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V4 ABSTRACTION to cykl działań edukacyjno-twórczych dla dzieci 
w wieku 5–12 lat, podnoszący ich kompetencje w zakresie uczestnictwa 
w kulturze, odbioru sztuki współczesnej oraz zwiększający świadomość 
dziedzictwa artystycznego Słowacji, Polski, Czech i Węgier. 

WARSZTATY FILMOWE ZREALIZOWANE ZOSTAŁY: 

⬤ w Polsce w Centrum na Przedmieściu we Wrocławiu
⬤ w Czechach w Karpuchina Gallery w Pradze
⬤ na Słowacji w Kino Úsmev w Koszycach
⬤ na Węgrzech w MET Galeria w Budapeszcie  

oraz w Vizuálzene Stúdió w Peczu

Podczas warsztatów filmowych powstało 12 filmów, będących owocem 
współpracy uczestników/uczestniczek i prowadzących warsztaty arty-
stów/artystek, inspirowanych twórczością 12 artystów/artystek z regio-
nu Grupy Wyszehradzkiej (V4): 

⬤ Victora Vasarely’ego (HU)
⬤ Júliusa Kollera (SK)
⬤ Dóry Maurer (HU)
⬤ Victora Hulíka (SK)
⬤ Marka Starela (PL)
⬤ Zdenka Sykory (CZ)

W ramach projektu powstała również gra memory i 2 instalacje interak-
tywne. Więcej informacji na: V4ABSTRACTION.COM

⬤ Vladimíra Boudníka (CZ)
⬤ Gejzy Schillera (HU)
⬤ Katarzyny Kobro (PL)
⬤ Tihamér Gyarmathy’ego (HU)
⬤ Edwarda Krasińskiego (PL)
⬤ Vladimíra Kompánka (CZ)



POLSKA
Filmy inspirowane sztuką artystów

Dóra Maurer (HU)
 Július Koller (SK)

Victor Vasarely (HU)

zrealizowane podczas warsztatów filmowych 
dla dzieci prowadzonych przez kinoMANUAL,

które odbyły się w dniach 17–18.08.2022
w Centrum na Przedmieściu we Wrocławiu.



Dóra Maurer (ur. 1937)

Jedna z bardziej rozpoznawalnych węgier-
skich artystek wizualnych. Pracuje twórczo 
już ponad pięćdziesiąt lat, w niemal każdym 
medium, od filmu i fotografii, po malarstwo, 
performance i rzeźbę. Maurer była częścią 
niezależnej społeczności artystów, którzy 
pracowali poza oficjalnym systemem, w la-
tach 70. wraz z Miklósem Erdély’m prowadziła 
program edukacyjny dla młodych artystów 
czy pracowników fabryk. W dziełach Dóry 
Maurer pojawiają się systemy geometryczne, 

matematyczne i pojęciowe. Jej prace opierają 
się na analitycznym sposobie myślenia o kom-
pozycji, są jednocześnie zabawnymi ekspery-
mentami i naukowymi obserwacjami. Artystka 
bada cykliczność prostych, powtarzalnych 
czynności, właściwości koloru i przestrzeni 
oraz ich percepcję. Ruch, przemieszczenie, 
transformacja pozostają stałymi wątkami jej 
twórczości. W swoich projektach artystycz-
nych wykorzystuje kamerę filmową, dzięki 
czemu jej abstrakcyjne kompozycje uzyskują
dodatkowy wymiar – ruch.

INSPIRACJA

Klejenie mikroprzestrzeni

01’30’’ | kolor | animacja bezkamerowa | 
młodzi twórcy i twórczynie: Kasper Cisowski, Tymek 
Cisowski, Lukrecja Kamińska, Witold Kamiński, Mark 
Petrovy, Daria Petrova, Gaja Raduchowska, Liwia 
Raduchowska, Michalina Respond, Jerzy Solarewicz

Inspiracją do naszej animacji był projekt Dóry 
Maurer, w którym artystka pomalowała całą 
galerię (podłogę i sufit również) w różnokolo-
rowe pasy, a dodatkowo powstałą kompozy-
cję, jak i czynność malowania wykorzystała do 
nakręcenia abstrakcyjnego filmu. Staraliśmy 
się przywołać klimat tej pracy przy pomocy 
techniki non camera, gdzie obrazy filmowe 
powstają bezpośrednio na transparentnej 
kliszy filmowej 35mm. Maurer w swojej pracy 

eksplorowała przestrzeń galerii – odległo-
ści, powierzchnie, zastaną sytuację. Później 
celebrowała w nagraniu ruchy i gesty, które 
towarzyszyły jej podczas malowania. My ba-
daliśmy przestrzeń podłużnej, wąskiej taśmy, 
używając w tym celu kolorowych, samoprzy-
lepnych folii. W ten sposób odkrywaliśmy wła-
ściwości barw, jak i detale, które wynikały ze 
specyfiki medium – rysunek tworzył się mimo-
wolnie w zagięciach folii, czy drobinach osia-
dającego się na taśmie filmowej kurzu.
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Július Koller (1939–2007)

Malarz z wykształcenia, który porzucił płót-
no dla sztuki konceptualnej – nurtu w którym 
ważniejszy był pomysł i proces twórczy od 
efektu końcowego – materialnego dzieła. Ce-
nił sobie humor i ironię, czego dowodem może 
być pomysł na galerię Ganek, w której organi-
zował zmyślone wystawy. 

Dziś artysta kojarzony jest z obiektami-obra-
zami wykonanymi w białym lateksie oraz zna-
kami zapytania, które stały się uniwersalnym 
symbolem jego krytycznego spojrzenia na co-
dzienność i rzeczywistość. Koller w sztuce re-
alizował własną misję „angażowania zamiast 
aranżowania”. 

Wiele osób kojarzy go z koncepcją „Junk Cultu-
re” (tłum. kultura śmieciowa). Artysta od 1966 
roku tworzył nietypowe archiwum – zbierał 
materiały drukowane, które przechodziły 
przez ręce artystów: od codziennych gazet 
po pocztówki, bilety wstępu na wystawy i wy-
rzucone paczki żywnościowe. Przedmioty te, 
tę „kulturę śmieciową”, wykorzystywał do 
tworzenia kompozycji, w których zestawiał te 
obiekty z wiadomościami o rewolucjach, woj-
nach, informacjami o codzienności. W ten 
sposób, nie tylko tworzył obraz epoki, ale 
prezentował „kulturę życia” zawartą w tych 
materiałach. 

