
Znajdujesz się w pierwszej  
sali wystawy.  
Przyjrzyj się jej uważnie. 
To Twoja malarska pracownia! 
Wojciech Gilewicz w trakcie 
swojej wystawy zaprasza 
wszystkich do wspólnego 
malowania. 
Weź pędzel i pomóż artyście 
stworzyć dzieło sztuki!

PRACOWNIA
G A Z E T A  D L A  D Z I E C I

Witaj w Galerii 
Sztuki Współczesnej 
Bunkier Sztuki!

towarzysząca wystawie Wojciecha Gilewicza w Galerii Bunkier Sztuki, 13.01-26.02.2012

Skończyłeś już malować? 
Jakich narzędzi używałeś? 
Co stworzyłeś? 
Postaraj się zostawić 
porządek w swojej 
pracowni 
i chodźmy dalej >>>

Zadanie domowe

Po powrocie do domu poproś o pomoc rodzica lub 
opiekuna i zobacz inne prace Wojciecha Gilewicza  
które udostępnione zostały w Internecie. 

Odwiedź oficjalną stronę artysty: www.gilewicz.net 

Możesz także zobaczyć projekt In Practice zrealizowany 
w 2009 roku w Nowym Jorku dla SculptureCenter: 
www.youtube.com/watch?v=PZe1upmJIkw 

Obejrzyj edukacyjny film wideo zrealizowany w 2011 
roku przy okazji wystawy Wojciecha Gilewicza w BWA 
Galerii Awangarda we Wrocławiu: 
www.vimeo.com/33166757

Czy odnalazłeś w Internecie prace, które widziałeś  
na wystawie? Jak uważasz, w której przestrzeni 
prezentują się lepiej?

Wymyśl ciekawe 
pytania i zadaj je 
artyście!
Wytnij z gazety fragment 
z wywiadem i zostaw go 
w kasie Galerii – nie zapomnij 
podpisać się imieniem 
i nazwiskiem. Zostaw nam 
numer telefonu lub e-mail,  
pod którym możemy się z Tobą 
skontaktować. Najciekawsze 
wywiady opublikujemy  
na stronie Bunkra Sztuki  
(www.bunkier.art.pl) oraz  
na portalu edukacyjnym 
(www.sztuka24h.edu.pl). 
 
Na wyróżnionych autorów 
czekają nagrody!

PRACOWNIA. Gazeta dla dzieci towarzysząca 
wystawie Wojciecha Gilewicza
Koncepcja: Karolina Vyšata
Konsultacje merytoryczne: dr Monika Nęcka
Opracowanie graficzne: Rafał Sosin
Korekta: Karolina Więckowska

Podpowiedzi

1.  Instalacja – łączenie ze sobą 
przedmiotów, które wspólnie 
zyskują nowe, ciekawe znaczenie; 
rozbudowana rzeźba, złożona 
z wielu elementów. 

2.  Aporia – trudność w zrozumieniu 
jakiegoś pojęcia.

3.  Nazwa cyklu to skrót od Lubel-
skiego Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych – miejsca, w którym 
artys ta zaczął malować te obrazy.

4.  Interwencja artystyczna – 
działanie artystyczne, które 
wpływa na przestrzeń, w jakiej 
jest realizowane.

Wywiad z Wojciechem Gilewiczem

podpis telefon lub e-mail

Patronat honorowy Patronat medialny Galerii

Zapraszamy także na naszą stronę internetową:  
www.bunkier.art.pl

Współpraca

Wojciech Gilewicz / Pracownia
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Wystawa otwarta od 13 stycznia do 26 lutego 2012
od wtorku do niedzieli, od 11:00 do 18:00

Kuratorzy: Beata Nowacka-Kardzis, Piotr Stasiowski

Przed Tobą wystawa 
Wojciecha Gilewicza 
zatytułowana Pracownia. 
 
To pokaz obrazów 
malarskich  
oraz projekcji wideo.  



Kim jest Wojciech Gilewicz?

Artysta urodził się w 1974 roku w Biłgoraju. Jest 
malarzem, fotografem, autorem instalacji [pod-
powiedź 1] i filmów wideo. Studiował w Akademii 
Sztuk Pięknych w Poznaniu, a następnie w Warsza-
wie, gdzie w 1999 roku uzyskał dyplom z malarstwa. 
Mieszka i pracuje w Warszawie i w Nowym Jorku.

Narysuj artystę w pracowni„Ludzie bardzo często 
chcą zobaczyć moją pra-
cownię w Warszawie. 
Zastanawiałem się dla-
czego. O co w tym cho-
dzi? Skąd taka fascyna-
cja mitem wyjątkowości 
tego typu miejsca? Jes-
tem bardzo uporządko-
wany. Moi goście bywają 
rozczarowani tym, że 
w mojej pracowni nie ma 
bałaganu. Podłoga jest 
czysta, a farby, pędzle i 
obrazy poukładane”.

Dziwnie się czujesz? Nadal jesteś w pracowni malarskiej, a nie na 
typowej wystawie w galerii lub muzeum? Kolejny etap naszej wyprawy 
to miejsce pracy Wojciecha Gilewicza – uważnie rozejrzyj się dookoła. 
Opowiedz, co widzisz? Czy Twoje obserwacje zgadzają się z tym, co 
o swojej pracowni mówi artysta?

Biłgoraj

POLSKA
Kraków

UWAGA! Masz dużą szansę 
spotkać artystę we własnej 
osobie! Jak go sobie wyobrażasz? 

