DZIENNIK Z WYPRAWY

1.
DLACZEGO
PASZPORT
DO SZTUKI?
CO NAS SKŁONIŁO
DO REALIZACJI PROJEKTU?

potrzebom młodzieży ze spektrum autyzmu oraz
ich rówieśników.
Obydwie grupy zmagają się z typowymi dla wieku,
problemami wchodzenia w dorosłość, budowania
relacji społecznych, szukania własnej tożsamości i możliwości rozwoju. Dodatkowo, nastolatki
ze spektrum autyzmu, muszą poradzić sobie ze
skutkami zaburzeń rozwoju i zdobyć akceptację
środowiska dla swej specyficznej inności.
Młodzież szuka miejsc w których mogłaby rozwinąć swoje zainteresowania. Jednak nie uważa,
że może to robić w instytucjach kultury. Naszym
celem było pokazanie takich placówek jako
miejsc, w których można zdobywać nowe umiejętności, spędzać czas wolny oraz nawiązywać
przyjaźnie.

„Paszport do sztuki” to wspólny projekt Fundacji Kultury bez Barier i instytucji kultury; projekt wymyślony
i zrealizowany w celu stworzenia oferty kulturalnej dla
młodzieży ze spektrum autyzmu oraz ich rówieśników.
W Warszawie z powodzeniem są realizowane
działania dla dzieci z autyzmem do 12 roku życia
oraz osób dorosłych. Oferty kulturalnej skierowanej do osób w wieku 13 - 18 lat jest niewiele.
A w przypadku osób ze spektrum autyzmu, nie
ma takich propozycji.
Postanowiliśmy wspólnie przeciwdziałać temu
brakowi i stworzyć ofertę, która zapełniłaby tę
lukę. Postawiliśmy na warsztaty odpowiadające
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PARTNERSTWO

cie terapeutów było ograniczane, w miarę możliW realizację projektu były włączone cztery znakomite, wości, do obserwacji, do stałego towarzyszenia
od lat działające na rzecz likwidowania barier insty- grupie i włączania się jedynie w sytuacjach, które
tucje kultury: Muzeum Łazienki Królewskie, Zachęta - sprawiały trudności uczestnikowi.
Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Pałacu Króla Jana
DLACZEGO PODRÓZ?
III w Wilanowie i Muzeum Narodowe w Warszawie.
W każdej z nich prowadzone są cenione w środowisku Zdecydowaliśmy się, że motyw podróży będzie idedziałania edukacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu. alnym łącznikiem dla oferty partnerskich instytucji.
Liderem projektu została Fundacja Kultury bez Uniwersalność tego motywu dawała edukatorom dużą
Barier, która spajała całość działań. Była to klu- swobodę w doborze tematów warsztatów. Dzięki temu
czowa rola ze względu na odmienny charak- mogliśmy odbyć podróż w czasie i poznać historię
ter każdego z partnerów i różnice w strukturze króla Stanisława Augusta oraz Jana III Sobieskiego,
organizacyjnej. Odpowiadała także za dotarcie poznać inspiracje podróżnicze polskich malarzy
do odbiorców i ich rekrutację na warsztaty, kon- i współczesnych artystów. Poruszane wątki, będące
sultacje scenariuszy i zapewnienie dostępności z pozoru odmiennymi, układały nam się dzięki temu
wszystkich wydarzeń.
w fascynującą podróż skutkującą odkrywaniem różWarsztaty dla młodzieży to kolejny krok w two- nych oblicz sztuki.
rzeniu przestrzeni przyjaznych dla osób z auty- Podróż, będąca myślą przewodnią warsztatów,
zmem. Partnerska współpraca przy tym projekcie odnosiła się także do drogi którą pokonali uczestbyła dla nas kluczowa.
nicy, aby lepiej poznać siebie i swoje możliwości
Zależało nam, aby czerpać od siebie nawzajem twórcze. Stanowiła zachętę do poszerzania zaini inspirować się w działaniach. Wspólnie stwo- teresowań oraz wrażliwości na sztukę.
rzyliśmy koncepcję warsztatów oraz materiałów Możliwość odwiedzenia czterech instytucji podpromocyjnych. A w trakcie realizacji warsztatów czas jednego cyklu, była niezwykle atrakcyjna dla
na bieżąco wymienialiśmy się wrażeniami ze spo- uczestników warsztatów.
tkań i podpowiadaliśmy rozwiązania, które się
sprawdziły.
Podejmując się realizacji tego projektu mieliśmy
wątpliwości i obawy związane z brakiem znajomości konkretnej grupy, która zostanie zaproszona do udziału w przedsięwzięciu. Było to dla
nas wszystkich nowe doświadczenie.
Zastanawialiśmy się, czy forma cyklu, w którym odwiedzamy cztery różne instytucje, będzie
odpowiednia dla osób z autyzmem. Dlatego
bardzo ważne było dla nas zminimalizowanie
uczestnikom stresu związanego z przebywaniem
w nowym miejscu. Kluczowa była obecność stałej osoby, odpowiedzialnej za zbieranie uczestników przed warsztatami i stały kontakt telefoniczny w przypadku kłopotów ze znalezieniem
miejsca zbiórki. Zależało nam na pełnym komforcie uczestników.
Kolejną kwestią była integracja uczestników.
Nie chcieliśmy, aby od początku towarzyszył
nam podział na uczestników z autyzmem i neurotypowych. Jak się okazało podczas spotkań,
młodzież współpracowała ze sobą, naturalnie
wchodziła w relacje a także pomagała sobie
nawzajem. Chcieliśmy, aby warsztaty były zaplanowane w taki sposób, by każdy z uczestników
mógł w jak największym stopniu samodzielnie
poradzić sobie z wykonywaniem zadań. Wspar-
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2.
PRZYGOTOWANIA DO
PODRÓŻY
SPOTKANIA ZESPOŁU

REKRUTACJA

Organizacje warsztatów poprzedziły spotkania całego
zespołu projektowego, w trakcie których ustalony
został harmonogram oraz zakres tematyczny warsztatów. Przy układaniu harmonogramu musieliśmy wziąć
pod uwagę możliwości lokalowe oraz warunki pogodowe.
Ważny był także podział obowiązków i ustalenie
sposobu przepływu informacji pomiędzy liderem
oraz partnerami projektu. Bardzo pomocnym rozwiązaniem okazał się wspólny dysk, do którego
dostęp mieli wszyscy członkowie zespołu. Gromadzone były tam dokumenty projektowe, harmonogram, scenariusze warsztatów oraz budżet.
Opracowaliśmy identyfikację wizualną projektu
nawiązującą do motywu podróży. Zależało
nam, aby materiały były atrakcyjne dla młodego
odbiorcy oraz nie wywoływały wrażenia, że jest to
projekt wyłącznie dla osób z autyzmem.

