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PRZESTRZEŃ MIĘDZY NAMI
scenariusz inspirowany pracą Jana Berdyszaka
„MIEJSCE REZERWOWANE WCZORAJSZE”
autor: Lidia Nowak Chomicz 
warsztat zrealizowany w ramach warsztatów Wzornik. Warsztaty dla na-
uczycieli i edukatorów

PRZEBIEG ĆWICZENIA

Wprowadzenie
Zapoznajcie się z pracą Jana Berdyszaka „MIEJSCE REZERWOWANE WCZO-
RAJSZE”.
Jaką formę posiada obraz? Czy jest jeszcze obrazem, Jaki jest temat pracy? 
W jakim celu artysta rozbił i podzielił płaszczyznę namalowanego przez sie-
bie dzieła, czy ją zniszczył? 

Zadanie 
Podczas warsztatu wybierzecie kolorystykę która jest wam najbliższa. 
Kolorystyka z wybranej epok historycznej, inspiracją mogą być prace ulubio-
nych artystów, np. Claude Monet, Vincent van Gogh, Rembrandt, Leonardo 
da Vinci.

Na przygotowanym kawałku tektury namalujcie ulubioną gamę barwną. 
Kolejnym etapem pracy będzie wykonanie zdjęć. Potrzebne będą dwie osoby 
pozujące i jedna fotografująca (autor pracy).
Dwie osoby ustawiają się w relacji ze sobą. Trzecia osoba robi zdjęcie.
Modeli należy tak ustawić i sfotografować żeby pokazać przestrzeń miedzy 
osobami. Tematem warsztatu jest „przestrzeń między nami” To co nas dzieli. 
(Oddziela). Sfotografowaną przestrzeń przerysowujemy na tekturę  w dowol-
nym miejscu i wycinamy. 
Powstaje pusta przestrzeń w naszym obrazie. Eksponujemy, to co nas dzieli.
Wycięty element rozcinamy na kilka mniejszych i układamy kompozycje. 
Kompozycja wychodzi poza ramy obrazu, rozbija jego formę, Rozpada się 
w przestrzeni dokoła obrazu.

Przygotowanie
Potrzebne będą: aparat cyfrowy lub telefon komórkowy z możliwością robie-
nia zdjęć, farby, nożyczki, klej, tektura.

Działanie 
1.  
Przyjrzyj się pracy Jana Berdyszaka. Co było inspiracją dla jego pracy,  
skąd zaczerpnął kształt interesującej nas dziś przestrzeni?
2.  
Wybierz sobie kolorystykę która jest wam najbliższa. kolorystyka z różnych 
epok historycznych inspiracją mogą być prace wybranych ulubionych artystów. 
3. 
Na przygotowanym kawałku tektury namaluj ulubioną gamę barwną. 
4.  
Kolejnym etapem pracy jest zrobienie zdjęcia. Dwie osoby ustawiają się w ja-
kiejś relacji ze sobą. Trzecia osoba robi zdjęcie. Bedzie nas interesować prze-
strzeń miedzy nami. Waszym zadanie jest sfotografować przestrzeń miedzy 
dwoma osobami. Może być dynamiczna, statyczna, gestem i ułożeniem ciała 
modeli można jej nadać charakteru dramatycznego lub spokojnego. 
5.  
Sfotografowaną przestrzeń przerysuj na tekturę i wytnij. Można się posłużyć 
szablonem z gazety i przerysować kształt przestrzeni na gazetę, następnie 
wyciąć i odrysować na tekturze. Wytnij sfotografowany kształt z tektury, 
podziel go na mniejsze elementy. Wychodząc poza płaszczyznę tektury ułóż 
wycięte elementy  tworząc ciekawą plastycznie kompozycję. Kompozycja 
wychodzi poza ramy obrazu, rozbija jego formę, Rozpada się w przestrzeni 
dookoła obrazu.

Zakończenie 
Przyjrzyjcie się efektom waszej pracy. Porozmawiajcie o realizacji. Spróbujcie 
odpowiedzieć na pytania: Co było dla was łatwe, a co trudne? W jaki sposób 
ustawiliście pozujące wam osoby? Jak wpłynęło to na tworzoną przez was 
kompozycję? Czy tego typu działanie i poszukiwanie wydaje się wam inte-
resujące i potrzebne? Czy rozbicie barwnej płaszczyzny namalowanej przez 
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was nadało jej inne znaczenie? Czy kompozycja wychodząca poza ramy, 
może być równie interesująca jak kompozycja zamknięta w ramach? 

Uwagi
Czas trwania ćwiczenia zależny jest od wielkości tektury. Od czasu w jakim 
schnie farba pomalowana na tekturze (trzeba zwrócić uwagę żeby farba nie 
była kładziona zbyt grubo).
 
Warianty ćwiczenia
Tematem do wykorzystania w podobnych ćwiczeniach, może być przestrzeń 
między przedmiotami, między ludźmi i przedmiotami ich relacji. 
Dobre ćwiczenie na uzmysłowienie sobie i wyeksponowanie przestrzeni 
negatywowej.
 
Słownik
PRZESTRZEŃ POZYTYWOWA I NEGATYWOWA
Przestrzeń pozytywowa stanowi temat obrazu, zaś przestrzeń negatywowa 
stanowi tło.
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MIEJSCE REZERWOWANE WCZORAJSZE
Jan Berdyszak

typ obiektu: malarstwo
rok powstania: 1974
materiał/technika: akryl, deska
wymiary: 127 x 125 cm
numer inw.: M-22
reprodukcja na licencji: CC BY-NC-ND 3.0

źródło: https://zacheta.art.pl/pl/kolekcja/katalog/berdyszak
-jan-miejsce-rezerwowane-wczorajsze-2
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Warsztaty przeprowadziła Lidia Nowak Chomicz - nauczycielka przedmio-
tów artystycznych w Liceum Plastycznym w Zespole Szkół Ekonomicznych  
w Mińsku Mazowieckim. 

W warsztatach uczestniczyły uczennice kl. IV P.
Aleksandra Grudkowska
Katarzyna Hasiuk, 
Karolina Gałązka, 
Katarzyna Gałązka, 
Marta Witkowska, 
Sandra Olędzka 
i Agnieszka Grich.
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