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„Potrak-
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um jako 
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„Stań tak, aby 
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zasłaniał ci 
inny”.
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„Patrzenie 
jest praktyką 
subiektywną, 
każdy patrzy  
i widzi inaczej”.

„Odkryj  
znane  
miejsce  
w inny  
sposób”.
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ĆWICZENIA, KTÓRE PROPONUJEMY, NIE 
MAJĄ STATUSU SAMODZIELNYCH SCENARI-
USZY – TO POMYSŁY, INSPIRACJE, KTÓRE 
MOŻNA SAMODZIELNIE ROZBUDOWYWAĆ 
ORAZ TESTOWAĆ W RAMACH WARSZTATÓW  
I AKCJI WIZUALNO-MUZEALNYCH.
WSZYSTKIE ĆWICZENIA POWSTAŁY POD-
CZAS ZJAZDÓW GRUPY ROBOCZEJ PRO-
JEKTU WIZUALNY EKSPERYMENT MUZEALNY 
– WYKLUWAŁY SIĘ W CZASIE DYSKUSJI, 
POJAWIAŁY PRZY OKAZJI WARSZTATÓW 
I SPOTKAŃ Z EKSPERTAMI, BYŁY SPISY-
WANE JAKO NOTATKI NA MARGINESIE 
ORAZ ROZWAŻANE JAKO EFEKTY EKSPERY-
MENTÓW – PRÓBY ŁĄCZENIA RÓŻNYCH 
POJĘĆ I SZUKANIA NIEOCZYWISTYCH SPO-
SOBÓW EDUKACYJNEGO DZIAŁANIA  
W MUZEUM. 

KTO ZABIŁ?
Potraktuj muzeum niczym miejsce 
zbrodni, a obrazy/eksponaty jak 
podejrzanych. Zaaranżuj grę 
kryminalną z pytaniem przewodnim 
Kto zabił? Zadaniem uczestników 
będzie typowanie podejrzanych ob-
razów/postaci na podstawie śladów 
pozostawionych w muzeum (śladem 
może być kolor, materiał, temat).  
Ćwiczenie pomaga inaczej spojrzeć 
na eksponaty prezentowane w muze-
um; dłużej i  bardziej „podejrzliwie”, 
a co za tym idzie – pełniej im się 
przyjrzeć i zapamiętać. Szczegól-
nie dobrze sprawdzi się w muzeach 
posiadających  galerię portretów.

PUNKT  
WIDOKOWY 
Poproś dwie osoby, aby usiadły 
naprzeciwko siebie. Każda z nich 
wpatruje się w przestrzeń za ple-
cami drugiej osoby i ma za zadanie, 
by zapamiętać jak najwięcej kol-
orów, kształtów, przedmiotów itp. 
(do wyboru). Obserwacja trwa przez 
określony czas, np. minutę. W kole-
jnym kroku uczestnicy zamieniają się 
miejscami. Każda osoba (siedząca 
teraz tyłem do obserwowanego  
wczesnej punktu) opowiada – na pod-
stawie własnej pamięci – na co patrzy 
jej partner/partnerka. Reszta grupy 
może pomagać w weryfikacji.
Ćwiczenie pokazuje, że patrzenie  
jest praktyką subiektywną, każdy 
patrzy i widzi inaczej. To rodzaj  
wzrokowej gry, która działa bez 
względu na przestrzeń, która nas 
otacza.  
Może być też punktem wyjścia do 
dyskusji o pojęciu punktu widokowe-
go, próby definicji idealnego  punktu 
widokowego1.
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1 - Ćwiczenie inspirowane zajęciami Z. Hoffmana.



