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Od autorek

Zaleca się czytanie od lewej do prawej.

Wszelkie treści, które mamy zaszczyt przekazać w albumie, są oparte o własne doświadczenie, żmudne przemyślenia,  
wnikliwe analizy tekstów naukowych oraz o godziny patrzenia i kreatywnego nudzenia się z dziełami sztuki.

Album dedykujemy każdemu, kto nie znalazł w księgarni językowej podręcznika do języka sztuki współczesnej.

magdalena krypiak 
& 

weronika piątek
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Drodzy Mieszkańcy i Sympatycy Linii Otwockiej

Oddajemy do Waszych rąk album, który jest z jednej strony podsumowaniem projektu edukacyjnego 
PKP ART, a z drugiej prezentuje dokonania innych podmiotów w zakresie sztuki w przestrzeni 
publicznej Linii Otwockiej.

Właśnie te dwie perspektywy: kultura i Linia Otwocka traktowana jako region, na który warto patrzeć 
całościowo, stanowią istotę działań Fundacji Stacja Kultury.  Uważamy, że  język sztuki jest świetnym 
i uniwersalnym sposobem do dyskusji o przestrzeni w której żyjemy - o jej historii, ale i przyszłości.

Projekty, które prezentujemy w tym wydawnictwie powstały w ramach działań na Linii Otwockiej 
i większość z nich komentuje przestrzeń, w których powstały lub są prezentowane. Zapraszam do ich 
obejrzenia zarówno na kartach tego wydawnictwa jak i w rzeczywistości, oraz konfrontacji
zaprezentowanych przez nas opinii o tych pracach, z Państwa własnymi przemyśleniami.
Bo  sztuka - to właśnie punkt wyjścia do dyskusji.

Z poważaniem

Ewa Jaskólska
Prezes Fundacji Stacja Kultury
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Zakręcone na punkcie Linii Otwockiej, pochłonięte szukaniem w różnych miejscach, okolicznościach i zdarzeniach sztuki 

współczesnej, chcemy Państwu pokazać, w jaki sposób te dwie rzeczywistości mogą ze sobą dialogować: przestrzeń 

i sztuka. W niniejszym albumie przedstawiamy przykłady tego, co może wynikać z tej fascynującej rozmowy dwóch 

światów.

Pomosty Sztuki to publikacja wydana w ramach projektu PKP ART – Projekt Kultury Powszechnej, finansowanego 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W oparciu o doświadczenie pracy z mieszkańcami Linii 
Otwockiej i postawienia ich przed wyzwaniem oswojenia się ze sztuką współczesną i próbą jej zrozumienia, a nawet 
tworzenia, zobaczyłyśmy cztery rzeczywistości, przez które człowiek zbliża się do sztuki. Nazwałyśmy je metaforycznie 
pomostami.

Czy opłaca się w dzisiejszym ekspresowym świecie, pełnym autostrad, fast foodów i szybkich połączeń internetowych 

budować takie drogi, których cel nie jest namacalny, a polega na nieustannym odkrywaniu samego siebie? Sztuka 

jest nieodłączną towarzyszką życia człowieka. Bada jego naturę, wyraża uczucia, przypomina o tym co ważne, odnosi 

się do historii, komentuje ludzkie bolączki i codzienne zdarzenia. Tak jak ze sztuką tradycyjną nikt nie miał problemu 

(z wyjątkiemwybrykowych liberałów), tak ze sztuką współczesną wielu nie może znaleźć nici porozumienia. Paradoksal-

nym jest fakt, że dzisiejsza sztuka, która z założenia chce być bliżej człowieka, nie jest przez niego rozumiana. Jej język 

często wydaje się zbyt skomplikowany i nie warty uwagi, ponieważ kojarzony jest z pompatycznymi salami muzeów

 i oderwanymi od rzeczywistości artystami. A przecież ten język jest narracją naszego życia. Jeśli tylko nauczymy się jego 

„gramatyki”, będziemy mogli odnaleźć w sztuce niejako fragmenty siebie. Poprzez obcowanie z nią zaczniemy doświad-

czać własnego JA. Dlatego ważne jest, by korzystać z pomostów, które ułatwią nam kontakt ze sztuką. Opisane zostały 

one w czterech kolejnych rozdziałach:
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1. Przestrzeń – da nam dobre podłoże do dalszych rozważań i wprowadzi w specyfikę obszaru Linii Otwockiej. Przed-
stawimy różnorodne podejścia do ujmowania przestrzeni na przykładzie trzech projektów: Mapa Miejsc Ważnych na 
Linii Otwockiej, Wawroteka oraz Stacja Animacja.

2. Dzieła – zebraliśmy tu wybór projektów artystycznych zrealizowanych na Linii Otwockiej. O komentarz poprosiliśmy 
mieszkańców oraz samych artystów. Twórcami tych dzieł byli zarówno wyszkoleni w tym fachu jak i amatorzy.

3. Edukacja – jest to nasza propozycja innowacyjnego podejścia do edukacji o sztuce, którą podzieliśmy się w formie 
autorskich scenariuszy warsztatów oraz wniosków z projektu PKP ART.

4. Ludzie – chcielibyśmy przedstawić osoby, organizacje pozarządowe, instytucje, które aktywnie uczestniczyły w 
    organizowanych przez nas przedsięwzięciach, jak i innych projektach kulturalnych realizowanych na Linii Otwockiej.

5. BONUS: płyta DVD – znajdują się na niej:
 -  filmy wideo art zrealizowane przez uczestników projektu PKP ART pod opieka artystyczną Zuzanny Janin
 -  film dokumentujący performance wykonany w Falenicy podczas Stacji Animacji
 - film z panelu dyskusyjnego pt. „ Po co nam sztuka w przestrzeni publicznej”, który odbył się podczas 

    pikniku Stacja Animacja;
 -  scenariusze warsztatów w wersji elektronicznej poszerzone o zdjęcia i karty pracy.

Czasami to człowiek zdąża do sztuki tymi pomostami, czasami sztuka sama do niego wychodzi, a czasami to człowiek 
niesie sztukę drugiemu. A czasami pomost jest, ale z niego nie korzystamy, bądź nie zauważamy. Pragniemy, aby dzięki 
tej publikacji wydeptali Państwo swoją własną drogę do sztuki.
Zatem w drogę!

Skok w sztukę podczas warsztatów performance
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Mapa Miejsc Ważnych             
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Spacer po Śródmieściu
 w poszukiwaniu street artu, ul. Krucza 

Fot. Barbara Galińska

K     ażdy człowiek żyje w jakiejś przestrzeni. Nie jest to laboratoryjna próżnia, ale żywotna tkanka miejska, wiejska, czy 
domowa. Co dzień, chodząc po tym świecie, mija różne budynki, rośliny, a także innych z gatunku homo sapiens!

Pierwszym narzędziem poznania otoczenia jest jego wzrok, doświadczenie zmysłowe, bez zagłębiania się w istotę. 
Mógłby zatrzymać się na takim oglądzie rzeczywistości. Są jednak w historii jednostki, które zadały sobie pytanie nie 
tylko o pochodzenie nazwy ulicy, kształt architektury, fragment zniszczonego budynku, ale i o ludzi którzy tu mieszkali. 
To popchnęło ich do działania i tak powstały dzieła sztuki. Być może to śmiała teza, ale nie na wyrost jeśli chodzi o ten 
rozdział. Ukażemy w nim twórcze podejście do przestrzeni.

Przejdźmy do jeszcze jednego aspektu poznania przestrzeni. Gdy otwieramy na nią nie tylko swoje oczy, ale tak-
że umysły, możemy zauważyć jak wiele warstw się na nią składa, tym samym stajemy się bogatsi o całą siatkę 
relacji społecznych! Z przestrzeni 3D – określonej przez długość, wysokość, szerokość, przechodzimy do XD 
- wielowymiarowej.
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Jak poznać kolejne wymiary przestrzeni, tj. czas, ludzi, historię, dziedzictwo, tzn. coś nienamacalnego, przechowywa-
nego w pamięci, niesionego w mitach? Sztuka współczesna może być pewną formą zwizualizowania tego, czego nie 
widzimy. Szczególnie ta, która swoje wystawy urządza w przestrzeni miejskiej. Z tupetem wchodzi na nasze podwórka. 
W jej lustrach odbijają się nasze bolączki i tematy tabu. 

Sztuka coraz częściej wykorzystuje przestrzeń: zarówno jej wymiar fizyczny, wkomponowując się w otoczenie, ale 
i społeczny, czerpiąc inspiracje z doświadczeń człowieka, by do niego dotrzeć. Odnajdziemy w niej nowe spojrzenie 
na rzeczywistość, albo ze zdziwieniem pomyślimy: ojej, to jest o mnie!

Ze sztuką stykamy się w sposób fizyczny, a zaraz potem odkrywamy, zatapiając się w jej głębi, że sama w sobie skryła 
prawdę o przestrzeni, w której zamieszkała. Poznając sztukę zatem, zyskujemy wiedzę o samej przestrzeni i dzięki 
temu możemy w niej świadomie działać, tzn. ją kształtować.

Projekty, które prezentujemy w tym rozdziale, „zmapowały” przestrzeń Linii Otwockiej na trzy różne sposoby: dźwiękowy, 
graficzny i artystyczny, korzystając z narzędzi, jakie daje sztuka współczesna. Punktem wyjścia do stworzenia zarówno 
Wawroteki, Mapy Miejsc Ważnych, jak i Stacji Animacji było zaaranżowanie spotkania nie znających się do tej pory 
mieszkańców, by podzielili się własnymi historiami, wspomnieniami, odczuciami. Efekty tych rozmów pomagają 
zobaczyć przestrzeń linii w szerszym spektrum i zapraszają do współudziału w dyskusji oraz nakreślenia swojej 
własnej mapy.

LINIA OTWOCKA czyli Wawer, Józefów i Otwock mają 5 wspólnych elementów:
Tradycja letniska – rozwinęła się na początku XX wieku z osiedli letniskowych, zwanych wilegiaturami. Przyjeżdżali tu 
Warszawiacy na odpoczynek. Gościły ich liczne pensjonaty, standardem dostosowane do każdej kieszeni. Swoje inwe-
stycje lokowało tu wielu Żydów. Ze względu na swój mikroklimat, sprzyjający leczeniu chorób układu oddechowego, 
Linia Otwocka stała się zapleczem sanatoryjnym Mazowsza.
Mazowiecki Park Krajobrazowy – ciągnie się wzdłuż wszystkich osiedli Linii Otwockiej. Dominacja sosny w drzewosta-
nie wpływa na prozdrowotny klimat.
Wisła – płynie wzdłuż wszystkich osiedli Linii Otwockiej. Wiele odcinków podlega programom ochrony środowiska. Ze 
względu na przepiękne, piaszczyste plaże jest atrakcyjna turystycznie.
Świdermajer – nazwa typu zabudowy, specyficznego dla tych terenów. Styl świdermajer zapoczątkował Michał Elwiro 
Andriolli (1836 - 1893), budując na swoich nadświdrzańskich posiadłościach eklektyczne, drewniane, bogato zdobione 
wille. Inspirował się budownictwem uzdrowiskowym Alp i Szwarcwaldu oraz architekturą rosyjskich dacz. Nazwę nadał 
mu Konstanty Ildefons Gałczyński, nawiązując do rzeki świder, tym samym nadając nazwie stylu lokalne zabarwienie
Nadwiślańska Kolej Żelazna – linia kolejowa, która historycznie stanowiła mechanizm rozwoju kolejnych osiedli i taką 
funkcję pełni do dzisiaj.
29 sierpnia 1877 roku władze carskie uruchomiły Drogę Żelazną Nadwiślańską z Mławy, strategicznie łącząc twierdzę 
Modlin z Morzem Czarnym. Początkowo drugą stacją po dworcu Warszawa Praga był Otwock. W latach 1936-38 powsta-
ły stacje kolejowe: Olszynka Grochowska, Międzylesie, Radość, Miedzeszyn, Michalin, Józefów i Świder, według projektu 
inż. Kazimierza Centnerszwera. To przykład architektury modernizmu lat 30. Każda stacja składała się z kasy, poczekalni i 
charakterystycznego, „skrzydlatego” dachu. Pawilony miały zaokrąglony kształt, przypominający wagony.



Szansą rozwojową dla Linii Otwockiej byłoby zrzeszenie się wszystkich trzech gmin: Wawra, Józefowa 
i Otwocka i podpisanie porozumienia o współpracy. Takie porozumienie w sprawie wspólnego uzgodnionego
frontu we wskazanych wyżej obszarach zaoszczędziłoby wiele czasu i środków na planowanie osobno 
działań podobnych, a jednocześnie niepowiązanych. Podobna platforma współpracy powstała po
przeciwnej stronie Warszawy w gminach Podkowa Leśna, Brwinów i Milanówek pod nazwą Podwarszawskie Trójmiasto 
Ogrodów. Gminy podpisały ze sobą porozumienie o współpracy, bazując na podobnej charakterystyce i uwarunkowa-
niach przestrzenno - przyrodniczych. 

Kultura oparta na tradycji LETNISKA (tzn. rekreacji, odpoczynku, rozrywce), wspierana przez sztukę, powinna stać się 
bardzo ważnym czynnikiem rozwoju oraz wyróżnikiem całej Linii Otwockiej. Obszar ten nazywany „sypialnią Warszawy” 
ma potencjał, by powrócić do dawnej funkcji zaplecza kulturalno – rekreacyjnego stolicy. Wokół tego powinien koncen-
trować się miejscowy biznes, społeczność lokalna oraz wydarzenia kulturalne i akcje promocyjne.

Fragment bloga Ewy Jaskólskiej, inicjatorki podpisania Porozumienia Linia Otwocka, zrzeszającego osoby i organizacje, działające 
na rzecz wspólnego budowania regionu.

Więcej na stronie projektu: www.projektliniaotwocka.wordpress.com

Sztuka współczesna na Linii Otwockiej – Stacja PKP Falenica
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Przestrzenie osobiste: 

Mapa Miejsc Ważnych graficzne ujęcie przestrzeni

„Czułam zapach maciejki o 11 w nocy,
jak wracałam z pracy”

Żyjąc w wielkim mieście, na jego obrzeżach, w górskiej wiosce, czy nadmorskiej miejscowości, odczuwamy ogrom
przestrzeni jaka nas otacza. W centrum miasta przytłoczeni jesteśmy nawałem informacji, tłumem śpieszących się 
ludzi, wszechobecnym hałasem i chaosem. Na łonie natury ogarnia nas bezmiar nieba, ogrom zieleni, głębia nocnej
ciemności. Jednak w tym wszystkim, każdy z nas ma jakąś przestrzeń osobistą. Przestrzeń swoich myśli, wspomnień, 
uczuć, często nie do opisania. Przed wyzwaniem podzielenia się takimi przestrzeniami stanęli uczestnicy warsztatów 
PKP ART, mieszkający na Linii Otwockiej. Byli nimi zarówno seniorzy z bogatym doświadczeniem i dużą wiedzą, jak i
młodzież wchodząca dopiero w dorosłe życie, niosąca świeżość spojrzenia i obycie z technologią. Z połączenia tej 
wymiany myśli, powstał twór niezwykły: „Mapa Miejsc Ważnych”. Ukazuje ona różne miejsca związane z jej twórcami, 
miejsca pracy, nauki, odpoczynku, spotkań, wydarzeń historycznych. Nie da się ich sprowadzić do wspólnego mianow-
nika. Ich ważność opiera się nie na ocenie pod kątem klasy zabytku, użyteczności, historyczności, czy uczęszczalności, 
ale na osobistym przeżyciu. Jest to mapa bardziej społeczna, emocjonalna, dzięki swej fizyczności pozwala zobaczyć 
metafizykę, którą wyczytać można w opisach miejsc.

Uczestnicy zaznaczają na Linii Otwockiej 
 swoje miejsca zamieszkania i szkoły

Podczas warsztatów tworzenia mapy
 w Google Maps Fot. Dominika Dalz - Żukiewicz
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Jaki jest sens czytania takiej mapy?

Tę mapę nazywamy czasem sąsiedzką. Pojęcie sąsiedztwa w przypadku Linii Otwockiej na co dzień ogranicza się 
do poszczególnych stacji. Wydzielone granice administracyjne wzmagają rozczłonkowanie linii, która 
kiedyś stanowiła jeden region. My chcemy pokazać, że sąsiadem nie jest tylko ten, kto mieszka za
płotem, po drugiej stronie ulicy, czy stoi w kolejce do osiedlowego warzywniaka, lecz również ten z drugiego
końca Linii Otwockiej. Rozszerzamy zatem pojęcie sąsiedztwa i opieramy je na grupie osób, które łączy wspólne dzie-
dzictwo kulturowe. Do poznania, a nawet odkrycia go na nowo doprowadzi nas wczytanie się w tę „mapę sąsiadów”.

Kąpielisko w Świdrze

Fot. Weronika Piatek
Fot. Weronika Piatek

Przedwojenna kapliczka
przy ul. Bysławskiej
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Do czego przydało się tworzenie mapy uczestnikom PKP ART?

Założeniem projektu PKP ART było stworzenie własnego komentarza do przestrzeni. Uczestnicy mieli zadziałać
artystycznie na Linii Otwockiej za pomocą jednej z trzech dziedzin; street art, wideo art lub performance.
Aby stworzyć dzieła dialogujące z tą przestrzenią, od samego początku byli oni zachęcani, by bacznie
się jej przyglądać. Sposobem na ujarzmienie tych różnych obserwacji było spisanie ich i oznaczenie
miejsc z nimi związanych na mapie internetowej w programie Google Maps. Po wspólnym zredagowaniu,
ostatecznie ustaliliśmy kształt mapy drukowanej. Mamy nadzieje, że stanie się ona zachętą do otwartego
i szerokiego spojrzenia na rzeczywistość: dla artystów szukających inspiracji, władz, próbujących odpowiedzieć
na potrzeby regionu, napływowych mieszkańców – każdego, kto weźmie ją do ręki.

15

Pensjonat Gurewicza w Otwocku
 przy ulicy Armii Krajowej 8
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10 filmów, 10 reportaży fotograficznych oraz ponad 200 historii w postaci plików audio stworzyło swoiste dźwiękowo 
– filmowe ujęcie tej przestrzeni, która aż kipi od niewypowiedzianych opowieści, brzmią w niej echa dawnych tragedii 
i bawiących do łez anegdot. Każde miejsce, zdarzenie, osoby niosą w sobie ogromne bogactwo, które należy przekazy-
wać młodszym pokoleniom. Dzięki projektowi rozpoczęła się niezwykła rozmowa między zaktywizowanymi seniorami, 
a zachęconą do twórczych działań młodzieżą. To, co wynikło z tej pogawędki, można podziwiać na stronie internetowej 
kulturalnywawer.pl w zakładce Wawroteka.

Patronat honorowy nad projektem objęła Burmistrz Dzielnicy Wawer, Jolanta Koczorowska. Partnerami projektu były 
Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu III Wieku, którego członkowie aktywnie włączali się w działania międzypokole-
niowych grup oraz Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, w siedzibie którego odbywały się warsztaty audiowizualne. 
Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio dla Ciebie i Wiadomości Sąsiedzkie.

Projekt współfinansowany został przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Podobnym ideowo projektem do Mapy Miejsc Ważnych jest Wawroteka – Wawerskie Archiwum Historii Mówionej. 
Jej stworzenia w ramach projektu Spotkajmy się Pomiędzy podjęło się Stowarzyszenie Inicjatywa Razem. Już sama 
nazwa wskazuje na działania pomostowe, wokół których wiruje przewodnia myśl tego albumu. W tym przypadku 
celem było, poprzez tworzenie rozmaitych form dokumentalnych (fotograficznych, filmowych, dźwiękowych), zintegro-
wanie dwóch pokoleń Wawra (podobnie jak w przypadku PKP ART uczestnikami byli seniorzy i młodzież), ożywienie 
aktywności społecznej, lokalnego patriotyzmu oraz poszerzenie znajomości historii dzielnicy. To właśnie przestrzeń 
Wawra była główną osią wszystkich tych działań – uczestnicy odkrywali na nowo jej topografię, historię powszechną i tą 
osobistą, ukrytą we wspomnieniach mieszkańców. Aby jednak to poznanie było głębokie, a nie powierzchowne, 
trzeba było zawiązać międzypokoleniową grupę ludzi otwartych na dialog. Seniorzy, przekazując swoje doświadcze-
nie, wiedzę, wspomnienia, tworzyli merytoryczny zarys projektu, podczas gdy młodzież uważnie i łapczywie chłonąc 
każde ich słowo, gromadziła materiał w formie nagrań audio, reportaży, filmów i zdjęć. Pod opieką profesjonalistów, 
którzy wspomagali ich w kwestiach technicznych (montaż, obróbka zdjęć i nagrań) i merytorycznych, rozpoczęła się 
budowa Wawroteki. Cały ten ogrom pracy nie pozostał jednak jedynie miedzy uczestnikami. Dzięki wystawom i pokazom 
organizowanym w przestrzeni publicznej dzielnicy oraz finałowi projektu, który odbył się w formie pikniku rodzinne-
go połączonego z multimedialnym wernisażem, każdy mieszkaniec, sympatyk dzielnicy, czy zainteresowany tego typu 
działaniami artystycznymi, miał okazję do zapoznania się z efektami pracy.

dźwiękowe ujęcie przestrzeni

„Kochani nie będę Was męczyła 
swoim gadulstwem…”

Wawroteka
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Stacja Animacja artystyczne ujęcie przestrzeni

„I ty się wpleć w falenicką sieć”

28 czerwca w Falenicy, w pierwszą sobotę wakacji, odbył się rodzinny piknik kulturalny „Stacja Animacja”, którego 
inicjatorem była Fundacja Stacja Kultury. Projekt współfinansowało Miasto Stołeczne Warszawa. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęła burmistrz dzielnicy Wawer Jolanta Koczorowska.

