
Idea „zrób to 
sam” jest bardzo bliska 

artystom, którzy wy-
korzystują ją nie tylko 
w pracy, ale również 
w codziennym życiu. 
Warto się tym zainspi-

rować. Kupujemy, zużywamy i wyrzucamy 
mnóstwo rzeczy, co przyczynia się do global-

nego ocieplenia i zanieczyszczenia środowiska. 
Może zamiast kupować kolejną zabawkę spróbu-
jecie zrobić ją samodzielnie? Może uda wam się 

wykorzystać niepotrzebne już rzeczy i zabawicie 
się w artystyczny recykling? W ten sposób 
kreatywnie spędzicie czas i zrobicie coś 

dobrego dla planety!

 Narysowałem te portrety, 
bo ludzie zazwyczaj znają pra-

ce, ale nie wiedzą, jak wyglądają 
ich twórcy. Kto na przykład wie,  
jak wyglądał Ryszard Winiarski  

czy Anish Kapoor? Z moich 
rysunków można się tego 

dowiedzieć.

Narysujcie znany wam dobrze 
widok  — może być to wasze 

ulubione miejsce, ale każde na 
osobnej kartce.  

Zobaczcie, czy rysunki będą 
podobne, czy zupełnie inne. Po-
rozmawiajcie o nich. Może każde 

z was zapamiętało to miejsce 
inaczej? Pejzaż to jeden z najpopularniejszych 

tematów w całej historii sztuki, ale nigdy nie 
wyczerpany!

   Takie akcje pokazują, że sztuka może mieć 
wpływ na rzeczywistość. Nagłaśnia ważne 

sprawy, oddaje głos tym, którzy go nie mają.

W dzisiejszych czasach świat jest w kiepskiej 
 kondycji. Natura jest niszczona, a sama nie 

może się obronić. Potrzebuje naszej pomocy! 
Co ważnego chcielibyście zrobić dla świata 

z  pomocą sztuki?

Czy znacie artystów, których naryso-
wał Tymon? Jeśli któryś z nich was 
zainteresował, a jeszcze o nim nie 

słyszeliście, możecie wspólnie spróbo-
wać poszukać o nim informacji.

 Kotegatęczowa pilnuje tęczy jak 
 Leprechaun, by nigdy jej nie zabrakło. Jej przednia  

łapka zafarbowała się od dotykania złota. Jej paznokcie 
są grzebykiem, którym czesze mi włosy. Końcówkę jej ogona 

zamieszkują Różowaki. Różowaki czyszczą myśli Kotegitęczowej 
z bzdur i zostawiają w jej głowie same żarciki.  Dlatego Kotegatę-

czowa ciągle się śmieje, a śmiejąc się, pluje i to jest deszcz.  
Gdy deszczo-ślina trafi na promień słońca, robi się tęcza, 

pod którą pilnuje Kotegatęczowa.

Każde z was na pewno kiedyś 
 przywiozło z podróży znalezione 

pamiątki (muszle czy bursztyny znad 
morza czy szyszki z wyprawy do lasu).  

Może macie jeszcze je gdzieś schowane 
w szufladach? Spróbujcie je znaleźć 

i ożywić wspomnienia z  podróży!

Co dwie  
  sztuki  
     to nie  

jedna
Mapa do 

wspólnego 
zwiedzania 

wystawy

Mapa, którą macie przed sobą, służy do 
wspólnego aktywnego zwiedzania wystawy 
przez dzieci i dorosłych. Pomaga się na niej 
odnaleźć, ale też podsuwa tematy do roz-
mowy (bo o sztuce warto rozmawiać, żeby 
ją lepiej zrozumieć) i zachęca do tworze-
nia (na wystawie i po powrocie do domu). 

 Dowiecie się z niej więcej o artystach i artyst-
kach,  którzy opowiadają nam, co lubią i czym 

się interesują (gdzie jeżdżą na wakacje, 
co najchętniej gotują i jak próbują zmieniać 
świat). Dla nich wszystkich bardzo ważne 
jest wspólne spędzanie czasu w twórczy 

sposób.  Zachęcamy was do tego samego! 
 Odkrywajcie, rozmawiajcie, twórzcie  

i dobrze się  bawcie!