Najtrudniejszą fazą projektu była rekrutacjauczestników. Rozpoczęcie cyklu przypadło w pierwszym tygodniu września, czyli w momencie, w którym młodzież
rozpoczynała naukę w szkole i dopiero poznawała
grafik zajęć. Fakt ten miał wpływ na przebieg rekrutacji - do ostatniego momentu zbieraliśmy zgłoszenia
uczestników.
4

Początek roku jest także wymagającym czasem
dla osób ze spektrum autyzmu, pojawiają się
zmiany w planie dnia skutkujące koniecznością
dostosowania się do nowej sytuacji, do rytmu
szkoły i zajęć dodatkowych. W sytuacji organizowania kolejnych warsztatów, będziemy uważniej
dobierać terminy ich rozpoczęcia, tak, by nasza
propozycja nie zbiegała się w czasie z innymi,
dającymi się przewidzieć zmianami w życiu młodzieży z autyzmem.
W komunikacji wykorzystaliśmy w dużym stopniu strony internetowe oraz Facebook. Wszystkie
instytucje zamieściły informacje na swoich stronach www, profilach na portalach społecznościowych, w newsletterach i na ulotkach z grafikiem
NASZ POMYSŁ
zajęć edukacyjnych.
NA DOSTĘPNOŚĆ WARSZTATÓW
Osoby, które chciały wziąć udział w warsztatach,
wypełniały elektroniczną ankietę. W formularzach
Poznanie uczestników - pytania w formularzu
zgłoszeniowych zamieściliśmy pytania, dzięki
zgłoszeniowym
którym mogliśmy lepiej poznać uczestników oraz
Konsultacja scenariuszy przez terapeutę
ich potrzeby:
Dobór aktywności - zadania angażujące uczestWarsztaty będą odbywać się w różnych lokaliników, nauka poprzez zabawę i doświadczenia
zacjach w Warszawie. Czy potrzebujesz pomocy
Obecność dwóch prowadzących
w dotarciu do miejsca warsztatów?
Przedstawienie planu warsztatów na początku
Czy jesteś użytkownikiem AAC?
spotkania
Czy masz potrzeby i oczekiwania odnośnie
Praca w małych grupach do 10 osób
warsztatów i pracy w grupach, które chcesz,
Wsparcie uczestników podczas warsztatów
żebyśmy wzięli pod uwagę?
Obecność stałej osoby, pojawiającej się na każdym warsztacie bez względu na miejsce jego proWARSZTATY - ELEMENTY WSPÓLNE wadzenia
Możliwość udziału w warsztatach asystentów,
Na pierwszym spotkaniu uczestnicy otrzymali paszporty (teczki z przegródkami), w których przez cały rodziców
Maile przypominające o terminach i miejscu
czas trwania cyklu zbierali artefakty związane z temawarsztatów
tem warsztatów. Były to m.in. zakładki do książek,
Stały kontakt telefoniczny z uczestnikami (przypocztówki, zdjęcia, wykonane prace, przepisy kulipominanie
o terminach, pomoc w dotarciu do
narne.
Każdy warsztat rozpoczynał się od krótkiego instytucji)
wprowadzenia w działalność danej instytucji,
przedstawienia planu spotkania oraz przypomnienia zasad obowiązujących w czasie wydarzenia.
Na każdym warsztacie byli obecni terapeuta
i osoba z Fundacji Kultury bez Barier. Ich zadaniem było zebranie i przywitanie grupy oraz
wspieranie uczestników podczas aktywności.
Dzięki temu uczestnicy mieli zapewnione poczucie komfortu i stabilności.

5

3.
DZIENNIK
WYPRAWY
Scenariusze warsztatów były stworzone
z myślą o młodzieży. Co ciekawe podczas drugiego cyklu grono uczestników
powiększyło się o rodziców. Zdecydowaliśmy się na poszerzenie grupy o grono
rodziców, pod warunkiem, że będą oni
aktywnymi uczestnikami a nie biernymi
obserwatorami.
W trakcie rozmów rodzice podkreślali,
że brakuje im zajęć, w których mogliby
uczestniczyć razem ze swoimi dziećmi.
Warsztaty były dla nich punktem wyjścia
do rozmów o sztuce i dalszego zwiedzania
odwiedzanych miejsc. Mogli także zobaczyć swoje dzieci w zupełnie nowym środowisku i sytuacjach wymagających od
nich kreatywności i wyrażenia własnego
zdania.
Zachęcamy do zapoznania się z naszymi
pomysłami na warsztaty.

W ramach projektu zorganizowaliśmy dwa
cykle składające się z pięciu warsztatów.
Cztery warsztaty były przygotowane przez
inną instytucję, piąty warsztat był podsumowaniem cyklu. Warsztaty odbywały
się w piątki o godzinie 17:30 i trwały 90
minut. Jedynie warsztaty podsumowujące zostały zaplanowane na sobotnie
przedpołudnia.
Podczas każdego ze spotkań uczestnicy
odkrywali jak różne mogą być oblicza
podróży. Wspólnie odwiedzili Muzeum
Łazienki Królewskie, Zachętę - Narodową Galerię Sztuki, Muzeum Pałacu
Króla Jana III w Wilanowie i Muzeum
Narodowe w Warszawie.
Właściwy dobór tematów i aktywności
był bardzo potrzebny, aby utrzymać stałą
grupę uczestników i aby entuzjazm nie
opadał w trakcie trwania projektu.
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MUZEUM
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