INSPIRACJA

Kultura śmieci

01’52’’ | kolor | animacja poklatkowa |
młodzi twórcy i twórczynie: Filip Adamek-Sapiński, 
Iwo Aleksy, Madzia Chumieja, Lukrecja Kamińska, 
Witold Kamiński, Marcelina Majewska, Mark Petrovy, 
Daria Petrova, Jan Popko, Liwia Raduchowska, Gaja 
Raduchowska, Jerzy Solarewicz, Marysia Solarewicz

Wiele pomysłów Júliusa Kollera może zachę-
cać do poszukiwań w obszarze filmu abstrak-
cyjnego – my wybraliśmy jego koncepcję „Junk 
Culture”. Z papierowych resztek, zużytych 
albumów, książek, plakatów, uszkodzonych 
kartek i posklejanych papierów Koller tworzył 
proste, minimalistyczne kompozycje. Otoczo-
ny śmieciami – jak my wszyscy – potrafił wy-
korzystać je w twórczy sposób. To właśnie ta 
metoda wydała nam się najbardziej inspiru-
jąca dla abstrakcyjnej, poklatkowej animacji. 
Resztki kartek, szarego papieru, bibuły, znisz-
czone i pogniecione kartony, słowem wszyst-
ko to, co można znaleźć w każdym kuble na 

śmieci np. w biurze lub pracowni plastycznej, 
stało się tworzywem naszego filmu. Podob-
ną strategię zastosowaliśmy, przygotowując 
ścieżkę dźwiękową do filmu – jest to kolaż 
złożony z elementów naszego codziennego 
krajobrazu dźwiękowego: śmieciarki, klakso-
nu samochodowego, faksu, urządzeń elektro-
nicznych, szumu rozmów. Animację kończymy 
znakiem zapytania – motywem przewodnim 
prac Kollera, który zachęca do podważania 
schematów myślowych i otwiera pole do no-
wych interpretacji.

ANIMACJA

JÚLIUS KOLLER, WASTE CULTURE / KULTURA ŚMIECI, 1966,  Z KOLEKCJI THE JÚLIUS KOLLER SOCIETY, FOT. ADAM ŠAKOVY, ŹRÓDŁO: JULIUSKOLLERSOCIETY.ORG/SK/ARCHIV



Victor Vasarely (1906–1997)

Właśc. Győző Vásárhelyi był artystą węgier-
skiego pochodzenia, który całe życie spę-
dził we Francji. Przez wiele lat był grafikiem 
i twórcą sztuki użytkowej – tworzył w duchu 
konstruktywizmu i Bauhausu (styl popularny 
w architekturze, cechujący się m.in. minima-
lizmem i funkcjonalnością). Z czasem zaczął 
eksperymentować, dziś jest uznawany za 
twórcę OP-ARTu – geometrycznego abstrak-
cjonizmu, bazującego na złudzeniu, pozornej 
trójwymiarowości i intensywnym oddziały-
waniu na oko widza. Tworzył prace w róż-
nych technikach, często malował akrylami 
i wykorzystywał technikę sitodruku. Kreował 
układy geometrycznych kształtów oraz ilu-
zje przestrzennej głębi na powierzchniach 
dwuwymiarowych, stosując do tego jedynie 
abstrakcyjne plamy barwne. Początkowo 
w jego pracach dominowała czarno-biała 

kolorystyka, którą znacznie urozmaicił w swo-
jej późniejszej działalności. Od 1955 tworzył 
cykle obrazów „optyczno-kinetycznych”, które 
wywoływały u widzów uczucie pulsowania, 
falowania, wirowania czy migotania. Dziś 
bardzo rozpoznawalne są jego kompozycje 
w kształcie kostki, które wydają się falować, 
załamywać, naginać – zrywając z przyzwy-
czajeniami percepcyjnymi widzów. Od lat 50. 
XX w. tworzył manifesty, w których analizował 
problemy dotyczące sztuki. W wielu z nich 
opisywał autorski pomysł alfabetu plastycz-
nego, w ramach którego stworzył liczne prace 
z cyklu „Folklor planetarny” . Dzieła te powsta-
wały w eksperymentalnych technikach, mi.in. 
z wykorzystaniem klocków-magnesów, które 
umożliwiały użytkownikom ułożenie własnych 
układów z „jednostek plastycznych”. Dziś te 
koncepcja przywodzi na myśl właściwości 
komputerowych pikseli.

INSPIRACJA

Animacja op-artowa

01’36’’ | kolor | animacja poklaktowa |
młodzi twórcy i twórczynie: Filip Adamek-Sapiński, 
Kasper Cisowski, Tymek Cisowski, Liwia Raduchowska, 
Gaja Raduchowska, Madzia Chumieja, Marcelina 
Majewska, Mark Petrovy, Daria Petrova

To właśnie gra czystych kolorów i geome-
trycznych kształtów zachęciła nas do ekspe-
rymentów z abstrakcyjną animacją. Każdy ob-
raz Victora Vasarely’a wręcz prosi o to, by nim 
poruszyć, zamieniać kolory i figury miejscami, 
bawić się czystą, geometryczną i abstrakcyjną 
formą, badać relacje między poszczególnymi 
obiektami i całą kompozycją. Magnetyczna 
folia umieszczona na rewersach kolorowych 
kwadratów oraz tablica magnetyczna to 
główne elementy naszej scenografii. Wy-
korzystując właściwości tych przedmiotów 
mogliśmy precyzyjnie zaplanować ruchy 

geometrycznych obiektów. Nasze nagranie 
mocno oddziałuje na oko widza, kolory są 
kontrastowe, intensywnie migają, kompozycje 
wibrują, kształty gwałtownie zmieniają swoje 
położenie, tworząc kolejne układy. Nasza ani-
macja może zdezorientować, zaskoczyć wi-
dzów miarowym, rytmicznym i wciągającym 
pulsowaniem obrazów i dźwięku. 

