Eugeniusz Krawczuk Aby Polska była Polską
Tematy
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Wolność
Niepodległość
Ojczyzna
Bohater
Walka
Intertekstualność
Parafraza
Hagiografia
Atrybut
Alegoria
Ikona

Środkowa część tryptyku
Aby Polska była Polską; farba
olejna, płyta pilśniowa; Gliwice,
1981; w kolekcji MEK

Konteksty
Artysta
Literatura:
··
··
··
··
··

Jakub de Voragine, Złota legenda
Krzysztof Kamil Baczyński, Wina
Jerzy Harasymowicz, Mit o świętym Jerzym
Zbigniew Herbert, Potwór Pana Cogito
Jan Twardowski, Święty Jerzy

Malarstwo:
·· Gustave Moreau, Święty Jerzy i smok
Plakat:
·· Piotr Młodożeniec, Lech Wałęsa
Muzyka:
·· Jan Pietrzak (słowa), Włodzimierz Korcz
(muzyka), Żeby Polska była Polską
·· Jacek Kaczmarski (muzyka i słowa),
Przyczynek do legendy o świętym Jerzym
Film:
·· Andrzej Munk, Eroica
·· Andrzej Wajda, Człowiek z żelaza,
Wałęsa. Człowiek z nadziei

Eugeniusz Krawczuk urodził się
19 września 1958 roku w Gliwicach.
Był absolwentem średniej szkoły
technicznej. Zawodowo zajmował
się jubilerstwem oraz złotnictwem.
Pierwsze próby malarskie podjął w dzieciństwie, pod wpływem
artystycznej atmosfery panującej
w domu rodzinnym (twórcami nieprofesjonalnymi byli jego ojciec
Bronisław, matka Wanda i siostra
Zofia). Swoje prace wystawiał od
12. roku życia. Był wielokrotnym
laureatem wystaw konkursowych
o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Zmarł śmiercią tragiczną 23 sierpnia 1992 roku.
Eugeniusz Krawczuk wypracował charakterystyczny, dekoracyjny styl. Malował sceny
rodzajowe, portrety, martwe
natury. Odwoływał się do motywów symbolicznych i alegorycznych. Śmiało operował fakturą
oraz kolorem. Rytmizując kompozycję i spłaszczając perspektywę, upodabniał swoje obrazy
do wschodniochrześcijańskich ikon.

Materiały dydaktyczne wydano w ramach projektu „Alfabet”, realizowanego w 2015 roku przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie • Zawarte
w nich treści są rezultatem pracy zespołu projektu w składzie: Marek Chlanda, Marta Deskur, Agnieszka Lisowska, Cecylia Malik, Agnieszka Marczak,
Urszula Sobczyk • Opracowanie i teksty: Agnieszka Lisowska, Barbara Mołas, Urszula Sobczyk • Redakcja: Urszula Sobczyk • Korekta: Ewa Ślusarczyk • Fotografie:
Marcin Wąsik • Projekt graficzny: Wojtek Kwiecień-Janikowski • www.etnomuzeum.eu

W stronę interpretacji

Dzieło

Uczniowie pracują w kilkuosobowych grupach. Ich zadaniem jest
przygotowanie, a następnie zaprezentowanie na forum klasy najważniejszych informacji o środkowej części tryptyku Aby Polska
była Polską Eugeniusza Krawczuka (Załącznik 1). Każda grupa
dysponuje innym zestawem materiałów źródłowych.

Tytuł tryptyku – Aby Polska
była Polską – to powtórzenie
tytułu utworu kabaretu „Pod
Egidą” – jednego z hymnów opozycji demokratycznej lat 70. i 80.
XX wieku. Dominantę kompozycyjną pracy stanowi postać Lecha
Wałęsy. Bohater strajków z sierpnia 1980 roku został przedstawiony w typie ikonograficznym
charakterystycznym dla wyobrażeń świętego Jerzego – chrześcijańskiego rycerza w czasie
zwycięskiej walki ze smokiem.
Zsakralizowany robotnik jest
w tym ujęciu obrońcą i wyzwolicielem przywracającym ład,
umożliwiającym spokojne, wypełnione pracą życie uosabiane przez
siewcę i oracza, ukazanych na
tle archetypowego krajobrazu
polskiego.

·· grupa I – reprodukcja środkowej części tryptyku
Aby Polska była Polską Eugeniusza Krawczuka
·· grupa II – reprodukcja środkowej części tryptyku Aby Polska
była Polską Eugeniusza Krawczuka, metryczka dzieła
·· grupa III – reprodukcja środkowej części tryptyku Aby Polska
była Polską Eugeniusza Krawczuka, metryczka dzieła, tekst pieśni
Żeby Polska była Polską Jana Pietrzaka i Włodzimierza Korcza
·· grupa IV – reprodukcja środkowej części tryptyku
Aby Polska była Polską Eugeniusza Krawczuka,
metryczka dzieła, biogram Lecha Wałęsy
·· grupa V – reprodukcja środkowej części tryptyku Aby Polska
była Polską Eugeniusza Krawczuka, zdjęcie rzeźby
Święty Jerzy Adama Zegadły (Załącznik 2), metryczki dzieł
·· grupa V – reprodukcja trzech części tryptyku Aby Polska
była Polską Eugeniusza Krawczuka (Załącznik 3),
metryczka dzieła
Prezentacje uczniów powinna zakończyć dyskusja na temat
znaczenia zasobu wiedzy, kontekstu historycznego i kulturowego
w odbiorze sztuki.
Twórcza odpowiedź
Uczniowie pracują indywidualnie lub w kilkuosobowych
grupach. Ich zadaniem jest stworzenie wizerunku współczesnego
bohatera z określającym go atrybutem. W czasie pracy mogą korzystać
z farb, flamastrów, zdjęć, wydruków, gazet, zasobów internetowych itp.
Ważne, aby wybrali osobę, której rzeczywistą działalność lub
symboliczny gest można określić jako pozytywną odpowiedź na
wyzwania stojące przed ludźmi na początku XXI wieku. Recepcja
stworzonej przez nich galerii „ikon” może być punktem wyjścia
do rozmowy na temat znaczenia autorytetów i roli przekazu
wizualnego we współczesnym świecie.

Organizator
projektu
i wydawca

Dofinansowano ze
środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Honorowy patronat
Małopolskiego
Kuratora Oświaty

Załącznik 1
Eugeniusz Krawczuk, środkowa część tryptyku Aby Polska była Polską;
farba olejna, płyta pilśniowa; Gliwice, 1981; w kolekcji MEK

Załącznik 2
Adam Zegadło, Święty Jerzy; drewno polichromowane;
Krzyżka, 1968; w kolekcji MEK

Załącznik 3
Eugeniusz Krawczuk, tryptyk Aby Polska była Polską;
farba olejna, płyta pilśniowa; Gliwice, 1981; w kolekcji MEK

Brunon Podjaski Bukowiec – Raj
Tematy
··
··
··
··

Raj
Mit arkadyjski
Utopia
Miejsce życia – centrum świata

Konteksty
Literatura:
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Biblia, Księga Rodzaju
Wergiliusz, Bukoliki
Tomasz More, Utopia
Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego
Ignacy Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki
Charles Baudelaire, Sztuczne raje
Stefan Żeromski, Przedwiośnie
Stanisław Ignacy Witkiewicz, Nienasycenie, Narkotyki
Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat
Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod klepsydrą
Krzysztof Kamil Baczyński, Madrygał
George Orwell, 1984
Czesław Miłosz, Dolina Issy
Anthony Burgess, Mechaniczna pomarańcza
Stanisław Lem, Kongres futurologiczny, Eden
Jerzy Szacki, Spotkania z utopią

Malarstwo:
·· Hieronim Bosch, Ogród Eden w tryptyku Ogród rozkoszy ziemskich
·· Lucas Cranach (starszy), Adam i Ewa w Rajskim Ogrodzie
·· Jan Brueghel (starszy), Peter Paul Rubens,
Raj i grzech pierworodny
·· Paul Gauguin, Rupe Rupe
Muzyka:
·· Jacek Kaczmarski (słowa), Przemysław
Gintrowski (muzyka), Powrót
·· Pink Floyd, The Dark Side of the Moon
·· Soundgarden, Black hole sun
·· Paktofonika, Gdyby

Bukowiec – Raj; farba
olejna, płótno; Kowary, 1973;
w kolekcji MEK
Artysta
Brunon Podjaski urodził się
w 1915 roku w Linowcu na Kaszubach. Po ukończeniu pięciu klas
szkoły powszechnej rozpoczął
naukę zawodu kaflarza. Zrezygnował z niej na rzecz pracy blisko
natury, w majątku rolnym niemieckiego właściciela. Jako polski
żołnierz wziął udział w kampanii
wrześniowej. W 1941 roku został
wcielony do armii niemieckiej.
Podejmował dramatyczne próby
uniknięcia walki. Świadomie zdecydował się na przestrzelenie ręki,
a następnie radziecką niewolę,
zakończoną przymusową pracą
w fabryce i rozwinięciem się choroby – gruźlicy płuc. Skierowanie
na leczenie do sanatorium Bukowiec w Kowarach rozpoczęło
nowy etap jego życia. Po dwóch
udanych operacjach podjął pracę
ogrodnika i zaczął malować. Jego
styl i technika rozwinęły się pod
wpływem przyjaźni z przebywającym w sanatorium wybitnym
grafikiem Józefem Gielniakiem.
W 1977 roku przeprowadził się
do Lublina, gdzie żył i tworzył
do śmierci w roku 1988. 5