Biblioteczka podróżna hrabiny Doroty Batowskiej
to jeden z obiektów znajdujących się w zbiorach
Muzeum Łazienki Królewskie. Znajdują się w niej
tzw. kieszonkowe wydania różnych książek, którymi interesowały się damy w XVIII wieku. Wśród
GRAND TOUR. NIEZWYKŁA PODRÓŻ
różnorodnych woluminów znalazły się poematy,
PO XVIII-WIECZNEJ EUROPIE
ale także pisma o tematyce religijnej czy naukoPodczas warsztatów w Łazienkach Królewskich wej. Biblioteczka stanowiła istotny przedmiot
możemy podróżować w czasie i przestrzeni. Do XVIII- wśród bagaży hrabiny.
-wiecznego Rzymu i Wenecji przeniosą nas widoki A jaki przedmiot Ty zabrałbyś ze sobą w podróż?
włoskie namalowane na obrazach i ścianach zabyt- Co jest dla Ciebie najważniejsze? Co pomogłoby
kowych wnętrz Pałacu Myślewickiego. Poprzez smaki Ci przetrwać w trudnych chwilach? Napisz lub
i zapachy można poznać nowości i odkrycia, które narysuj przedmiot na kartce i włóż do walizki.
zaskakiwały w minionych epokach.
Następnie uczestnicy kolejno wyciągają kartki
i wspólnie omawiają zebrany ekwipunek. https://
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
www.lazienki-krolewskie.pl/pl/katalog/obiekty/
Celem warsztatu było zachęcenie uczestników do lkr-1006
poznawania historii, sztuki i obyczajów poprzez
podróżowanie. Zastosowane metody miały na 2. Portret podróżnika
celu rozbudzenie ciekawości świata i zaintere- Ćwiczenie jest dwuetapowe. Najpierw oglądamy
sowanie ideą świadomego podróżowania. Miały i omawiamy wybrane portrety podróżników wykotakże zachęcić młodzież do otwarcia się na nowe nane podczas ich wojaży w XVIII wieku. Wśród
doświadczenia. Podczas warsztatów uczestnicy sportretowanych przez Pompeo Batoniego osób
odkrywali rolę podróży w zdobywaniu interdyscy- są m.in. artyści, magnaci, turyści. Wspólnie anaplinarnej wiedzy o świecie w minionych wiekach lizujemy obrazy rozpoznając ich elementy: strój
i współcześnie. Wybrane ćwiczenia mobilizują postaci, atrybuty, wnętrze, krajobraz. Następnie
młodzież do poszukiwania własnych upodobań przygotowujemy się do wykonania własnego
portretu z wymarzonej podróży. W zabytkowych
i samodzielnego kształtowania poglądów.
wnętrzach pałacu znajdujemy przedmioty, obrazy,
rzeźby, które chcielibyśmy oglądać podczas swoNASZ POMYSŁ NA WARSZTAT
jej podróży. Następnie pozujemy do zdjęcia-portretu. Jeśli warsztaty odbywają się poza muzeum,
można zaangażować uczestników do przygotowania atrybutów, a zdjęcia wykonać w plenerze.
Ćwiczenie jest inspirowane podróżami króla Stanisława Augusta.
3. Projektanci smaków
Wspólnie poznajemy przyprawy, które zostały
przywiezione do Polski z różnych stron świata.
Wśród przypraw są zarówno te, które stały się
popularne w dobie odkryć geograficznych, jak
i zioła wykorzystywane w krajach śródziemnomorskich. Przyprawy poznajemy poprzez zmysły:
wzrok, smak, zapach. Omawiamy ich pochodzenie
i zastosowanie. Następnie wybieramy trzy różne
i mieszamy je ze sobą według indywidualnego
upodobania. Przygotowanej mieszance nadajemy własną, wyjątkową nazwę np. „Magiczne
smaki”. Proponowane przyprawy: papryka słodka,
papryka ostra, kurkuma, curry, pieprz, kardamon,
goździk, cynamon, wanilia, liść laurowy, rozmaryn, oregano, gałka muszkatołowa.

1. Biblioteczka Pani Batowskiej czyli co zabrałbyś
w podróż gdybyś mógł wybrać tylko jedną rzecz?
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nia, owalności i ozdobności liter. W czasie warsztatów
zasiądziemy przy drewnianych pulpitach i spróbujemy pisać zarówno gęsimi piórami, jak i stalówkami
w obsadkach. Warsztaty prowadzone są w niepowtarzalnej scenerii pałacowych wnętrz oraz w namiocie
historycznym zaaranżowanym na dawne scriptorium.

4. Pocztówki z podróży. Kolaż.
Ćwiczenie podsumowujące warsztaty. W technice kolażu wykonujemy pocztówki na których
wyklejamy, rysujemy i dopisujemy wspomnienia z warsztatów. Pocztówki z przemyśleniami
z zajęć można także wysłać do kogoś lub do
samych siebie aby odczytać je po jakimś czasie
np. po zakończeniu cyklu warsztatowego.

NASZ POMYSŁ NA WARSZTAT

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ
Poszczególne ćwiczenia warto urozmaicić przygotowując obiekty nawiązujące wyglądem do
historycznych przedmiotów. Zasób reprodukcji dzieł sztuki i materiałów źródłowych można
poszerzyć wykorzystując prasę XVIII-wieczną:
wycinki z gazet, ilustracje.
Ze względu na wielość zadań, należy zwrócić
uwagę na dobre rozplanowanie czasu zajęć.

Potrzebne materiały

- zdjęcia ilustrujące historyczne i współczesne
środki transportu
- reprodukcje dzieł sztuki i portretów podróżników
- aparat fotograficzny typu polaroid lub/i aparat
cyfrowy
- flamastry permanentne
- papier
- taśma
- walizka/plecak/torba podróżna
- przyprawy
- pojemniki na przyprawy
- papierowe torebki

1. Rozszyfrowanie znaczenia słowa kaligrafia
oraz wprowadzenie do pisma kancelaryjnego,
którego przykładem jest np. podpis króla Jana III
oraz królowej Marii Kazimiery.
2. Wskazówki kaligraficzne – podstawowe informacje techniczne m.in. o sposobie trzymania
pióra, o ruchu dłoni podczas pisania, o grubych
i cienkich pociągnięciach pióra, odpowiednia
postawa podczas pisania.
3. Pierwsze ćwiczenia i wprawki kaligraficzne
wykonywane przez uczestników. Każdy uczestnik
jest przy własnym stanowisku i ma do dyspozycji
pulpit, papier, karty z wzornika, pióro i atrament.
4. Praca nad nauką małych i wielkich liter.
5. Do paszportu uczestnicy otrzymali wykaligrafowane przez prowadzącego swoje imię oraz
karty do ćwiczenia wielkich i małych liter.

MUZEUM PAŁACU KRÓLA
JANA III W WILANOWIE
KALIGRAFIA – (NIE)ZAPOMNIANA SZTUKA

Odkryjmy kunszt sztuki kreślenia liter w charakterze
pisma angielskiego! Wielką zaletą tego pisma, które
nazywa się dziś kursywą współczesną, była i jest
możliwość w miarę szybkiego pisania oraz łatwość
odczytywania. Pismo angielskie, w swej pierwotnej
odmianie, jaką jest cancellaresca, stało się krojem
powszechnie obowiązującym w czasach króla Jana III.
Poszczególne litery są smukłe i czytelne, a zarazem
mają nieco fantazyjne kształty. Pisanki angielskiej
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ
w uproszczonej wersji uczymy się w szkole, jednak po
kilku latach nauki wyrabiamy swój własny charakter Nie należy ubierać się na jasno, bo można się pobrupisma, zapominając o odpowiednim kącie nachyle- dzić tuszem. Nauka pisania wymaga cierpliwości.
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NASZ POMYSŁ NA WARSZTAT

Potrzebne materiały
- pióra,
- atrament
- wzornik czcionki
- pulpity
- wilgotne chusteczki

ZACHĘTA - NARODOWA
GALERIA SZTUKI
MAPA DO ZJEDZENIA
Myśląc o sztuce współczesnej i podróżach postanowiliśmy poprosić o poprowadzenie warsztatów Dorotę
Podlaską – malarkę, graficzkę, fotografkę, autorkę
akcji i interwencji w przestrzeni. Artystka dużo podróżuje i chętnie próbuje specjałów obcej kuchni. Nowe
smaki i potrawy są inspiracją dla wielu jej prac i akcji.
Kilka lat temu na wystawie w Zachęcie pokazywała
wykonane przez siebie czekoladki z owadami używanymi w kuchni azjatyckiej. Innym razem, w ramach
projektu „Słodki, gorzki, kwaśny” w Centrum Sztuki
Współczesnej Zamek Ujazdowski, zapraszała przechodniów do degustacji potraw w pięciu smakach
i barwach a potem prosiła o zapisanie związanych
z nimi wspomnień i skojarzeń. Artystka często również maluje pożywienie, między innymi na obrazach
z cyklu „Tablice do nauki alfabetów”, które znajdują
się w kolekcji Zachęty.

