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Głównym celem naszej działalności jest uaktywnianie potencjału twórczego, który  
istnieje w każdym dziecku, pobudzanie sił kreatywnych poprzez poznanie w działaniu 
różnorodnych środków wyrazu artystycznego i stymulującą pracę pod okiem artystów  
z wyczuciem pedagogicznym i wybitnych pedagogów. 

- Małgorzata Strońska – Zaremba

 „Dzieci książęta uczuć, poeci i myśliciele”
Janusz Korczak
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 Już jako dziecko starałam się umożliwić innym udział w działaniach artystycznych,  
realizowałam teatrzyk kukiełkowy na trzepaku. Próbowałam zorganizować teatr w szko-
le podstawowej - nie mieliśmy instruktora, więc spotykaliśmy się sami na terenie szkoły.  
Ja wymyśliłam, że będziemy realizować bajkę do tekstu z płyty.  Nie doszło do premiery,  
bo Dyrektor odkrył, że spotykamy się bez opiekuna. 
 Dziś w Centrum Twórczości Dziecka  ok. 300 dzieci  tygodniowo bierze udział w warsz-
tatach, a drugie tyle w spektaklach. Moje marzenie z dzieciństwa spełniło się.  
 Projekt „ABC sztuki” powstał właśnie po to, aby umożliwić dzieciom ze wsi, małych 
miast oraz z  dzielnic Wrocławia, gdzie uczestnictwo w kulturze z różnych powodów jest trud-
ne, dostęp do atrakcyjnych działań artystycznych. 
 Chcieliśmy również pokazać, że warsztaty dotyczące sztuki XX wieku, która wyda-
je się trudna, wcale nie muszą być nudne. Gdy udaje się dzieci wciągać w twórczą zabawę, 
uczą się wówczas w sposób naturalny. W ten sposób udaje się przybliżyć w sposób aktywny 
i przyjazny dziecku sztukę XX w. Do projektu zachęcał nas Paweł Pawlik- reżyser teatru dzie-
ci i młodzieży, który realizuje we współpracy z nami Akademię Teatralną dla szkół. Wspólnie  
z Małgorzatą Koczut-Orzechowską- kulturoznawcą opracowywaliśmy założenia merytorycz-
ne i zakres wiedzy, jaki zechcemy przekazać dzieciom. 

TWórcy  -  P omys  odawcy

Małgorzata Strońska – Zaremba 
mgr filologii polskiej, pedagog, założyciel 
i prezes fundacji Wrocławskiego Centrum 

Twórczości Dziecka.

ABC sztuki XX wieku – projekt zrodzony na trzepaku… 9



Ostatnio dzieci z Zespołu Szkół nr 13 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowot-
nej we Wrocławiu bardzo nam dziękowały za możliwość udziału w projekcie, klasa 3 a z SP po-
darowała nam papierowy kosz kwiatów - to naprawdę motywuje do pracy. O tym, że projekt 
naprawdę „działa”, dowiedziałam się po ubiegłorocznej edycji. Jedna z mam odwiedziła nas  
w biurze przy okazji odbierania prac przygotowanych przez dzieci podczas warsztatów.  Stwier-
dziła, że „ABC sztuki” to świetny projekt edukacyjny, że dzieci na prawdę „łapią”, o co chodzi  
w sztuce współczesnej. Odniosłam wrażenie, że towarzyszyła i pomagała nauczycielom pod-
czas warsztatów: okazało się jednak, że oceniła projekt na podstawie tego, co w domu opo-
wiedział jej syn. Dodała, że jako absolwentka liceum plastycznego, była w stanie obiektywnie 
ocenić wiedzę dziecka: syn rozumiał, jaka jest istota poszczególnych kierunków i potrafił rze-
telnie przekazać swoją wiedzę. Wspomniała również o tym, że zazwyczaj na pytanie: co robi-
liście w szkole, syn odpowiada: nic. A tym razem dokładnie opisał wszystkie działania, które 
sprawiły mu ogromną przyjemność. Większego prezentu nie mogłam dostać. 

Otrzymujemy również pozytywne i budujące informacje zwrotne od nauczycieli, którzy  
razem z dziećmi biorą udział w zajęciach:

Szkoła Podstawowa z Zawoni: „Wszystkie formy zajęć okazały się inspirujące. Uważamy,  
że takie projekty artystyczne są niezwykle potrzebne i ważne. Dzieci ze środowisk wiejskich 
bardzo rzadko mają okazję uczestniczyć w takich formach poznania sztuki”. 
 
Szkoła Podstawowa nr 22: „Dzieci miały możliwość doświadczyć tworzenia sztuki w wie-
lu aspektach. Prace plastyczne wykonywały bez ograniczeń (miejsca, formy, materiału).  
Swoje emocje mogły wyrazić na scenie teatralnej. Dużą wartością jest możliwość zabrania 
wytworów do szkoły, gdzie mogą być wyeksponowane”. 

Szkoła Podstawowa nr 98: „Podczas zajęć uczniowie chętnie podejmowali zabawy, w które 
później bawili się w szkole. O zajęciach opowiadali w domu, w świetlicy szkolnej i kolegom 
poza szkołą. Zajęcia były inspiracją dla uczniów w wymyślaniu scenek dramatycznych i two-
rzeniu prac plastycznych”. 