Rodzinna atmosfera 

Cały ciężar znaczeniowy jaki miała przynieść akcja, podaliśmy w formie rodzinnego pikniku. W jego ramach dzieci mogły 
wziąć udział w warsztatach recyklingowych oraz budować różne konstrukcje 3D z klocków z pianki autorstwa Teresy 
Zatorskiej. Zorganizowaliśmy również targ rękodzieła - alternatywę zakupów plastikowych świecidełek w hipermarke-
tach. Na piknikowym placu znalazła się również plenerowa księgarnia z książkami o Linii Otwockiej. Stacja Animacja była  
także czasem spotkania z różnymi organizacjami pozarządowymi działającymi na tym obszarze.

Instalacja między drzewami 
tworzona przez całe rodziny
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Rzeźba społeczna miała na celu zachęcenie miesz-
kańców Linii Otwockiej do twórczej ingerencji w ich 
wspólną przestrzeń. Tworzenie tej instalacji miało mieć 
charakter performatywny. Każdy chętny wybierał dwa 
kolory nitek, które kojarzą mu się z domem. Następnie 
decydował, w którym miejscu na siatce chce wypleść 
swoją mandalę, bądź inną ozdobę. Od tej plecionki 
uczestnik odprowadzał taśmę, tak, aby jej koniec wska-
zywał na kierunek jego domu. Do taśmy można było 
przypiąć karteczkę ze swoim imieniem. Inspiracją do 
“wyplatanego” charakteru rzeźby była wizyta w Domu 
Dziennego Pobytu Caritas w Falenicy. Seniorki mają 
tam pracownię rękodzieła. Mogliśmy zobaczyć ich pra-
ce, wśród nich były właśnie mandale. 
Konstelacja plecionek miała wytworzyć sieć dróg, ście-
żek, kierunków, którymi poruszają się mieszkańcy Fale-
nicy i okolic. Uświadamia to, jak często nasze ścieżki się 
krzyżują i spotykają. Zależało nam też na tym, aby kon-
strukcja łączyła w sobie pracę indywidualną i wspólną. 
Chcieliśmy zachęcić uczestników do osobistej refleksji 
nad swoim miejscem w sąsiedztwie, pokazać, że każdy 
może zrobić coś dla swojej okolicy. Wspólne działanie 
pokazuje, jaki efekt można osiągnąć razem.

Natalia Gretzyngier
członkini kolektywu Performeria Warszawy

Nawet najmłodszy buduje rzeźbę

Po co nam sztuka w przestrzeni publicznej?

Zwieńczeniem pikniku było niezwykłe spotkanie artystów z odbiorcami, które nie zdarza się co dzień. Zależało nam na 
tym, aby umożliwić mieszkańcom kontakt ze światem sztuki, który nie kończy się na odbiorze dzieł, ale może ukazywać 
swą pełnię w dialogu z twórcami. Dyskusja, którą poprowadziła krytyk sztuki Dorota Jarecka, zaczęła się od pytania „Po 
co nam sztuka w przestrzeni publicznej?”. Jej rozmówcami byli: Zuzanna Janin - artystka wideo art, Adam Walas i Anna 
Koźbiel - autorzy dwóch murali w Wawrze i Falenicy, Alicja Brudło - członkini kolektywu Performeria Warszawy, a także 
Ewa Jaskólska - założycielka Fundacji Stacja Kultury oraz współwłaścicielka Kinokawiarni Stacja Falenica. Paneliści mówili 
o swoich doświadczeniach związanych ze sztuką. Można było usłyszeć wypowiedzi zarówno artystów, którzy odnosili się 
do konkretnych projektów w przestrzeni, jak i osób, które na co dzień próbują sztuką zarządzać.
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Panel dyskusyjny (od lewej: Alicja Brudło, 
Anna Koźbiel, Adam Walas, Ewa Jaskólska, 
Zuzanna Janin, Dorota Jarecka)

Galeria w podziemiu

Stacja Animacja to wydarzenie wielopoziomowe. Szukając głębi Linii Otwockiej, zeszliśmy do podziemia, urządzając w 
przejściu pod stacją PKP Falenica wystawę. W jednej części zawiesiliśmy plakaty Loesje Polska, drugą, bardziej zaciem-
nioną zamieniliśmy w kino, w którym próżno było szukać kasy biletowej, czy stoiska z popcornem. Nie zanegowaliśmy 
funkcji komunikacyjnej samego przejścia, którym jak co dzień przechodzili ludzie, ale wpłynęliśmy na jego wygląd i 
atmosferę. Aby na jednej ze ścian wyświetlić prace wideo art mieszkańców Linii Otwockiej (więcej o nich w rozdziale 
„Dzieła”), musieliśmy stworzyć warunki umożliwiające ich odbiór. Poprosiliśmy służby porządkowe o uprzątniecie przej-
ścia i odświeżenie go. Wiele osób było zaskoczonych nową sytuacją panującą w tym miejscu. Być może mało ekono-
micznym wydaje się tworzenie galerii na jeden dzień, ale miało to swój niewymierny skutek, jakim było oswojenie choć 
w niewielkim stopniu zaniedbanej przestrzeni oraz upiększenie codziennego życia mieszkańców. Efekt wzmocniliśmy 
dźwiękami muzyki klasycznej, wykonywanej na żywo przez Jakub Montewkę – wawerczyka, skrzypka i oboisty. Pisząc tę 
relację uświadomiłyśmy sobie jeszcze jedną ważną rzecz: sztuka tradycyjna może iść w parze ze współczesną!

Fot. Dominika Dalz - Żukiewicz
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Projekcje filmów wideo – art 
w przejściu podziemnym

Fot. Dominika Dalz - Żukiewicz

1. Integracja społeczności lokalnej.

Projekt dał mieszkańcom możliwość współpracy oraz wymiany potencjałów ponad barierami i uprzedzeniami poprzez 
wspólną pracę nad rzeźbą społeczną oraz rozmowy podczas panelu dyskusyjnego.

2. Promocja przedwojennego, podwarszawskiego letniska.

Projekt zwrócił uwagę społeczeństwa zamieszkałego na tym terenie oraz reszty warszawiaków na bogactwo kulturo-
we, historyczne oraz przyrodnicze regionu. Poprzez atrakcyjne akcje artystyczne przyciągnęliśmy uwagę wielu osób. 
Chcieliśmy zachęcić do podejmowania właśnie na Linii Otwockiej nowych inicjatyw, lokowania swoich inwestycji oraz 
rozwijania turystki. 

Jak odpowiedzieliśmy na założone cele projektu:
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3. Zainteresowanie żywą sztuką współczesną i ukazanie jej roli w przestrzeni publicznej.

W projekcie to sztuka stała się katalizatorem integracji społeczności lokalnej oraz zwróciła uwagę na ukryty potencjał 
ludzi i miejsc, nawet tej zaniedbanej. Pokazanie przybyłym na wydarzenie akcji performance, zaproszenie do budowa-
nia rzeźby społecznej, projekcje filmów wideo, ukazało oblicze sztuki, partycypującej w życiu codziennym. Panel dysku-
syjny, w którym udział wzięli twórcy kultury, był okazją do dialogu o roli sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej.

4. Wyzwolenie kreatywności/pobudzenie aktywności twórczej.

Podczas Stacji Animacji artyści zaangażowali społeczność lokalną do wspólnego budowania rzeźby społecznej. To do-
świadczenie pokazało, że każdy mieszkaniec jest częścią wspólnoty, może tworzyć i wyrażać się przez sztukę, a ponadto 
wyzwoliło drzemiącą w każdym kreatywność.

5. Oswojenie przestrzeni falenickiego skweru oraz przejścia podziemnego pod stacją PKP Falenica.

Wszystkie wydarzenia Stacji Animacji odbywały się na falenickim skwerze u zbiegu ulic Frenkla i Patriotów oraz w przej-
ściu podziemnym pod stacją PKP Falenica. Te miejsca, na co dzień zaniedbane, poprzez specjalne zaaranżowanie stały 
się atrakcyjne i przyjazne.

6. Prezentacja wyników działań projektu PKP ART.

Dużą część oferty artystycznej spotkania stanowiły prace stworzone w ramach PKP ART. Całość otworzył performance 
na falenickim bazarku, wykonany przez uczestników projektu pod okiem Performerii Warszawy, zaś w przejściu pod-
ziemnym zorganizowano pokaz filmów wideo art. Dodatkowo rozprowadzana była „Mapa Miejsc Ważnych na Linii 
Otwockiej”.



22

PKP ART
Fabryka Zdarzeń
Stacja Pomarańczarka
Open Art Projects

D
Z

IE
ŁA

23



Jak rozumieć drugi „pomost do sztuki“ proponowany przez nas w tym albumie, tj. dzieło sztuki? Czy nie popełniamy 
jakiegoś nadużycia terminów? Przez sztukę dojść do sztuki? TAK.

Dzieło traktujemy jako fizyczny artefakt sztuki, coś namacalnego, konkretną formę artystycznego wyrazu. Dzieło wi-
dzimy, czujemy, dotykamy – przez kontakt z nim nasze zmysły zostają wprawione w ruch i właściwymi im kanałami 
połączeń nerwowych następuje transmisja uczuć do naszego umysłu, związanych z „przeżyciem sztuki”. W ten sposób 
pojawia się MYŚL, prowadząca nas do odkrycia IDEI SZTUKI. 

Mówimy tu o pewnym idealnym modelu komunikacji miedzy odbiorcą a artystą (wyrażającym się poprzez dzieło), w 
którym idea zostaje w pełni odkryta. W rzeczywistości dzieje się tak, że podczas pierwszego kontaktu z dziełem sztuki 
rozumiemy niewiele, poruszamy się po omacku, bazując głównie na własnych odczuciach. Idea wyłania się dopiero 
po jakimś czasie, głębszym przemyśleniu, wnikliwej lekturze rożnych źródeł, konfrontacji swoich przemyśleń z innymi. 
Jednak to poprzez te osobiste dociekania dzieło konstytuuje się. Jego sens nie sprowadza się jedynie do wystawienia w 
przestrzeni muzealnej, a następnie przechowania dla potomnych w narodowych archiwach, ale do odbicia się żywym 
echem w życiu człowieka. Dzieło sztuki jawi się wówczas nie tylko jako skończona rzecz, ale szersza rzeczywistość. 
Oczywiście można na nie tylko patrzeć, kupować, podziwiać, krytykować, konsumować, ale gdyby tak spróbować je 
zrozumieć, poczuć, doświadczyć, dać się poprowadzić przez nieprzetarte jeszcze szlaki naszej wyobraźni, przemówić 
językiem sztuki? Współcześnie chce być ona blisko człowieka, wychodzić w przestrzeń miejską w której on żyje, stawiać 
pytania, pobudzać do działania, prowokować. Trochę na odwrót niż uczono nas w szkole, czy jak zwykło się mówić o 
tradycyjnej sztuce. 

24

Aby spróbować odnaleźć istotę sztuki, proponujemy po-
wrót do pierwotnych znaczeń słów, gdyż to w nich ukryty 
jest sens zjawisk. Piękno w starożytnej Grecji oznaczało „rzecz 
godną uznania”. Nie chodzi tu zatem o piękno zmysłowe, ale 
pojmowane holistycznie. Nauka zajmująca się dziś pięknem to 
estetyka. Początkowo jednak dotyczyła ona wszelkiego pozna-
nia zmysłowego, tj. rzeczy ładnych, brzydkich, symetrycznych, 
nieregularnych. Na podstawie kompilacji tych dwóch definicji 
zauważyliśmy dwie zasadnicze kwestie. Żeby uznać coś za „god-
ne uznania” trzeba to najpierw poznać, tzn. wykonać pewien 
wysiłek umysłowy, prowadzący do zrozumienia oraz odrzucić 
patrzenie na sztukę jedynie w kategorii czy mi się ona podoba, 
czy nie.

Dla nieprzekonanych, bądź wciąż zielonych, przedstawiamy su-
biektywną ilustrację opisanych powyżej zjawisk.
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Ćwiczenie performatywne z taśmą 
podczas zajęć „Dzieło – ciało i wideo”. 
Całości przygląda się Zuzanna Janin.

W sztuce objawia się swoista telepatyczna komunikacja umysłów twórcy i odbiorcy. Jest ona dialogiem pomiędzy czło-
wiekiem, a dziełem sztuki, będącym zwizualizowaniem myśli artysty. Zatem sztuka współczesna w naszym odczuciu 
to kwestia idei, którą musimy sobie wyobrazić, to znaczy stworzyć jej mentalny, osobisty obraz.
Aby nastąpiła ta komunikacja między sztuką a nami, ktoś musi zrobić pierwszy krok. Najwygodniej by było, gdyby każdy 
jak na porządnego, wytrawnego odbiorcę sztuki przystało, chadzał regularnie do galerii. Tam zapoznawałby się z no-
wymi dziełami. Tymczasem kuratorzy i artyści szukają nowych miejsc wystawienniczych. Adaptują przestrzeń miejską, 
wykorzystując jej różne aspekty, niejednokrotnie wpływając na jej wizerunek. Odbiorcy zostają postawieni w nowej 
sytuacji. Muszą uczyć się wrażliwości na różne formy sztuki w przestrzeni. Z pozoru kłopotliwa sytuacja wymieszania 
dwóch światów rodzi nową jakość. Współczesne instalacje mówią „dotknij mnie”, „połam”, „dokończ”. Cała pierwotna 
teoria sztuki koziołkuje. Brak stałej definicji i określonych kryteriów oceny przyprawia wielu o ból głowy. Artysta rezy-
gnuje ze swojej suwerenności i ostatnie zdanie pozostawia odbiorcy, zarówno w sensie budowania dzieła, jak i jego 
interpretacji.

W poniższym rozdziale prezentujemy ślady sztuki współczesnej na Linii Otwockiej. Trzeba przyznać, że nie jest ich wiele, 
gdyż potencjał tego obszaru, jako miejsca inicjatyw twórczych, wciąż czeka na odkrycie. Skoro sztuka współczesna ma 
prowadzić dialog z odbiorcą, pozwoliliśmy wypowiedzieć się na jej temat mieszkańcom, którzy są jej mimowolnymi 
widzami. Zwracamy szczególną uwagę na prace wykonane przez uczestników projektu PKP ART, amatorów, tworzących 
pod opieką artystów.
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Ja MYŚL byłam na początku. Istniałam w umyśle pierwszego człowieka, pojawiłam się z jego pierwszym oddechem. Jednak 
pewnego dnia zechciałam przestać być czymś ulotnym, nieuchwytnym, zamkniętym w mózgowych przestrzeniach. Zapra-
gnęłam porzucić swoje niematerialne oblicze, by ludzie mogli mnie lepiej zrozumieć i spożytkować. Chciałam czuć się po-
trzebna. Tak stałam się natchnieniem dla konstruktorów, wynalazców, matek, ojców, nauczycieli, kucharzy – dla każdego, kto 
na co dzień sprawia, że żyje nam się lepiej, funkcjonuje szybciej, działa skuteczniej. Koło, statek, druk, taśma filmowa, sejsmo-
graf, rentgen, luneta, komputer, Wi-fi, sztuczna inteligencja – gdzie jeszcze zajdzie człowiek dzięki mojemu przewodnictwu? 
Podczas, gdy byłam podstawą wytwarzania przedmiotów użytkowych, jednocześnie niejako w opozycji do takowych, stałam 
się natchnieniem dla ludzi, którym materialna postać tego świata nie wystarczyła. Wzbudziłam w nich chęć stworzenia cze-
goś nieutylitarnego, zamkniętego w prawdzie w materii, jednak przekraczającego ją, czegoś czego sens nie sprowadzałby się 
do funkcjonalności.

Tak zaczęły powstawać materialne formy wyrazu świata ducha, uczuć i emocji, nazwane przez uczonych SZTUKĄ. Fachowcy 
od sztuki to artyści – osoby o szczególnej wrażliwości, wyczulone na idee, które od wieków im przekazuję. Współpracujemy ze 
sobą od dawna. Artyści zaczęli łączyć się w większe zespoły, zrzeszone wokół jednej myśli. Pojawili się również krytycy, którzy 
często wbrew twórcom, nazywając fachowym językiem wybrane zjawiska, zamknęli je w pewnych ramach, aby przekazać 
ideę sztuki potomnym. Tak rodziła się nauka o sztuce, próbująca odpowiedzieć na pytanie o jej istotę. Powstałe wokół tego 
teorie sztuki, wyniosły ją na piedestały, skodyfikowały, uogólniły, oddzieliły tym samym od przeciętnego człowieka. Nato-
miast rzeczywistość świata sztuki, którą zbudowałam, nie mogłaby istnieć bez odbiorców. To w ich umysłach znajduję osta-
teczny spoczynek po drodze, jaką przebywam w procesie twórczym. Nie jestem wtedy taka, jaką byłam na początku w głowie 
artysty, ale przetworzona, odczytana na nowo, umiejscowiona. Tak stałam się czymś istotnym dla innych ludzi – często je-
stem znakiem zapytania, uwieram, bo trafiam w jakieś ukryte pokłady przeżyć, ale też pomagam, rzucam światło, inspiruję. 
I wszystko to dzięki temu, że człowiek zechciał rozwijać swoje wnętrze i pokazać je drugiemu, tzn. skomunikować się z nim, 
PRZERZUCIĆ POMOST. Zapragnął dążyć do piękna.
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PKP ART

Wideo ART

Prace zostały zrealizowane w ramach projektu Fundacji Stacja Kultury: PKP ART – Projekt Kultury Powszechnej. 
Jego uczestnikami byli mieszkańcy Linii Otwockiej z dwóch grup wiekowych: młodzież gimnazjalna i licealna oraz
seniorzy.  W maju i czerwcu 2014r. zostali podzieleni na trzy zespoły, które tworzyły w danych dziedzinach  pod okiem 
profesjonalistów: Zuzanna Janin - wideo art, Fundacja Vlep(v)net - street art, Performeria Warszawy – performance.
Poprzez te artystyczne projekty uczestnicy zadziałali realnie w swojej przestrzeni.

Materiały filmowe były rejestrowane przez kamerę cyfrową oraz telefon komórkowy. Uczestnicy wcielili się w rolę pomy-
słodawców, scenarzystów, reżyserów i operatorów kamer. Wszystkie powstałe filmy wideo art zostały zaprezentowane 
w przejściu podziemnym PKP Falenica, podczas pikniku rodzinnego „Stacja animacja”, który odbył się 28 czerwca 2014 
roku.

opiekun artystyczny - Zuzanna Janin

Warsztaty z młodzieżą w sali kinowej 
Stacji Falenica, w budynku starego dworca
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Projekt Kultury Powszechnej
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M.K.: PKP ART czyli Projekt Kultury Powszechnej, obejmujący warsztaty na temat sztuki współczesnej dla młodzieży 
i seniorów z Linii Otwockiej. Jaka była Pani pierwsza myśl, kiedy usłyszała Pani propozycję wzięcia udziału w takim 
przedsięwzięciu?

Z.J.: Propozycja wydała mi się bardzo ciekawa. Uważam, że jest olbrzymi sens robić takie rzeczy. Od początku chciałam 
prowadzić warsztaty wideo, które już realizowałam wcześniej m.in.: w Izraelu, w Brazylii, na Słowacji, w Niemczech, a 
które są dobrym wstępem do zrozumienia mechanizmu powstawania i odbioru dzieła sztuki. Warsztaty, to nie tylko 
pokazanie jak wykonać technicznie film, ale także jak posługiwać się nielinearnym językiem sztuki, jak rozumieć nienar-
racyjny komunikat i w efekcie rozpoznanie, że sztuka nie jest taka trudna, jak się powszechnie sądzi. Wydaje mi się, że 
każdy kontakt ze sztuką, która jest nienarracyjną komunikacją, wzbudza w ludziach nowe spojrzenie na świat, poszerza 
odbiór rzeczywistości.

M.K.: Dlaczego ludzie boją się sztuki współczesnej?

Z.J.:  Mogą być różne przyczyny. Często sztuka jest opisana w zbyt skomplikowany sposób, stąd może nie być zrozumia-
ła. A gdy się czegoś nie zna, to wywołuje uczucie niepokoju. Ponadto w Polsce nie ma edukacji o sztuce współczesnej. 
A sztuka jest jak lustro – może boimy się tego, co w nim zobaczymy? W dziele sztuki widzimy zawsze to, co jest w nas – 
nieokreślone uczucia, które nami targają, różne przeczuwane obawy, lęki, tabu. Sztuka trafia do ukrytych, nienazwanych 
emocji, przemilczanych tematów. Budzi pamięć, zmagazynowaną wiedzę, wspomnienia, emocje: te dobre i złe. Pomaga 
zobaczyć, że myślimy schematami, i że warto zmobilizować się do innego myślenia, głębszego poznania, odkrywające-
go nowe rzeczy, przepracowania naszego postrzegania, otwarcia się na innych.

M.K.: Co Pani chciała osiągnąć przez swój warsztat?