Bananowy goryl  
i Tata małpuje

Kosma, syn Pawła Althamera, chciał dostać 
od taty maskotkę, a ten zaproponował mu 

zrobienie jej wspólnie. Maskotka (bananowy 
goryl Jajumo) zainspirowana jest mangą 

i buddyzmem. Tata w odpowiedzi zrobił swoją 
rzeźbę, „małpując” pomysł syna, i ponownie 

zaprosił go do współpracy. W tej rzeźbie 
spotykają się dwie wizje — ojca i syna. Tak 
samo ważny jak finalny efekt był oparty na 
współpracy proces powstawania dzieła.

 

Kosma Althamer   
ma 12 lat, a miał 
10, kiedy wymyślił 
maskotkę goryla. 
Bardzo lubi rysować, 
najchętniej mangi, 
czyli japońskie komik-
sy. Stworzył ze swoim 
tatą kilka prac, cza-
sem uczestniczy też 
w jego akcjach, brał 
udział m.in. w ple-
nerze rzeźbiarskim 
Wiatrołomy przed 
budynkiem Zachęty.

Paweł Althamer —
twórca rzeźb i niesa-
mowitych akcji, do 
których zaprasza róż-
nych ludzi, np. swoich 
sąsiadów z Bródna. 
Jedną z nich była 
podróż w złotych 
kombinezonach 
złotym samolotem 
do różnych miejsc na 
świecie. Zainicjował 
Kongres rysowników, 
czyli cykliczne akcje 
wspólnego rysowa-
nia. Zainspirowało go 
do tego rysowanie ze 
swoimi dziećmi.

Totem Mama
Totem to rzeźba przedstawiająca zwierzę, 

roślinę lub przedmiot, który jest opiekunem 
plemienia lub rodziny. Taki totem staje się 

znakiem rozpoznawczym danej rodziny. Tytu-
łowa Mama to Malwina Konopacka, a totem 
to trochę jej autoportret, a trochę figura sym-

bolizująca każdą mamę. Artystka stworzyła go 
z wykonywanych przez siebie ceramicznych 

przedmiotów, w tym swoich ulubionych, które 
nazwała imionami swoich córek.

Aniela, Teresa i Julia też mają swoje  ulubione 
prace Malwiny. Z chęcią ozdabiają na przy-

kład stojące u nich w domu wazony. Wspólnie 
postanowiły przenieść ten domowy zwyczaj 
na naszą wystawę, dekorując totem według 

własnego pomysłu. Tak samo ważny jak 
praca, którą możecie zobaczyć, był proces jej 

powstawania — wspólne działanie!

Anielka ma lat 7. 
Uwielbia jeździć na 
łyżwach, rysować 
i projektować domy. 
Obecnie z użyciem 
kleju na gorąco 
tworzy różne obiekty 
umilające życie.

Tereska ma 3 lata. 
Dużo śpiewa i kom-
ponuje piosenki. 
Okleja wazony swoimi 
ulubionymi naklejkami 
Psi Patrol. „Kocham 
tego wazona” — 
mówi. 

Julka ma 9 lat. Dużo 
rysuje, pilnie śledzi 
wzory na wazonach, 
podrzucając swoje 
propozycje. Uwielbia 
robić eksperymenty.

Malwina Konopacka 
zajmuje się ceramiką 
i rysowaniem. Chętnie 
przyjmuje zlecenia 
od dzieci typu: 
„Mamo, narysuj mnie, 
jak jadę na jednoroż-
cu i trzymam w ręku 
torebkę z cukierkami. 
Chcę mieć czerwoną 
sukienkę i fryzurę 
Elzy”. Wykonała 
ceramiczną rodzinę 
OKO, do której należą 
m.in. wazon NANA 
(tak Tereska mówiła 
na Anielkę, kiedy  
była młodsza),   
patera ANIELA, 
 wazon  TERESA.

