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ZDARZENIA LOSOWE 

Mateusz Szczypiński | Ryszard Winiarski 

 

 

 

Każdej wystawie w HOS Gallery towarzyszy program edukacyjny (warsztaty, 

dyskusje, wykłady) rozwijający jej poszczególne wątki i problemy, mający na 

celu przybliżanie dzieciom i młodzieży zagadnień z zakresu polskiej sztuki 

współczesnej oraz oswajanie z najnowszymi zjawiskami artystycznymi. Misję 

edukacyjną traktujemy bardzo szeroko, warsztaty powinny wykraczać nie 

tylko poza „podstawę programową”, ale także poszerzać kompetencje 

społeczne, uczyć pracy zespołowej, poszanowania dla pracy osób drugich i 

ich sposobów myślenia. Misją galerii jest zachęcanie do aktywnego 

partycypowania w kulturze, regularnego odwiedzania instytucji kulturalnych. 

Kultura i sztuka współczesną uczą indywidualizmu, otwartości, odważnego i 

nieschematycznego myślenia.  

Warsztaty skierowane dla szkół i rodzin składają się z krótkiej części 

teoretycznej (około 30 min) oraz części praktycznej (60 min). Przy czym 

pierwsze z nich zawsze ma miejsce w części ekspozycyjnej, tak aby uczestnicy 

mieli bezpośredni kontakt z omawianymi pracami i tendencjami. 

Głównym odbiorcą programu są szkoły i instytucje działające lokalnym 

sąsiedztwie. 

Zainteresowane grupy prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na 

stronie naszej internetowej i przesłanie go na adres: biuro@hosgallery.pl 

uwaga: prosimy zamawiać warsztaty/ wykłady co najmniej 2 dni przed 

planowaną wizytą. 

 

Zapraszamy do kontaktu! 
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Sztuka zabawy 

Cel: Zapoznanie uczestników z twórczością Ryszarda Winiarskiego (1936-2006) oraz Mateusza 
Szczypińskiego (ur. 1984). W  trakcie teoretycznego wprowadzenia zostaną przywołane takie 
nurty XX-wiecznej sztuki jak: dadaizm, konceptualizm, arte povera. Przekonamy się, że 
tworzywem sztuki mogą być koncepcje wywodzące się nauk ścisłych, czy też materiały w 
powszechnej świadomości uważane za odpadki.  

Liczba uczestników: 5 uczestników (+ jeden opiekun), jedna osoba prowadząca 

Wiek uczestników: klasy szkoły podstawowej od I do VIII  

Czas trwania zajęć: około 60 minut 

Opis: Prace prezentowane na wystawie zasadzają się na wykorzystaniu przypadku w 

artystycznych praktykach. Zarówno Winiarski, jak i Szczypiński tworząc kolejne realizacje bazują 

na określonych zasadach, regułach i powtórzeniach. W trakcie części praktycznej przyjrzymy się 

charakterystycznym „obszarom” Winiarskiego oraz jego wystawie z 1976 r. Uczestnicy w czasie 

warsztatów rozegrają partie gier wymyślonych przez Winiarskiego w latach 70,  proces 

rozgrywania szarady stanie się asumptem do stworzenia własnego, abstrakcyjnego dzieła, 

którego kompozycja zależna będzie od zmiennych losowych (np. ruletka i rzut kostką).  