Szkoła Podstawowa z Krzydliny Wielkiej: „Tego rodzaju projekty sprzyjają aktywności. Spra-
wiają, że dzieci otwierają się na sztukę, przestają się ograniczać konwenansami; zajęcia rozwi-
jają wyobraźnię, sprzyjają zwalczaniu skrępowania”. 

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie:  „Formuła zajęć bardzo podo-
bała się dzieciom. Dla dzieci z małej miejscowości spotkania były czymś nowym i ciekawym. 
Metody instruktorów były dopasowane do wieku dzieci, które znacznie poszerzyły swoją wie-
dzę o sztuce”.

Szkoła Podstawowa nr 30: „Dzieci poszerzyły słownictwo o nowe pojęcia ze sztuki współ-
czesnej; rozwijały swoją kreatywność ruchową i plastyczną. Atmosfera w czasie zajęć była 
miła i sympatyczna, zachęcająca do twórczego działania. Szczególnie inspirujące były zajęcia 
w trzecim dniu cyklu, gdzie bardzo dużo się działo (chlapanie farbą i tym podobne „szaleń-
stwa”).

Odzew - sygnałyCzy dzieci są w stanie zrozumieć sztukę XX wieku…?

 Wiele form sztuki nowoczesnej nawiązuje wprost lub odwołuje się do twórczości dzie-
cięcej (kubizm, fowizm, dadaizm, surrealizm, action painting, malarstwo materii). Wiele tech-
nik sztuki nowoczesnej wyrasta też z twórczej zabawy (collage, geometryzacja i upraszczanie 
form, dadaistyczne zabawy słowem, ready mades itp.). 

Staramy się zapewnić dzieciom bardzo atrakcyjne materiały plastyczne, rekwizyty, profesjo-
nalną scenę, zaplecze techniczne- to wszystko stanowi o atrakcyjności zajęć. Wolno chlapać 
farbą, wolno mieć swój pomysł na realizację etiudy; nie ma utartych schematów działania. 
Staramy się też, aby proces edukacji był spójny. Dzieci oglądają prezentację: ta część warsz-
tatów  zawiera ważne treści poznawcze, ale równocześnie musi być dla dzieci atrakcyjna nie 
nudna, zapadająca w pamięć i inspirująca do dalszych działań warsztatowych. Następnie  
w małych podgrupach mają warsztaty teatralne oraz plastyczne, ponadto otrzymują zakładki 
z nazwami kierunków, książeczkę edukacyjną z najważniejszymi informacjami. W szkołach 
przygotowywane są gazetki z pracami dzieci i reprodukcjami prac artystów. Te wszystkie 
praktyki sprawiają, że nazwy i cechy charakterystyczne kierunków same „wchodzą do głowy”, 
ponieważ dzieci uczą się w działaniu, a wiedza jest na bieżąco utrwalana. 

Dobór instruktorów

 Do wszystkich działań realizowanych przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka 
ja i koordynatorzy szukamy osób z pasją. Nie wystarczą tylko wiedza i umiejętności – muszą to 
być osoby z zaangażowaniem, które zarażają innych sztuką. Dobry instruktor to ten, który jest 
przewodnikiem po świecie sztuki dla najzdolniejszych, ale równocześnie potrafi zachęcić do 
twórczego działania nieśmiałych,  niepewnych, aby  uwierzyli, że mogą. Ważna jest refleksja 
po warsztatach, analiza, co można było zrobić lepiej i własna radość tworzenia. Ktoś, kto sam 
kocha sztukę, zachęci innych, aby poszli jego śladem. Zwracam też szczególną uwagę na to, 
czy warsztaty, przy całej swobodzie działania, organizowane są w sposób bezpieczny.
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 WARSZTATY   2 7 - 3 9



1. Wyjaśnienie słowa FOWIZM i wytłumaczenie skąd ono się wzięło w odniesieniu do sztuki.
2. Wysłuchanie fragmentu Święta Wiosny Igora Strawińskiego po wcześniejszym pobież-

nym zapoznaniu z treścią baletu. Początkowo dzieci mają słuchać utworu siedząc, instruk-
tor prosi, aby poddały się muzyce i zadecydowały kiedy wstać i zacząć tańczyć mocno 
tupiąc, aby „obudzić” wiosenną ziemię. Ostre dysonanse i polirytmia mają sprowokować  
je do tańca.

3. Przypomnienie charakterystycznych cech malarstwa fowistycznego, utrwalenie nazwy 
kierunku i jego najwybitniejszych przedstawicieli.

4. Zabawa w człowieka „dzikiego”, taniec do rytmicznej muzyki Aborygenów Dreamtime.

1. Wyszukiwanie słownych skojarzeń dla lepszego zapamiętania nazwy EKSPRESJONIZM, 
pytanie:  „Z czym kojarzy się wam słowo ekspresjonizm?”.

2. Rozmowa na temat ekspresji i emocji, jakie emocje dzieci znają i w jaki sposób można  
je wyrażać.

3. Ochotnik przybiera pozę postaci z obrazu ekspresjonistycznego, oddając jej emocje.  
Pozostałe dzieci określają wiek tej postaci, zawód, wymyślają historię jej życia – nie widząc 
wcześniej odtwarzanego obrazu.