Mnich, Z cyklu Tatry
Tatrzański szczyt Mnich to bardzo tajemnicza 

góra, która przez lata pozostawała niezdobyta. 
Nazwa wzięła się od spiczastego wierzchołka 
przypominającego kaptur zakonnika. Górale 

uważają, że Mnich to także zjawa ukazująca się 
wspinaczom w wysokich górach.

Kiedy Zbigniew Rogalski pracował nad swoim 
rysunkiem, tematem zainteresował się również 
jego syn Tymon, który narysował własną wersję 
Mnicha. Chociaż ojciec i syn odtwarzali ten sam 
widok, posłużyli się całkiem różnymi językami. 

Zbigniew wybrał język geometrii, a do rysowania 
używał linijki i cyrkla. Tymon nakreślił realistyczny, 

ale rownież trochę bajkowy górski krajobraz. 
 Obydwa rysunki były pokazywane na ich wspólnej  

wystawie Ósmy kontynent.

Tymon Rogalski ma 
10 lat. Odkąd nauczył 
się trzymać ołówek, 
większość czasu 
spędza na rysowaniu. 
W wolnych chwilach 
gotuje i gra w Brawl 
Stars. 

Zbigniew Rogalski 
— tata Tymona. Malarz, 
a właściwie reżyser 
obrazów, który porusza 
się swobodnie zarówno 
na polu malarstwa, jak 
i fotografii, mieszając 
i wykorzystując do-
świadczenia obu tych 
dyscyplin.

Ciało
Lubisz się przytulać? A turlać, pełzać, huśtać, ćwiczyć równowagę, 
chodząc po krawężniku, chować się w kryjówkach, okrywać miękką 
kołderką? Miłosz też to lubi, a odkąd się urodził, jego rodzice dużo 

czasu spędzają, bawiąc się z nim na podłodze czy kołysząc się 
w hamakach i gniazdach. Iza Chlewińska, mama Miłosza, jest tan-

cerką, więc bardzo ważny jest dla niej ruch i świadomość własnego 
ciała. Lubi też muzykę i dobiera ją starannie, wiedząc, że może mieć 

duży wpływ na nasz organizm, nastrój czy emocje. Dlatego razem 
z Tomaszem Bergmannem, tatą Miłosza, przygotowali dla was spe-
cjalną przestrzeń wypełnioną muzyką, światłem oraz tajemniczymi, 
kolorowymi, miękkimi obiektami, które można dotykać, przesuwać, 

zgniatać i do których można się przytulać.

Cała przestrzeń może kojarzyć się z wnętrzem ludzkiego cia-
ła. Ma też służyć doświadczaniu własnego ciała. Odkrywajcie 
tę  przestrzeń razem z rodzicami! Przytulajcie się do obiektów 

 sensorycznych, ale i do siebie nawzajem!

Miłosz Bergmann 
ma 5 lat. Lubi 
konstruować bu-
dowle. Odznacza się 
nadzwyczaj dobrą 
pamięcią, przydatną, 
gdy trzeba znaleźć 
klucze. Lubi chodzić 
tyłem, uspokajać się 
w worku sensorycz-
nym, ćwiczyć rów-
nowagę na wielkiej 
piłce, wspinać się po 
mamie. Obserwator, 
słuchacz, czytelnik 
(zapisany do biblio-
teki od drugiego roku 
życia). Marzy o włas-
nym kocie.

Izabela Chlewińska  
lubi tańczyć. Przez 
większość czasu 
obserwuje ciała in-
nych ludzi. Dzieci od 
zawsze stanowią dla 
niej inspirację, po-
dobnie jak koty. Two-
rzy w działaniu, kie-
ruje się intuicją. Lubi 
improwizować w ru-
chu, bo uważa, że 
w ten sposób może 
podróżować w cza-
sie. Ważne decyzje 
podejmuje w worku 
 sensorycznym. 

Tomek Bergmann  
wymyśla przedmioty 
i piosenki, ale uważa, 
że one wymyślają się 
same. Ma ogromną 
liczbę pomysłów 
w głowie. Potrafi 
powiedzieć każde 
słowo od tyłu i zapar-
kować auto w naj-
trudniejszych warun-
kach. Śpi w worku 
sensorycznym, dzięki 
któremu noc wolniej 
przechodzi w dzień.