1. Wprowadzenie
Krótkie wprowadzenie o twórczości Doroty Podlaskiej i wątkach kulinarnych w jej twórczości.
Informacje o artystce:
http://www.podlaska.com/pl/
https://culture.pl/pl/tworca/dorota-podlaska
Prace z kolekcji Zachęty:
https://zacheta.art.pl/pl/kolekcja/artysci/dorota-podlaska
2. Podróżujące produkty żywnościowe
Na stole kładziemy dużą kartkę papieru z naszkicowaną mapą świata. Stojąc wokół mapy zastanawiamy się z jakich krajów pochodzą zgromadzone produkty żywnościowe (np. cieciorka,
daktyle, kakao, olej kokosowy, zielony groszek,
bataty itp.). Uczestnicy kolejno wskazują kraj
pochodzenia danego produktu i kładą produkt w odpowiednim miejscu na mapie świata.
Następnie rysują flamastrem drogę, którą produkt
musiał przebyć by trafić do Polski oraz szkicują
środek transportu - statek, samolot, ciężarówka itp.
Prowadzący wyświetla na ekranie zdjęcia z lotu
ptaka pokazujące jak wygląda ziemia w danym
kraju, np. omawiając buraki pokazujemy widok
pól, oliwki - gaje oliwne, kakao - dżunglę w Brazylii, pieprz - krajobrazy Indii itp. Slajdy ze zdjęciami
ziemi z lotu ptaka mają zainspirować uczestników do ułożenia mapy z kanapek.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Podróże łączą się ze smakowaniem obcych
kuchni. Nasza własna kultura kulinarna zmienia
się wraz z dostępnością importowanej żywności.
Na nasz rynek wpływa wiele produktów i wiele
pomysłów z różnych stron świata, wzbogacając lokalną tradycję. Niektóre produkty, warzywa,
owoce muszą odbyć długą drogę, żeby do nas
dotrzeć. Podczas warsztatów z artystką, Dorotą
Podlaską, rozmawialiśmy o podróżach kulinarnych i stworzyliśmy mapę świata do zjedzenia.
Kolorowy świat widziany z lotu ptaka - morza,
lądy, miasta, pola, lasy. Materiałem były kanapki
z różnokolorowymi pastami, które sami przygotowaliśmy. Zastanawialiśmy się skąd pochodzą
półprodukty (np. cieciorka, daktyle, kakao, olej
kokosowy, zielony groszek, bataty itp.), jaką odległość musiały pokonać, żeby dotrzeć do Polski.
Na końcu zjedliśmy naszą mapę.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ
Warto przygotować wcześniej odległości dzielące Polskę od krajów pochodzenia produktów
spisując je na kartkach. Zadaniem uczestników
jest dopasowanie poszczególnych odległości.
Uczestnicy mogą sprawdzać odległości korzystając z map dostępnych w telefonach komórkowych.
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pastami. Chleb może być różnorodny - tostowy,
wafle, pumpernikiel. Na stole z wcześniej naszkicowaną mapą świata uczestnicy układają
kanapki. Na przykład z kanapek z pastą z zielonego groszku można ułożyć trawniki i pola, z żółtej pasty z cieciorki - pustynię, z pokrojonych na
trójkąty wafli przełożonych pastami - dachy itp.
Pole do popisu dla wyobraźni.
Po ułożeniu mapy świata rozmawiamy o wspólnym dziele i robimy pamiątkowe zdjęcie. Zjadamy
kanapki :). Sprzątamy.

3. Pasty kanapkowe
Uczestników ustawiamy w pary. Każda para
losuje pastę, którą ma przygotować. Uczestnicy
dostają do ręki wydrukowany przepis. Ich zadaniem jest zgromadzenie produktów wskazanych
w przepisie i wyłożonych wcześniej na mapie,
przeniesienie ich na stół produkcyjny i przygotowanie past kanapkowych według otrzymanego
przepisu.

Przykładowy przepis: pasta z batatów

Składniki:
- 2 duże bataty
Potrzebne materiały
- 1 łyżeczka cynamonu
- projektor
- laptop
- 5 łyżek oleju kokosowego extra virgin
- duża kartka papieru z naszkicowaną mapą świata
- 1 łyżka syropu z agawy
- ewentualnie do rozcieńczenia: 2 łyżki mleka flamastry
roślinnego
- produkty na pasty kanapkowe zgodne
z przygotowanymi wcześniej przepisami
- różne rodzaje pieczywa
Przygotowanie:
1. Bataty obrać, ugotować na parze lub w wodzie, - narzędzia kuchenne: każda para powinna mieć
ostudzić (te czynności należy wykonać przed w zestawie m.in. deskę do krojenia, noże, miski
i miseczki, łyżki, widelce, blender, praskę do
warsztatami).
2. Olej kokosowy podgrzać aby się rozpuścił czosnku, wyciskarkę do cytryn
poprzez wstawienie słoika do naczynia z ciepłą - wydrukowane przepisy na pasty dla każdej grupy
wodą.
3. Bataty, cynamon, olej kokosowy i syrop z agawy
zblendować na gładką pastę.
4. Jeśli pasta jest za gęsta rozrzedzić mlekiem
roślinnym.

MUZEUM NARODOWE
W WARSZAWIE

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ

NA TROPIE PORCELANY,
CZYLI Z CHIN DO EUROPY

Warsztaty wymagają dużych przygotowań.
Warto zrobić listę ze spisem produktów, naczyń
i narzędzi potrzebnych do wykonania past, żeby
niczego nie zapomnieć, aby wszystko przynieść
na zajęcia. Część czynności należy wykonać
w domu przed warsztatami, np. umyć produkty,
ugotować warzywa, jeśli przepis tego wymaga.
Warto przygotować produkty tak, żeby na warsztatach tylko je kroić, łączyć i blendować.
Liczbę przepisów na pasty możemy zmniejszyć
albo zwiększyć zgodnie z liczbą uczestników
pamiętając o tym, żeby pasty były w różnych
kolorach.
Dobrze jest wcześniej w domu przygotować
pasty zgodnie z przepisami i ich spróbować,
żeby być pewnym, że przepisy są prawidłowe
a pasty smaczne.

Przez stulecia Chińczycy pilnie strzegli tajemnicy
wytwarzania porcelany, która zawsze fascynowała
pięknem i delikatnością. Na Starym Kontynencie sekret
jej receptury udało się odkryć dopiero w XVIII wieku.
Prześledźmy, krok po kroku, jak powstawały porcelanowe naczynia i w jaki sposób zdobiono je dawniej,
a jak dziś? Zaprojektujemy i wykonamy własną, „klasyczną” lub „nowoczesną” dekorację filiżanki.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Podróż kojarzy się z przemieszczaniem się
ludzi. Nie tylko oni podróżują. Z kraju do kraju,
z kontynentu na kontynent wędrują myśli, idee
i przedmioty. Porcelana – piękna, drogocenna
i niepowtarzalna. Jest doskonałym przykładem
jak zachwyt nad przedmiotem był impulsem dla
wynalazców w Europie.