Przede wszystkim przybliżyć uczestnikom sztukę i jej język, tj. pokazać jak działa i pomóc odważyć się do wyrażenia 
siebie i wykonania własnego wideo. W każdej z grup, i u młodych i u seniorów, jako tło rozmowy pokazywałam moją 
pracę wideo pt. „WALKA” - była przez nas interpretowana na wielu poziomach. Sztuka tym się charakteryzuje, że nie 
opowiada historii, ale wizualizuje myśli, emocje i przez to trafia do naszych własnych historii zakodowanych gdzieś głę-
boko w mózgu, w pamięci, w intuicji, sięga do wiedzy, skojarzeń, wyobraźni. Sztuka to myślenie, więc budzi myślenie… 
Zadanie to pomogło pokazać, iż każdy widzi sztukę na własny sposób.

Wywiad z 
ZUZANNĄ JANIN

przeprowadzony 20.08.2014r. w pracowni artystki, 
uzupełniony  wypowiedziami z panelu dyskusyjnego
pt. „Po co nam sztuka w przestrzeni publicznej?” 
w ramach pikniku kulturalnego Stacja Animacja.



M.K.: Czy podczas prowadzenia warsztatów był taki moment, który szczególnie Panią zaskoczył? A druga rzecz, 
czy spotkanie z ludźmi, z którymi Pani pracowała wniosło coś odkrywczego? Czy może Pani przywołać szczególną 
chwilę?

Z.J.: Wszystkie spotkania, i z młodymi i z seniorami były niezwykle ciekawe. Wiele się nauczyłam i każda rzecz wywoły-
wała we mnie trochę inne refleksje. Grupa seniorów był to zbiór bardzo różnych osób o olbrzymim doświadczeniu życio-
wym, co się czuło. Niektóre osoby wycofywały się. Poza tym, w Domu Dziennego Pobytu są dla seniorów organizowane 
zajęcia, coś w rodzaju “kółka plastycznego”. Jest to bardzo fajne, bo wypełnia czas i rozwija manualnie, ale uważam, że na 
takich aktywnościach nie powinna kończyć się oferta ośrodka, gdyż wydaje mi się, że gubi się w nich to, co najważniej-
sze - czyli przekazanie osobistego potencjału: doświadczenia i wiedzy tych osób. W takim systemie jest on całkowicie 
niewykorzystany. Dobrze by było stworzyć takie sytuacje, aby starsze osoby, poprzez atrakcyjne, międzypokoleniowe 
zajęcia, mogły dzielić się swoimi umiejętnościami z młodszymi. Przecież ci ludzie to chodzące encyklopedie mądrości. 
Tylko mało kto z nich korzysta i sami seniorzy zachowują tę wiedzę dla siebie. W czasie rozmów nad projektami, jedna 
z pań chciała zrobić film o - jak twierdziła - “pięknych kwiatach”, więc zaczęłyśmy się wspólnie się zastanawiać, dlaczego 
właśnie przyroda? W trakcie rozmowy okazało się, że ta pani ma olbrzymią wiedzę o zastosowaniu roślin, wie które służą 
do leczenia, na jakie dolegliwości się je stosuje, a z jakich da się zrobić przetwory, kiedy trzeba zbierać płatki, kiedy owo-
ce, żeby były najlepsze. To jest wiedza! I to byłby świetny film o jej wiedzy. Teraz jest pytanie: czemu my nie stworzyliśmy 
takiego zwyczaju, a może mody, żeby starać się o to, by starsi się z nami dzielili swoją wiedzą? 

M.K.: A jak wyglądało spotkanie z młodymi?

Z.J.: W czasie warsztatów dziewczyny z liceów i gimnazjów były proszone o interpretację dzieła sztuki. W kontekście in-
terpretacji „Walki” rozmawiałyśmy zarówno o dominacji poniżających dowcipów o dziewczęcości, z którymi dziewczęta 
spotykają się w szkole ze strony kolegów, a próby wykluczenia takiej formy przemocy ze wspólnej rozmowy, spotykają 
się z kolejną falą negatywnej oceny o „brak poczucia humoru”, jakby to chłopcy mieli prawo do ustalenia warunków 
zabawy kosztem dziewczyn. Tymczasem śmieszne są tylko te żarty, które nikogo nie ranią. Rozmawiałyśmy również 
o tym, że relacje między ludźmi są często trudne, o rozwiązywaniu konfliktów. Czułam, że część z nich obudziło w sobie 
odwagę nazywania myśli, celowania w sedno. Mam nadzieję, że tamto spotkanie było dla nich inspirujące. 

M.K.: Czy chłopcy też potrafili się tak otworzyć?

Z.J.: Zdecydowanie tak. Okazali się szczerzy i autentyczni, jednocześnie wydawali się bardzo skryci. W wideo, które 
nakręcili pt. „Gdzie jest Krzychu?”, po prostu byli sobą. Pokazali swoje życie w ośrodku wychowawczym, jakby „od 
podszewki”, takim, jakiego przychodzący z zewnątrz nie znają. Z kamerą przewędrowali przez korytarze, sale, kuchnię, 
sypialnie i zakamarki ośrodka, poszukując kogoś, kogo nie znaliśmy, ale kto wydawał się być dla nich ważny. Na samym 
końcu tytułowy poszukiwany Krzycho znalazł się, ale zobaczyliśmy tylko jego odbicie w lustrze, uchwycone przez szcze-
linę drzwi. To był bardzo piękny, zupełnie niereżyserowany, autentyczny obraz. Ujęcie z lustrem sprawiło, że poznali-
śmy nie samą postać, ale tylko „odbicie” Krzycha. Po obejrzeniu wideo do końca nie wiemy, kim on jest: wychowawcą, 
przyjacielem, jaką rolę pełni, ojca czy kumpla? Był bohaterem bardzo tajemniczym, można by powiedzieć „fragmentem 
postaci”. Tytułowy Krzychu pozostał tajemnicą.
Chłopcy byli tak bardzo naturalni i tak bardzo intuicyjni, że wideo wykonali bezbłędnie. Takie właśnie połączenie wiedzy 
z intuicją to jest to, co w sztuce jest najważniejsze. Coś przeczuwamy, ale nie wiemy do końca co.
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M.K.: Czy trudno było z nich wydobyć takie podejście?

Z.J.: Starałam się nie wejść w rolę mentorki, chciałam zmniejszyć dystans, żeby w żaden sposób nie odczuli jakiegokol-
wiek fałszu, aby zostali sobą, nie zamknęli się. Jeśli myślimy o sztuce, szczerość jest bardzo istotna. Mistrzostwo polega 
na tym, by znaleźć równowagę między szczerością i tajemnicą. Chłopakom to się udało idealnie.

M.K.: Postawa otwarta wobec chłopców z ośrodków wychowawczych jest rzadkością. Panuje stereotyp „złego 
chłopca”.

Z.J.: I tu właśnie potrzebna jest sztuka – obala stereotypy, mówi o przemilczanych tabu. W ośrodku nie było nikogo 
„złego”. Byli to pozytywni, weseli, myślący chłopcy, którzy w rozmowie i pracy wykazywali się bystrością, humorem i 
ciekawością świata. Społeczeństwo boi się takich chłopaków, ale oni sami w sobie są dobrymi ludźmi. I czy oni są winni 
sytuacji w jakiej się znaleźli? Niekoniecznie. Ta „wina” jest jak wirus: jest przenoszona i w pewnym momencie już nie wia-
domo, kto jest za nią odpowiedzialny. Co gorsza, jeżeli zostawi się ich z poczuciem winy za ich trudności, nie będą mieli 
warunków do wyzdrowienia. Źle oceniamy tych chłopaków, a oni chcą być dobrzy i są dobrzy. I są zdolni, utalentowani, 
wrażliwi. Warto, żeby się dalej kształcili!
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Zuzanna Janin wita się z seniorami

M.K: Jeśli chodzi o etap montażu filmów, jak w takim 
materiale się rzeźbiło?

Z.J.: Bardzo sprawnie. Najwięcej pracy wymagało wideo 
Magdy, ale ona miała pracę zupełnie inną niż pozostali, 
którzy działali intuicyjnie, dokumentacyjnie, chwytali za-
staną sytuację. Magda natomiast chciała coś nadbudo-
wać na obrazie wideo. To był rodzaj etiudy. W przypadku 
tego rodzaju pracy ważna jest umiejętność odrzucenia, 
czyszczenia, eliminacji ujęć, które przeszkadzały w ja-
snym przekazie. W rezultacie swoją pracę zrobiła właści-
wie zupełnie sama. Chłopcy pokazali swój świat, jakim 
jest, a Magda chciała pokazać coś, co czuje, a czego nie 
widać: metaforę wewnętrznej potrzeby bycia sobą, wy-
ciszenia wobec otaczającego ją na co dzień szumu. Pan 
Gerard, z grupy seniorów, pracował na tym, co było dla 
niego najbardziej charakterystyczne: nie unikając swojej 
dolegliwości, wykonał wideo telefonem komórkowym, 
zamieniając obraz pielgrzymki w metaforę życia, jako 
płynącego obrazu. Dzieli ich wszystko: wiek, doświad-
czenie, ale w tym, co zrobili, byli bardzo autentyczni. 
Mnie się podobało, że chłopcy dodatkowo najpierw pró-
bowali czegoś szukać, jakiegoś tematu, pytania, co mo-
gliby zobrazować w filmie. Szybko zrozumieli, że to nie 
jest takie proste i szukali dalej.



M.K.: Technika jest nieodłączną częścią życia młodych, używają kamer w tabletach, komórkach. Obycie z tego typu 
urządzeniami było z pewnością pomocne w realizacji zadania. A jak miała się rzecz u Pana Gerarda z grupy senio-
rów?

Z.J.: Pan Gerard przestał się w pewnym momencie przejmować swoją chorobą i wziął kamerę do ręki, zobaczył, że nie 
tylko rejestruje rzeczywistość wokół, ale także swoją dolegliwość ruchową, bo obraz faluje wraz z ruchem ręki. Myślę, że 
te warsztaty dały mu dodatkowy powód, aby mierzyć się z nieposłusznym ciałem. Kondycja ciała to także ważny przekaz 
dla nas, młodszych. Przez mimowolne ruchy ręką, jego film miał niesamowity wymiar: płynął. Nie dałoby się sztucznie 
uzyskać takiego efektu. Ta monotonia niemonotonnych zrywów była czymś bardzo niezwykłym. Na swój sposób pięk-
nym. 

M.K.: O jakim pięknie mowa? Jak je interpretować? Trzeba przyznać, że nie łatwo ogląda się ten film...
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Podczas omawiania koncepcji filmów wideo art 
(Zuzanna Janin, Magdalena Łój i Gerard Chojnowski)

M.K.: Czy w takim razie ma Pani jakąś ogólną wskazówkę, jak oglądać filmy wideo art?

Z.J.: Filmy tego rodzaju mają charakter nienarracyjnego ruchomego obrazu. To nie są gatunki fabularne, czy dokumen-
talne, gdzie poznajemy bohatera czy bohaterkę, którzy muszą ulec jakieś transformacji. Nie chodzi o poznanie postaci 
poprzez opowieść o nim czy o niej. Wideo to paradokumenty, filmy poetyckie, metafory, wizualizacje, ruchome obrazy 
bez opowieści, lub opowiedziane w inny sposób niż fabuła. W galerii obcując z wideo, jako dziełem sztuki, obcujemy z 
innym przeżywaniem czasu niż w filmie. Ten obraz może być np. zapętlony i wówczas tradycyjny sposób opowiadania 
z początkiem i końcem zostaje zaburzony. Elementem, wpływającym na odbiór prac wideo, jest również atmosfera 
towarzysząca zwiedzaniu muzeów i galerii. Podczas spaceru od obrazu do obrazu jest element nudy, nic nie robienia, 
patrzenia i myślenia. Patrzymy na różne fragmenty i na całość dzieła i zaczynamy myśleć o sobie, o świecie w sposób 
inny niż na co dzień. Uświadomienie sobie tego może być pomocne w odbiorze i interpretacji wideo.

Z.J.: Efekt zdeterminowany przez fizyczność, której nie można 
przeskoczyć, jest tutaj atutem. Ruch tej ręki był jak taniec, ta-
kie panta rei, to było niesamowite. To był film drogi, pielgrzy-
mowania. Zmieniały się pejzaże, pojazdy, wehikuły, otoczenie, 
łabędzie na wodzie, wnętrza, ale wszystkie łączyło falowanie 
ręki. W wideo Pana Gerarda jest coś bardzo nowoczesnego, 
ciekawego, w kontrze do bardzo tradycyjnego tematu wy-
branego przez autora. Jest robione z komórki, w której wi-
dzimy maluteńki obraz, a jeśli chcemy go pokazać na dużym 
ekranie, to okazuje się, że jest niekompatybilny, niewyraźny, 
ciężko coś zobaczyć. Tak samo jak fragmentarycznym do-
świadczeniem naszego życia są podróże, tak samo fragmen-
taryczny jest obraz widziany w telefonie komórkowym. Jest 
on intymny, malutki, bezpośredni. Telefon nie ma zoomu, nie 
ma zmiennych obiektywów, a filmiki na nim nagrane są też 
przeznaczone do oglądania z bardzo bliska – z ręki. Można by 
umieścić karteczkę „tę instalację oglądamy tylko na odległość 
długości ręki’”.
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M.K.: Jeśli jesteśmy przy temacie prezentacji dzieł wideo, chciałabym zapytać, co Pani sądzi o instalacji prac uczest-
ników PKP ART w przejściu podziemnym PKP Falenica w ramach pikniku Stacja Animacja?

Z.J.: Takie zabiegi wyjścia z przestrzeni galeryjnej, czy kinowej, są zawsze bardzo interesujące. Jednak niosą ze sobą 
ryzyko przegranej. Istnieje niebezpieczeństwo, że z powodów organizacyjnych mało osób zobaczy taką instalację, 
a z przyczyn technicznych nie będzie wystarczająco atrakcyjna. Z drugiej strony taka aranżacja przestrzeni zmusza 
do pomyślenia o charakterze miejsca. Przejście podziemne pozornie tylko łączy jakieś punkty, ale w myśl zamierzo-
nego zabiegu kuratorskiego, stało się miejscem docelowym, przechowującym pamięć o „przemieszczaniu się”. Kiedy 
dowiedziałam się o pikniku i o tym, że prace wideo będą pokazane właśnie w podziemiu, pomyślałam, że trudno nie 
wspomnieć tragicznej historii tego terenu: getta w Falenicy, wywózki Żydów w czasie II Wojny Światowej. Później 
przyszły moje osobiste wspomnienia z młodości - gdy byłam jeszcze uczennicą i potem studentką, często jeździłam 
do znajomych, do kuzynów mieszkających w Aninie, Falenicy, Otwocku. Pamiętam jak w latach 70. po Jazz Jamboree 
w Sali Kongresowej, wieczorem zabieraliśmy się zwykle wszyscy kolejką pod Otwock do prywatnych domów, gdzie 
organizowaliśmy z przyjaciółmi Jam Session, jeszcze w trakcie podróży grając na instrumentach. To była też taka 
nasza enklawa wolności, forma ucieczki, „emigracji wewnętrznej”, bo wyjechać naprawdę z PRL nie można było. W 
tej muzyce odnajdowaliśmy prawdę o marzeniu uwolnienia się, o wyrwaniu się, o podróżach. Ponad to sama nazwa 
Linia Otwocka, mówi o charakterze tego miejsca, zbudowanego wzdłuż kolejki, powstałej, by połączyć z Warszawą 
kolonię domów później zwanych „Świdermajer”, założoną przez Andriollego, artystę, który wrócił z zesłania w Rosji.
Potem Linia Otwocka rozrosła się wzdłuż torów po dwóch stronach, jakby wg późniejszej teorii liniowej Oskara 
Hansena. Wszystkie prace powstałe w ramach warsztatów w jakiś sposób nawiązują do procesu przejścia, do drogi. 
Wideo pana Gerarda jest wręcz „filmem drogi”. Jego komórka cały czas rejestruje przejazdy, przejścia, przemieszcza-
nie się. Poszukiwania chłopców to „mapowanie” pewnego terenu i kamera jest w ciągłym ruchu, a wideo Magdy, 
to pokazanie wewnętrznej “ucieczki” od ulic miasta w otwartą przestrzeń, przyrodę, gdzie znowu po-
stać dziewczyny pojawia się na polnej ścieżce. Miejsce projekcji (przejście podziemne PKP) jest więc tutaj 
podbiciem procesualności tych prac wideo.

M. K. Na koniec pozostaje mi zadać tytułowe pytanie jednego z filmów: „Co”?

Z.J.: Ale co? (śmiech). Pytanie „co?” nie jest łatwe. Bohater wideo „Co?” poszukiwał odpowiedzi na jedno z najprost-
szych i najtrudniejszych pytań, które stało się w jego wykonaniu wręcz abstrakcyjne. Po tym projekcie zadałabym 
pytanie: co dalej? Trzeba się zastanowić, czy udało by się zrobić cyklicznie takie warsztaty, żeby to przedsięwzięcie 
nie zostało tylko incydentem. Dlatego warto wrócić jeszcze raz do seniorów i do juniorów i pomyśleć np. o zajęciach 
na wystawach. Kontynuować warsztaty w obecności dzieł sztuki. Można jeszcze dużo zdziałać. Młodzi ludzie nadal 
się uczą i byłby to cenny element edukacji. Jeśli sztuka wywołuje refleksje, emocje, to może warto wejść do galerii 
i porozmawiać językiem sztuki o świecie. Pewien proces rozpoczęliśmy. Ma on duży potencjał. Nie można go przerywać.
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Wideo 1.
„GDZIE JEST KRZYCHU?”

czas: 7:40
autorzy: Adam Grabowski, Zbyszek Łowica, 
Mateusz Pawluczyk
montaż: Zuzanna Janin, Jacek Wiśnicki

Film nakręcony został przez chłopaków z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w Miedzeszynie przy 
ul. Patriotów 90. Zdjęcia wykonano w internacie, szkole i w ogrodzie na terenie placówki.

Szczerze mówiąc, jak się to ogląda, to widać dużo 
błędów. Gdyby posiedzieć nad tym dłużej, może 
coś fajnego by wyszło.
Może jakieś inne tematy wymyślić. Na przykład 
nakręcić naszą pobudkę z rana, jak wstajemy, co 
robimy po kolei. Gdyby troszeczkę inaczej ten film 
nagrać, to można by go pokazać dla takich osób, 
które odwalają w szkole, żeby nie robili głupot, 
żeby się lepiej zachowywały. Dlaczego? Żeby tu 
nie trafili.

Odbicie lustrzane Krzycha
Klatka z filmu „Gdzie jest Krzychu?”
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Mateusz Pawluczyk

Jeśli miałbym wybierać: wideo czy murale, wybrałbym to pierwsze. Kręcenie filmu podobało mi się zdecydowanie bar-
dziej! Ale wziąłem udział w obu warsztatach, żeby mieć zajęcie, zrobić coś nowego. Wpadliśmy na pomysł, że będziemy 
szukać Pana Krzysztofa, na którego mówimy Krzychu. To po prostu konserwator, który kosi trawę, ale więcej sobie posie-
dzi niż coś porobi. Zawsze nas unika, coś powie i idzie w drugą stronę, chowa się, bo my się z niego śmiejemy. Dlatego 
w tym filmie zaczęliśmy go szukać. On jest bardzo zabawny. Na lekcjach też jest śmiesznie. Szczególnie na… każdej. 
W klasach jest nas tak około dziesięciu w każdej. Ale tych dziesięciu nadrabia za trzydzieści. Jak na przykład w klasie w 
normalnej szkole jest dwóch takich co wywalają, to tutaj jest takich dziesięciu. Chciałem trochę pokazać tego śmiechu, 
jaki mamy na co dzień. Gdyby nie było tu tego śmiechu, każdy by tylko siedział i patrzył się w ścianę. Jak się ciągle 
przebywa z tymi samymi ludźmi, no to w końcu się nudzi. Kiedy na warsztaty do naszego ośrodka przyszło tyle nowych 
osób, nowe twarze, to współpraca z nimi podczas projektów, to było coś atrakcyjnego, wiadomo.

Pierwszy raz kręciłem kamerą. Nie zwracałem uwagi na to, że coś się trzęsie. W filmie chciałem ogólnie pokazać jak my 
tu mamy. Szedłem i się czułem jakbym kogoś oprowadzał. Nie miałem przygotowanych pytań, więc zadawałem je spon-
tanicznie. Ten film pokazałbym bratu, to byśmy się pośmiali. Tu w ośrodku też bym chętnie go pokazał, no i każdemu, 
kto interesuje się filmami.

Wideo 2.
„CO?”

czas: 3:30
autorzy: Hubert Saliński, Jan Nowicki
montaż: Zuzanna Janin, Jacek Wiśnicki
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Film wykonany został przez chłopaków z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w Miedzeszynie przy 
ul. Patriotów 90 w sali telewizyjnej internatu.

Hubert Saliński

Film pt. ”Co” moim zdaniem nie jest zbytnio interesujący. Aktor o imieniu Jan jest osobą ciekawą, ale występując w tym 
filmie nie okazywał nic mądrego. Cały film jest wprawdzie irytujący. Scenariusz jest mało oryginalny. Plusem są efekty 
specjalne ze światłem, bardzo ciekawe, dobrze wykorzystane i ładnie wmontowane. Ale jednym zdaniem uważam ten 
film za wyjątkowy kicz.