Materiały dydaktyczne wydano w ramach projektu „Alfabet”, realizowanego w 2015 roku przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie • Zawarte
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Urszula Sobczyk • Opracowanie i teksty: Agnieszka Lisowska, Barbara Mołas, Urszula Sobczyk • Redakcja: Urszula Sobczyk • Korekta: Ewa Ślusarczyk • Fotografie:
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Film:
·· Juliusz Machulski, Seksmisja
·· Peter Weir, Truman show
W stronę interpretacji
W pierwszej części ćwiczenia uczniowie pracują indywidualnie.
Wyobrażają sobie, że przenieśli się do miejsca, o którym z pełnym
przekonaniem mogą powiedzieć „jestem w raju”. Zastanawiają się,
gdzie się znaleźli, jakie otaczają ich osoby, widoki, przedmioty, kolory,
zapachy, smaki. Najważniejsze cechy zapisują na samoprzylepnych
karteczkach (maksymalnie 5 cech, po jednej cesze na kartce).
W części drugiej przedstawiają je na forum klasy. Zaczynają od najważniejszej ich zdaniem właściwości prywatnego raju. Odpowiadającą
jej karteczkę przyklejają na tablicy. Jeśli jest ona zbieżna z propozycją
innej osoby, zostaje umieszczona blisko niej. Po zakończeniu pierwszej
rundy każdy uczeń ma prawo przykleić pozostałe karteczki do jednego lub kilku z utworzonych w ten sposób zbiorów. Jeśli nie dostrzega
w nich podobieństwa, może utworzyć własny zbiór (wówczas inni uczniowie mają prawo przyłączać się do niego). Kolejność prezentacji jest
dowolna, uzależniona od preferencji i zaangażowania uczniów. Ćwiczenie może być punktem wyjścia do rozmowy na temat podobieństw
i różnic między ludźmi.
Twórcza odpowiedź
Uczniowie pracują w kilkuosobowych grupach. Mają do dyspozycji arkusze białego papieru formatu A3 lub A4, flamastry lub długopisy, telefony komórkowe z aparatem fotograficznym oraz – jako
inspiracje – reprodukcje wybranych prac łączących rysunek
i fotografię (np. z cyklu Pencil vs. Camera Bena Heine dostępnego
na www.benheine.com). Ich zadaniem jest przeobrażenie sformalizowanej, opresyjnej przestrzeni szkoły w raj. Wybierają miejsce, które
stanie się ich fotograficznym kadrem. Może to być przestrzeń zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, w skali makro (jak schody)
lub mikro (doniczka na parapecie). Na papierze rysują zwierzę, roślinę,
przedmiot lub inny element, który po umieszczeniu w kadrze zmieni
jego charakter. Zestaw wykonanych przez nich fotografii złoży się
na rajską wizję szkoły.

Organizator
projektu
i wydawca

Dofinansowano ze
środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

5 Brunon Podjaski wykształcił oryginalny styl. Był wspaniałym kolorystą. W swoich
obrazach przetwarzał rzeczywistość bukowieckiego sanatorium. Uczynił z niego niezwykłe
uniwersum naznaczone chorobą i śmiercią, lecz jednocześnie
wyzwalające z cierpienia. Stało
się ono kosmicznym centrum
z odwieczną walką dobra ze złem,
atrybutami i symbolami świata
rzeczywistego oraz fantasmagoriami wyobraźni, społecznymi
archetypami i wciągającą rzeczywistością medycyny i biologii.

Dzieło
Obraz Bukowiec – Raj należy do
cyklu Sanatoriów – najsłynniejszego cyklu malarskiego Brunona Podlaskiego. W rajskim
ogrodzie prócz biblijnego węża
przechadzają się drapieżne zwierzęta i smoki. Jedynym łagodnym
stworzeniem jest ptak spieszący
do gniazda, by nakarmić swoje
młode. Ogród tworzą niezliczone
kwiaty, drzewa, krzewy i trawy.
Widoczna jest tu ogrodnicza pasja
artysty: imponuje różnorodność
gatunków i dbałość o szczegóły;
obok egzotycznych palm i fantazyjnych roślin, wypatrzymy
gatunki bliskie i znajome. Samo
sanatorium, bajkowe niczym
domek z piernika, jaśnieje w centrum obrazu. W ciepłych, kremowych odcieniach ścian o falistych
liniach i ozdobnej ornamentyce
trudno doszukać się miejsca pełnego cierpienia i chorób. Śmierć
jest już pokonana.

Honorowy patronat
Małopolskiego
Kuratora Oświaty

Załącznik 1
Brunon Podjaski, Bukowiec – Raj; farba olejna, płótno;
Kowary, 1973; w kolekcji MEK

Ludwik Więcek Śpiąca Wenus
Tematy
··
··
··
··
··
··
··

Intertekstualność
Zapożyczenie
Parafraza
Mitologia
Kobieta
Cielesność
Akt

Konteksty
Literatura:
·· Jerzy Pilch, Spis cudzołożnic. Proza podróżna
·· Maria Janion, Kobiety i duch inności
Malarstwo:
Giorgione, Śpiąca Wenus
Tycjan, Wenus z Urbino
Édouard Manet, Olimpia
Paul Gauguin, Żona króla
Pablo Picasso, Mujer acostada sobre un diván (Dora Maar)
Tsing-fang Chen, Venus Today, African Venus,
Venus Fauvist-Cubist, American Dream
·· Patricija Jurkšaitytė, Veneros guolis

··
··
··
··
··
··

Fotografia:
·· Katarzyna Kozyra, Olimpia (tryptyk)
Grafika komputerowa:
·· Svetlana Petrova, Happily ever after
W stronę interpretacji
Uczniowie dzielą się na kilkuosobowe grupy. Przedstawiciel każdej z nich losuje reprodukcję innego tekstu ikonicznego z poniższej
listy. Ważne, aby grup było mniej niż dostępnych reprodukcji. W czasie losowania oraz dalszej pracy reprodukcje muszą być niewidoczne
dla członków innych grup.
·· Ludwik Więcek, Śpiąca Wenus (Załącznik 1)
·· Ludwik Więcek, Autoportret ze śpiącą Wenus (Załącznik 2)

Śpiąca Wenus; farba olejna, płyta
pilśniowa, drewno; Wilczyska,
1985; w kolekcji MEK
Artysta
Ludwik Więcek urodził się
11 sierpnia 1911 roku. Był niskiego
wzrostu, od najmłodszych lat
miał silną wadę wymowy, borykał się z osłabieniem organizmu.
Po osiągnięciu pełnoletniości
opuścił niewielkie gospodarstwo
rodziców i wędrował od domu
do domu, najmując się do prostych prac pomocniczych: rąbania drewna, pasienia gęsi i bydła.
Przyjazny kąt znalazł u państwa
Krzysztoniów w Wilczyskach
koło Nowego Sącza. Spędził tam
35 lat swojego życia. Początkowo
pomagał w gospodarstwie, jednak
szybko stracił motywację i chęć
do działania. Najlepiej czuł się
w towarzystwie dzieci. Przy nich
mógł się bawić, przebierać, wcielać w role turystów, żołnierzy,
postaci z telewizji. Choć funkcjonował poza wiejską społecznością,
nie zatracił cechującej go uczuciowości, spontaniczności i ufności.
Zmarł w 1995 roku.
Obrazy zaczął malować
późno – około 60. roku życia. Tworzył w skupieniu, z pedantyczną
dokładnością. Za gotowe uważał

Materiały dydaktyczne wydano w ramach projektu „Alfabet”, realizowanego w 2015 roku przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie • Zawarte
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Marcin Wąsik • Projekt graficzny: Wojtek Kwiecień-Janikowski • www.etnomuzeum.eu

··
··
··
··
··
··

Giorgione, Śpiąca Wenus
Tycjan, Wenus z Urbino
Édouard Manet, Olimpia
Paul Gauguin, Żona króla
Katarzyna Kozyra, Olimpia
Tsing-fang Chen, American Dream

Ćwiczenie składa się z dwóch części. W pierwszej z nich zadaniem
uczniów jest wynotowanie jak największej liczby określeń, które mogą
być użyte do opisu wylosowanego dzieła. Powinni zwrócić uwagę na
tematykę obrazu i jego kompozycję, postacie i relacje między nimi,
przedmioty, głębię, paletę barw.
W drugiej części ćwiczenia wszyscy uczniowie powinni mieć
dostęp do kompletu reprodukcji (w formie wydruku lub obrazu cyfrowego). Część ta opiera się na współzawodnictwie między zespołami.
W każdej rundzie o swoim dziele opowiadają przedstawiciele innej
grupy. Mogą korzystać wyłącznie z określeń zgromadzonych podczas
wcześniejszego etapu. Wymieniają je pojedynczo, w krótkich odstępach czasu. Kolejność zależy od przyjętej przez nich strategii. Zadaniem pozostałych grup jest jak najszybsza identyfikacja opisywanego
tekstu ikonicznego. Jeśli uczniowie nabiorą przekonania, że wiedzą,
o którym dziele mowa, zapisują na kartce jego tytuł i autora, a następnie – złożoną – podnoszą. Runda kończy się, gdy wszystkie zespoły
podniosą swoje kartki. Punktowane jest właściwe rozpoznanie oraz
(w przypadku trafnych odpowiedzi) kolejność zgłoszeń.

jedynie prace oprawione w ramy,
zaopatrzone w uchwyt, zabezpieczone błyszczącym lakierem. Nad
samodzielne kompozycje – przedstawienia letników i krajobrazy
ze zwierzętami – przedkładał
trawestacje innych dzieł sztuki.
Głównym źródłem inspiracji był
dla niego album dawnego malarstwa, przeglądany tak często, że
rozpadł się na pojedyncze kartki –
blisko 200 barwnych reprodukcji.
Malując, upraszczał treść pierwowzorów. „Opowiadał” je po
swojemu. Niektóre sceny rozbudowywał, inne zaś pomijał. Zmieniał sztafaż, osadzając postaci
w znanej sobie, swojskiej rzeczywistości. Operował nasyconymi,
czystymi barwami. Stosował
je w sposób umowny, charakterystyczny dla rysunków dzieci.
Niebo w jego pracach było niebieskie, trawa i drzewa – zielone,
dachy – czerwone.