UKŁADANKA. 
Każda osoba uczestnicząca  
w zajęciach/akcji dostaje na chwilę 
aparat fotograficzny. Fotografuje ten 
fragment wybranego przez edukatora 
dzieła, który uzna za najbardziej 
interesujący. Osoby wykonują zdjęcia 
samodzielnie bez konsultacji  
z innymi uczestnikami, korzystając  
z możliwości kadrowania niewielkich 
części eksponatu. Drukujemy każde  
z wykonanych zdjęć i staramy się 
złożyć z nich obraz. Oglądamy efekt 
— obraz, który jest niekompletny, 
złożony z fragmentów, różny od 
oryginału — i rozmawiamy o tym, 
co widzimy, które fragmenty były 
fotografowane chętnie, a co zostało 
pominięte i dlaczego. W jaki sposób 
patrzymy na obrazy? Na czym sku-
piamy wzrok najczęściej i dlaczego? 
Złożony z fragmentów, niekompletny 
obraz może pozostać w przestrzeni 
muzeum jako instalacja komentująca 
wystawę.

ARCHIWUM. 
Ćwiczenie zakłada użycie archiwaliów 
muzealnych — obrazów/eksponatów/ 
obiektów zdigitalizowanych i zarchi-
wizowanych (także online).  
Uczestnicy wybierają (samodzielnie 
lub w grupach) obiekty, których  
brakuje im na wystawie. W zależności 
od wieku i zaawansowania grupy 
kluczem wyboru „brakujących” 
eksponatów mogą być emocje,  
osobiste upodobania, skojarzenia,  
ale również interpretacja 
uwzględniająca ideologiczny wymiar 
ekspozycji. Wybrane obiekty są 
drukowane (wraz z opisem, numerem 
inwentarzowym itd.) i „doklejane” 
do właściwej wystawy. W innym 
wariancie uczestnicy mogą wspólnie 
skonstruować wystawę od podstaw — 
na wybrany przez siebie temat  
i według wybranego prze siebie klu-
cza. Klucz wyboru lub sposób wiesza-
nia może być też narzucony przez 
edukatora/edukatorkę, np. wybierz 
takie dzieło, które uważasz za naj-
brzydsze lub zawieś wybrane dzieło 
w takim miejscu, aby miało ładny 
widok.

ŚLEPY TELEFON 
Pierwsza osoba (to może być osoba 
prowadząca zajęcia) robi zdjęcie 
w określonym miejscu muzeum — 
ważne, aby nikt jej w tej sytuacji nie 
obserwował. Zadanie polega na tym, 
aby ustawić się w nieoczywistej pozie 
i sfotografować wybrane miejsce/
obiekt, spróbować poszukać nieoczy-
wistej niecodziennej, zaskakującej 
perspektywy. Osoba prowadząca po-
kazuje swoje zdjęcie pierwszej osobie 
z grupy — ta odnajduje miejsce ze 
zdjęcia i próbuje sfotografować je  
w możliwie podobny sposób. Poka-
zuje swoją fotografię kolejnej osobie 
i ta powtarza zadanie — próbując 
wykonać jak najbardziej podobne 
zdjęcie. W ten sposób kolejne osoby 
włączają się do zadania. Osoba 
prowadząca dodatkowo dokumen-
tuje kolejno wszystkie fotografujące 
osoby — rejestrując przyjmowane 
przez nie pozy. Zadanie kończy się 
obejrzeniem wszystkich, wykony-
wanych kolejno fotografii i zaobser-
wowaniem mniejszych i większych 
różnic pomiędzy kadrami (możne 
stworzyć mini-instalację z wydruków 
lub obejrzeć zdjęcia na projektorze). 
Szczególnie interesująca może okazać 
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się różnica między pierwszym, a 
ostatnim zdjęciem. Na koniec warto 
porozmawiać o pojęciu refotografii, 
obecności fotografa w czasie  
i przestrzeni, fotografowaniu jako 
akcie performatywnym, różnorodności 
perspektyw i sposobów patrzenia.