4. Wyrażanie różnych emocji na prostych instrumentach muzycznych – pozostałe dzieci  
odgadują zagraną emocję.

WARSZTATY

Instruktor: Katarzyna Żuczkowska
SCENARIUSZ WARSZTATU TEATRALNEGO DOTYCZĄCEGO FOWIZMU W SZTUCE

SCENARIUSZ WARSZTATU TEATRALNEGO DOTYCZĄCEGO  
EKSPRESJONIZMU W SZTUCE

I spotkanie - FOWIZM, EKSPRESJONIZM, KUBIZM

Czesc teatralna

Fot. Dominika Chochołowska - Bocian
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1. Surrealistyczna reklama - uczestnicy w parach tworzą reklamy, tego czego nie da się  
kupić - miłość, radość, talent, dobro, przyjaźń. Szukają odpowiednich argumentów,  
mówią przekonująco i przebojowo.

2. Piłeczka wyobraźni - każdy uczestnik 
dostaje małą piłeczkę, która zamienia 
się w różne przedmioty tj. żarzący wę-
giel, jajko, jeża modelinę, przykleja się 
do ziemi, zmienia swoją wagę.

Instruktor: Agnieszka Mielcarek

II spotkanie - SURREALIZM, DADAIZM

Czesc teatralna

Fot. Dominika Chochołowska - Bocian

Fot. Dominika Chochołowska - Bocian

1. Dzieci poruszają się w rytm muzyki  Electric Techno, na zatrzymanie muzyki mają zare-
agować przybierając postać z kubistycznych obrazów, lub tworzą figury geometryczne  
w parach lub w większej ilości osób.

2. Wyjaśnienie pochodzenia słowa KUBIZM (od łac. cubus – kostka), zaprezentowanie dzie-
ciom kartonowej kostki.

3. Z pudeł i z kartonowych figur geometrycznych dzieci formują kubistyczny krajobraz 
lub rzeźbę postaci albo przedmiotu (ze zwróceniem uwagi na rozczłonkowanie osoby  
lub przedmiotu).

4. Przypomnienie charakterystycznych cech sztuki kubistycznej i jej najwybitniejszych 
przedstawicieli.

SCENARIUSZ WARSZTATU TEATRALNEGO DOTYCZĄCEGO KUBIZMU W SZTUCE

1. Nawiązując do estetyki prac fowistycznych, afrykańskiej kolorystyki i wzorów oraz „wyci-
nanek” H. Matissa uczestnicy tworzą autoportret. Wykorzystują do tego kolorowe, wzo-
rzyste  ozdobne papiery, z których wycinają elementy twarzy i tła. Następnie przyklejają  
je do kartonów. W zadaniu ważne jest przedstawienie własnej twarzy w nietypowych ze-
stawieniach kolorystycznych i ornamentach.

Instruktor: Aleksandra Wach

Fot. Katarzyna Żuczkowska

Fot. Dominika Chochołowska - Bocian
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1. Nawiązując do wykładu dotyczącego SURREALIZMU i DADAIZMU, powtarzamy główne  
cechy poszczególnych nurtów, przypominamy sobie artystów i obrazy, które oglądaliśmy 
na prezentacji.

2. Z magicznej skrzyni (ewentualnie – pudełka   ), wyciągamy kolejno różne nietypowe 
przedmioty (lalki teatralne, zegary, klepsydry, stare zabawki itp.) i podajemy je kolejno 
dzieciom. Każdy ma okazję dotknąć i obejrzeć je z każdej strony. Następnie instruktor 
układa je wszystkie na środku dużego stołu, wokół którego siedzą uczestnicy. Następ-
nie bierze jeden z przedmiotów i wspólnie z dziećmi, zastanawia się jak tę rzecz mo-
glibyśmy narysować w surrealistyczny sposób marionetce słonia wydłużamy nogi jak  
S. Dali, albo robimy wielkie uszy - nasz słoń lata, itp. 

Instruktor: Dominika Chochołowska – Bocian

Czesc PLASTYCZNA

Fot. Dominika Chochołowska - Bocian

3. Za pomocą tych samych piłeczek, uczestnicy 
tworzą z ochotnika jakąś postać lub zwierzę, 
dokładając piłeczki w różnych miejscach ciała 
tworząc np. kosmitę, pinokia, kota, anioła.

4. Wycieczka do muzeum - uczestnicy z najróżniejszych elementów: materiały, skakanki, 
kartony, piłki, liście - tworzą na ziemi ogromną reprodukcję wybranego obrazu z epoki.  
Następnie wyruszamy na podziwianie dzieł, opisujemy je, mówimy jakie emocje w nas 
wzbudzają.

5. Organy - dzieci ustawiają się w rzędzie i każde z nich jest częścią instrumentu, który wydaje 
dźwięki w momencie pociągnięcia za wyimaginowany sznurek.

Fot. Dominika Chochołowska - Bocian
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5. W  drugiej części zajęć wykonujemy jedno z dwóch krótkich zadań nawiązujących do  prac 
DADAISTÓW:

•	 Dzieci z zamkniętymi oczami losują ksero reprodukcji różnych znanych obrazów – 
dzieł sztuki. „Bawimy się w Duchampa” dorysowując na nich flamastrami żartobliwe 
elementy.

•	 Z czarnego kartonu wycinamy wąsy, bokobrody, meloniki itp., a następnie za pomocą 
taśmy dwustronnej urządzamy sobie „przebieranki”. Efekty naszej pracy dokumentu-
jemy za pomocą aparatu fotograficznego.