Twórcza odpowiedź

Dzieło

W pierwszej części ćwiczenia uczniowie pracują indywidualnie.
Ich zadaniem jest odszukanie w otaczającej ich przestrzeni (publicznej,
domowej – prywatnej, internetowej) przejawów utowarowienia nagiego
lub roznegliżowanego ludzkiego ciała. Rezultaty swojej pracy dokumentują w postaci zdjęć, zrzutów ekranowych, wydruków, wycinków z gazet,
zebranych ulotek itp., a następnie prezentują na forum klasy.
Swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami i odczuciami dzielą się
w drugiej części ćwiczenia. Wtedy też warto poruszyć problemy reprezentacji płci w reklamie, łączenia erotyki ze sprzedażą, komercjalizacji nagości, odhumanizowania intymności i fizyczności.
W części trzeciej uczniowie pracują w kilkuosobowych grupach.
Oprócz zgromadzonych przez siebie wizerunków mają do dyspozycji
flamastry, nożyczki, kleje, stare gazety i czyste kartki oraz – w miarę
możliwości – komputer z dostępem do internetu i drukarką. Ich zadaniem jest przetworzenie wybranego obrazu tak, aby zmienić jego
przekaz ze sprzedażowego na refleksyjny. Mogą to osiągnąć poprzez
usunięcie lub dodanie elementów, zmianę sztafażu, zastąpienie hasła
reklamowego własnym itp. Inspirację mogą stanowić prace Jadwigi
Sawickiej: obrazy Lekki smak, Dwa stroje kąpielowe, Kieruje się chęcią zemsty…, Nowe ciała oraz fotografie Pierś, Ręka, Noga (dostępne
na www.jadwigasawicka.pl).

Obraz Śpiąca Wenus stanowi
parafrazę Wenus z Urbino
pędzla Tycjana. Pomijając
postać klęczącej kobiety, autor
uprościł kompozycję. Dzięki
spłaszczeniu perspektywy nadnaturalnej wielkości Wenus
towarzysząca jej kobieta
w biało-czerwonym stroju oraz
okno ze stojącą na parapecie
doniczką znajdują się na tym
samym planie. Trzymany przez
modelkę bukiet róż został zastąpiony nieokreślonym, brązowym przedmiotem, ciemna
kotara za leżącą kobietą zaś
fragmentem ściany z kwiatową
dekoracją. Obraz emanuje prostoduszną radością, która skutecznie wypiera tajemniczość
i zmysłowość oryginału.

Organizator
projektu
i wydawca

Dofinansowano ze
środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Honorowy patronat
Małopolskiego
Kuratora Oświaty

Załącznik 1
Ludwik Więcek, Śpiąca Wenus; farba olejna,
płyta pilśniowa, drewno; Wilczyska, 1985; w kolekcji MEK

Załącznik 2
Ludwik Więcek, Autoportret ze śpiącą Wenus; farba olejna, płyta
pilśniowa, drewno; Wilczyska, 1985; w kolekcji MEK

Jerzy Kutkowski Ostatnie tango
Tematy
··
··
··
··
··
··
··

Taniec
Bliskość
Przemijanie
Nastrój
Kompozycja
Symbolizm
Symbol

Konteksty

Ostatnie tango; farba olejna, płótno;
Radom, 1980; w kolekcji MEK

Literatura:
Artysta
·· Adam Mickiewicz, Sonety krymskie
·· Charles Baudelaire, Kwiaty zła
·· Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Liryki tatrzańskie,
Koniec wieku XIX
·· Stanisław Wyspiański, Wesele
·· Leopold Staff, Deszcz jesienny
·· Sławomir Mrożek, Tango
Malarstwo:
··
··
··
··
··
··
··

Puvis de Chavannes, Sen
Jacek Malczewski, Śmierć
Odilon Redon, Kwietne chmury
Witold Wojtkiewicz, Portret muzyka Bolesława Raczyńskiego
Gustaw Klimt, Trzy okresy życia kobiety, Pocałunek
Edward Hopper, Automat
Balthus, Gra w karty

Muzyka:
Franciszek Liszt, Totentanz
Charles Camille Saint-Saëns, Danse macabre
Tomasz Budzyński, Taniec szkieletów
Pijani Powietrzem, Późnym popołudniem
Kanał Audytywny, Gwiezdne galaktyki
L.U.C., Wyprałem W Pralce Własny Mózg I Okazało
Się, Że Jestem Pomidorowym Przecierem
·· Buka (właśc. Mateusz Daniecki), Danse macabre
··
··
··
··
··
··

Jerzy Kutkowski urodził się
w 1950 roku w Radomiu, gdzie
wciąż mieszka i tworzy. Jest
cenionym fotografikiem i uznanym pedagogiem. Absolwent
studiów artystycznych na Uniwersytecie Pedagogicznym
w Krakowie (wówczas WSP),
należy do Związku Polskich
Artystów Plastyków i Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jako malarz jest jednak
zaliczany do grona twórców nieprofesjonalnych, ponieważ większość jego obrazów powstała,
zanim podjął wyższe studia.
Okres malarski Kutkowskiego –
niecałe dziesięciolecie – zakończył się w latach 80. XX wieku.
Artysta zajął się wówczas głównie
rysunkiem i fotografią, ale także
grafiką wydawniczą. Opracował
edytorsko kilkadziesiąt książek
i katalogów wystaw. Jego prace
znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w kraju i za
granicą.
W malarstwie Jerzego Kutkowskiego humor przeplata się
z liryką. Autor potrafi z dystansem, ironicznie 5
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Marcin Wąsik • Projekt graficzny: Wojtek Kwiecień-Janikowski • www.etnomuzeum.eu

Film:

5 przyglądać się rzeczywistości.
Pociąga go poetycka wizja świata.
Jego płótna są nastrojowe, pełne
symboliki i aluzji.

·· Takeshi Kitano, Lalki
·· Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze, Papusza
·· Paweł Pawlikowski, Ida
W stronę interpretacji
Nauczyciel prezentuje klasie obraz Ostatnie tango Jerzego Kutkowskiego (Załącznik 1), nie podając jego tytułu. Zadaniem każdego
z uczniów jest wymyślenie własnego, adekwatnego do dzieła, tytułu.
Uczniowie zapisują swoje propozycje na samoprzylepnych karteczkach, a następnie umieszczają je z boku tablicy. Wspólnie odczytują
zebrane tytuły i przyporządkowują je do jednej z trzech kategorii
związanych z nastrojem: optymistycznej, pesymistycznej bądź neutralnej. W czasie pracy przeklejają karteczki w odpowiednie kolumny
narysowanej uprzednio tabeli. Analizując wynik ćwiczenia, zastanawiają się, które słowa i elementy obrazu miały wpływ na podejmowane przez nich decyzje oraz jak tytuł może wpłynąć na recepcję
dzieła.
Twórcza odpowiedź
Uczniowie pracują indywidualnie. Mają do dyspozycji czystą kartkę
formatu A4, flamaster lub długopis, nożyczki, klej oraz szablon kobiecej i męskiej postaci (Załącznik 2). Ich zadaniem jest zobrazowanie
wybranego przez siebie nastroju za pomocą kompozycji i symbolu. Na
początku wycinają elementy postaci i komponują je na kartce (w razie
potrzeby mogą rozciąć je na części i wymodelować). Następnie dookreślają wymowę obrazu wymyślonym przez siebie symbolem. Aby
sprawdzić, czy udało się im osiągnąć zamierzony efekt, wymieniają
się pracami i wzajemnie je interpretują.

Organizator
projektu
i wydawca

Dofinansowano ze
środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Dzieło
Obraz Ostatnie tango jest utrzymany w poetyce realizmu magicznego. Diagonalna kompozycja
ma charakter narracyjny: prowadzi oko widza od splecionej
w pożegnalnym uścisku pary,
przez czarną aleję, aż do ciężkiego dworku na dalszym planie.
Bohaterowie dzieła, mimo fizycznej bliskości, sprawiają wrażenie
samotnych i odległych: kobieta
patrzy w dal pustym, niewidzącym wzrokiem, głowa mężczyzny
z niewidoczną twarzą tchnie zaś
bladością śmierci. Sęp, padlinożerca, jest symbolem śmierci, zła
i nieszczęścia. Nasuwa skojarzenia z losem Prometeusza – karą
i nieustannie powracającym cierpieniem. Kompozycję rytmizują
białe pręty ogrodzenia na pierwszym planie, którym odpowiadają
nienaturalnej wielkości, schematyczne, trupio blade kwiaty na
linii horyzontu. Zgaszone, brudne
barwy potęgują wrażenie posępności i dramatyzmu ukazanej
sceny.