4. Mapa świata z kanapek
Uczestnicy smarują kromki chleba kolorowymi
10
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3. Serwis łabędzi i pierwsza w Europie fabryka
porcelany
Poznajemy historię serwisu łabędziego – jednego z najwspanialszych serwisów porcelanowych jakie kiedykolwiek powstały (http://
cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/results?q=serwis+%C5%82ab%C4%99dzi&action=SimpleSearchAction&mdirids=1&type=-2)
Przy tej okazji poznajemy także podstawowe
informacje o pierwszej europejskiej manufakturze porcelany w Miśni.Wypełniamy drugą część
karty pracy.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ
1. Początek zajęć
Witamy się z grupą, omawiamy cel spotkania.
Opowiadamy w kilku zdaniach o czasie trwania
spotkania, ile dzieł zobaczymy, tego co będzie się
działo. Ustalamy zasady obowiązujące podczas
zajęć. Rozdajemy uczestnikom kartę pracy, którą
będą uzupełniali podczas spotkania.

W tej części zajęć łatwo jest popaść w monolog.
Osłabi to koncentrację uczestników. Dlatego
warto żebyśmy przemyśleli sobie przed zajęciami jakie pytania zadamy grupie aby zaangażować ich w tę część spotkania.
4. Pasaż porcelany w Muzeum Narodowym
w Warszawie
Każdy uczestnik otrzymuje kilka karteczek oraz
ołówki. Zadanie polega na spacerze pasażem
porcelany i wypisaniu jak największej liczby
motywów zdobniczych pojawiających się na porcelanie.
Na wykonanie zadania dajemy trzy minuty. Siadamy. Omawiamy znalezione motywy. Ustalamy,
które z nich występują najczęściej. Wypełniamy
trzecią część karty pracy.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ
Ważne jest abyśmy zasady obowiązujące podczas zajęć ustalili wspólnie a nie narzucali.
Zajęcia były przeprowadzone w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jednak z łatwością można
je zaadaptować do innej przestrzeni muzealnej
czy też klasy szkolnej.
2. Galeria Sztuki Dawnej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Rozmawiamy o tym skąd pochodzi porcelana
i jakie ma właściwości. Szukamy odpowiedzi na pytanie dlaczego wzbudziła w Europie
powszechny zachwyt. Opowiadamy o tym jak
pilnie strzeżona była receptura na porcelanę oraz
jak na Starym Kontynencie usiłowano ją odtworzyć. Omawiamy etapy produkcji porcelany.
Wypełniamy pierwszą część karty.

5. Galeria Wzornictwa Polskiego
Pokazujemy uczestnikom porcelanę tworzoną
w XX i XXI wieku. Omawiamy różnice (kształty,
kolorystyka). Rozmawiamy o sposobach nanoszenia dekoracji na porcelanę (farby, kalkomania,
natrysk). Wypełniamy czwartą część karty pracy.
6. Nasza porcelana
Uczestnicy otrzymują papierowe/plastikowe filiżanki. Ich zadaniem jest zaprojektowanie i wykonanie dekoracji naczynia według swojego pomysłu.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ
Urozmaiceniem tej części spotkania jest przyniesienie naczynia porcelanowego i np. porcelitowego o podobnych rozmiarach. Dzięki temu
możemy porównać ciężar naczyń. Przyda się
też latarka, dzięki której uczestnicy na własne
oczy będą mogli zaobserwować przeświecalność porcelany.
Można też wyświetlić film pokazujący etapy
produkcji porcelany.

Potrzebne materiały

- karta pracy ze zdaniami do uzupełnienia
rozwiązywania w trakcie spotkania.
- naczynie porcelanowe oraz zwykłe ceramiczne
- latarka, karteczki, ołówki,
- lfiliżanki do ozdobienia
- materiały do ozdabiania filiżanek: farby, pędzle,
naklejki, kartki i kredki do zaprojektowania własnej
dekoracji na porcelanie
11

MUZEUM PAŁACU KRÓLA
JANA III W WILANOWIE

nasiona ulubionych warzyw w podróż, przygotowując dla nich „pakiet startowy” z kompostu
i gliny. Nadajemy im formę kulek, czyli bomb
nasiennych.
Do przygotowanej kulki wkładamy pasek papieru.
NIE TAKI KORZEŃ PROSTY
Możemy na nim napisać adres lub opisać miejUczestnicy poznają tajemnice korzeniowych warzyw, sce w którym chcemy umieścić nasze nasiona.
ich zawiłe losy, podróże i kulinarne dzieje. Przeko- Może, to być zarówno doniczka na parapecie, jak
nają się, czy marchewka zawsze była pomarańczowa, i ogródek.
a ziemniak gościł na królewskim talerzu. Wszak to
co znajduje się na naszym stole nie jest bez znaczeO CZYM WARTO PAMIĘTAĆ
nia i też ma swoją historię! Warsztatom towarzyszą
zagadki, doświadczenia, obserwacje. Zobaczymy, jak Ze względu na częściowe zajęcia w terenie,
łatwo się w korzeniach poplątać i jakie sposoby mają należy pamiętać o odpowiednim stroju.
warzywa na pokonywanie dużych odległości.

Potrzebne materiały

- świeże warzywa
- globus
- znaczniki do przypięcia/przyklejenia – nazwy lub
symbole wybranych roślin (marchew, pasternak,
burak, ziemniak, topinambur, marek kucmerka,
skorzonera, świerząbek itd.);
- zafoliowane zdjęcia wybranych gatunków;
nóż, tarka, talerze (talerzyki jednorazowe)
– do przekrojenia warzyw

NASZ POMYSŁ NA WARSZTAT

Do wykonania kuli nasiennej:

- nasiona różnych warzyw korzennych (pasternak,
skorzonera, salsefia, burak, marchew, pietruszka,
rzodkiewka)
- glina, torf lub kompost
1. Muzeum to nie tylko architektura
- pudełeczko (do schowania gotowej kuli)
Spacer po ogrodzie warzywnym i poznawanie - skrawki papieru pakowego (do włożenia do środka
warzyw korzeniowych w terenie, w tym w szcze- kuli, tak aby uczestnicy mogli napisać adres
gólności: pasternaku, pietruszki, topinamburu, miejsce do którego chcą wysłać w podróż swoje
marka kucmerki, skorzonery.
nasiona)
2. Rozpoznawanie warzyw dotykiem.
Przejście do sali/namiotu edukacyjnego, gdzie
uczestnicy wykonali ćwiczenie na rozpoznawanie warzyw korzeniowych dotykiem i węchem (na
oczach mieli opaski).

