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TEMATY DO OMÓWIENIA

- Czym jest sztuka i jakie ma znaczenie dla ludzi?
- Co oznacza słowo „inny”? Kiedy i dlaczego go używamy? Czy znamy i rozumiemy konsekwen-
cje jego użycia?
- Czym są stereotypy? Z czego wynikają?

UCZYMY SIĘ: 

walczyć ze stereotypami, rozumieć czym jest sztuka, ale też poszerzać jej pole

Do zorganizowania, m.in. z okazji takich wydarzeń jak:

- Międzynarodowy Dzień Tolerancji (16.XI)

- Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju (21.V)

- Dzień osób z niepełnosprawnością (3.XII)

- Światowy dzień sztuki (15.IV)

- Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (5.V)

- Światowy dzień seniora (14.XII)

- Dzień praw człowieka (6.XII)

Inni. Sztuka jest tam gdzie nikt nie szuka
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WSTĘP

Nie da się stworzyć portretu zbiorowego twórców ART BRUT, bo każdy z nich jest wyjątkowy. Liczy się 
detal, indywidualne podejście, własna droga. Dlatego powstał projekt „Inni. Sztuka jest tam gdzie nikt 
nie szuka”. 

INNI – nawiązuje do tytułu wystawy, którą w lipcu 1965 roku w warszawskiej „Zachęcie” zorganizował prof. 
Aleksander Jackowski. Była to pierwsza w Polsce zbiorowa wystawa prac twórców z kręgu outsiders art i art 
brut. Jackowski obok sporej grupy twórców ludowych i naiwnych, pokazał prace  Zagajewskiego, Monsiela 
czy Nikifora. Dziś to postacie ikoniczne polskiej sztuki brut na świecie. We wstępie do katalogu Jackowski 
tłumaczył się z użycia słowa „inni” w ten oto sposób: „ponieważ każdy z nich ma swój odrębny świat, ograni-
czony kręgiem doznań, przeżyć, przekonań, które przesądzają o charakterze obrazów czy rzeźb. I to właśnie 
dzieli ich od ludowych twórców, u których w pierwszym rzędzie dostrzega się przecież cechy wspólne grupie 
regionalnej (…)”.

ART BRUT nie jest szkołą artystyczną ani nurtem w sztuce. To raczej zjawisko dziejące się na marginesie 
sztuki, bardziej pojemne. Twórcy „Brut”, zgodnie z definicją Jeana Debuffeta, to zwykle ludzie bez wykształ-
cenia artystycznego, którzy tworzą „czerpiąc” sami z siebie, z własnego wnętrza, a nie z zapożyczonych 
szablonów i wzorców sztuki klasycznej czy współczesnej. Zwykle pracują w ukryciu, ciszy i samotności, nie dla 
odbiorcy, nie dla uznania, tylko dla siebie. Dziś art brut to zjawisko znane i dyskutowane w świecie. Co roku w 
Nowym Jorku i Paryżu odbywają się targi tej sztuki. Projekt ma na celu skierowanie zainteresowania na 
współczesnych twórców „Brut”.

Choć zbieramy ich w jedną kategorię (Art Brut), to nie jest możliwym stworzenie portretu zbiorowego. Art 
Brut należy „czytać” poprzez indywidualne życiorysy, wybory, drogi. Dlatego, aby zrozumieć lub zbliżyć się do 
„odczuwania” tej twórczości trzeba spoglądać nie tylko na dzieła, ale również na proces ich tworzenia jak i 
codzienność ich twórcy. 

Jednym ze sposobów obserwacji, ale też zachowania tej twórczości jest realizacja krótkich form dokumental-
nych, portretów filmowych, poprzez które można pokazać wyjątkowość danego twórcy,
a jednocześnie przybliżyć wyjątkowość zjawiska. Zdobywanie wiedzy ogólnej poprzez studium przypadku. 
Stąd pomysł na cykl krótkich form dokumentalnych o twórcach z Mazowsza. 

Celem tych zajęć jest również refleksja nad takimi pojęciami jak: inność, kreatywność, sztuka, humanizm. 
Chcemy też zastanowić się nad tym, czym są stereotypy.  

www.turystykaplock.eu   www.kinopokis.pl
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Przebieg lekcji:

1. Wprowadzenie (15 min.)
Nauczyciel wprowadza uczestników w temat lekcji. Mówi, że za chwilę obejrzymy 3 krótkie filmy doku-
mentalne, portrety twórców art brut (na razie nie wyjaśnia terminu). Zanim to jednak nastąpi zastanowi-
my się co oznaczają dla nas słowa „inny(a) / inni” i „sztuka”.

ZADANIE 1A | Rozsypanka. 
Nauczyciel dzieli uczestników na dwie grupy. Jednej daje wyrazy ze ZBIORU A, drugiej ze ZBIORU B.  
Poprosić, aby z tych słów wybrali te, które – ich zdaniem – brzmią POZYTYWNIE, a które - NEGATYWNIE. 
Po podzieleniu wyrazów na cztery podzbiory (A - negatyw, A - pozytyw, B - negatyw, B - pozytyw) 
nauczucel zadaje pytanie uczniom, który ze zbiorów odpowiada bardziej słowu INNY, czyli które słowa 
mogą być jego synonimami, a które mu zaprzeczają, są antonimami.  