 

Władza diabła i  Złe sny 
Konstanty i Olaf Brzescy 

Jak zrobić film rysunkowy?
 

Stworzenie świata
Naukowa teoria mówi, że świat powstał w wyniku wielkiego wy-
buchu.  Przez wieki jednak jego powstanie pozostawało wielką 

i fascynującą tajemnicą.  Ludzie próbowali opisać je na rozmaite 
sposoby — różne kultury tworzyły swoje kosmogonie. A może by 
tak spróbować w jeszcze inny sposób opisać stworzenie świata?  
I to świata całkiem innego niż ten rzeczywisty? Taką alternatywną 

wizję wymyślili i wyrysowali Tymon i jego mama Monika Drożyńska, 
spędzając czas razem, kiedy Tymon był chory. Inspiracją dla nich 

stała się książka ze starymi obrazkami zwierząt.  Wyobraźnia pozwo-
liła im stworzyć świat pełen fantastycznych stworzeń i doskonale się 
bawić przy wymyślaniu ich historii. Jednym z nich jest Kotegatęczo-

wa, którą tak opisuje Tymon: 

Tymon Słapak  ma 10 lat. Gra 
w piłkę nożną, którą ostatnio 
chce zamienić na rugby. Kocha 
rysować. Potrafi zarwać noc, 
rysując. Ma najstaranniejsze 
zeszyty w klasie. Nigdy mu nie 
jest zimno, nawet w środku zimy 
chodzi w domu na bosaka.

Monika Drożyńska — mama 
Tymka. Uwielbia rysować i haf-
tować. Haftowanie jest też jej 
pracą. Gdy chce odpocząć, 
też haftuje. Kocha jeździć na 
rowerze, nawet zimą. Najczęściej 
w butach na wysokich obcasach, 
które, jak twierdzi, zostały stwo-
rzone na rower (bo przecież nie 
do chodzenia). Jeździ na łyżwach 
ze swoim synem Tymonem.

Kącik muzealny
Kącik muzealny to bardzo ważne miejsce na wystawie. Potwierdza, że artyści tworzą ze swoimi dziećmi nie od dziś! 

Przez specjalne okienka można oglądać prace rodzinnych duetów (i jednego kwartetu), w których pomysły dzieci były 
tak samo ważne jak pomysły  dorosłych. Prac w kąciku nie można dotykać (tak jak większości dzieł sztuki prezentowa-

nych w muzeach), ale można je bardzo dokładnie  oglądać i o nich rozmawiać.  

Parkour
Tytus fascynuje się grą Minecraft. Elementy tej gry, ale też inne 

 elementy wirtualnego świata są inspiracją dla jego rysunków. Te 
rysunki zainspirowały mamę Tytusa, Kingę Nowak, do zrobienia form 
przestrzennych. Postanowili  też wspólnie nadać im rozmaite funkcje. 
W ten sposób powstało sześć obiektów: karta graficzna, która symbo-
licznie może być wejściem w wizualny świat cyfrowy, element przyrody 
—  kaktus (kanciasty, jakby zbudowany z pikseli), obiekt z połączonych 

w jedno czterech bohaterów gry, sześcian — domek (podstawowy 
budulec w grze), zagubiony w tym kwadratowym świecie okrągły poke-
mon i ostatni — Portal Netheru, przez który można skoczyć, zaliczając 

miękkie lądowanie w lawie.

Tytus Nowak-Bratko  ma 8 lat. 
Lubi rysować i grać w Minecraft. 
W świecie wirtualnym buduje 
przeróżne domy, budynki i „pomni-
ki”, czyli figury poszczególnych 
postaci. W świecie realnym tworzy 
dużo rzeczy z papieru, np. atrapy 
okularów czy smartfonów. Robi też 
książeczki i przestrzenne sceno-
grafie z postaciami z kreskówek. 
Od niedawna uczy się grać na 
skrzypcach.

Kinga Nowak  jest mamą Tytusa 
i malarką. Ostatnio najchętniej 
tworzy formy przestrzenne i abs-
trakcyjne, używa geometrycznych 
kształtów i intensywnych kolorów, 
najczęściej tzw. kolorów podsta-
wowych, czyli żółtego, czerwone-
go i niebieskiego. Jedną z jej inspi-
racji były klocki, którymi bawiła się 
z Tytusem.

