Pomysł na warsztat / temat: Pojęciokształty
Scenariusz warsztatów dla klas IV–VI poświęconych poezji konkretnej, realizowanych
ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Stanisława Dróżdża.
Scenariusz może zostać wykorzystany dla przedmiotów: plastyka lub język polski

Tr e ś c i
nauczania

Poezja konkretna
Wzór

Pojęciokształty

Dekoracja

Mural

Przeskalowanie

Symbol

Znaczenie

/ plastyczny wymiar tekstu jako integralna część znaczenia
/ wartość pisma jako obrazu
/ tworzenie kompozycji
/ przeniesienie tekstu w nową sferę – przestrzeń ekspozycyjną, przestrzeń użytkową
/ relacja słowo–otoczenie
/ obecność tekstu w przestrzeni miejskiej

Cele
operacyjne
(wybrane)

Uczniowie:
/ wiedzą, czym jest pojęciokształt, mural
/ znają wybrane prace Stanisława Dróżdża
/ znają różnicę między znaczeniem słowa a jego formą wizualną
/ znają różne sposoby tworzenia obrazów za pomocą słów, liter, cyfr oraz znaków
interpunkcyjnych
/ rozumieją dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów
/ potrafią wykonać projekt dla wymyślonego przez siebie pomysłu
/ potrafią zrealizować projekt w wybranej formie plastycznej

Treści realizowane podczas warsztatu odpowiadają wymogom podstawy programowej dla klas IV–VI. Jeśli chcesz zapoznać się z nimi
szczegółowo, przejdź do ostatnich stron tego scenariusza.

Formy pracy
indywidualna

zbiorowa

grupowa
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PRZEBIEG
WA R S Z AT Ó W:

I.CZAS NA OTWIERANIE GŁOWY

zdjęcia oraz opisy do zdjęć znajdziesz
w materiałach dydaktycznych nr 1

1

Rozpocznij warsztaty od wspólnego zastanowienia się, czego potrzebujemy, by tworzyć.
Pokaż uczniom biały slajd lub białą kartkę. Porozmawiajcie o materiałach, których może
używać pisarz oraz malarz. Czym się różnią, a co mają ze sobą wspólnego?

2

Zabawa z postrzeganiem. Jak postrzegamy znaki i kiedy zaczynamy widzieć w nich
litery? Skorzystaj z gotowych przykładów lub zaproponuj swoje kompozycje z liter.

3

Litery mogą być ornamentem! Przedstawienie
funkcji dekoracyjnej pisma – pismo arabskie,
znaki chińskie, współczesne aranżacje wnętrz.
Pokaż kilka inspirujących przykładów z książek
lub z internetu.

4

/1a

Pokaż uczniom wiersze, które przybierają
ciekawe kształty. Sprawdź, jak zareagują na
kaligram Guillaume'a Apollinaire'a w kształcie
wieży Eifﬂa.
Hasło do rozpracowania: kaligramy.
/1b

5

Obrazy tworzone za pomocą znaków interpunkcyjnych, cyfr oraz liter.
Wpisz w wyszukiwarkę internetową Typewritten Portraits Nadine Faye James Prace
lub znajdź inne przykłady tych nietypowych obrazów.

6

Nie czytać – pismo jako medium do odczytywania. Zwróć uwagę na trudności związane
z postrzeganiem strony plastycznej pisma. Zapytaj uczniów: od kiedy potraﬁą czytać?
Czy pamiętają, jak widzieli pismo, zanim nauczyli się je odczytywać. Czy litery rozsypane
na kartce mogą być odbierane jako obraz?
Zaprezentuj prace Stanisława Dróżdża, np. Nie czytać, Słowo, Literki

7

Kim był Stanisław Dróżdż? Przybliżenie postaci.

8

Pojęciokształty – zapoznanie z pojęciem. Zwróć
uwagę na znaczenie oraz formę pojęciokształtów.
Zaprezentuj prace Stanisława Dróżdża,
np. Klepsydra, Trójkąt, Koło.
/1c

2

9

Gra z widzem. Instalacje, które stworzył Dróżdż,
wprowadzały widza w specyﬁczne pole gry.
Porozmawiaj o pracach Między oraz Alea iacta est.

