
Zeszyt warsztatowy  
Galerii Arsenał w Białymstoku  
dla placówek edukacyjnych 
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 Galeria Arsenał w Białymstoku prowadzona od 1990 roku 
przez Monikę Szewczyk, to jedna z najważniejszych galerii 
sztuki współczesnej w Polsce. Galeria prezentuje i promuje 
sztukę najnowszą różnych mediów. Posiada Kolekcję II, 
uważaną za jedną z lepszych kolekcji sztuki współczesnej  
w kraju, w której znajdują się fotografie, obrazy, rzeźby, 
instalacje i filmy. W Galerii Arsenał nie prezentujemy wystawy 
stałej. Odbywają się tu wystawy czasowe, indywidualne  
i zbiorowe. Główna siedziba galerii mieści się w zabytkowym 
budynku w centrum Białegostoku obok Pałacu Branickich przy 
ul. Mickiewicza 2.  

Słowo wstępu 
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Galeria Arsenał w Białymstoku serdecznie zaprasza do 
współpracy placówki edukacyjne! Proponujemy warsztaty, 
które z powodzeniem można zrealizować w zaciszu domowym, 
przedszkolu, szkole. Lubimy rozmawiać z dziećmi o sztuce, 
zachęcać je do kreatywnego myślenia i działania. W Wasze ręce 
trafia niniejsza broszura online z propozycjami zabaw dla 
Waszych młodych podopiecznych. Na ostatniej stronie znajdują 
się informacje o naszym zeszycie edukacyjnym WYMIENNIK, 
który mogą Państwo nieodpłatnie zamówić za pośrednictwem 
naszej strony internetowej. Zachęcamy do skorzystania z oferty 
i kontaktu. 

 

Zespół edukacyjny Galerii Arsenał w Białymstoku 

Oferta edukacyjna  
Galerii Arsenał w Białymstoku 
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Obrazy – przypadki   
Inspiracja: Ryszard Winiarski 

Prace Ryszarda Winiarskiego są inspirowane teorią prawdopodobieństwa.  
To dział matematyki zajmujący się zdarzeniami losowymi.  Artysta chciał połą-
czyć sztukę z naukami ścisłymi np. z teorią gier. 

 
Proponujemy pewnego rodzaju grę i stworzenie obrazu, który powstaje w nie-
przewidziany sposób. Czy przypadek może decydować o wyglądzie naszego 
dzieła? A gdyby przed przystąpieniem do pracy rzucić kostką?   

Przygotuj: 

• mazaki lub kredki; 

• kostka do gry lub moneta; 

• wydruk planszy (strona obok). 

 

Przebieg zabawy: 

Ustalcie, w którym kierunku będziecie się poruszać – poziomo, czy pionowo?  
Ilu kolorów użyjecie oraz jakie cyfry na kostce będą odpowiadały danym kolorom? 
Możecie również przyjąć, że nieparzyste liczby na kostce to kolor czarny, a parzyste 
to np. pomarańczowy, lub każda cyfra to inny kolor; na monecie orzeł to niebieski, a 
reszka fioletowy; w najprostszej wersji możecie użyć jedynie koloru czarnego. 
 
W innej wersji zabawy, możecie ustalić, że wyrzucenie, danych cyfr spowoduje zama-
lowanie pola na wybrany przez Was kolor. Przykładowo: gdy na kostce wypadnie 1, 3 
lub 5  - zamalowujecie pole, natomiast, gdy wyrzucicie 2, 4 lub 6 - pole pozostaje  
puste. 
 
A teraz czas na działanie! Rzucajcie kostką lub monetą i zamalowujcie kolejne pola 
tak, jak zadecydował przypadek! 

https://culture.pl/pl/tworca/ryszard-winiarski
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Niewidzialna! 
Inspiracja: Witek Orski  

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, czym jest dziura? Jak można o niej opo-
wiedzieć komuś, kto nigdy jej nie widział? Według definicji słownikowej dziura 
to brak czegoś lub jakiś ubytek - coś, czego z pozoru nie ma. Czy dostrzegasz 
czasem jakieś dziury? Czy zwracamy na nie uwagę? Jakie mają kształty?  
Jakie są ich rodzaje? W czym mogą się znaleźć? Czy dziura jest czymś interesu-
jącym, czy może czymś, co zawadza, działa na nerwy?  