ZBIÓR A: nietypowy, różniący się, niezgodny, szczególny, niejednakowy, przeciwstawny, nie taki sam, 
kontrastowy, różny, różnorodny, odmienny, oryginalny, niejednolity, zróżnicowany, zmieniony, przeciwny, 
niestereotypowy, urozmaicony, odrębny, z innej parafii, niepodobny, rozbieżny, nieszablonowy, osobliwy, 
dwubiegunowy, przeróżny, rozmaity, sprzeczny, niebanalny, antytetyczny, ... .
(źródło: synonimy.net)

ZBIÓR B2: poprzedni, przypominający kogoś, równorzędny, siostrzany, drugi, jednaki, jednakowy, ten 
właśnie, tożsamy, porównywalny, normalny, nieinny, o cechach wspólnych, bliźniaczy, identyczny, 
typowy, ten, taki sam, nieodmienny, pokrewny, podobny, analogiczny, ten sam, niewyróżniający się, 
zbieżny, zbliżony, pokrywający się, równy, konkretny, domyślny
(źródło: antonimy.net)

Następnie prosi o zastanowienie się: Kim jest INNI? Na czym polega jego INNOŚĆ? INNY bo…? Skąd 
wiemy, że ktoś jest INNY? Czy to dobrze/źle, że ktoś jest INNY?

ZADANIE 1B | ZGADYWANKA
Nauczyciel pokazuje kilka obrazków obraz Matejko lub Kossak, rzeźbę Rodin’a, kadr z filmu,  partyturę, 
kompozycję Modriana, kwadrat Malewicza, pisuar Duchampa. Pytając co to jest? Potem pokazuje zdjęcie 
z wnętrza muzeum, galerii sztuki, kina z publicznością, basenu, teatru, parku w Orońsku, z ogrodu 
Wacława Rędzińskiego, rzeźby w muzeum i rzeźby w przestrzeni miejskiej. Pytając co to jest, gdzie to 
jest?

Przewidywane odpowiedzi:
- obraz, rzeźba, film, nuty, kwadrat, przedmiot, pisuar
- galeria, muzeum, basen, teatr, jakiś park i ogród, rzeźba

Nauczyciel pyta: Co to jest sztuka? Pierwsze skojarzenia, które Wam przychodzą? Czy znacie jakieś 
przykłady sztuki, dzieła artystycznego? Podajcie. Jak myślicie, czym jest sztuka dla ludzi? Czy jest 
użyteczna? Czy ma jakiś cel? Czemu służy i czy musi czemuś służyć?
Jak to jest z tą sztuką? Czy wystarczy ją tak nazwać albo pokazać w galerii, żeby była sztuką?  

Przewidywane odpowiedzi:
To są obrazy i rzeźby. Mogą paść jakieś nazwiska. Sztuka jest  po to by sprawiać nam przyjemność. 

2. POKAZ (21 min.)
Nauczyciel mówi: Za chwilę zobaczycie trzy, krótkie filmy dokumentalne, czyli takie, które dokumentują
pewne sytuacje, zjawiska, ludzi. Pomagają poznawać świat. Chciałbym, abyście je oglądali pamiętając o
tym, o czym przed chwilą mówiliśmy. Po filmie poproszę Was, abyście opisali mi świat, który zobaczyli-
ście i samych bohaterów filmów. Kim są? Co robią? A potem wspólnie zastanowimy się dlaczego?

3. DYSKUSJA PO FILMIE (10-15 min.)

Kim są ci ludzie? Co robią? Jakie są ich cechy?

Co możecie powiedzieć o Szymczyku/Rosłonie/Rędzińskim?
Czy to co robią można nazwać sztuką? Czy są wykształceni (artystycznie)?
Czy chodzą do galerii sztuki, czy ktoś ogląda ich prace? Po co tworzą?

Tę sztukę należy „czytać” poprzez indywidualne życiorysy, wybory, drogi. Mając świadomość, że twórca 
„brut” konstruuje własną wiedzę, własny świat, bez żadnych wpływów zewnętrznych, poprzez „samego 
siebie”, spróbujmy wspólnie z uczniami odkryć te ścieżki.

78-letni Władysław Szymczyk – konkstruktor drewnianych machin 
Włodzimierz Rosłon, 68-letni twórca totemów z Brwilna
76-letni Wacław Rędziński, który za domem stworzył Park Betonowych Zwierząt

Tutaj można pokazać zestawienie prac bohaterów filmów z pracami twórców z całej Europy, aby zwrócić 
na powtarzalność motywów ale indywidualne podejście każdego z nich do tematu.  Zastanowić się 
dlaczego Szymczyk tworzy machiny (rodzice byli rolnikami, pomagał w gospodarstwie), Rosłon - totemy, 
sowy (leśny ogród wokół DPS, w którym mieszka), Rędziński - egoztyczne zwierzęta w ogrodzi (tęsknota 
za podróżami? „Zabicie” wolnego czasu?)

