Scenariusz inspirowany pracami zgromadzonymi na wystawie „Niepodległe – kobiety a dyskurs narodowy”
autorka: Aldona Doliszna
warsztat zrealizowany w ramach warsztatów Wzornik. Warsztaty dla nauczycieli i edukatorów
PRZEBIEG ĆWICZENIA
Wprowadzenie
Warsztaty dla dorosłych kobiet: córek oraz matek, które chcą wziąć udział
w dyskusji na tematy związane ze zmieniającą się rolą kobiet w rodzinie i ich
wzajemnymi, często niełatwymi relacjami. Porozmawiamy o obszarach wspólnych i „zaminowanych”: czego mogą nauczyć nas córki, co cenimy u swoich
matek, jak rozmawiać, żeby się rozumieć? Po obejrzeniu wybranych prac na
wystawie namalujemy w dowolnym stylu „Autoportrety podwójne”.
Przygotowanie
Potrzebne będą: podobrazia z odpadów wystawy „Niepodległe”, farby akrylowe, farby do malowania palcami, palety, pędzle, pisaki, szablony dużych
puzzli, szablony liter do odrysowania.
Działanie
CZĘŚĆ 1
Spacer po wystawie
Autoprezentacja prowadzących:
Nasze warsztaty mają tytuł „Autoportret podwójny” – jest to parafraza
tytułu książki o Beksińskich „Portret podwójny”. Tam opisani są ojciec i syn,
wy namalujecie siebie i swoją mamę, lub siebie i swoją córkę. Popatrzycie
jak współcześni artyści przedstawiają na wystawie kobiety, jakich używają
technik aby je sportretować. Wybrałyśmy kilka prac, które naszym zdaniem
mogą wam pomóc w tym zadaniu.
Ulubione prace Sylwii: P. Bownik „Rewers8”, J. Sawicka ”Honorowy, wyborowa”.

P. Bownik „Rewers 8”
Jak P. Bownik portretuje Piłsudskiego? Może któraś z was zechce wykorzystać taki metaforyczny sposób przedstawienia: poprzez przedmiot należący
do postaci.
Ewa Ciepielewska „Róża Luksemburg”
Zwróćcie uwagę na 3 przedstawienia Róży: jako dziewczynki, panny i dojrzałej osoby. Namalowane „z szablonu” ze zdjęć z użyciem projektora.
Jest też napis po niemiecku: „Tam moja ojczyzna, gdzie serce moje” przysłowie odnoszące się do światopoglądów bohaterki.
Jadwiga Sawicka „Honorowy, wyborowa ”- zestawienie płócien, na każdym
namalowany jeden przymiotnik opisujący mężczyznę lub kobietę. Wielkie
litery w męskich przymiotnikach podkreślają ich powagę, doniosłość, żeńskie
odnoszą się do cielesności, są raczej pejoratywne, pisane małymi literami,
rytm zaburza słowo WYRODNA będący wyrazem oburzenia czy oskarżenia.
Słowa odmalowują uczucia i opinie.
Sawicka maluje „opisowo”, używa napisów, a ich obraz, a raczej wyobrażenie powstaje w umyśle widza. Spróbujcie użyć wyrazów. Zobaczycie jak ich
wygląd (krój pisma, wielkość, ortografia) i znaczenie wpłyną na wasze dzieło.
Lubaina Himid „Wolość i zmiana” instalacja na tkaninie-czarne kobiety malowane sprayem, ich batikowe sukienki są kolażem z kolorowych czasopism,
ziarenka kawy, po których biegną kobiety są stemplami z ziemniaków. Praca
zainspirowana obrazem Picassa „Biegnące po plaży”. Może chcecie użyć
przedstawienia figuratywnego, w ruchu, wspólnego autoportretu?
Sania Ivecović „Niewidzialne kobiety Solidarności” praca inspirowana plakatem Tomasza Sarneckiego. Postać Garego Coopera zastąpiona została
sylwetą kobiety w kostiumie i kapeluszu. Czarna sylwetka jest symbolem, nie
możemy rozpoznać kim ona jest. Uproszczonym zarysem postaci, wypełnionym przez was wybranym kolorem też możecie dużo „opowiedzieć” o sobie
lub o kimś.
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Zuzanna Hertzberg ” Obiekty dedykowane” Prace złożone z archiwalnych
dokumentów, pamiątek oraz ”portretów afektywnych”- wielobarwnych plam
odwołujących się do psychiki i usposobienia portretowanych. Jeśli którejś
z was podoba się pomysł portretu zaproponowanego przez artystkę, pomyślcie jak uzyskała efekty łączących się barw. Czy używała pędzla?
CZĘŚĆ 2
W sali warsztatowej