Witek Orski w swoich pracach z serii Dziura w ziemi stworzył (kopał) prosto-
kątne otwory w różnych rodzajach podłoży, a potem je fotografował. Jak my-
ślisz - czy dziury, które możemy zaobserwować w swoich domach  
(np. w ubraniach) powstają same, czy może ktoś robi je celowo?  

Przygotuj: 

• kolorowe kartki; 

• klej w sztyfcie lub introligatorski.  

 

Przebieg zabawy: 

Weź kartki - takie kolory, jakie chcesz i klej.  
Wydzieraj, wyrywaj, szarp, zginaj, zgniataj i pro-
stuj, przyklejaj. Zrób portret swojej ulubionej 
dziury. Możesz nadać jej imię. Miłej pracy! 

Witek Orski, Dziura w ziemi (6x4,5), 2015 

fotografia, druk atramentowo-pigmentowy,  

bezkwasowo podklejony na dibond, w oprawie z w trawionego dębu  

edycja 1AP/2+2AP, 180x135 cm  

https://galeria-arsenal.pl/prace/dziura-w-ziemi-6x4-5
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Noc 
Inspiracja: Rafał Bujnowski  

Jak często zdarza Ci się bywać w lesie? Czy pamiętasz swoją ostatnią wyciecz-
kę do lasu? Zwróć uwagę, że najczęściej te wycieczki odbywają się za dnia,  
ponieważ wtedy można swobodnie obserwować przyrodę, nasłuchiwać śpiewu 
ptaków i szumu liści. Czy zastanawialiście się, jak wygląda las nocą? Czy coś się 
w nim zmienia?  

Przygotuj: 

• klej i nożyczki; 

• czarny blok (można pomalować uprzednio blok biały); 

• wydruki owoców i warzyw (do wydruku na kolejnych stronach). 

 

Przebieg zabawy: 

Wytnij przygotowane elementy i skomponuj wyobrażenie nocy w lesie - voilà  
nokturn gotowy! 
 
Nokturn – obraz przedstawiający scenę nocną, zwłaszcza w przyrodzie.  

https://galeria-arsenal.pl/prace/pejzaz-z-serii-nokturn-1
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Zbierasz? Twórz! 
Inspiracja: Władysław Hasior  

Każdy z nas ma w domu trochę niepotrzebnych rzeczy. Niektórzy je wyrzucają, 
inni oddają, a jeszcze inni gromadzą. Czy zastanawialiście się kiedyś, z czego 
zrobione są przedmioty, które Was otaczają? Jaki w dotyku jest plastik, porce-
lana lub drewno? Czy ma jakiś zapach bądź wydaje jakiś dźwięk? Czy łatwo 
rozpoznajemy te materiały?  Dlaczego ciągle trzymamy je w domu? Czym te 
przedmioty mogłyby być, gdyby nadano im inny pierwotny cel użycia? 

Przygotuj: 

• taśmę dwustronną; 

• tekturę (format dowolny); 

• klej introligatorski; klej na gorąco, jeśli pracujesz z kimś dorosłym; 

• przedmioty codziennego użytku, fragmenty tkanin, guziki, niekompletne lub  
popsute zabawki. 

 

Przebieg zabawy: 

Zróbcie przegląd szuflad i szaf. Zanim przejdziecie do pracy, usiądźcie i zasłońcie 
oczy. Niech każdy weźmie przypadkowo wybrany przedmiot do ręki i powie, z jakie-
go materiału został zrobiony, jaki jest w dotyku? Pozostali spróbują odgadnąć, co to 
za przedmiot i do czego służy? 

 
Następnie, spośród przygotowanych materiałów, wybierzcie takie, które posłużą do 
stworzenia Waszych prac. Komponujcie, zmieniajcie, odwracajcie do góry nogami. 
Poznajcie technikę asamblażu! 