Zadaj to pytanie jakoś normalnie!
Klatka z filmu „CO?”
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Wideo 3.
„PIELGRZYMOWANIE”

czas: 7:00
autor: Gerard Chojnowski
montaż: Zuzanna Janin, Jacek Wiśnicki

Pan Gerard Chojnowski

Zaskoczony byłem propozycją wzięcia udziału w 
warsztatach wideo art. Był to mój pierwszy kontakt z 
kamerą. Pomimo początkowej tremy, pierwsze ujęcia 
wyszły nienajgorzej. Następnie otrzymałem propo-
zycję nakręcenia własnego filmu. Pomimo skromne-
go sprzętu, który posiadałem (telefon komórkowy), 
postanowiłem spróbować. Wykorzystałem pierwszy 
temat tzn. mój wyjazd na pielgrzymkę na Suwalsz-
czyznę. Po drodze sfilmowałem odwiedzane obiekty 
sakralne, rejs szlakiem papieskim po jeziorach augu-
stowskich, zrobiłem kilka ujęć z drogi. Pomimo moich 
ograniczeń technicznych i zdrowotnych, film wyszedł 
interesująco, a mnie dostarczył pozytywnych przeżyć 
osobistych.

Film nakręcony przez Pana Gerarda, bywalca Domu Dziennego Pobytu Caritas w Falenicy przy ul. Starczewskiej 8. 
Zdjęcia wykonano komórką podczas podróży po Polsce i za granicą.

Montaż filmu w Kinokawiarni Stacja Falenica
 (Zuzanna Janin, Gerard Chojnowski, Jacek Wiśnicki)
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Wideo 4.
„DŹWIĘKI MIASTA”

czas: 2:32
autor: Magdalena Łój
montaż: Magdalena Łój
korekta: Zuzanna Janin

Magda Łój

Wideo „Dźwięki miasta”, zrealizowane na potrzebę podsumowania warsztatów PKP ART, przedstawia dwie kontrastu-
jące ze sobą części dzisiejszego świata. Głośna i natarczywa strona wdziera się w spokojną rzeczywistość bohaterki, 
powodując jej rozdarcie, przytłoczenie i słabnięcie. Postać przy dźwiękach utworu Sóley „Fight them soft” walczy o 
własną osobę.

Film został w całości zrealizowany przez Magdę, mieszkankę Falenicy i uczennicę gimnazjum przy ul. Alpejskiej 16
w Aninie.

Poszukiwania siebie
Klatka z filmu „Dźwięki miasta”
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opieka artystyczna - Zrazik i Mrufig z Fundacji Vlep(v)net i Galerii V9

Hasła na murale zostały opracowane podczas warsztatów kreatywnego pisania przeprowadzonych przez Loesje Polska, 
Emilię Skibę i Joannę Michnicką. Do tej grupy należeli: chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, dziewczęta 
ze szkół gimnazjalnych i licealnych z Linii Otwockiej oraz bywalczyni Domu Dziennego Pobytu Caritas w Falenicy przy 
ul. Starczewskiej 8. Wspólnie wykonali dwa szablony, które odbili na wybranych ścianach.

STREET ART

Mrufig i Zrazik z Fundacji Vlep(v)net
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Mrufig

Zostaliśmy zaproszeni do udziału w projekcie PKP ART jako specjaliści w dziedzinie street art. Pierwsze spotkanie z mło-
dymi uczestnikami odbyło się w niezwykle ciekawym otoczeniu. Była to sala kinowa, znajdująca się w budynku dworca 
kolejowego Warszawa Falenica. Stacja ta, to granica pierwszej strefy biletowej. To miejsce łączy ludzi utożsamiających 
się z Warszawą, jak i mieszkańców miast sąsiadujących, min. Otwocka. Niezwykłe zabytki architektury, zaniedbane świ-
dermajery, a powietrze zupełnie inne niż w centrum Warszawy. Miejsca takie jak Falenica, traktujemy jako wolną od 
szczepu warszawskiego dzielnicę. Pragnęliśmy poznać otoczenie. Już od pierwszego spotkania, wręcz wymagaliśmy 
od uczestników indywidualnych poszukiwań potencjalnych miejsc, w których będziemy mogli umieścić efekty naszych 
prac.

Naszym zadaniem było nauczenie techniki szablonu, która umożliwiła umieszczenie haseł bezpośrednio na ścianach 
miejsc dedykowanych. Projekt street art przypominał sportową sztafetę. Zajęcia przez nas prowadzone były drugim, po 
warsztatach kreatywnego pisania Loesje, etapem tego projektu. Z autopsji wiemy, jak ważny jest cały proces powsta-
wania murali. Od wyboru miejsc, po hasła, jakie powstają w trakcie warsztatów z Loesje. Na zajęcia z przygotowania 
szablonów, które odbyły się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, przybyliśmy z ostrą bronią: nożykami do tapet 
i przezroczystymi foliami z plastiku. Z pozoru wyglądało to dość banalnie. Od samego początku pozytywnie zaskoczyła 
nas liczna grupa zainteresowanych. Przywitała nas kilkuosobowa grupa dziewczyn i jedna, bardzo zaangażowana od 
początku pani Basia z grupy seniorów (aż ciężko uwierzyć, jaką energią i młodzieńczą żywiołowością dysponowała ta 
uczestniczka, określenie „senior” w tym przypadku to gruba przesada). Po chwili dołączyła do nas grupa chłopaków z 
miejscowego ośrodka, którzy gościnnie przyjęli nas z warsztatem w swoje progi. Krótki wstęp, parę drobnych proble-
mów technicznych i teksty wyświetliły się rzutnikiem bezpośrednio na arkusze folii, które posłużyły nam jako podłoże 
do szablonów. Szybko ustaliliśmy wielkość liter, szacując rozmiar dedykowanych ścian. Praca poszła płynnie i szybko, 
zaangażowali się wszyscy. Jednocześnie odrysowywaliśmy i wycinaliśmy, w powietrzu czuło się tętniącą synergię. Po 
niespełna dwóch godzinach mieliśmy już gotowe szablony.

Po 2 tygodniach nadszedł dzień, na który, jak nam się wydawało, czekaliśmy wszyscy. Mimo, że odbicie szablonów 
wymagało tylko chwilowego skupienia, efekt warsztatu przyszło nam oglądać w bardzo okrojonym składzie. Kilka osób 
z grupy juniorów nie przyszło, być może z powodu obowiązku szkolnego. Tym samym zabrakło elementu bardzo istot-
nego dla sztuki w przestrzeni publicznej, czyli możliwości zaangażowania się uczestników w indywidualne odczucia 
dotyczące miejsca i jego kontekstu Uczestnicy ostatecznie nie mogli również dokonać wyboru miejsc na murale, gdyż 
należało wziąć pod uwagę tylko te, na które koordynatorzy projektu dostali zgody. W związku z tym zabrakło typowej 
partyzantki, odpowiedniej szczypty czystej anarchii, która wyzwala energię i jest kwintesencją street artu. Pięć osób 
uczestniczących podczas odbijania szablonu (wśród nich wspominana wcześniej Pani Basia, szacuneczek!), przyczyniły 
się do stworzenia dwóch haseł: „Rzeźbię ciało dla czystej sztuki” oraz „Nawet teraz tworzysz historię”. Efekt wyrazisty, 
bezpośredni i jak na Loesje przystało, zabawnie metaforyczny.

Reasumując, uważam, że projekt PKP ART jest przykładem ważnego spoiwa kultury z miastem i otoczeniem. Bardzo 
istotnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest fakt zadaniowego połączenia pokoleń. Wspólny cel, bez barie-
ry wieku, wydaje się być zadaniem uniwersalnym, a uniwersalny, w tym przypadku oznacza kolektywny. Zanika też po-
stawa, w której mieszkańcy są tylko użytkownikami. Zaczynają kształtować przestrzeń w której żyją, stają się twórcami, 
którzy jednym małym gestem mogą choćby na chwilę zawrócić nurt rzeki zwanej rutyną.
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Zrazik

Chciałbym się podzielić moimi odczuciami po przeprowadzeniu warsztatów ze street art. Przede wszystkim czułem 
ogromną radość, że Fundacja Vlep(v)net mogła wziąć udział w tym międzypokoleniowym działaniu. Szczególnie dzisiaj 
tego typu projekty są bardzo potrzebne, ponieważ pomagają łamać bariery. Nie wiedzieć czemu, stawiamy ich coraz 
więcej dookoła siebie lub też dzielimy podobnymi barierami innych. To odgradzanie się od siebie, często oparte jest 
na obawach przed kontaktem z drugim człowiekiem, które nabywamy w procesie socjalizacji i nosimy w sobie od dzie-
ciństwa. Każdemu z nas Mama powtarzała, żeby uważać na obcych, bo mogą zrobić krzywdę. Oczywiście rodzic robi 
to w dobrej wierze, ale czasami taka postawa sieje ziarno niepewności i obaw, co przekłada się na dorosłe życie. Tak 
było też w moim przypadku. Z wiekiem coraz bardziej zamykałem się na innych. Analogiczne postrzegam te sytuacje, 
w których miałem kontakt z farbą. Oczywiście, trzeba było uważać, bo „Mama będzie krzyczeć, jeśli się pobrudzę”. Mimo 
to, na warsztatach udało nam się pomalować kilka palców, ba! nawet dłoni (przynajmniej moich). Skoro ja miałem po-
malowane dłonie, to ktoś trzymał puszkę z farbą. Brał CZYNNY UDZIAŁ w procesie tworzenia wspólnej pracy. Jest to 
niepodważalny argument „za”, wobec wspierania podobnych inicjatyw, które nie kończą się na odbiciu liter z szablonu. 
To przede wszystkim uczestnictwo i obcowanie z drugim człowiekiem prowadzi do odczarowania zinternalizowanych 
schematów zachowań.

Pierwsze warsztaty Loesje w Kinokawiarni Stacja Falenica
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Dla mnie osobiście, spędzanie czasu z grupą było 
źródłem dużej radości, ale też nie lada wyzwaniem. 
Każdy może mieć zupełnie inne spojrzenie na tę samą 
sprawę, co stwarza możliwość konfliktu. Konflikt zaś 
jest również częścią obcowania z drugą osobą. Star-
si uczestnicy naszych warsztatów mogli mieć wiele 
zastrzeżeń, co do umieszczania napisów na ścianach 
i murach. Jednak angażując się w warsztat kreatyw-
nego pisania, przełamali osobistą barierę niechęci i 
ostatecznie współtworzyli hasła na murale. Warsztaty 
ze street art okazały się wyzwaniem, w którym wszy-
scy uczestnicy odnaleźli swoje miejsce. Ktoś odnalazł 
się w pisaniu tekstów, ktoś w przygotowaniu i cięciu 
szablonów, a ktoś inny najnormalniej w świecie zajarał 
się sprejami. Tylko patrzeć jak ktoś podjedzie malować 
pociągi w Otwocku!

Wycinanie szablonów

Rysowanie szablonów

Fot. Dominika Dalz - Żukiewicz
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Mural 1.
„RZEŹBIĘ CIAŁO DLA CZYSTEJ SZTUKI”

Mural na ścianie budynku należącego do 
kompleksu stacji PKP Wawer na przeciwko 
stacji benzynowej przy ul. Wydawniczej 46.
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Fot.Weronika Piątek

Mural 2.
„NAWET TERAZ TWORZYSZ HISTORIĘ”

Mural na ścianie przybudówki dworca 
PKP Falenica przy wyjściu z przejścia 
podziemnego na zachodnią stronę 
torów. Sąsiaduje z muralem „Stacja
Pomarańczarka”.
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Fot. Zrazik



Natalia Cytryniak

Jestem bardzo zadowolona z warsztatów PKP ART. Najbar-
dziej podobały mi się zajęcia, na których zwiedzaliśmy Pragę 
i te, podczas których malowaliśmy murale. Robiłam to po raz 
pierwszy. Street art to rodzaj sztuki, który przykuwa uwagę 
przechodzących oraz przejeżdżających ludzi, a nasze dzieła 
są oryginalne, mają inspirującą treść. Atmosfera na zajęciach 
była bardzo miła, poznałam wiele wspaniałych osób.

Natalia maluje mural

Pani Basia maluje mural

Pani Basia Królak

To był bardzo dobry pomysł, żeby ludzie starsi włączyli 
się w takie działania. Warsztaty, na których wymyślali-
śmy hasła na murale były bardzo ciekawe i potrzebne. 
Dotyczyły tego, jakie miejsca w okolicy można zmienić 
przy pomocy komunikatu słownego. Tzn. że na mura-
lach też można coś ciekawego i dobrego przekazać! 
Takie hasła dotyczą ludzi, są blisko nich, w przestrzeni, 
w której żyją. Poznałam nową technikę, jaką tworzy 
się murale. Chłopcy z Vlep(v)netu świetnie to zorgani-
zowali. Nie jest to takie trudne. Trzeba odrysować na 
ścianie wzór wyświetlany przez rzutnik, potem wyciąć 
nożykiem i tak powstaje szablon. Potem sprayem ma-
luje się na ścianie, nie ma z tym większego problemu, 
delikatnie to robiłam, więc się nie pobrudziłam, ale inni 
owszem. Ważne jest przesłanie, jakie niosą odbite przez 
nas hasła. „Nawet teraz tworzysz historię” oznacza to, 
że każdy człowiek jest cząstką wszechświata. „Rzeźbię 
ciało dla czystej sztuki” pokazuje, że nie robię tego dla 
dziewczyny, czy dla dobrego wyglądu, ale dla „czystej 
sztuki”, jak mówili chłopcy, biorący udział w redakcji 
tekstów. Współpraca z młodymi była bardzo ciekawa i 
dobra. Młodzi się bardzo zaangażowali, a my starsi nie 
czuliśmy się gorsi. Mówiliśmy sobie po imieniu, zinte-
growaliśmy się. Chłopcy z domu z Miedzeszyna byli 
bardzo fajni i aktywni. 

Fot. Weronika Piątek

Fot. Mrufig
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PERFORMANCE      opieka artystyczna - Kolektyw Performeria Warszawy

Próby do akcji odbyły się w Kinokawiarni Stacja Falenica oraz w Zespole Szkół nr 120 przy ul. Wilgi 19 w Radości. 
Performance zaprezentowano przy falenickim bazarku w ramach pikniku Stacja Animacja. 
Wykonawcy to młodzież biorąca udział w PKP ART, w tym członkowie grupy teatralnej Assunta.

Alicja Brudło
Ja - ptak z chorym skrzydłem w błękicie Mazur zanurzam brak zobowiązań

Zaproszeni do prowadzenia warsztatów performance, chcieliśmy zaproponować uczestnikom taki temat,
do którego mógłby odnieść się każdy, bez względu na wiek czy doświadczenie. Pragnęliśmy jako kolektyw
Performeria Warszawy stworzenia demokratycznej podstawy, formuły open stage, dzięki której połączylibyśmy
seniorów i juniorów, oswoilibyśmy „odstraszający” język performance ich osobistym przeżyciem. Naturalnym punktem 
wyjścia stały się podróże. Są przecież obecne w życiu nas wszystkich: małe czy duże, w dawnym czy nowoczesnym stylu. 
Temat podróży odsyłał także do historii Linii Otwockiej, letniska, które  dawniej częstokroć stawało się 
celem wypraw wczasowiczów. Był pytaniem o centrum i peryferia, dom i nie-dom. Dawało nam to nieskończenie 
wiele możliwości odniesień i okazało się jednocześnie podstępem, dzięki któremu mogliśmy zwabić do siebie
nawet tych nieprzychylnych sztuce nowoczesnej.

Efekt naszych prac na falenickim bazarku to kolaż doświadczeń, uwspólniony głos grupy warsztatowej. Poprzez 
cielesno-sensoryczne testowanie okolic Kinokawiarni Stacja Falenica oraz eksplorację własnej pamięci i sięgnięcie 
do pierwszego wspomnienia podróży, stworzyliśmy mapę, którą przełożyliśmy bezpośrednio na scenę w przestrzeni 
publicznej – falenicki bazar. W wyniku trzech spotkań warsztatowych doprowadziliśmy do ustalenia kolektywnego
alfabetu ruchu i wywołaliśmy echa wspomnień. Oderwane następnie od właścicieli, zostały przetworzone 
i zaprezentowane przez grupę.

Bazar to miejsce gorące, in statu nascendi – prawie każdy może go współtworzyć, przyjść w sobotę na pusty plac, aby 
go zdefiniować poprzez twórczy akt zbudowania stoiska, poprzez nadanie życia miejscu. Chcieliśmy, by nasz pokaz 
zaistniał w ważnym dla mieszkańców Falenicy punkcie na mapie, a takim niewątpliwie jest lokalny targ. Dało nam to jeszcze
jedną możliwość: towarzystwo naturalnej publiczności i innych naturalnych performerów, którzy zaważyli na całości
 performance.Widzów frapowała nasza Rzeźba Polski, zbudowana z kartonowych pudeł w sąsiedztwie bazarku. Pytali: 
Co jest w środku? Co takiego reklamujemy? Nasze muzyczno-choreograficzne manifesty podróży: o braku 
zobowiązań, opowieściach o wojnie czy tacie jaskiniowcu, zderzały się z nawoływaniem do zakupu kiełbasy 
w pobliskim supermarkecie. 

Nie mieliśmy niczego na sprzedaż, chcieliśmy się podzielić naszymi wspomnieniami, pokazać swoje więzi:
finałowe zwijanie kolorowych taśm symbolizujących nasze podróże, to nostalgicne spojrzenie w przeszłość,
lecz jednocześnie świadomy wybór teraźniejszego miejsca: Falenicy.



Agnieszka Kuteń

Kiedy chodziłam na zajęcia performance, nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy. Bardzo mi się podobało, jak próbowa-
liśmy przedstawić ,,mową” naszego ciała różne śmieszne rzeczy. Jak staraliśmy sobie przypomnieć, co się wydarzyło, 
kiedy byliśmy na naszych pierwszych wakacjach, z kim byliśmy lub co robiliśmy. Na jednych zajęciach położyliśmy się 
na ziemi, mieliśmy zamknąć oczy i przypomnieć sobie wydarzenia z przeszłości. To zadanie było bardzo rozluźniające 
i przywoływało wiele wspomnień, tych radosnych, ale również tych smutnych oraz poważnych. Bardzo podobały mi się 
te spotkania performance, oprócz ciekawych zajęć, od razu ujęła mnie ciepła atmosfera i radość bijąca od prowadzą-
cych.

Raman Płoski

Od kilku tygodni pewna grupa ludzi myślała i myślała. Pracowała i trenowała. TWORZYŁA!!!!! Po długim czasie ONI, Ci 
którzy stworzyli to COŚ, czego normalny człowiek zazwyczaj nie widzi. Ludzie przyłączali się do nich przez kilka godzin 
trwania performance: do budowy, do pomocy, z sobie tylko znanych powodów. Możliwość poznawania tego, czego 
nikt jeszcze nie widział, jest czymś pięknym, czymś czego nie doświadczamy na co dzień. Pozostawione „znaki”, były 
obserwowane przez ludzi, którzy ze zdziwieniem patrzyli na kolorowe taśmy. Widowisko, które mogłem zobaczyć, było 
czymś, czego nigdy nie widziałem i najprawdopodobniej nigdy nie zapomnę.

Performance szybko integruje
Fot. Monika Rokicka
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Barbara Suchorab

Warsztaty performance dały mi ciekawsze spoj-
rzenie na otoczenie. Często, idąc ulicą, wpadają 
mi do głowy pomysły na zrobienie performan-
ce. Jest to fajne, gdy mam o czym pomyśleć. Tak 
walczę z nudą. Czasami udaje mi się zobaczyć 
taką "małą sytuację artystyczną". 
Np. gdy jest zimno, wszyscy są w kurtkach, a 
jakiś człowiek idzie sobie w podkoszulku i szor-
tach. Zapewne nie miał zamiaru robić perfor-
mance, ale jego zachowanie można tak odebrać. 
Cieszę się, że brałam udział w tych zajęciach, bo 
otworzyły one moją wyobraźnię.

Monika Rokicka, nauczycielka j. polskiego, za-
łożycielka grupy teatralnej Assunta

Chociaż do performance’u podchodzę bar-
dzo sceptycznie, warsztaty prowadzone przez 
instruktorów Performerii Warszawa były intere-
sującym i inspirującym przeżyciem. Niezwykła 
była możliwość doświadczenia przestrzeni na 
różnych poziomach – wpisywania się w nią, 
badania różnymi zmysłami, wreszcie współ-
tworzenia. Zaskakujące okazały się także 
zupełnie inne relacje międzyludzkie budowa-
ne poprzez zadania performance – z jednej 
strony konieczność przełamania własnych ogra-
niczeń, z drugiej bliska współpraca w grupie, 
z trzeciej wejście w kontakt z przypadkowymi 
świadkami zdarzeń artystycznych. Dla mnie 
ważne było to, że mogłam skorzystać z tych 
zajęć na różnych poziomach: prywatnym, jako 
uczestnik, osoba doświadczająca na sobie no-
wych emocji i działań oraz zawodowym – jako 
instruktor teatralny. Byłam zdziwiona, jak bar-
dzo poszczególne ćwiczenia otwierają ludzi, 
jak mocno pewne zupełnie nieograniczone 
scenariuszem działania są teatralne. Mam na-
dzieję, że będę miała możliwość poznać jeszcze 
lepiej technikę performance. Na pewno warto.

