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Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twór-
czego Kieszeń Vincenta w Poznaniu

Od 2002 roku na początku maja, corocznie organizowa-
ne są kilkudniowe warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży ze 
szkół podstawowych i gimnazjalnych z Poznania i Wielkopolski. 
Warsztaty przygotowywane są i prowadzone przez studentów 
wyższych uczelni artystycznych, uniwersytetów i akademii pe-
dagogicznych z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji i Ukrainy. Pro-
jekt ma charakter artystycznej, międzynarodowej wymiany po-
koleniowej.

Główne cele projektu to:
 realizacja nowych, autorskich projektów artystycznych, in-

terdyscyplinarnych, edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 prezentacja programów edukacyjno-artystycznych realizo-

wanych w pracowniach wyższych uczelni artystycznych i uni-
wersytetów w Polsce i za granicą, 
 wdrażania nowych metod pracy z dziećmi i młodzieżą,
 edukacja nauczycieli poprzez sztukę,
 rozwijanie wrażliwości interdyscyplinarnej i komunikacji 

pomiędzy uczestnikami,
 wymiana doświadczeń i promocja środowisk akademickich 

oraz stowarzyszeń na forum działań w przestrzeniach publicz-
nych.

Efektami rzeczowymi projektu są:
 prace plastyczne dzieci,
 scenariusze warsztatów,
 prezentacje multimedialne zaproszonych artystów,
 bogata dokumentacja multimedialna (płyta DVD),
 kolorowy katalog,
 strona internetowa: www.csdpoznan.pl

Każdego roku w kilkunastu równolegle odbywających się 
warsztatach przez trzy dni bierze udział ponad 1500 dzieci  
i młodzieży. Dwu- a czasami trzygodzinne zajęcia umożliwiają 
młodym uczestnikom swobodnie wypowiadać się i artystycznie 
realizować temat warsztatu. Powstałe prace charakteryzują się 
spontanicznością wypowiedzi, plastyczną, malarską ekspresją, 
efemerycznymi zdarzeniami, etiudami parateatralnymi, mu-
zycznymi i filmowymi.

Studenci prowadzący warsztaty mają otwarte przestrze-
nie artystyczne i pedagogiczne do przeprowadzenia i spraw-
dzenia swoich koncepcji, „żywej” pracy artystycznej z dziećmi 
i młodzieżą. Pozyskują też cenne materiały do swojej pracy 
dyplomowej i zawodowej. Natomiast nauczyciele i opiekuno-
wie grup znajdują wiele wartościowych, nowych wskazówek  
i informacji do swojej twórczej, pedagogicznej pracy w szkole. 
Zainteresowanie nauczycieli i dzieci tą formą kreatywnej pracy 
poza szkołą jest ogromne.

Organizatorzy projektu: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu  
i Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Magazyn spełniają swo-  
ją misję publiczną i społeczną, wspierają szkołę i nauczycieli  
w nauczaniu oraz rozumieniu współczesnej sztuki.

Tadeusz Wieczorek, kurator projektu 

Vincent’s Pocket International Creative  
Anxiety Workshops in Poznań

Every year since 2002, for a few days in early May, creative 
workshops are organised for children and young people from 
primary and middle schools of the city of Poznań and the whole 
Wielkopolska region. The workshops are prepared and con-
ducted by students of arts universities and educational colleges 
from Poland, Germany, Czech Republic, Slovakia and Ukraine. 
The project is to promote international artistic intergenerational 
exchange.

The main objectives of the project are to:
 realise new, original, interdisciplinary and educational art 

projects aimed at children and young people,
 present educational and artistic curricula followed in the 

studios of arts universities in Poland and abroad, 
 implement new methods of working with children and 

young people,
 educate teachers through art,
 develop interdisciplinary sensitivity and communication 

between participants,
 exchange experiences and promote academic circles and 

associations through activities performed in public spaces.

The material output of the project is:
 children’s art works,
 scenarios of the workshops,
 multimedia presentations by the invited artists,
 rich multimedia documentation (a DVD),
 a printed catalogue in colour,
 a website www.csdpoznan.pl

Each year over 1,500 children and young people take part 
in a dozen or so workshops, which are run in parallel for three 
days. Each class of two or three hours allows the young par-
ticipants to speak freely and to work on the artistic theme of 
a workshop. The resulting works are spontaneous creations of 
great graphical and visual expressiveness, ephemeral events, 
as well as short paratheatrical, musical and film productions.

Open artistic and educational space is made available to the 
students who moderate the workshops so that they could im-
plement and test their ideas of ‘live’ artistic work with children 
and young people. The students also collect valuable material 
for their diplomas and professional portfolios. As for the tea- 
chers and tutors, they can find here a lot of new valuable tips 
and ideas for their creative educational work at school. Both the 
teachers and children are really eager to take part in this kind 
of creative work outside school.

Project organisers, the Children’s Art Centre in Poznań and 
Magazyn Art and Education Association, fulfill their public and 
social mission and help schools and teachers to teach modern 
art and promote its understanding.

Tadeusz Wieczorek, project co-ordinator



Komunikacja Communication 5

Komunikacja

Pojęcie komunikacja jest znane każdemu z nas. Zazwyczaj 
nie mamy problemu ze zrozumieniem jego treści. 

Komunikacja, to jednak nie tylko wyrażenie używane w 
odniesieniu do technik łączności i transportu. Nie ogranicza się 
ono do komunikacji kolejowej, samochodowej, lotniczej, mor-
skiej czy telefonicznej. 

Komunikacja to przede wszystkim PROCES, w trakcie któ-
rego odbywa się wymiana informacji, przekazywane są myśli, 
odczucia a także emocje. W trakcie tego PROCESU następuje 
dzielenie się znaczeniami za pomocą przekazu symbolicznego. 

Akt komunikacji może odbywać się na wielu płaszczyznach, 
zarówno w warstwie wewnętrznej jak i zewnętrznej. Zaistnieć 
może w obrębie nas samych, na przykład gdy rozmawiamy sami 
ze sobą bądź w momencie, kiedy mózg wysyła impulsy do po-
szczególnych części naszego ciała. Komunikacja w ogólniej-
szym znaczeniu występuje pomiędzy dwojgiem ludzi, pomiędzy 
całymi zbiorowościami a nawet pokoleniami z różnych epok.

Wśród typów komunikacji wyróżnia się m.in. komunikację 
interpersonalną, społeczną, międzykulturową, językową, wer-
balną i niewerbalną. 

Komunikacja wyzwala impulsy skłaniające do myślenia, 
analizowania, tworzenia syntez a także do działania. Stanowi 
wręcz podstawę funkcjonowania świata. Wykorzystuje do swych 
celów wszystkie dostępne środki, począwszy od bardzo trady-
cyjnych, po najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Jest swo-
istym pomostem między ludźmi, ich historią oraz czasem.

Komunikacja istnieje nie tylko w „ludzkim świecie”, „w świe-
cie realnym, namacalnym”. Pojawia się w obszarze duchowości, 
wśród roślin i zwierząt. Nie jest tylko tym, co zostało wypowie-
dziane za pomocą słów czy spisane. To także gesty, ruchy ciała, 
ślady, typy zachowań, działanie. Komunikacja...

Magdalena Parnasow

Communication

We all know the term communication. We do not usually 
have difficulty understanding what it means.

Communication is, however, a term used not only in the 
context of telecommunications and transport. It is not merely 
travelling or sending goods, whether by railway, car, air, or sea. 
Neither is it restricted to telephone or computer transmission.

Communication is, first of all, the process of exchanging 
information, the process of expressing thoughts, impressions 
and emotions. During this PROCESS, meanings are shared with 
using symbols.

The act of communicating can occur at different levels, both 
inside and outside. It can take place inside us, for instance when 
we talk to ourselves, or when the brain sends impulses to diff- 
erent parts of our bodies. Communication in a wider sense 
occurs between two people, between communities or even ge-
nerations of different periods. There is interpersonal, social, in-
tercultural, linguistic, verbal and nonverbal communication.

Communication stimulates thought, analysis, synthesis 
and action. In fact, it makes the world go round. It takes advan-
tage of all possible means, from very traditional ones to cutting-
edge science and technology. It is a kind of bridge between 
people, their history and time.

Communication exists not only in the “human world”, in 
the “real”, “material world”. It permeates the spiritual world and 
the world of plants and animals. It is not only what has been 
written or expressed in words. It is also in gestures, body move-
ments, traces, types of behaviour, actions. Communication…

Magdalena Parnasow
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Artysta w przestrzeniach publicznych

Program

7 maja

14.00  forum ‒  Stary Browar, Słodownia
  prof. Marcin Berdyszak, Akademia Sztuk Pięknych
  w Poznaniu (Polska), Tadeusz Wieczorek,
  Stowarzysznie Artystyczno-Edukacyjne Magazyn
  (Polska)  – Prezentacja warsztatów przez
  zaproszonych studentów z Polski i zagranicy
16.30  Prezentacja wystawy Kolekcja Grażyny Kulczyk
18.00  park na Cytadeli ‒ wybór materiałów na warsztaty
19.00  park na Cytadeli ‒  grill party

8 maja
 
10.00  warsztaty Komunikacja w parku na Cytadeli 
  w pobliżu Amfiteatru
16.00  forum ‒ Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
  i Dziennikarstwa
16.00  Kinga Nowacka, dyrektor marketingu WSNHiD
  (Polska)  – Prezentacja kolekcji WSNHiD
16.20  Włodzimierz Gorzelańczyk, dyrektor Wydziału Kultury  
  Urzędu Miasta Poznania (Polska), Jerzy Moszkowicz,
  dyrektor Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu 
  (Polska) – powitanie uczestników
16.30  prof. Andreas Mayer-Brennenstuhl, Uniwersytet   
  Nauk Stosowanych, Schwäbisch Hall (Niemcy)
17.00  Roland Schefferski, Berlin (Niemcy)
17.20  prof. Mike Hentz (USA) – Polymedia
17.40  Tomasz Dettloff, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie   
  (Polska) – Wielka przygoda z filmem 
18.00  Michael Kurzwelly, Słubfurt e.V. (Niemcy)
  – Biała strefa cz. 2

9 maja

10.00  warsztaty Komunikacja w parku na Cytadeli
  w pobliżu Amfiteatru
16.00  forum – Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych 
  i Dziennikarstwa
16.00  Maciej Jabłoński, Wyższa Szkoła Humanistyczno-  
  -Ekonomiczna w Łodzi (Polska)
16.20  Sylwester Mocur, Państwowa Wyższa Szkoła
  Zawodowa w Głogowie (Polska)
16.40  Krzysztof Dziemian, Stowarzyszenie Aktywności
  Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” (Polska)
  – Teatr ponad podziałami
17.00  prof. Michał Opaliew, Akademia Sztuk Pięknych 
  w Charkowie (Ukraina)
17.20  Robert Abst, LandKunstLeben e.V. (Niemcy)
17.40  Krzysztof Wosik, Studio Edukacji Twórczej
  „Przygoda” Łódź (Polska) – Prezentacja dokonań
  pracowni arteterapeutycznej na Oddziale 
  Młodzieżowym II  kliniki psychiatrycznej CSK AM 
  w Łodzi
18.00  Jirzi Suruvka, Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)
18.20  Aleksandra Sojak-Borodo, Uniwersytet Mikołaja
  Kopernika w Toruniu (Polska)
  – Układanie, Przekładanie – dokumentacja wystaw
  i działań artystycznych
  

10 maja

10.00  warsztaty Komunikacja w parku na Cytadeli
  w pobliżu Amfiteatru
13.30  forum – podsumowanie, grill party

The Artist in Public Space

Programme

7 May

2.00 pm Forum ‒  Stary Browar, Słodownia section
 prof. Marcin Berdyszak, Academy of Fine Arts
 in Poznań (Poland), Tadeusz Wieczorek, Magazyn
 Art and Education Association (Poland)
 ‒ Workshop presentations by the invited students
 from Poland and abroad
4.30 pm Presentation of Grażyna Kulczyk’s Collection
 exhibition
6.00 pm Cytadela Park ‒  selection of workshop materials
7.00 pm Cytadela Park ‒ barbecue party

8 May

10.00 am  Communication workshops in Cytadela Park 
 near the Amphitheatre
4.00 pm Forum ‒ The School of Humanities and Journalism
 in Poznań
4.00 pm Kinga Nowacka, School’s Marketing Director
 – Presentation of the School’s Collection
4.20 pm Włodzimierz Gorzelańczyk, Director of the Culture
 Department of the Poznan City Hall (Poland),
 Jerzy Moszkowicz, Director of the Children’s Art
 Centre in Poznań (Poland) ‒ Welcoming ceremony
 for participants
4.30 pm prof. Andreas Mayer-Brennenstuhl, Schwäbisch Hall
 University of Applied Sciences (Germany)
5.00 pm Roland Schefferski, Berlin (Germany)
5.20 pm prof. Mike Hentz (USA) – Polymedia
5.40 pm Tomasz Dettloff, Jagiellonian University in Kraków
 (Poland) – The Great Film Adventure 
6.00 pm Michael Kurzwelly, Słubfurt e.V. (Germany)
 – The White Zone part 2