Fot. Dominika Chochołowska - Bocian

Fot. Dominika Chochołowska - Bocian

Fot. Dominika Chochołowska - Bocian

3. W oparciu o wybrany przedmiot i własną wyobraźnię, każdy z uczestników realizuje pracę 
w technice suchych pasteli (omawiamy zagadnienia techniczne - możliwości które nam 
dają).

4. Każde dziecko nadaje swojej pracy niepowtarzalny, czasami przewrotny tytuł – nawiązu-
jąc do nietypowych nazw obrazów, które nadawali surrealiści – np. R. Magritte.

Fot. Dominika Chochołowska - Bocian

Fot. Dominika Chochołowska - Bocian

Fot. Dominika Chochołowska - Bocian
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1. Action painting – czym był? Rozmowa z dziećmi.
2. Każdy z nas stara się zagrać teraz artystę „Action painting” – jaki był to sposób malowania? 

Konstruujemy etiudę.
3. Chodzimy po sali i wykonujemy ruchy rodem z  „Action painting” – każdy z nas wykonuje 

swobodne, nieskrępowane niczym ruchy.
4. Dobieramy się w dwójki. Jedna osoba maluje farbą metodą „Action painting”, a druga oso-

ba ucieka przed farbą. 

Idziemy swobodnie po Rynku na znak gwizdka wszyscy zatrzymujemy się w bezruchu  
na około minutę w ekspresyjnych pozach. Gdy gwizdek znów się pojawi wtedy ruszamy dalej 
– powtarzamy ten cykl kilka razy. Potem rozkładamy skakankę, której nie ma. Wszystkie dzieci 
skaczą przez skakankę i zachęcają przechodniów, aby dołączyli się do tego skakania razem  
z nimi. Na koniec zachęcamy przechodniów i siebie do wyobrażonego „Action painting” – każ-
dy pokazuje, że maluje. 

1. Staramy się zbudować obraz , w którym użyjemy różnych rekwizytów – tak aby zbudować 
obraz w estetyce malarstwa materii. 

2. Każdy z nas wyobraża sobie, że jedna z jego części ciała jest drewniana, metalowa itd. 
       Staramy się zrobić z siebie dzieło sztuki w estetyce malarstwa materii. Wyobrażamy sobie, 

że jesteśmy żywym obrazem, którego jedna z części jest organiczna.

1. Rozmowa o tym czym jest happening?
2. Wszyscy stoją w kole – każdy po kolei przedstawia się i mówi że jest… (to co wyobraźnia 

mu tylko do głowy przyniesie).
3. Przygotowanie do Happeningu na Wrocławskim Rynku.
4. Chodzimy po sali – na gwizdek prowadzącego zatrzymujemy się w ekspresyjnych pozach.
5. Skaczemy na wyimaginowanej skakance  - ćwiczymy tą sekwencję.

Instruktor: Katarzyna Łuczyńska
I  ACTION PAINTING

HAPPENING NA WROCŁAWSKIM RYNKU

II  MALARSTWO MATERII
(ambalaże T. Kantora oraz „Umarła klasa” – aktorzy z kukłami ze swoją podobizną).

III HAPPENING

III spotkanie - SZTUKA PO II WOJNIE SWIATOWEJ

Czesc teatralna
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W pierwszej części zadania dzieci za pomocą spontanicznego gestu wyciskają farby bezpo-
średnio z tuby na płótno – kolory (którymi dysponują według uznania) tworzą nachodzące  
na siebie warstwy, kleksy i zacieki. Ekspresyjny ruch „chlapania” farbą jest całkowicie intuicyj-
ny – uwalnia akt twórczy od wszelkich zamysłów i reguł. Następnie dzieci unoszą prace, po-
zwalając na swobodne ściekanie i mieszanie się powstałych barwnych plam. Kolejna część 
zadania pozwala na realizację drugiego nurtu ekspresjonizmu abstrakcyjnego  – malarstwa 
barwnych płaszczyzn. Dzieci odbijają powstałe plamy na kartkach, następnie powielają abs-
trakcyjne kształty tworząc własną kolorystyczną kompozycję. Ostatnie zadanie, polegające 
na wspólnym omawianiu powstałego dzieła, pozwala dzieciom szukać werbalnych środków 
wyrazu, oddających ich sposób przeżywania.

Instruktor: Julita Gregorczuk

Tematyka: Sztuka po II wojnie światowej

Inspiracja: twórczość Jacksona Pollocka 

Technika/forma plastyczna: action painting

Czesc plastyczna

Fot. Dominika Chochołowska - Bocian
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Po zobaczeniu obrazu  
„Płonąca żyrafa” -Salvadora Dali

Odnośnie obrazu – „Trwałość 
pamięci” -  S. Dali

„Bo człowiek ma w mózgu  
różne szufladki, inną na obiad,                        

inną na szkołę, a inną na zabawę”

„ Rozlewający się czas”

 „ Człowiek szafa” 

„ Budyniowe zegary”
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Komentując kolejny obraz Salvadora Dali 
 „Kuszenie św. Antoniego”

„ Słonie na szczudłach”

„Patyczaki!”