 
Temat: Zilustrujcie Wasze emocje, widok z okna, stwórzcie niezwykły autoportret. 

https://culture.pl/pl/tworca/wladyslaw-hasior
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Czy malarzowi potrzebny jest pędzel? 
Inspiracja: Yves Klein 

Yves Klein zasłynął jako autor obrazów malowanych bez użycia pędzla.   
W 1960 roku stworzył performance zatytułowany Antropometrie, podczas któ-
rego – na oczach elegancko ubranej publiczności – zanurzał nagie ciała mode-
lek w farbie, a te odciskały swoje ciała na papierze i płótnie, tworząc serię obra-
zów o tym samym tytule.  

Przygotuj: 

• różne przedmioty; 

• zabezpieczenie stołu; 

• kartkę (A3 lub większą); 

• farby, paletka (lub tekturka w jej roli). 

 

Przebieg zabawy: 

Zastanów się, czy do  malowania niezbędny jest pędzel? Rozejrzyj się wokół, znajdź 
przedmioty które na pierwszy rzut oka nie mają związku z malowaniem. Spróbuj użyć 
sznurków, patyczków, szczoteczek. Namalować możesz pejzaż zza okna, portret ro-
dzinny a nawet swój dzisiejszy nastrój.  
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Kto się chowa za obrazem? 
Inspiracja: Maciej Kurak  

Maciej Kurak tytułem jednej ze swoich prac zadaje pytanie: czy ważne jest kto 
chowa się za obrazem? Czy dla widza oglądającego dzieło sztuki tak naprawdę 
ważne jest, kto je wykonał? Co nam daje taka wiedza? Czy dzięki temu, że zna-
ne jest nam nazwisko autora patrzymy na wykonane przez niego dzieła sztuki 
zupełnie inaczej? Czy oglądając dzieło sztuki zastanawiałeś się jak może wyglą-
dać jego autor? 

Przygotuj: 

• naczynie z wodą; 

• farby plakatowe lub akrylowe, tempery; 

• szmatkę do wycierania narzędzi do malowania;  

• kartkę, najlepiej grubszą lub dowolnej wielkości 
kartonik; 

• narzędzia do malowania: pędzle, starą szczotkę 
do zębów lub cokolwiek, czym zechcesz spróbować malować. 

 

Przebieg zabawy: 

Stwórz szalony, niepowtarzalny obraz! Nie zastanawiaj się, jak wygląda. Maluj szyb-
ko, ekspresyjnie, sięgaj po dowolne kolory, nie zastanawiaj się nad kształtami, ekspe-
rymentuj. Pozwól, aby prowadziła Cię ręka! Niech to będzie obraz, który nie przed-
stawia nic konkretnego, czyli abstrakcja. 

 
Kiedy uznasz, że skończyłaś/łeś pozwól pracy wyschnąć, a potem spójrz na swój ob-
raz ponownie. Wyobraź sobie, że autorem tego dzieła jest znany artysta. Zastanów 
się, czy to kobieta czy mężczyzna? W co jest ubrana/ubrany? Jaki ma kolor oczu? Czy 
ma długie włosy, brodę, a może kucyki? Za każdym dziełem sztuki kryje się jego 
twórca. A teraz odwróć obraz i na drugiej stronie namaluj portret tego artysty. 

Maciej Kurak, Czy ważne jest kto chowa się za 

obrazem?, 2007, instalacja rzeźbiarska,  

170 x 70 x 70 cm. 

https://galeria-arsenal.pl/prace/czy-wazne-jest-kto-chowa-sie-za-obrazem
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Autoportret podwójny 
Inspiracja: Krzysztof Wodiczko  

Zapraszamy Cię do zrobienia nietypowego podwójnego autoportre-
tu, zupełnie jak Krzysztof Wodiczko. Artysta na jednym z ujęć pokazany jest z 
głową odchyloną do tyłu, na drugim patrzy w dół – unika pokazania twarzy  
i spojrzenia na wprost. Dzięki temu zabiegowi wykracza poza schemat typo-
wego autoportretu, w którym wzrok portretowanego skierowany jest na wi-
dza. Wodiczko tworzy w ten sposób portret wewnętrzny.   