Honorowy patronat
Małopolskiego
Kuratora Oświaty

Załącznik 1
Jerzy Kutkowski, Ostatnie tango; farba olejna, płótno;
Radom, 1980; w kolekcji MEK

Załącznik 2
Zostań malarzem nastroju. Zacznij od wyobrażenia sobie nastroju, który
chcesz zobrazować. Dobrym tropem może być wymyślenie dla powstającego obrazu wyrazistego tytułu. Zamiast farb i pędzla masz do dyspozycji
trzy elementy. Dwa z nich są narzucone: to postacie kobiety i mężczyzny.
Trzeci element – symbol – musisz wymyślić samodzielnie. Za ich pomocą
zbuduj zamierzony nastrój. Wytnij i zakomponuj postacie na obrazie –
twoim płótnem jest kartka formatu A4. Następnie narysuj symbol, który
dookreśli wymowę obrazu. Aby sprawdzić, czy udało ci się zbliżyć do celu,
poproś sąsiada o interpretację twojego dzieła oraz nadanie mu tytułu.

Renata Bujak Płacząca dziewczyna
Tematy
··
··
··
··
··

Portret
Ekspresja
Deformacja
Dynamika
Barwa

Konteksty
Literatura:
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Jan Kochanowski, Treny
Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera
Adam Mickiewicz, Dziady, część III (Wielka Improwizacja)
Juliusz Słowacki, Kordian
Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Bolesław Prus, Lalka (Wokulski)
Virginia Woolf, Pani Dalloway
Maria Kuncewiczowa, Cudzoziemka
Krzysztof Kamil Baczyński, Biała magia
Zbigniew Herbert, Do Marka Aurelego
Sławomir Mrożek, Tango
Elfriede Jelinek, Pianistka

Malarstwo:
Simone Martini, Zwiastowanie
Paul Gauguin, Autoportret z aureolą
Vincent van Gogh, Pole pszenicy z krukami
Edvard Munch, Krzyk
Henri Matisse, Portret pani Matisse, Otwarte okno
Emil Nolde, Taniec przed złotym cielcem
Stanisław Ignacy Witkiewicz, Kompozycja z portretem podwójnym
Marii i Włodzimierza Nawrockich, Portret Tadeusza Ficowskiego,
Portret Marcelego Staroniewicza, Portret Zofii Jagodowskiej
·· Pablo Picasso, Płacząca
·· Frida Kahlo, Złamana kolumna
·· Artur Nacht-Samborski, Dziewczynka
··
··
··
··
··
··
··

Rzeźba:
·· Giovanni Bernini, Ekstaza świętej Teresy

Płacząca dziewczyna; akwarela,
papier; Kraków, 2002;
w kolekcji MEK
Artystka
Urodziła się w 1942 roku w Buczkowie koło Bochni. Większość
życia spędziła w Krakowie, gdzie
mieszka do dziś. Malować zaczęła
w szkole średniej, chciała studiować na Akademii Sztuk Pięknych, jednak nie została przyjęta.
Jej drugą pasją był śpiew, tu
odniosła sukces: ukończyła wokalistykę na Akademii Muzycznej
w Warszawie i została zaangażowana do krakowskiej Opery
i Operetki. Praca na scenie była
jednak zbyt obciążająca psychicznie – porzuciła ją po trzech latach,
zmagając się z chorobą. W procesie leczenia niemałą rolę odegrał
powrót do malarstwa. Uczestnicząc w terapii zajęciowej krakowskiego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Józefa Babińskiego, rozwinęła swój talent i stworzyła niepowtarzalny styl. Jej twórczość
zyskała uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dziś jest
uważana za jedną z ciekawszych
twórczyń z kręgu art brut.
Obrazy Renaty Bujak przyciągają niezwykle żywym kolorytem. 5
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Film:
·· Lasse Hallström, Co gryzie Gilberta Grape’a
·· Marek Koterski, Życie wewnętrzne, Dzień
świra, Wszyscy jesteśmy Chrystusami
·· Jason Reitman, Juno
·· Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy, Rumba
·· Alejandro González Iñárritu, Biutiful
·· David Benioff, D.B. Weiss, Gra o tron
W stronę interpretacji
Uczniowie pracują indywidualnie. Mają do dyspozycji kredki lub
kolorowe flamastry oraz fragment Wielkiej Improwizacji z III części
Dziadów Adama Mickiewicza (Załącznik 2). Czytając tekst, starają
się zidentyfikować zawarte w nim emocje, a następnie próbują przełożyć je na język koloru. Do każdej emocji przyporządkowują inny
kolor. Zakreślają nim te części tekstu, w których dana emocja się pojawia. Starają się w ten sposób zamalować jak najwięcej słów. Ćwiczenie
może być wstępem do rozmowy o sposobach obrazowania w sztuce.

5 Artystka używa czystych,
często wręcz jaskrawych barw.
Puste płaszczyzny zestawia
z nagromadzeniem detalu. Jako
osoba głęboko wierząca często porusza w swych pracach
tematykę biblijną. Sceny znane
z chrześcijańskiej ikonografii
przetwarza w oryginalnym, pełnym fantazji i wrażliwości stylu.
Malowane przez nią postacie
są w charakterystyczny sposób
zdeformowane, co czyni je pełnymi ekspresji i dramatycznego
wyrazu.

Twórcza odpowiedź
Uczniowie pracują indywidualnie. Mają do dyspozycji kredki
lub kolorowe flamastry oraz szablony twarzy pozbawionych
wyrazu (Załącznik 3). Ich zadaniem jest stworzenie – wyłącznie
za pomocą koloru – twarzy pełnych emocji. Każdej emocji powinien odpowiadać inny, wybrany przez ucznia, kolor. Swobodę należy
pozostawić również w zakresie doboru emocji oraz ich powiązania
z poszczególnymi rejonami twarzy. W odczytaniu powstałych
w ten sposób „emocjonalnych map twarzy” pomocne będą
legendy dołączone do każdej pracy.

Organizator
projektu
i wydawca

Dofinansowano ze
środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Dzieło
Płacząca dziewczyna jest portretem niemal magnetycznie
przyciągającym wzrok. Brak równowagi – przesunięcie kobiecej
twarzy na prawą połowę obrazu –
dynamizuje kompozycję. Kontrastujące plamy barwne zdają
się migotać na wzór witrażowych
szkieł. Złote, płaskie tło przywodzi na myśl wschodniochrześcijańskie ikony i nadaje portretowi
uniwersalny, ponadczasowy
wymiar. Czerwony, krwawy kontur okalający postać, podobnie
jak w dziełach ekspresjonistów,
potęguje wrażenie niepokoju
i cierpienia. Twarz w plątaninie
nerwowych kresek i nieregularnych plam zatraca indywidualne
rysy. Artystka, bardziej niż konkretną postać, zdaje się portretować duszę pogrążoną w rozpaczy.

Honorowy patronat
Małopolskiego
Kuratora Oświaty

Załącznik 1
Renata Bujak, Płacząca dziewczyna; akwarela, papier;
Kraków, 2002; w kolekcji MEK

Adam Mickiewicz
Dziadów część III
Wielka Improwizacja
(fragment)
Tak! — czuły jestem, silny jestem i rozumny. —
Nigdym nie czuł jak w tej chwili —
Dziś mój zenit, moc moja dzisiaj się przesili,
Dziś poznam, czym najwyższy, czylim tylko dumny;
Dziś jest chwila przeznaczona,
Dziś najsilniej wytężę duszy mej ramiona —
		
To jest chwila Samsona,
Kiedy więzień i ślepy dumał u kolumny.
Zrzucę ciało i tylko jak duch wezmę pióra —
		
Potrzeba mi lotu
Wylecę s planet i gwiazd kołowrotu,
Tam dójdę, gdzię graniczą Stwórca i natura.
I mam je, mam je, mam — tych skrzydeł dwoje;
Wystarczą: — od zachodu na wschód je rozszerzę,
Lewem o przeszłość, prawem o przyszłość uderzę.
I dojdę po promieniach uczucia — do Ciebie!
		
I zajrzę w uczucia twoje
O Ty! o którym mówią, że czujesz na niebie!
Jam tu, jam przybył, widzisz jaka ma potęga
Aż tu moje skrzydło sięga,
Lecz jestem człowiek, i tam, na ziemi me ciało;
Kochałem tam, w ojczyznie serce me zostało. —

Załącznik 2
Spróbuj wcielić się w rolę artysty, którego zainspirował poniższy tekst. Wyobraź sobie, że na
jego podstawie chcesz namalować ekspresyjny obraz. Pierwszym krokiem będzie wybór
palety barwnej. Zastanów
się, jakie kolory korespondują
z poszczególnymi częściami
utworu: strofami, wersami, użytymi sformułowaniami. Zwróć
uwagę na ujawnione przez autora
emocje. Do każdej z nich przyporządkuj inny, współgrający
z nią kolor. Zakreśl je, korzystając z kredek lub kolorowych flamastrów. Postaraj się zamalować
w ten sposób jak najwięcej słów.

Ale ta miłość moja na świecie,
Ta miłość nie na jednym spoczęła człowieku,
Jak owad na róży kwiecie:
Nie na jednej rodzinie, nie na jednym wieku.
Ja kocham cały naród! — objąłem w ramiona,
Wszystkie przeszłe i przyszłe jego pokolenia,
Przycisnąłem tu do łona,
Jak przyjaciel, kochanek, małżonek, jak ojciec:
Chcę go dźwignąć, uszczęśliwić,
Chcę nim cały świat zadziwić,
Nie mam sposobu i tu przyszedłem go dociec.
Przyszedłem zbrojny całą myśli władzą,
Tej myśli, co niebiosom twe gromy wydarła,
Sledziła chód twych planet, głąb morza rozwarła —
Mam więcej, tę Moc, której ludzie nie nadadzą,
Mam to uczucie, co się samo w sobie chowa
Jak wulkan, tylko dymi niekiedy przez słowa.
Poezye Adama Mickiewicza, t. 4, Paryż 1832, s. 66–68.