10

Murale w przestrzeni Wrocławia zrealizowane
w ramach projektu Ścieżki tekstu, np. Zapominanie,
optimum.
/1d

/1e

/1f

METODA
prezentacja oraz
rozmowa

CZAS
30 minut

POMOCE DYDAKTYCZNE
komputer, projektor
(mogą też być wydruki i książki)

Stanisław Dróżdż na świat przyszedł 15 maja 1939 roku w Sławkowie, zmarł natomiast 29 marca 2009 roku
we Wrocławiu. W latach 1959–1964 studiował polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, na której w 1979 roku
otrzymał dyplom magistra za pracę monograﬁczną na temat polskiej poezji konkretnej. Członek Związku Polskich
Artystów Plastyków od roku 1975. Uznany za najwybitniejszego przedstawiciela nurtu poezji konkretnej w Polsce

„

oraz jego aktywnego animatora w latach 70. i 80. Dokumentator, inicjator i współorganizator spotkań konkretystów
oraz wielu sesji teoretycznych, m.in. III Ogólnopolskiej Sesji Teoretycznoliterackiej w Dąbrowie Górniczej oraz
V Ogólnopolskiej Sesji Teoretyczno-Krytycznej pt. Poezja konkretna a/i inne/ różne dziedziny sztuki w roku 1990.
Początkowo aktywny na polu poezji tradycyjnej, zaś od 1967 roku tworzy pojęciokształty. Wymieniany pośród

„

twórców polskiej sztuki awangardowej, czego wyrazem stała się realizacja dzieła Alea iacta est jako głównej
propozycji Pawilonu Polskiego na 50. Biennale Sztuki w Wenecji w 2003 roku. W posiadaniu jego dzieł są m.in.
galeria Foksal, Warszawa; Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa; Muzeum Narodowe,
Wrocław; The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, USA; Museum of Modern Art, Hünfeld, Niemcy; Muzeum
Współczesne Wrocław.
Na podstawie: Stanisław Dróżdż. początekoniec. Pojęciokształty. Poezja konkretna.
Prace z lat 1967–2007, kat.wyst., red. Elżbieta Łubowicz, Wrocław 2009, s. 229.
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„

Poezja konkretna to nurt poetycko-artystyczny, w którym znaczenie tekstu jest równie istotne co graﬁczny
kształt wyrazów lub liter oraz ich rozmieszczenie względem siebie i strony. W utworach poezji konkretnej zostaje
uwydatniona funkcja materialności tekstu, czyli jakości wizualne pisma. Angielski termin „concrete poetry”

„

często jest tłumaczony jako „poezja betonowa”.

Małgorzata Dawidek*
* Ścieżki tekstu. Prezentacja twórczości Stanisława Dróżdża w przestrzeni publicznej Wrocławia,
[w:] Przewodnik po historycznych i współczesnych miejscach Wrocławia związanych z nurtem
konkretystycznym i twórczością Stanisława Dróżdża, wyd. Fundacja Art Transparent, Wrocław 2016.

Kaligram – wiersz zapisany w taki sposób, by forma plastyczna dopowiadała jego treść; może przypominać
osobę, drzewo, huragan itp.

II.CZAS NA ZWIEDZANIE

materiały dydaktyczne nr 2

Jeśli realizujesz zajęcia w muzeum, to koniecznie odwiedź wystawę, na której uczniowie
będą mieli okazję pooglądać prace Stanisława Dróżdża na żywo (ewentualnie zaprezentuj
zdjęcia z wystawy, gdy lekcja realizowana jest w szkole). Porozmawiaj m.in. o pracach
Klepsydra, Wycięte, Między, Zza.
METODA
wystawie lub
prezentacja i rozmowa

CZAS
15–20 minut

POMOCE DYDAKTYCZNE
wystawa lub komputer
(mogą też być wydruki i książki)

Prace Stanisława Dróżdża są prezentowane m.in. na wystawie stałej Pojęciokształty
w Muzeum Współczesnym Wrocław.
Więcej informacji: www.muzeumwspolczesne.pl