4. CZĘŚĆ WYKŁADOWA (z użyciem części prezentacji)

O takich twórcach jak tu widzieliście mówi się, że są: BRUT. To pojęcie z języka francuskiego… Wymyślił je 
w 1945 roku Jean Dubuffet, aby opisać tworzoną przez siebie kolekcję dziwnych przedmiotów. Wówczas 
jeszcze był handlowcem, sprzedającym wino z własnej winnicy (nazwa brut pochodzi z języka producen-
tów win i oznacza „surowy / wytrawny”, tak jak wino może być słodkie lub wyrwane). Wkrótce miał 
zostać słynnym na cały świat artystą, który inspiracje czerpał od takich prostych ludzi jak widzieliście dziś 
na filmach. Stwierdził bowiem, że nie w galeriach, nie w muzeach rodzą się dla niego ciekawe zjawiska w 
sztuce, ale właśnie w miejscach poza głównymi szlakami.

O tych ludziach, których podziwiał mówił, że istotne jet to, że „czerpią” sami z siebie, z własnego wnętrza, 
a nie z zapożyczonych szablonów i wzorców sztuki klasycznej czy współczesnej. Są twórcami, ale anty-ar-
tystami, tworzą, ale nie uprawiają sztuki. Wręcz nie mają pojęcia, że ich twórczość to sztuka. Zwykle 
tworzą w ukryciu, ciszy i samotności, nie dla odbiorcy, nie dla uznania tylko dla siebie.

O tym co tworzyli nie mówił, że są to dzieła, ale wytwory, które wynikają (1) z wyobraźni – w takim sensie, 
w jakim przeciwstawia się ona reprodukcji i akademizmowi – i (2) z „siebie samych” – nie zawdzięczając 
czegokolwiek jakiemukolwiek nauczaniu lub modelowi pochodzącemu od innej osoby, pochodzą „z 
własnych pokładów” twórcy na bazie „jego własnych impulsów”. Ponadto

(3) nie zawdzięczają niczego żadnym szablonom artystycznym i kulturalnym oraz (4) są tworzone przez 
osoby nieznane, obce środowiskom artystycznym. Osoby te, powinny (5) być nieskażone jakąkolwiek 
edukacją artystyczną lub kulturą intelektualną. Ponieważ wg J. Dubuffeta zakłócają one wszelką sponta-
niczność i autentyzm prac.
notatki

Gdyby nie Jean Dubuffet i określenie art brut wytwory plastyczne, które tak nazywamy pozostałyby 
zwykłymi przedmiotami, trochę dziwnymi, trochę śmiesznymi, nigdy nie miałyby szansy być wystawiane 
dla ich walorów estetycznych?

Zastanówmy się jak to jest ze sztuką? Czy wystarczy ją tak nazwać albo pokazać w galerii (Duchamp, 
Markiewicz), żeby była sztuką, żeby praca aspirowała do rangi dzieła artystycznego?

Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła arty-
styczne. Zdaniem niektórych, pojęcie sztuka jest niemożliwe do kompletnego określenia, albowiem jej 
granice są na nową definiowane w sposób ciągły i w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w 
arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. 

Wyraz sztuka (łac. ars, gr. techne) w starożytności i średniowieczu oznaczał tyle, co znajomość ściśle 
określonych reguł i postępowanie zgodnie z nimi. Potem dzielono tę aktywność na taką która angażuje 
umysł oraz taką, która wymaga także wysiłku fizycznego. Te pierwsze nazywano sztukami wyzwolonymi 
(artes liberales), wyższymi a ostatnie pospolitymi (artes vulgares), w średniowieczu przemianowane na 
mechaniczne. Sztuki wyzwolone to: gramatyka, retoryka, logika, arytmetyka, geometria, astronomia i 
muzyka. Pospolite to rzeźba, malarstwo, czy architektura.  

W połowie XVIII wieku francuski filozof oświeceniowy, Charles Batteux, wprowadził termin „sztuki 
piękne” (beaux-arts), zaliczając do nich malarstwo, rzeźbę, architekturę, muzykę, wymowę, poezję, taniec 
i teatr. W XIX wieku sztuka uniezależnia się od rzemiosła i wiąże ściślej z pojęciem twórczości, oryginal-
ności, indywidualizmu i nowatorstwa. 

Dziś, począwszy od dadaizmu i surrealizmu (pocz. XX wieku) sztuka jest pojęciem otwartym. Dla jednych 
liczy się intencja, z jaką dzieło zostało powołane do życia. Jeśli twórca wytwarza je z intencją stworzenia 
dzieła, to dany wytwór dziełem bezwzględnie jest. Inni wiążą z konstruowaniem form lub zjawisk, które 
są w stanie zachwycać, bądź wzruszać, bądź wstrząsać odbiorów. 

Kolejni twierdzą, że to czy przedmiot, bądź wydarzenie stanie się dziełem sztuki zależy od tego, czy ogół 

ludzi sztuki, tzw. artworld to za sztukę uzna na mocy intersubiektywnych opinii.
Ten artworld to jakaś bliżej nieokreślona społeczność lub – częściej - zajmujące się sztuką instytucje. I tu 
dochodzimy do pojęcia ART BRUT – SZTUKA SUROWA, WYTRAWNA (najbardziej wytrawny z wytrawnych 
szampanów) ale bardziej jako pytanie o tym czym jest, po odrzuceniu kulturowego „cukru”. 