Załącznik 3
Przed tobą twarz bez wyrazu – może należeć do każdego. Twoim
zadaniem jest stworzenie z niej twarzy pełnej emocji tylko za pomocą
koloru. Wybierz kilka stanów uczuciowych, które dobrze znasz, lub
takich, które są dla ciebie inspirujące. Zastanów się, w jakich wyobrażasz je sobie kolorach, a następnie stwórz własny kod, w którym
każdemu rodzajowi emocji odpowiada inny kolor. Kierując się nim,
wypełnij szablon twarzy. Pamiętaj: portret nie ma być realistyczny –
kolory mają oddać stan emocjonalny stworzonej przez ciebie postaci.

Halina Walicka Niebieskie wnętrze
Tematy
··
··
··
··
··
··
··
··

Wnętrze
Kobieta i mężczyzna
Marzenia
Aspiracje
Szlachta
Arystokracja
Mieszczaństwo
Bovaryzm

Konteksty

Niebieskie wnętrze; farba
olejna, płótno; Warszawa, 1968;
w kolekcji MEK

Literatura:
Artystka
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Ignacy Krasicki, Żona modna
Jane Austen, Duma i uprzedzenie
Honoré Balzak, Eugenia Grandet
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
Gustave Flaubert, Pani Bovary
Thomas Hardy, Z dala od zgiełku
Lew Tołstoj, Anna Karenina
Bolesław Prus, Lalka
Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem
Stanisław Wyspiański, Wesele
Stanisław Ignacy Witkiewicz, W małym dworku
Francis Scott Fitzgerald, Wielki Gatsby
William Faulkner, Wściekłość i wrzask
Witold Gombrowicz, Ferdydurke
Jarosław Iwaszkiewicz, Noc czerwcowa
Olga Tokarczuk, E.E.

Malarstwo:
·· James Whistler, Symfonia w bieli 1: dziewczyna w bieli,
Symfonia w bieli 2: dziewczynka w bieli, Symfonia w bieli 3
·· Félix Vallotton, Wnętrze z kobietą przy pianinie
·· Józef Mehoffer, Słońce majowe
·· Bronisława Rychter-Janowska, Wnętrze saloniku,
Kobieta we wnętrzu saloniku, Kobieta w salonie
·· Edward Hopper, Pokój w Brooklynie, Hotel Window, Hotel Railroad
Film:
·· Victor Fleming, Przeminęło z wiatrem
·· Stanisław Różewicz, Trudna miłość

Urodziła się 28 grudnia 1901 roku
w Warszawie. Dzieciństwo i młodość spędziła w Rosji i na Polesiu, gdzie pracowała do wybuchu
II wojny światowej. W Warszawie przeżyła lata niemieckiej
okupacji. W zrujnowanej stolicy widziała cierpienie i śmierć.
W obozie koncentracyjnym
Auschwitz straciła męża, ojca
i trzech braci. Z wykształcenia
była pielęgniarką, przez 45 lat
pracowała w zawodzie, który był
jej powołaniem. W 1966 roku
przeszła na emeryturę. Dla osoby
czynnej, potrzebnej ludziom,
witalnej samotne spędzanie czasu
było bardzo trudne, wywołało
melancholię i smutek. Dzięki
córce, psycholożce, zaczęła malować. Początkowo miała to być
terapia, ale wkrótce sztuka stała
się jej sposobem na wyrażenie
siebie oraz pomysłem na życie.
Malarstwem zajmowała się przez
14 lat. Zmarła w Warszawie
15 lipca 1980 roku.
Malując, nie musiała niczego
szukać – jej obrazy od początku
były w pewien sposób „gotowe”. 5
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··
··
··
··
··
··

Francis Ford Coppola, Ojciec chrzestny
Jerzy Hoffman, Trędowata
Dwight Adair, Dynastia
James Cameron, Titanic
Saul Dibb, Księżna
Andrzej Wajda, Tatarak

W stronę interpretacji
Uczniowie pracują w kilkuosobowych grupach. Mają do dyspozycji
reprodukcje obrazu Niebieskie wnętrze Haliny Walickiej (Załącznik 1),
przybory piśmiennicze i czyste kartki. Ich zadaniem jest twórcze rozwinięcie zatrzymanej na obrazie sceny. Zachowując formę zapisu
właściwą dla dzieła dramatycznego, tworzą ostatni akt sztuki, w której
mogliby „zagrać” bohaterowie Niebieskiego wnętrza. W tekście głównym zamieszczają dialogi lub monologi postaci, szczegóły dookreślają w didaskaliach (całość powinni zmieścić na kartce formatu A4).
Po zakończeniu ćwiczenia poszczególne zespoły odgrywają lub odczytują swoje propozycje z podziałem na role.

5 Świat, który wykreowała, jest
łagodny, pełen harmonii. Eleganckie kobiety przechadzają się po
pokojach wypełnionych biedermeierowskimi meblami. Czasem stoi w nich fortepian, bukiet
kwiatów. Światło lamp naftowych, świec lub zachodzącego
słońca tworzy tajemniczy nastrój.
Wyczuwalna jest tęsknota do
życia spokojnego, dostatniego,
pozbawionego trosk oraz tęsknota
za czasem utraconym, światem
odchodzącym w niepamięć.

Twórcza odpowiedź
Uczniowie pracują indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach.
Mają do dyspozycji reprodukcje obrazu Haliny Walickiej Niebieskie
wnętrze (Załącznik 1), przygotowane na ich podstawie tła – puste wnętrza (Załącznik 2), kartki formatu A4, nożyczki, kleje i – opcjonalnie –
flamastry oraz stare gazety. Ich zadaniem jest dokonanie takiej zmiany
w kompozycji obrazu, która pozwoli na odczytanie go w inny niż do tej
pory sposób. Na początku wycinają z reprodukcji wszystkie elementy,
przedmioty, postacie. Następnie ustawiają je w wybranych przez siebie miejscach pustego wnętrza i przyklejają. Mogą zrezygnować z części elementów lub wprowadzić nowe, dorysowane lub wycięte z gazety.
W czasie prezentacji prac wyjaśniają swoje motywacje i uzasadniają
decyzje.

Organizator
projektu
i wydawca

Dofinansowano ze
środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Dzieło
Dominantą obrazu jest kolor niebieski, tworzący nastrój spokoju,
dostojeństwa i wyrafinowania.
Grającej na fortepianie kobiecie towarzyszy zasłuchany mężczyzna – to scena niewątpliwie
wpisująca się w wyobrażenia
o sposobie, w jaki przedstawiciele
wyższych sfer spędzali leniwe
wieczory. Nie ma tu miejsca na
przesadne emocje. Jest za to
poszukiwanie piękna, a nawet
idealizacja, która tworzy obraz
sielski, bez skazy. To być może
próba ucieczki do rzeczywistości
bezpiecznej, poukładanej, urokliwej, a także pochwała dla tego
nieistniejącego już, czy wręcz
wyobrażonego, świata.

Honorowy patronat
Małopolskiego
Kuratora Oświaty

Załącznik 1
Halina Walicka, Niebieskie wnętrze; farba olejna, płótno;
Warszawa, 1968; w kolekcji MEK

Załącznik 2
Puste wnętrze

Epifaniusz Drowniak – Nikifor
Nikifor Uzdrowiciel
Tematy
··
··
··
··

Autoportret
Autokreacja
Bohater
Komiks

Konteksty
Literatura:
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

autor nieznany, Pieśń o Rolandzie
Jakub de Voragine, Złota legenda
Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki
Juliusz Słowacki, Kordian
Hermann Hesse, Wilk stepowy
Walter Benjamin, Pasaże
Tadeusz Konwicki, Kalendarz i klepsydra
Mario Vargas Llosa, Ciotka Julia i skryba
Paul Auster, Trylogia nowojorska
Marcin Świetlicki, ***Cały pokój jest
obwieszony Marcinami, Opluty (44)

Malarstwo:
·· Bracia Limbourg, Bardzo bogate godzinki księcia de Berry
·· Vincent van Gogh, Autoportret w słomkowym kapeluszu,
Autoportret z zawiązanymi uszami i fajką
·· Jacek Malczewski, Autoportret w zbroi, Autoportret w jakuckiej
czapce, Chrystus w Emaus, Chrystus przed Piłatem
Komiks:
··
··
··
··
··
··

Seria wydawnictwa Marvel Comics
Art Spiegelman, Maus
Agata ENDO Nowicka, Blog Komix
Bartosz i Tomasz Minkiewicz, WILQ Superbohater
Nicolas De Crecy, Prosopopus
Antologia Chopin New Romantic