Przygotuj: 

• klej w sztyfcie; 

• wycięte przedmioty z kolejnych trzech stron; 

• dwie kartki lub jedną większą, którą kreską podzielisz na pół. 

 

Przebieg zabawy:  

Czy zastanawiałaś/zastanawiałeś się, jak wyglądasz z tyłu lub z boku? Spróbuj poka-
zać siebie z inne perspektywy. Wydrukuj przygotowane elementy, za pomocą któ-
rych możesz zrobić swój podwójny autoportret. Możesz też coś dorysować lub dopi-
sać. 
 
Perspektywa – określenie stosowane w architekturze, malarstwie, fotografii i innych 
sztukach wizualnych oznaczające sposób oddania trójwymiarowych obiektów i prze-
strzeni na płaszczyźnie.  

Krzysztof Wodiczko, Autoportret podwójny, 1974–2009 

lambda, dibond, praca dwustronna, 100 x 200 cm  

https://galeria-arsenal.pl/prace/autoportret-podwojny
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Pieczęć 
Inspiracja: Marzanna Morozewicz  

Praca Marzanny Morozewicz Autoportret z różami to odlew dekoltu, szyi i frag-
mentu twarzy pokryty papierem z nadrukowanym motywem róż. Czy po zje-
dzeniu kapusty pekińskiej zostaje Ci „piętka”? Może wśród zakupów znalazłaś/
łeś brzydkiego ziemniaka, którego nie zjesz? Zrób z nich pieczątki i stwórz  
obraz inspirowany pracą artystki. Twoja praca to może być pejzaż, portret, 
martwa natura lub pattern. Uruchom swoją wyobraźnię i do dzieła! 

 
Martwa natura – kompozycje, głównie malarskie, rysunkowe lub fotograficzne, 
składające się najczęściej z nieożywionych przedmiotów (tj. dzbanki, talerze, ale też 
owoce, warzywa, kwiaty). 

Pattern (z ang. wzór) – kolorystyczny motyw, złożony zazwyczaj z powtarzających 
się elementów. 

Przygotuj: 

• kartkę; 

• farby plakatowe lub akrylowe, tempery; 

• warzywa, które masz w domu, np. piętkę kapusty pekińskiej albo selera naciowe-
go, przeciętą na pół paprykę, jabłko lub cytrynę (może być nawet trochę  
wyciśnięta), różyczki kalafiora lub ziemniaki – z nich możesz wycinać dowolne 
kształty.  

 

Przebieg zabawy: 

Pomyśl co chcesz przedstawić na swojej pracy. Możesz spróbować stworzyć dzieło 
podobne do Autoportretu z różami Marzanny Morozewicz i obrys swoich rąk, stóp 
bądź innych części ciała ostemplować wyciętymi wcześniej w odpowiednie kształty  
i zamoczonymi w farbie owocami i warzywami. Zastanów się nad wyborem kolorów - 
użyjesz wszystkich, czy tylko niektórych? Stwórz własne dzieło i  opowiedz o nim 
swojemu opiekunowi. 

https://galeria-arsenal.pl/prace/autoportret-z-rozami
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Marzanna Morozewicz, Autoportret z różami, 2002,  

papier, gips, 65 x 30 x 30 cm. 
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Sensoryczne zwierzę mocy 
Inspiracja: Mirosław Bałka  

Zastanów się, które zwierzę lubisz najbardziej? Może to żyrafa albo słoń?  
Jak wielkie jest Twoje ulubione zwierzę? Jaki ma kolor? Jak myślisz, jakie może 
być w dotyku? Na te pytania łatwo odpowiedzieć, ale czy zastanawialiście się, 
jakie niezwykłe moce może mieć Twoje ulubione zwierzę? Może potrafi wi-
dzieć w ciemnościach, słyszeć niesłyszalne dla ludzi dźwięki? A może potrafi 
zmieniać kolor lub kształt?   