Warsztaty performance w szkole na WilgiFot. Monika Rokicka
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Performance na Falenickim bazarku

Fot. Dominika Dalz - Żukiewicz

Fot. Dominika Dalz - Żukiewicz
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Fabryka zdarzeń

Fot. archiwum Ad manum

UNPLUGGED, 2013

Autorzy: Adam Walas, Anna Koźbiel
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Andrzej Rukowicz, autor projektu Fabryka Zdarzeń

Fabryka Zdarzeń to zrealizowany w ramach Dotknięcia Linii projekt artystyczno-edukacyjny, który odbył się na terenie 
byłej Fabryki Aparatów Elektrycznych w Międzylesiu w 2013. Mieszkańcy Warszawy oraz Linii Otwockiej zostali 
zaproszeni do poznania historii fabryki oraz jej właściciela, twórcy polskiego przemysłu elektrotechnicznego – 
Kazimierza Szpotańskiego. Postindustrialna przestrzeń była miejscem spotkań, wystaw, koncertów. 
Na jednym z budynków Anna Koźbiel i Adam Walas, autorzy falenickiej Pomarańczarki, stworzyli mural zatytułowany 
Unplugged. Zaproponowałem im realizację własnego projektu w międzyleskiej fabryce, zależało mi bowiem zarówno 
na utrzymaniu jednorodnej stylistyki malarskiej, jak i połączeniu artystycznym miejsc leżących na trasie linii kolejowej.

Mural zatytułowany „Unplugged”, przedstawiający dryfującego w błękicie „odłączonego od prądu” kosmonautę, uroczy-
ście odsłonięto 21 września 2013. Obecnie nie istnieje, ponieważ został namalowany na ścianie budynku przeznaczone-
go do rozbiórki. Właściciel pofabrycznego terenu – firma RE Project development, dzięki której życzliwości oraz wsparciu 
powstała Fabryka Zdarzeń, zabytkowe hale rewaloryzuje, a pozostałe budynki usuwa, przekształcając miejsce 
w rodzinne centrum handlowe. 

Od samego początku los „Odłączonego” był przesądzony. Mural był dziełem programowo tymczasowym, dlatego jest 
wyrazem koncepcji tworzenia czasowych przekształceń wizualnych w przestrzeni publicznej, może być także uznany za 
symbol zmienności historycznej regionu.

więcej: dotkniecielinii.pl/fabrykazdarzen

Ola Matyja

Kosmonauta odłączył się 
od prądu. Jest teraz teore-
tycznie wolny i niezależny, 
ale jednocześnie wie, że 
może liczyć tylko na siebie. 
Wziął życie w swoje ręce.

Pan Gerard Chojnowski

Jeżeli chodzi o przedstawiony 
mural to podobały mi się w nim: 
zaskakująca tematyka kosmiczna 
oraz profesjonalne wykonanie. 
Popieram taką sztukę uliczną, a 
potępiam bezmyślne bazgranie 
po wszystkim co pod rękę po-
padnie.

Fot. archiwum Ad manum

Fot. archiwum Ad manum
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POMARAŃCZARKA, 2013 Autorzy: Adam Walas, Anna Koźbiel

Aleksandra Engler-Malinowska, pomysłodawca
i koordynator projektu

Autorami są: Anna Monika Koźbiel oraz Adam Walas
z Ad Manum, autorzy wielu współczesnych 
warszawskich murali. Mural na fasadzie stacji 
PKP Falenica powstał z kilku powodów. Wszystkie łączy 
postać Żydówki z pomarańczami ze słynnego obrazu 
Aleksandra Gierymskiego.
Po pierwsze chciałam rozwinąć myśl realizowaną przez 
Ewę Jaskólską z Fundacji Stacja Kultura, aby Linia Otwoc-
ka, w tym konkretnym wypadku Falenica, zaistniała w 
świadomości mieszkańców Warszawy jako miejsce, w 
którym będą mogli się zetknąć ze sztuką. Po drugie, jako 
że postać jest Żydówką, chciałam również upamiętnić 
żydowskich mieszkańców Falenicy i okolic, którzy przed 
wybuchem II wojny światowej stanowili ponad 70% jej 
mieszkańców.
Dzięki merytorycznemu wsparciu ze strony Beaty 
Chomątowskiej i Łukasza Prokopa ze Stowarzyszenia 
Inicjatyw-Kulturalnych „Stacja Muranów”, zorganizo-
waliśmy wspólnie z Fundacją Stacja Kultura wydarze-
nie przypominające współczesnym Warszawiakom 
wycieczki mieszkańców dawnej Dzielnicy Północnej 
na letniska. Punktem kulminacyjnym było odsłonię-
cie muralu „Pomarańczarka”. Projekt otrzymał wsparcie 
finansowe w ramach grantu Biura Kultury m.st. Warszawy.

Artystka na rusztowaniuFo
t. 
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Jan Suchorab

Gdybym urodził się 60 lat temu, mieszkałbym na terenie 
falenickiego getta. Uświadomiłem to sobie czytając pewne-
go razu artykuł o historii mojej dzielnicy. Tematyka muralu 
również do niej nawiązuje. Mijam go zawsze, kiedy jeżdżę 
do szkoły muzycznej, więc już trochę mi się opatrzył. Pamię-
tam jak go malowali. Wiem, że mural ten jest hołdem dla 
Żydów, którzy tu żyli. Wojna jest dla mnie zaburzeniem har-
monii pokoju. Mural ukazuje, że życie przed nią było dobre, 
wesołe.

Pani Basia Królak

Mural ten nawiązuje do historii Falenicy. Przed wojną to 
było miasteczko, w którym żyło bardzo dużo Żydów, na-
wet więcej niż Polaków. Do Falenicy pasuje takie malo-
widło naścienne, gdyż to tu przyjeżdżano na targ, gdzie 
wrzało życie. Forma wyrazu nowoczesna, a jednak zosta-
ła w to włączona postać pomarańczarki z obrazu Gierym-
skiego, wykonanego przecież w stylu tradycyjnym. Jest 
to bardzo pomysłowy zabieg. Mnie się podoba.
Robienie sztuki na murach ma sens. „Pomarańczarka” 
w Falenicy jest bardzo ładnie zrobiona, upiększa ścianę 
dworca. Jeśli niektóre ściany są zupełnie brzydkie, puste, 
smutne, to czemu czegoś na nich nie namalować?

Uroczysta prezentacja muralu 
podczas wydarzenia „Stacja Pomarańczarka”
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www.otwockstudio.pl

Magda Materna

„Otwock” to projekt zainicjowany w 2011 roku przez fundację Open Art Projects i rzeźbiarza Mirosława Bałkę. Jest próbą 
spojrzenia na tytułowe miasto przez pryzmat sztuki. W Otwocku znajduje się rodzinny dom Bałki, który artysta prze-
kształcił w pracownię. 

Twórczość Bałki od lat pozostaje związana z miejscem jego pracy. Artysta odwołuje się do jego pamięci i fizyczności. 
Nawiązuje w swych rzeźbach i filmach do wymiarów, lokalizacji, czy kształtu budynku, często używając znajdujących się 
w nim lub jego najbliższym otoczeniu materiałów. W ostatnich latach studio stopniowo zmienia swoją funkcję, przestaje 
być miejscem pracy. Projekt “Otwock” nie ma jednak na celu jego muzeifikacji. Stawia pytanie o przyszłość i potencjał 
pracowni artysty, jako miejsca działań i punktu odniesienia.

Projekt „Otwock” rozwija się wokół relacji pomiędzy miejscem, a sztuką. Jego uczestnicy pracują w tytułowym mieście, 
odnosząc się do lokalności i wątków z nią związanych. Co roku Open Art Projects zaprasza do Otwocka wybitnych arty-
stów, pisarzy i kuratorów z Polski i zagranicy. Projekt stanowi unikalną szansę na realizacje projektów uznanych artystów 
w lokalnym kontekście oraz na produkcje wyjątkowych prac przez artystów młodego pokolenia. Jednocześnie jest przy-
kładem eksperymentalnego podejścia do pokazywania i interpretowania sztuki współczesnej. Dotychczas w Otwocku 
pracowali: Lara Almarcegui, Marc Camille Chaimowicz, Tacita Dean, Teresa Gleadowe, Jos de Gruyter i Harald Thys, Ka-
tharina Marszewski, Maciej Maryl, Anna Molska, Charlotte Moth, Marek Pąkciński, Piotr Paziński, Błażej Pindor, Joseph 
Rykwert, Renata Senktas, Mike Sperlinger/LUX, Luc Tuymans i Aleksandra Waliszewska. W 2013 roku Open Art Projects 
we współpracy z siecią Biedronka zrealizowała w Otwocku program edukacyjny „Dział ze sztuką”, zapraszając lokalną 
publiczność na cykl spotkań i warsztatów poświęconych sztuce współczesnej. Przez trzy tygodnie listopada w sklepie 
Biedronka w Otwocku Świdrze odbywały się spotkania z zaproszonymi gośćmi, między innymi: prof. Marią Poprzęcką,
(historyczka sztuki), Sebastianem Cichockim (kurator i wicedyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie),
Łukaszem Gorczycą (współzałożyciel galerii Raster), Danielem Muzyczukiem (kurator wystawy w Pawilonie Polski na 
tegorocznym Biennale w Wenecji), Joanną Warszą (kuratorka pawilonu Gruzji na tym samym Biennale), Joanną Erbel 
(aktywistka miejska), Mikołajem Iwańskim (doktor ekonomii), dr Krystyną Łuczak-Surówką (historyczka i krytyczka
designu), oraz Jackiem Czarnowskim (dyrektor Otwockiego Centrum Kultury).

OPEN ART PROJECTS  Projekt Otwock 
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Zdjęcie wykonane przez uczestnika warsztatów fotografii otworkowej zrealizowanych w ramach programu edukacyjnego „Dział ze sztuką”, listopad 2013
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Willa niespodzianka, 2011 
Autorka: Charlotte Moth

W lecie 2011 roku Moth fotografowała otwocką dzielnicę Śródborów, skupisko modernistycznych willi stworzonych w 
przedwojennym, luksusowym założeniu. Osobny projekt poświęciła opuszczonemu domowi przy ulicy Ziemowita 7. 
Jego powiększoną fotografię umieściła na aluminiowej strukturze, tworząc lustrzane odbicie willi. Zwierciadlany wi-
zerunek, sfotografowany przez artystkę w sąsiedztwie swojego pierwowzoru, odnosił się do niemożliwości poznania 
historii miejsca. Zamiast obiektywnej dokumentacji, zdjęcia miały stać się zapisem subiektywnych wrażeń i interwencji 
w przestrzeń.

Willę zburzono jednak przed ukończeniem projektu. Pojawiający się wokół pustej działki powidok, stał się świadectwem 
jej niedawnej przeszłości. Wbrew pierwotnej intencji autorki jej praca dotyka specyficznego dla Otwocka problemu 
zanikającej historycznej tkanki miasta. Artystka świadoma, że pozostałe śródborowskie wille może spotkać podobny los, 
zdecydowała się opracować również fotograficzną dokumentację innych willi w okolicy.

Źródło: www.otwockstudio.pl/otwock/artysci_2
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Joanna Kołodziejczuk

„Willa Niespodzianka” to dzieło zaskakujące. Na pierwszy 
rzut oka widzę umieszczoną w środku lasu fotografię 
lasu. Automatycznie nasuwają się myśli o symbiozie sztu-
ki z naturą. Moment później na fotografii dostrzegam bu-
dynek znajdujący się na drugim planie. Zdaje się, że to on 
jest punktem wyjścia. Może symbolizować wspomnienia, 
historię, czy szereg emocji związanych z tym miejscem i 
przeszłością. Bardzo ciekawa koncepcja. Użycie takiego 
zestawienia kreuje świetny efekt wizualny.

Pani Basia Królak

Pierwsze skojarzenie z tą pracą to hasło „ocalić od za-
pomnienia” te domy wykonane z pietyzmem, pięknie 
zrobione. Chciałoby się, żeby dalej istniały, ale lata robią 
swoje i rozsypują się, tak jak wszystko... Ogromny sens 
ma postawienie takiej instalacji na świeżym powietrzu w 
otoczeniu sosen, na tle otwockiego krajobrazu. Można 
się dowiedzieć, jak to kiedyś wyglądało, ta cała okolica 
wraz z domami, których już nie ma. Takie zdjęcie do-
skonale wkomponowuje się w otoczenie, co sprawia, że 
łatwiej można sobie wyobrazić ten dom, jak wyglądał w 
rzeczywistości. Gdyby zamieścić je w muzeum, nie było-
by takiego wrażenia.

Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości Open Art Projects i artystki
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Tytuł nawiązuje do popularnej formy identyfikacji wizualnej, rzeźba za-
stępuje bowiem typowe plansze umieszczane przy wjazdach do miast. 
Czyni to jednak przewrotnie. Artystka odnosi się do jakości przestrzeni 
publicznej i chaosu estetycznego, jaki w ostatnich latach stał się udzia-
łem wielu polskich miast i przedmieść.
Forma jest odpowiedzią na krzykliwe reklamy i szyldy. Wykorzystanie 
charakterystycznego elementu krajobrazu - sosny, wpisuje rzeźbę w 
otoczenie. Molska z intuicją sięga jednak głębiej w lokalny kontekst, 
dotykając tego, co na pierwszy rzut oka niewidoczne. W dwudziestole-
ciu międzywojennym sosna i jej gałęzie były elementem herbu Otwoc-
ka, wówczas eleganckiego podwarszawskiego uzdrowiska. Dziś miasto 
drastycznie zmieniło swój charakter. Rzeźba Molskiej skupia w sobie to, 
co w jego historii i teraźniejszości bolesne i drażniące. Wydobywa na 
światło dzienne problemy ukryte w urbanistycznym chaosie. Wyrwane 
z naturalnego otoczenia drzewo stanowi punkt wyjścia do refleksji nad 
kondycją lokalnego krajobrazu; dramatycznie rozdarte, pozbawione 
igliwia i wykorzenione – odwołuje się do pamięci miejsca, w momencie, 
w którym kształtuje się jego nowa tożsamość.

Źródło: www.otwockstudio.pl/otwock/artysci_2

Jakub Montewka

Oto, co udało mi się wyrazić słowami na widok uschnię-
tego drzewa na stalowych tłokach:
Rzeźba Anny Molskiej jest dla mnie dziełem przygnę-
biającym. Choć początkowo zupełnie nie rozumiałem 
jej przesłania, to jednak w pewnej chwili dostrzegłem w 
niej coś wyjątkowego. Obecny wygląd centrum Otwoc-
ka, pewien bałagan i brzydota, które tam panują, nigdy 
nie wzbudzały we mnie pozytywnych odczuć. Stanowiły 
nieprzyjemny kontrast z dyskretnym pięknem okolicz-
nych lasów. „Witacz” jest dla mnie jakby na pół trupem, 
uschłym drzewem poćwiartowanym i nabitym na pal; 
uśmierconym wspomnieniem przeszłości, które jednak 
ciągle daje o sobie znać. To ciche echo historii współgra 
w jakiś sposób, namacalny i nieuchwytny zarazem, z sen-
tymentem do starych albumów i zdjęć z „linii otwokiej”, 
jaki zauważyłem u wielu osób, mieszkających dziś w tej 
okolicy.

Barbara Wizimirska

Na pierwszy rzut oka – straszydło! Postawione na placu, 
aby odstraszać. Ale jako dzieło o nazwie „witacz”, może 
być odbierane dosłownie, bo rozłożone gałęzie pocięte-
go drzewa rozkładają się jakby w geście „witania” gości. 
Jeżeli widz nie wie, że to protest wobec procesu niszcze-
nia przyrody, czy znikania drewnianej architektury, może 
też przypuszczać, że to pokaz ciekawych korzeni, zbie-
ranych przez ludowych twórców na Mazurach. Autorka 
zdaje się mówić: patrz człowieku i domyślaj się, a potem 
idź na demonstrację w obronie starych drzew, domów i 
wykopywanych z ziemi szkieletów.

Witacz, 2011 
Autorka: Anna Molska
Obecnie w zbirach Muzeum Ziemi Otwockiej

55

Dziesięć, 2012
Autor: Luc Tuymans

„Dziesięć” to projekt Luca Tuymansa, zrealizowany w 2012 roku w Zofiówce - przedwojennym Zakładzie dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych Żydów w Otwocku przy ul. Kochanowskiego 10. Placówka zawiesiła swoją działalność w trakcie 
wojny, kiedy to wywieziono do obozów śmierci wszystkich Żydów z Otwocka i okolic. Po wojnie obiekt przejęli komu-
niści. Następnie został zdewastowany i obecnie stoi nieużywany, z wolna porastając bluszczem i okrywając się amator-
skim graffiti. Budynek przykuł uwagę artysty, który zainstalował w nim tysiąc czarnych balonów z namalowaną na biało 
liczbą dziesięć. W tym wypadku jest zbieżna z numerem adresu, pod którym stoi ruina.

Fot. Szymon Rogiński, dzięki uprzejmości 
Open Art Projects i artystkiMagda Łój

O instalacji „Dziesięć” Luca Tuymansa wiemy tyle, ile potrafią 
powiedzieć nam oczy. Tysiące czarnych balonów z tajemni-
czą, namalowaną na biało liczbą „10”, niegdyś wypełniających 
kawałek pustej powierzchni byłego otwockiego szpitala 
psychiatrycznego „Zofiówka”, zdążyły już zniknąć, nie 
pozostawiając po sobie śladu. Znalezienie informacji na temat
owego dzieła graniczy z cudem.
Co do własnej interpretacji - czarny kolor i spłaszczony kształt 
wspomnianych wcześniej balonów nasuwa na myśl tragiczną 
historię szpitala, gdy w 1942 roku podczas likwidacji otwockie-
go getta zamordowano w nim około 110 - 140 pacjentów. Gdy 
część personelu była w stanie uciec do Warszawy, kilku dokto-
rów oraz szef „Zofiówki” popełnili samobójstwo.
Co z liczbą „10”? Niestety, dla mnie wciąż pozostaje tajemnicą.

Pani Łucja Tyll

Patrząc na tą instalację, myślę o budynku mojej 
dawnej pracy - też taki „szkielet” został. Mogłabym 
coś w nim zrobić, coś tam wstawić. Może jakieś 
biurka, szafy, bo to było biuro. Najlepiej jakby były 
obdrapane, połamane. Nie takie nowoczesne, bo 
tu trzeba by pokazać, jak kiedyś to wyglądało. 
Jeszcze te balony kojarzą mi się z kamieniami 
i sprawiają wrażenie, jakby odbijały się w suficie.

Pani Basia Komorowska

Muszę powiedzieć, że to jest bardzo pomysłowo 
zrobione. Mogło być tak, że dziesięć osób odebrało 
sobie życie w tym szpitalu.

Pani Basia Królak

Wyobrażam sobie taką historię, gdy patrzę na tę 
instalację: był kiedyś pewien człowiek, przyszła 
wojna i zabrała mu całą rodzinę, dziesięcioosobową. 
Z rozpaczy zwariował i znalazł się w szpitalu psy-
chiatrycznym. Został tu na dziesięć lat.

Kolejna myśl to skojarzenie z ludźmi, którzy zginęli, 
właśnie podczas wojny, bo to wojna przyniosła 
zniszczenie tego szpitala. Instalacja może symboli-
zować dusze, które poszły do nieba, a ci co zostali są 
niejako „zdziesiątkowani”. Każde miejsce jest dobre, 
by mówić o tym, ile osób zginęło podczas wojny.

Fot. dzięki uprzejmości Open Art Projects i artysty
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Scenariusze warsztatów PKP ART
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Kiedy zaczynałyśmy pracę przy projekcie PKP ART, wielu ludzi pytało się: ale po co to? Co kogo obchodzi sztuka współ-
czesna? Dziwna jest jakaś, niezrozumiała i miasto wydaje na nią za dużo pieniędzy. Z właściwą sobie przekorą, tym 
bardziej brnęłyśmy w temat. Znając teoretyczne założenia dzisiejszej sztuki (opisane w poprzednim rozdziale), nie do-
puszczałyśmy możliwości wyrzucenia sztuki z życia, jak zdawała się to czynić reszta społeczeństwa. Oczywiście, w mu-
zeach życie kulturalne wre, ale zazwyczaj na wernisaże przychodzą jedynie osoby zainteresowane tematem, artyści, 
krytycy, znawcy, koneserzy. Odbiorcy pozostają za drzwiami... własnych domów, czy szczelnie zamkniętych na hasło 
„sztuka współczesna” umysłów. Jeszcze przed podjęciem wyzwania stworzenia warsztatów o sztuce współczesnej, by-
łyśmy świadome, jakim jest ona dla wielu problemem. Nasz projekt PKP ART i scenariusze warsztatów powstałe w 
jego ramach, są tym bardziej wyjątkowe, gdyż punktem wyjścia nie jest w nich oderwana od życia teoria, ale 
konkretne doświadczenia.

Chciałyśmy, aby oferta edukacyjna, którą miałyśmy zaproponować „niezainteresowanym”, była odpowiedzią na konkret-
ne aspekty tej z pozoru patowej sytuacji. 