Film:
·· Alfred Hitchcock, Okno na podwórze
·· Krzysztof Krauze, Mój Nikifor

Nikifor Uzdrowiciel; akwarela,
papier; Krynica, przed 1925;
w kolekcji MEK
Artysta
Epifaniusz Drowniak, zwany
Nikiforem, urodził się 21 maja
1895 roku w Krynicy. Był
synem Łemkini Eudokii Drowniak i – prawdopodobnie – nieznanego z nazwiska Polaka.
Wraz z matką – głuchoniemą
żebraczką – żył w skrajnej biedzie
i izolacji społecznej. Z powodu
wady słuchu i przyrośniętego
języka miał problem z porozumiewaniem się z otoczeniem. Po akcji
„Wisła”, mimo zakazu władz
i kolejnych wysiedleń, uparcie
powracał na Łemkowszczyznę.
Nie wiadomo dokładnie, kiedy
zaczął malować (najstarsze zachowane prace pochodzą z lat 20.
XX wieku). Swoje obrazy sprzedawał kuracjuszom na krynickim
deptaku, czasem ofiarowywał je
za jedzenie lub nocleg. Był twórczy i bardzo pracowity. Namalował około 40 tysięcy obrazków na
różnych podłożach: od kawałków
tektury, zużytych druków, okładek, po opakowania po czekoladkach i papierosach. Wiele z nich
zostało zniszczonych przez ludzi
niedostrzegających w jego 5
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W stronę interpretacji
Uczniowie pracują w kilkuosobowych grupach. Mają do dyspozycji czyste kartki formatu A4, przybory piśmiennicze, nożyczki, klej,
reprodukcje obrazu Nikifor Uzdrowiciel (Załącznik 1) oraz teksty źródłowe dotyczące jego autora (Załącznik 2). Ich zadaniem jest zaprojektowanie i wypełnienie treścią profilu Nikifora na fikcyjnym,
stworzonym przez nich samych, portalu społecznościowym. Substytutem przestrzeni wirtualnej będzie dla nich kartka papieru. Powinni
zmieścić na niej ogólne wiadomości o właścicielu konta i co najmniej
4 „posty” wraz z charakterystyczną dla mediów społecznościowych
oprawą: informacjami o lokalizacji, komentarzami, polubieniami
itp. Zamiast zdjęć dodają wybrane miniatury wycięte z obrazu.
Decydując o doborze ilustracji i treści, starają się wczuć w sytuację, potrzeby i motywacje twórcy. Analiza prac wyeksponowanych
na wspólnej „tablicy” może stać się przyczynkiem do rozmowy na
temat sposobów i celów kształtowania swojego wizerunku.
Twórcza odpowiedź
Uczniowie pracują indywidualnie. Mają do dyspozycji reprodukcje
obrazu Nikifor Uzdrowiciel (Załącznik 1), ołówki, cienkopisy i – opcjonalnie – kredki ołówkowe lub akwarelowe. Ich zadaniem jest uzupełnienie kreacji Nikifora. Puste miejsca po wyciętych przez autora
elementach wypełniają własnymi scenami. Jeśli chcą opatrzyć je tekstem, umieszczają go w komiksowych dymkach. Pozostają w zgodzie
z tytułem dzieła, ale temat i sztafaż mogą wybrać sami. Od ich inwencji będzie zależało, czy umieszczą bohatera w czasach mu współczesnych, przeszłości, przyszłości, innym kręgu kulturowym, układzie
planetarnym itp.

5 twórczości żadnej wartości.
Dla miłośników sztuki został
„odkryty” w latach 30. XX wieku.
Uznanie w Polsce i poza jej
granicami zyskał w latach 50.
XX wieku. Przez swoich sąsiadów
do końca pozostał niezrozumiany.
Zmarł w Foluszu 10 października
1968 roku.
Był samoukiem wrażliwym
na szczegół, perspektywę, kompozycję, zestawienia kolorystyczne.
Wnikliwie obserwował i w twórczy sposób przetwarzał otaczającą go rzeczywistość. Malował
architekturę, pejzaże, sceny
rodzajowe, portrety przechodniów i znajomych oraz wizerunki
świętych. Swoich bohaterów
wyposażał w charakterystyczne
dla nich przedmioty lub wyobrażone atrybuty zgodne z przyjętą
przez niego konwencją. Często
przedstawiał siebie jako mędrca, biskupa, sędziego, wybitnego
artystę – „Matejkę”.

Dzieło
Na pracę Nikifor Uzdrowiciel
składa się szereg niewielkich
obrazów. Tworzą one całość,
ale mogą być traktowane jak
osobne dzieła (o czym świadczy brak niektórych, prawdopodobnie wyciętych i sprzedanych
przez samego autora). Podział
na sceny, ich kompozycja i tematyka mogą budzić skojarzenie
z komiksem. Na co dzień pogardzany i deprecjonowany artysta,
przedstawił się w kolejnych miejscach – kadrach jako uczestnik
lub świadek wydarzeń ważnych
i ciekawych, osoba wyjątkowa,
ciesząca się szacunkiem i wysokim statusem społecznym.
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Honorowy patronat
Małopolskiego
Kuratora Oświaty

Załącznik 1
Epifaniusz Drowniak – Nikifor, Nikifor Uzdrowiciel;
akwarela, papier; Krynica, przed 1925; w kolekcji MEK

Aleksander Jackowski
(ur. 19 stycznia 1920 w Warszawie) – etnograf, historyk sztuki,
krytyk, specjalista w zakresie
twórczości nieprofesjonalnej,
długoletni redaktor naczelny
kwartalnika „Polska Sztuka
Ludowa”.

Aleksander Jackowski
o Nikiforze
„Siebie przedstawiał zawsze jako
„Nie chciał, by wiedziano, że nie
„Malował obrazki, w których opomalarza, mędrca, uczonego umie- czyta i nie pisze, opatrywał więc
wiadał rzeczy piękne, straszne
jącego czytać w świętych księobrazki napisami, odwzorowując, i wzniosłe, ale inni, gdy już zapagach. To on stoi na tych tysiącach przeważnie z błędami, widziane
nowała moda na Nikiforowe
obrazków obok Biskupa, obok
gdzieś szyldy czy drogowskazy.
obrazki, patrzyli na nie, szukaPana i pokazuje tych, którzy mu
Czasem tekst komentował treść
jąc naiwności treści, pięknego
na ziemi ciężko dokuczyli, winni
obrazka, często był to jednak
kolorytu, nostalgicznego piękna
więc ponieść zasłużoną karę.
tylko zbiór przypadkowych wyra- krajobrazu. Tymczasem dla NikiTo on w tiarze na głowic gra na
zów. Aby nie wyróżniać się w cza- fora ważna była i forma artyskrzypcach w przytulnym pokoju sie nabożeństwa, sporządził sobie styczna, i treść ideowa. O niej
lub maluje przy sztalugach: to on
modlitewnik w czarnej opramyślał przede wszystkim, reszta
wskazuje palcem kobietę, która
wie. Wyglądał jak prawdziwy,
była już tylko realizacją zamierzego oszukała, źle odważając kiełtyle że w środku znajdowały
nia. Realizacją znakomitą, jako
basę. To on siedzi u boku Pana,
się wyłącznie rysunki Nikifora,
że krynicki «jurodiwy» miał niezawsze z fontaziem u szyi, jak
przedstawiające w górnej części
zwykły dar malarski, poczucie
malarzowi przystoi. A Najwyżstronicy sceny biblijne, w dolnej
koloru i ekspresji, wyćwiczone na
szy rozmawia łaskawie z malazaś ich współczesne, ziemskie
co najmniej kilkudziesięciu tysiąrzami, bo oni są przecież najbliżej odpowiedniki”.
cach namalowanych przez siebie
stwórcy, im też dana jest siła ukaobrazków”.
zywania tego, czego nikt nie wie
i nie dostrzega, siła tworzenia”.
Nikifor (1985–1968),
„Polska Sztuka Ludowa” 1982,
Obrazy na płótnie i papierze
t. 36, z. 1–4, s. 23.
(współczesne malarstwo
Nikifor z Krynicy zmarł 10.X.1968,
ludowe i jego pogranicza),
„Polska Sztuka Ludowa” 1968,
„Polska Sztuka Ludowa” 1977,
t. 22, t. 4, s. 241.
t. 31, z. 4, s. 201.

Załącznik 2

Władysław Luciński Skarbnik
Tematy
··
··
··
··
··

Siła wyższa
Człowiek wobec natury
Jednostka w tłumie
Nieznany świat
Nastrój w sztuce

Konteksty
Literatura:
··
··
··
··
··
··
··

Dante Alighieri, Boska komedia
Miguel de Cervantes, Don Kichot z La Manchy
Émile Zola, Germinal
Stefan Żeromski, Przedwiośnie
Franz Kafka, Proces
Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat
Stanisław Barańczak, Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu

Malarstwo:
·· Rysunki naskalne z groty Lascaux
·· Dot painting – malarstwo kropkowe Aborygenów
·· Caspar David Friedrich, Podróżnik po morzu
chmur, Skały kredowe na Rugii
·· Salvador Dalí, Miękka konstrukcja z gotowaną fasolką
przeczucie wojny, Metamorfoza Narcyza, Galatea sferyczna
Rzeźba:
·· Magdalena Abakanowicz, 95 figur z tłumu
1095 figur, Duże figury, 80 par pleców
Film:
··
··
··
··
··

Kevin Costner, Kevin Reynolds, Wodny świat
Jerzy Stuhr, Duże zwierzę
Peter Jackson, Władca Pierścieni, Hobbit
Peter Weir, Niepokonani
Danny Boyle, 127 godzin