„Golconda” - René Magritte

„ Jak z reklamy Alior Bank – ściągnął    ”

„ Deszcz ludzi”   

 Statkiem Oceanem Spokojnym

Promem kosmicznym Łóżkiem wodnym

Pomysły inspirowane pracami Marcela Duchampa  
– Czym w galerii mogłaby być wanna

- auto zamienione w człowieka

Co to jest autoportret ?
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ArtySci o SOBIE , NIE SOBIE I SZTUCE  49   



„ Głowa to obiekt złożony z oczu, nosa, ust,  
które mogą być rozmieszczone tak,

jak zapragniecie . Głowa pozostanie głową”     

„ Zmusiłem się, żeby zaprzeczyć sobie po to,  
by uniknąć dostosowywania się  

do własnego gustu.”  

„ Nie maluję dosłownie tego stołu, 
lecz emocje które we mnie wzbudza”

„ Dada było bombą… Czy możecie sobie  
wyobrazić kogokolwiek, kto pół wieku  

po wybuchu bomby chciałby zebrać fragmenty, 
posklejać je i wystawić?” 

„ Im bardziej przerażający jest świat (…)   
tym bardziej abstrakcyjna staje się sztuka”

„Bycie surrealistą oznacza wykluczenie z umysłu  
wszelkich wspomnień tego,  

co się widziało i zachowanie czujności  
wobec tego co się nigdy nie wydarzyło”

Artysci o SOBIE, NIE SOBIE I SZTUCE

 Pablo Picasso

 Marcel Duchamp

Henri Matisse

 Max  Ernst

 Wassily Kandinsky

René Magritte

http://www.museupicasso.bcn.cat/
http://www.musee-matisse-nice.org/
http://www.leopoldmuseum.org/en/leopoldcollection/focus/Schiele
http://www.louvre.fr/
http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/hamburger-bahnhof/home.html
http://www.muzeum.krakow.pl/Galeria-Sztuki-Polskiej-XX-wieku.229.0.html
http://www.mnwr.art.pl/CMS/wystawy_stale/polska_sztuka_wspolczesna.html

Zapraszamy do zapoznania się z pracami artystów, którzy stali się inspiracją do naszych 
twórczych działań. Ich dzieła możemy podziwiać w muzeach w Polsce i na całym świecie.  
Poniżej kilka naszych propozycji, gdzie warto się wybrać - chociażby wirtualnie.
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katarzyna  uczynska

DAJĘ:

CZAS, WIEDZĘ, DOŚWIADCZENIE, ZAANGAŻOWANIE, ZACZAROWUJĘ CZAS,  
OTWIERAM NA SZTUKĘ SERCA I UMYSŁY DZIECI, SWOJĄ PASJĘ. 

OTRZYMYJĘ:

UŚMIECH, RADOŚĆ TWORZENIA, WSPÓŁDZIAŁANIE, ENERGIĘ GRUPY,  
ŚWIADOMOŚĆ EDUKACJI MŁODEGO POKOLENIA, ŚWIADOMOŚĆ REALIZACJI  

CZEGOŚ WAŻNEGO!!!

WYPOWIEDŹ DZIECKA PO WYSŁUCHANIU PREZENTACJI (WYPOWIEDŹ PEŁNA  
ZATROSKANIA): ” VAN GOGH BYŁ SMUTNYM CZŁOWIEKIEM”  

Odejście od reguł, poszukiwanie nowych środków artystycznej ekspresji.

Instruktorzy . . .  
S P O STRZEZENIA ,  ZACHWYCENIA   

Adeptka pantomimy, mgr filologii 
polskiej, specjalności teatrologicz-
nej na Uniwersytecie Wrocławskim,  
stypendystka programu MOST (odby-
te półroczne studia na Uniwersytecie  
Jagiellońskim na kierunku: teatrologia); 
absolwentka Państwowego Pomatural-
nego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu  
o specjalizacji pantomima oraz adept Studia Pantomimy przy Wrocławskim Te-
atrze Pantomimy im. H. Tomaszewskiego. Obecnie prezes Fundacji Pantomima, 
wykładowca na specjalizacji pantomimicznej w SKIBIE oraz instruktor teatral-
ny Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka, w którym prowadzi zajęcia  
z dziećmi oraz gra w repertuarowym teatrze WCTD. 

Daję - zyskuję

Z uśmiechem

W sztuce XX wieku f a s c y n u j e mnie
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julita gregorczyk

DAJĘ:

Możliwości rozwoju, cierpliwość i  wyrozumiałość, zaangażowanie, spontaniczność,  

otwartość na oryginalne pomysły i ich realizację  

ZYSKUJĘ:

Nowe spojrzenie na świat dzięki dziecięcej wyobraźni, obcowanie z naturalnością 

i szczerością, radość małych artystów i świadomość rozwijania ich talentów

...wzbogacanie dziecięcej percepcji, budzenie zainteresowań i możliwość artystycznego  
odreagowywania  napięć i emocji.

Odpowiedź chłopca na pytanie, z czym  kojarzą się dzieciom odbite na płótnie kobiece ciała, 
(stworzone przez Kleina w akcji Antropometrie ): „Z Myszką Miki”. 

* Dziecięca interpretacja chmury unoszącej się nad „Płonącą żyrafą” Salvadora Dali,  
     jako jej „duszy”.  
*  „Spadający deszcz agentów ZUS” – o obrazie „Golkonda” René Magritte 

Fakt, że daje wolność wypowiedzi – artyście, i mnogość interpretacji – odbiorcy. 