Przygotuj: 

• tekturkę lub sztywną kartkę; 

• nożyczki i klej (introligatorski lub na gorąco); 

• watę, kaszę, groch, plastelinę, papier ścierny, kawałki niepotrzebnych materiałów. 

 

Przebieg zabawy: 

Poproś opiekunów o niepotrzebne już materiały, watę, kaszę, ryż, groch, plastelinę, 
papier ścierny czy cokolwiek, co przyjdzie Ci do głowy. Nadaj im kształt sklejając je 
razem, wiążąc lub formując za pomocą dłoni. W ten sposób stworzysz swoje dotyko-
we zwierzę mocy. 

Mirosław Bałka, Czysty piesek, obiekt 

https://galeria-arsenal.pl/prace/czysty-piesek


21 

 

Obiekt w kropki 
Inspiracja: Yayoi Kusama  

Czy masz w domu niepotrzebne pudełko po butach? A może stary abażur, któ-
ry już Ci się nie podoba albo słoik, w którym trzymasz kredki? Otocz się sztuką! 
Zainspiruj się twórczością Yayoi Kusamy i pomaluj przedmiot codziennego 
użytku w kropki. Wybierz takie kolory, które lubisz. Do dzieła!  

Przygotuj: 

• pędzle; 

• naczynie na wodę; 

• szmatkę do wycierania pędzli; 

• przedmiot, któremu chcesz dać drugie życie i zamienić go w sztukę; 

• farby, najlepiej akrylowe, ponieważ są wodoodporne po wyschnięciu. 

 

Przebieg zabawy: 

Po ustaleniu z opiekunem, którego przedmiotu codziennego użytku możesz użyć,  
nadaj mu nowy wygląd malując na nim kropki. Zastanów się nad kolorami. Czy 
wszystkie kropki będą tego samego koloru, czy każda będzie inna? Czy będą bardzo 
duże, czy może ledwie zauważalne? Skończoną prace pozostaw do wyschnięcia.  
Gdy zrobisz kilka takich prac, możesz zaprosić swoich bliskich na własną wystawę! 

https://www.artandobject.com/articles/why-everyone-loves-kusama
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Frezgi mezgi 
Inspiracja: Arno Stern 

“Zabawę trzeba traktować poważnie, bo nie istnieje inna metoda uczenia się”.  

Arno Stern 

 

To sprawdzian dla prowadzącego. Nie ma tu miejsca na ocenianie, korygowa-
nie pracy dziecka, liczy się swobodna zabawa dziecka. Swobodna zabawa, któ-
rej umiejętności my dorośli często już nie mamy. Starsze dzieci mogą być zdzi-
wione, że nie ma tematu pracy. Dajmy im czas. Są także przyzwyczajone do 
oceny pracy. Pamiętajmy o tym. 

 

Przygotuj: 

• farby i pędzle; 

• zabezpieczenie stołu lub podłogi i ścian; 

• kartkę bloku technicznego (A3 lub większe). 

 

Przebieg zabawy: 

Tym razem pozwólmy dzieciom nie wykonywać poleceń. Dajmy im szansę na na-
prawdę swobodną zabawę. Niech malują to, co podpowie im wyobraźnia. Usiądźmy  
i uczmy się od dzieci. Bez pytań, bez oceniania. Głównym zadaniem dorosłego jest 
udzielenie dziecku pomocy, jeśli tego potrzebuje. Frezgi-mezgi? Nie szkodzi.  
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Frotaż 
Inspiracja: Max Ernst 

Czy kiedykolwiek zdarzyło się Wam zostawić coś pod kartką papieru? Niechcą-
cy lub specjalnie? Monetę, liść? A może rysowaliście na drewnianej podłodze  
i słoje odbiły się na papierze? 

 

Frotaż, pochodzi od francuskiego „pocierać”.  To technika rysunkowa, polega-
jąca na pocieraniu grafitem kartki papieru położonej na różnych materiałach. 
W ten sposób odwzorowuje się ich strukturę. Przyjmuje się, że wprowadził ją 
sto lat temu Max Ernst. Jego fantastyczne frotaże udostępnia online MoMA  
w Nowym Jorku. 