MUZEUM WIDOKU
„Obrazy” to nie tylko dzieła  
sztuki wiszące w muzeum. Obraza-
mi są również widoki, krajobrazy 
miejskie. Warto spojrzeć na nie  
w niecodzienny sposób, dostrzec te, 
których istnienie jest zagrożone, 
które szybko się zmieniają, które 
są wyjątkowe, ważne, interesujące 
ze względów estetycznych, history-
cznych lub społecznych. Ćwiczenie 
polega na tym, aby z  pomocą prostej 
camery obscury lub passe-partout 
poszukać miejskich widoków (kierując 
się własną intuicją lub prosząc  
o podpowiedź innych gości muzeum), 
które zdaniem uczestników godne są 
wyróżnienia, zwrócenia uwagi.  
W poszukiwaniu widoków wyruszamy 
poza muzeum, w przestrzeń miasta. 
Kamery obscura bądź passe-partout 
umieszczamy w przestrzeni (zawiesza-
my, stawiamy na tymczasowych staty-
wach), podpisujemy i zapraszamy 
przechodniów do „muzeum widoku”.

ZWIEDZANIE  
ASYSTOWANE
Przed wejściem na wystawę 
zwiedzający otrzymują obrazek/
fotografię. Jedynym ich zadaniem 
jest zwiedzanie tej wystawy z otrzy-
manym przedstawieniem (obrazek 
dobieramy w zależności od efektu, 
który chcemy osiągnąć — np. fotogra-
fia z reportażu wojennego w muzeum 
wojska, reprodukcja wybranego 
dzieła nowoczesnego na wystawie 
malarstwa klasycznego itp.). Na 
końcu prosimy zwiedzających, aby 
na odwrocie wydrukowanego obrazka 
napisali, jakie były ich wrażenia, jak 
interpretują otrzymane zdjęcie  
w kontekście obejrzanej wystawy itp.
Wariant: przed wejściem na wystawę 
osoba zwiedzająca słyszy wybrany 
przez edukatora/edukatorkę dźwięk. 
Zadaniem jest kierowanie się tym 
dźwiękiem w zwiedzaniu wystawy, 
odnalezienie „pasujących” do niego 
eksponatów/eksponatu.
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CO SPODZIEWASZ 
SIĘ ZOBACZYĆ? 
Przed wejściem do muzeum każda  
osoba wypisuje na kartce,  
co spodziewa się zobaczyć wewnątrz.  
Po wyjściu zapisuje, co zobaczyła. 
Konfrontujemy zapiski sporządzone 
przed i po oglądaniu wystawy: 
eksponujemy zapisane kartki i roz-
mawiamy o uzyskanym efekcie.  
W jaki sposób ćwiczenie pokazało 
sposoby myślenia o muzeum?  
Czy w muzeum możliwe i potrze-
bne jest zaskoczenie? Czy warto 
wychodzić poza schematy  
i utarte sposoby działania muzeów?  

INTERWENCJA 
Ćwiczenie z użyciem rzutnika pisma 
– rzucamy na obraz/obiekt/eksponat 
światło i na folii dorysowujemy 
wybrane elementy, interweniujemy, 
działamy na eksponacie: próbujemy 
zmienić jego znaczenie, stworzyć 
żart, zamalować to, co nam się 
nie podoba. W zależności od celu 
ćwiczenia (uruchomienie emocji wo-
bec obiektu, polemika z jego znac-
zeniem, wpisanie go we współczesne 
konteksty itp.) rozmawiamy o uzys-
kanym efekcie (ew. jeśli liczba rzut-
ników umożliwia pracę w podgrupach 
– konfrontujemy i interpretujemy 
nawzajem swoje instalacje).