Skarbnik; farba olejna, płyta
pilśniowa; Ruda Śląska, 1987;
w kolekcji MEK
Artysta
Urodził się 30 maja 1933 roku
w Kętach koło Andrychowa.
Wychowywał się w domu
o żywych tradycjach patriotycznych. Lata II wojny światowej zapisały się w jego pamięci
jako czas tragiczny, pełen okrucieństwa. Jego ojciec – żołnierz
Gwardii Ludowej – został aresztowany, a następnie wywieziony
do obozu koncentracyjnego
Mauthausen, w którym zginął.
Po zakończeniu okupacji niemieckiej Władysław Luciński
ukończył szkołę powszechną,
a następnie liceum pedagogiczne. W 1952 roku przeniósł
się do Nowej Rudy, gdzie rozpoczął pracę jako nauczyciel. Pasję
plastyczną odkrył w sobie jako
uczestnik nadobowiązkowych
zajęć plastycznych w ramach
trzyletniego studium nauczycielskiego. Przy Zakładowym
Domu Kultury kopalni Bielszowice założył zespół plastyczny,
który przez wiele lat prowadził.
Stworzył około 800 obrazów
i 300 grafik. Jest autorem wielu
rzeźb i ekslibrisów. 5
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W stronę interpretacji
W pierwszej części ćwiczenia uczniowie pracują indywidualnie. Mają
do dyspozycji czyste kartki, przybory piśmiennicze oraz reprodukcje obrazu Skarbnik Władysława Lucińskiego (Załącznik 1). Wypisują
na kartce jak najwięcej przymiotników określających sytuację człowieka przedstawioną w analizowanym dziele. Następnie wybierają
i zakreślają te, które można zamknąć we wspólnych ramach i określić
jednym hasłem. Kolejno odczytują swoje propozycje oraz powiązane
z nimi przymiotniki.
W drugiej – opcjonalnej – części ćwiczenia uczniowie działają
w kilkuosobowych zespołach. Starają się uszeregować zebrane wcześniej hasła, tak aby stworzyć z nich awangardowy tekst poetycki zgodny
z założeniami poematu rozkwitającego Tadeusza Peipera.
Mój nowy układ polega na tym, że obraz jakiś czy jakieś zdarzenie,
czy jakiś inne iks podawane są przez poetę w kilku rozwinięciach,
przy czym każde rozwinięcie zawiera w sobie całość owego obrazu,
zdarzenia czy iksu, ale zawiera ją bujniej i bogaciej niż rozwinięcie poprzednie. Poemat rozwijałby się jak żywy organizm; jak pąk
rozkwitałby przed nami. Już pierwszy ustęp zawierałby w sobie
wszystko co nastąpi; dalszy ustęp byłby stopniowym rozwijaniem
pąkowej zawartości pierwszego; a w ostatnim ustępie mielibyśmy
przed sobą kwiat; już pełny, rozłożysty.

5 Ze względu na zły stan zdrowia
wycofał się z życia artystycznego.
Malował pejzaże, wizerunki
świętych, zwierzęta, pełne uroczystej atmosfery misteria oraz
sceny rozgrywające się w kopalniach, sztolniach, podziemnych
korytarzach. Pomimo dekoracyjności i bogactwa barw, w jego obrazach wyczuwalny jest dramatyzm
i katastroficzny klimat. Stanowią
one reakcję na sytuacje opresyjne,
wydarzenia budzące lęk. Odnaleźć w nich można ślady fascynacji
malarstwem ikonowym i sztuką
Inków. Wypełnia je zwykle bezosobowy tłum małych, niewidocznych na pierwszy rzut oka, postaci,
który może stać się niszczycielską
siłą, głuchą na sprzeciw jednostki,
która nic nie znaczy.

Dzieło
Tadeusz Peiper, Poezja jako budowa, [w:] tegoż, Tędy; Nowe usta,
Kraków 1972, s. 349–350.
Twórcza odpowiedź
Uczniowie pracują indywidualnie. Mają do dyspozycji czyste kartki formatu A4, ołówki, gumki do mazania, cienkopisy, czarne flamastry lub długopisy oraz przykłady kaligramów
(np. Guillaume’a Apollinaire’a). Bazują na propozycjach wypracowanych przez siebie w czasie ćwiczenia interpretacyjnego: zgromadzonych przymiotnikach oraz utworzonym na ich podstawie haśle.
Zastanawiają się, jakim kształtem (przedmiotem, symbolem) mogą
je zwizualizować. Na kartce rysują ołówkiem jego kontury, wypełniają je przymiotnikami. Starają się stworzyć atrakcyjny wizualnie
znak graficzny. W zależności od efektu, jaki chcą osiągnąć, mogą stosować różne wielkości, kroje liter i odstępy między nimi. Zapisane
wyrazy utrwalają cienkopisem, flamastrem lub długopisem, a następnie wymazują zaznaczony wcześniej kontur. Recepcja gotowych
prac może dać początek rozmowie na temat wagi słów w ich aspekcie
semantycznym oraz graficznym.
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Twarz Skarbnika – ducha podziemi – w centrum obrazu oraz
perspektywa dająca wrażenie
przebywania na dnie sferycznej
przestrzeni sugerują odbiorcy, że
znalazł się w kopalni. Przestrzeń
wypełniona jest przez bezosobowy, ustawiony w długie szeregi
tłum i fantastyczną, bujną roślinność. Postacie są przedstawione
w sposób schematyczny. Nikt się
nie wyróżnia. Jednostka – mała
wobec potęgi natury – nic nie
znaczy. A jednak pracujący pod
ziemią ludzie próbują ten świat
ujarzmić i wykorzystać, pozyskując z niego bogactwa. Przeciwstawiają się harmonii, co może
doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Przekaz artysty jest
niedosłowny, surrealistyczny.
Tworzy nastrój niepokoju, przez
który przebija się ostrzeżenie.

Honorowy patronat
Małopolskiego
Kuratora Oświaty

Załącznik 1
Władysław Luciński, Skarbnik; farba olejna, płyta pilśniowa;
Ruda Śląska, 1987; w kolekcji MEK

Maria Wnęk Przemienienie Pańskie
Tematy
··
··
··
··
··
··
··
··

Ikonografia chrystologiczna
Veraikon
Mandylion
Religijność
Mesjanizm
Moralitet
Apel
Plakat

Konteksty
Literatura:
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Piotr Skarga, Kazania sejmowe
Adam Mickiewicz, Oda do młodości, Dziady, część III
Juliusz Słowacki, Kordian
Jan Kasprowicz, Chusta św. Weroniki
Antoni Słonimski, Czarna wiosna
Jan Lechoń, Herostrates
Julian Tuwim, Chrystus miasta
Tadeusz Gajcy, Przystań
Krzysztof Kamil Baczyński, Poemat
o Chrystusie dziecięcym, Chrystus

Malarstwo:
··
··
··
··
··
··
··

Mandylion z Edessy
Andriej Rublow, Chrystus Pantokrator
Hans Memling, Święta Weronika
El Greco, Święta Weronika trzymająca chustę, Chusta Weroniki
Paul Gauguin, Żółty Chrystus, Autoportret z żółtym Chrystusem
Marc Chagall, Białe ukrzyżowanie
Jerzy Nowosielski, Veraikon

Plakat:
··
··
··
··
··
··

Franciszek Starowieyski, Sanatorium pod klepsydrą
Andrzej Pągowski, Człowiek z żelaza
Mieczysław Górowski, Ferdydurke
Wiesław Wałkuski, Vanitas
Joanna Górska i Jerzy Skakun, Charlie Chaplin (cykl)
Jan Bajtlik, Bądź człowiekiem, czytaj! (cykl)

Przemienienie Pańskie; tempera,
farba akrylowa, lakier, papier;
Nowy Sącz, około 1984;
w kolekcji MEK
Artystka
Maria Wnęk urodziła się
15 czerwca 1922 roku w Olszance
koło Starego Sącza. Pochodziła z ubogiej rodziny chłopskiej. Po ukończeniu czterech
klas szkoły powszechnej przerwała naukę i rozpoczęła pracę
zarobkową. Wolne chwile spędzała na modlitwie, brała udział
w nabożeństwach, odpustach,
pielgrzymkach. Odziedziczonym
z czasem gospodarstwem oraz
mieszkaniami z kolejnych przydziałów zajmowała się nieumiejętnie, co wywoływało niechęć
ze strony sąsiadów. Borykała
się z zaburzeniami psychicznymi. Otoczenie postrzegała jako
opresyjne, żywiące wobec niej
zbrodnicze zamiary. Wsparcie
i zrozumienie uzyskała – jako
kobieta czterdziestoletnia – ze
strony Ewy Harsdorf – instruktorki zespołu plastycznego
przy Domu Kultury Kolejarza
w Nowym Sączu. Pod jej opieką
zaczęła malować. Jej prace
zyskały międzynarodowe uznanie, ona sama zaś miano jednej 5
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Muzyka:
·· Piwnica pod Baranami, Dezyderata
·· John Lennon, Imagine
Nagranie telewizyjne:
·· Przemówienie Martina Luthera Kinga wygłoszone
28 sierpnia 1963 roku – „I Have a Dream”
·· Homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979
roku na placu Zwycięstwa w Warszawie
W stronę interpretacji
W pierwszej części ćwiczenia uczniowie pracują indywidualnie. Oglądają reprodukcję obrazu Przemienienie Pańskie Marii
Wnęk (Załącznik 1) i zapoznają się z towarzyszącym mu tekstem
(Załącznik 2). Na kartkach zapisują swoje odczucia, spostrzeżenia
i skojarzenia. W części drugiej bierze udział cała klasa. Nauczyciel
prosi uczniów o zastanowienie, jakie informacje są im potrzebne do
trafnej interpretacji analizowanego dzieła, a następnie otwiera giełdę
pomysłów. Zaznacza, że zgłaszane propozycje muszą mieć formę
pytań. Po zapisaniu na tablicy wszystkich pytań, poddaje je ocenie
klasy. Uczniowie wybierają najlepsze ich zdaniem pomysły i grupują je w bloki tematyczne. Przygotowany w ten sposób kwestionariusz służy im do przeprowadzenia wywiadu eksperckiego. W rolę
eksperta w zakresie twórczości Marii Wnęk wciela się nauczyciel.
W ramach przygotowań do ćwiczenia warto zapoznać się z artykułem Ewy Krasińskiej Wnęk Maria, Nowy Sącz, Skrytka Pocztowa 148
(dostępnym na www.cyfrowaetnografia.pl).