Dyplomowany pedagog i animator  
kultury. Absolwentka Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej we Wrocławiu, kieru-
nek – Pedagogika Zdrowia z Artetera-
pią oraz Państwowego Pomaturalne-
go Studium Kształcenia Animatorów 
Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu.   
Autorka wystawy, pt. „Aniele...” w Arsenale Miejskim we Wrocławiu oraz ilustra-
torka edukacyjnych książek dla dzieci. Obecnie wychowawca i instruktor  pra-
cujący z dziećmi i dorosłymi w obszarze działań plastycznych. Specjalizuje się 
w technice plastycznej papier-mâché oraz obróbce szkła metodą fusing glass.

Daję - zyskuję

Wyjątkowe w tym projekcie jest….

Z uśmiechem

Spostrzeżenia – urzeczenia

W sztuce XX wieku f a s c y n u j e mnie

dominika chocho owska - bocian

Zyskuję świeże spojrzenie na zjawiska, artystów, ich eksperymenty. Sama na powrót zadaję 
sobie pytanie „dlaczego?”. 
Staram się dać z siebie jak najwięcej. Przekazać trochę wiedzy, zaciekawić, wciągnąć do dys-
kusji i pobudzić do myślenia w czasie wykładu; a w części plastycznej przede wszystkim za-
szczepić ziarnko fascynacji. Dawać wolność, ale też naprowadzać, pokazywać możliwości, 
rozwiązania techniczne, zapoznawać z nowymi technikami i narzędziami.

Fakt, że projekt mówi o stosunkowo współczesnej i bliskiej nam sztuce XX wieku. W tym okre-
sie dużo się działo w świecie artystycznym; kierunki i artyści przenikali się, inspirowali sobą 
nawzajem, próbowali – szukali nowych sposobów wyrażania siebie. To wszystko jest bardzo 
fascynujące, ale tworzy też mętlik – co? gdzie? kiedy?
Projekt ten dzięki temu, że w tak holistyczny sposób pokazuje sztukę XX wieku, pozwala  
ją zrozumieć, zobaczyć w szerszej perspektywie.

Uśmiech przywołują zabawne zdania, spontaniczne reakcje, okrzyki jakie potrafią pojawić się 
na widok prac Egona Schiele ( o nie! Jak czacha! ) albo szczery śmiech na widok niektórych 
prac  Pablo Picasso, czy komentarze w stylu: słonie - patyczaki, człowiek - szafa - o pracach 
Salvadora Dali. 

Stwierdzenie chłopca z III klasy podstawówki – parafrazując: 
Jeśli sztuka może tak wyglądać, to już się jej boję, 

bo ja się boję tylko nudy!

Odwaga, wolność, eksperyment, łączenie technik, zabawa, prawda.
Osobiście chyba najbardziej  porusza mnie nurt ekspresjonizmu. Emocje widoczne nie tylko 
w tym co obraz przedstawia, ale i w samej jego strukturze. Bliska jest mi także proponowana 
przez ekspresjonistów estetyka. Rodzaj brzydoty, w której odnaleźć można niepowtarzalne 
piękno i czar.

Absolwentka ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu  
oraz Studium Charakteryzacji Teatralnej i Filmowej. Malarka, 
scenografka. Pasjonatka teatru plastycznego i teatru lalek. 
Autorka lalek artystycznych. Zakres jej działań obejmuje ma-
larstwo sztalugowe, tradycyjny rysunek, grafikę warsztatową, 
video, rzeźbę, instalację i scenografię.
Autorka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych min. :
International students exhibition - wystawa zbiorowa w Accademia di Bellle Artii 
w Lecce 2011 
Woliery III - wystawa zbiorowa w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, 2012 
Autoportret emocjonalny - wystawa zbiorowa w BWA Awangarda we Wrocławiu, 
2012 
Sztuka młodych – wystawa zbiorowa galerii Disegno w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie, 2013.
O Północy – wystawa indywidualna w Ck Agora we Wrocławiu, 2014
Goście – wystawa lalek artystycznych w Vinci – Fita – Art we Wrocławiu, 2014

http://portfolio-dominikachocholowska.blogspot.com/

Daję - zyskuję

Z uśmiechem

Spostrzeżenia – urzeczenia

W sztuce XX wieku f a s c y n u j e mnie

Wyjątkowe w tym projekcie jest….
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katarzyna zuczkowska

Od siebie staram się dać maksimum wiedzy i umiejętności, a także zaangażowanie i otwar-
tość na wyobraźnię i kreatywność dzieci.
Zyskuję doświadczenie warsztatowe, wgląd w świat wyobraźni dzieci, inspirację do warszta-
tów teatralnych nie związanych z projektem, poszerzam swoją wiedzę z zakresu sztuki XX wieku.

Od początku mnie ten projekt zafascynował, dzięki uczestnictwu w nim, dzieci nie tylko za-
poznają się z wiedzą na temat sztuki XX wieku, ale dzięki aktywności plastycznej i teatralnej, 
mają okazję osobiście jej doświadczyć. Z całą pewnością  lepiej ją zrozumieją i zapamiętają.