super schemat:
1. ogląd dzieła+ omówienie z wyznaczeniem celu, z użyciem 2.os (ty/wy
- formy przyjaznej, bezpośredniej i ułatwiającej komunikację)
2. działanie - realizacja zadania
3. podsumowanie (+ w naszym przypadku wysłanie uczestnikom dokumentacji foto)
W naszym przypadku nie było potrzeby tworzenia „Słownika terminologicznego”, gdyż nie wprowadzałyśmy nowych pojęć

Inspirując się obejrzanymi pracami, namalujcie wspólne lub oddzielne autoportety.
Prowadzące rozdają uczestniczkom pytania, na jakie może odpowiedzieć
ona, lub ktoś inny.

Ponieważ warsztaty przeprowadzone były jako wydarzenie towarzyszące
wystawie „Niepodległe” obejrzenie więcej niż jednej z prac była nieodpartą
pokusą, ale także szansą, żeby przyjrzeć się różnym rodzajom portretowania
kosztem szczegółowej analizy jednego dzieła.

Malowanie (na zagruntowanych wcześniej przez prowadzącą podobraziach)
autoportretu ze swoją matką/córką. Podczas malowania uczestniczki zabierają głos na tematy zasugerowane w pytaniach, dyskusja, indywidualne
rozmowy o pracach

Spotkanie nasze to jakby 3in1:
1.oprowadzanie z zauważeniem różnorodności technik PORTRETOWANIA
we współczesnej sztuce
2. dyskusja o walorach psychologiczno-socjologiczno-terapeutycznych
3. działanie + ewaluacja

Zakończenie
Podczas naszego spotkania powstały prace bardzo różne, gdyż każda z nas
jest inna, lecz mimo różnic potrafiłyśmy razem spędzić czas w przyjaznej
atmosferze, porozmawiać o sprawach niełatwych i ważnych oraz namalować
autoportrety będące jednocześnie pamiątką z Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Na odwrocie każdego waszego obrazu jest podpis do obiektu na wystawie.
Zapraszamy was na odszukanie tej „waszej” pracy na wystawie i obejrzenie
całej ekspozycji.
Uwagi
Zapis przebiegu warsztatów nie zawiera wszystkich wypowiedzi prowadzących, ani uczestniczek.
Jest skróconą ich dokumentacją.
Przeprowadzenie ich wg klarownego wzoru zaproponowanego przez twórców „Wzornika” bardzo pomogło nam w realizacji zajęć. Przypomnę tu ten

Nasze zajęcia można by zatem spokojnie podzielić na 3 osobne spotkania
przeprowadzone w trzech różnych miejscach, lecz cieszymy się, że udało się
połączyć ze sobą te wszystkie elementy.
Spotkanie przeznaczone było dla dorosłych kobiet, lecz okazało się, że przybyły również dwie młodsze uczestniczki. Poradziły sobie świetnie z gatunkiem portretu :)
Jedna z pań malowała farbą prosto z tubki - na powierzchni powstały grube
faktury i trudno je było wysuszyć suszarką.
Panie podeszły do zadania w różnorodny sposób, wykorzystując różne sposoby przedstawień zaobserwowane wcześniej na wystawie.
Zajęcia przebiegły wg wcześniej zaprojektowanego scenariusza, prace ukończone, omówione indywidualnie i w grupach, do uczestniczek została wysłana dokumentacja fotograficzna podsumowująca warsztaty.
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Prowadzenie: Aldona Doliszna i Sylwia Doli Doliszna
Miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Warsztaty towarzyszące wystawie „Niepodległe –kobiety a dyskurs narodowy” w dn 19.01.2019
Interaktywny przewodnik wystawy: niepodlegle.artmuseum.pl
Informacja na stronie muzeum o warsztatach :
https://artmuseum.pl/pl/wydarzenia/autoportret-podwojny-warsztaty-dla
-matek-i-corek
Dokumentacja fotograficzna warsztatów:
https://we.tl/t-XSWifzFAK0
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Wzornik 2.0 - rozszerzony katalog narzędzi do praktycznego posługiwania się obrazem
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Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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