III. CZAS NA TWÓRCZE DZIAŁANIE

Ćwiczenie
na rozgrzewkę

Uczniowie losują (w parach) wydrukowane na kartkach w formacie A5 przeskalowane
zaimki oraz przyimki. Zadaniem uczniów jest znalezienie odpowiedniego miejsca,
z którym owa część mowy nawiązywałaby relację lub w jakiś sposób je dopowiadała
(np. umieszczone na ziemi przy drzwiach słowo przez może wskazywać na przechodzenie
przez nie). W tym celu należy odbyć spacer po wybranych piętrach muzeum lub piętrze
szkoły. Po wybraniu odpowiedniego miejsca i położeniu w nim kartki ze słowem grupa
zbiera się w wyznaczonym miejscu, a następnie wspólnie udaje na przechadzkę po
lokalizacjach. Uczniowie zastanawiają się nad możliwymi znaczeniami dokonanych
interwencji oraz wspólnie o nich dyskutują.

MATERIAŁY
kartki A5 z dowolnymi przyimkami,
zaimkami (jedno słowo na kartkę)

CZAS
10–15 minut
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P R O P O N O WA N E A K T Y W N O Ś C I M A N U A L N E O C H A R A K T E R Z E T W Ó R C Z Y M ( D O W Y B O R U )

I

Stwórz pojęciokształt
· Czas na własne realizacje! Zainspirowani prelekcją i wizytą na wystawie, możemy sami zacząć
tworzyć. Pracę artysty rozpoczyna odpowiedni pomysł – wypróbuj go na:
Karta pracy / Stanisław Dróżdż. Pojęciokształty.

materiały dydaktyczne nr 3

Znajdziesz tam brudnopis oraz miejsce na gotową realizację.
· Możesz pójść dalej: za pomocą stempli przenieś pojęciokształt np. na torbę!
MATERIAŁY
kartki A4, cienkopisy czarne/ołówki oraz dodatkowo:
torba bawełniana, stemple (można wykonać samemu),
czarna farba do sitodruku lub tusz

II

CZAS
15–20 minut praca z kartą pracy,
30 minut odbijanie stempli

Wpisz tekst w miasto
· Podczas warsztatów możemy w bezpieczny sposób wypróbować nasze pomysły „na
murach”. Do tego celu będziemy potrzebowali czarno-białych zdjęć miasta, które „zapiszemy”
wymyślonymi przez nas pojęciokształtami. Czy uda nam się nadać nowe znaczenie placom,
ulicom lub ścianom?
MATERIAŁY
zdjęcia przestrzeni miejskiej/wiejskiej z zabudowaniami,
wydruk czarno-biały, format A3, czarne flamastry

III

CZAS
15–20 minut

materiały
dydaktyczne nr 4

Słowa na ściany
· Poezję możesz także tworzyć w mieście. Potraktuj swoje otoczenie jak kartkę, na której
możesz coś napisać. Może znajdziesz miejsce, które czeka na dopowiedzenie? Nie niszcz
otoczenia. Wykorzystaj w tym celu literki samoprzylepne (w dowolnej chwili będziesz mógł
je usunąć). Realizację w przestrzeni miasta poprzedź naszkicowaniem pomysłu.
MATERIAŁY
kartka A4, ołówki, literki i cyfry samoprzylepne

CZAS
15–20 minut tworzenie koncepcji,
30 minut spacer po okolicy
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Sięgnij do książek
· Stanisław Dróżdż. Pojęciokształty. Poezja konkretna 1967–2003, red. Andrzej Przywara,
wyd. Fundacja Galerii Foksal, Warszawa 2014.
· Stanisław Dróżdż. Pomysły, red. Ewa Trojanowska, wyd. Muzeum Współczesne Wrocław,
Wrocław 2014.
· Małgorzata Dawidek Gryglicka, Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku,
wyd. Korporacja Ha!art, Kraków–Wrocław 2012.
· Małgorzata Dawidek Gryglicka, Odprysk poezji. Stanisław Dróżdż mówi, wyd. Korporacja
Ha!art, Narodowe Centrum Kultury, Kraków–Warszawa 2012.
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Treści podstawy programowej II etapu edukacyjnego: klasy IV–VI, realizowane podczas zajęć Pojęciokształty.