Wydarzenie, które chcę opisać świadczy nie tylko o poczuciu humoru dziecka, ale też o kre-
atywności. Na drugim spotkaniu, na którym zajmowaliśmy się między innymi dadaizmem, 
dzieci miały do dyspozycji deskę sedesową – miały w niej dostrzec coś zupełnie nie zwią-
zanego z jej przeznaczeniem. Początkowo przedmiot ten wywołał śmiech, a nawet niechęć  
do dotykania go. Jedna dziewczynka przełamała opór, wzięła deskę i pięknie ją animując 
uczyniła z niej motyla. Był to moment, w którym stałam zachwycona przyglądając się płynne-
mu przejściu z dadaizmu do surrealizmu.

Urzeka mnie zawsze wrażliwość dzieci, ich gotowość do dzielenia się swoimi marzeniami, 
niezwykła kreatywność. Ponadto uważam, że dzieci są barometrem nastrojów społecznych,  
co przejawia się np. tym, że w opowieściach o snach, ostatnio bardzo często pojawia się woj-
na (sytuacja na Ukrainie). W ich marzeniach natomiast często pojawia się szczęście nie tylko 
rodzinne, ale też wszystkich ludzi - świat bez wojen, chorób i biedy.

Przede wszystkim przekraczanie granic i konwencji – ogromna swoboda twórcza, puszczanie 
wodzy wyobraźni z równoczesnym szacunkiem dla warsztatu artystycznego i tradycji, prze-
nikanie się sztuk.

Swoje wykształcenie pedagoga terapeuty uzupełni-
łam o studia podyplomowe z zakresu reżyserii Teatru 
Dzieci i Młodzieży, a także Arteterapii. Obecnie jestem  
na ostatnim roku Muzykoterapii. Praca z dziećmi jest 
moją pasją, najbardziej fascynuje mnie inspirowanie 
ich do aktywności twórczej. Wyreżyserowałam wiele 
spektakli z udziałem dzieci, prowadzę także warsztaty 
teatralne we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziec-
ka,  które często, choć nie zawsze, zakończone są poka-
zem dla publiczności.
Poza muzyką i teatrem, jedną z moich pasji jest taniec, w szczególności taniec fla-
menco, który jak się okazuje jest niezmiernie trudny do nauczenia, ale szalenie wy-
mowny i piękny.

Daję - zyskuję

Wyjątkowe w tym projekcie jest….

Z uśmiechem

Spostrzeżenia – urzeczenia

W sztuce XX wieku f a s c y n u j e mnie

agnieszka mielcarek

Daję od siebie wiedzę jaką posiadam i energię. Staram się otwierać uczestników i pozwalać 
im na więcej niż normalnie mogą. Teatr na uczyć odwagi, pewności i świadomości, ale i sku-
pienia, myślenia.
Dzieci dają ogromną satysfakcję, kiedy są zadowolone i mówią, że było fajnie, że lubią tu 
przychodzić - to niczego więcej nie trzeba. Kiedy widać, że kolejne szuflady otwierają się  
w ich głowach, ponieważ poznają coś nowego, ogromnie to cieszy.

Wyjątkowym pomysłem jest połączenie sztuk plastycznych z teatrem. Przez działania scenicz-
ne, zabawy i ruch udało się przybliżyć dzieciom sztukę  XX w., która zaskakuje, jest odważna  
i naprawdę trudna do interpretowania nawet dla dorosłych. Uważam, że to najlepszy sposób 
na przekazywanie dzieciom wiedzy, w sposób mądry, a przy tym przyjemny i otwierający 
młodego człowieka.

- co to jest autoportret ?
- auto zamienione w człowieka.

Reżyserka, absolwentka PWST Reżyseria Teatru  
Lalek oraz Animator Kultury (Skiba).
Reżyseria spektaklu dyplomowego Na arce o Ósmej 
Ulrich Hub w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze, 
grany repertuarowo.
Asystentura: Asystent reżysera oraz scenografa przy 
spektaklu Podróże Guliwera Roberta Jarosza w reży-
serii Brano Mazucha we Wrocławskim Teatrze Lalek.
Reżyseria tekstu Białe Baloniki Magdy Ferdacz w cy-
klu Słuchaj we Wrocławskim Teatrze Lalek.
Reżyseria trzech inscenizacji bajek o wrocławskich krasnalach Krasnalove Historie  
na IV Wrocławskim Festiwalu Krasnoludków. Zrealizowane na letniej scenie Teatru La-
lek we Wrocławiu.
Reżyseria spektaklu Kosmiczna Podróż we Wrocławskim Centrum  Twórczości Dziecka.

http://agnieszkamielcarek.blogspot.com/

Daję - zyskuję

Wyjątkowe w tym projekcie jest….

Spostrzeżenia – urzeczenia

Najbardziej fascynuje mnie jej różnorodność, skrajność i to, że ciągle jest taka świeża. Każdy 
może znaleźć coś dla siebie i odkrywać ją na nowo. Jako pasjonatka koloru lubię podziwiać 
fowistów - wprawiają mnie w dobry nastrój.

W sztuce XX wieku f a s c y n u j e mnie
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OLA WACH

Daję: energię, pomysł, wiedzę, słowo, inspirację…(i głos),  otrzymuję satysfakcję jak widzę 
jednocześnie zaangażowanie i zabawę. Zyskuję  również  doświadczenie (każda grupa ma 
swoją specyfikę ,w związku z czym mam  nowe wyzwania). Mogę modyfikować i dopraco-
wywać scenariusze w związku z wnioskami z  prowadzenia zajęć z różnymi szkołami , klasami  
i ilościami osób w grupie. Jeśli warunki na to pozwalają sama biorę udział w zadaniach  
więc mam też trochę zabawy.