GABINET  
CIENI
Każda osoba losuje fotografię jednego 
z eksponatów znajdujących się w sali 
/na wystawie. Wylosowanego dzieła 
nie ujawnia innym członkom grupy. 
Następnie wyszukuje w internecie 
(lub w innym, „analogowym” zbiorze 
obrazków, choćby wyciętych z gazet) 
obraz, który najlepiej opowiada/
odpowiada/uzupełnia/komentuje/
polemizuje (do wyboru) z wyloso-
wanym eksponatem. W oddzielnej 
sali robimy wystawę złożoną z tych 
„drugich obrazów” — obrazów-cieni, 
obrazów-skojarzeń, obrazów-odpow-
iedzi. Staramy się na ich podstawie 
wywnioskować, o czym opowiada 
właściwa wystawa lub jak wyglądają 
konkretne dzieła. Następnie konfron-
tujemy nasze wyobrażenia i interpre-
tacje z oryginałami.
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SPACER AUDIO  
W DOMU  
I W MUZEUM 
Osoby uczestniczące w działaniu  
będą tworzyć wystawę. Chętni 
otrzymują ścieżkę audio, 
przygotowaną wcześniej przez eduka-
tora, na której nagrane są polecenia 
do samodzielnego wykonania w domu. 
Spacer audio ma pozwolić na odkry-
cie znanego miejsca w inny sposób 
poprzez nagrany tekst zachęcający  
do eksplorowania przestrzeni 
domowej (np. „W jakim miejscu 
spędzasz najwięcej czasu? Idź do 
niego i wybierz z niego najcieplejszą 
rzecz”). Podczas spaceru rzeczy 
wyłaniają się z rzeczywistości.  
Z obiektów lub ich fotografii, przynie-
sionych przez wszystkich uczestników 
działania, tworzona jest wystawa  
w muzeum. Wydrukowane zdjęcia lub 
wyłonione przedmioty eksponujemy 
na wystawie, łącząc je w kategorie 
zgodne z audio-spacerem np. miejsca 
ciepłe, zimne lub tworząc dla nich 
nowe kategorie.

ANAMORFOZA 
(celowe zniekształcenie fragmentu 
obrazu) 
Każda osoba wybiera jeden ob-
raz. Skupia się na interesującym 
ją detalu. Szuka różnych sposobów 
widzenia tego elementu – kuca, 
kładzie się, staje na podwyższeniu, 
odwraca głowę itp., aż osiągnie efekt 
złudzenia: detal wyda się czymś in-
nym niż jest. Uczestnicy próbują 
na kartkach opisać uzyskany efekt – 
zdaniem, słowem, wskazówką. Opis 
zostawiają przy obrazie. W kolejnym 
kroku osoby krążą po sali, próbując 
spojrzeć na kolejne obrazy w sposób, 
który podpowiadają opisy  
(np. „Zaciśnięta pięść postaci w tle – 
zbliż się do obrazu, kucnij, zobacz  
w niej twarz”).
  
Wariant: szukamy  narzędzi (lupa, 
kalejdoskop, światło itp.), które 
zniekształcą oglądany obraz. Ważne 
jest, aby spróbować zapisać efekty 
zniekształceń.

DRUGA WERSJA
Każda osoba otrzymuje opis ekspona-
tu znajdującego się w muzeum. 
Zadanie polega na stworzeniu 
eksponatu na podstawie typowego 
opisu muzealnego – do dyspozycji  
powinny być rozmaite materiały  
techniczne, plastyczne, przedmioty 
codziennego użytku, gazety,  
ilustracje itp.  
Gdy obiekty będą gotowe,  
porównujemy „drugie wersje”  
z oryginałami.
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SKRADZIONE  
PODPISY 
Zadaniem uczestników jest stworze-
nie nowych podpisów muzealnych 
do wybranych eksponatów (których 
właściwe podpisy uprzednio zostały 
zdjęte lub zasłonięte). Następnie 
każda osoba losuje jeden przygotowa-
ny opis (nie swój) i na jego podstawie 
stara się odnaleźć dane dzieło, które 
według niej pasuje do opisu — tam 
go umieszcza. Działanie kończy 
sprawdzenie, czy podpisy trafiły do 
dzieł zgodnych z intencją autorów 
podpisów, oraz konfrontacja nowych 
napisów z oryginalnymi. 

„TU TWÓJ OSO-
BISTY PRZEWOD-
NIK, ODBIÓR”.
Działanie polega na podziale uczest-
ników na dwie grupy — pierwsza gru-
pa będzie zwiedzała muzeum, druga 
będzie oprowadzała zwiedzających. 
Każda osoba w grupie przewodników 
otrzymuje walkie-talki i losuje imię 
osoby, którą będzie oprowadzała.  
Osoby zwiedzające rozpierzchają 
się po przestrzeni muzeum, a ich 
przewodnicy — nie ujawniając się, 
zachowując dystans i dyskrecję,  
a zarazem obserwując oprowadzaną 
osobę — proponują jej audio-oprow-
adzanie polegające na udzielaniu 
informacji, proponowaniu zadań  
i poleceń. W drugiej części ćwiczenia 
osoby zamieniają się rolami w grupie.