9 May

10.00 am Communication workshops in Cytadela Park
 near the Amphitheatre
4.00 pm Forum ‒ The School of Humanities and Journalism
 in Poznań
4.00 pm Maciej Jabłoński, Academy of Fine Arts in Łódź
4.20 pm Sylwester Mocur, State College in Głogów (Poland)
4.40 pm Krzysztof Dziemian, Social and Artistic Activity
 Association “Nie Po Drodze” (Poland)
 – Across Boundaries Theatre
5.00 pm Michał Opaliew, Kharkiv University of Arts (Ukraine)
5.20 pm Robert Abst, LandKunstLeben e.V. (Germany)
5.40 pm Krzysztof Wosik, “Przygoda” Art Education Studio,    
 Łódź (Poland) – Presentation of achievements of
 the Art Therapy Centre at the ward for young
 people of the Psychiatric Clinic No. 2 at CSK AM
 hospital in Łódź
6.00 pm Jirzi Suruvka, University of Ostrava
 (Czech Republic)
6.20 pm Aleksandra Sojak-Borodo, Nicolaus Copernicus
 University in Toruń (Poland)
 – Arranging, Rearranging – records from exhibitions  
 and art projects

10 May 

10.00 am Communication workshops in Cytadela Park
 near the Amphitheatre
1.30 pm Forum – project closure, barbecue party
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1. Hiperlink – wyrazy obce
Projekt jest wynikiem rozważań na te-

mat plastyczności otaczającego nas słow-
nictwa. Warsztat ma na celu pokazanie 
dzieciom, jak wiele różnych postaw wobec 
danego słowa, które jest dla nich niezrozu-
miałe, można uzyskać w toku prostej zaba-
wy opartej na pracy ze słownikiem wyra-
zów obcych. Celem działania jest również 
uświadomienie młodym ludziom koniecz-
ności przyswajania sobie nowego słownic-
twa tak, aby w przyszłości nie byli narażeni 
na różnego rodzaju nieporozumienia. Przy 
okazji warsztatu dzieci będą mogły również 
zapoznać się z szeregiem wyrazów obcych, 
z którymi nie miały okazji spotkać się wcze-
śniej.

Robert Bodnar
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (Polska)

1. Hyperlink – loanwords
The project resulted from delibera-

tions on the flexibility of the vocabulary 
around us. The workshop is to show chil-
dren how many different approaches to a 
given (unfamiliar) word can be adopted 
during a simple play based on working with  
a loanwords dictionary. Another aim of the 
activity is to make the young people realize 

how important it is to expand vocabulary so as to avoid mis-
understandings in the future. The workshop is a chance for the 
children to learn a number of loanwords which they have not 
come across before.

Robert Bodnar
Academy of Fine Arts in Poznań (Poland)

2. Reklamówka
Warsztat ten ma dotyczyć różnych form reklamy. Mło-

dzież ma się zastanowić nad tym, jak ona funkcjonuje  
w dzisiejszym świecie, jakie problemy porusza, jakim języ-
kiem i o czym mówi.

Czym jest reklama dla nas i jakie jest jej przeznacze-
nie? Młodzież ma sobie odpowiedzieć na pytanie: czy re-
klama zdominowała naszą rzeczywistość, czy jesteśmy od 
niej uzależnieni, czy może jej nie zauważamy i nie zwra-
camy na nią uwagi?

Marta Bosowska
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (Polska)

2. Advertisement
The subject of this workshop is various forms of ad-

vertisement. Young people are supposed to consider how 
it works in the present-day world, what kind of issues it 
raises, what language it uses and what it discusses. What 
does advertisement mean for us and what is its purpose? 
The young people should answer the following questions: 
Has advertisement dominated our lives? Are we addicted 
to it, or do we rather tend to overlook and ignore it?

Marta Bosowska
Academy of Fine Arts in Poznań (Poland)
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3. Na-Stroje
Działanie ma na celu uwrażliwienie uczestników na za-

gadnienia związane z niewerbalną komunikacją między-
ludzką. Postaramy się zachęcić uczestników do odpowiedzi 
na pytania o przekazywanie i zrozumienie emocji uwidacz-
nianych nie za pomocą słów (czy też mimiki i gestykulacji) 
a poprzez zmianę wyglądu zewnętrznego. Postaramy się 
zrozumieć, jak wielkie znaczenie ma noszony przez nas 
strój w kreowaniu naszego wizerunku oraz okazywaniu 
naszych nastrojów a zarazem jak za pomocą tychże środ-
ków możemy nastroić się wewnętrznie i za pomocą czyn-
ników zewnętrznych pokierować własnymi emocjami.

Tomasz Drewicz
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (Polska)

3. Moodwear
This activity is to sensitize participants to issues con-

nected with nonverbal interpersonal communication. We 
will try to encourage the participants to answer questions 
about communicating and understanding emotions ex-
pressed not by means of words (or facial expressions, or 
gestures), but by changes in appearance. We will try to 
understand the significance of our clothes in the process 
of developing our image and manifesting our moods. We 
will also show how to use these means to shape our moods 
and how to use external factors to direct our emotions.

Tomasz Drewicz
Academy of Fine Arts in Poznań (Poland)

4. Wehikuł
Komunikacja odbywa się nie 

tylko w przestrzeni jako terenie, 
ale też w przestrzeni społecznej, 
międzyludzkiej. Komunikatem jest 
znak drogowy, sygnalizacja świetl-
na. Jeden kierowca komunikuje 
się z drugim kierowcą, pieszym, 
pasażerem poprzez szereg da-
wanych sobie nawzajem znaków. 
Jedna i druga forma komunikacji 
są ze sobą ściśle związane, bo ja-
kie wspólne przemieszczenie się 
terytorialnie byłoby możliwe bez 
wcześniejszego porozumienia mię-
dzy ludźmi? Zrobienie i wprawienie  
w ruch czegokolwiek wymaga wie-
le uwagi, wzajemnego zrozumienia  
i porozumienia, o czym przekona-
ją się uczestnicy warsztatu. 

Marta Kotecka
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 

(Polska)

4. The vehicle
Communication is realised not 

only in the physical space, but also 
in social and interpersonal space. 
A road sign and traffic lights are also a form of communication.  
A driver communicates with other motorists, pedestrians and 
passengers by exchanging a number of signs. Both forms of 
communication are closely linked: after all, common movement 
of a group of people in physical space would not be possible 
without prior communication among the people. Doing some-

thing and moving something requires a lot of attention, mutual 
understanding and agreement, as will be demonstrated to the 
workshop participants.

Marta Kotecka
Academy of Fine Arts in Poznań (Poland)
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5. Stół
We współczesnej, nieustannie mody-

fikowanej, przetwarzanej oraz unowocze-
śnianej kulturze, pełnej elektronicznych 
gadżetów, pojęcie komunikacji paradoksal-
nie traci swoje fundamentalne znaczenie, 
stając się rzeczywistością pozorną, anoni-
mową, obdartą z bezpośredniego przeka-
zu oraz intymności chwili, ograniczając się 
jednocześnie do kilku beznamiętnie wystu-
kanych znaków SMS-owej wiadomości. Ja 
natomiast chciałabym powrócić do trady-
cyjnego, acz nie archaicznego MIEJSCA KO-
MUNIKACJI, swoistego pretekstu czy okazji 
do rozbudzenia bezpośredniego przepływu 
informacji, emocji, uczuć, gestów, spoj-
rzeń... Tym miejscem jest w moim mnie-
maniu to, co na co dzień niedostrzegalne  
i często ignorowane, czyli STÓŁ.

Anna Mazur
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (Polska)

5. The table
In contemporary culture, which is being 

continually modified, processed and mo-
dernized, in the culture full of electronic 
gadgets, the notion of communication is, 
strangely enough, losing its fundamen-
tal meaning. Communication is turning now into a virtual and 
anonymous reality, deprived of directness and fleeting intimacy; 
it is reduced to a few dispassionately typed letters of a text 
message. But I would like to return to the traditional (though 
not archaic) COMMUNICATION SPACE, to a sort of pretext or 
incentive for a direct flow of information, emotions, feelings, 
gestures, looks… The space which I mean is what we sometimes 
overlook in everyday life or often ignore – THE TABLE.

Anna Mazur
Academy of Fine Arts in Poznań (Poland)

6. Ponadczasowy komunikator
Warsztat jest próbą odpowiedzenia na pytanie, w jaki sposób 

porozumiewano się w minionych epokach (czasach pradziadków) 
i jak może to wyglądać w przyszłości (czasach naszych dzieci, 
wnuków, prawnuków). Realizując zadanie, uczestnicy będą mie-
li okazję skonstruować uniwersalne urządzenie, KOMUNIKATOR, 
które umożliwi ponadczasową łączność między ludźmi z różnych 
epok. Dotyczy to także problemu czy raczej zagadnienia komu-
nikacji międzypokoleniowej. W jaki sposób rozmawiali ze sobą 
nasi dziadkowie? Jak rozmawiają współczesne nastolatki? Czy 

możliwy jest dialog pomiędzy wnukiem  
a praprapradziadkiem? 

Maja Pocgaj
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (Polska)

6. Cross-generational commu-
nicator

The workshop is an attempt to an-
swer the question of how people used 
to communicate in the past (in our 
great-grandparents’ times) and how this 
might look in the future (in the times of 
our children, grandchildren and great-
grandchildren). While doing the assigned 
task, children will have a chance to build  
a universal machine, a COMMUNICA-
TOR, which will enable them to commu-
nicate across generations and different 
epochs. The activity will also touch upon 
an issue, or rather a task, of cross-ge-
nerational communication. How did our 
grandparents use to communicate? How 
do contemporary teenagers talk? Would  
a dialogue between a grandchild and great-
great-great-grandparent be possible?

Maja Pocgaj
Academy of Fine Arts in Poznań (Poland)
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7. Poker porozumienia 
Jest niepowtarzalnym wehikułem, który zabiera swoich 

uczest ników do świata karcianych figur. To świat zabawy, 
odpowiedzialności i współpracy, która jest nierozerwalnie 
połączona z KOMUNIKACJĄ. Uczestnicy podzieleni na gru-
py pik, karo, kier i trefl wcielają się w figury kart (as, król, 
dama, walet). Każda figura ma swoje specjalne właściwo-
ści (np. mówi i słyszy, ale nie widzi). Aby wykonać zamie-
rzony projekt potrzebna jest wzajemna pomoc członków 
grupy, oparta na nieustającym dialogu. Jak poradzą sobie 
uczestnicy, gdy karty zostaną rozdane?

Agnieszka Bugiel
Uniwersytet w Białymstoku (Polska)

7. Communication poker
It is a unique vehicle which takes workshop partici-

pants to the world of face cards. This is the world of play, 
responsibility and cooperation, which are inextricably 
linked with COMMUNICATION. The participants are divided 
into groups of spades, diamonds, hearts and clubs, and act 
as particular face cards (ace, king, queen, jack). Each face 
card has its special abilities (e.g. it can speak and hear but 
not see). In order to do an assigned task, group members 
have to cooperate and engage in a dialogue all the time. 
How will they cope when the cards are dealt?

Agnieszka Bugiel
University of Białystok (Poland)

8. Gotujemy, 
jak czujemy

Zajęcia pozwolą dzieciom wy-
razić swój stosunek do wybranej 
osoby poprzez przyrządzenie dla 
niej potrawy. Proponowane warsz-
taty to świetna zabawa dla dzieci, 
sprawdzająca przy okazji ich zdol-
ność komunikowania się z innymi 
nie tylko za pomocą mowy i ge-
stów.

 
Izabela Kasprowicz
Konrad Karwowski

Marta Kotyńska
Uniwersytet w Białymstoku (Polska)

8. We cook as we feel
This workshop will enable chil-

dren to express their feelings to-
wards a chosen person by means 
of a dish they will make for the 
person. It offers great fun to the children and at the same time 
it tests their ability to communicate not only with speech and 
gestures.

Izabela Kasprowicz
Konrad Karwowski

Marta Kotyńska
University of Białystok (Poland)
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9. Pociąg komunikacji 
międzyludzkiej

Każda z grup wykona swój własny wagon 
komunikacji. Po ukończeniu pracy w gru- 
pach nastąpi przygotowanie przedniej czę-
ści pociągu i połączenie jej z wagonikami  
w jedną całość – Pociąg komunikacji. Wów-
czas uczestnicy zajęć będą mogli wsiąść do 
pociągu i odbyć „podróż”. Aby zapamiętać  
i utrwalić to wydarzenie wykonamy pamiąt-
kowe fotografie i przygotujemy pocztówki  
z wizerunkiem Pociągu komunikacji. Po wy-
pisaniu pozdrowień dla rodziny lub przyja-
ciół zostaną one wysłane drogą pocztową 
albo też elektroniczną.