ZACHĘTA - NARODOWA
GALERIA SZTUKI
TABLICE DO NAUKI ALFABETÓW ALBO
ALFABETY WSPOMNIEŃ

3. Podróże roślin
W tej części uczestnicy dowiadują się, skąd przybyły do nas omawiane warzywa i w jaki sposób
warzywa mogą podróżować (same, pomaga im
człowiek). Dla pełniejszej wizualizacji w tym ćwiczeniu wykorzystywany jest globus, do którego
(w odpowiednich krajach) przyklejane są małe
zdjęcia omawianych warzyw.

Gdy podróżujemy, poznajemy obce kultury i języki,
otwieramy się na inność, tworzymy zbiór wspomnień,
uczymy się nowych miejsc — tak jak dzieci uczą się
alfabetów. W trakcie warsztatów stworzyliśmy kolaże
z naszych własnych obrazów i słów związanych z miejscami odbytych podróży lub stron rodzinnych opisujących ulubione miejsca, smaki, zapachy.

4. Część warsztatowa
Uczestnicy wykonują kule nasienne. Wyprawiamy
12
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zdjęcia Tablic do nauki alfabetów w dużej rozWarsztaty w Zachęcie w ramach drugiego cyklu dzielczości: https://zacheta.art.pl/pl/kolekcja/
projektu również poprowadziła Dorota Podlaska. artysci/dorota-podlaska
Artystka nie tylko dużo podróżuje, lecz również Więcej informacji o pracach: http://www.podlaprzyjaźni się z obcokrajowcami, którzy zdecy- ska.com/pl/tablice-alfabetow-2012/tablice-aldowali się zamieszkać w Polsce. Na podstawie fabetow.html
rozmów z nimi i innymi cudzoziemcami stworzyła cykl obrazów Tablice do nauki alfabetów. 2. Litery — ćwiczenie wprowadzające
Wielkoformatowe tablice przypominają te, które Uczestnicy wypisują na kartce-wizytówce pierww szkole służą do nauki alfabetu. Podzielone są szą literę swojego imienia, przypinają wizytówkę
na mniejsze okna, w których wykaligrafowane są do piersi. Ich zadaniem jest przedstawienie się
litery alfabetu, którym posługuje się rozmówca grupie i opowiedzenie czegoś o sobie, wymieniaartystki. Każdej literze rozpoczynającej słowo jąc trzy przymiotniki zaczynające się na tą samą
związane z krajem pochodzenia rozmówcy lub literę, np. D: duża, dowcipna, dorosła.
jego wrażeń z Polski, odpowiada rysunek lub zdjęcie. Artystka prosiła na przykład rozmówcę o opi- 3. Alfabety wspomnień
sanie ulubionego miejsca czy potrawy, a potem Zadaniem uczestników jest stworzenie własnego
ilustrowała podane słowo. W kolekcji Zachęty alfabetu ze słowami i obrazami związanymi
znajdują się Tablice do nauki języka romskiego, z własnym domem i miejscami podróży. Uczestwietnamskiego i gruzińskiego. Prace te stały się nicy otrzymają kwadratowe kartki —
w kolorze białym (dom) i kolorze niebieskim
inspiracją do opisanych zajęć.
(miejsce, które odwiedzili w przeszłości). Losują
też litery i do tych liter mają dobrać słowa odpoNASZ POMYSŁ NA WARSZTAT
wiadające na pytania:
Co ci się najbardziej podoba w twoim domu?
Co ci się najbardziej podobało w miejscu podróży?
Co ci się najmniej podoba w twoim domu?
Co ci się najmniej podobało miejscu podróży?
Jaka jest twoja ulubiona potrawa w domu?
Jaka jest twoja ulubiona potrawa w miejscu,
które odwiedziłaś/eś?
Co najbardziej lubisz robić w domu?
Co najbardziej lubiłeś robić w miejscu, które
odwiedziłaś/eś?
Ulubiony przedmiot?
Ulubione zwierzę?
Po dopasowaniu haseł i wypisaniu ich na kartkach uczestnicy przystępują do ich ilustrowania.
Mogą wykonać własne rysunki lub posłużyć się
techniką kolażu. Wszystkie powstałe prace wieszamy na ścianie obok siebie, tworząc wspólną
tablicę do nauki alfabetu, i robimy pamiątkowe
zdjęcie, które po wydrukowaniu może służyć jako
pocztówka z podróży.

1. Tablice do nauki alfabetów
Warsztat rozpoczynamy rozmową o cudzoziemcach osiedlonych w Polsce na podstawie prac
z cyklu Tablice do nauki alfabetów. Uczestnicy
zgadują, co jest na poszczególnych obrazkach
tablic, zastanawiają się, z jakimi hasłami mogą
się kojarzyć. Te tablice to jakby pamiętniki ze
wspomnieniami związanymi z tematem opuszczenia własnego kraju i życiem w nowym miejscu. Znajdujące się na nich słowa i ilustracje są
bardzo osobiste, trudne do odczytania — oglądający musi się ich domyślać.

Potrzebne materiały

- kartki/wizytówki z agrafką
- kartki w kolorze białym i niebieskim 40 x 40 cm
(pokroić kartony)
- kartki-losy z literami (wydruki na drukarce biurowej)
- stare kolorowe gazety do kolażu
- ołówki, kredki, pisaki, kleje, nożyczki

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ
Ze strony internetowej Zachęty można pobrać
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ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
W WARSZAWIE

1. Młody kolekcjoner
W małych, zamykanych pudełkach znajdują się
przedmioty-artefakty, które w przeszłości mogły
być przedmiotem kolekcjonerskich pasji. Każdy
z uczestników zagląda do pudełek, poznaje
GABINET OSOBLIWOŚCI
poszczególne obiekty, aby następnie wybrać
Poznając królewskie zbiory Stanisława Augusta przedmiot, który go zaintrygował lub mu się
sprawdzimy, co poza obrazami, rzeźbami i zegarami spodobał. Ćwiczenie jest wprowadzeniem do
mogło znajdować się w pierwszych prywatnych muze- tematu początków kolekcjonowania. Ukazuje
ach. Zastanowimy się od czego należy zacząć kolek- mechanizmy, jakie wpływały na tworzenie pierwcjonowanie oraz gdzie w XVIII wieku można było zna- szych prywatnych galerii sztuki i muzeów. Jako
leźć „prawdziwe” dzieła sztuki. Jako kolekcjonerzy przykład posłużyć mogą kolekcje króla Stanisława
dowiemy się także jak rozpoznać fałszerstwo, a następ- Augusta oraz niezrealizowana przez władcę konnie sami wykonamy wierne kopie wybranych rzeźb.
cepcja pierwszego polskiego muzeum otwartego
dla szerszego grona odbiorców.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

2. Kopia czy oryginał
Uczestnicy otrzymują materiały, z których mogą
być wykonane rzeźby: drewno, gips, marmur,
piaskowiec. Zadaniem uczestników jest opisać
poszczególne materiały oraz rozpoznać, która
z rzeźb w Królewskiej Galerii Rzeźby w Starej
Oranżerii jest kamiennym oryginałem, a która
gipsową kopią. W ćwiczeniu można wykorzystać
kolorowe kropki, którymi uczestnicy oznaczają
kopie i oryginały. W przypadku, gdy zajęcia odbywają się poza muzeum można wykorzystać fotografie z rzeźbami.