Przedmiot: plastyka

Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki.
II. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę.
III. Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki.
Uczeń: 1) określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki,
zabytkami i tradycją w swoim środowisku lokalnym i regionalnym, a także uczestniczy w życiu
kulturalnym tego środowiska (zna placówki kultury działające na jego rzecz);
2. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę.
Uczeń: 1) podejmuje działalność twórczą, posługując się podstawowymi środkami wyrazu
plastycznego i innych dziedzin sztuki (fotograﬁka, ﬁlm) w kompozycji na płaszczyźnie
i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki właściwe dla tych dziedzin
sztuki);
2) realizuje projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu wizerunku
i otoczenia człowieka oraz upowszechnianiu kultury w społeczności szkolnej i lokalnej (stosując
także narzędzia i wytwory multimedialne).
3. Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki.
Uczeń: 1) rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach jak: architektura, sztuki plastyczne
oraz w innych dziedzinach sztuki (fotograﬁka, ﬁlm) i przekazach medialnych (telewizja, Internet);
2) rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego
i europejskiego dziedzictwa kultury oraz opisuje ich funkcje i cechy charakterystyczne na tle
epoki (posługując się podstawowymi terminami i pojęciami właściwymi dla tych dziedzin sztuki).

Przedmiot: język polski

Cele nauczania:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
Czytanie i słuchanie:
Uczeń:
– rozwija sprawność uważnego słuchania, czytania głośnego i cichego oraz umiejętność
rozumienia znaczeń dosłownych i prostych znaczeń przenośnych;
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– zdobywa świadomość języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji,
rozwija umiejętność poszukiwania interesujących go wiadomości, a także ich porządkowania oraz
poznawania dzieł sztuki;
– uczy się rozpoznawać różne teksty kultury, w tym użytkowe, oraz stosować odpowiednie
sposoby ich odbioru.
2. Analiza i interpretacja tekstów kultury.
Uczeń:
– poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego;
rozpoznaje ich konwencje gatunkowe;
– uczy się je odbierać świadomie i reﬂeksyjnie; kształtuje świadomość istnienia w tekście znaczeń
ukrytych; rozwija zainteresowania różnymi dziedzinami kultury;
– poznaje specyﬁkę literackich i pozaliterackich sposobów wypowiedzi artystycznej;
– w kontakcie z dziełami kultury kształtuje hierarchię wartości, swoją wrażliwość, gust estetyczny,
poczucie własnej tożsamości i postawę patriotyczną.
3. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń:
– rozwija umiejętność wypowiadania się w mowie i w piśmie na tematy poruszane na zajęciach,
związane z poznawanymi tekstami kultury i własnymi zainteresowaniami;
– dba o poprawność wypowiedzi własnych, a ich formę kształtuje odpowiednio do celu
wypowiedzi;
– wykorzystując posiadane umiejętności, rozwija swoją wiedzę o języku.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
Czytanie i słuchanie.
Uczeń:
– wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte);
– rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi;
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez
nauczyciela.
1. Analiza
Uczeń:
– rozpoznaje: wers, zwrotkę (strofę), rym, rytm, refren; odróżnia wiersz rymowany i nierymowany
(biały);
– identyﬁkuje: opowiadanie, powieść, baśń, legendę, mit, bajkę, fraszkę, wiersz, przysłowie,
komiks.
2. Interpretacja.
Uczeń:
– odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym;
III. Tworzenie wypowiedzi.
Mówienie i pisanie.
Uczeń:
– stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graﬁczny zgodny z wymogami
danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity);
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Opracowała: Magdalena Skowrońska, kuratorka Programu Edukacyjnego
w Muzeum Współczesnym Wrocław

Scenariusz opracowano w ramach projektu Stanisław Dróżdż. Ścieżki tekstu będącego
elementem programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.
Autorka projektu: Małgorzata Dawidek
Organizatorzy: Fundacja Art Transparent | Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016
Doﬁnansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

www.sciezki-tekstu.pl