Doprowadziło nas to do wypunktowania konkretnych zdań „z życia wziętych”:

Nie rozumiem sztuki współczesnej

Nie rozumiem form, którymi się posługuje - prostych, prymitywnych; jej cech zewnętrznych - brzydoty, abstrakcyjności, dra-
stycznych scen, nieestetycznych przedstawień, krzykliwości, znów nadmiernej nudy, minimalizmu, monotonii; technik po 
jakie sięga – czasami wygląda jakby wykonało ją dziecko, albo ktoś wziął pierwszy lepszy gotowy przedmiot i po prostu go 
nazwał. Dlaczego korzysta z tak dziwnych materiałów - nietrwałych, ulotnych, śmieci? Skąd wiadomo co jest dziełem sztuki, 
a co już nie? Dlaczego nikt mi tego nie tłumaczy? Dlaczego opisy dzieł są napisane tak trudnym językiem? Nie rozumiem kry-
tyków i ich specyficznego sposobu wypowiadania się, który trafia jedynie do zamkniętej grupy zainteresowanych.

Sytuacja jest poważna. Nie znamy języka sztuki współczesnej. I nie jest tu ważny wiek. Osoby starsze dorastały w innym 
paradygmacie sztuki, stąd mogą czuć się zagubione w konfrontacji z nią. A młodzi? Zazwyczaj przenoszą stereotypy 
rodziców. Przyzwyczajeni są do odbioru innych dzieł, z grona „tradycyjnych”, bo tylko te prezentuje im się w szkole. 
Sztukę współczesną sprowadzają często do amatorskiego, niezbyt udolnie wykonanego graffiti na pobliskim śmietniku.

Pomiędzy jednym a drugim sprawdzianem, dodatkowym angielskim i lekcją judo, trudno wybrać się z własnej woli do 
galerii czy muzeum. Przez to widząc przykłady sztuki współczesnej tylko raz na jakiś czas, w towarzystwie kolegów z 
klasy na wybranej przez panią nauczycielkę lekcji muzealnej, trudno, aby mógł zainteresować się głębiej tym wielowy-
miarowym tematem. Sztuka nie jest tylko jakimś „widzi mi się” artysty, ale posiada własną tradycję naukową. Tak jak inne 
dziedziny wciąż uaktualnia się w stosunku do rzeczywistości. Podczas gdy każde nowe odkrycie w kosmosie czy nowy 
model iPoda są przyjmowane z entuzjazmem, sztuka w umysłach odbiorców zatrzymała się na długo przed Ducham-
pem. Dlatego spotyka się z niezrozumieniem.

Istotną przyczyną tych problemów może być również brak jednej konkretnej definicji sztuki. Stoi to w opozycji do logiki 
dzisiejszego, ekonomicznego świata, w którym wszystko da się zmierzyć, policzyć, jasno określić, zapisać w postaci wzo-
ru. Ów trend przenika również do szkolnych przedmiotów humanistycznych. Brakuje w nich miejsca na własną interpre-
tację, kreatywność, wyobraźnię. Przyzwyczajenie do takiego sposobu myślenia, stawia sztukę w niepożądanej pozycji. 
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Ileż to razy każdy z nas przejechał się na trudnym pytaniu „co poeta miał na myśli?”. A może warto zadać pytanie, czego 
my odbiorcy oczekujemy od sztuki? Musimy być gotowi na to, że sztuka współczesna nie spełnia się jedynie w symetrii 
wzorów, ładnych widokach i współgrających kolorach. Dlatego często w kontakcie z nią doświadczamy uczucia dyskom-
fortu. O ile przyjemniej jest patrzeć na namalowany kwiat, niż słuchać „Lekcji śpiewu” Żmijewskiego?

Dlaczego ci artyści są tacy dziwni?

Dlaczego poruszają tematy tabu, dotykają drażliwych kwestii społeczeństwa? Czy wszystko im wolno? Wydają się zupełnie 
oderwani od rzeczywistości. Często idą na łatwiznę, wykorzystując gotowe przedmioty i podpisując je własnym nazwiskiem. 
Czasami wydaje się, jakby ich celem był jedynie skandal i prowokacja.

Kiedy na początku ubiegłego stulecia nastąpił przełom w podejściu do sztuki, w jego ramach zaczął wyłaniać się nowy 
wizerunek artysty. Zamiast zamkniętego outsidera, który nie ma pojęcia o otaczającym go świecie, dzisiejszy artysta 
tworzy w odpowiedzi na rzeczywistość, a nawet rezygnuje ze swojej niezależności, oddając dokończenie i wypełnienie 
dzieła odbiorcy, w którym prowadzi ono osobistą narrację. Posługuje się cytatami z rzeczywistości, przenosząc dosłow-
nie sytuacje, osoby, a nawet gotowe przedmioty w świat sztuki. Często nadaje im nowe życie, zmienia kontekst, znacze-
nie, stawia je w innym świetle, wyostrzając i naświetlając tak, że nawet codzienność może stać się inspiracją.

Artysta rezygnuje z bezpośredniego kontaktu z odbiorcą, pozwalając, by dzieło mówiło samo za siebie, stało się jego 
wypowiedzią. Posługuje się językiem sztuki, który nie jest łatwy, ale niezwykle uniwersalny. Jednak czy potrafimy go 
odczytywać? Gdzie się go nauczyć? 

Owa nieumiejętność odbiorców dotyka również artystów, gdyż ich sztuka nie może dotrzeć tam, gdzie by chcieli, często 
zostaje wypchnięta poza nawias codziennego życia. Może i lepiej, powiedzą niektórzy. To niewłaściwe, że sztuka zakłóca 
nasz spokój, wychodzi ze swoich ram, nie możemy zamknąć jej w gablotach, nie boi się trudnych tematów, wywraca 
nasz światopogląd do góry nogami.

A co, jeśli jej nowym zadaniem jest uwieranie? Dzieło jawi się jako komentarz rzeczywistości, wypowiedziany czasami 
gorzkimi słowami prawdy lub zawoalowanym jadem ironii. Czy tę formę wyrazu wykorzystamy konstruktywnie, zależy 
od tego, jak będziemy przygotowani do jej odbioru. 

(re)Edukacja odbiorcy

Dzieło sztuki, które powinno być niczym potężny Golden Gate, prowadzący człowieka do zrozumienia jej idei, wobec 
tych wszystkich problemów jawi się jako pomost chwiejny, pilnie potrzebujący wsparcia. Do kogo zwrócić się o pomoc, 
jaką strategie przyjąć, jaką technologię zastosować? Rozsądnym rozwiązaniem jest przerzucić jeszcze jeden pomost 
między człowiekiem a sztuką: edukację - naukę języka sztuki. Weźmy na warsztat miejsce, jakie od razu przychodzi 
na myśl – szkoła. Jak miałoby wyglądać nauczanie sztuki? Nauczyciel jest tłumaczem, który najpierw sam otwiera się na 
tę dziedzinę, dąży do jej zrozumienia, by móc wprowadzać w jej świat młodzież. Mówi o niej nie tylko w czterech ścia-
nach klasy, ale wychodzi na zewnątrz, do galerii, muzeów, na plac Zbawiciela, do Parku Bródnowskiego, na Stację PKP 
Falenica. Do szkół zapraszani są artyści, którzy na żywo opowiadają o swojej pracy, marzeniach, motywach. Pokazują 
techniki tworzenia i dają możliwość próby własnych sił. Przyznajemy, że to dość utopijna wizja. Standardowy program 
nauczania nie przewiduje takich atrakcji. Potrzebne jest nowe spojrzenie, reforma.
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Nieocenioną rolę w edukacji kulturalnej odgrywają różne organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, animatorzy, 
którzy podejmują tę tematykę. Osoby spoza „systemu” podchodzą nietuzinkowo do zadań, wnoszą wiele dobrego w 
szkolny świat, stosując metody, na które w nim nie ma miejsca. Wytrwałość ich działań i efekty jakie przynoszą, są dowo-
dem na to, że nauczanie sztuki jest potrzebne i obfituje w korzyści.

Wchodzenie w dorosłość wiąże się z kształtowaniem swojego charakteru i hierarchii wartości. Utrudnia je uczucie za-
gubienia w rzeczywistości, którą ciężko poznać, zrozumieć. Młody człowiek zalewany zewsząd różnymi informacjami, 
gubi się. Aby móc świadomie podejmować decyzje, budować siebie, musi zacząć oswajać się z tą rzeczywistością. W 
tym może pomóc mu sztuka, która jest jej komentarzem i wyrasta na bazie konkretnych doświadczeń i mówi o naturze 
człowieka.

Dotyka ona każdej sfery naszego życia, również tej rodzinnej. Dlatego warto jest wychowywać do sztuki od najmłod-
szych lat, tak by wzrastając, uczyć się wrażliwości na PIĘKNO. Sztuka jest środkiem ekspresji naszych myśli. Możemy 
je wyrażać poprzez język, różne aktywności, ale to sztuka jest polem, na którym ćwiczymy swoje twórcze podejście 
do życia. Pobudza do myślenia, kreatywności, jej specyfika daje sposobność wyrabiania własnego zdania, zgodnego z 
własnymi odczuciami i poglądami. Dzieło zadaje pytanie, na które nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi. Dzięki temu 
uczeń może puścić wodze swej fantazji i zacząć myśleć samodzielnie, poszukiwać nieszablonowych rozwiązań i ciągów 
skojarzeniowych.

60

Pani Nina otwiera drzwi do Galerii V9
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Wstęga wspomnień
podczas performance’u na 
falenickim bazarku

Kreujmy nasze życie jak artysta dzieło

Żeby człowiek mógł siebie zrozumieć, 
musi nauczyć się rozumieć sztukę, 
która prowadzi dialog z myślą. 
Co więcej, myśl, według Josepha Beuy-
sa (1921 - 1986) to pierwsza rzeźba 
pochodząca od człowieka. Spróbuj 
potraktować ją artystycznie, tzn spójrz
na jej formę, proporcję, siłę, aby móc 
świadomie ją ukształtować.

W niniejszym rozdziale przedstawiamy nasz autorski projekt PKP ART i scenariusze wykorzystane na warsztatach pro-
wadzonych w jego ramach. Jest on praktycznym zastosowaniem powyższych założeń edukacji o sztuce z elementami 
pracy międzypokoleniowej. Podczas jego realizacji przekonaliśmy się, jaki komunikacyjny walor ma język sztuki i jak 
staje się środkiem przełamania barier wieku i związanych z nim stereotypów. Cieszymy się, że został on zauważony przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jeżeli zaś podejść praktycznie do sztuki współczesnej, okaże 
się, że daje ona nieograniczone możliwości. Tworzenie bowiem 
nie polega tylko na niezwykłym talencie malarskim czy orator-
skim, lecz na chęci przekazania, podzielenia się jakimś dobrem, 
poglądem, MYŚLĄ właśnie. To doświadczenie pomaga odna-
leźć siebie i określić własne Ja w stosunku do innych. Podnosi 
poczucie własnej wartości, wydobywa na światło dzienne na-
sze zainteresowania, potencjały, często nieuświadomione.
Są to naturalne potrzeby każdego człowieka, ważne w każ-
dym wieku. Dlatego także starszym należy ułatwić kon-
takt ze sztuką, zwłaszcza, że jej obecna forma ma się nijak 
do kategorii estetycznych, jakie im przekazano w młodości.

Totalną innowacją jest dzisiejsza partycypacja sztuki w innych
dziedzinach nauki. Ma ona niezwykły potencjał nośnika 
informacji. Jest wizualizacją wiedzy. Jej pożywką nie jest 
tylko świat emocji, ale również nowe odkrycia, wynalazki. 
Coraz częściej wykorzystuje nowe media, technologie, rozwija się
i wkracza na nowe obszary poznania. Dzięki oddziaływaniu
na zmysły i pięknu (w szerszym pojęciu, opisanym w rozdziale 2), 
którego doświadczamy obcując z nią, nie tylko uatrakcyjnia
lekcje, wzbogaca edukację, ale i wskazuje drogę do wiedzy 
o świecie, przyrodzie, wartościach humanistycznych. Może stać się 
pomostem między człowiekiem a wiedzą.



O PKP ART

Założeniem PKP ART – Projektu Kultury Powszechnej było ukazanie języka sztuki współczesnej jako narzędzia do „rzeź-
bienia” Linii Otwockiej. Zaprosiliśmy do projektu grupy, które pozornie dzieli przepaść uprzedzeń, stereotypów, a przede 
wszystkim lat: młodzież i seniorów. Ostatecznie udział wzięli seniorzy z Domu Dziennego Pobytu Caritas w Falenicy, 
młodzież ze szkół gimnazjalnych i licealnych Linii Otwockiej oraz chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
nr 3 w Miedzeszynie.

Projekt obejmował cykl sześciu autorskich warsztatów na temat roli sztuki w przestrzeni publicznej w dwóch odrębnych 
grupach wiekowych. Zwieńczeniem spotkań był miesiąc pracy nad projektami własnymi uczestników w zespołach mię-
dzypokoleniowych w dziedzinach: street art, wideo art i performance. Do objęcia opieki artystycznej nad nimi zaprosi-
liśmy Fundację Vlep(v)net, Zuzannę Janin oraz Performerię Warszawy.

NASZE SPOSTRZEŻENIA PO WARSZTATACH

Pragniemy przedstawić Państwu nasz projekt nie w formie szczegółowego sprawozdania, ale poprzez podzielenie się 
obrazkiem naszych doświadczeń. Chciałybyśmy, aby nasze wnioski z projektu posłużyły innym, którzy chcieliby zająć się 
tego typu działaniami. Opieramy je na konkretnych sytuacjach.

Starsi i młodzi w obliczu sztuki współczesnej                    

Wyszłyśmy z założenia, że to co łączy te dwie grupy to niechęć do sztuki współczesnej. W trakcie warsztatów okazało 
się, że starsi wykazali więcej zainteresowania i aprobaty dla różnych działań na polu tej dziedziny, również tych o kon-
trowersyjnej tematyce. Zwłaszcza kiedy zobaczyli, że współcześni artyści to nie tylko ci, co bazgrzą po ścianach. Pro-
blematyka sztuki współczesnej wywoływała szeroką dyskusję. Widać było, że grupa ta chce rozmawiać, wyrażać swoje 
zdanie, bardziej zgłębiać temat, co wiązało się z tym, że często dyskusja o jednej pracy przedłużała się na całe zajęcia i 
nie mogłyśmy zaprezentować reszty dzieł. Jednak ogólnie tę sytuację wartościujemy pozytywnie, gdyż widać, że sztuka 
współczesna może być tematem atrakcyjnym dla osób starszych. Wiemy, że wielu z naszych uczestników zainteresowa-
ło się nią poza zajęciami, docierając na własną rękę do zbiorów internetowych, ukazujących twórczość artystów z całego 
świata. Dla większości z nich pasją jest ogrodnictwo, stąd szczególnie upodobali sobie estetykę land artu.
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Podczas pierwszych warsztatów uczestnicy w panoramicznym skrócie mogli zobaczyć różnorakie przykłady - dzieła z 
różnych dziedzin sztuki współczesnej. Młodzi, w przeciwieństwie do starszych, nie odczuwali potrzeby komentowania, 
nie zadawali pytań, niejako „surfując” po oglądanej prezentacji. Młodzież na co dzień większą część czasu spędza w 
świecie wirtualnym, w którym zalewana jest masą obrazków. Przeglądanie fotek odbywa się w sposób szybki i kon-
sumpcyjny. Ważne jest, aby zobaczyć jak najwięcej. Główny cel kolejnych spotkań wyłonił się wówczas sam - nauczyć 
młodych głębszego patrzenia na sztukę i zadawania pytań. Podczas drugich warsztatów, oprócz samego oglądania 
prac, musieli wczytać się w teksty stanowiące ich tło: opinię publiczną, wypowiedź artysty i artykuły z gazet poruszające 
problemy, na które odpowiedzią mogło być dzieło. Chcieliśmy tym zabiegiem zapoczątkować w nich proces głębszego, 
niepowierzchownego patrzenia na sztukę współczesną. Kontynuowany był on podczas czterech kolejnych spotkań, na 
których wnikaliśmy w dzieła street art, performance, wideo art, instalacji.

Odkryte potencjały
 
Seniorzy wykazali się szczególną wrażliwością na słowo. Może być to skutkiem tego, że dorastali w głównej mierze 
w kulturze oralnej. Stworzone przez nich asamblaże tekstowe wyróżniały się niekonwencjonalnym stylem i wyjątkowym 
humorem. Zapadły nam głęboko w pamięć!

Młodzi okazali się typowymi zadaniowcami. Postawieni przed ćwi-
czeniem stworzenia instalacji, wykazali się ogromną kreatywnością i 
pomysłowością. Nie ograniczyli się jedynie do otrzymanych materiałów, 
ale bez niczyjej podpowiedzi włączyli w strukturę instalacji swojego 
kolegę. Pracę nazwali „rzeźba-człowiek”. Twórczo podeszli również do 
wyboru hipotetycznych miejsc prezentacji swoich dzieł. Jedna z grup, 
która stworzyła instalację dźwiękową, nagrywając na stary magnetofon 
czytany przez siebie wiersz o tematyce patriotycznej, zaproponowała 
jako miejsce prezentacji budynek sejmu. Ucieszył nas fakt, że młodzi, 
o których mówi się często, że są zblazowani, niezainteresowani niczym 
poza grami i portalami społecznościowymi, zainspirowali się sytuacją 
polityczną kraju, w którym żyją.

Zaskoczyło nas to, co odkryłyśmy w Domu Dziennego Pobytu Caritas 
w Falenicy. W miejscu tak niepozornym, znajdującym się na obrzeżach 
Falenicy, peryferiach życia społecznego, politycznego i kulturalnego, 
drzemie tyle niewykorzystanego potencjału! Ludzie, którzy uczęszczają 
na zajęcia oferowane przez placówkę, posiadają duże doświadczenie i 
niezwykłą, często nieksiążkową wiedzę. Robi się tu wiele ciekawych i in-
spirujących rzeczy, z rękodziełem na czele. Seniorzy są głodni spotka-
nia, rozmawiania na każdy temat, wykazują się ciekawością świata, 
otwartością na współpracę w tego typu inicjatywach. Mają wiele 
wspomnień związanych ze swoją okolicą, którymi podzielili się w mapie 
stworzonej wspólnie z młodymi.

Instalacja – człowiek
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Wyzwania

  
Rekrutacja

Na etapie rekrutacji pojawił się problem z dotarciem do młodych uczestników. Powody tego były na ogół bardzo pro-
zaiczne. Zależało nam na tym, aby ofertę warsztatów przedstawić uczniom osobiście. Pierwszą barierą okazał się se-
kretariat, w którym często ciężko było umówić się na spotkanie z dyrektorem w celu zainteresowania projektem. Jeśli 
chodzi o odzew ze strony grona pedagogicznego, było różnie. Można powiedzieć, że zdania były podzielone mniej 
więcej po połowie. Część reagowała bardzo żywiołowo, ciesząc się, że taka inicjatywa jest proponowana uczniom. Wielu 
nauczycieli, również przedmiotów ścisłych, osobiście namawiało do wzięcia udziału w warsztatach, a także pomagało 
nam organizacyjnie z przeprowadzeniem rekrutacji. To było bardzo budujące. Z kilkoma udało nam się nawiązać poro-
zumienie odnośnie wstawienia dodatkowej oceny z wiedzy o kulturze, sztuki czy języka polskiego za przychodzenie na 
zajęcia. Jednak pojawiły się również głosy powątpiewania i uprzedzenia dotyczące podejmowanej przez nas tematyki. 
Część pedagogów uważała, że sztuka współczesna absolutnie nie zainteresuje młodych ludzi, a poza tym nie będą mieli 
czasu, by poświęcać się działaniom wykraczającym poza program nauczania, więc nie należy zawracać im tym głowy. 
Promykiem nadziei było dla nas spotkanie z jedną z dyrektorek, której pomysł tak się spodobał, że zwróciła uwagę na 
to, że istnieje potrzeba skierowania takiej oferty również do nauczycieli, by mogli poszerzać swoje horyzonty i podnosić 
kwalifikacje.

Organizacja

W przypadku grupy młodzieży, nasze warsztaty odbywały się w soboty, w cyklu cotygodniowym. Był to dzień wolny od 
szkoły, który musieli poświęcić specjalnie na zajęcia. Ta częstotliwość spotkań wiązała się z trudnością utrzymania stałej 
frekwencji. Być może lepszym rozwiązaniem byłoby zorganizowanie ich w trakcie tygodnia, lub w cyklu comiesięcznym. 
Tę sprawę pozostawiamy do dyskusji, liczymy na odzew młodych.
W naszym projekcie uczestniczyło kilku chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w Miedzeszynie. 
Dotarcie na zajęcia było dla nich problemem, gdyż mogą oni wychodzić jedynie z opiekunem, który nie zawsze jest do 
dyspozycji, ponieważ musi zajmować się pozostałymi chłopcami. W związku z tym nie mogli uczestniczyć w malowaniu 
murali, do których wykonywali szablony, a na czym bardzo im zależało.

Projekty

Seniorzy mieli pewne obiekcje, żeby włączyć się w miesiąc projektów. Być może wynikało to z niewielkiego poczucia 
własnej wartości i powątpiewania co ja jeszcze w tym wieku mogę ważnego powiedzieć. Zazwyczaj nie zdają sobie oni 
sprawy z tego jaką wiedzę posiadają, nie wierzą, że ich doświadczenie jest warte tego, by przekazywać je dalej. Jako że 
projekty realizowane były w czerwcu, część młodzieży nie zdecydowała się na udział, ponieważ był to gorący czas pod-
sumowania roku szkolnego, pełen poprawek i egzaminów końcowych.
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Street art

Zakładaliśmy, że uczestnicy sami będą mogli zaproponować ścianę, na której namalują hasło. Ponadto uważaliśmy, że 
warto wykonać murale w miejscach bardziej uczęszczanych, gdyż ich treść mogłaby dotrzeć do większej liczby osób. 
Jako, że nasze warsztaty miały ukazywać rolę sztuki w przestrzeni publicznej, była to okazja by zobaczyć ją na kon-
kretnym przykładzie. Niestety w trakcie poszukiwań potencjalnego miejsca natrafiliśmy na mur braku zrozumienia i 
niechęci. 