Kolekcjonerstwo jest zjawiskiem obecnym niezależnie od czasu i miejsca, w których żyjemy.
Ludzie od zawsze gromadzą rzeczy, zbierają
pamiątki, fotografie i wspomnienia. Często dobór
przedmiotów jest podyktowany indywidualnym
gustem kolekcjonerów. W dobie Oświecenia
posiadanie dzieł sztuki i udostępnianie ich szerokiemu gronu odbiorców było domeną władców, świadczącą o ich świadomości potrzeby
kształcenia artystycznego i estetycznego narodu.
W XVIII wieku nie tylko kupowano do swych kolekcji obrazy, rzeźby czy rzemiosło, ale także kopie
słynnych dzieł, w tym kopie antycznych rzeźb.
Podczas warsztatów uczestnicy mogli zaobserwować i zrozumieć według jakich wytycznych
powstawały pierwsze kolekcje i zbiory pamiątek.
Zdobyli także nową umiejętność wykonywania gipsowych kopii wybranych ornamentów i motywów.

3. Osobliwości
Ćwiczenie wykonujemy w parach. Uczestnicy
dzielą się na dwie grupy. Pierwsza grupa otrzymuje zdjęcia-kadry z bliska przedmiotów zbieranych przez króla. Druga grupa otrzymuje opisy
tych przedmiotów oraz historie z nimi związane.
Zadaniem uczestników jest połączenie w pary
opisu i ilustracji.

NASZ POMYSŁ NA WARSZTAT

4. Królewscy formierzy
Zajęcia artystyczne podczas których uczestnicy
wzorem XVIII-wiecznych formierów wykonują
gipsowe kopie ornamentów. Kolejno przesypują
gips przez sitko, wsypują gips do wody tworząc
gęstą masę zarobową. Gotową masę umieszczają w foremkach wybranych motywów, aby po
jej wyschnięciu otrzymać gipsową rzeźbę.
Film ukazujący proces wykonywania odlewu gipsowego podczas zajęć artystycznych
https://www.youtube.com/watch?v=t4nFdGhckto

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ
Podczas warsztatów warto odwoływać się do
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własnych doświadczeń uczestników np. poznając ich zainteresowania, pasje kolekcjonerskie.
Do wykonania odlewu gipsowego można wykorzystać zarówno materiały profesjonalne wielorazowego użytku (miseczki, foremki, łyżki), jak
i materiały jednorazowe.

Potrzebne materiały

- kolorowe pudełka
- małe przedmioty:
artefakty np. luneta, szklane kryształy lub klejnoty,
kamienie, minerały, muszle, pamiątki, moneta,
cebula tulipana
- reprodukcja z portretem króla Stanisława Augusta
- próbki różnych materiałów rzeźbiarskich:
drewno, gips, marmur, piaskowiec
- kolorowe znaczniki np. kropki
- zdjęcia przedmiotów kolekcjonerskich - kadry ze
zbliżeniami i opisy
- materiały do wykonania odlewów gipsowych:
miseczki sylikonowe lub jednorazowe,
łyżki, gips, woda, plastikowe lub sylikonowe
foremki, sitka

1. Początek zajęć
Witamy się z grupą, omawiamy cel spotkania.
Opowiadamy w kilku zdaniach o czasie trwania
spotkania, ile dzieł zobaczymy, tego co będzie się
działo. Ustalamy zasady obowiązujące podczas
zajęć. Na dużym brystolu wypisujemy markerem
powody, dla których my podróżujemy. Sprawdzimy czy artyści mieli takie same powody. Jeśli
któryś z powodów podróży artystów będzie inny
niż te wypisane przez nas – uzupełnimy listę.

MUZEUM NARODOWE
W WARSZAWIE
NA ARTYSTYCZNYM SZLAKU
Artyści podróżowali w poszukiwaniu inspiracji, a my
wyruszymy ich tropem. Zwiedzimy najpiękniejsze europejskie miasta, starożytne ruiny, przemierzymy ukraińskie stepy. Ciekawe, czy pejzaż malowany w plenerze
różni się od tego, który powstał w pracowni? Porozmawiamy o naszych własnych podróżach i spróbujemy
opowiedzieć o nich językiem sztuki.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ
Ważne jest abyśmy zasady obowiązujące podczas zajęć ustalili wspólnie a nie narzucali.
Brystol towarzyszy nam przez cały czas trwania
zajęć.

2. Dzieła Aleksandra Gierymskiego w Galerii Sztuki XIX wieku w Muzeum Narodowym
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
w Warszawie
Celem zajęć jest zastanowienie się jakie różne Krótka rozmowa o Aleksandrze Gierymskim –
czynniki motywują ludzi do wyruszenia w podróż. kiedy żył, co malował, dlaczego podróżował.
Dowiemy się tego na przykładzie życiorysów Uczestnicy zajęć podchodzą do prac Gierymczterech artystów. Aleksander Gierymski podró- skiego prezentowanych w MNW i odczytują
żował w związku z pracą. Wojciech Gerson był nazwy miast przedstawionych na obrazach. Czy
miłośnikiem gór. Jeździł tam dla przyjemności. słyszeli o tych miejscach wcześniej? Co o nich
Stanisław Witkiewicz po raz pierwszy przyjechał wiedzą? Uczestnicy otrzymują zdjęcia słynnych
do Zakopanego na kurację leczniczą. Charles zabytków wraz z datami powstania z miast na
Daubigny wynajął łódkę, urządził na niej pracow- obrazach Gierymskiego. Decydują czy Gierymski
nię i pływał w poszukiwaniu inspiracji. Zaś Jacek mógłby namalować np. Pałac Kultury i Nauki.
Malczewski swoim obrazem Dzieciństwo odbywa
podróż w czasie.
3. Wojciech Gerson i Stanisław Witkiewicz –
miłośnicy Tatr
Przyglądając się widokom tatr malowanym przez
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Wojciecha Gersona ustalamy, czy artysta lubił
góry i jak się w nich czuł.
Mierzymy się za zadaniem namalowania gór.
Z arkusza szarego papieru rwiemy kawałki, zgniatamy i układamy w pasmo górskie. Następnie
każdy uczestnik zajęć otrzymuje kartkę papieru
i ołówek. Zadanie polega na naszkicowaniu całości lub wybranego fragmentu stworzonych przed
chwilą gór.
Stanisława Witkiewicza poznajemy jako twórcę
stylu zakopiańskiego inspirowanego sztuką
Podhala.

- sylwetki konturowe mężczyzny i kobiety (chłopca
i dziewczynki)

FUNDACJA KULTURY
BEZ BARIER
PODSUMOWANIE CYKLU
Po każdej podróży nadchodzi moment kiedy jej uczestnicy spotykają się, aby wspólnie obejrzeć pamiątki
i zdjęcia. To czas, kiedy można przypomnieć sobie
jakie miejsca zostały odwiedzone, a także uporządkować zdobytą wiedzę.