Maksymilian Skolik
Katarzyna Tarnowska

Anna Węgrzyn
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

(Polska)

9. The train of interpersonal 
communication

Each group will make its own car of the 
train of communication. After the group 
work is finished, the front part of the train 
will be made and all the elements will be 
connected to form one whole – the train of 

communication. Then the participants will be able to get on the 
train and go on a ‘trip’. In order to remember and commemo-
rate this event, photos will be taken and postcards will be made 
with a picture of the train of communication. A few lines will be 
written for families or friends and the cards will be sent by post 
or email.

Maksymilian Skolik
Katarzyna Tarnowska

Anna Węgrzyn
Jan Długosz University in Częstochowa (Poland)

10. Wieża Babel
Na początku warsztatu dzieci zostaną zapoznane z biblij-

ną historią wieży Babel. Ich zadaniem będzie skonstruowanie 
własnej wieży, a następnie umieszczenie na niej przedmio-
tów, symboli, słów (w różnych językach), które kojarzą im się 
z konfliktami, kłótniami, z zaburzaniem komunikacji. Będzie to 
dzieło zarówno ich rąk, jak i umysłów, dzieło, które pomoże im  
w zrozumieniu tego, co przeszka-
dza komunikacji międzyludzkiej,  
a jednocześnie dzieło, które na-
uczy je współpracy.

Anna Fac-Biedziuk
Paulina Gorlewska

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
(Polska)

10. The tower of Babel
At the beginning of the work-

shop children will be told the story 
of the biblical tower of Babel. Their 
task will be to build their own 
tower, and then to cover it with 
some objects, symbols and words 
(in various languages) which they 
associate with conflicts, rows 
and disruptions of communica-
tion. It will be the work of their 
hands as well as their minds, the 
work which will help them under-
stand what disrupts interpersonal 
communication, and, last but not 
least, the work which will teach 
them cooperation.

Anna Fac-Biedziuk
Paulina Gorlewska

Jagiellonian University in Kraków 
(Poland)
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11. Art-Fax
Projekt twórczy dla dzieci w wieku od 8-12 lat. Każde dziec-

ko buduje swój własny fax z materiałów takich jak pudło karto-
nowe, niepotrzebne kable (niepotrzebne części elektroniczne), 
farby, folia. Następnie dzieci komunikują się ze sobą w specjalny 

sposób i każde z nich maluje mały obrazek. 
Na końcu łączymy te obrazki i uzyskujemy 
jeden duży obraz, jak „puzzle”.

Julia Brielmann
Anna Noebels

Lauschke Loreen
Melanie Wehrmann

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Schwäbisch Hall 
(Niemcy)

11. Art-Fax
A creative project for children aged 

8-12. Each child is to build his or her own 
fax machine using materials such as a car-
ton box, bits of cable (bits and pieces of 
electronic devices), paints, foil. Next, the 
children communicate with each other in 
a special way and each of them makes a 
small picture. At the end all the pictures 
are put together like puzzle pieces to form 
one big image.

Julia Brielmann
Anna Noebels

Lauschke Loreen
Melanie Wehrmann

University of Applied Sciences in Schwäbisch Hall 
(Germany)

12. Tajemnice linii
Odkrywanie tajemnic linii będzie ciekawym i pouczającym 

doświadczeniem dla dzieci. Rozwiną one swoje zainteresowania 
artystyczne oraz otworzą się na drugiego człowieka. 

W erze opanowanej przez komputery często zapominamy  
o potrzebie rozmowy i bogactwie naszego wnętrza. Uczestnictwo 
w tych warsztatach rozwinie umiejętność komunikowania się  
z rówieśnikami oraz pracy w zespole. Będzie to niezapomniany 
czas dla dzieci wypełniony pracą twórczą, 
taką jak: wykonanie portretu, stworzenie 
sylwetki ludzkiej na dużym formacie czy 
wyrzeźbienie przestrzennego portretu. To 
wszystko powstanie z linii, z których można 
wiele wydobyć.

Natalia Kabiesz
Uniwersytet Śląski w Katowicach,  

Wydział Artystyczny w Cieszynie (Polska)

12. The mystery of line
Discovering the mysteries of line can be 

an interesting and informative activity for 
children. It will let them develop their art 
interests and open their hearts to others. 

In the era of computers we often for-
get about the need to talk and the comple- 
xity of our inner life. Participation in these 
workshops will develop the children’s abi-
lity to communicate with their peers and 
to work in a team. It will be an unforget-
table time, filled with creative work such as 
making a portrait, creating a big format hu-
man silhouette or sculpting a 3D portrait. 
All these works will start with lines – the 
material with multiple possibilities.

Natalia Kabiesz
University of Silesia,  

Faculty of Art in Cieszyn (Poland)
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13. Zawirusowanie
Wirus, na nim się skupimy, przybiera różne formy, ale przede 

wszystkim jest niewidzialny, niedostrzegalny i na początku 
„nieobecny”. Nie ma zapachu, nie można 
go usłyszeć, dotknąć... nadchodzi szybko  
i atakuje nas, rośliny, zwierzęta i nasze 
komputery. Jest taki malutki i nikt nie 
zwraca na niego uwagi. Wirusy w swej róż-
norodności jednak mają cechy wspólne: 
rozmnażają się w tempie niewyobrażalnym, 
niszczą i szkodzą. Pewne cechy wirusów 
można jednak wykorzystać pozytywnie. 
Spróbujmy zawirusować siebie i całą Cy-
tadelę, nadając naszemu wirusowi wygląd  
i mowę. Wirus obierze kierunek i „zaataku-
je” nasz ruch i przestrzeń. Nada nam rytm 
czasoprzestrzenny.

Kamila Tworek
Magdalena Lehman

Weronika Kulas
Julian Piętka

Tadeusz Trociński
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 

(Polska)

13. Virus infection
A virus, which will be a focus of our 

workshop, takes various forms, but it is 
first of all invisible, imperceptible, and even 
‘absent’ at the beginning. It does not have 
a smell. One can neither hear nor touch it… 
it moves quickly and attacks people, plants, 
animals and computers. It is so small that 

no-one notices it. All viruses, however, in all their variety, have 
common features: they replicate unbelievably fast, they harm 
and destroy. Still, some qualities of viruses can be used in a posi-
tive way. We will try to infect ourselves and the whole Cytadela 
park; we will provide our virus with specific looks and power of 
speech. The virus will choose a direction and ‘attack’ our move-
ment and space. It will give us a spatial-temporal rhythm.

Kamila Tworek
Magdalena Lehman

Weronika Kulas
Julian Piętka

Tadeusz Trociński
State College in Głogów (Poland)

14. Walka dobra ze złem w bajkach
Dzieci na flagach z materiału techniką aplikacji wykonują fla-

gi, proporce, sztandary, na których awers i rewers na zasadzie 
kontrastu, odpowiadają pierwiast-
kom dobra i zła utożsamianym 
przez bajkowe, mistyczne posta-
cie. Po wykonaniu flag aranżują 
pochód sztandarów w parku.

Łukasz Leszczyński
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi 

(Polska)

14. The fight  
between good and evil 
in fairy-tales

Children will make flags, pen-
nants and banners using sheets of 
fabric and appliqués. Two sides of 
the flags will contrast to represent 
the elements of good and evil (per-
sonalized in fairy-tale or mythi-
cal characters). Having made the 
flags, the children will stage a flag 
march around the park.

Łukasz Leszczyński
Academy of Fine Arts in Łódź (Poland)
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15. Słowa przez megafon
Celem warsztatu jest ukazanie jak 

wrażliwe i delikatne są słowa oraz jak ła-
two można pomylić dwa wyrazy. Mówienie 
jest prawdopodobnie najczęściej używaną 
formą komunikacji, spójrzmy więc co się 
stanie, jeśli „zakłócimy” jej źródło – usta. 
W tym celu każde dziecko wykona maskę  
z papieru pokrytego rysunkami i malunka-
mi. Do maski zostanie przytwierdzony me-
gafon wykonany z papieru, papierowych 
tub, pudeł itp. Dzieci spróbują utworzyć 
różne kształty megafonu: z wąską górą  
i szerszym dołem, lub odwrotnie... Dzieci 
będą mogły wkładać do megafonu różne 
rzeczy (pognieciony papier, folię, inne ma-
teriały). Megafon zostanie też pomalowa-
ny. Niech dzieci popiszą się wyobraźnią!

Janusz Niedoba
Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)

15. Words through
a megaphone

The aim of this workshop is to show 
how sensitive and delicate words can be 
and how easy it is to confuse two words. 
Speech is probably the most commonly 
used form of communication. Let us then 
see what happens if we ‘interfere‘ with its source, i.e. the mouth. 
To do this, each child will make a mask of paper covered with 
pictures. A megaphone made from paper or carton tubes and 
boxes will be attached to the mask. The children will try to cre-
ate megaphones of different shapes: with a narrow mouthpiece 
and wide opening, or the other way round. The children will be 
allowed to put different objects into their megaphone (crum-
pled paper, foil, other materials). The megaphone will also be 
painted. Let the children display their imagination!

Janusz Niedoba
University of Ostrava (Czech Republic)

16. Rysowane słowa
Każde dziecko wykona prosty rysunek przedstawiający jego 

codzienne czynności. Dzieci będą miały 20 minut na przygo-
towanie. Następnie usiądą i po kolei będą pokazywały swoje 
rysunki, podczas gdy inni będą próbować odczytać przedstawio-

ne na nich czynności. Ta metoda 
jest bardzo dobra przy kontaktach 
z obcokrajowcem, choćby wtedy, 
gdy chcemy zapytać o drogę. Każ-
dy przecież zrozumie narysowaną 
mapę.

Marek Lukáš
Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)

16. Drawing words
Each child is going to make  

a simple picture showing its every-
day routine. The children will have 
20 minutes to prepare the pic-
tures. Next, they will sit and show 
their pictures in turn, while others 
will try to interpret the activities 
portrayed. This method works 
very well for communication with 
a foreigner, for instance when we 
need directions. Everyone will un-
derstand a hand-drawn map.

Marek Lukáš
University of Ostrava (Czech Republic)
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17. Strefy osobne – strefy wspólne
Celem warsztatu jest ukazanie możliwości rozmowy o pro-

blemach typowych dla młodzieży. Słowem i obrazem stworzy-
my strefy dziewcząt i chłopców, sprowokujemy dialog między 
nastolatkami. Za pomocą litery, znaku czy koloru każdy będzie 
miał szansę wyrazić opinie, zmierzyć się ze stereotypami. Czy 
chłopcy i dziewczyny potrafią odważnie komunikować nawzajem 
swoje odczucia? Niech pokaże to ekspresja twórcza.

Karolina Gil
Dominika Rudowicz

Akademia Pedagogiczna w Krakowie 
(Polska)

17. Separate spaces – 
common spaces

The aim of this workshop is 
to show possibilities of discussing 
typical problems of the young. By 
means of words and images we 
will create girls’ and boys’ spaces 
and provoke a dialogue between 
teenagers. Using a letter, sign or 
colour, everyone will have a chan-
ce to express their opinions and 
confront stereotypes. Will boys 
and girls be capable of unre-
strained expression of their fee-
lings? Let us see artistic creativity 
at work.

Karolina Gil
Dominika Rudowicz

University of Education in Kraków 
(Poland)

18. Dźwięki na dzień dobry
Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi dzieci na słowa, któ-

re ułatwiają relacje między ludźmi na co dzień, takie jak: dzień 
dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam oraz rozwi-
janie umiejętność komunikacji za pomocą dźwięków, gestów  
i tańca. Pokażemy dzieciom, jak ożywić przedmioty. Zastąpmy 
nasz język harmonią dźwięków. Każdy ruch ręki lub nogi może 
powołać do życia krainę odgłosów, w której każdy ma swoje 

wyjątkowe miejsce. Wspólnie odkryjemy 
przyjemność słuchania siebie nawzajem  
i obserwowania własnego ciała podczas 
komunikacji.

Katarzyna Śmiały
Anna Weremczuk

Akademia Pedagogiczna w Krakowie (Polska)

18. Good day sounds
The aim of the workshop is to turn chil-

dren’s attention to the words which facili-
tate interpersonal relations in everyday life, 
such as ‘good morning’, ‘goodbye’, ‘please’, 
‘thank you’, ‘I’m sorry’. It also aims to en-
rich communication with sounds, gestures 
and dance. We will show children how to 
give life to inanimate objects. We will re-
place language with a harmony of sounds. 
Each movement of a hand or foot can bring 
to life a whole world of sounds where eve-
ryone will find their unique place. Together 
we will discover the pleasures of listening 
to each other and watching our own bodies 
during communication.