Wielu ludziom street art, nawet prezentowany w tak estetycznej formie jak murale Loesje, kojarzy się z wandalizmem i 
zachętą do „dalszej” destrukcji. Jednak mimo wszystko udało nam się zrealizować obrane cele, gdyż ostatecznie otrzy-
maliśmy do naszej dyspozycji dwie ściany należące do spółki PKP. Obawiamy się jednak, że z powodu tego, że nie są one 
duże i znajdują się w mało widocznych miejscach, niewiele osób będzie mogło do nich dotrzeć.

Performance

Dziedzina ta okazała się bardzo problematyczna dla starszych uczestników naszego projektu. Pojęcie performance’u 
wielu z nich usłyszało po raz pierwszy, dlatego nie mieli żadnych skojarzeń z nim związanych. Było to powodem obawy 
przed wzięciem udziału w tworzeniu tej formy wyrazu artystycznego. Trzeba jednak przyznać, że również dla młodych 
było to wyzwaniem. Ten rodzaj sztuki wymaga pokonania nieśmiałości, zaryzykowania stracenia twarzy. W przeciwień-
stwie do wideo czy street art, performance jest sztuką ulotną, niekonkretną, niematerialną, co nie daje poczucia bez-
pieczeństwa, tak potrzebnego osobom starszym w podejmowaniu wyzwań. Mimo, iż żaden senior nie zaangażował się 
w ten projekt, Performeria Warszawy wykazała się elastycznością i doskonale dostosowała się do nowych warunków, 
przystosowując ostateczny kształt performance’u tak, by jego tematyka była bliska nie tylko młodym, tworzącym go 
uczestnikom, ale i starszym jego odbiorcom.

Wideo art

Sztuka wideo art sięga do nowych technologii. Te wywołały konsternację w grupie seniorów. Byli przekonani, że nie 
dadzą sobie rady z obsługą kamery czy innych urządzeń rejestrujących obraz. Ostatecznie z grupy seniorów, na wzięcie 
udziału w projekcie zdecydowała się jedna osoba - Pan Gerard. On również jeszcze w trakcie zbierania materiałów był 
nieco sceptyczny i pełen wątpliwości, jednak po zobaczeniu efektów swojej pracy był bardzo zadowolony. Prezentacja 
filmów w przejściu podziemnym i możliwość rozmowy z widzami, którzy pytali się autora o jego przemyślenia, sprawiły, 
że postanowił w przyszłości kupić kamerę (w projekcie posługiwał się komórką).

Ogólną trudnością w realizacji filmów była niewystarczająca ilość sprzętu. Jest on bardzo drogi i nie mogliśmy sobie 
pozwolić na zakup, czy chociaż wypożyczenie więcej niż jednej kamery.

Niespodzianki

Dzieło Cattelana „9 godzina” zyskało większą aprobatę w grupie seniorów niż u młodych, którzy podeszli sceptycznie do 
innego ukazania wizerunku Papieża, nie lukrowanego, ale cierpiącego.
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Idąc ulicą Kruczą, podczas warsztatu ze street artu grupa seniorek zafascynowana nim sama podjęła się poszukiwania 
przejawów tej sztuki, takich jak vlepki, szablony, plakaty, murale.

Zwyczajna rozmowa młodych z Zuzanną Janin, na temat prac artystki, była pierwszym momentem otwarcia się. Co 
ciekawe efekt ten nie został osiągnięty poprzez wyszukane atrakcje, lecz poprzez wyjątkowy w prostocie klimat, który 
wytworzył się podczas spotkania: grupa osób w jednej sali, krzesła ustawione w kręgu, słuchanie siebie nawzajem, 
artystka, która nie jest nauczycielem lecz partnerem Okazało się, że młodzi potrzebują tego, by ktoś wysłuchał ich nie 
oceniając, tak jak ma to miejsce w ich codzienności szkolnej. 

Warsztaty wycinania szablonu odbyły się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Miedzeszynie. W założeniu mie-
li wziąć w nich udział chłopcy, którzy byli z nami w projekcie od początku. Kiedy tylko przystąpiliśmy do pracy, chętnych 
zaczęło przybywać. Okazało się, że reszta kolegów z internatu żywo zainteresowała się tym, co dzieje się w sali tele-
wizyjnej. Chętnie wzięli udział w warsztatach, przez co praca poszła o wiele szybciej i sprawniej niż przypuszczaliśmy. 
Ta technika spodobała im się tak bardzo, że zapytali czy mogliby stworzyć swój własny szablon, który mogliby wykorzy-
stać podczas przedstawienia na koniec roku szkolnego.

Podczas zapisów do poszczególnych grup projektowych nie podejrzewałyśmy, że większość seniorek wyrazi chęć udzia-
łu w warsztatach street art, ponieważ początkowo miały one najwięcej zastrzeżeń właśnie do tej dziedziny. Uważały ją za 
coś nieestetycznego, co niszczy wizerunek miasta.

Drugi spacer, który był po Pradze wypadł w dniu wietrznym i deszczowym. Mimo to uczestniczyło w nim wielu młodych, 
którzy śmiało wyruszyli w teren aby na własne oczy zobaczyć sztukę w przestrzeni publicznej.

Galeria V9 mieści się w Śródmieściu. Odwiedziliśmy ją podczas spaceru z seniorkami. Z pewną obawą, czy będzie to in-
teresujące miejsce dla tej grupy, wprowadziliśmy ją na podwórko galerii. Tu przeżyliśmy pierwsze zaskoczenie. Zamiast 
zniesmaczonych min, zobaczyliśmy zachwyt w oczach. Z jeszcze większym entuzjazmem przyjęły wnętrze galerii, które 
mieści w sobie nie tylko przestrzeń wystawienniczą, ale również pracownię. Doceniły, że młodzi artyści zajmują się tra-
dycyjną techniką sitodruku, wymagającą konkretnych umiejętności, która odchodzi już jednak w zapomnienie.

Gdyby ktoś miał wątpliwości, czy łączyć starsze i młode osoby w jednej grupie, to my przekonałyśmy się, że tak prowa-
dzone warsztaty są możliwe i bardzo efektywne. Obie strony podeszły do siebie bez uprzedzeń. Starsze panie cieszyły 
się, że ktoś młody odwiedził ich w ośrodku. Młodzież zaś była ciekawa prawdziwych historii, jakie pamiętają mieszkanki 
Linii Otwockiej, których na próżno szukać w encyklopediach.

Miejsca / ludzie / przestrzenie przyjazne

W trakcie trwania projektu spotkałyśmy się ze zrozumieniem i wsparciem od wielu osób, instytucji, które pomagały nam 
w rozwiązywaniu bieżących problemów, bądź same wychodziły z inicjatywą.
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Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Miedzeszynie otworzył przed nami swoje drzwi. Mogliśmy przeprowadzić 
warsztaty w pięknym ogrodzie oraz w jednej z sal internatu.

Jedna z uczestniczek dojeżdżała do nas z Kobyłki, co pokazało, że odległość przestaje być barierą. Linia Otwocka, mimo 
że znajduje się na obrzeżach Warszawy, może na powrót stać się wypoczynkową bazą dla warszawiaków oraz miejscem 
wydarzeń kulturalnych, ponieważ jest bardzo dobrze skomunikowana.

Z kolei jeden z seniorów, by bardziej zaangażować się w projekt, zaprosił nas do swojego domu. Prosił o wytłumaczenie 
zagadnień związanych z obsługą narzędzi rejestrujących obraz.

Akcja performance na bazarku falenickim była przyjęta pozytywnie. Nie potraktowano nas jak intruzów, wręcz przeciw-
nie, ludzie patrzyli z zainteresowaniem. Miejsce to stało się doskonałą sceną na tego typu wydarzenie.

Zostaliśmy zauważeni nie tylko przez lokalne media, które nas wspierały, pomagając w promocji naszego przedsięwzię-
cia, informując o postępach i wydarzeniach wokół projektu, ale również przez prasę stołeczną. To utwierdziło nas w 
przekonaniu, że to co robimy ma wartość nie tylko lokalną.

Na etapie rekrutacji nawiązaliśmy współpracę z nauczycielką języka polskiego w szkole na Wilgi, która zainteresowała 
się projektem. Na co dzień prowadzi ona grupę teatralną Assunta, działającą przy szkole. Zachęciła ona członków kolek-
tywów do wzięcia udziału w PKP ART, a ponadto sama aktywnie włączyła się w przygotowanie performance.

Wiele osób z projektu PKP ART zaangażowało się w przygotowania pikniku „Stacja Animacja”. Napawa optymizmem, że 
ich zainteresowanie sztuką nie skończyło się z ostatnimi warsztatami, lecz wyszło poza ramy organizacyjne projektu.

Pełne skupienia wymyślanie haseł na murale 
podczas warsztatów Loesje
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Warsztaty, których scenariusze prezentujemy poniżej, realizowane były w cyklu cotygodniowych spotkań. Są au-
torskim programem edukacji kulturalnej na temat sztuki współczesnej dla młodzieży i seniorów mieszkających na 
Linii Otwockiej. Spotkania odbywały się w dwóch oddzielnych grupach, które finalnie zostały połączone. Zachęcamy 
do przeprowadzania ich w podobnym trybie, jednak równie dobrze każde z nich może stanowić odrębną propozy-
cję ciekawych, innowacyjnych zajęć. Do każdej grupy wiekowej kierowaliśmy te same treści, dostosowując do wieku 
odpowiednie metody pracy i narzędzia. W wielu przypadkach były podobne bądź te same. Różnice zostały opisane z 
gwiazdką na koniec każdego ze scenariuszy.

Scenariusze warsztatów  
PKP ART

Pierwsze zajęcia z młodzieżą
tyłem do siebie i do sztuki

Fot. Dominika Dalz - Żukiewicz
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Scenariusz 1.
TEMAT: „CO Z TĄ SZTUKĄ?”

czas trwania 1 h 40 min

Potrafi skonfrontować starożytną definicję piękna ze współczesną (różnorako pojmowaną) oraz ze swoją.

Zna pierwotną definicje estetyki i ewolucję jej pojmowania.

Wyraża swój osobisty stosunek do sztuki współczesnej.

Zapoznaje się z głównymi nurtami sztuki współczesnej.

Charakteryzuje sztukę współczesną pod kątem: jej istoty, narzędzi jakimi się posługuje, dziedzin w jakie jest kla-
syfikowana, ról jakie spełnia.

Patrzy w sposób świadomy na dzieła sztuki, nie zatrzymuje się na powierzchownym odbiorze (stawia pytania, 

przestaje patrzeć biernie).

CELE

Uczestnik:

METODY I FORMY

pogadanka, eksponująco-symulacyjna, praca w grupach, giełda pomysłów, panel dyskusyjny

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

naleśniki (lub ciasto), prezentacja multimedialna, film, flipcharty, markery, wstęga, brystol, farby plakatowe, pędzle, blok 
techniczny

PRZEBIEG WARSZTATÓW

1. Gra dydaktyczna „Powiązani”
5 min

Uczestnicy siedzą w kole, tyłem do siebie. Prowadzący opasuje ich wstęgą. Ćwiczenie to obrazuje sytuację grupy osób, 
które się nie znają, jednak jest coś, co ich łączy: miejsce zamieszkania, wiek, dziedzictwo kulturowe. Symbolizuje również 
relacje uczestników do siebie nawzajem, do sztuki, przestrzeni w której żyją. Metaforyczna czynność odwrócenia się do 
siebie i złapania wstęgi ma zachęcić do otwarcia się na drugiego człowieka i nowe doświadczenia.
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2. Zabawa integracyjna
15 min

Uczestnicy kładą na przygotowanym stole przyniesione przez siebie „przedmioty-wizytówki”. Są to rzeczy poprzez które 
mogą powiedzieć innym coś ważnego o sobie. Każdy wybiera jeden dowolny przedmiot i charakteryzuje osobę, która 
mogłaby go przenieść. Następnie właściciel ujawnia się, przedstawia i argumentuje wybór przedmiotu.

*Jeśli grupa się zna, można zamienić zabawę integracyjną na wymianę doświadczeń w formie luźnej dyskusji na temat osobistego 
podejścia do sztuki współczesnej.

3. Eksperyment z naleśnikiem
20 min

Wspólna degustacja naleśników. Prowadzący prosi o scharakteryzowanie ich smaku, zapachu, koloru. Prowadzi opo-
wieść o kucharzu, który je przygotował, według jakiego przepisu, o czym myślał smażąc potrawę, czy w między czasie 
zdarzyła się jakaś znacząca historia. Analogicznie do tego procesu wyjaśnia proces twórczy. Omawia relacje między arty-
stą, dziełem i odbiorcą. Zadaje pytanie czy na co dzień nie podchodzimy w sposób powierzchowny do sztuki, oceniając 
je na podstawie pierwszego wrażenia, za pomocą określeń „podoba mi się, nie podoba mi się”. Jako klucz do dalszych 
rozważań przedstawia definicję piękna, symetrii, estetyki, co pomoże przyjąć uczestnikom właściwy stosunek do sztuki: 
odbierania jej wszystkimi zmysłami i rozumem. Zachęca do konfrontowania jej z własnym życiem, doświadczeniem, 
gdyż każdy człowiek ma swój własny potencjał interpretacyjny.

4. Podział na grupy
5 min

Prowadzący dzieli uczestników na cztery grupy za pomocą odliczania. Każda z grup dostaje brystol i markery.

5. Prezentacja multimedialna i giełda pomysłów
40 min

Prowadzący przedstawia ważniejsze przykłady dzieł sztuki współczesnej. Podczas prezentacji poszczególne grupy wy-
pisują na brystolach cechy sztuki współczesnej: role jakie pełni, narzędzia jakimi się posługuje, dziedziny w jakie jest 
klasyfikowana, definicje. Następuje weryfikacja wyników pracy, prezentacja na forum oraz formułowanie wniosków.

* W przypadku seniorów często lepiej sprawdza się metoda giełdy pomysłów zamiast pracy w grupach i zapisywania wniosków na 
brystolu. Powodowane jest to preferencją tejże grupy wiekowej do ustnego, spontanicznego wyrażania swoich myśli.

6. Zabawa integracyjna „Gdzie są moje ręce”
15 min

Uczestnicy siedzą w kole na podłodze, każdy ma przed sobą kartkę papieru, dostaje do ręki pędzel i farbę. Uczestnik 
bierze pędzel w lewą dłoń, prawą zaś chwyta lewą rękę kolegi z prawej strony i maluje nią obraz przed sobą na zadany 
temat. Zabawa w symboliczny sposób ukazuje trudy zawodu artysty.
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Scenariusz 2.
TEMAT: „SZTUKA KRYTYCZNA”

czas trwania 1 h 30 min

Zna humanistyczną definicję pojęcia „przestrzeń” (Yi Fu Tuan, Mircea Eliade).

Jest wrażliwy na przestrzeń, w której żyje: zauważa w niej miejsca ważne dla niego, dla innych, dostrzega miejsca 

zapomniane, zaniedbane, pyta o ich historię, możliwość ożywienia, odkrycia na nowo potencjału przy pomocy 
akcji artystycznych.

Zna obsługę programu Google Maps.

Nawiązuje nowe więzi lokalne.

Zna nurt sztuki krytycznej: początki jego powstania, definicję, głównych przedstawicieli; opisuje proces społecz-

nego komunikowania w przypadku dzieła sztuki krytycznej.

Dostrzega związek pomiędzy wybranymi problemami społeczeństwa, a zjawiskami w sztuce krytycznej.

Potrafi wyrażać konstruktywną krytykę.

Kształtuje w sobie postawę empatii w stosunku do działań artystów.

Uczestnik:

CELE

METODY I FORMY

pogadanka, praca w grupach, gra dydaktyczna symulacyjna, panel dyskusyjny, metaplan, metoda programowana z 
użyciem komputera

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

komputer, program Google Maps, brystol, markery, naklejki w trzech kolorach, plansze ze zdjęciami, prezentacja mul-
timedialna, film, materiały z gazet i Internetu do pracy w grupach, flipchart, mikrofony, kamera, słodycze (nagrody)



PRZEBIEG WARSZTATÓW

1. Gra integracyjna „Przeplatanka”
5 min

Uczestnicy zamykają oczy, na znak prowadzącego zbliżają się do siebie i chwytają się za ręce w przypadkowy sposób. 
Otwierają oczy. Ich zadaniem jest rozwiązanie plątaniny bez puszczania rąk. Mogą zwracać się do siebie wyłącznie po 
imieniu, tym samym uczą się swoich imion.

*Gra może sprawiać problemy natury fizycznej w grupie seniorów.

2. Pogadanka o przestrzeni
15 min

Prowadzący przedstawia zagadnienie przestrzeni, nie tylko jej fizyczny wymiar (budynki, ulice, instytucje, place, parki 
itd.), ale także społeczny, w którym mieszczą się ludzie, ich historie, potrzeby, sposoby postrzegania otoczenia i wcho-
dzenia w relacje z nim. Prosi uczestników o podzielenie się swoimi refleksjami na temat obszaru, w którym żyją, przy-
bliża jego historię, pyta o miejsca ważne, ciekawe, wiążące się z konkretnymi wspomnieniami, opowieściami. Zachęca 
do robienia im zdjęć, które następnie będą mogli umieścić na wspólnej mapie w wersji elektronicznej. Uczestnicy za-
znaczają swoje miejsca zamieszkania, szkoły, miejsca pracy (w zależności od grupy wiekowej) na schematycznej mapie 
papierowej.

3. Nauka programu Google Maps
15 min

Prowadzący skrótowo pokazuje na ekranie komputera jak stworzyć własną mapę: jak umieszczać w niej punkty z przy-
porządkowanymi zdjęciami, opisami, filmami, linkami, jak udostępniać ją innym współuczestnikom projektu. Mapa 
może stać się bazą do przygotowania jej wersji drukowanej.

*W grupie seniorów na zadanie to należy przeznaczyć więcej czasu ze względu na częsty brak umiejętności obsługi komputera czy 
posiadania odpowiedniego konta mailowego poczty Google.

4. Podział na trzy grupy
5 min

Uczestnicy zostają podzieleni na grupy za pomocą rozdanych im przed zajęciami naklejek w trzech kolorach. W każdej 
grupie za pomocą znaczka w rogu naklejki są określone trzy funkcje: reprezentanta artysty, głosu społeczeństwa i dzien-
nikarza społecznego.

5. Praca w grupach
20 min

Każda grupa dostaje zdjęcie/film wybranego dzieła sztuki krytycznej oraz informacje na jego temat: wypowiedź samego 
artysty, odzew mediów dotyczący odbioru dzieła, artykuły z gazet poruszające problem, na który może ono odpowia-
dać. Uczestnicy zapoznają się z otrzymanymi materiałami oraz wymieniają się spostrzeżeniami na ich temat.

6. Ćwiczenie „Talk show”
20 min

Ćwiczenie to jest sposobem prezentacji wniosków prac w grupach. Uczestnicy wcielają się w gości programu publicy-
stycznego zgodnie z wyznaczonymi wcześniej zawodami. Kolejno wychodzą przedstawiciele grup, z którymi prowadzi 
rozmowę moderator. Grupy, które w tym czasie nie prezentują swoich dzieł, są widzami, mającymi możliwość zabrania 
głosu z sali. Na odważnych czekają nagrody.

Panie z grupy seniorów zmierzyły się ze sztuką krytyczną
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7. Podsumowanie warsztatu
10 min

Uczestnicy odpowiadają na pytanie kim jest artysta, jeden z nich zapisuje odpowiedzi, chętni uzupełniają je rysunkami 
skojarzeniowymi. Prowadzący uzupełnia wypowiedzi, przedstawia współczesną wizję artysty.

*Wskazówka 1
Trzem najbardziej nieśmiałym uczestnikom 
można przydzielić rolę krytyków sztuki z za-
granicy, którzy zawsze wypowiadać się będą 
negatywnie. Ten zabieg aktywizuje tych 
uczestników, ale także bardzo pobudza samą 
dyskusję.

*Wskazówka 2 
Wykorzystanie mikrofonu i kamery nada ćwi-
czeniu odpowiednią atmosferę.

*Wskazówka 3 
W grupie seniorów można obejść się bez tej 
formy prezentacji. Dla starszych uczestników 
odgrywanie inscenizacji talk show często 
wydaje się czymś sztucznym i utrudniającym 
przedstawienie wyników pracy.
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Scenariusz 3.
TEMAT: „WINSTALUJ SIĘ”

czas trwania 1 h 30 min

Zna pojęcie instalacji, oraz
 strukturę instalacji,
 cechy instalacji,
 różne podejścia instalacji do przestrzeni,
 proces twórczy instalacji,
 jak odbierać instalację,
 zalety instalacji.

Odnosi ideę instalacji do całej sztuki współczesnej.

Rozpoznaje rodzaje instalacji: ambalaż, asamblaż, environment.

Na podstawie zdobytej wiedzy potrafi projektować sytuacje twórcze.