ANIMACJA

VICTOR VASARELY, PLANETARY FOLKLORE PARTICIPATIONS NO. 1 / PLANETARNY FOLKLOR, PARTYCYPACJE NR 1, 1969, ŹRÓDŁO: WWW.DESA.PL



SŁOWACJA
Filmy inspirowane sztuką artystów

Vladimír Boudník (CZ)
Katarzyna Kobro (PL)

Gejza Schiller (HU)

zrealizowane podczas warsztatów  
filmowych dla dzieci prowadzonych  

przez Róberta Rampáčka,
które odbyły się w dniach 20.09, 28.09  
i 6.10.2022 w Kinie Úsmev w Koszycach.



Vladimír Boudník (1924–1968)

Był czeskim grafikiem i fotografem, kluczową 
postacią czeskiej sztuki powojennej, założył 
własny ruch artystyczny zwany eksplozjo-
nalizmem. Boudník fascynował się złomem, 
ruinami, odpadami i destrukcją miejskiej 
przestrzeni. Po wojnie uczęszczał do szkoły 
artystycznej, gdzie studiował grafikę. Przez 
krótki czas pracował w reklamie, a następnie 
zatrudnił się w hucie żelaza w Kladnie. Artysta 

opracował szereg nowatorskich technik gra-
ficznych. Środowisko fabryczne posłużyło mu 
za inspirację do stworzenia nowej metody, 
grafik strukturalnych, które wykonywał odci-
skając na metalowych płytach wióry, śruby, 
kawałki drutu oraz inne odpady, przy pomocy 
potężnej prasy. Jako jeden z pierwszych cze-
skich artystów zaczął pracować z publiczno-
ścią, organizując „happeningi” i wchodząc 
w interakcje z pacjentami psychiatrycznymi. 

INSPIRACJA

Bez tytułu 

01’01’’ | kolor | rysunek, animacja poklatkowa |
młodzi twórcy i twórczynie: Barbora Damková,  
Hugo Hrehor, Nina Jureková, Nela Pinčáková

Naszą uwagę przykuł jeden z późniejszych 
cykli graficznych Vladimíra Boudníka. Artysta 
zainspirował się testem projekcyjnym, stwo-
rzonym przez szwajcarskiego psychoanali-
tyka, Hermanna Rorschacha, który opiera się 
na interpretacji plam atramentowych przez 
badanych. 

Boudník wykorzystał zasadę symetrii plam 
atramentowych, a powstałe obrazy graficzne 
przypominały formy organiczne i zwierzęce. 
Podczas warsztatów za pomocą farb two-
rzyliśmy własne obrazy Rorschacha, malu-
jąc abstrakcyjne kształty na jednej połowie 
papieru i odciskając świeżą farbę na drugiej. 
Następnie animowaliśmy obrazy metodą ani-
macji poklatkowej.

ANIMACJA

VLAD
IM

ÍR B
O

U
D

N
ÍK, W

ARIAC
JA N

A TEM
AT TESTU

 RO
RSC

H
AC

H
A I, 1966

ŹRÓ
D

ŁO
: W

W
W

.W
EB

U
M

EN
IA

.SK

VLADIMÍR BOUDNÍK, WARIACJA NA TEMAT TESTU RORSCHACHA VI, 1966, ŹRÓDŁO: WWW.WEBUMENIA.SK
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Gejza Schiller (1895–1927)

Był węgierskim malarzem, wybitnym przed-
stawicielem koszyckiego modernizmu, stylu 
który współtworzyli artyści związani z mia-
stem Koszyce. To w tym miejscu, w latach 
20. XX wieku krzyżowały się różne wpływy 
kulturowe. Mieszkała tu ludność słowacka, 
węgierska, niemiecka i żydowska. Nurt ko-
szyckiego modernizmu cechowała wielona-
rodowość, otwartość i mnogość artystycznych 
postaw. Twórcy często inspirowali się miejską 

ikonografią, problematyką społeczną, czy 
wątkami egzystencjalnymi. Dzieła Schillera 
wpisywały się w te założenia, równocze-
śnie prezentując jego autorskie podejście do 
sztuki. W obrazach Schillera dominują styli-
zowane, kubistyczne kształty o solidnym za-
rysie oraz postacie o karykaturalnych rysach. 
Z jednej strony artysta budował kompozycję 
za pośrednictwem jasnych, spokojnych barw, 
z drugiej stosował gest malarski bliski rysun-
kowi – złożony z wielu pociągnięć pędzla.

INSPIRACJA

Bez tytułu 

00’50’’ | kolor | animacja poklatkowa |
młodzi twórcy i twórczynie: Lívia Babčová,  
Tomás Babčo, Barbora Damková, Lukáš Damko,  
Hugo Hrehor, Zuzana Rusnáková, Tomáš Semán, 
Samuel Mad’ar, Boris Kirilenko

W twórczości Gejzy Schilera największe wra-
żenie zrobiły na nas odcinające się od tła 
kształty, kontrastowe zestawienia kolorów 
oraz sposób przedstawienia tematów w for-
mie zgeometryzowanych kompozycji. Osta-
tecznie wybraliśmy kilka prac (m.in.: „Portret 
mężczyzny”) i postanowiliśmy w luźny sposób 
powtórzyć jako wycinanki z kolorowych pa-
pierów.

Następnie, bawiąc się przed obiektywem, 
wczuwaliśmy się w artystę i wyobrażaliśmy 
sobie to, co mógł obserwować malując swo-
je obrazy. W efekcie na podstawie wzorów 
z jego obrazów powstało kilka wieloelemento-
wych, barwnych i pełnych humoru ujęć. Jedna 
malarska kompozycja zmienia się tu w inną, 
tworzy się na oczach widza lub porusza się, 
dopowiadając historię z obrazu malarza – 
a wszystko to dzięki animacji poklatkowej. 
Przy okazji nasz film sprawdza możliwości po-
znawcze widzów. Jako zagadkę do rozwikła-
nia pozostawiamy odnalezienie pozostałych 
tytułów dzieł, których elementy kompozycyjne 
wykorzystaliśmy w nagraniu.

