, about what
we would like to happen and what we do not want. “This inner preoccupation, which
lasts almost all the time, makes it either escapes us a lot of the details of our lives, or
not appreciate their value and meaning”2.
Every day we do a lot of things unconsciously and instinctively, without the full commitment. We’re wasting our potential, automatically and subconsciously react to situations we experience, because we are focused on the past, on what has gone or what
has not yet come to pass. We regret things which were good and passed. We bother
with things that went wrong in the past. Or we dream of a future in which everything
goes better, happier, and things that bother us will fulfill our expectations. Or perhaps
we worry about the future, designing a black scenario?
The contemporary spiritual teacher Eckhart Tolle, author of the book entitled The
Power of Now, says that “we are trapped in time, under the yoke of restraint that makes our mind to live almost exclusively of memories and expectations. Hence the endless absorption of past and future, and aversion to give honor to the present moment
and let it be. (...) Time is of no value because it is a delusion. It’s not anything you feel
valuable, but only one point off of the time: the present. This really is valuable. Eternal
Now is the only constant factor – the space where your whole life goes. Life goes on
right now. Have you experienced anything, done, thought or felt elsewhere than in the
present, right now? And do you think it will ever happen? Can anything happen or exist
beyond the present? The answer is probably obvious. Nothing happened in the past, all
have happened just now”3.
Being here and now we are persistently trying to get to the next moment. This task
induces a state of perpetual dissatisfaction, and even stress because it does not allow
us to do our best. It is important to realize it, because life is precisely the present moment, the rejection of it is like a fight against it.
1

2
3
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So if we experience moments of the present only superficially, partially or not at all,
the most important moments of our lives can escape unnoticed. We always say we’re
so busy, we cannot have a break because we have something more important to do and
permanently we do not have enough time to slow down, stop and truly feel the most
ordinary experience. Starting from sensory sensations which we experience in each
activity, to the relationships with others, an eye contact or a touch. “When we operate
in this mode, it happens that we eat, not feeling the taste, look, without seeing, listen
without hearing, and speak, not really knowing what we say”4. Such a functioning “on
the surface” can have dramatic consequences. We may miss a lot of beautiful and significant things in life, and do not take advantage of opportunities for development.
The cultivation of the present moments has its origins in Buddhist meditation. Its
essence is now universal. It is a particular way of focusing attention, to help to understand the inner world, and thus the solution for many health and spiritual problems.
In Buddhist philosophy, the most important is the present moment, because it really
exists and the past and future are just illusions. Very important is also the state of mind
in which we find ourselves. It makes no sense to deal with something which does not
exist. Thinking about the past or the future, we are after all in the present, and the
fact that we move to a world that does not exist causes that we live with illusions. It is
important not to be separate from what surrounds us and at any time to be aware of
what we do and think now.
“To really find out where we are, wherever it is, we have to stay in your experience long enough to penetrate into the present moment; long enough to really feel the
moment, to see it fully, to realize it and thus get to know and understand it. Only then
can we accept the truth of this moment, learn from it and move on”5. Being here and
now is a special kind of conscious attention without judgment, criticism and pointing to
the current moment. This is mindfulness, which can be described as “consciousness of
time”. We may cultivate it through the deliberate focus on the things over which usually
do not think about. It is the systematic development of new kinds of control and wisdom in our lives, based on our internal abilities, relaxation, focus attention, awareness
and perception”6.
Being here and now means enjoying the true reality. The full concentration on
what we are doing at the moment. It’s making a declaration of loyalty to the present.
Experiencing here and now lies in the authentic presence without peregrination to past
events or future hopes and fears. This authentic presence in a given place and commitment to temporary thoughts and feelings, but without judgment and evaluation. This
is an observation of what is happening, without giving meaning and without creating
ideas. This is a complete and uninterrupted experience of what it is. Being here and
now, is the awareness of the presence of the body.
Being here and now is a declaration of mindfulness, which can sometimes be brutal
or provocative. Since it is not always convenient to be here and now. This could mean
a confrontation with ourselves. Here and now means sometimes moments of pain,
sadness, despair or fear. However, all of them, even this unwanted, may be important
to help to find ourselves. Going through the path of the self-knowledge and deep acceptance of what may appear opens a direct access to live and taste of the surrounding
reality. It is the possibility of experiencing complete happiness. Because where and
when you can be the most happy, if not here and now?