5 z najciekawszych przedstawicielek polskiego art brut. Od lat
80. XX wieku coraz więcej czasu
spędzała na leczeniu w Szpitalu
Specjalistycznym im. dr. Józefa
Babińskiego w Krakowie. Zmarła
12 kwietnia 2005 roku.
Maria Wnęk wypracowała
charakterystyczny, bliski ekspresjonizmowi styl. Korzystała
z dostępnych w danym momencie
materiałów. Malowała na papierze, kartonie, dykcie, rzadko na
płótnie. Używała tempery, farb
plakatowych i olejnych. Kontury
postaci zaznaczała kredkami albo
ołówkiem. Tworzyła wizerunki
Chrystusa, Matki Boskiej i świętych. W scenach rodzajowych
łączyła świat rzeczywisty z urojonym. Swoją twórczość postrzegała w kategoriach misji. Obrazy
opatrywała „życiorysami” – tekstami zawierającymi orędzia,
ostrzeżenia i prośby przekazywane w imieniu Boga, świętych
i własnym.

Dzieło
Twórcza odpowiedź
Uczniowie pracują indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach.
Do dyspozycji mają maksymalnie dwa kolory flamastrów, brystol
oraz – opcjonalnie – nożyczki, klej, karton, tekturę falistą itp. Ich zadaniem jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie plakatu zawierającego tekst i obraz – przedmiot, symbol, znak graficzny. Ma on pełnić
funkcję impresywną, być apelem do odbiorców. Temat wybierają sami
uczniowie, bazując na własnych przekonaniach i/lub doświadczeniach. Należy zadbać o czytelną kompozycję oraz prosty, minimalistyczny i konkretny sposób przekazu treści oraz – przy rozbudowanym
zestawie materiałów – ciekawą fakturę. Jeśli jest taka możliwość,
ukończone prace powinny zostać umieszczone w przestrzeni publicznej lub widocznym miejscu w budynku szkoły. Ćwiczenie warto
zakończyć dyskusją na temat społecznej odpowiedzialności artysty
i roli sztuki w kształtowaniu rzeczywistości.

Organizator
projektu
i wydawca

Dofinansowano ze
środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Pracą Przemienienie Pańskie
Maria Wnęk nawiązała do otaczanego kultem obrazu Przemienienia Pańskiego z Bazyliki
Kolegiackiej św. Małgorzaty
w Nowym Sączu. Umieszczone
centralnie oblicze Chrystusa jest
przedstawione w ujęciu charakterystycznym dla veraikonu –
odbicia utrwalonego zgodnie
z tradycją chrześcijańską na chuście św. Weroniki. Przestrzeń
znajdującą się pod wizerunkiem
Chrystusa oraz na rewersie pracy
wypełnia treść przejmującego
wezwania do odnowy moralnej
świata.

Honorowy patronat
Małopolskiego
Kuratora Oświaty

Załącznik 1
Maria Wnęk, Przemienienie Pańskie (awers); tempera,
farba akrylowa, lakier, papier; Nowy Sącz, około 1984; w kolekcji MEK

Załącznik 2
Maria Wnęk, Przemienienie Pańskie (rewers); tempera,
farba akrylowa, lakier, papier; Nowy Sącz, około 1984; w kolekcji MEK

Karol Wójciak – Heródek
Chrystus Zmartwychwstały
Tematy
··
··
··
··
··

Sacrum – profanum
Sakralizacja przestrzeni
Kolor w sztuce
Konwencja
Art brut

Konteksty
Malarstwo:
·· Hans Memling, Tryptyk Zmartwychwstania Pańskiego
·· Rafael Santi, Zmartwychwstanie Chrystusa
·· Peter Paul Rubens, Zmartwychwstanie Chrystusa
Rzeźba:
·· Madonna z Krużlowej
·· Ołtarz Wita Stwosza
Instalacja:
·· Konstantin Dimopoulos, The Blue Trees
Performance:
·· Yves Klein, Anthropometry Performance
Film:
·· Derek Jarman, Blue
·· Krzysztof Kieślowski, Trzy kolory
Tradycja:
··
··
··
··
··

Oś świata – axis mundi
Słupy totemowe Indian Ameryki Północnej
Bisj – słupy ceremonialne Asmatów z Papui
Kapliczki i krzyże przydrożne
Słowiańskie rzeźby kultowe

Chrystus Zmartwychwstały;
drewno polichromowane; Lipnica
Wielka, 1968; w kolekcji MEK
Artysta
Karol Wójciak urodził się
w 1892 roku w Lipnicy Wielkiej na Orawie. Jako ośmiolatek
musiał opuścić rodzinny dom po
tym, jak „udoskonalił” ubranie
podarowane mu przez ojca. Żył
samotnie w stajni na skraju wsi.
Był nieśmiały, mówił niewyraźnie, miał problemy z porozumiewaniem się, jednak życzliwym
usposobieniem i pogodą ducha
zjednywał sobie ludzi. Zwracał
uwagę oryginalnym wyglądem.
Na głowie nosił wojskową rogatywkę, na szyi zaś kilka z bogatej kolekcji krawatów. Zachęcony
snuł gawędy i grał na własnoręcznie zbudowanych skrzypcach. Jego pasją była rzeźba.
Początkowo tworzył figurki zwierząt z gałęzi oraz korzeni. Mając
16 lat, sięgnął po grube, przeznaczone na opał, polana. Wykonywał z nich figury Jezusa, Maryi,
aniołów i świętych. Gotowe prace
umieszczał na łące, przy potoku
lub drodze. Wierzył, że są w stanie zainspirować patrzących
do dobrego, pobożnego życia.
Sąsiedzi użyczali mu farb, ale 5
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W stronę interpretacji
Uczniowie pracują w kilkuosobowych grupach. Mogą korzystać
z zasobów internetowych i/lub publikacji czasopiśmienniczych
oraz książkowych, np.:
·· John Gage, Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru
od antyku do abstrakcji, Kraków 2008.
·· John Gage, Kolor i znaczenie. Sztuka,
nauka i symbolika, Kraków 2010.
·· Kolor w kulturze, red. Joanna Bielska-Krawczyk,
Zofia Mocarska-Tycowa, Toruń 2010.
·· Krzysztof Jurek, Znaczenie symboliczne i funkcje koloru
w kulturze, „Kultura – Media – Teologia” 2001, nr 6, s. 68–80.
·· Irina Jazykowa, Świat ikony, Warszawa 2003.
Ich zadaniem jest wyszukanie informacji dotyczących znaczenia
koloru w kulturze i sztuce. Każda grupa opracowuje inny zakres
tematyczny, np. kolor w sztuce zachodniochrześcijańskiej, malarstwie
ikonowym, heraldyce, twórczości wybranych artystów (np. Andrzeja
Wróblewskiego, Pabla Picassa, Marca Chagalla). Na podstawie zebranych wiadomości uczniowie opracowują wzorniki barw naśladujące
rozkładane katalogi farb. Do ich wykonania będą im potrzebne szablony znajdujące się w załączniku (Załącznik 2), nożyczki, kredki lub
flamastry, długopisy, dziurkacze, sznurek. Ćwiczenie powinno być
zakończone porównaniem wzorników oraz dyskusją na temat znaczenia barw w różnych kontekstach i konwencjach.
Twórcza odpowiedź
Uczniowie pracują indywidualnie. Ich zadaniem jest wykonanie autoportretów inspirowanych rzeźbami Karola Wójciaka. Od nich samych
zależy, czy będą kierować się w stronę symbolizmu, realizmu, minimalizmu czy bogactwa wyrazu. Mają do dyspozycji kartki z bloku
technicznego albo brystol. Mogą szarpać, nadrywać, wydzierać otwory
i kształty, zmieniać fakturę (używanie kleju, nożyczek oraz innych
narzędzi jest na tym etapie niedozwolone). Powinni uwzględnić fakt,
że ostatecznie praca będzie miała formę przestrzenną – należy skleić
ją tak, aby powstała rolka papieru, którą można oglądać ze wszystkich stron jak rzeźbę. W czasie prezentacji prac uczniowie starają się
odgadnąć, jakie cechy (fizyczne i charakteru) próbował przedstawić
autor.

Organizator
projektu
i wydawca

Dofinansowano ze
środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

5 w jego twórczości nie widzieli
większej wartości. Zainteresowanie nią przyszło późno – w latach
60. XX wieku, niedługo przed
śmiercią artysty w 1971 roku.
Rzeźby Heródka odznaczają
się prostą, zwartą formą. Ekspresji dodają im kolory – grube warstwy farby olejnej barw czystych
i bieli. Skrzydła aniołów, atrybuty
świętych, stroje, a przede wszystkim szczegóły anatomiczne
potraktowane są schematycznie.
Przykuwający wzrok wyjątek stanowią twarze o przerysowanych,
pełnych emocji oczach i wąskich,
wykrzywionych w grymasie
wargach.

Dzieło
Chrystus Zmartwychwstały
Heródka wpisuje się w schemat ikonograficzny charakterystyczny dla przedstawień
powstającego z grobu Jezusa.
Jest przepasany czerwoną
szatą, ma obnażoną pierś, prawą
dłoń podnosi w geście błogosławieństwa, w lewej – na znak
zwycięstwa nad śmiercią i grzechem – trzyma chorągiew krzyżową. Próżno jednak szukać
w jego pozie mocy, w rysach
twarzy zaś oznak odniesionego triumfu. W dużych, szeroko otwartych oczach zobaczyć
można smutek, napięcie i strach.
Grymas ust na białej twarzy przywodzi na myśl trud męki. Zmartwychwstały nie unosi się nad
Ziemią – jest z nią nierozerwalnie
związany za pomocą gwoździ.

Honorowy patronat
Małopolskiego
Kuratora Oświaty

Załącznik 1
Karol Wójciak – Heródek, Chrystus Zmartwychwstały; drewno
polichromowane; Lipnica Wielka, 1968; w kolekcji MEK
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Załącznik 2
Szablon wzornika barw