Katarzyna Śmiały
Anna Weremczuk

University of Education in Kraków (Poland)
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19. Jatonieja
Wyobraź sobie, jak wyglądasz od we-

wnątrz. Czy jesteś podobny do jakiegoś 
kształtu, barwy zjawiska? Spróbuj opisać 
słowami, jak smakujesz, pachniesz i co 
czujesz? Zastanów się, czym charakteryzu-
je się twoje wnętrze? Jakie posiada cechy? 
Czy je lubisz i akceptujesz? Na podstawie 
swoich wyobrażeń „zbuduj” fantazyjne, 
własne wnętrze. Warsztat „Jatonieja” skie-
rowany jest szczególnie do dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym (6-7 
lat). Jego celem jest uświadomienie we-
wnętrznej tożsamości i poczucia własnej 
wartości. Przede wszystkim, zabawa ma na 
celu rozbudzenie i stymulowanie myślenia 
twórczego dzieci oraz „uwolnienie” ogrom-
nych pokładów dziecięcej wyobraźni.

Aleksandra Kucewicz
Nika Tarnowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)

19. Me-not-me
Imagine how you look on the inside. 

Do you resemble any shape, colour or phe-
nomenon? Try to describe in words how you 
taste, smell and what you feel. Think what 
your inner life is like. What qualities does it 

have? Do you like and accept them? On the basis of what you 
have imagined, ‘build’ your imaginary inner life. The me-not-
me workshop is directed especially to pre-school children and 
young pupils (6-7 years). Its aim is to make the children aware 
of their inner identity and self-esteem. First of all, the game 
is to arouse and stimulate the children’s creative thinking and 
‘release’ huge reserves of their imagination.

Aleksandra Kucewicz
Nika Tarnowska

Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)

20. Parasol – przystanek Twoich myśli 
Uczestnicy warsztatu będą tworzyć osobiste parasole – przy-

stanki myśli. Za pomocą kolorów i kształtów powołają do życia 
symbole swoich przeżyć i doświadczeń. Parasole umieszczone 
w przestrzeni parku staną się instalacją ar-
tystyczną, służącą refleksji dla wszystkich, 
którzy zechcą się pod nimi schronić.

Joanna Surlejewska
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 

(Polska)

20. The umbrella – a refuge 
for thoughts 

Workshop participants will make their 
own personal umbrellas – refuges for 
thoughts. Using colours and shapes, they 
will bring to life the symbols of their emo-
tions and experiences. The umbrellas, 
placed around the park, will become an art 
installation which is to provoke thought in 
anyone who happens to seek refuge under 
them.

Joanna Surlejewska
Academy of Humanities and Economics in Łódź 

(Poland)
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21. Nie będę jeść zupy!
Jest to także tytuł jednej z historyjek H. Hoffmanna o Kac-

prze („Kaspar”), która jest przykładem prostego konfliktu. Jest 
on zrelacjonowany i przedstawiony w for-
mie krótkiej opowiastki. Komunikacja to 
tajemnicza rzecz. Ktoś mógłby powiedzieć: 
„Nie to jest dziwne, że czasem nie potra-
fimy wzajemnie się zrozumieć, ale to, że 
niekiedy się nam to udaje”.

W związku z tym, spróbujemy zaaran-
żować grupowe przedstawienia i interakcje 
zawierające konflikt teatralny. W małych 
grupach przygotujemy scenki stanowiące 
twórcze przedstawienie sytuacji konflikto-
wych oraz spróbujemy znaleźć dla nich po-
mysłowe rozwiązania.

Berna Gülerbasli
Sebastian Schäuffele

Alexander Rösch
Akademia Sztuk Pięknych w Stuttgarcie (Niemcy)

21. I don’t eat my soup!
This is also the title of one of the stories 

by H. Hoffmann about Shockheaded Pe-
ter, which could be an example of a simple 
conflict situation. It is described and pre-
sented as a short story. Communication is 
a mysterious thing and one could say “It is 
not surprising that we sometimes don’t un-
derstand each other – it is surprising that 
we do understand each other sometimes.” 
Referring to this, we will try to construct 

group performances and interactions with theatrical conflict 
situations. We will use role-plays in small groups to build up 
creative ways to visualize problematic settings and try to find 
imaginative solutions.

Berna Gülerbasli
Sebastian Schäuffele

Alexander Rösch
University of Arts in Stuttgart (Germany)

22. ...reszta jest milczeniem
W ramach warsztatu spróbujemy prześledzić niewerbalne 

podstawy komunikacji. Każdy uczestnik odnajdzie, po zagraniu 
krótkich ról i pantomimie, swój własny sposób wyrażania pew-
nych emocji lub nawyków i przedstawi go grupie jako „ludzki 
posąg” – składający się z mimiki, gestu i postury. Poza przed-
stawianą emocją będzie również możliwość 
wykonania maski, która podkreśli przyjmo-
waną pozę lub jej zaprzeczy. Na końcu po-
sągi będą się komunikować w spontanicznej 
pantomimie lub choreografii scenicznej.

Mirjam Koring
Uniwersytet Humboldta w Berlinie (Niemcy)

22. ...the rest is silence
At our workshop we will have a look 

at the nonverbal bases of communication. 
Having played in a simple role-play and a 
pantomime, each participant will find his 
or her unique way of expressing emotions 
or habits and present it to the group as 
a ‘human statue’ comprising of facial ex-
pressions, gestures and posture. Besides 
the presented emotion, participants will 
have an opportunity to make masks in or-
der to emphasize the pose or contradict it. 
Finally, the statues will be communicating 
by means of spontaneous miming or stage 
choreography.

Mirjam Koring
Humboldt University of Berlin (Germany)
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23. Świat odmiennych  
komunikacji

Życie społeczne i kulturalne w społe-
czeństwie nie byłoby możliwe bez wza-
jemnej współpracy, bez zdolności ludzi do 
przekazywania informacji, myśli ubranych 
w słowa. Język to uniwersalny środek ko-
munikacji. Można za jego pomocą wyrazić 
to, co znane, nieznane, konkretne czy abs-
trakcyjne. Pomimo faktu, że w różnych śro-
dowiskach komunikacji manifestacje języ-
kowe będą odmienne, istnieje skłonność do 
korzystania ze standardowych elementów, 
takich jak sztuka, słowa, drogi, język zna-
ków, komunikacja werbalna i niewerbalna, 
osiągnięcia technologiczne.

Vladimira Mikova
Monika Murínová

Uniwersytet w Koszycach (Słowacja)

24. Wietrzny generator
Celem naszego warsztatu będzie wytworzenie wietrznego 

generatora oraz udokumentowanie pojawiającego się dialogu 
(komunikacja wiatru i urządzenia), którego wynikiem może być 

elektryczność. Śmigła wietrznego 
generatora zastąpimy łopatkami, 
jakie miały średniowieczne młyny. 
Nasz wietrzny generator będzie 
tylko zabawką.

Tatiana Bilančikova
Anna Szabova

Uniwersytet w Preszowie (Słowacja)

23. The world of various  
communications

Social and cultural life in the society 
would not be possible without cooperation 
and human ability to convey information – 
putting thoughts into words. Language is a 
universal means of communication. It can 
be used to express what is familiar, unfa-

miliar, specific and abstract alike. In spite of the fact that lin-
guistic manifestations will differ depending on the environment 
of communication, people tend to use standard elements such 
as art, words, ways, sign language, verbal and nonverbal com-
munication, technological achievements.

Vladimira Mikova
Monika Murínová

Technical University of Košice (Slovakia)

24. Wind generator
The objective of our workshop 

will be to build a wind generator 
and to record the dialogue initi-
ated as a result (communication 
between wind and the machine) 
which will generate electricity later 
on. Propellers of the wind genera-
tor will be replaced with blades of 
the type used in medieval wind-
mills. Our wind generator will be 
just a toy.

Tatiana Bilančikova
Anna Szabova

Presov University (Slovakia)
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25. Czarodziejskie okulary
W trakcie warsztatu dzieci wezmą udział w zabawie, podczas 

której rozwijać będą wyobraźnię i zdolność obserwacji tego, co 
je otacza. Zostaną zaproszone do malowania na szkłach oku-
larów w celu stworzenia wizji swojego wymarzonego miejsca  
i podzielenia się nią z innymi.

Elżbieta Trzebska
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (Polska)

25. Magic glasses
During the workshop children will take 

part in a game meant to develop their ima-
gination and ability to perceive their envi-
ronment. They will be asked to paint spec-
tacle glasses in order to create visions of 
their ideal places and to share them with 
others.

Elżbieta Trzebska
Academy of Fine Arts in Łódź (Poland)

26. Foto story
Celem naszego projektu jest, z jednej strony, przybliżenie 

dzieciom pojęcia kompozycji w fotografii, a z drugiej przed-
stawienie tego w formie zabawy. Na początku zajęć opowiemy  
o podstawowych zasadach kompozycji, a następnie pokażemy 
to za pomocą ilustracji i prawdziwych zdjęć. Następnie zapro-
ponujemy stworzenie krótkiej foto story na podstawie scena-
riusza wymyślonego przez dzieci. Tematyka może być wzięta 
z życia lub zaczerpnięta z baśni. Historyjka zostanie odegrana 
przez jedną część grupy, podczas gdy druga część będzie robić 
zdjęcia.

Olga Lazebnik
Marianna Muraszko

Państwowa Akademia Projektowania  
i Sztuki w Charkowie (Ukraina)

26. Photo-story
The purpose of our project is, 

on the one hand, to make children 
understand the rules of photogra-
phy composition, on the other – 
to do it the form of a play. At the 
beginning of the workshop we will 
discuss basic rules of composition. 
Next, we will present them using 
charts and examples of real pho-
tos. Then we will suggest making 
a short photo-story based on a 
scenario invented by the children. 
This could be either a realistic or 
a fantastic topic. The story will 
be acted out by one part of the 
group, while the other part will be 
taking photos.

Olga Lazebnik
Marianna Muraszko

Kharkiv State Academy of Design and 
Arts (Ukraine)
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Projekt Plaza

Uczestnicy projektu
 uczniowie VI Liceum Profilowanego, mieszczącego się  

w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, w Poznaniu (dyrektor – Elż-
bieta Kirchner);
 opiekunowie grupy: Marta Kołodziej i Alina Lisiecka;
 młodzież z I LO im. Karola Marcinkowskiego oraz z VI LO 

im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu, a także z Gimnazjum 
nr 2 im. Ignacego Paderewskiego w Puszczykowie.

Osoby prowadzące działania
 studenci i absolwenci ASP w Poznaniu: Michał Bałdyga, 

Anna Bera, Elżbieta Cios, Alicja Frąckowiak, Emilia Oksentowicz, 
Karolina Szeska, Magdalena Szmigiel, Marta Wyszyńska.

Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą 
i znikają.

Szekspir

Kiedy i w jakich sytuacjach jesteśmy świadomymi aktorami, 
odgrywającymi pewne role, a kiedy odgrywamy je zupełnie nie-
świadomie, pozwalając sobą manipulować? Komu pozwalamy sobą 
manipulować? Czy gdzieś w tym obszarze wyłania się jakiś pro-
blem i czy celebrowanie przez ludzi, zdawałoby się błahych czyn-
ności świadczy o tym, że podążamy w nieprawidłowym kierunku?

Żyjemy w świecie naznaczonym piętnem tzw. teatralizacji. 
Erving Goffman w swojej klasycznej pozycji socjologicznej Czło-
wiek w teatrze życia codziennego zwracał uwagę na teatralność 
relacji interpersonalnych. Wykazywał, iż w świecie, w którym 
istniejemy, odgrywamy jedni przed drugimi skomplikowane 
role, a nasze codzienne gesty przybierają w myśl tej teorii for-
mę „występu”. O życiu człowieka, powodzeniu jego przetrwania, 
decydują pewne stałe formy zachowań. Na naszych oczach co-
dziennie odbywa się spektakl życia. My sami często nieświa-
domie dla siebie gramy różne, zmienne role, przypisane nam 
przez kulturę, normy zachowań, społeczeństwo, naszą własną 
ekspresję, pragnienia oraz otaczającą nas rzeczywistość. Wcho-
dzimy w liczne interakcje z innymi. Zawsze tkwimy w jakiejś 
roli, zmieniając maski i formy „występu” w zależności od kon-
tekstu zdarzeń: sceny i kulis.

Projekt Plaza zaadresowano do młodzieży. Na celu miał skło-
nienie młodych ludzi do podjęcia próby odnalezienia w rzeczywi-
stości, przejawów tzw. teatralności. Następnie zadaniem uczest-
ników działań było dokonanie twórczej interpretacji zachowań 
człowieka w „teatrze życia codziennego”.