Bałtyk
Konstanty ze swoim tatą Olafem Brzeskim bardzo lubią jeździć nad 

Bałtyk. Zbierają tam znalezione na plaży przedmioty i robią z nich in-
stalacje — osobiste i niepowtarzalne pamiątki z podróży. Ten rodzinny 

zwyczaj był inspiracją do stworzenia pracy. Pierwsza jej wersja po-
wstała w 2015 roku na wystawę dla dzieci w Galerii Labirynt w Lublinie. 
Przed otwarciem wystawy w Zachęcie Konstanty z tatą znów wyprawili 

się nad Bałtyk, przywieźli nowe pamiątki i powiększyli wyspę, tak by 
dzieci mogły się na niej zmieścić razem z rodzicami!

Praca składa się w całości z przedmiotów znalezionych.  Z takich 
obiektów można zrobić rzeźbę, instalację lub asamblaż, czyli trój-

wymiarowy kolaż. Współcześni artyści bardzo chętnie posługują się 
nimi w swoich pracach! Łączą je ze sobą, przenoszą w inne miejsca, 
zmieniają kontekst, a tym samym nadają im nowe znaczenia. Każdy 

przedmiot może stać się dziełem sztuki, liczy się pomysł!

Konstanty Brzeski ma 10 lat. Lubi 
wymyślać historie rysunkowe oraz 
grać na pianinie i improwizować.

Olaf Brzeski to tata Konstantego. 
Tworzy bardzo różne rzeczy,  
głównie rzeźby i filmy wideo.  
Bardzo inspiruje go rysowa-
nie,  które uważa za najprostsze, 
a zarazem najważniejsze w sztuce. 
Na niektórych filmach rysuje na 
żywo, a niektóre jego rzeźby wy-
glądają jak rysunki w przestrzeni. 

Warkocze Białki
Kolorowe warkocze to dokumentacja akcji artystycznej, w której 
wzięło udział mnóstwo ludzi! Dotyczyła obrony rzeki Białki przed 
regulacją koryta i wybetonowaniem jej brzegów. Akcję wymyśliła 
Cecylia Malik razem z osobami, dla których przyroda jest waż-
na. Inspiracją do akcji były warkoczyki Urszulki, córki Cecylii. 
Podczas rodzinnych wakacji w Rumunii romskie dziewczynki 
nauczyły 10-letnią Urszulkę i jej mamę wplatać w warkocze 

kolorowe paski materiałów. Bardzo im się to spodobało, więc 
po powrocie do domu mama codziennie rano zaplatała Urszulce 
kolorowe warkocze. Kiedy Cecylia Malik podjęła decyzję o włą-
czeniu się w akcję w obronie Białki, pomyślała: „A może upleść 
warkocz długości rzeki?”. Do wspólnego zaplatania warkoczy 
dla Białki artystka zaprosiła zwiedzających jej wystawę w Bun-

krze Sztuki w Krakowie. Potem przewieziono je nad rzekę, gdzie 
uczestnicy akcji oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości 

pletli je dalej. Powstało w sumie 6,5 kilometra warkoczy rozciąg-
niętych wzdłuż rzeki. W akcji uczestniczyła również Urszulka — 

widać ją na zdjęciach. 

Urszula Dziurdzia  dziś ma 18 
lat, a miała 11, kiedy wyplatała 
Warkocze Białki. Jej żywiołem 
jest taniec. Uwielbia tańczyć na 
scenie, ale również jest królo-
wą parkietów na domówkach. 
Ubiera się jeszcze bardziej 
kolorowo niż jej mama. Już nie 
bije się ze starszym bratem, za 
to bardzo się  przyjaźnią.