Sztuce przypisuje się szeregu funkcji w życiu społeczeństwa czy jednostki:
- komunikacyjna – artysta przez swe dzieło porozumiewa się z odbiorcą...
- estetyczna – sztuka miałaby wywołać u odbiorcy swoiste przeżycia estetyczne, np. odwołując się do idei 
piękna,
- poznawcza – odbiorca poznaje nie tylko dzieło, ale też historię 
- etyczna, propagandowa, wychowawcza - sztuka miałaby wychowywać, uczyć, nakłaniać do refleksji
- emocjonalna – objawia się głównie w tańcu i muzyce 
- terapeutyczna – zakłada się, że sztuka może leczyć; katharsis – oczyszczenie psychiki 
- ludyczna (zabawowa) – pozwala się odprężyć i odstresować poprzez czynne uczestnictwo lub odbiór  

PYTANIA DO UCZESTNIKÓW:
Czym jest dla tych osób, które widzieliście przed chwilą?
Jak myślicie czym jest tworzenie dla artystów „profesjonalnych”, wystawianych w galeriach? 
A czym jest tworzenie dla twórców „brut”, po obejrzeniu tych filmów?

PODSUMOWANIE:
Art brut prowadzi mosty, wydobywa na światło to co na marginesie, pozostaje w cieniu.
Pomaga też walczyć ze wszystkimi przesądami na temat sztuki. Pokazuje, że Sztuka jest sprawą funda-
mentalnie ludzką, a nie dziedziną dla wybranych.

źródła:
znalezienie.pl
wikipedia.pl



Przebieg lekcji:

1. Wprowadzenie (15 min.)
Nauczyciel wprowadza uczestników w temat lekcji. Mówi, że za chwilę obejrzymy 3 krótkie filmy doku-
mentalne, portrety twórców art brut (na razie nie wyjaśnia terminu). Zanim to jednak nastąpi zastanowi-
my się co oznaczają dla nas słowa „inny(a) / inni” i „sztuka”.

ZADANIE 1A | Rozsypanka.
Nauczyciel dzieli uczestników na dwie grupy. Jednej daje wyrazy ze ZBIORU A, drugiej ze ZBIORU B.  
Poprosić, aby z tych słów wybrali te, które – ich zdaniem – brzmią POZYTYWNIE, a które - NEGATYWNIE. 
Po podzieleniu wyrazów na cztery podzbiory (A - negatyw, A - pozytyw, B - negatyw, B - pozytyw) 
nauczucel zadaje pytanie uczniom, który ze zbiorów odpowiada bardziej słowu INNY, czyli które słowa 
mogą być jego synonimami, a które mu zaprzeczają, są antonimami.  

ZBIÓR A: nietypowy, różniący się, niezgodny, szczególny, niejednakowy, przeciwstawny, nie taki sam, 
kontrastowy, różny, różnorodny, odmienny, oryginalny, niejednolity, zróżnicowany, zmieniony, przeciwny, 
niestereotypowy, urozmaicony, odrębny, z innej parafii, niepodobny, rozbieżny, nieszablonowy, osobliwy, 
dwubiegunowy, przeróżny, rozmaity, sprzeczny, niebanalny, antytetyczny, ... .
(źródło: synonimy.net)

ZBIÓR B2: poprzedni, przypominający kogoś, równorzędny, siostrzany, drugi, jednaki, jednakowy, ten 
właśnie, tożsamy, porównywalny, normalny, nieinny, o cechach wspólnych, bliźniaczy, identyczny, 
typowy, ten, taki sam, nieodmienny, pokrewny, podobny, analogiczny, ten sam, niewyróżniający się, 
zbieżny, zbliżony, pokrywający się, równy, konkretny, domyślny
(źródło: antonimy.net)

Następnie prosi o zastanowienie się: Kim jest INNI? Na czym polega jego INNOŚĆ? INNY bo…? Skąd 
wiemy, że ktoś jest INNY? Czy to dobrze/źle, że ktoś jest INNY?

ZADANIE 1B | ZGADYWANKA
Nauczyciel pokazuje kilka obrazków obraz Matejko lub Kossak, rzeźbę Rodin’a, kadr z filmu,  partyturę, 
kompozycję Modriana, kwadrat Malewicza, pisuar Duchampa. Pytając co to jest? Potem pokazuje zdjęcie 
z wnętrza muzeum, galerii sztuki, kina z publicznością, basenu, teatru, parku w Orońsku, z ogrodu 
Wacława Rędzińskiego, rzeźby w muzeum i rzeźby w przestrzeni miejskiej. Pytając co to jest, gdzie to 
jest?

Przewidywane odpowiedzi:
- obraz, rzeźba, film, nuty, kwadrat, przedmiot, pisuar
- galeria, muzeum, basen, teatr, jakiś park i ogród, rzeźba

Nauczyciel pyta: Co to jest sztuka? Pierwsze skojarzenia, które Wam przychodzą? Czy znacie jakieś 
przykłady sztuki, dzieła artystycznego? Podajcie. Jak myślicie, czym jest sztuka dla ludzi? Czy jest 
użyteczna? Czy ma jakiś cel? Czemu służy i czy musi czemuś służyć?
Jak to jest z tą sztuką? Czy wystarczy ją tak nazwać albo pokazać w galerii, żeby była sztuką?  