ANIMACJA

GEJZA SCHILLER
Z PASTWISKA, 1922
GŁOWA MĘŻCZYZNY, 1923
OBIERACZKA, 1921
ŹRÓDŁO: WWW.WEBUMENIA.SK



Katarzyna Kobro ( 1898–1951)

Była polską rzeźbiarką awangardową nie-
miecko-rosyjskiego pochodzenia. Zasłynęła 
ze swoich „rzeźb przestrzennych”, łączących 
konstruktywizm, architekturę i formy rzeźbiar-
skie, zyskując uznanie jako jedna z najwybit-
niejszych rzeźbiarek XX wieku. Kobro dążyła 
w swoich pracach do takiego zorganizowania 
przestrzeni, aby nie było w niej podziału na 
przestrzeń zamkniętą w bryle i otoczenie, ale 
by dzieło współistniało z przestrzenią, pozwa-
lając jej przenikać się. Artystka używała wy-
razistych form geometrycznych, równocześnie 

ważny był dla niej kolor poszczególnych czę-
ści (w „Rzeźbach abstrakcyjnych” respekto-
wała naturalną barwę materiału, czasami 
dodawała czerń lub biel, w „Kompozycjach 
przestrzennych” używała żółcieni, czerwie-
ni, błękitu, czerni i bieli. Kobro ufała przede 
wszystkim regułom arytmetyki i logiki, jej ce-
lem była budowa abstrakcyjnego dzieła sztu-
ki, opartego na obiektywnych prawach, od-
krywanych na drodze eksperymentu i analizy. 

INSPIRACJA

Bez tytułu 

00’56’’ | kolor | animacja poklaktowa |
młodzi twórcy i twórczynie: Michaela Babčáková, 
Barbora Damková, Gabriel Mitro, Timur Rosiar, 
Vladislav Vasyliev

Podczas warsztatów wykonaliśmy dwie rzeź-
by przestrzenne inspirowane twórczością Ka-
tarzyny Kobro, obie z różnych rodzajów tektur 
i papierów. Wzorowaliśmy się na Kompozycji 
przestrzennej nr 4 oraz Kompozycji prze-
strzennej nr 6. Obie wykorzystujemy w na-
graniu, by pokazać rozwój myśli artystycz-
nej, jej przeobrażenia, a także przestrzenne 
właściwości prac artystki. W filmie wciągamy 
statyczne kompozycje w dynamiczny, żywio-
łowy ruch dzięki animacji poklatkowej. W ten 

sposób pozwalamy widzom przyjrzeć się tym 
obiektom z różnych stron i docenić te pozornie 
proste konstrukcje. Dodatkowo, zachęcamy 
publiczność do wejścia w rolę zielonej kulki. 
Mały obiekt, wykonany z ciasta do zabawy, nie 
będący elementem rzeźby, próbuje zbadać ją 
z właściwej sobie perspektywy, a może nawet 
stać się jej częścią?

Każda rzeźba Kobro to inny futurystyczny 
obiekt, budujący własny nastrój – w naszym 
filmie ta odmienność podkreślona jest zmianą 
ruchu i dźwięku. Pozwalamy rzeźbom „wypo-
wiedzieć” się na scenie, przy świetle reflekto-
rów, tak jakby były gwiazdami estrady.

ANIMACJA

KATARZYNA KOBRO, KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA (4), 1929, ©EWA SAPKA-PAWLICZAK & MUZEUM SZTUKI W ŁODZI, ŹRÓDŁO: ZASOBY.MSL.ORG.PL



CZECHY
Filmy inspirowane sztuką artystów

Tihamér Gyarmathy (HU)
Edward Krasiński (PL)

Vladimír Kompánek (CZ)

zrealizowane podczas warsztatów  
filmowych dla dzieci prowadzonych  

przez Annę Fukátková i Barborę Quaiserová,
które odbyły się w dniach 1–2.10.2022  

w Karpuchina Gallery w Pradze.



Edward Krasiński (1925–2004)

Był polskim artystą, rzeźbiarzem, malarzem, 
autorem instalacji, happeningów. Tworzył 
obiekty przestrzenne z drutów, prętów, kabli, 
przedmiotów o prostym kształcie. Eksponował 
je w taki sposób, by uzmysławiać widzom ich 
dynamiczny potencjał – zbudować wrażenie 
ruchu. Znakiem rozpoznawczym jego twór-
czości była linia. Po 1968 roku za pomocą 
niebieskiej taśmy samoprzylepnej tworzył 
rysunki przenikające przestrzeń. Jej kolor był 
nieprzypadkowy, według artysty niebieski 
najsilniej oddziaływał na psychikę i dawał 
najwięcej możliwości interpretacyjnych. Twór-
ca kwestionował sens tworzenia tradycyjnie 

rozumianych obrazów, a słowo „artysta” 
traktował z przymrużeniem oka, do sztuki 
podchodził z dystansem i humorem. Wykony-
wał działania o charakterze efemerycznym, 
chwilowym, często wychodził z nimi poza 
ramy galerii. Już podczas pierwszego wyko-
rzystania taśmy, w trakcie pewnego przyjęcia, 
okleił taśmą drzewa oraz dwie dziewczynki. 
W swoich pracach Krasiński łączył tendencje 
konstruktywistyczne i surrealistyczne. Z jednej 
strony linia była narzędziem do budowy prze-
strzennej wizji. Z drugiej tworzyła abstrak-
cyjną sytuację, której uczestnikiem stawał się 
widz – wplątany w zwoje linii i wyrażony za jej 
pośrednictwem upływ czasu.

INSPIRACJA

Niebieska linia

01’02’’ | kolor | rysunek, animacja poklatkowa |
młodzi twórcy i twórczynie: Maya Chmelnická,  
Tary Kravchenko, Lada Pugacheva

W naszym nagraniu główna bohaterką jest 
– podobnie jak w przestrzennych rysunkach 
Krasińskiego – niebieska taśma samoprzylep-
na. W filmie drobnymi, niebieskimi „krokami” 
spacerujemy po przestrzeni Galerii Karpuchi-
na. Ten sposób zwiedzania otoczenia umoż-
liwiła nam animacja poklatkowa. Sumiennie 
sfotografowane ujęcia z kolejnymi fragmen-
tami taśmy ożywiły naszą wędrującą linię. To 
ona jest w naszym nagraniu przewodnikiem, 

tajemniczą energią łączącą ze sobą różne 
obiekty, formy, płaszczyzny i miejsca. Tak 
samo jak Krasiński zderzamy linię z innymi 
geometrycznymi kształtami czy kolorami. 
W ten sposób zmieniamy znaczenia, tworzymy 
nowe, niemożliwe, absurdalne historie. 

