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Nieco nadziei na ciekawość
Każda książka „z ambicjami”, zgodnie z utrwaloną tradycją, powinna zaczynać się od wstępu,
w którym zamieszczone zostaną zamierzenia
autorów, a także zawierać określenie celu, pytań
badawczych, opisanie zastosowanej metodologii
i literatury, która odnosi się do podjętego tematu.
Ponieważ jednak nasza publikacja w zamierzeniu
ma trafić do rąk pasjonatów działań niekonwencjonalnych, spróbujemy ją zacząć w sposób nieszablonowy, ale bez wyważania otwartych drzwi.
Powstała bowiem z myślą o dzieciach, choć przeznaczona jest głównie dla studentów kierunków
artystycznych, którzy posiadają także ambicje
pedagogiczne, edukatorów sztuki, nauczycieli
i wszystkich, którzy z ciekawością sekundują niebanalnym poczynaniom. To oni „odpowiadają”
za otwartość wypowiedzi swoich podopiecznych,
to oni dają im siłę i odwagę do śmiałych i świeżych działań. Może książka zatytułowana Nasze
kunsztowanie wywoła u Czytelnika reakcję: ja
potrafię lepiej, inaczej, głębiej, stosowniej oraz
będzie inicjatywą do kiełkowania i powstawania
własnych działań twórczych. O to nam chodzi.
O coraz szersze „chwalenie się”, popularyzowanie i czynienie znacznie więcej niż autorki zamieszczonych tu tekstów i animacji. Ta książka
jest również spełnieniem tęsknoty dotyczącej

wydania opracowania metodycznego w postaci
esejów, a nie sformalizowanych artykułów naukowych1, zamieszczenia takich zdań, które czyta się w „międzyczasie”, a zdjęcia z działań ogląda
z mimowolnym uśmiechem2. Wynika to zapewne z wewnętrznej przekory przeciw panoszącym
się w edukacji sylabusom, kartom przedmiotów,
konspektom i scenariuszom, które od wielu lat
„zabierają” nam czas, a sformalizowane działania
niekoniecznie przekładają się na „wyższą jakość
nauczania i dobre praktyki”.
1

Nadmierna profesjonalizacja języka może być przeszkodą
w odbiorze tekstów, dlatego skłoniłyśmy się w kierunku
eseju. Wszystkich ewentualnych oponentów takiego podejścia spróbujemy przekonać wypowiedzią Aleksandra Jackiewicza, krytyka i teoretyka filmu, pochodzącą sprzed pół
wieku, który podczas dyskusji konferencyjnej powiedział,
że „we Francji esej traktowany jest jako tekst paranaukowy.
Ale kiedy my, u nas w kraju, staramy się w podobny sposób myśleć czy pracować, słyszymy zarzuty, że to jest tylko
krytyka i eseistyka, że to nie nauka”, za: Proces historyczny
w literaturze i sztuce: materiały konferencji naukowej, red.
M. Janion, A. Piorunowa, Warszawa 1965, s. 274.

2

Przytoczę tu fragment wypowiedzi Grażyny Szafraniec,
która pisze: „w ostatnim okresie naukę pozbawiono wzroku, słuchu, smaku, dotyku, a wraz z nimi znikają wartości
estetyczne i etyczne: wszelkie uczucia, dusza, świadomość
ideału. Ze sfery dyskursu naukowego wyrzucono udział
przeżycia”. G. Szafraniec, Między sztuką a terapią. Obszary poszukiwań, w: Dziecko i sztuka. Recepcja – edukacja –
wsparcie – terapia, red. M. Knapik, Katowice 2003, s. 125.
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Nie jesteśmy w swoim pomyśle pierwsze. Przeszło dekadę temu zaczęły pojawiać się na rynku
polskim książki o warsztatach artystycznych, projektach i animacjach, które były dokumentacją
wieloletnich działań edukatorskich prowadzonych
przez uznanych twórców. Również Instytut Plastyki, a obecnie Instytut Sztuk Pięknych ma przeszło 30-letnie doświadczenie na polu twórczości
warsztatowej, toteż razem z nauczycielkami, często
będącymi naszymi absolwentkami i wybranymi
studentkami, dzielimy się naszą radością tworzenia
i z tworzenia. Upowszechniamy nie tylko artystyczną twórczość, kreację zaliczaną do wybitnej czy dojrzałej, ale też skrystalizowaną, oraz propagujemy
tę, która dopiero się kształtuje – płynną, tworzącą
zadatek, potencję i ciekawość3. Obecne programy
szkolne nie przeznaczają dla lekcji plastyki i muzyki wiele miejsca4 – są zaledwie sygnałem potężnego utworu, w który można się „wsłuchać” i który
samodzielnie można komponować; odpowiednia
„przygrywka” może sprawić cuda. Takie „dziwy”
3

E. Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańsk 2005, s. 215–220.

4

Lekcje muzyki i plastyki są w programach od pierwszego
do trzeciego etapu kształcenia. Jest to dobry początek,
ale czy zapewnia odpowiednie jakościowo wykształcenie
artystyczne? Większą wagę przywiązuje się w szkołach
bowiem do wiedzy niż do ekspresji.

prowokują osoby, które pracują niekonwencjonalnie, a ich aktywność trudno zaliczyć do typowych
lekcji szkolnych. Działają niesztampowo, bo ciążą
im często granice programów i stawiane warunki
brzegowe, toteż wychodzą poza schemat.
Jak wspomniano, książka przeznaczona jest
głównie dla praktyków, dlatego rozdział wprowadzający starano się ograniczyć do minimum.
Każdy zamieszczony tekst opisu działań jest inny,
a za treść bezpośrednio odpowiedzialna jest jego
autorka – dlatego starano się nie wprowadzać
ujednoliceń redakcyjnych, które mogłyby zniekształcić emocjonalny przekaz. Myślę, że udało
się stworzyć książkę, która pokazuje, jak animatorki (będące często nauczycielkami) radzą sobie
z „obejściem” edukacji formalnej, obwarowanej
celami i konspektami, pisząc ciekawie, rzeczowo,
a nade wszystko inspirująco, bo Nasze kunsztowanie to publikacja o działaniach artystycznych,
które przybrały formę projektów, warsztatów, akcji, zabaw… i podróżowania wyobraźni5.
Marzena Bogus

5

Autorem zwrotu „podróżowanie wyobraźni” jest prof. Ryszard Maciej Łukaszewicz.