Przewidywane odpowiedzi:
To są obrazy i rzeźby. Mogą paść jakieś nazwiska. Sztuka jest  po to by sprawiać nam przyjemność. 

2. POKAZ (21 min.)
Nauczyciel mówi: Za chwilę zobaczycie trzy, krótkie filmy dokumentalne, czyli takie, które dokumentują 
pewne sytuacje, zjawiska, ludzi. Pomagają poznawać świat. Chciałbym, abyście je oglądali pamiętając o 
tym, o czym przed chwilą mówiliśmy. Po filmie poproszę Was, abyście opisali mi świat, który zobaczyli-
ście i samych bohaterów filmów. Kim są? Co robią? A potem wspólnie zastanowimy się dlaczego?

3. DYSKUSJA PO FILMIE (10-15 min.)

Kim są ci ludzie? Co robią? Jakie są ich cechy?

Co możecie powiedzieć o Szymczyku/Rosłonie/Rędzińskim?
Czy to co robią można nazwać sztuką? Czy są wykształceni (artystycznie)?
Czy chodzą do galerii sztuki, czy ktoś ogląda ich prace? Po co tworzą?

Tę sztukę należy „czytać” poprzez indywidualne życiorysy, wybory, drogi. Mając świadomość, że twórca 
„brut” konstruuje własną wiedzę, własny świat, bez żadnych wpływów zewnętrznych, poprzez „samego 
siebie”, spróbujmy wspólnie z uczniami odkryć te ścieżki.

78-letni Władysław Szymczyk – konkstruktor drewnianych machin.
Włodzimierz Rosłon, 68-letni twórca totemów z Brwilna.
76-letni Wacław Rędziński, który za domem stworzył Park Betonowych Zwierząt.

Tutaj można pokazać zestawienie prac bohaterów filmów z pracami twórców z całej Europy (j.w.), aby 
zwrócić na powtarzalność motywów ale indywidualne podejście każdego z nich do tematu.  Zastanowić 
się dlaczego Szymczyk tworzy machiny (rodzice byli rolnikami, pomagał w gospodarstwie), Rosłon - 
totemy, sowy (leśny ogród wokół DPS, w którym mieszka), Rędziński - egoztyczne zwierzęta w ogrodzi 
(tęsknota za podróżami? „Zabicie” wolnego czasu?)

CC BY-NC-ND: uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 3.0 Polska
Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz
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4. CZĘŚĆ WYKŁADOWA (z użyciem części prezentacji)

O takich twórcach jak tu widzieliście mówi się, że są: BRUT. To pojęcie z języka francuskiego… Wymyślił je 
w 1945 roku Jean Dubuffet, aby opisać tworzoną przez siebie kolekcję dziwnych przedmiotów. Wówczas 
jeszcze był handlowcem, sprzedającym wino z własnej winnicy (nazwa brut pochodzi z języka producen-
tów win i oznacza „surowy / wytrawny”, tak jak wino może być słodkie lub wyrwane). Wkrótce miał 
zostać słynnym na cały świat artystą, który inspiracje czerpał od takich prostych ludzi jak widzieliście dziś 
na filmach. Stwierdził bowiem, że nie w galeriach, nie w muzeach rodzą się dla niego ciekawe zjawiska w 
sztuce, ale właśnie w miejscach poza głównymi szlakami.

O tych ludziach, których podziwiał mówił, że istotne jet to, że „czerpią” sami z siebie, z własnego wnętrza, 
a nie z zapożyczonych szablonów i wzorców sztuki klasycznej czy współczesnej. Są twórcami, ale anty-ar-
tystami, tworzą, ale nie uprawiają sztuki. Wręcz nie mają pojęcia, że ich twórczość to sztuka. Zwykle 
tworzą w ukryciu, ciszy i samotności, nie dla odbiorcy, nie dla uznania tylko dla siebie.

O tym co tworzyli nie mówił, że są to dzieła, ale wytwory, które wynikają (1) z wyobraźni – w takim sensie, 
w jakim przeciwstawia się ona reprodukcji i akademizmowi – i (2) z „siebie samych” – nie zawdzięczając 
czegokolwiek jakiemukolwiek nauczaniu lub modelowi pochodzącemu od innej osoby, pochodzą „z 
własnych pokładów” twórcy na bazie „jego własnych impulsów”. Ponadto

(3) nie zawdzięczają niczego żadnym szablonom artystycznym i kulturalnym oraz (4) są tworzone przez 
osoby nieznane, obce środowiskom artystycznym. Osoby te, powinny (5) być nieskażone jakąkolwiek 
edukacją artystyczną lub kulturą intelektualną. Ponieważ wg J. Dubuffeta zakłócają one wszelką sponta-
niczność i autentyzm prac.
notatki

Gdyby nie Jean Dubuffet i określenie art brut wytwory plastyczne, które tak nazywamy pozostałyby 
zwykłymi przedmiotami, trochę dziwnymi, trochę śmiesznymi, nigdy nie miałyby szansy być wystawiane 
dla ich walorów estetycznych?