What does encourage concentration on the present moment? What helps you to
experience it in a complete manner? What should we do to live here and now?
We can start with exercises involving concentrating on simple, everyday tasks.
It is important to observe everything that is involved in a particular activity as if we
4
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would do it the first time in our life. We should try to run all the senses and perceive all
factors and conditions associated with the task. To recognize all the positive thoughts
and feelings present at this time there. Keeping in mind, however, that these thoughts
and feelings may take us from here and now, somewhere in a different space. We should rather learn to perceive and receive any emerging thoughts, emotions or feelings
flowing from the body as an object of observation. It is important to know what to do
and when to do it.
The practice of this kind of awareness can change our attitude towards different
things. We’ll start to see more and look more carefully. We’ll start to notice the internal order of things and relationships between phenomena, to which have not we paid
attention. “This means that our feelings will become more intense, and our life more
real. (...) It is worth putting deliberately a bit of simplicity to our lives. This can be
achieved by finding for a moment of peace and relaxation during the day time and use
them to focus on basic life experiences, such as respiration, signals from the body or
the flow of thoughts in the mind. Pretty soon these formal exercises (...) will affect
everyday life”7.
Any, even trivial moment of our life can be experienced with mindfulness. Authentic
being here and now is approaching the reality, and thus ourselves. In this way, we may
create the space for the realization of the creative possibilities and, consequently more
effective actions. Being here and now is the entrance to the open and multi-dimensional
perception. It is soaking in the process of sensation and perception of myriad of stimuli.
Such intensification of perception opens up new ways of knowing the world, changes
the perspective of perceiving reality. It helps to get access to the effectively usage of
our own abilities.
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Marcin Berdyszak
Urodzony w Poznaniu w 1964 roku. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka oraz z rzeźby w pracowni prof.
Macieja Szańkowskiego w PWSSP w Poznaniu
w 1988 roku. Od 1989 roku związany z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu (dawniej Akademią
Sztuk Pięknych), gdzie obecnie jest profesorem
i prowadzi Pracownię Działań Przestrzennych na
Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz
prowadzi zajęcia z warsztatów twórczości edukacyjnej na Wydziale Edukacji Artystycznej
wraz z Magdaleną Parnasow-Kujawą. W latach
1999-2002 prodziekan Wydziału Edukacji Artystycznej w ASP w Poznaniu. W latach 20022008 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich
i współpracy z zagranicą, obecnie rektor tejże
uczelni. Prowadzi również Pracownię Rzeźby
w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.
Członek Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego Magazyn, którego jest współzałożycielem wraz z Tadeuszem Wieczorkiem, Piotrem Pawlakiem i Wojciechem Nowakiem.
Zajmuje się instalacją, obiektem, rysunkiem. Swoje prace prezentował na różnych
wystawach zbiorowych i indywidualnych między innymi w Polsce, Niemczech, Słowacji,
Finlandii, Szwecji, Japonii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Litwie i USA.
Brał udział w licznych spotkaniach i konferencjach dotyczących edukacji artystycznej.
Zrealizował warsztaty autorskie w kraju i za granicą.
e-mail: marcin_berdyszak@wp.pl
Marcin Berdyszak
Born in Poznań in 1964. He received a degree in painting from Professor Włodzimierz
Dudkowiak and in sculpture from Professor Maciej Szańkowski at the Academy of Fine
Arts in Poznań in 1988. Since 1989 he has been working for the University of Arts
(formerly the Academy of Fine Arts) in Poznań, where he is now a lecturing professor,
supervises the spatial arts studio at the Faculty of Sculpture and Spatial Arts and, together with Magdalena Parnasow-Kujawa, has classes on educational creativity workshops at the Faculty of Artistic Education. In the years 1999-2002 he was Associate
Dean of the Faculty of Artistic Education. From 2002 to 2008 he was Pro-Vice-Chancellor for Student Affairs and International Cooperation. Since 2008 he has been Rector of
the UAP in Poznań. Moreover, he is in charge of the sculpture studio at the Institute of
Design of the Koszalin University of Technology.