Prace Krasińskiego trzeba oglądać wielokrot-
nie, ze względu na detale, precyzję wykonania. 
Nasz film również warto zobaczyć kilka razy 
– jest bogaty w szczegóły, drobne zdarzenia, 
które towarzyszą dynamicznej historii niebie-
skiego paska. Co więcej, uważni obserwatorzy 
znajdą w nagraniu obiekty, które wykorzysty-
wał w swoich instalacjach sam Krasiński. 

ANIMACJA

EDWARD KRASIŃSKI, WIDOK WYSTAWY, ©TATE LIVERPOOL, ROGER SINEK, ŹRÓDŁO: WWW.MAGAZYNSZUM.PL



Tihamér Gyarmathy (1915–2005)

Był malarzem awangardowym i jednym 
z głównych przedstawicieli powojennej abs-
trakcji węgierskiej. W jego dorobku znajdzie-
my również rzeźby i rysunki. Dziś znany jest 
szczególnie z obrazów malarskich, wykona-
nych farbami olejnymi.

Studiował w Węgierskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych, we Włoszech, Francji, jak i Niemczech. 
Podczas studiów spotkał osoby, które miały 
duży wpływ na sposób myślenia o sztuce. 
Poznał m.in. Pieta Mondriana – znanego 
malarza nurtu abstrakcyjnego, czy André 
Bretona – teoretyka surrealizmu. Zetknął się 

także z przedstawicielami węgierskiej awan-
gardy m.in. z krytykiem sztuki i teoretykiem 
konstruktywizmu – Ernő Kállai.

Od lat 40. XX wieku malował surrealistyczne, 
niefiguratywne obrazy. W jego kompozycjach 
ważną rolę odgrywały kolory oraz światło. 
W obrazach pojawiały się często układy orga-
niczne podzielone figurami geometrycznymi. 
Tworzył skomplikowane kompozycje z wielu 
drobnych elementów. Tematyka dzieł Gyar-
mathy odzwierciedlała jego zainteresowania 
naturą, ludzkimi uczuciami, czy eksperymen-
talnym podejściem do własnego warsztatu 
malarskiego.

INSPIRACJA

Rytm & kształt 

01’25’’ | kolor | animacja poklatkowa |
młodzi twórcy i twórczynie: Zdenka Kemenová, 
Nikolas Obermayer, Eliška Svobodová, Jáchym Šimek, 
Filip Štulo, Veronika Šutová

Atmosfera abstrakcyjnych obrazów Gyar-
mathy’ego zauroczyła nas na tyle, że w ani-
macji postanowiliśmy ożywić kompozycje 
malarskie tego twórcy. Prostokątny kadr fil-
mowy świetnie nawiązuje do formatów prac. 
Charakterystyczne okręgi i prostokąty w ży-
wych, ciepłych odcieniach barw w naszym fil-
mowym obrazie stają się przestrzenne. Raz są 
kulistymi, szklanymi kamykami. Innym razem 
na przykład sześciennymi drewnianymi kora-
likami, pomalowanymi na pastelowe kolory. 

Nasz film to zabawa różnymi przedmiotami 
przed obiektywem kamery, odkrywanie ich 
artystycznych właściwości, budowanie ruchu 
kadr po kadrze. Bryły zmieniają tu swoje miej-
sce i kolory. Poruszają się zgodnie z prostymi 
torami ruchu, wpływają na siebie nawzajem, 
rozmnażają się i scalają. Porządkują się w ko-
lejne geometryczne kształty. Ich powtarzalne 
układy podkreśla rytmiczna muzyka. 

ANIMACJA
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Vladimír Kompánek (1927–2011)

Był słowackim rzeźbiarzem i malarzem. Malo-
wał farbami olejnymi, rzeźby tworzył głównie 
z metalu lub drewna. Znaczącą część życia 
spędził we wsi Rajec (dzisiejszy teren Ukrainy). 
W swoich dziełach powraca do wspomnień 
z tego okresu. W Rajcu żył blisko natury, oto-
czony malowniczymi krajobrazami. W Braty-
sławie studiował na Politechnice Słowackiej, 
a później na Akademii Sztuk Pięknych. W 1957 r. 
został współzałożycielem tzw. Grupy Mikuláša 
Galanda, która odegrała ważną rolę w kształ-
towaniu słowackiej sztuki. Jej członkowie ce-
nili abstrakcję, zgeometryzowane kompozycje 
oraz otwartość na artystyczne eksperymenty. 

Kompánka cechuje redukcja rzeczywistości do 
prostych kształtów, ograniczona paleta barw-
na, jak i tematyka – odzwierciedlająca piękno 
słowackiej kultury i przyrody. Poszczególne 
elementy prac upraszczał do poziomu znaku, 
a następnie symbolu, bogatego w pierwotne, 
czytelne dla niemal każdego treści. Kompánka 
interesowały konkretne obszary tematyczne: 
pejzaż zimowy, karnawały na wsi, akty, dawne 
wierzenia, postacie w pejzażu oraz architek-
tura wiejska. W przedstawieniach chat i zi-
mowych sielanek poszukiwał prawdy, nośnika 
ludowej mądrości, piękna i dobra.