Zastanówmy się jak to jest ze sztuką? Czy wystarczy ją tak nazwać albo pokazać w galerii (Duchamp, 
Markiewicz), żeby była sztuką, żeby praca aspirowała do rangi dzieła artystycznego?

Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła arty-
styczne. Zdaniem niektórych, pojęcie sztuka jest niemożliwe do kompletnego określenia, albowiem jej 
granice są na nową definiowane w sposób ciągły i w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w 
arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. 

Wyraz sztuka (łac. ars, gr. techne) w starożytności i średniowieczu oznaczał tyle, co znajomość ściśle 
określonych reguł i postępowanie zgodnie z nimi. Potem dzielono tę aktywność na taką która angażuje 
umysł oraz taką, która wymaga także wysiłku fizycznego. Te pierwsze nazywano sztukami wyzwolonymi 
(artes liberales), wyższymi a ostatnie pospolitymi (artes vulgares), w średniowieczu przemianowane na 
mechaniczne. Sztuki wyzwolone to: gramatyka, retoryka, logika, arytmetyka, geometria, astronomia i 
muzyka. Pospolite to rzeźba, malarstwo, czy architektura.  

W połowie XVIII wieku francuski filozof oświeceniowy, Charles Batteux, wprowadził termin „sztuki 
piękne” (beaux-arts), zaliczając do nich malarstwo, rzeźbę, architekturę, muzykę, wymowę, poezję, taniec 
i teatr. W XIX wieku sztuka uniezależnia się od rzemiosła i wiąże ściślej z pojęciem twórczości, oryginal-
ności, indywidualizmu i nowatorstwa. 

Dziś, począwszy od dadaizmu i surrealizmu (pocz. XX wieku) sztuka jest pojęciem otwartym. Dla jednych 
liczy się intencja, z jaką dzieło zostało powołane do życia. Jeśli twórca wytwarza je z intencją stworzenia 
dzieła, to dany wytwór dziełem bezwzględnie jest. Inni wiążą z konstruowaniem form lub zjawisk, które 
są w stanie zachwycać, bądź wzruszać, bądź wstrząsać odbiorów. 

Kolejni twierdzą, że to czy przedmiot, bądź wydarzenie stanie się dziełem sztuki zależy od tego, czy ogół 
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ludzi sztuki, tzw. artworld to za sztukę uzna na mocy intersubiektywnych opinii.
Ten artworld to jakaś bliżej nieokreślona społeczność lub – częściej - zajmujące się sztuką instytucje. I tu 
dochodzimy do pojęcia ART BRUT – SZTUKA SUROWA, WYTRAWNA (najbardziej wytrawny z wytrawnych 
szampanów) ale bardziej jako pytanie o tym czym jest, po odrzuceniu kulturowego „cukru”. 

Sztuce przypisuje się szeregu funkcji w życiu społeczeństwa czy jednostki:
- komunikacyjna – artysta przez swe dzieło porozumiewa się z odbiorcą...
- estetyczna – sztuka miałaby wywołać u odbiorcy swoiste przeżycia estetyczne, np. odwołując się do idei 
piękna,
- poznawcza – odbiorca poznaje nie tylko dzieło, ale też historię 
- etyczna, propagandowa, wychowawcza - sztuka miałaby wychowywać, uczyć, nakłaniać do refleksji
- emocjonalna – objawia się głównie w tańcu i muzyce 
- terapeutyczna – zakłada się, że sztuka może leczyć; katharsis – oczyszczenie psychiki 
- ludyczna (zabawowa) – pozwala się odprężyć i odstresować poprzez czynne uczestnictwo lub odbiór  

PYTANIA DO UCZESTNIKÓW:
Czym jest dla tych osób, które widzieliście przed chwilą?
Jak myślicie czym jest tworzenie dla artystów „profesjonalnych”, wystawianych w galeriach? 
A czym jest tworzenie dla twórców „brut”, po obejrzeniu tych filmów?

PODSUMOWANIE:
Art brut prowadzi mosty, wydobywa na światło to co na marginesie, pozostaje w cieniu.
Pomaga też walczyć ze wszystkimi przesądami na temat sztuki. Pokazuje, że Sztuka jest sprawą funda-
mentalnie ludzką, a nie dziedziną dla wybranych.

źródła:
znalezienie.pl
wikipedia.pl
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Przebieg lekcji:

1. Wprowadzenie (15 min.)
Nauczyciel wprowadza uczestników w temat lekcji. Mówi, że za chwilę obejrzymy 3 krótkie filmy doku-
mentalne, portrety twórców art brut (na razie nie wyjaśnia terminu). Zanim to jednak nastąpi zastanowi-
my się co oznaczają dla nas słowa „inny(a) / inni” i „sztuka”.

ZADANIE 1A | Rozsypanka.
Nauczyciel dzieli uczestników na dwie grupy. Jednej daje wyrazy ze ZBIORU A, drugiej ze ZBIORU B.  
Poprosić, aby z tych słów wybrali te, które – ich zdaniem – brzmią POZYTYWNIE, a które - NEGATYWNIE. 
Po podzieleniu wyrazów na cztery podzbiory (A - negatyw, A - pozytyw, B - negatyw, B - pozytyw) 
nauczucel zadaje pytanie uczniom, który ze zbiorów odpowiada bardziej słowu INNY, czyli które słowa 
mogą być jego synonimami, a które mu zaprzeczają, są antonimami.  