MAŁA ZMIANA 
ARANŻACJI
Każdy z uczestniczących osób  
wybiera  jeden eksponat, którego 
miejsce chciałby zmienić.  
W kolejnym kroku robi mu zdjęcie  
i drukuje (lub bierze wydruk ze stosu 
wcześniej przygotowanych).  
Kopia jest umieszczana w wybranym 
wcześniej miejscu (w innej sali  
ekspozycyjnej, przed wejście  
do muzeum, w toalecie, szatni, 
księgarni itp.).  
Do reprodukcji dołączamy pod-
pisy, które zachęcają do odszukania 
eksponatu w przestrzeni muzeum/
komentują wpływ nowego miejsca 
ekspozycji na interpretację obiektu 
itp. Wariant: ćwiczenie może również 
zakładać personifikację eksponatu  
i poszukiwanie dla niego miejsca,  
z którego będzie miał  
np. lepszy/ciekawszy widok.
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SPACER Z KOŁO-
NOTATNIKIEM
Każda osoba otrzymuje przygotowany 
wcześniej kołonotatnik. Na jego kole-
jnych kartkach zapisane są komendy, 
które koncentrują się wokół zadań 
wizualnych np. „Stań tak, aby dany 
eksponat zasłaniał ci inny”, „Poszukaj 
miejsca, z którego krawędź danego 
eksponatu stykała się z krawędzią  
innego i oznacz je taśmą na 
podłodze”, „Znajdź miejsce  
w przestrzeni wyznaczające połowę 
drogi między eksponatami” itd. 
Zadanie może być wykonywane  
symultanicznie, przez całą grupę  
(dobrze, jeśli wtedy polecenia  
w każdym z notatników są ułożone  
w nieco innej kolejności) lub po kolei 
– tak, aby reszta grupy mogła oglądać 
jedną działającą w przestrzeni osobę. 
Po tym doświadczeniu pozwalamy 
uczestnikom zwiedzić wystawę  
w wybrany przez nich sposób.

GRA ZIMNO - CIEPŁO
Podstawową zasadą zadania jest 
popularna gra w „ciepło – zimno”. 
Uczestnicy losują po jednym  
z eksponatów – to może być również 
jego zdjęcie lub opis. Następnie każda 
z osób ma za zadanie doprowadzić 
resztę grupy do wylosowanego przez 
siebie obiektu, korzystając z odwró-
conej zasady gry „ciepło – zimno” 
(podążamy w stronę „zimnego”). 
Uczestnicy podpowiadają sobie na 
rozmaite sposoby, potwierdzając 
zbliżanie się do eksponatu poprzez 
określenia ‚zimno’, ‘mroźnie’,  
a oddalanie słowami ‘letnio’, ‘ciepło’, 
‘gorąco’.  Przy każdym z eksponatów 
muzealnik opowiada o danym przed-
miocie, podkreśla jego autentyczność 
i tłumaczy, dlaczego właśnie on został 
wyeksponowany. To przedmioty zimne 
– czyli ważne z punktu widzenia 
muzeum, ich wartością jest wiedza  
i autentyczność, które ze sobą niosą.
 W drugiej części zadania uczestnicy 
udają się na spacer po ekspozycji, 
każdy z nich ma wybrać 1 przedmiot 
„ciepły”, tzn. taki, który jakoś o nim 
opowiada np. (na zasadzie: wybieram 
pejzaż włoski, bo marzę o wakacjach 
we Włoszech, lub jestem jak…). Mamy 