 

MoMA - Museum of Modern Art., muzeum sztuki nowoczesnej w Nowym Jorku. 

Przygotuj: 

• blok rysunkowy; 

• miękki ołówek, temperówka; 

• kartkę bloku technicznego (A3 lub A4); 

• przedmioty o różnych fakturach, liście, koszyki, stare prace malowane farbami.  

 

Przebieg zabawy: 

Spróbujcie rozejrzeć się wokół, odwzorować wzory z otaczających Was przedmiotów. 
Może struktura ściany przypomina Wam skórę wymyślonego stwora, podwodnego 
smoka albo kaszalota?  

 
Z przygotowanych odbitek wytnijcie kształty, które stworzą niepowtarzalne  
stwory - takie, które istnieją na prawdę, lub tylko w Waszej wyobraźni! 
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Oferta Galerii Arsenał dla szkół i przedszkoli 

Wymiennik - zeszyt z zadaniami twórczymi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bezpłatny zeszyt z zadaniami pobudzającymi wyobraźnię i kreatywność.  
Narzędzie edukacyjne ma na celu utrwalenie twórczych postaw, rozbudzenie 
wrażliwości na otaczający nas świat. Zeszyt może być okazją do pracy z grupą. 
Zadania zainspirowane z m.in.  dziełami z Kolekcji II Galerii Arsenał.  

 
Zamów online w zakładce Wydawnictwa lub pod adresem:  
j.bietkal@galeria-arsenal.pl oraz a.sakowicz@galeria-arsenal.pl 
 
 
Zeszyt edukacyjny zrealizowano w ramach projektu  
WYMIENNIK - natura, sztuka, edukacja.  
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

https://galeria-arsenal.pl/wydawnictwa/publikacje
mailto:j.bietkal@galeria-arsenal.pl
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Oferta Galerii Arsenał dla szkół i przedszkoli 

WY-Twórcy—samoobsługowe warsztaty do wystaw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torby „WY-twórców” przeznaczone są głównie dla rodzin z dziećmi, ale doro-
sły zwiedzający, czy grupa znajomych także może po nie sięgnąć.  

Każdy zestaw zawiera kocyk, przybory do pracy oraz kartki z ćwiczeniami  
odnoszącymi się do wystawy. Chodzi o to, by rozgościć się wygodnie na ekspo-
zycji i bawić się, czerpiąc inspirację z otaczających prac. 

 
Ćwiczenia plastyczno-sensoryczne angażują wyobraźnię dziecka i opiekuna, 
prowokują do rozmowy i twórczego spędzenia czasu, również po powrocie do 
domu. Dzieci oswajają z dziełami sztuki i przestrzenią galeryjną, dorosłym  
pozwalają w niestandardowy sposób  spojrzeć na eksponowane dzieła. 

 
Zapraszamy rodziny z dziećmi i wszystkie kreatywne osoby do zabawy  
w „WY-twórców”. Projekt ma charakter cykliczny, więc będziemy Państwa na 
bieżąco informować za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz  
mediów  o możliwości skorzystania z zestawów do poszczególnych wystaw.  
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Kontakt 

Justyna Kołodko-Bietkał 
specjalistka ds. edukacji 
j.bietkal@galeria-arsenal.pl 
tel.: +48 85 874 20 61 
 
Aleksander Sakowicz 
specjalista ds. edukacji 
a.sakowicz@galeria-arsenal.pl 
tel.: +48 85 874 20 61 

 

Strona internetowa: www.galeria-arsenal.pl 

 

 

 

www.facebook.com/GaleriaArsenal 

www.instagram.com/galeria_arsenal 

www.youtube.com/galeriaarsenal 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galeria-arsenal.pl
http://www.facebook.com/GaleriaArsenal
http://www.instagram.com/galeria_arsenal
http://www.youtube.com/galeriaarsenal