INSPIRACJA

Owal + Trójkąt + Kształt

01’25’’ | kolor | animacja poklaktowa |
młodzi twórcy i twórczynie: Maya Chmelnická,  
Meda Danel, Lotta Jánská, Tary Kravchenko,  
Lada Pugacheva, Kvido Šimek

Animację podzieliliśmy na trzy części. Boha-
terowie każdej z nich to papierowe kukiełki. 
Ich ułożenie zmienialiśmy kadr po kadrze, na 
różnych tłach tak, by uzyskać wrażenie ruchu. 
W każdej części nawiązujemy do innych cech 
twórczości artysty, równocześnie pozosta-
jąc wierni własnej koncepcji, przedstawiając 
bliskie nam historie. I tak w pierwszej części 
przenosimy widza do czasów dziecięcej sie-
lanki, gdzie dobro zawsze wygrywa, w kolejnej 
wykorzystujemy m.in. elementy krajobrazowe 

oraz motyw maski, a w ostatniej odnosimy się 
do świata legend i mitów. Zainspirowani dzie-
łami Kompánka, zdecydowaliśmy się na obłe 
kształty, nieskomplikowaną kompozycję i czy-
ste, czasem świetliste kolory – po to by sceny 
nabrały lekkiego i delikatnego charakteru. 
Oglądając nasz film warto mieć otwarty umysł 
i pozwolić sobie na szukanie nowych znaczeń 
i sensów, własnych skojarzeń – podobnie jak 
w przypadku obserwowania obrazów artysty. 
Każdy kto dłużej się w nie wpatruje, znajdzie 
tu coś dla siebie!

ANIMACJA
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WĘGRY
Filmy inspirowane sztuką artystów

Marka Starela (PL)
Zdenka Sykory (CZ)
Victora Hulíka (SK)

zrealizowane podczas warsztatów  
filmowych dla dzieci prowadzonych przez  

Dénesa Ruzsa (film inspirowany Marka Starela),  
Zsolt Gyenes (film inspirowany Zdenka Sykory), 

Fruzsinę Spitzer (film inspirowany Victora Hulíka),
które odbyły się w dniach 24–25.09.2022  

w MET Galéria w Budapeszcie  
i Vizuálzene Stúdió w Pécs.

 



Viktor Hulík (ur. 1949)

Jest słowackim malarzem, grafikiem, rzeź-
biarzem oraz jedną z głównych postaci nur-
tu abstrakcji geometrycznej. Podstawowym 
źródłem inspiracji Hulíka jest natura pełna 
struktur, kolorów i przeobrażeń. Swoje asam-
blaże, kolaże i trójwymiarowe rysunki tworzy 
z podstawowych figur geometrycznych – ma-
luje lub przykleja pojedyncze elementy na po-
wierzchnię obrazu, by następnie poprzez pro-
ste manipulacje rozbudowywać go i zmieniać 

kompozycję. W ten sposób udaje mu się uzy-
skać efekt monumentalności, nawet w małych 
formatach prac. Hulík jest również jednym 
z pionierów grafiki komputerowej na Słowacji, 
w swoich pracach posługuje się programem 
komputerowym, by generował nieskończoną 
liczbę wariantów prostych kształtów w obrę-
bie jednego kadru.

INSPIRACJA

Tangramowe opowieści

01’30’’ | czarno-biały | rysunek, animacja poklatkowa |
młodzi twórcy i twórczynie: Vince Kassa Németh, 
András Steiner, Krisztián Szilágyi, Kamilla Versics 

W trakcie warsztatów inspirowaliśmy się pra-
cą „Geometrica” Viktor Hulíka. Naszym pod-
stawowym budulcem – tak, jak u twórcy – były 
zmienne moduły. Pierwsze próby i efekty 
wizualne zachęciły nas do zabawy z formą 
tangramu – chińskiej łamigłówki złożonej 
z siedmiu figur geometrycznych – powstałych 
przez rozcięcie kwadratu. Z elementów pier-
wotnej pracy stworzyliśmy także powiększo-
ny, rozpikselowany portret artysty. Animacja 

została zrealizowana metodą poklatkową, 
a powstały dzięki temu obraz został poddany 
komputerowej modyfikacji i połączony z ob-
razem cyfrowym. Ścieżka dźwiękowa ani-
macji została wykonana w podobny sposób 
do warstwy wizualnej. Pracę „Geometrica” 
podzieliliśmy na części, na ich odwrocie wy-
pisaliśmy poszczególne tony skali muzycznej, 
następnie losowaliśmy poszczególne elemen-
ty, a ich przypadkowa kolejność decydowała 
o brzmieniu. Powstałe w ten sposób ścieżki 
dźwiękowe zostały urozmaicone efektami 
uzyskanymi za pomocą programu do edycji 
muzyki Garage Band, co stworzyło ostateczne 
brzmienie utworu. Obraz i dźwięk powstawały 
jednocześnie.

ANIMACJA
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Mark Starel (ur. 1960) 

Właśc. Wiesław Łuczaj jest polskim artystą 
intermedialnym, działającym również na polu 
malarstwa, organizacji przestrzeni, grafiki 
cyfrowej i sztuki generatywnej (nurt w sztu-
ce oparty na procedurach algorytmicznych). 
Punktem wyjścia sztuki Starela jest założenie, 
że współczesna rzeczywistość jest rzeczywi-
stością statystyczną. Artysta tworzy obrazy 
inspirowane bazami danych lub innymi źró-
dłami danych analitycznych, głównie na temat 
zachowań społecznych Polaków. W 2011 roku 
zainicjował międzynarodowy ruch artystycz-
ny Discursive Geometry, który współtworzy 
wraz z innymi artystami i artystkami. Ruch ten 
wpisuje sztukę geometryczną we współczesne 
dyskursy, takie jak społeczny, językowy, na-
ukowy czy też dotyczący samej sztuki.

INSPIRACJA

Planety

01’34’’ | kolor | rysunek, kompozycja komputerowa |
młodzi twórcy i twórczynie: Lujza Aradi, Jázmin Jankó, 
Kincsö Kónya, Bernadett Lovas, Kadosa Pintér,  
Róbert Rábai, Helka Ruda, Andor Tóth

Naszą uwagę przykuły dwie prace: „Staty-
styczne obrazy” (1999) i „Covimetria” (2021) – 
ich koliste formy oraz zmienność skojarzyły się 
nam z ruchem planet. Wykorzystując elementy 
wycięte z papieru i swoje rysunki, przesuwa-
liśmy je w skanerze w trakcie kopiowania. Te 
elektro-graficzne dzieła, wykonane techniką 
kopiuj-ruch, były przede wszystkim tłem dla 

abstrakcyjnych form wizualnych. Proste formy 
geometryczne zostały połączone z organicz-
nymi zniekształceniami, wynikającymi z uży-
cia skanera. Następnie, abstrakcyjne światy 
różnych postaci – geometryczne i liryczne – 
zostały połączone, i dodatkowo wzmocnione 
przez zastosowanie odpowiedniej kolorystyki. 
Tożsamość mikro- i makroświatów również 
odegrała rolę w tym krótkim filmie. 

