
PERCEPCJA I ANALIZA DZIEŁA SZTUKI 

– warsztaty dla nauczycieli inspirowane wystawą „Ulotny teatr M. Kołodzieja” 

 

5 grudnia 2016 r. odbyły się kolejne warsztaty dla nauczycieli. Tym razem zajęcia poświęcone 

percepcji i analizie dzieła sztuki przygotowane zostały w oparciu o wystawę „Ulotny teatr Mariana 

Kołodzieja” eksponowaną obecnie w CSM. Warsztaty poprowadziła Karolina Vyšata – historyczka 

sztuki, kuratorka wystaw w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie, 

współpracownik Zachęty Narodowej Galerii Sztuki.  

 

 

 

Program warsztatów koncentrował się na zagadnieniu percepcji i analizy dzieła sztuki. Punktem 

wyjścia do rozważań były indywidualne doświadczenia i oczekiwania odbiorców wobec 

obserwowanych dzieł, obiektów sztuki współczesnej.  

Działając w przestrzeni ekspozycji uczestniczki odwoływały się do konkretnych przykładów prac 

artysty (projekty scenografii, kostiumy, karykatury) i poszukiwały odpowiedzi na wcześniej 

sformułowane pytania: w jaki sposób zbudować relację z dziełem? czego oczekuje współczesny 

człowiek od dzieła sztuki?  czy i co odbiorca może ofiarować dziełu? Jak wzbogaca to proces 

percepcji? Wśród proponowanych odpowiedzi pojawiły się: czas, zaangażowanie, zaskoczenie, 

uwaga, oryginalność, piękno, otwartość.  



 
 
 
W ćwiczeniach zastosowano  metodę szeregu pytań stawianych wybranemu dziełu: 
W jaki sposób praca została zrobiona? 
Czy praca ma tytuł? 
Czy praca opowiada historię? 
Czy w tej pracy są wykorzystane przedstawienia, materiały, przedmioty, znaki, które coś symbolizują? 
Czy kolor jest ważnym elementem pracy? 
Czy potrzeba dużo czasu, by obejrzeć tę pracę? 
Czy praca i przestrzeń, w której się ona znajduje, oddziałują na siebie? 
Czy praca mówi nam coś o artyście? 
Czy praca jest kontrowersyjna? 
Czy dzieło sztuki może zmieniać świat? 
 
Postępując zgodnie ze wskazaniami W. Kandinsky’ego prezentowanymi w jednym z jego tekstów, 
uczestnicy warsztatów rozpoczęli proces analizy od dokładnego przyjrzenia się formie dzieła. 
Uzyskane odpowiedzi okazały się nieoczekiwane, sprawiły również, że uruchomione zostały różne 
możliwości interpretacyjne. Sprzyjały temu także bogata wyobraźnia twórcza M. Kołodzieja, która 
znalazła wyraz w złożonych, precyzyjnie wykonanych, niejednokrotnie barwnych, pełnych przepychu 
pracach artysty. Interpretację pogłębiono sięgając do kontekstów: biograficznego, społecznego, 
historycznego, uwzględniając aspekt osobistych doświadczeń, tożsamości, głosy recenzentów i 
krytyków.  
 

W ostatniej części spotkania nauczyciele zastanawiali się nad skutecznością wypracowanych narzędzi 

dydaktycznych i możliwością ich zastosowania w pracy z zespołem, w którym poszczególne osoby 

reprezentować mogą różne nastawienie, oczekiwania, umiejętności interpretacyjne. Celem osoby 

prowadzącej zajęcia dotyczące analizy dzieła sztuki, zwłaszcza współczesnej, staje się więc znalezienie 

sposobu na wyzwolenie aktywności  i refleksji różnych grup odbiorców.  



 

 

 

 