Cecylia Malik   
jest artystką i aktywistką. 
Uwielbia wędrować, wspinać 
się na drzewa. Zachwycają ją 
rzeki.  Robi mnóstwo rzeczy: 
maluje obrazy, kręci filmy, 
broni zabytkowych budynków, 
współpracuje z ekologami 
i razem z nimi walczy o ważne 
rzeczy. Jej dzieci — Urszula, 
Antek i najmłodszy Ignaś — 
uczestniczą z mamą we wspól-
nym tworzeniu.

Artyści
Tymon Rogalski

Tymon Rogalski bardzo dużo 
rysuje. Tworzy m.in. portrety 

 znanych ludzi. Na prośbę kura-
torek zgodził się rozbudować cykl 
portretów artystów i artystek. Po-
wstało 70 rysunków, nad którymi 
Tymon pracował aż do otwarcia 

wystawy!  

Zrób sobie bazę
Zoja i Lea — córki Jaśminy Wójcik bardzo lubią budować bazy i kry-
jówki. W domu wykorzystują meble i koce, a w lesie drzewa i gałęzie. 

W przestrzeni instalacji znajdziecie konstrukcje, które można przy-
krywać kocami. Usłyszycie nagrania, w których inne dzieci opowia-
dają, jak można zbudować bazy, i zobaczycie rysunkowe projekty.

Zoja Wróblewska 
na co dzień się bawi, 
lubi jeść słodycze, 
a także uczyć się 
czytać i pisać. Jest 
nadzwyczaj cierpli-
wa, kiedy nawleka 
na żyłkę mikroskopij-
nych rozmiarów ko-
raliki, szydełkuje czy 
wyszywa. Uwielbia 
wspinać się na drze-
wa. Kocha pływać, 
jest także zapaloną 
rowerzystką, jeżdżą-
cą coraz sprawniej 
bez trzymanki.

Lea Wróblewska 
lubi się sama bawić 
i robić na drutach 
(chociaż jej to za bar-
dzo nie wychodzi). 
Chciałaby mieć psa 
(dlatego rozmawia 
z każdym napot-
kanym). Uwielbia 
tworzyć światy (na 
papierze, z patyków 
czy po prostu w swo-
jej głowie). Świetna 
opowiadaczka. Mówi 
dużo i często. 

 
 

Jaśmina Wójcik – 
mama dwóch ener-
gicznych i niezwykle 
niezależnych córek. 
Pracuje ze spo-
łecznościami, uczy 
się ze studentami 
i przedszkolaka-
mi, współpracuje 
z różnymi twórcami 
i twórczyniami (bo 
wierzy mocno we 
współpracę), bawi 
się w robienie filmów, 
ponieważ sprawia jej 
to ogromną frajdę.

W poszukiwaniu  
straconego  

czasu 
Zbigniew, Karolina  
i Tymon Rogalscy

Praca inspirowana wspólnym 
czytaniem, które w domu było 
niezwykle ważne od najwcześ-
niejszych chwil życia Tymona. 

 Instalacja zabiera nas w epicentrum 
śnieżycy stworzonej z tysięcy liter, 
najmniejszych cząstek wszelkich 
przeczytanych oraz nieprzeczyta-
nych jeszcze książek. Pomysł na 

pracę narodził się podczas rodzin-
nych rozmów — wpadła na niego 
Karolina, mama Tymona, a Tymon 

z tatą go  rozwinęli. 

Proste? Może 
macie już po-

mysł na własny 
film? Zrealizujcie 
go po powrocie 

do domu!

Mapa towarzysząca wystawie 
Co dwie sztuki to nie jedna 
8.02–13.04.2020 
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wzrok

słuch węch

smak

dotyk

  Ukryłyśmy 
w przestrzeni wystawy 

elementy pozwalające na 
zbudowanie własnych baz  
— poszukajcie ich i kreujcie  

je według własnego uznania!

 Możecie także zostawić swój przepis  
na najlepszą bazę w postaci rysunków.  
Stwórzcie je w RYSOWISKU, a potem  

powieście na ścianie!
Razem przygotujemy archiwum   

dziecięcych pomysłów. Pamiętajcie  
także, żeby sprawdzić, kiedy konkretnie  

możecie przyjść i nagrać swoją  
opowieść o bazach, a z waszych 

 eksperckich wskazówek powstanie  
słuchowisko, którego wszyscy  

będą mogli posłuchać.