4. Charels Daubigny, Pejzaż nadwodny ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Artysta należał do pierwszego pokolenia twórców
GŁÓWNE ZAŁOŻENIE
mogących korzystać z farb w tubce. Wyruszył
w podróż, aby tworzyć w plenerze. Rozmawiamy Podczas ostatniego warsztatu chcieliśmy sprawo nastroju dzieła, przedstawionej porze dnia, tym dzić co uczestnicy zapamiętali z wizyt w poszczególnych instytucjach kultury. To był także czas
czego na obrazie nie widać.
uporządkowania wiedzy i poznania opinii uczestników. Zaproponowane aktywności miały także
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ
charakter integracyjny. Podsumowanie było piąUczestnicy zajęć mogą mieć problem z okre- tym spotkaniem, dlatego uczestnicy chętniej brali
śleniem nastroju dzieła, pory dnia i innych jego udział w aktywnościach wymagających współcech. Dlatego warto przygotować karteczki pracy. W podsumowaniu wzięli udział przedstaz różnymi określeniami (np. tajemniczy, spo- wiciele wszystkich instytucji kultury.
kojny, żywiołowy). Uczestnicy będą musieli
jedynie zdecydować, które z nich pasują do
NASZ POMYSŁ NA WARSZTAT
dzieła.
5. Jacek Malczewski, Dzieciństwo
Pokazanie dzieła sztuki jako podróży w czasie.
W tym przypadku do krainy dzieciństwa.
Każdy przypomina sobie cztery ulubione miejsca.
Ustawia je w kolejności od najbardziej ulubionego. Każdemu z tych miejsc przyporządkowuje
jeden kolor. Każdy otrzymuje na kartce sylwetkę
człowieka. Największą jej część zamalowuje
kolorem przyporządkowanym ulubionemu miejscu, najmniejszą temu najmniej ulubionemu.

Z
WYRUS RALNĄ
U
W KULT !
Ż
PODRÓ

Potrzebne materiały

1. Mapa miejsc
Uczestnicy otrzymują mapę z fragmentem Warszawy. Mapa jest narysowana schematycznie.
Zadaniem uczestników jest wskazanie miejsc
gdzie zlokalizowane są odwiedzone instytucje,
a następnie przyklejenie zdjęć przedstawiających
fasady budynków.
Kolejnym zadaniem jest wypisanie wspomnień
z każdego warsztatu na kolorowych karteczkach
samoprzylepnych. Mogą to być krótkie hasła lub
rysunki. Kiedy uczestnicy przyklejają swoje kartki,

do zajęć należy przygotować się merytorycznie.
Konieczne będzie przeczytanie o Aleksandrze Gierymskim, Wojciechu Gersonie, Stanisławie Witkiewiczu. Polecamy serwis https://culture.pl/pl
- marker, brystol
- wydrukowane zdjęcia budynków
charakterystycznych dla miast z obrazów
Aleksandra Gierymskiego
- szary papier pakowy
- kartki, ołówki
- określenia do dzieła Daugbigny’ego, kredki
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czytane są wspomnienia związane z każdym
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ
miejscem. Dodatkowo możemy poprosić o przyPunktami mogą być np. cukierki. Pamiętaj tylko,
klejanie kolorowych naklejek w kształcie gwiazaby sprawdzić czy uczestnicy mogą jeść słodek przy miejscach gdzie odbywały się warsztaty,
dycze. Jeśli nie, punktami mogą być kolorowe
które najbardziej im się podobały.
kulki lub naklejki.
Każda z grup może otrzymać przycisk wydający
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ
dźwięk. Będzie to sygnał, że grupa skończyła
Dopytuj uczestników o ich wspomnienia. Jeśli dane zadanie.
ktoś poda jedno słowo, spytaj dlaczego to wspo- Przedstawiciele instytucji mogą być ekspertami
w poszczególnych konkurencjach i przyznawać
mnienie jest dla niego ważne.
punkty.
2. Grand quiz
Dzielimy uczestników na dwie drużyny. Oma- 3. Pocztówka z wyprawy
wiamy zasady gry. Wręczamy każdej grupie Wykładamy na stole materiały, które będzie
pojemniczki do zbierania punktów. Wszystkie można wykorzystać do stworzenia kolaży np.
konkurencje nawiązują do tematu warsztatów zdjęcia zrobione podczas warsztatów, gazety,
w odwiedzanych instytucjach. Konkurencje kolorowe kartki, materiały promocyjne projektu,
powinny być przygotowane tak, aby zachęcić naklejki, stemple i flamastry. Na kartkach wieluczestników do współpracy. Za każdą konkuren- kość A5 uczestnicy tworzą kolaże, które będą ich
pocztówką z wyprawy. Warto przygotować więcej
cję przyznajemy odpowiednią liczbę punktów.
pocztówek i wysłać po jednej do każdej instytucji.
Przykładowe konkurencje:
- Układanka z obrazów
O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ
Zadaniem uczestników jest jak najszybsze ułoPrzy tworzeniu kolaży, świetnie sprawdzą się
żenie pociętego obrazu. Wybrane w tym zadaniu
wydrukowane zdjęcia zrobione podczas warszobrazy były omawiane podczas jednego z warsztatów. Można także skorzystać ze zdjęć zrobiotatów.
nych Instaxem.
Podczas pracy nad kolażami, poproś uczestni- Portret z artefaktami
ków aby opowiadali dlaczego wybrali takie zdjęProsimy uczestników, aby wykonali portret wykocia, czy poznają osoby, które są na zdjęciach lub
rzystując artefakty zbierane podczas warsztatów.
czy pamiętają co się wtedy wydarzyło.
Grupowo decydują o ustawieniu modela oraz
aranżacji zdjęcia. Zdjęcie należy wykonać telefonem. Zrobione zdjęcia prezentujemy na rzutniku. Potrzebne materiały
- mapa miasta narysowana na szarym papierze
- zdjęcia z fasadami budynków
- Pisanie na czas
Zadaniem uczestników jest wypisanie w prze- - kartki post it, naklejki
ciągu 1,30 minuty jak największej liczby ozdob- - punkty i pojemniczki do ich zbierania
nych motywów pojawiających się na porcelanie. - zdjęcia z warsztatów i materiały do wykonania
Po upływie czasu sprawdzamy odczytując na kolaży
głos ile motywów udało się wypisać. Grupy czy- - kolorowe kartki, nożyczki, klej, flamastry
tają swoje propozycje naprzemiennie i wykreślają
powtarzające się motywy.

- Warzywny głuchy telefon
Uczestnicy ustawiają się gęsiego. Pierwsza
osoba otrzymuję kartkę z wypisanymi nazwami
warzyw poznanych podczas warsztatów. Zadaniem ostatniej osoby jest spisanie poprawnie
wszystkich nazw, przekazywanych na ucho przez
pozostałych członków drużyny.
Nazwy przekazywane są pojedynczo. Następnie
sprawdzamy poprawność zapisanych nazw.
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EKIPA
WYPRAWY
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