Uczestnik rozwija swoją wyobraźnię i wrażliwość na przestrzeń, materiał, relacje między nimi.

CELE

Uczestnik:

METODY I FORMY

opowiadanie, wykład konwersatoryjny, pokaz połączony z przeżyciem, metoda projektów, ekspozycja, dyskusja

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

balony, szpilki do przekłuwania, blok techniczny, karteczki w trzech kolorach, gazety, nożyczki, kleje, dyktafon; mate-
riały do instalacji recyklingowej, np. druty, wstążki, żarówki, korki od butelek, butelki plastikowe, styropian; projektor, 
prezentacja multimedialna

PRZEBIEG WARSZTATÓW
1. Wprowadzenie: ćwiczenie „Balony”
15min

Zadanie wprowadzające w temat instalacji. W trakcie tego ćwiczenia omawiamy cechy instalacji. Uczestnicy kolejno 
podchodzą do instalacji stworzonej z balonów, w których zostały zamknięte różne zapachy. Przy pomocy szpilki przebi-
jają wybrany balon, określają jego zapach i z czym się on kojarzy, jakie przywołuje wspomnienia, uczucia. Prowadzący 
zwraca uwagę na możliwość współtworzenia instalacji oraz odbierania jej różnymi zmysłami.

2. Pogadanka na temat instalacji – prezentacja multimedialna
30 min

Na konkretnych przykładach instalacji prowadzący wyjaśnia strukturę instalacji, jak się tworzy instalację, jak ją odbierać, 
jak w nią wniknąć, jakie są jej rodzaje, wyjaśnia podejścia instalacji do przestrzeni, zalety takiej formy prezentacji dzieła.

3. Podział na grupy do zadania „Instalacja”
5 min

Przed uczestnikami leżą karteczki w trzech kolorach oznaczających rodzaje instalacji (dźwiękowa, recyklingowa i asam-
blaż tekstowy). Na znak prowadzącego wybierają grupę, do której chcą należeć poprzez wzięcie karteczki metodą
”kto pierwszy ten lepszy”.

4. Praca w grupach
20 min

Uczestnicy dostają potrzebne do wykonania instalacji materiały. Wspólnie ustalają koncepcję dzieła oraz wybierają 
miejsce, w którym mogłoby być prezentowane. Przystępują do pracy.

5. Prezentacja wyników prac na forum
10 min

Uczestnicy prezentują efekty swojej pracy, mówią o zamyśle dzieła oraz miejscu, które wybrali.

6. Podsumowanie warsztatów
10 min

Rozmowa o tym jak sztuka może być doświadczana przez człowieka, jak szuka człowieka (alternatywne miejsca eks-
pozycji). Zadanie do wykonania: uczestnicy dostają karteczkę z przepisem „Jak tworzy się instalację”. Mają pomyśleć o 
miejscach w Warszawie, w których są obecne instalacje i zaproponować w nich inne lub znaleźć nowe lokalizacje dla 
tych dzieł.
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Scenariusz 4.
TEMAT: „DZIEŁO-CIAŁO I WIDEO”

czas trwania 1 h 40 min

CELE

Uczestnik:

Zna definicję, historię, cechy performance’u.

Charakteryzuje relacje artysta – dzieło - publiczność w sztuce performance’u.

Odróżnia performance od innych sztuk performatywnych.

Konstruuje własną definicję wideo art.

Zna różnice pomiędzy wideo art a gatunkami filmowymi.

METODY I FORMY

zabawa inscenizacyjna, projekcja multimedialna, metaplan, kula śniegowa, technika zdań niedokończonych, metoda 
projektów, ekspozycja, dyskusja

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

ziemniaki, noże, garnek, prezentacja multimedialna, filmy, kartki, brystole, długopisy, markery, flipchart, karty z wier-
szami (wybór)

PRZEBIEG WARSZTATÓW

1. Inscenizacja „Performatywny ziemniak”
15 min

Prowadzący obiera na oczach widzów - uczestników warsztatu ziemniaki. Inscenizacja inspirowana jest performance’m 
Julity Wójcik pt. „Obieranie ziemniaków” z 2001 roku wykonanym w warszawskiej Zachęcie. W formie luźnego 
dialogu (jeśli jest dwóch prowadzących; można też wybrać kompana do rozmowy z sali) pokazane 
zostają definicja performanc’u, historia powstania oraz jego cechy na konkretnych przykładach.
Na koniec prowadzący oddaje nóż w ręce ochotnika. Przedstawienie obrazuje relacje artysta - dzieło - publiczność 
w sztuce performatywnej.

2. Projekcja filmów dokumentujących performance
15 min

Uczestnicy oglądają wybrane performance, happeningi, flashmoby. Po każdym z filmów następuje krótka rozmowa na 
temat cech danego dzieła. Wybrana osoba zapisuje je na flipcharcie, a inna uzupełnia skojarzeniowymi obrazkami. Na 
koniec grupa, na podstawie wspólnie zgromadzonych pojęć stara się wykazać podobieństwa i różnice pomiędzy dany-
mi rodzajami sztuk performatywnych.

3. Prezentacja multimedialna „Wideo a film”
15 min

Uczestnicy oglądają wybrane przykłady filmu krótkometrażowego, fragment filmu fabularnego oraz wideo art. Na ich 
podstawie w formie luźnej dyskusji omówione zostają podobieństwa i różnie między tymi gatunkami.

4. Tworzenie definicji wideo art metodą kuli śniegowej
20 min

Każdy z uczestników dostaje kartkę papieru, na której zapisuje swoją definicję wideo art. Następnie łączy się w parę 

i konfrontuje ją z partnerem, ustalając wspólne stanowisko. Dwójki łączą się w czwórki i wykonują to samo zadanie. 
Czwórki łączą się w ósemki itd. Ostatecznie powstaje jedna wspólna definicja.

5. Podział na grupy ćwiczeniowe
czas 5 min

Uczestnicy sami dobierają się w grupy 3 osobowe. W zadaniu ważne jest zaufanie i sympatia pomiędzy członkami grup.

6. Ćwiczenie „Od poezji do obrazu”
20 min

Grupy dostają wybrane wiersze polskich poetów (można kierować się jedną epoką, tematem, autorem). Wypisują swoje 
uczucia, myśli, skojarzenia, wspomnienia jakie budzi dany wiersz. Następnie na ich podstawie opracowują wizję filmu 
wideo art, określając jednym pytaniem jego problematykę. Ilustrują ją w postaci graficznej (schemat, wykres, grafika z 
hasłami). Ćwiczenie pokazuje nienarracyjność wideo art, analogiczną do braku fabuły w liryce.

7. Prezentacja wyników ćwiczenia i podsumowanie warsztatu
10 min

Uczestnicy tworzą wystawę swoich plakatów (można położyć je na podłodze, przykleić do tablicy, przyczepić do flip-
chartów). Jedna osoba z każdej grupy opowiada o idei filmu. Prowadzący podsumowuje warsztat: zaznacza zalety kore-
spondencji nowym mediów ze sztuką tradycyjną.

Podczas warsztatów z performance
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Scenariusz 5.
TEMAT: „ULICZNA GALERIA”

czas trwania 2 h 30 min
czas trwania poszczególnych 
zadań zależny od nauczyciela

CELE

Uczestnik:

Zna historię street artu światowego i polskiego.

Rozróżnia typy sztuki ulicznej.

Zna przykłady lokalnego street artu.

Potrafi wskazać funkcje jakie pełni street art 
(artystyczna, komercyjna, informacyjna, rewitalizacyjna, estetyczna itp.).

Charakteryzuje techniki wykorzystywane w tworzeniu dzieł street artu.

Uwrażliwia się na poziom artystyczny dzieł street artu.

Zapoznaje się ze specyfiką pracy artysty street artowego na przykładzie działalności Fundacji Vlep(v)net.

Zapoznaje się z charakterem galerii sztuki miejskiej na przykładzie Galerii V9.

Rozróżnia typy instytucji upowszechniających i dokumentujących sztukę współczesną.

METODY I FORMY PRACY

kinestetyczna (zajęcia w terenie), pogadanka, opowieść, anegdota, spotkanie z artystą, giełda pomysłów

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

aparat fotograficzny, kartka, długopis

PRZEBIEG WARSZTATU

1. Zbiórka w wybranym miejscu i przedstawienie trasy wycieczki

2. Wprowadzenie w zagadnienie street artu
Rozmowa na temat historii street artu w Polsce i za granicą. Prowadzący przedstawia terminologię, wyjaśnia obcoję-
zyczne określenia rodzajów street artu, ukazuje przewidywane kierunki jego rozwoju.

3. Tematy do dyskusji

W trakcie wycieczki grupa zatrzymuje się przy wybranych dziełach i dyskutuje na zadany przez prowadzącego temat:

Czy każde bazgroły są sztuką?

Jak sztuka znajduje się w planach przestrzennego zagospodarowania miasta?

Jakie role odgrywa sztuka w mieście?

Jakie są funkcje street artu?

Czy możemy mówić o street arcie w czasach przednowoczesnych? (m.in. starożytny Rzym, Ateny – napisy ośmieszające 
lub krytykujące niektórych polityków, walka z zaborcami w XIX w, znaki, napisy na murach podczas II wojny światowej)

4. Zadania dla uczestników

Uczestnicy w trakcie trwania wycieczki zapisują na kartkach typy street artu (mural, graffitti, vlepka, plakat, instalacja, 
billboard, multimedialny). Oprócz tego wykonują zdjęcia dzieł street art, co ma zachęcić do samodzielnego szukania 
przejawów sztuki w przestrzeni miejskiej.

5. Podsumowanie wycieczki

Uczestnicy odczytują zapisane w trakcie spaceru terminy. Prowadzący uzupełnia wypowiedzi. Biorący udział w spotka-
niu artyści opowiadają o swojej pracy, w tym o technikach tworzenia.

Podczas spaceru po Śródmieściu

Fot. Dominika Dalz - Żukiewicz

*Na załączonej płycie znajdują się mapy
dwóch tras wycieczki. 
Trasa nr 1 „Śródmieście” jest krótsza (ła-
twiejsza do pokonania dla seniorów). 
Obejmuje ona wizytę w Galerii Miejskiej 
V9, gdzie można zobaczyć pracownię 
artystów i na żywo z nimi porozmawiać. 
Trasa nr 2 „Praga” jest dłuższa, tym 
samym znajduje się na niej więcej 
przykładów street artu. Proponujemy, 
aby zakończyć ją w wybranej przez 
siebie kawiarni, gdzie byłyby odpo-
wiednie warunki do rozmowy z zapro-
szonymi artystami, odpoczynku oraz 
uporządkowania zdobytej wiedzy.
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SCENARIUSZ 6.
TEMAT: „POZNAJ PRZESTRZEŃ – ZAPROJEKTUJ MIEJSCE”

czas trwania 2 h 40 min

CELE

Uczestnik:

Waloryzuje miejsca przestrzeni w której żyje.

Utożsamia się z przestrzenią lokalną, z jej historią, dziedzictwem.

Kształtuje w sobie postawę wrażliwości na dzieło i wyrabia swoją interpretację.

Zna źródła finansowania kultury w Polsce.

Zapoznaje się z mechanizmem projektowania wystawy i rolą poszczególnych podmiotów.

Potrafi rzeczowo argumentować swoje decyzje.

Rozwija kreatywne myślenie.

Rozwija zdolność strategicznego myślenia i analizowania sytuacji problemowej.

Potrafi bronić własnego zdania oraz iść na kompromis.

METODY I FORMY PRACY

gra dydaktyczna symulacyjna, pogadanka, giełda pomysłów

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

brystol, flamastry, karty pracy, reprodukcje dzieł

PRZEBIEG WARSZTATÓW

1. Redakcja mapy
25 min

Spośród wcześniej zaznaczonych punktów na mapie przestrzeni lokalnej w programie Google Maps, uczestnicy wspól-
nie z prowadzącym dokonują wyboru tych najważniejszych. Prowadzący animuje dyskusję, tzn. prosi o przedstawienie 
argumentów, mówiących o istotności swojego wyboru, przedstawienie historii, emocji, uczuć łączących się z tym miej-
scem, scharakteryzowania jego potencjału. Uczestnicy dzięki temu zadaniu uczą się uzasadniać w sposób rzeczowy 
swoje stanowisko, bronić własnego zdania, oraz iść na kompromis z innymi, tzn. doceniać spostrzeżenia rozmówców. 
Ponadto zaczynają patrzeć w sposób świadomy na swoje otoczenie, dostrzegają miejsca z potencjałem, zaniedbane, 
wymagające rewitalizacji, kontrowersyjne, uwrażliwiają się na omawiany obszar.

*Nieodłącznym elementem tego ćwiczenia jest uprzedni warsztat stworzenia mapy w programie Google Maps oraz wprowadzenie 
uczestników w tematykę danej przestrzeni lokalnej.

2. Przygotowanie i przebieg gry „Obroń dzieło”
50 min

Podział na grupy, wyjaśnienie zasad, rozdanie materiałów dydaktycznych

Zasady gry
W grze biorą udział następujące grupy: kuratorzy (min. 2), dyrekcja Muzeum Sztuki Współczesnej (jeden lub więcej), sponsorzy (min. 
2) oraz artyści (reszta). Liczebność grup zależy od ilości osób biorących udział w grze.

*Dla grupy 16 - osobowej stosunek ten wynosi: 3:2:3:8

Zadania dla poszczególnych grup:

Artyści: Każdej osobie z tej grupy przedzielone zostaje jedno dzieło. Osoba wciela się w rolę artysty, który ma za zadanie 
w krótkim czasie przedstawić główną ideę dzieła, możliwe sposoby i miejsca zainstalowania go.

Kuratorzy: Zgodnie z zadanym przez dyrekcję muzeum tematem wystawy, muszą opracować swoje pomysły zorganizo-
wania jej (jaki nurt sztuki, w jakim miejscu, czy tylko w budynku muzeum, czy na zewnątrz, co może towarzyszyć wysta-
wie). Następnie, po zaprezentowaniu się artystów, każdy z nich wybiera minimum jednego, którego dzieło wpasowuje 
się w koncepcję wystawy.

Dyrekcja muzeum: Prowadzący przekazuje osobom z tejże grupy temat wystawy, główne założenie nowo powstałego 
muzeum, tj. animacja przestrzeni miejskiej, oraz kartę pracy z zadaniem. Dyrekcja ma określić cele wystawy o zadanym 
temacie i przedstawionych głównych priorytetach.

Sponsorzy/fundator: Każdy z nich otrzymuje kartę z opisem misji firmy, którą w trakcie gry będzie reprezentował. W 
misji ujęte jest stanowisko firmy wobec kultury, promocji sztuki i inicjatyw społecznych. Uczestnik ma za zadanie zapo-
znać się z misją firmy, co daje mu podstawę, by określić swoje stanowisko wobec propozycji sponsoringu wystawy. Jej 
koncepcję i cele przedstawia dyrekcja muzeum. Do sponsorów należy decyzja czy i w jakiej formie wesprzeć projekt. 
Swoje stanowisko argumentują odnosząc się do konkretnych założeń firmy. 

Przebieg gry

ETAP I - myślenie

Dyrekcja przekazuje kuratorom temat wystawy i jej główne założenia. Kuratorzy myślą nad wyborem miejsca/miejsc 
w okolicy, w którym zlokalizują dzieła. Artyści zapoznają się z dziełami i ich opisami i myślą nad sposobem ich krótkiej 
prezentacji kuratorom, w celu „dostania się” na wystawę. Sponsorzy czytają misje firm, które reprezentują i zastanawiają 
się czy i w jaki sposób mogą wspierać sztukę. Dyrekcja zapoznaje się z otrzymanym materiałem na temat historii, dzie-
dzictwa i aktualnej sytuacji społecznej okolicy, w jakiej zlokalizowane jest muzeum. Zastanawia się, które z miejsc mogą 
zostać ożywione/zrewitalizowane/uatrakcyjnione przez sztukę.
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ETAP II – walka

Artyści w dwuminutowej wypowiedzi przedstawiają swoje dzieło kuratorom. Kuratorzy dostają 5 minut na analizę pre-
zentacji, po czym dokonują wyboru minimum jednego dzieła. Dyrektorzy i sponsorzy przyglądają się obrotowi sprawy.

ETAP III

Kuratorzy przedstawiają swoje koncepcje wystaw, prezentujących wybrane uprzednio dzieła. Dyrekcja dostaje 10 minut 
na naradę. Dokonuje wyboru jednego kuratora. Wybór argumentuje tym, czy koncepcja wystawy wpasowuje się w pro-
blematykę okolicy, w której znajduje się muzeum. Artyści i sponsorzy przyglądają się obrotowi sprawy.

ETAP IV

Dyrekcja muzeum przedstawia zamysł wystawy sponsorom. Sponsorzy deklarują chęć wsparcia wystawy (określają jej 
formę). Firmy, które uchyliły się od zaangażowania w sprawę, argumentują odmowę. Dyrekcja muzeum może przekony-
wać sponsorów do wsparcia inicjatywy muzeum.
W przypadku, gdy żaden ze sponsorów nie zaoferuje pomocy, wszyscy gracze zastanawiają się jak w inny sposób pozy-
skać środki na realizację przedsięwzięcia.

*W tej grze wygrywa społeczeństwo, ponieważ zyskuje dobro jakim jest wystawa sztuki. Można na koniec wysunąć wnioski kto z 
danej grupy okazał się wygranym, tzn. przeszedł do następnego etapu. Ważne jest, aby wspólnie dojść do celu.

3. Podsumowanie warsztatu.
15 min

Prowadzący w podsumowaniu zajęć i samej gry, wspólnie z uczestnikami wyjaśnia rolę i potencjał sztuki współczesnej 
w kształtowaniu przestrzeni publicznej, pokazuje problemy z jakimi borykają się artyści, czy zarządzający sztuką, jak 
ważny jest sposób prezentacji swoich idei, zastanawia się nad alternatywnym rozwiązaniami gry.

*Wiek graczy: 12-99+
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Kończąc nasze rozważania o sztuce współczesnej, które miały ukazać jakimi „pomostami” możemy się do niej zbliżać, 
pragniemy ukazać osoby, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, szkoły, instytucje kultury, które napotkali-
śmy przy budowie i odkrywaniu tych sieci komunikacyjnych. Zobaczyliśmy, że sam człowiek może pełnić rolę swoistego 
łącznika pomiędzy jednym a drugim brzegiem: sztuką a społeczeństwem. Pomimo tryumfu nowych technologii i aktu-
alnych „elektronicznych” przewodników,  wciąż pozostaje niezastąpiony. Osobisty kontakt z artystą, dialog z nauczycie-
lem – tłumaczem sztuki, uczestnictwo w warsztacie animacyjnym, spotkanie z entuzjastą sztuki – to są momenty, kiedy 
ktoś podaje nam rękę i towarzyszy w drodze do niesamowitego, ale często nieznanego języka artystów. 
Czasami wystarczy, że otworzy jakieś drzwi, użyczy kilku metrów kwadratowych przestrzeni czy zaaranżuje spotkanie, 
umożliwi dialog. 

W ramach działań Fundacji zrealizowaliśmy projekty: Stacja Pomarańczarka, Filmowe Letnisko, Turniej Gry Letnisko, 
Stacja Animacja. 

Ostatnim, największym i dotyczącym wprost sztuki współczesnej był projekt PKP ART, którego produktem jest również 
ta publikacja. 

Projekty przez nas realizowane odnosiły się zawsze w jakimś stopniu do sztuki współczesnej: wprost, podejmując 
jej problematykę, bądź pośrednio, poprzez wykorzystanie jej narzędzi czy tworzenie pewnych mechanizmów i bazy 
osób, które miałyby wspomagać rozwój kulturalny Linii Otwockiej w ogóle. Język sztuki miał być pewnym narzędziem 
współtworzenia przestrzeni lokalnej. W tym procesie ważni byli zarówno merytoryczni specjaliści, artyści, animatorzy, 
ale także „projektanci” nowych sytuacji – prezesi fundacji, koordynatorzy projektów, „techniczni” - dzięki nim mie-
liśmy odpowiednie warunki pracy, sponsorzy - bez ich wsparcia wiele wydarzeń nie miałoby miejsca, otwarci 
na dialog dyrektorzy i pracownicy administracyjni szkół, przyjaźnie nastawieni do naszych niecodziennych 
wybryków obserwatorzy. Wszyscy razem, czasem być może nieświadomie, współtworzyli wielokondygnacyjną 
konstrukcję POMOSTU SZTUKI.

Za to należą im się gromkie brawa i serdeczne podziękowania!

Oto aktorzy naszej sztuki:
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PATRONI MEDIALNI

SPONSORZY

WOLONTARIUSZE

- Zosia Pawłowska
- Joanna Kołodziejczuk
- Barbara Suchorab
- Alicja Krypiak
- Natalia Cytryniak
- Ola Matyja
- Julia Traczyk
- Julia Gumowska

SZKOŁY

- Gimnazjum nr 104  z Zespołu Szkół nr 120 w Warszawie
ul. Wilgi 19, 04-831 Warszawa - Radość

- I LO im K.I Gałczyńskiego
ul. gen Juliana Filipowicza 9, 05-400 Otwock

- III LO im. Juliusza Słowackiego z Zespół Szkół Nr 1
ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock 

- Zespół Szkół nr 114
ul. Alpejska 16, 04-628 Warszawa

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3, im. dr Grzegorza Maja
ul. Patriotów 90, 04 - 844 Warszawa