Cały projekt składał się z trzech etapów. W pierwszym z nich 
obszarem badawczo-obserwacyjnym stało się dla młodzieży 
jedno z większych centrów handlowych na terenie Poznania – 
Plaza. Właśnie Plaza wydała się miejscem wymarzonym do ana-
lizy rozlicznych ról i spektakli odgrywanych przez kupujących  
i sprzedających, a także ludzi spędzających w tym miejscu swój 
wolny czas.

Młodzież została podzielona na dwie grupy. Jedna grupa za-
jęła się wnętrzem centrum handlowego: sklepami, korytarzami, 
kasami itd., natomiast druga swoją uwagę skierowała na ze-
wnętrzną część Plazy: przystanki poznańskiej Pestki, parkingi, 
chodniki itp.

Zapisu obserwacji dokonywano przy użyciu różnych środków 
medialnych: aparatów fotograficznych, kamer, dyktafonów oraz 
szkiców i zapisów na kartkach papieru.

Efektem obserwacji były, często skrótowe i abstrakcyjne, 
wyrwane z kontekstu zdania, rysunki, które stworzyły wyjąt-
kową mozaikę słowno-obrazową. Powstała w ten sposób doku-
mentacja stała się bazą, na podstawie której młodzież budowała 
własną interpretację „spektaklu życia codziennego”.

W drugim etapie projektu grupy zamieniły się zebranymi 
materiałami, otrzymując „niezależny” materiał do opracowa-
nia. Wymiana materiału dokumentującego pozwoliła na świeże 
spojrzenie młodzieży na przedmiot badań i obserwacji. Zamiana 
okazała się inspirująca i – paradoksalnie – pozwoliła uwolnić się 
od konkretnej przestrzeni Plazy, co następnie umożliwiło dojście 
do bardziej uniwersalnych i różnorodnych spostrzeżeń.

Grupy działały oddzielnie, nie konsultując się ze sobą, dzięki 
czemu ukształtowały się dwa zupełnie inne podejścia, dwa od-
mienne spojrzenia i oddzielne interpretacje tematu.

W trzecim etapie projektu, w efekcie licznych spotkań, roz-
mów i wymiany poglądów dotyczących konsumpcji, zachowań 
ludzkich, sposobów spędzania wolnego czasu, powstały dwa 
niezależne scenariusze filmowe.

Jedna z grup zadecydowała, że chce przekazać odbiorcy ko-
munikat dotyczący manipulacji ludźmi i ich pragnieniami. Młodzi 
ludzie postanowili stworzyć obraz pewnego rodzaju gry mię-
dzy tymi, którzy manipulują a tymi, którzy są manipulowani.  
W efekcie powstało działanie, pt. Gra (zainspirowane grą plan-
szową – Chińczykiem).

Ludzie mają wiele pragnień, chcą posiadać piękne domy, do-
bre samochody, zdrowie, szczęśliwą rodzinę itd. Niejednokrot-
nie to producenci wszelkich produktów są osobami, które mani-
pulują innych swoimi reklamami. Zachęcają do zakupu danego 
produktu, obiecując im w zamian piękny wygląd, dobre samo-
poczucie itp. Jednak powstaje tutaj pytanie, czy owi producenci 
nie są także ludźmi manipulowanymi przez kogoś innego?

Przewodnim hasłem Gry stało się zdanie wymyślone przez 
samych uczestników warsztatów:

Świat jest jedną wielką grą, w której ludzie są tylko pionka-
mi, a tak naprawdę „kostką” rzuca ktoś inny...

Pierwszym miejscem, w którym Gra się rozegrała były scho-
dy na poznańskiej Cytadeli. Chodziło tutaj przede wszystkim o 
sam symbol schodów – wspinaczkę w górę po to, by wejść na 
szczyt i uzyskać to, co się chce...

Następnie Gra przenosiła się w kolejne miejsca i uzależniona 
została od otoczenia. I tak odbyła się także na pustym chod-
niku przy cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, na ruchliwym 
przejściu dla pieszych przy ul. Wolnica, na placu Wielkopolskim 
– pomiędzy straganami, na Starym Rynku, w holu i na peronie 
Dworca Głównego i w końcu, zamykając koło, ponownie na Cy-
tadeli podczas 16. Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu.

Co ciekawe, działanie było różnie odbierane przez osoby, 
które przypadkowo znalazły się w pobliżu: jedni przechodzili 
obojętnie lub tylko obserwowali, drudzy aktywnie włączali się 
do Gry.

Druga grupa skupiła się na zagadnieniu pragnień, które stały 
się tematem wiodącym kręconego przez młodzież filmu.

Większość scen filmowych stała się zapisem konkretnych 
skojarzeń oraz wyobrażeń dotyczących pragnień poszczególnych 
uczestników warsztatów. Pojawiły się pragnienia jako odlatują-
ce balony z helem, larwy pożerające jabłko, przemieniające się  
w tłum ludzi, na ulicy, chodzących od sklepu do sklepu; pragnie-
nie osiągnięcia spokoju na łonie natury, które zostaje zakłócone 
brutalną ingerencją mechanizacji; pragnienie blasku tzw. gla-
mur objawiające się w postaciach gwiazd filmowych.

Sceny odzwierciedlające ludzkie pragnienia – ich strukturę  
i charakter, realizowane były w różnych miejscach, w przestrze-
ni publicznej miasta: w parkach, nad Wartą, wśród tłumu czy 
też wreszcie w gmachu poznańskiej Opery.

Elementem zamykającym całe działanie grupa uczyniła ak-
cję percformatywną. Akcja ta towarzyszyła prezentacji filmu, 
korespondując z nim i podkreślając jego treść.

Cały efekt twórczych działań projektu Plaza, wraz z towa-
rzyszącą mu dokumentacją filmową, został zaprezentowany na 
poznańskiej Cytadeli 6 czerwca 2007 roku, w ramach 16. Bien-
nale Sztuki dla Dziecka.

Alicja Frąckowiak, Karolina Szeska
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Plaza project

Project participants
  students from the Specialised High School No. 6 at the 

Complex of Vocational Schools No. 1 in Poznań (Head teacher: 
Ms. Elżbieta Kirchner);
 group tutors: Marta Kołodziej and Alina Lisiecka;
 students from Karol Marcinkowski High School No. 1 in 

Poznan, Ignacy Paderewski High School No. 6 in Poznań and 
Ignacy Paderewski Junior High School No. 2 in Puszczykowo.

Project leaders
students and graduates of the Academy of Fine Arts in Po-

znań: Michał Bałdyga, Anna Bera, Elżbieta Cios, Alicja Frącko-
wiak, Emilia Oksentowicz, Karolina Szeska, Magdalena Szmigiel, 
Marta Wyszyńska.

All the world’s a stage, and all the men and women merely 
players. They have their exits and their entrances, and one man 
in his time plays many parts.

Shakespeare

When and in what kind of situations are we conscious actors 
who act out certain parts, and when are we manipulated into 
unconscious acting? Who do we let manipulate us? Does it pose 
a problem and does celebrating some seemingly trifle activities 
show that we are heading in the wrong direction?

We live in the world marked by the so-called dramatisa-
tion. Erving Goffman in his classic sociology book The Presen-
tation of Self in Everyday Life pointed to the dramatisation 
of interpersonal relations. He argued that we perform com-
plicated roles for each other in the world, and according to 
this theory our everyday activities take the form of a ‘stage 
performance’. Human life and success is therefore determined 
by some invariable forms of behaviour. Every day, there is an 
ongoing performance of life in front of our eyes. Often una-
ware of it, we play different roles assigned to us by culture, 
norms of behaviour, society, our own expressiveness, desires, 
and the world around us. We engage in numerous interactions 
with other people. We always play some part and only change 
masks and forms of our ‘performance’ depending on the set-
ting of events: stage and backstage.

The Plaza project was addressed to young people. It was 
supposed to encourage the young to try and look for the signs 
of ‘dramatisation’ in the real world. Next, the participants’ task 
was a creative interpretation of human behaviours in the ‘the-
atre of everyday life’.

The whole project was divided into three stages. In the first 
stage, the area of research and examination conducted by the 
young people was Plaza, one of the biggest shopping malls in 
Poznań. It was Plaza that appealed to them as an ideal place for 
analysing various roles and performances staged by shoppers, 
shop-assistants and people who spent their free time at the 
mall.

The young people were divided into two groups. One group 
focused on the interior of the mall: shops, passages, cash desks 
etc., while the other concentrated on Plaza surroundings: tram 
stops, car parks, pavements, etc.

The observations were recorded using a number of media: 
photo cameras, camcorders, dictation recorders, sketches and 
notes on paper.

The output of the observations was a series of often brief, 
abstract and out-of-context sentences and pictures which for-
med a unique word-and-picture mosaic. Documentation collec-
ted this way became a basis for the young people to build their 
interpretation of the ‘everyday life performance’.

In the second stage of the project, the two groups swapped 
their material, thus receiving a batch of ‘independent’ material 
for processing. This let the young people have a fresh look at 
the subject of their research and observations. It proved inspi-
ring and, paradoxically, allowed them to break free from Plaza 
itself, which in turn enabled the participants to make more uni-
versal and varied observations.

The groups worked separately without consulting each other, 
and the result was two distinct approaches, two different looks, 
two unique interpretations of the subject.

In the third stage of the project, two separate screenplays 
were made as a result of numerous meetings, talks and exchange  
of views on consumption, human behaviour and ways of spen-
ding leisure time.

One of the groups decided to address the issue of people 
and their needs being manipulated. The young people resolved 
to portray some sort of a game between the manipulating and 
the manipulated. What resulted was the activity entitled The 
Game (inspired by a board game ludo).

People have a lot of needs: they want to have beautiful hou- 
ses, good cars, health, happy families, etc. Quite often this is 
manufacturers of various products who manipulate others using 
advertisement. They encourage people to buy a given pro-
duct, promising them things such as good looks or well-being, 
in exchange. However, a question arises: aren’t the producers 
themselves also manipulated by someone else?

The central idea of The Game was a sentence invented by 
the workshop participants:

All the world’s a big game, and all the men and women me-
rely playing pieces, but the die is thrown by somebody else...

The first location where The Game was set was the stairs in 
Cytadela park in Poznań. The idea was, first of all, to use the 
stairs as a symbol of moving up to reach the top and get what 
we want.

Then, The Game moved on to other places and its course de-
pended on the location. It continued, for example, on the emp-
ty pavement near the Cemetery of Distinguished Inhabitants 
of Wielkopolska Province, at a busy zebra crossing in Wolnica  
street, at the Wielkopolski market between stalls, in the Old 
Market Square, in the hall and on the platform of the central 
railway station and finally back in Cytadela park during the 16th 
Biennial of Art for Children in Poznań.

Interestingly enough, the activity was received differently by 
casual passers-by: some people passed on, indifferent to what 
was going on, some only watched, others actively took part in 
The Game.

The second group focused on the problem of needs, which 
became the central theme of the film made by the young.

Most of the film scenes were a record of specific associations 
and conceptions about the needs of particular workshop parti-
cipants. There were needs symbolised as helium balloons flying 
away, maggots devouring an apple and turning into a crowd of 
people in the street, wandering from shop to shop; a need to 
have some peace and quiet in the country, disrupted by a brutal 
interference of mechanisation; a need for glamour evident in 
film stars.

The scenes depicting human needs, their structure and cha-
racter were shot in a number of locations, in the public space 
of the city: in parks, on the Warta river, in the crowd, in the 
building of Poznań opera house.

The element which closed the whole activity was a perfor-
mance. It accompanied screening of the film, corresponded to it 
and emphasized its content.

The outputs of the Plaza creative project, together with its 
film documentation, were presented at the 16th Biennial of Art 
for Children in Cytadela park in Poznań, on 6 June 2007.

Alicja Frąckowiak, Karolina Szeska
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Piękno i marzenia

Podczas 6. Międzynarodowych 
Warsztatów Niepokoju Twórczego 
Kieszeń Vincenta, i 16. Biennale 
Sztuki dla Dziecka został zrealizo-
wany projekt Dreams and Beauty 
(Piękno i marzenia). Pomysłodaw-
cą i reżyserem projektu był pro-
fesor Akademii Sztuk Pięknych  
w Stuttgarcie Mike Hentz, koordy-
nowali projekt: Andreas Kurths, 
Nada El Mahamid, Gerard Couty. 
Ze strony polskiej koordynacją za-
jął się Łukasz Muciok, produkcją 
Grzegorz Sadowski, kostiumami 
Joanna Wróblewska. 