ZBIÓR A: nietypowy, różniący się, niezgodny, szczególny, niejednakowy, przeciwstawny, nie taki sam, 
kontrastowy, różny, różnorodny, odmienny, oryginalny, niejednolity, zróżnicowany, zmieniony, przeciwny, 
niestereotypowy, urozmaicony, odrębny, z innej parafii, niepodobny, rozbieżny, nieszablonowy, osobliwy, 
dwubiegunowy, przeróżny, rozmaity, sprzeczny, niebanalny, antytetyczny, ... .
(źródło: synonimy.net)

ZBIÓR B2: poprzedni, przypominający kogoś, równorzędny, siostrzany, drugi, jednaki, jednakowy, ten 
właśnie, tożsamy, porównywalny, normalny, nieinny, o cechach wspólnych, bliźniaczy, identyczny, 
typowy, ten, taki sam, nieodmienny, pokrewny, podobny, analogiczny, ten sam, niewyróżniający się, 
zbieżny, zbliżony, pokrywający się, równy, konkretny, domyślny
(źródło: antonimy.net)

Następnie prosi o zastanowienie się: Kim jest INNI? Na czym polega jego INNOŚĆ? INNY bo…? Skąd 
wiemy, że ktoś jest INNY? Czy to dobrze/źle, że ktoś jest INNY?

ZADANIE 1B | ZGADYWANKA
Nauczyciel pokazuje kilka obrazków obraz Matejko lub Kossak, rzeźbę Rodin’a, kadr z filmu,  partyturę, 
kompozycję Modriana, kwadrat Malewicza, pisuar Duchampa. Pytając co to jest? Potem pokazuje zdjęcie 
z wnętrza muzeum, galerii sztuki, kina z publicznością, basenu, teatru, parku w Orońsku, z ogrodu 
Wacława Rędzińskiego, rzeźby w muzeum i rzeźby w przestrzeni miejskiej. Pytając co to jest, gdzie to 
jest?

Przewidywane odpowiedzi:
- obraz, rzeźba, film, nuty, kwadrat, przedmiot, pisuar
- galeria, muzeum, basen, teatr, jakiś park i ogród, rzeźba

Nauczyciel pyta: Co to jest sztuka? Pierwsze skojarzenia, które Wam przychodzą? Czy znacie jakieś 
przykłady sztuki, dzieła artystycznego? Podajcie. Jak myślicie, czym jest sztuka dla ludzi? Czy jest 
użyteczna? Czy ma jakiś cel? Czemu służy i czy musi czemuś służyć?
Jak to jest z tą sztuką? Czy wystarczy ją tak nazwać albo pokazać w galerii, żeby była sztuką?  

Przewidywane odpowiedzi:
To są obrazy i rzeźby. Mogą paść jakieś nazwiska. Sztuka jest  po to by sprawiać nam przyjemność. 

2. POKAZ (21 min.)
Nauczyciel mówi: Za chwilę zobaczycie trzy, krótkie filmy dokumentalne, czyli takie, które dokumentują 
pewne sytuacje, zjawiska, ludzi. Pomagają poznawać świat. Chciałbym, abyście je oglądali pamiętając o 
tym, o czym przed chwilą mówiliśmy. Po filmie poproszę Was, abyście opisali mi świat, który zobaczyli-
ście i samych bohaterów filmów. Kim są? Co robią? A potem wspólnie zastanowimy się dlaczego?

3. DYSKUSJA PO FILMIE (10-15 min.)

Kim są ci ludzie? Co robią? Jakie są ich cechy?

Co możecie powiedzieć o Szymczyku/Rosłonie/Rędzińskim?
Czy to co robią można nazwać sztuką? Czy są wykształceni (artystycznie)?
Czy chodzą do galerii sztuki, czy ktoś ogląda ich prace? Po co tworzą?

Tę sztukę należy „czytać” poprzez indywidualne życiorysy, wybory, drogi. Mając świadomość, że twórca 
„brut” konstruuje własną wiedzę, własny świat, bez żadnych wpływów zewnętrznych, poprzez „samego 
siebie”, spróbujmy wspólnie z uczniami odkryć te ścieżki.

78-letni Władysław Szymczyk – konkstruktor drewnianych machin 
Włodzimierz Rosłon, 68-letni twórca totemów z Brwilna
76-letni Wacław Rędziński, który za domem stworzył Park Betonowych Zwierząt

Tutaj można pokazać zestawienie prac bohaterów filmów z pracami twórców z całej Europy, aby zwrócić 
na powtarzalność motywów ale indywidualne podejście każdego z nich do tematu.  Zastanowić się 
dlaczego Szymczyk tworzy machiny (rodzice byli rolnikami, pomagał w gospodarstwie), Rosłon - totemy, 
sowy (leśny ogród wokół DPS, w którym mieszka), Rędziński - egoztyczne zwierzęta w ogrodzi (tęsknota 
za podróżami? „Zabicie” wolnego czasu?)