Spotkajmy się!*
Jeszcze raz przespaceruj się po ekspozycji. Idź 
wolnym krokiem i przyglądaj się prezentowanym 
pracom. Czy któryś obraz szczególnie zwrócił 
Twoja uwagę? Napisz który:

Podejdź do niego. Stań swobodnie, weź głęboki 
oddech. Nic nie mów – skup się tylko na 
patrzeniu na dzieło. Gdy dokładnie obejrzysz 
obraz, zastanów się nad tym, co widzisz. 
Spróbuj nazwać swoje spostrzeżenia – możesz 
używać dowolnych słów i określeń, mogą to być 
zdania lub pojedyncze słowa (na przykład: widzę 
kolorową karuzelę, obraz wywołuje wrażenie 
ciepła, szarość, bałagan itp.). To Twoje pierwsze 
wrażenia na temat wybranej pracy. 

* Na podstawie: Kenneth Clark, Looking at Picture, NY 1960, s. 16-17.  
N. Blume, J. Henning, A. Herman, N. Richter, Uczyć się oglądając. Muzealni 
edukatorzy i edukacja artystyczna, [w:] Edukacja muzealna. Antologia 
tłumaczeń, red. M. Szeląg, J. Skutnik, s. 120-125.

A teraz spróbuj odpowiedzieć na pytania:

1. W jaki sposób powstało to dzieło?

2. Czy w tej pracy zostały przedstawione elementy, przedmioty 
lub zjawiska, które możemy odnaleźć również w rzeczywistości?

3. Co przykuło Twoją uwagę? Dlaczego właśnie ten element?

4. Jaka jest atmosfera tego obrazu? Jakie uczucia w Tobie wywołuje?

5. Czy to, co widzisz, przypomina Ci jakąś historię z Twojego życia?

Teraz już się znacie – Ty i wybrany przez Ciebie 
obraz. Właśnie „oswoiłeś” dzieło sztuki.  
Postaraj się jak najdłużej o nim pamiętać!



Przed Tobą mapa wystawy Wojciecha Gilewicza, 
czyli plan jego Pracowni. 
Naszkicuj swoją wędrówkę na mapie 
i uzupełnij ją swoimi odczuciami. 
Bądź uważny – wykorzystaj wszystkie swoje zmysły!

SALA 1

KAWIARNIA

SZATNIA

WEJŚCIE
NA WYSTAWĘ

SCHODY

WC

SALA 2

Opisz lub narysuj to, co widzisz. 
Czy czujesz jakiś zapach?  
Nazwij lub narysuj z czym Ci się kojarzy.
Czy potrafisz narysować dźwięki, które słyszysz?
Narysuj przedmioty, których dotykałeś. 

Projekt Wojciecha Gilewicza zmienia się w trakcie wystawy – 
artysta przemalowuje i przewiesza swoje prace. Odwiedź Pracownię 
jeszcze raz – zaznacz zmiany, jakie zaszły na ekspozycji.

Z uzupełnioną gazetką 
możesz ponownie odwiedzić wystawę!



Kolejna część wystawy mieści się piętro niżej. 
Na dół prowadzą nas schody. Czy na swojej 
drodze spotkałeś jakieś przedmioty?  
Wpisz jakie:

Bądź uważny – może uda Ci się odnaleźć 
ich malarskie odpowiedniki. Czy wyglądają 
identycznie jak prawdziwe? Czym jest 
obraz rzeczywistości?

SCHODY

WEJŚCIE NA  
WYSTAWĘ

Twoje odpowiedzi:

1

2

3

Wojciech Gilewicz bacznie obserwuje otaczający nas świat. 
Często umieszcza swoje prace w przestrzeni, która nie jest 
kojarzona ze sztuką. W projekcie zatytułowanym Aporia malar-
stwa [podpowiedź 2], który artysta zrealizował we Wrocławiu, 
jego obrazy „naśladowały” fragmenty miasta. Jeden z nich stał 
się częścią fasady. Tak przygotowane prace artysta pozosta-
wił na prawie rok. Jak myślisz, co działo się z tymi obrazami 
w czasie, gdy znajdowały się na ulicach Wrocławia? Jak się 
zmieniały, gdy padał deszcz? Po upływie roku artysta wrócił 
po swoje prace i zaprezentował je w Galerii Entropia. Jak myś-
licie, kto tak naprawdę był ich twórcą?

Bat Yam
W pracowni Wojciecha Gilewicza możemy także 
oglądać projekcje wideo. Odszukaj film o tytule Bat 
Yam – postaraj się obejrzeć go od początku do końca. 
Poznałeś wcześniej Wojciecha Gilewicza. Wiesz jak 
wygląda, więc łatwo rozpoznasz jego postać w filmie.

To wideo powstało w trakcie przygotowywania 
wystawy w Izraelu. Zadanie Wojciecha Gilewicza 
polegało na artystycznej interwencji [podpowiedź 4] 
na terenie przemysłowej dzielnicy Bat Yam.

1. Czym zajmował się artysta? 
2. Z kim „współpracował”? 
3. Czy powstałe w ten sposób prace to obrazy 
malarskie?

LTZSP [podpowiedź 3]

Odszukaj na wystawie cykl obrazów 
o tym tytule. Uważnie go obejrzyj 
i opisz to, co widzisz. Dzieła, które 
znajdują się przed Tobą, Wojciech Gile-
wicz zaczął malować w 2009 roku. Two-
rzy je do dziś, wielokrotnie przemalo-
wując płótno na jednolity kolor. Każdy 
z tych obrazów skrywa wiele warstw 
farby, których nie widzimy. Zdaniem 
artysty malowanie nie ma końca, liczy 
się sama czynność pokrywania obrazu 
farbą. Ważny jest gest, ruch malarski – 
prześledź go na projekcji wideo, która 
towarzyszy obrazom. 

Czym, Twoim zdaniem, różni się 
malowanie od malarstwa? Napisz.

Aporia malarstwa, fot. Mariusz Jodko, 2006
Dzięki uprzejmości Galerii Entropia 