Podczas prób w czasie warsz-
tatów (6-11 maja) udało się stwo-
rzyć zarys projektu na podstawie 
wyobrażeń młodzieży o pięknie 
i marzeniach. Uczestnicy warsz-
tatów – młodzież trzeciej klasy 
gimnazjum Łejery sama tworzy-
ła postaci dzięki skojarzeniom  
z pięknem (superfan, podróżnik, 
natura) i marzeniami związanymi 
z przyszłością (pieniądze, urzęd-
nik państwowy, zespół muzycz-
ny). Scenografia spektaklu zosta-
ła utworzona z obrazów i grafik 
namalowanych przez młodzież, 
która miała za zadanie przenieść 
wyobrażenie tematu na papier. 
Następnie przez okres czterech 
tygodni projekt przygotowywano, 
wykorzystując Internet.

Wszystkie uwagi reżyserskie były przekazywane za pomocą 
e-maili i czatów, próby transmitowano na żywo (Skype konfe-
rencja) i na bieżąco wprowadzano uwagi reżysera, który w tym 
samym czasie był w Berlinie. Następnie podczas Biennale Sztuki 
dla Dziecka (3-6 czerwca) przez cztery dni trwały ostatnie przy-
gotowania scenografii, strojów i dramaturgii spektaklu. Perfor-
mance miał swój finał 6 maja i w tym dniu został wystawiony 
dwukrotnie. 

W spektaklu występują różne postacie. Mają one różne funk-
cje, wchodzą nawzajem w interakcje, działają samodzielnie, po-
wodują nowy wątek. Pomysły na odtwórców ról w tej sztuce po-
wstały z burzy mózgów młodzieży i w końcowym efekcie nadały 
formę pełnemu obrazowi przedstawienia. Podłoga scenerii przed 
kurtyną jest pokryta rozmaitymi, czasem dziecięcymi symbola-
mi takimi jak np. samochodziki, symbole dolara czy tęcza. Po-
stacie występujące w przedstawieniu:
 Podróżnik – ubrany w brytyjski strój symbolizujący plany 

wyjazdowe młodzieży, posiada plecak, prowadzi rower obklejo-
ny folderami podróżnymi;
 Urzędnik straży granicznej – półanioł, strój biało-czerwony, 

umożliwia wjazd do kraju, daje pieczątki, mierzy ludzi;
 Superfan – pisze nieustannie listy do swojego idola, do 

tego nosi okulary ze szkłami w kształcie serc i papierowy ko-
stium z czasopisma dla nastolatków;
 Marzyciel – nic nie robi, tylko leży na swojej marzycielskiej 

wyspie w swoich marzycielskich okularach. Okulary mają szkła 
pokryte folią w kwiatki;
 Natura – rozdaje kwiatki i roślinki, tańcząc od czasu do 

czasu;
 Zespół Sisyphos – zespół stoi w tylnym kącie sceny przy 

kurtynie, ucieleśnia połączenie maszyny i człowieka, jest przed-
stawiony także jako karuzela dla chomika, na ekranie wyświe-
tlona z rzutnika;
 Sprzedawca – chodzi wśród publiczności i sprzedaje „oku-

lary marzyciela”, następnie zaprasza osoby z widowni do strefy 
marzeń;
 Osoba rozdająca pieniądze i drukarze je produkujący – 

symbolizują zachłanność, bogactwo, konsumpcję czy władzę. 
Osoba rozdająca chodzi między publicznością a sceną, wszędzie 
fruwają pieniądze dzięki wentylatorowi;
 Spiker Radia Delhi i Sekretarka – siedzą na wysokich krze-

słach i czytają listy przywiezione im przez podróżnika.
Scenografia wygląda następująco:

 na tylnej ścianie i na podłodze namalowane są symbole 
wymyślone przez młodzież, takie jak: samochód, kobieta, pie-
niądze, symbole pracy, itp.
 w sali o kształcie kwadratu z trzech stron znajduje się pu-

bliczność, która na samym początku otrzymuje kartki i długopi-
sy; między publicznością porusza się sprzedawca, dystrybutor 
pieniędzy, podróżnik odbiera od niej listy,
 w końcu sali po lewej stronie znajduje się zespół i dwie tan-

cerki-roboty, po prawej stronie stoją dwa krzesła (jakich używa 
się podczas sędziowania meczów tenisowych), na których sie-
dzą: spiker z megafonem i sekretarka pisząca na maszynie,
 na środku sceny znajduje się stół supermana obklejony 

plakatami idoli, na którym leżą listy do idoli, ich zdjęcia, obok 
stołu supefana jest strefa marzeń – kolorowe poduszki, koce, 
ludzie w specjalnych okularach leżą i marzą,
 na samym początku sceny jest punkt graniczny, w którym 

urzędnik sprawdza paszporty, po każdej rundzie zmienia muzy-
kę z CD,
 po prawej stronie na początku sceny jest drukarnia pienię-

dzy – ogromny powielacz, gilotyny, wentylator. 
Spektakl złożony jest z dwunastu rund, podczas których 

podróżnik okrąża scenę, zbierając od widowni i superfana li-
sty na tematy, które za każdym przejazdem są zmieniane przez 
urzędnika (np. Bez granic?; Miłość zamiast wojny; Być dobrym 
człowiekiem?; Pokolenie 1200 brutto; itp.). Następnie dostarcza 
je do spikera, który odczytuje listy przez megafon. Po każdej 
rundzie widownia może się wypowiedzieć na kolejny temat i zo-
stanie to odczytane. Wszystkie postacie pojawiają się w różnych 
momentach i gdzieś w okolicach 6 rundy działają symultanicz-
nie do samego końca. W finale publiczność wraz z zespołem 
gra na instrumentach perkusyjnych otrzymanych wcześniej od 
reżysera. 

Projekt miał na celu zbudowanie impresji wokół tematu Pięk-
no i marzenia. Młodzież mogła sama stworzyć postacie, drama-
turgię, scenografię na podstawie swoich marzeń i wyobrażeń 
piękna. Widownia bardzo chętnie włączała się do spektaklu jako 
marzyciele bądź też wspólnie grając, miała możliwość wypowie-
dzenia się na tematy i problemy nurtujące młodzież. Do per-
formance’u wykorzystano pomoce multimedialne, próby odby-
wały się przez Internet w języku angielskim, co miało również 
ogromne znaczenie edukacyjne dla młodzieży. 

Łukasz Muciok
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Dreams and Beauty

The Dreams and Beauty (Piękno i marzenia) project was  
a part of the 6th Vincent’s Pocket International Creative Anxiety 
Workshops and the 16th Biennial of Art for Children. The origi-
nator and director of the project was Mike Hentz, a professor 
from the University of Arts in Stuttgart. The project was co-or-
dinated by Andreas Kurths, Nada El Mahamid and Gerard Couty. 
The Polish team consisted of Łukasz Muciok – co-coordinator, 
Grzegorz Sadowski – producer, and Joanna Wróblewska – cos-
tume designer.

During workshop rehearsals (6-11 May) the project outline 
was made, based on the ideas of the young people about beauty 
and dreams. The participants – students of the third grade of 
Łejery Middle School in Poznań – created their own characters 
(Superfan, Traveller, Nature) through associations with beauty 
and dreams about the future (money, Customs Officer, Music 
Band). Stage design for the performance included pictures and 
images made by the young, whose task was to transfer their 
ideas to paper. Then the project was developed for four weeks 
by means of the Internet.

All tips and comments from the director were sent by e-
mail and by chat; rehearsals were transmitted live using Skype 
conferences and all changes based on the tips from the director 
(who was then in Berlin) were made. Then, for 4 days at the Bi-
ennial of Art for Children (3-6 June), the final changes to stage 
design, costumes and acting were made. The performance was 
finally staged twice, on 6 June.

The show features various characters. They have different 
functions, interact with each other, act on their own or introduce 
new themes. The ideas for the leading characters in the per-
formance originated at a brainstorming meeting of the young 
and developed to the full in the final staging. The floor of the 
stage in front of the curtain is covered with various, partly child-
like symbols such as little cars, dollar symbols or rainbows. The 
characters of the play are:
 Traveller – wearing British outfit, which symbolises travel 

plans of the young people; he carries a backpack and has a bike 
plastered with travel leaflets;
 Customs Officer – half-angel, wearing a red-and-white 

outfit; he opens the way to Poland, stamps passports, mea- 
sures people;
 Superfan – he keeps writing letters to his idol; he is wear-

ing heart-shaped glasses and a paper costume from a teenage 
magazine;

 Dreamer – he does nothing, he only lies on his dream is-
land wearing dream spectacles with flowered glasses;
 Nature – she gives out flowers and plants and dances from 

time to time;
 Sisyphos Band – it stands in the backstage near the cur-

tain; it embodies the combination of a machine and human be-
ing, it is also presented as a hamster wheel projected onto the 
screen from a projector;
 Seller – he walks around the auditorium and sells “dream 

glasses”, then he invites audience members to a dream zone;
 Money Distributor and Money Printers – they symbolise 

greed, richness, consumption, power. Distributor walks from the 
audience to the stage; a fan makes the money fly around;
 Radio Delhi Speaker and Secretary – they sit on high chairs 

and read letters brought to them by Traveller.
The stage design looks as follows:
 the back wall and floor are covered with symbols invented 

by the young, such as a car, a woman, money, symbols of work, 
etc.
 a square-shaped room has audience on three sides; the 

audience are given clean sheets of paper and pens at the very 
beginning; Seller and Money Distributor move around the audi-
torium; Traveller collects letters from the audience,
 at the end of the room, on the left, there are the Band and 

two Robot Dancers, there are two tennis umpire’s chairs on the 
right, one occupied by Speaker with a megaphone and the other 
by Secretary, who types,
 in the middle of the stage there is Superfan’s table, plas-

tered with his idols’ posters, covered with letters to idols and 
their photos; there is the dream zone next to Superfan’s table: 
colourful cushions, blankets, people wearing special glasses, ly-
ing and dreaming,
 at the very front of the stage there is a border post where 

Customs Officer checks passports and changes music from a CD 
player after each round,
 at the front on the right there is a money print shop:  

a huge duplicating machine, a few guillotines, a fan.
The performance consists of twelve rounds. During each 

round Traveller walks around the stage, collecting letters from 
the audience and Superfan about the topics provided each 
time by Customs Officer (e.g. Away with borders?; Make love 
not war; To be a good person; PLN 1,200 gross generation; 
etc.). Next, he hands the letters to Speaker, who reads them 

out through the megaphone. Af-
ter each round the audience can 
write about a different topic and 
the output is again read out loud. 
All the characters appear at differ-
ent moments but approximately 
from the 6th round on, they all act 
simultaneously till the end. At the 
final, the audience and the Band 
play together various percussion 
instruments provided by the di-
rector earlier.

 The aim of the project was 
to create an impressionistic work 
upon the topic of Dreams and 
Beauty. The young people had  
a chance to create their own cha- 
racters, drama and stage design 
on the basis of their dreams and 
ideas of beauty. The audience 
were very eager to join the show 
as dreamers, music players or 
actors; they could express their 
opinions on different topics and 
problems of the young. Multime-
dia were used to make the per-
formance; the rehearsals were 
carried out in English on the In-
ternet, which was of great educa-
tional value for the young.