ANIMACJA
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Zdenék Sykora (1920–2011)

Czeski malarz i rzeźbiarz abstrakcyjny, pionier 
sztuki komputerowej. W latach 60. pod wpły-
wem kubizmu i surrealizmu tworzył subtelne 
czarno-białe iluzje op-artowe równolegle 
eksplorując możliwości wykorzystania progra-
mów komputerowych w tworzeniu „geometrii 
przypadkowej”. Artysta poprzez formy geo-
metryczne odzwierciedlał generowane przez 
urządzenie dane liczbowe, kodując w ten spo-
sób wielkość, kształt czy układ malowanych na 

płótnie wzorów. Wizualizowanie relacji między 
przypadkiem a mechaniczną koniecznością 
stało się jego obsesją. Twierdził, że związki te 
nie charakteryzują jedynie przestrzeni jego 
obrazów, ale są regułami rządzącymi ludzkim 
życiem i kosmosem. Stąd komputerowe obra-
zy Sýkory sprawiają wrażenie, jakby zostały 
ograniczone ramą w sposób całkowicie arbi-
tralny, dzięki czemu zdają się wychodzić poza 
dwuwymiarową przestrzeń. 

INSPIRACJA

Węzły

01’30’’ | kolor | dźwięk reaktywny, kompozycja 
komputerowa | młodzi twórcy i twórczynie:  
Iván Ákli, Júlia Ákli, Emma Császár, Júlia Császár, 
Zsófia Cserneczky, Berta Gyenes, János Gyenes,  
Kira Györpál, István Horváth, Róza Pál

Główną inspiracją dla animacji były „Linie nr 
24 – Sąd Ostateczny” (1984) Zdenéka Sykory. 
Wyzwolone „linie” i „sploty” Sykory zainspi-
rowały nas do stworzenia równie radosnej 
sytuacji artystycznej. W trakcie pracy nad na-
graniem czytaliśmy krótkie fragmenty książki 
R. D. Lainga „Węzły” (1970), stanowiła ona dla 
nas dodatkowy punkt wyjścia do działania. 
Następnie swobodnie bawiliśmy się własny-
mi głosami, które przy użyciu analogowego 
syntezatora wytwarzały ruchome sekwencje 

obrazu. Animacje generowane przez dźwięk 
były od razu rejestrowane. Praca nad filmem 
polegała więc na improwizacji, podczas której 
ruchomy obraz i dźwięk powstawały równo-
cześnie. Później kontynuowaliśmy pracę z po-
wstałym materiałem, modyfikując go w czasie 
rzeczywistym. Zastosowaliśmy do tego apli-
kacje cyfrowe (SC Apps) oraz kontroler MIDI. 
Efektem końcowym był niepocięty, ciągły 
utwór audiowizualny. Cała praca opierała się 
więc na swobodnym, spontanicznym działa-
niu, na uwalnianiu emocji i ich audiowizual-
nym kształtowaniu. 

ANIMACJA
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SCENARIUSZE
WARSZTATÓW



Film abstrakcyjny –  
od czego zacząć?

grupa odbiorców: 
⬤ dzieci w wieku 6–12 lat
⬤  uczniowie klas I–VI
⬤  ewentualnie grupy mieszane 

z udziałem dzieci w tym wieku

cele:
⬤ podniesienie kompetencji uczniów w odbio-

rze i tworzeniu sztuki współczesnej, zwłasz-
cza sztuki filmowej 

cele operacyjne:
⬤ uczeń poznaje sztukę abstrakcyjną regionu 

Grupy Wyszehradzkiej
⬤ uczeń rozumie różnice między obrazem 

abstrakcyjnym a figuratywnym, rozumie 
takie pojęcia jak: kinematografia, film abs-
trakcyjny, film artystyczny i eksperymental-
ny, storyboard, taśma filmowa

⬤ uczeń potrafi zaprezentować koncepcję fil-
mu w postaci storyboardu

czas realizacji działania: 
1,5 h

potrzebne sprzęty: 
stoły, krzesła, komputer, projektor, ekran, kli-
sza filmowa, kilka wydrukowanych storyboar-
dów ze znanych dzieciom filmów/kreskówek

niezbędne materiały: 
składany papier komputerowy, kredki

metody: 
⬤ prezentacja
⬤ dyskusja
⬤ budowanie narracji za pośrednictwem 
 tekstu
⬤ budowanie narracji za pośrednictwem 
 obrazu – działanie plastyczne

przebieg działania:

1. Poszukaj inspiracji dla twórczych działań. 
Przygotuj prezentację z przykładami ob-
razów abstrakcyjnych i figuratywnych oraz 
filmów abstrakcyjnych – warto wykorzystać 
nagrania z warsztatów: www.v4abstrac-
tion.com/films i krótko wspomnieć o abs-
trakcyjnej twórczości wybranych artystów 
rejonu Grupy Wyszehradzkiej. (15 min)

2. Porozmawiaj z uczestnikami o tym, jak ro-
zumieją takie hasła jak: abstrakcja, film 
artystyczny, film eksperymentalny, zapytaj 
o skojarzenia z tymi pojęciami, następnie 
wytłumacz je i wyjaśnij granicę między 
sztuką abstrakcyjną a sztuką przedstawia-
jącą. (10 min)

3. Zaprezentuj dzieciom kliszę filmową, wy-
jaśnij czym jest kadr, jak pracuje się nad 
filmem – czym jest storyboard. Pokaż przy-
kłady storyboardów. (10 min)

4. Podziel klasę na grupy, zadaniem każdej 
będzie zapisanie wymyślonej historii w pię-
ciu zdaniach (w młodszych grupach prowa-
dzący pomaga zapisać treść). Kolejny etap 
to rozrysowanie storyboardu czyli scenory-
su obrazkowego do wymyślonej historyjki 
w pięciu kadrach, jednak z wykorzysta-
niem wyłącznie niefiguratywnych środków 
wyrazu tj. wszystkie elementy występują-
ce w tekście np. bohaterowie, otoczenie, 
przedmioty muszą zostać przedstawione 
w formie kształtów, kolorów, figur geome-
trycznych itd. Dzieci wykonują zadanie na 
kartkach papieru komputerowego, dzieląc 
się pracą. (40 min)

5. Następnie grupy wymieniają się storybo-
ardami i wykonują ćwiczenie w odwrotnej 
kolejności tzn. próbują ułożyć historię do 
gotowych, abstrakcyjnych storyboardów 
przygotowanych przez koleżanki i kolegów. 
(15 min)

SCENARIUSZ NR 1. 

warianty dla młodzieży w wieku 13–14 lat,  
klasa VII i VIII szkoły podstawowej:

1. W starszych grupach możesz również krótko 
omówić historię sztuki abstrakcyjnej i nurt 
filmu absolutnego z lat 20. XX wieku.