Zoja, Lea i Jaśmina 

Stworzenie świata
Obejrzyjcie pracę dokładnie przez 

lupę, czy uda się wam znaleźć 
 Kotegętęczową? Sprawdźcie na od-
wrocie, jak opowiada o niej Tymon. 

Zrób sobie bazę
 Może macie pomysł na ko-
lejne elementy instalacji?  
Spróbujcie zaprojektować 
je w podobnym  stylu — 

używając geometrycznych 
figur i  intensywnych 
kolorów.  Inspiracją 
mogą być elemen-

ty z gier,  książek albo 
z  rzeczywistości!

Ciało
Od czwartku do niedzieli  
podczas trwania wystawy 

spotkacie tu performe-
rów, którzy poprzez ruch 
i gesty będą się z wami 

 komunikować. Spróbujcie  
im odpowiedzieć. 

Subiektywna  
legenda
Zaznaczcie na mapie

Warkocze Białki

Bananowy  
goryl i Tata  
małpuje

Bałtyk
Zobaczcie, jakie pamiątki  

przywieźli Olaf i Konstanty  
z wakacji nad morzem. 

A jeśli udałoby się wam  pojechać 
w bardziej odległe krainy? Jak 

mogłyby wyglądać pamiątki z tych 
miejsc? Narysujcie je!

Władza diabła  
i  Złe sny

Totem Mama
Narysujcie totem swojej rodziny.  

Każdy powinien dodać jakiś element  
od siebie! 

Rysowisko

 W poszu kiwaniu  
straconego  

czasu 

Spróbujcie złapać  
literki w instalacji i ułożyć 

z nich słowo. Może to 
być np. imię ulubionego 

bohatera z książki lub gry. 
Jeśli ta zabawa wam się 
spodoba, możecie ułożyć 

tyle słów, ile chcecie.  
Wszystko zależy  

od was!  

Mnich, z cyklu Tatry
 Obejrzyjcie dokładnie rysunki.  

Który z nich może bardziej 
 przypominać górską zjawę? Nazwy 

szczytów górskich  często biorą się 
od kształtów, które przypominają.     

Narysujcie swoją  
górę i nazwijcie ją!

 Artyści
Tymon stworzył portrety 
 artystów i artystek. A czyj 
 portret wy chcie libyście 

 narysować? Jeśli chcecie, 
to możecie  narysować  

portret i zawiesić go obok  
w dziecięcej  galerii!

Kącik muzealny

Parkour
Tytuł pracy nawiązuje 

do sportu polegającego 
na przemieszczaniu się 
i pokonywaniu różnych 

przeszkód.  Waszym za-
daniem jest przechodzić 

od jednego elementu 
instalacji do kolejnego. 
Do każdego przypisane 

jest zadanie, którego 
treść odnajdziecie na 

wystawie!

Chcecie podzielić się  
z nami wrażeniami?
Wyślijcie zdjęcia  
mapy i swoją recenzję  
wystawy na adres:  
codwiesztuki@zacheta.art.pl
Czekamy na wiadomości  
od małych i dużych  
krytyków sztuki.  
Najciekawsze  
recenzje nagrodzimy.

ulubione  
miejsce

zaskoczenie 

tu można się  
zrelaksować

najlepsza  
kryjówka

chcemy tu  
wrócić

déjà vu  
(już gdzieś to  
widzieliśmy)

tu na pewno  
się uśmiechniesz

cuda i dziwy

my też tak  
potrafimy!

zrobimy  
to w domu

temat na  
długie  
rozmowy

wasza ulubiona  
trasa

Po powrocie do domu możecie  
go zrealizować na przykład w  formie  

rzeźby lub kolażu.

 Narysujcie zwierzę,  
które mogłoby dołączyć  

do gromady Tymona.  
Opowiedzcie jego  

historię.

To jest przestrzeń  
do doświadczania.  

Nasłu chujcie, dotykajcie, 
kołyszcie się, przytulajcie 

i  relaksujcie. 
Zastanówcie się, na które 

zmysły ta przestrzeń   
działa najbardziej  

i zakreślcie je!