już przedmioty/dzieła najważniejsze 
dla nas. Tym razem dzielimy się na 
dwójki. Zadaniem jest doprowadze-
nie kolegi/koleżanki z tandemu do 
wybranego przedmiotu zasadą ciepło 
– zimno, gdzie prawidłowy kierunek 
wskazują słowa: ‘ciepło’, ‘gorąco’.  
W parach opowiadamy sobie o przed-
miotach i związanych z nimi oso-
bistych historiach.
Ćwiczenie kończymy rozmową  
o muzeum jako miejscu ciepłym  
lub zimnym, różnych jego rolach/ 
funkcjach, obliczach (oficjalnej, 
osobistej) i sposobach interpretacji 
ekspozycji.
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WĘDRUJĄCE 
PRZEDMIOTY
Podzielmy grupę na podgrupy (3 do 5). 
Każda z nich dostaje taki sam przed-
miot (rodzaj przedmiotu zależny jest 
od rodzaju ekspozycji/profilu muzeum) 
np. kubek, zegarek, obrazek w ramce. 
Zadaniem każdej z grup będzie sfoto-
grafowanie tego przedmiotu w innym 
otoczeniu. Jedna z grup umieszcza 
przedmiot w wybranym miejscu ekspo-
zycji, druga wybiera się z nim do maga-
zynu muzeum, kolejna do przestrzeni 
administracyjno-biurowych, jeszcze 
inna – poza mury muzeum. Ostatecznie 
drukujemy każde z wykonanych zdjęć  
i rozkładamy je obok siebie. Zastanawi-
amy się, jaka jest funkcja tego przed-
miotu w każdej ze sfotografowanych 
przestrzeni i jak przestrzeń zmienia 
jego rangę.

DŹWIĘKOWA 
EWOLUCJA
Podzielmy grupę na 4 zespoły. Wszyscy 
udajemy się na ekspozycję, aby tam 
wybrać jeden obiekt dla swojej grupy. 
Następnie każda z grup otrzymuje inne 
narzędzie: komputer, dyktafon, mag-
netofon oraz papier nutowy (dobór 
narzędzi wskazuje na ewolucję  
i różnorodność nośników dźwięku, poz-
wala zmierzyć się z różnymi mediami 
– pokazać ich wady i zalety). Zadaniem 
każdej z grup jest oddanie danego obiek-
tu za pomocą zapisu dźwiękowego.
 
Stanowisko A: komputer z dostępem 
do Internetu – instrukcja: szukanie 
utworów, dźwięków, piosenek w Sieci, 
oraz wybór jednego minutowego na-
grania. 
Uczestnicy zapisują link/linki do 
wybranych utworów w przygotowanym 
folderze grupy.
Stanowisko B: magnetofon  – instruk-
cja: nagranie głosów, brzmień, insceni-
zowanych dźwięków, znalezionych 
wewnątrz muzeum, oraz stworzenie 
jednego minutowego nagrania.
Każda z grup otrzymuję kasetę, na 
której rejestruje nagranie.

Stanowisko C: dyktafon – instrukcja: 
nagranie głosów, brzmień, insceni-
zowanych dźwięków, znalezionych na 
zewnątrz budynku, oraz stworzenie 
jednego minutowego nagrania. 
Nagrania zgrywane są przez edukatora  
z dyktafonu na komputer. 
Stanowisko D: papier nutowy,  
kolorowe pisaki – instrukcja: stwórz  
wizualny zapis dźwięku – narysuj/opisz 
na papierze nutowym dźwięki, które 
słyszysz, patrząc na eksponat.

Przy każdym stanowisku ma powstać 
jeden minutowy zapis dźwięków. 
Na zakończenie uczestnicy warsztatów 
prezentują stworzone przez siebie  
interpretacje. 
Na ekspozycji obok obiektu, z którym 
pracowali, przedstawiają wybrany  
utwór na laptopie, puszczają nagranie  
z kasety magnetofonowej, nagranie  
z dyktafonu, a także prezentują zapisy 
wizualne na papierze nutowym.  
Prezentacja trwa maksymalnie minutę. 

Nagrania i zapisy nutowe mogą 
zostać wykorzystane jako pocztówki 
dźwiękowe z muzeum.

20
19

Scenariusze są wynikiem pracy 
grupy roboczej w ramach WEM.

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH 
PROGRAMU FUNDACJI ORANGE

ORGANIZATOR

PARTNERZY

Więcej informacji o projekcie WEM: 
www.wizualnyeksperymentmuze-
alny.wordpress.com