2. Na etapie prezentacji dzieł twórców nurtu 
abstrakcyjnego możesz poprosić młodzież 
o uważną analizę pracy jednego z artystów. 
Warto zapytać, co widzą, jakie formy, kolo-
ry, kształty, motywy się powtarzają, co ich 

zdaniem wyróżnia pracę artysty/artystki na 
tle innych znanych im twórców. Po zdefinio-
waniu stylu twórcy, wspólnie zastanówcie 
się nad tym, jak można byłoby wymienione 
wcześniej cechy wprawić w ruch, by stwo-
rzyć film abstrakcyjny. 

Nieprzewidywalne życie 
przedmiotów

grupa odbiorców: 
⬤ dzieci w wieku 6–12 lat
⬤ uczniowie klas I–VI
⬤ ewentualnie grupy mieszane z udziałem 

dzieci w tym wieku

cele:
⬤ podniesienie kompetencji uczniów w odbio-

rze i tworzeniu sztuki współczesnej, zwłasz-
cza sztuki filmowej 

cele operacyjne:
⬤ uczeń poznaje wybrane ujęcia z filmów 

abstrakcyjnych
⬤ uczeń rozumie takie pojęcia jak: kinemato-

grafia, film abstrakcyjny, animacja, ujęcie, 
kadr

⬤ uczeń potrafi wspólnie z innymi uczestni-
kami wypracować koncepcję filmu, zaani-
mować przedmiot, widzi różnice między 
obrazem widzianym na żywo a obrazem 
oglądanym na ekranie, rozpoznaje cechy 
obrazu abstrakcyjnego 

czas realizacji działania: 
1,5 h

potrzebne sprzęty: 
kamera, statyw, komputer, projektor, ekran, 
przestrzeń do zabawy ruchowej

niezbędne materiały: 
3 różne tkaniny o wymiarach min. 140x200 cm 
np. miękki i miły w dotyku, pluszowy materiał 
w pastelowym kolorze; wielobarwna i gładka 
satyna; frota lub flanela z dużą plamą lub bia-
łe sztywne płótno; kartki; długopisy

metody: 
⬤ prezentacja
⬤ dyskusja
⬤ burza mózgów
⬤ ćwiczenia przed kamerą – animacja przed-

miotu poprzez zabawy ruchowe z obiektem
⬤ prezentacja efektów działań

SCENARIUSZ NR 2.



przebieg działania:

1. Porozmawiaj z dziećmi o tym, jakie znają 
filmy, co może być ich tematem, odwołuj się 
do ich doświadczeń kinematograficznych 
– pytamy o najdziwniejsze i najbardziej za-
skakujące filmy, wyjątkowe i niezapomniane 
sceny z ulubionych bajek i filmów. (10 min)

2. Przedstaw kilka ujęć z wybranych filmów 
abstrakcyjnych, zwłaszcza tytuł i zaskaku-
jący kadr. Zapytaj dzieci, czy obrazy w jakiś 
sposób kojarzą im się z tytułami. Wyjaśnij 
na czym polegają filmy artystyczne i co go 
charakteryzuje. (10 min)

3. Podziel klasę na dwie grupy. Poproś dzieci, 
by wymieniły prostokątne przedmioty ze 
swojego otoczenia oraz by wybrały jeden 
z nich i zastanowiły się z czym im się kojarzy, 
jakie są jego charakterystyczne cechy, wła-
ściwości. Następnie poproś dzieci, by wy-
brały tkaninę, która najlepiej odda cechy tej 
rzeczy oraz by zdecydowały, co może za-
dziać się z wyobrażonym obiektem. Zada-
niem każdej z grup jest wymyślenie, jak ze-
społowo poruszać tkaniną, by przedstawić 
zdarzenie, w którym wymyślony przedmiot 
mógłby brać udział. Przykład: prostokątny 
przedmiot = koperta, obiekt do zaanimowa-
nia = biała płachta materiału, zdarzenie/
ruch = koperta spadająca na dno skrzynki 
pocztowej. (15 min)

4. Dzieci próbują zaanimować ruch, ćwiczą 
z tkaniną. Następnie nagraj w statycznym 
ujęciu bez dźwięku prace jednej grupy, dłu-
gość ok. minuty. W trakcie nagrania druga 
grupa zamienia się w widzów, po czym na-
stępuje zmiana. (35 min)

5. Odtwórz nagranie na dużym ekranie. Za-
pytaj dzieci o wrażenia, różnice w postrze-
ganiu scen oglądanych na żywo i za po-
średnictwem ekranu. Wspólnie poszukajcie 
w filmach cech właściwych filmom abstrak-
cyjnym (niejednoznaczna forma, przedmiot 
sprowadzony do geometrycznego kształtu, 
wielość możliwych interpretacji itd.). 

 (20 min)

warianty dla młodzieży w wieku 13–14 lat, 
klasa VII i VIII szkoły podstawowej:

1. Starsze dzieci możesz poprosić o równole-
głą pracę nad sferą dźwiękową. Młodzież 
może spróbować wykorzystać własne głosy 
do udźwiękowienia filmu (np. używając po-
pularnej techniki beatboxu). 

2. Uczestnicy mogą nagrać dwa, trzy krótkie 
ujęcia tej samej wizualnej koncepcji z róż-
nymi pomysłami na tło muzyczne scen, 
a później ocenić to, jak warstwa dźwiękowa 
wpłynęła na nastrój nagrania. 
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