A member of the MAGAZYN Art and Education Association, which he founded together with Tadeusz Wieczorek, Piotr Pawlak and Wojciech Nowak. He specialises in installation, object and drawing. He has presented his works at numerous collective and
individual exhibitions in Poland, Germany, Slovakia, Finland, Sweden, Japan, Mexico,
the UK, Lithuania, the USA and other countries.
He has taken part in many meetings and conferences devoted to artistic education.
He has run original workshops both in Poland and abroad.
e-mail: marcin_berdyszak@wp.pl
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Magdalena Parnasow-Kujawa
Urodzona 8 sierpnia 1975 roku w Poznaniu. Studia ukończyła z wyróżnieniem na
ASP w Poznaniu, na Wydziale Edukacji Artystycznej
w dwóch zakresach: krytyk i promotor sztuki oraz
edukator artystyczny. Studiowała także na Wydziale Grafiki tej samej uczelni. Zrobiła dyplom w zakresie grafiki warsztatowej i w zakresie malarstwa
sztalugowego.
Od 2003 roku pracuje jako asystentka prof. zw.
Marcina Berdyszaka na Uniwersytecie Artystycznym
w Poznaniu. Od 2010 roku jest kierownikiem Uniwersytetu Artystycznego III Wieku działającego
w ramach Uniwersytetu Artystycznego. W latach
2003-2006 pełniła funkcję skarbnika Polskiego
Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę (InSEA). Od 2007 roku jest
wiceprzewodniczącą tego stowarzyszenia.
W 2007 roku rozpoczęła współpracę z Muzeum
Narodowym w Poznaniu, w ramach której zajmuje się popularyzacją działań w obszarze rysunku
i malarstwa. W 2004 roku została laureatką Programu Stypendialnego Ministra Kultury
„Młoda Polska”.
W 2008 roku otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego półroczne
stypendium twórcze. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz litografią. Była uczestniczką wystaw w kraju i za granicą.
W 2012 roku obroniła doktorat na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Brała udział w licznych działaniach warsztatowych dla dzieci, młodzieży a także dla
osób dorosłych pochodzących z różnych grup społecznych.
e-mail: pracowniawarsztatow@o2.pl
Magdalena Parnasow-Kujawa
Born in Poznań on 8 August 1975. She graduated with honours from the Art Education School of the Academy of Fine Arts in Poznań with a diploma in two fields: art
criticism & promotion and art education. She also studied at the faculty of the Graphic
of the Academy. She has a diploma in art printing and in easel painting.
Since 2003 she has been an assistant to Professor Marcin Berdyszak of the University of Arts in Poznań. Since 2010 she has been a head of the Art University of the
Third Age which is part of the UAP. In the years 2003–2006 she was the Treasurer for
the Polish Committee of the International Society for Education through Art (InSEA).
Then she was the Vice President of the Association.
In 2007 she started cooperation with the National Museum in Poznań, based on popularising activities in the field of drawing and painting.
In 2004 she was given a Young Poland Scholarship by the Minister of Culture and
National Heritage.
In 2008 she also received a half-year creative scholarship from the Minister of Culture and National Heritage.
In 2012 she received a PhD from the Faculty of Graphics and Visual Communication
of the University of Arts in Poznań.
She deals with painting, graphic arts and lithography. She has contributed to
a number of exhibitions in Poland and abroad. She has taken part in numerous workshops for children, young people and adults from various social groups.
e-mail: pracowniawarsztatow@o2.pl
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Wojciech Nowak
Urodzony w Lesznie 5 lipca 1954 roku, zamieszkały w Poznaniu. Ukończył filologię polską ze specjalnością teatrologia na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Pracował
w Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora Marcinek
jako asystent reżysera i kierownik filii teatru.
Od 1987 roku pracuje w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, zajmuje się produkcją imprez
artystycznych. Prowadzi zajęcia z zakresu produkcji teatralnej i estradowej w Wyższej Szkole
Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Członek
założyciel Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego Magazyn. Aktywnie uczestniczy
w działaniach stowarzyszenia.
e-mail: voyteknovak@wp.pl

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