Łukasz Muciok
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16. Biennale Sztuki dla Dziecka, Poznań 2007 The 16th Biennial of Art for Children, Poznań 2007

CENTRUM
SZTUKI DZIECKA

W POZNANIU

8. Letnie Pogotowie Sztuki, Poznań 2007 The 8th Summer Art Service, Poznań 2007

www.csdpoznan.pl

www.stowarzyszeniemagazyn.org



Organizatorzy Organizers 27

GK Collection#1 - wystawa Sztuki z kolekcji Grażyny Kulczyk, 
Poznań 2007 

GK Collection#1 - The art exhibition from Grażyna Kulczyk’s 
collection, Poznań 2007 

www.starybrowar.pl

www.kulczykfoundation.pl
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Polski Komitet

Międzynarodowego Stowarzyszenia

Wychowania przez Sztukę

5. Pod gwiaździstym niebem, Giżycko 2006 The 5th Under a Starry Sky project, Giżycko 2006

Leon Tarasewicz w Wyższej Szkole  Nauk  Humanistycznych i Dziennikarstwa
Leon Tarasewicz in the School of Humanities and Journalism

www.inseapoland.org

www.wsnhid.pl



Zespół realizujący Producers 29

Marcin Berdyszak
Born in Poznań on 6 November 1964. He received a degree  
in painting from Professor Włodzimierz Dudkowiak and in 
sculpture from Professor Maciej Szańkowski at the Academy  
of Fine Arts in Poznań in 1988. Since 1989 he has been  
cooperating with the AFA in Poznan, where he is now a lecturer 
and runs a studio of educational creativity workshops at the 
Faculty of Artistic Education. He is also in charge of a studio  
of sculpture at the Institute of Design of the Koszalin  
University of Technology. He is a member of the MAGAZYN Art 
and Education Association, which he founded together with 
Tadeusz Wieczorek, Piotr Pawlak and Wojciech Nowak.
He specialises in installation, object and drawing.  
He has presented his works at numerous collective  
and individual exhibitions in Poland, Germany, Slovakia,  
Finland, Sweden, Japan, Mexico, the UK, Lithuania,  
USA and other countries. In his works he focuses on fruit.  
He studies the boundaries between culture and nature and 
their mutual relations. He also works on scents.  
He is interested in the issue of fruit in relation to time,  
memory, illusion or imitation. His art touches upon the  
problems of unification, consumption, new sentiments and 
artificially stirred emotions. He is also interested in culturally 
constructed stereotypes and their functioning in various  
contexts. Moreover, he studies abuse as a way to achieve  
perfection, and the issue of artificial instinct. His recent 
projects focus on ‘cultural conditioning’:  
mechanical assessment of reality and standardisation  
of feelings and opinions concerning morality.
e-mail: owoc@tenbit.pl

Marcin Berdyszak
Urodzony 6 listopada 1964 roku w Poznaniu. Dyplom  

z malarstwa w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka oraz  
z rzeźby w pracowni prof. Macieja Szańkowskiego w PWSSP  

w Poznaniuw 1988 roku. Od 1989 roku związany z Akademią 
Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie obecnie jest profesorem  

i prowadzi pracownię warsztatów twórczości edukacyjnej  
na Wydziale Edukacji Artystycznej. Prowadzi  

również pracownię rzeźby w Instytucie Wzornictwa  
Politechniki Koszalińskiej. Członek Stowarzyszenia  

Artystyczno-Edukacyjnego Magazyn, którego jest współzałoży-
cielem wraz z Tadeuszem Wieczorkiem, Piotrem Pawlakiem  
i Wojciechem Nowakiem. Zajmuje się instalacją, obiektem, 

rysunkiem. Swoje prace prezentował na różnych wystawach 
zbiorowych i indywidualnych między innymi w Polsce, Niem-

czech, Słowacji, Finlandii, Szwecji, Japonii, Meksyku, Wielkiej 
Brytanii, Litwie i USA. W swoich pracach artysta zajmuje się 

owocami. Bada granice kultury i natury oraz ich wzajemnych 
relacji. Pracuje także z zapachami. Interesuje go owoc  

w relacji do czasu, pamięci, iluzji czy imitacji. W swojej 
twórczości porusza takie problemy jak problem unifikacji, 

konsumpcji, nowych sentymentów i emocji prowokowanych 
sztucznie. Interesuje się również stereotypami wypracowywa-

nymi przez kulturę i ich funkcjonowaniem w różnych kon-
tekstach. Zajmuje się też nadużyciem jako formą osiągania do-

skonałości oraz zagadnieniem sztucznego instynktu. Ostatnie 
realizacje dotyczą problemu tresury kulturowej, mechaniczne-

go wartościowania rzeczywistości i standaryzacji odczuć i opinii  
dotyczących moralności.

e-mail: owoc@tenbit.pl    

Magdalena Parnasow
Urodzona 8 sierpnia 1975 roku w Poznaniu.  

Od 2003 roku pracuje jako asystentka prof. Marcina Berdysza-
ka na ASP w Poznaniu. W latach 2003–2006 pełniła funkcję 
skarbnika Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzy-

szenia Wychowania przez sztukę (InSEA). Od 2007 roku jest 
wiceprzewodniczącą tego Stowarzyszenia.

Studia ukończyła na ASP w Poznaniu na Wydziale  
Edukacji Artystycznej w dwóch zakresach: krytyk i promotor 

sztuki oraz edukator artystyczny. Studiowała także na Wydzia-
le Grafiki tej samej uczelni. Zrobiła dyplom w zakresie grafiki 

warsztatowej i w zakresie malarstwa sztalugowego.  
W 2004 roku została laureatką Programu Stypendialnego  
Ministra Kultury „Młoda Polska”. Zajmuje się malarstwem, 

rysunkiem oraz litografią. Brała udział w licznych działaniach 
warsztatowych dla dzieci, młodzieży a także dla osób dorosłych 

pochodzących z różnych grup społecznych. Była uczestniczką 
wystaw w kraju i za granicą.

e-mail: pracowniawarsztatow@o2.pl

Magdalena Parnasow
Born in Poznań on 8 August 1975. Since 2003 she has been  
an assistant to Professor Marcin Berdyszak of the Academy  
of Fine Arts in Poznań. In the years 2003–2006 she was the 
Treasurer for the Polish Committee of the International Society 
for Education through Art (InSEA). She has been the Vice 
President of the Association since 2007.
She graduated from the Art Education School of the Academy 
of Fine Arts in Poznań with a diploma in two fields:  
art criticism/promotion and art education. She also studied  
at the Graphic Arts School of the Academy. She has a diploma 
in art printing and easel painting. In 2004 she received  
a Young Poland Scholarship from the Minister of Culture.  
She deals with painting, graphic arts and lithography.  
She took part in numerous workshops for children, young 
people and adults from various social groups.  
She contributed to a number of exhibitions in Poland  
and abroad.
e-mail: pracowniawarsztatow@o2.pl
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Krzysztof Dziemian
Born on 21 September 1981 in Suwałki. An organiser  
of cultural activities, photographer, stilt walker, culture expert. 
He lives in Poznan, but would rather live in his native region  
of Suwalki. For 11 years now he has been involved in the  
activities of the youth amateur Theatre of Black and White 
Forms PLAMA (www.teatr-plama.art.pl), a founder and board 
member of the Social and Artistic Activity Association  
NIE PO DRODZE (www.niepodrodze.org), founder and  
coordinator of a cyclical Theatre-Actions festival  
(www.teatr-akcje.pl). He organises international youth 
exchange projects, theatre performances and other events 
connected with art, community life, education and environ-
mental protection. He has been employed as an art instructor / 
producer at the Children’s Art Centre since March 2006.  
In September 2006 he started training for a sociotherapist.
e-mail: kdziemian@niepodrodze.org

Krzysztof Dziemian
Urodzony 21 września 1981 roku w Suwałkach.  

Animator kultury, fotografik, szczudlarz, kulturoznawca.  
Mieszka w Poznaniu, chciałby na Suwalszczyźnie. Od 11 lat 
działa w młodzieżowym, amatorskim Teatrze Form Czarno-

Białych „Plama” (www.teatr-plama.art.pl), założyciel i członek 
zarządu Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej  

„Nie Po Drodze” (www.niepodrodze.org), twórca i koordynator 
cyklicznego festiwalu „Teatr-Akcje” (www.teatr-akcje.pl).  
Realizuje projekty międzynarodowej wymiany młodzieży,  

spektakle teatralne i inne przedsięwzięcia artystyczne,  
społeczne, edukacyjne i ekologiczne. Od marca 2006 jako 

instruktor/producent pracuje w Centrum Sztuki Dziecka  
w Poznaniu. Od września 2006 szkoli się na socjoterapeutę.

e-mail: kdziemian@niepodrodze.org

Wojciech Nowak
Urodzony w Lesznie 5 lipca 1954 roku, zamieszkały  

w Poznaniu. Ukończył filologię polską ze specjalnością teatrolo-
gia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Pracował w Poznań-

skim Teatrze Lalki i Aktora Marcinek jako asystent reżysera  
i kierownik filii teatru. Od 1987 roku pracuje w Centrum Sztuki 

Dziecka w Poznaniu, zajmuje się produkcją imprez artystycz-
nych. Prowadzi zajęcia z zakresu produkcji teatralnej i estrado-

wej w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.  
Członek założyciel Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego 
Magazyn. Aktywnie uczestniczy w działaniach stowarzyszenia.

e-mail: voyteknovak@wp.pl

Wojciech Nowak
Born on 5 July 1954 in Leszno, resident in Poznań.
Nowak graduated from Polish Philology – Theatrology at Adam 
Mickiewicz University in Poznań. He worked in Marcinek Actor 
and Puppet Theatre in Poznań as a director’s assistant and as 
a manager of theatre’s branches. Since 1987 he has worked 
in Children’s Art Centre in Poznań, he is responsible for the 
production of artistic events. He conducts classes in theatrical 
and entertainment production at the Poznań School of Social 
Sciences. He is the founder and member of MAGAZYN Art and 
Education Association and he actively participates in Associa-
tion’s activity.
e-mail: voyteknovak@wp.pl

Tadeusz Wieczorek
Urodzony w Wolicach, woj. bydgoskie, 23 lutego 1956 roku.

Artysta malarz, animator edukacji przez sztukę. 
Mieszka w Suchym Lesie. 1975-80 studia z malarstwa sztalu-
gowego w pracowni prof. N. Skupniewicza, a także w pracow-
niach prof. A. Kurzawskiego i prof. T. Brzozowskiego w PWSSP 
w Poznaniu. 1981-83 nauczyciel w Państwowym Liceum Sztuk  
Plastycznych w Poznaniu, od 1984 główny instruktor plastyki  

w Ogólnopolskim Ośrodku Sztuki dla Dzieci i Młodzieży,  
obecnym Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Od roku 2000 
prezes Stowarzyszenia Artystyczno-Edukacyjnego Magazyn,  
od listopada 2002 przewodniczący Polskiego Komitetu Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę 
(InSEA). Od 1985 roku wystawia indywidualnie i zbiorowo  

w kraju i za granicą. Od 1994 realizuje projekty artystyczno- 
-edukacyjne dla dzieci i młodzieży w kraju i za granicą.

e-mail: tadeusz.wieczorek@wp.pl

Tadeusz Wieczorek
Born on 23 February 1956 in Wolice, Province of Bydgoszcz, 
Poland. Artist, painter, ‘education-through-art’ animator. 
Residing at Suchy Las. 1975-80 Studies at the State School  
of Fine Arts (PWSSP) in Poznań in the classes of professors  
N. Skupniewicz, A. Kurzawski and T. Brzozowski. Degree in 
Easel Painting under the direction of prof. N. Skupniewicz.
1981-83 Teacher at the State School of Fine Arts in Poznań. 
Since 1984 Visual arts instructor-in-chief at the National  
Centre of Art for Children and Young People (now Children’s Art 
Centre) in Poznań. 2000 Chairman of the MAGAZYN Art and 
Education Association. Since November 2002 President of the  
Polish Committee of the International Society for Education 
through Art (InSEA). Since 1985 – individual and collective 
exhibitions in Poland and abroad. Since 1994 – educational- 
-artistic projects for children and adolescents in Poland  
and abroad.
e-mail: tadeusz.wieczorek@wp.pl
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Czas na zmiany

W to, że Kieszeń Vincenta na stałe wpisała się w corocz-
ny harmonogram zajęć adresowanych do dzieci i młodzieży nie 
wątpimy.

Wszyscy wiemy, jak ważną funkcję w procesie kształcenia  
i rozwoju osobowości pełnią warsztaty twórcze. 

Niepodważalnym faktem jest to, że dzięki działaniom odby-
wającym się w ramach Kieszeni Vincenta każdy uczestnik pro-
jektu ma stworzone odpowiednie warunki do indywidualnego 
rozwoju poprzez pracę w grupie i kontakt z drugą osobą.

Każdy warsztat jest twórczą sytuacją będącą bodźcem do 
zdobywania doświadczeń, nabywania umiejętności oraz do do-
konującego się dzięki kreatywnemu działaniu samorozwojowi.

Wszyscy doceniamy trud i zaangażowanie organizatorów, 
biorących udział w projekcie profesorów poszczególnych uczelni, 
ich studentów oraz współpracujących z Centrum Sztuki Dziecka 
nauczycieli. 

Poproszona o napisanie kilku zdań podsumowujących tego-
roczną, szóstą już edycję Międzynarodowych Warsztatów Niepo-
koju Twórczego Kieszeń Vincenta 2007, zaczęłam się zastana-
wiać czym ona dla mnie jest i jak ja ją dzisiaj spostrzegam?

Jedne ze swoich pierwszych kroków jakie stawiałam w ob- 
szarze prowadzenia warsztatów twórczych związane były z po- 
czątkami tego projektu. Uczestnictwo w nim było dla mnie 
ogromnym przeżyciem i doskonałą lekcją. Od tego czasu każdy 
początek maja rezerwuję sobie w kalendarzu zajęć (robię to już 
mechanicznie) właśnie na działania w parku na Cytadeli. Projekt 
ten funkcjonuje w moim życiu jako swoiste święto, które wiem, 
że się pojawi o stałej porze i w niezmienionej formie, w kolej-
nych latach. Po chwili zastanowienia pojawiła się u mnie reflek-
sja dotycząca „rzeczywistej kondycji” Kieszeni Vincenta. 