Cykl jest bardzo potrzebnym i konkretnym wsparciem dla  okrojonego programu plastyki  
w szkole podstawowej. Atrakcyjny jest układ czasowy zajęć (30-minutowa prezentacja  60-mi-
nutowy warsztat plastyczny i 60-minutowy teatralny) taka realizacja byłaby trudna w warun-
kach szkolnych. Dzieci mogą powiązać dziedziny sztuki, odwołać się do zobaczonych prac  
i pogadanki. Mam wrażenie że taka forma 2,5 godzinna sprawia, że faktycznie dzieci zapa-
miętują, kojarzą, łączą zjawiska, jednocześnie nie są znudzone. Uczą się w atmosferze zabawy,  
już sam przyjazd do Centrum jest przygodą, wybiciem poza schemat szkolny. 
Jako prowadząca warsztat plastyczny z wcześniejszym doświadczeniem pracy w szkole jako 
nauczyciel plastyki mam sporo satysfakcji z możliwości przedstawienia zagadnień sztuki XX 
w.  w  ciekawej formule i optymalnych warunkach czasowych. Tematyka – sztuka XX w. jest dla 
mnie osobiście ciekawa bo związana z nowymi odkryciami i wychodzeniem poza obowiązu-
jące granice. Wydaje mi się, że w  tym aspekcie jest ona też atrakcyjna dla dzieci.

Jestem absolwentką grafiki warsztatowej na ASP  
w Poznaniu oraz Mediacji Sztuki na ASP we Wrocławiu. 
Od 2009 współpracuję z różnymi placówkami kultu-
ralno-edukacyjnymi prowadząc zajęcia plastyczno – 
artystyczne w szczególności z dziećmi. Ważne jest dla 
mnie otwieranie i rozwijanie indywidualnych poten-
cjałów i wsparcie dziecka w naturalnej ekspresji.

Daję - zyskuję

Wyjątkowe w tym projekcie jest….

Wybrane osiągnięcia i wystawy:
-2008   pobyt stypendialny, Fundacji Novakultura, Bella Rechka, Bułgaria
-2008   stypendium artystyczne prezydenta Poznania
….
2014   „Duchy Giełczewki” w ramach „Letnia Rezydencja”, Gardzienice oraz Galeria Zajezdnia, Lublin
2013   „Przypływ” w ramach: „Przypływ – Odpływ”, wystawa zbiorowa, CK Agora, Wrocław
2013   „Cykle”, wystawa indywidualna, ASP Wrocław
2010  „Świat Wyciekający” wystawa indywidualna, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń
2009  „Personal Language”, wystawa zbiorowa, Kłajpeda, Litwa
2009  „Homecoming”, wystawa indywidualna, Sariev Gallery, Plovdiv, Bułgaria
2008  „Świat Wyciekający”, wystawa indywidualna, Galeria Aneks (Arsenał), Poznań
2007  “=”(Gleichheitszeichen), udział w warsztatach i wystawie grupowej, Galeria Nord, Berlin
2007  „Okno”,  udział w wystawie pokonkursowej; “Autoportret”, Muzeum, Stalowa Wola, Kraków
2007  „Little house” – udział w wystawie w ramach FotoFest, Browary Mieszczańskie, Wrocław
2007  „Sfumatto”, udział w wystawie grupowej, Galeria Aspekt, Warszawa
2007  „Planktoksztalty”, wystawa indywidualna, Galeria Naprzeciw, Poznań

W zadaniu dotyczącym fowizmu kilkoro dzieci dokleiło sobie ciekawe atrybuty: np.: jamnika 
na smyczy, kiść winogron, wąsy, melonik. 
Zadanie związane z surrealizmem i dadaizmem wzbudza wiele emocji, ponieważ dzieci bar-
dzo przywiązują się do swojej pracy i trudno jest im pościć ją w „obieg” tak aby inni coś zaska-
kującego lub zabawnego mogli dorysować lub dokleić. Powodzeniem cieszy się wizerunek 
Mona Lisy i Dyskobola. Dzieci często zamieniają im twarz na paszczę krokodyla lub trąbę sło-
nia. Często też doklejają elementy trójwymiarowe lub wychodzące za obszar kartonu. 

Z uśmiechem

Zmienność, różnorodność, przekraczanie granic, ekspresja, połączenia z innymi dziedzinami: 
teatrem, ruchem, psychologią, interakcje z naturą. Wyjście poza obraz.

W sztuce XX wieku f a s c y n u j e mnie
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Druk  na dobry  poczatek  6 3 - 6 5 



1. Pokoloruj obraz Leonarda da  Vinci - Mona Lisa tak aby przypominała prace fowistów. 

druk na dobry poczatek
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2. Wykorzystaj zestaw przygotowanych zdjęć do stworzenia własnego kolażu. Pamiętaj,  
że możesz użyć również własnych materiałów (gazety, kolorowe papiery, tektury, folie itp.).

3. Idąc śladami Marcela Duchampa, pobaw się sztuką. Wydrukuj przygotowane wąsy,  
a następnie doklej je na reprodukcjach znanych dzieł sztuki. 
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