Czasami poddając się zjawisku powtarzalności, zatracamy 
czujność i nie kontrolujemy dostatecznie jakości naszych po-
czynań. To, co robimy, staje się w pewien sposób mechaniczne 
i odruchowe.

Oczywiście nie wątpię w duże znaczenie i ogromną wartość 
działań odbywających się w ramach projektu, o którym zresztą 
sama już napisałam wiele pochlebnych słów. Zastanawiam się 
jednak, czy nie nadszedł czas zmian samej formuły warsztatów, 
materiałów z jakich korzystamy oraz systemu pracy zespołowej 
itp.? Mam wrażenie, że dzieci i my sami zdążyliśmy się już przy-
zwyczaić do dotychczasowej formy spotkań oraz metod pracy.

Niestety przyzwyczajenie, które mam na myśli jest nieko-
rzystne dla rozwoju wyobraźni i kreatywności. Staje się pew-
nym schematem, według którego postępujemy w trakcie two-
rzenia projektów, w trakcie działania i w sposobie ujmowania 
poszczególnych zagadnień. Zadaniem warsztatów jest łamanie 
konwenansów, wszelkich „sposobów – recept na...” i stereoty-
pów. Zatem warsztaty nie powinny operować schematycznością 
i swoistą przewidywalnością. Spotkania o takim charakterze 
muszą budzić emocje u wszystkich zainteresowanych tym pro-
jektem.

Organizatorzy i prowadzący działania ciągle muszą być 
„naładowani” nowymi, „świeżymi” pomysłami. Będą wówczas  
w stanie zaprojektować najwyższej jakości prowokacje twórcze. 
Dzięki zmianie formuły możliwe będzie utrzymanie wysokiego 
poziomu propozycji warsztatowych oraz zaistnieje szansa „zara-
żania” zapałem oraz radością tworzenia większego grona osób. 

Chcąc zdziałać jak najwięcej poprzez swoje założenia edu-
kacyjne, czasami musimy spojrzeć z pewnego dystansu na to, 
co robimy. Chcąc iść do przodu, powinniśmy na moment się 
zatrzymać, popatrzeć, zauważyć a następnie pod wpływem re-
fleksji zacząć działać dalej ze wzmożoną siłą i energią, mając 
przekonanie o słuszności oraz sensowności naszych czynów. 

Jest to możliwe dzięki przekształceniu i zmianom istniejącej 
od lat formuły projektu.

Magdalena Parnasow

Time for a Change

We do not doubt that the Vincent’s Pocket has become an 
inherent part of a yearly programme of events aimed at children 
and young people.

We all know how important creative workshops are in the 
process of education and individual development.

Undoubtedly, the activities within the Vincent’s Pocket give 
each participant a chance to develop individually through team 
work and contact with other people.

Every workshop is a creative situation, which is an incentive 
to gather new experiences, to gain new skills and to develop 
through creative work.

We all appreciate effort and dedication of the organisers, 
professors from various universities which take part in the 
project, their students and teachers who co-operate with the 
Children’s Art Centre.

When I was asked to write a brief summary of this year’s 
6th Vincent’s Pocket International Creative Anxiety Workshops 
2007, I started thinking what this event means to me and how 
I perceive it today.

Some of my first steps in creative workshop leadership were 
connected with the beginnings of this project. Participating in 
it was a great experience for me and taught me a wonderful 
lesson. Since that time I have always, almost mechanically, 
marked this event in my diary: early May, Cytadela park, Vin-
cent’s Pocket. I have started celebrating this event, at the same 
time and in the same form, year in, year out. However, after 
a moment’s thought, I reflected on the actual condition of the 
Vincent’s Pocket.

Sometimes, when we give in to routines, we lose our vigi-
lance and do not control the quality of our actions as much as 
we ought to. As a result, whatever we do becomes somehow 
mechanical and habitual.

Naturally, I am not questioning the importance and great 
value of activities within the project, about which I myself have 
written a lot of favourable words. I cannot help thinking, ho- 
wever, that the time has come for a change of the format of the 
workshops, of the materials we use, of our team work system, 
etc. I get the impression that both children and ourselves have 
already got used to this form of meetings and these methods 
of work.

Unfortunately, the habit which I have in mind does not pro-
mote development of imagination or creativity. It turns into 
some kind of a pattern followed every time we design projects, 
act and address particular problems. The aim of the workshops 
is to break the convention, to give up all sorts of ‘methods’, 
‘recipes for…’ and stereotypes. Thus, workshops should not 
make use of any patterns and ought to avoid predictability. Such 
meetings are supposed to stir emotions in anyone who is inte- 
rested in the project.

The organisers and workshop leaders must always be 
‘steaming’ with new, ‘fresh’ ideas. Only then will they be able to 
design best quality creative provocations. If the project format 
changes, it will be possible to maintain good quality of workshop 
events and, consequently, many more people will become ‘in-
fected’ with enthusiasm and creative joy.

If we are to do our best in educating young people, we 
sometimes have to look from a distance at what we do. If we 
are to develop, we should stop for a moment, watch, see, and 
then, upon reflection, go back to work with even greater enthu-
siasm and energy, convinced that we are right and our actions 
make sense.

It is possible only if we re-design and change the old format 
of the project.

Magdalena Parnasow
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Uczestnicy forum i warsztatów/ Forum and workshop participants

Polska/Poland
Jerzy Moszkowicz e-mail: jmoszkowicz@csdpoznan.pl, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, www.csdpoznan.pl
Agnieszka Sumelka e-mail: office@kulczykfoundation.pl, Kulczyk Foundation, www.kulczykfoundation.pl
Kinga Nowacka e-mail: kinga.nowacka@wsnhid.pl, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa www.wsnhid.pl
prof. Marcin Berdyszak e-mail: owoc@tenbit.pl, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, www.asp.poznan.pl
Magdalena Parnasow e-mail: pracowniawarsztatow@o2.pl
Tadeusz Wieczorek e-mail: tadeusz.wieczorek@wp.pl, Stowarzysznie Artystyczno-Edukacyjne Magazyn
Wojciech Nowak e-mail: voyteknovak@wp.pl, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
Sylwester Mocur e-mail: sylmoc@poczta.fm, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, www.pwsz.glogow.pl
dr Mirosława Moszkowicz e-mail: mira.moszkowicz@gmail.com, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, www.ap.krakow.pl
Krzysztof Dziemian e-mail: kdziemian@niepodrodze.org, Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”, 
www.niepodrodze.org
Agata Włodarczyk e-mail: agata.wlodarczyk@niepodrodze.org
Tomasz Dettloff e-mail: dettloff@poczta.onet.pl, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Polska), www.uj.edu.pl
Maciej Jabłoński e-mail: macjablo@interia.pl, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź, www.wshe.lodz.pl
Krzysztof Wosik e-mail: k.wosik@wp.pl, Studio Edukacji Twórczej „Przygoda” w Łodzi
Aleksandra Sojak-Borodo e-mail: osojak@hotmail.com, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www. umk.pl

Studenci i goście/Students and guests
Robert Bodnar, Marta Bosowska, Tomasz Drewicz, Marta Kotecka, Anna Mazur, Maja Pocgaj, Agnieszka Bugiel, Izabela Kasprowicz, 
Marta Kotyńska, Konrad Karwowski, Maksymilian Skolik, Katarzyna Tarnowska, Anna Węgrzyn, Anna Fac-Biedziuk, Paulina Gorlew-
ska, Natalia Kabiesz, Weronika Kulas, Magdalena Lehman, Julian Piętka, Tadeusz Trociński, Kamila Tworek, Łukasz Leszczyński, Ka-
rolina Gil, Dominika Rudowicz, Katarzyna Śmiały, Anna Weremczuk, Aleksandra Kucewicz, Joanna Surlejewska, Elżbieta Trzebska, 
Nika Tarnowska, dr Monika Nęcka, prof. Wiesław Smużny, mgr Izabela Jędrulak-Mocur, Michał Bałdyga, Anna Bera, Elżbieta Cios, 
Alicja Frąckowiak, Emilia Oksentowicz, Karolina Szeska, Magdalena Szmigiel, Marta Wyszyńska

Czechy/Czech Republic
doc. mgr Jiri Suruvka e-mail: suruvka@quick.cz , e-mail:jiri.suruvka@osu.cz, Uniwersytet w Ostrawie, www.osu.cz/ipus

Studenci i goście/ Students and guests
Denisa Fialova, Marek Lukáš, Janusz Niedoba

Niemcy/Germany
Robert Abst e-mail: robertabts@gmx.net, LandKunstLeben e.V., www.landkunstleben.de
prof. Mike Hentz e-mail: metronam@gmx.net, Akademia Sztuk Pięknych w Stuttgarcie, www.abk-stuttgart.de
Michael Kurzwelly e-mail: kurzwelly@arttrans.de, Słubfurt e.V.  www. slubfurt.net
prof. Andreas Mayer-Brennenstuhl e-mail: mayerbrennenst@aol.com, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Schwäbisch Hall
Christine Lauenstein e-mail: c.lauenstein@broellin.de, Schloss Bröllin e.V. www.broellin.de
Julia Rieger e-mail: KiKuWe@t-online.de, Trägerverein Freies Kinderhaus Nürtingen,www.kikuwe.de
Roland Schefferski e-mail: schefferski@versanet.de

Studenci i goście/Students and guests
Julia Brielmann, Anna Noebels, Lauschke Loreen, Melanie Wehrmann, Sebastian Schäuffele, Berna Güllerbasli, Alexander Rösch, 
Mirjam Koring, Nada el Mahamid, Gerad Couty, Andreas Kurths

Słowacja/Slovakia
dr Daniela Hrehova e-mail: daniela.hrehova@post.
sk, Uniwersytet w Koszycach, www.tuke.sk

Studenci/Students
Vladimira Mikova, Monika Murínová

doc. Anton Jusko e-mail: juan@unipo.sk, Uniwersy-
stet w Preszowie, www.unipo.sk

Studenci/Students
Tatiana Bilančikova, Anna Szabova

Ukraina/Ukraine
prof. Michał Opalew e-mail: mike@ksada.edu.ua, 
Państwowa Akademia Projektowania i Sztuki w Char-
kowie, www.ksada.org

Studenci/Students
Olga Lazebnik, Marianna Muraszko
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Opieka artystyczna nad projektami studentów/Art moderators for students’ projects

prof. Marcin Berdyszak e-mail: owoc@tenbit.pl
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (Polska)/Academy of Fine Arts in Poznań (Poland)

prof. Eugeniusz Delekta e-mail: eugeniusz.delekta@neostrada.pl
Uniwersytet Śląski, Wydział Artystyczny w Cieszynie (Polska)/University of Silesia, Faculty of Art in Cieszyn (Poland)

reż. Tomasz Dettloff e-mail: dettloff@poczta.onet.pl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Polska)/Jagiellonian University in Kraków (Poland)

prof. Mike Hentz e-mail: metronam@gmx.net
Akademia Sztuk Pięknych w Stuttgardzie (Niemcy)/University of Arts in Stuttgart (Germany)

dr Daniela Hrehova e-mail: daniela.hrehova@post.sk
Uniwersytet w Koszycach (Słowacja)/Technical University of Košice (Slovakia)

mgr Maciej Jabłoński e-mail: macjablo@interia.pl
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (Polska)/Academy of Humanities and Economics in Łódź (Poland)

prof. Eugeniusz Józefowski e-mail: jozefowski@pwsz.glogow.pl
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Polska)/Jan Długosz University in Częstochowa (Poland)

doc. dr Anton Jusko e-mail: juan@unipo.sk
Uniwersytet w Preszowie (Słowacja)/Presov University (Slovakia)

prof. Wiesław Karolak e-mail: wkarolak@wshe.lodz.pl
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (Polska)/Academy of Fine Arts in Łódź (Poland)

prof. Andreas Mayer-Brennenstuhl e-mail: mayerbrennenst@aol.com
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Schwäbisch Hall, (Niemcy)/University of Applied Sciences in Schwäbisch Hall (Germany)

mgr Sylwester Mocur e-mail: sylmoc@poczta.fm
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie (Polska)/State College in Głogów (Poland)

dr Mirosława Moszkowicz e-mail: mira.moszkowicz@gmail.com 
Akademia Pedagogiczna w Krakowie (Polska)/University of Education in Kraków (Poland)

prof. Michał Opalew e-mail: mike@ksada.edu.ua
Państwowa Akademia Projektowania i Sztuki w Charkowie (Ukraina)/Kharkiv University of Arts (Ukraine)

doc. Jirzi Suruvka e-mail: jiri.suruvka@osu.cz
Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)/University of Ostrava (Czech Republic)

prof. Wiesław Smużny e-mail: wiesny@o2.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)/Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)

mgr Katarzyna Turosieńska e-mail: turosienska@wp.pl
Uniwersytet w Białymstoku (Polska)/University of Białystok (Poland)
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