4. CZĘŚĆ WYKŁADOWA (z użyciem części prezentacji)

O takich twórcach jak tu widzieliście mówi się, że są: BRUT. To pojęcie z języka francuskiego… Wymyślił je 
w 1945 roku Jean Dubuffet, aby opisać tworzoną przez siebie kolekcję dziwnych przedmiotów. Wówczas 
jeszcze był handlowcem, sprzedającym wino z własnej winnicy (nazwa brut pochodzi z języka producen-
tów win i oznacza „surowy / wytrawny”, tak jak wino może być słodkie lub wyrwane). Wkrótce miał 
zostać słynnym na cały świat artystą, który inspiracje czerpał od takich prostych ludzi jak widzieliście dziś 
na filmach. Stwierdził bowiem, że nie w galeriach, nie w muzeach rodzą się dla niego ciekawe zjawiska w 
sztuce, ale właśnie w miejscach poza głównymi szlakami.

O tych ludziach, których podziwiał mówił, że istotne jet to, że „czerpią” sami z siebie, z własnego wnętrza, 
a nie z zapożyczonych szablonów i wzorców sztuki klasycznej czy współczesnej. Są twórcami, ale anty-ar-
tystami, tworzą, ale nie uprawiają sztuki. Wręcz nie mają pojęcia, że ich twórczość to sztuka. Zwykle 
tworzą w ukryciu, ciszy i samotności, nie dla odbiorcy, nie dla uznania tylko dla siebie.

O tym co tworzyli nie mówił, że są to dzieła, ale wytwory, które wynikają (1) z wyobraźni – w takim sensie, 
w jakim przeciwstawia się ona reprodukcji i akademizmowi – i (2) z „siebie samych” – nie zawdzięczając 
czegokolwiek jakiemukolwiek nauczaniu lub modelowi pochodzącemu od innej osoby, pochodzą „z 
własnych pokładów” twórcy na bazie „jego własnych impulsów”. Ponadto

(3) nie zawdzięczają niczego żadnym szablonom artystycznym i kulturalnym oraz (4) są tworzone przez
osoby nieznane, obce środowiskom artystycznym. Osoby te, powinny (5) być nieskażone jakąkolwiek
edukacją artystyczną lub kulturą intelektualną. Ponieważ wg J. Dubuffeta zakłócają one wszelką sponta-
niczność i autentyzm prac.
notatki

Gdyby nie Jean Dubuffet i określenie art brut wytwory plastyczne, które tak nazywamy pozostałyby 
zwykłymi przedmiotami, trochę dziwnymi, trochę śmiesznymi, nigdy nie miałyby szansy być wystawiane 
dla ich walorów estetycznych?

Zastanówmy się jak to jest ze sztuką? Czy wystarczy ją tak nazwać albo pokazać w galerii (Duchamp, 
Markiewicz), żeby była sztuką, żeby praca aspirowała do rangi dzieła artystycznego?

Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła arty-
styczne. Zdaniem niektórych, pojęcie sztuka jest niemożliwe do kompletnego określenia, albowiem jej 
granice są na nową definiowane w sposób ciągły i w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w 
arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. 

Wyraz sztuka (łac. ars, gr. techne) w starożytności i średniowieczu oznaczał tyle, co znajomość ściśle 
określonych reguł i postępowanie zgodnie z nimi. Potem dzielono tę aktywność na taką która angażuje 
umysł oraz taką, która wymaga także wysiłku fizycznego. Te pierwsze nazywano sztukami wyzwolonymi 
(artes liberales), wyższymi a ostatnie pospolitymi (artes vulgares), w średniowieczu przemianowane na 
mechaniczne. Sztuki wyzwolone to: gramatyka, retoryka, logika, arytmetyka, geometria, astronomia i 
muzyka. Pospolite to rzeźba, malarstwo, czy architektura.  

W połowie XVIII wieku francuski filozof oświeceniowy, Charles Batteux, wprowadził termin „sztuki 
piękne” (beaux-arts), zaliczając do nich malarstwo, rzeźbę, architekturę, muzykę, wymowę, poezję, taniec 
i teatr. W XIX wieku sztuka uniezależnia się od rzemiosła i wiąże ściślej z pojęciem twórczości, oryginal-
ności, indywidualizmu i nowatorstwa. 

Dziś, począwszy od dadaizmu i surrealizmu (pocz. XX wieku) sztuka jest pojęciem otwartym. Dla jednych 
liczy się intencja, z jaką dzieło zostało powołane do życia. Jeśli twórca wytwarza je z intencją stworzenia 
dzieła, to dany wytwór dziełem bezwzględnie jest. Inni wiążą z konstruowaniem form lub zjawisk, które 
są w stanie zachwycać, bądź wzruszać, bądź wstrząsać odbiorów. 

Kolejni twierdzą, że to czy przedmiot, bądź wydarzenie stanie się dziełem sztuki zależy od tego, czy ogół 

www.turystykaplock.eu   www.kinopokis.pl

ludzi sztuki, tzw. artworld to za sztukę uzna na mocy intersubiektywnych opinii.
Ten artworld to jakaś bliżej nieokreślona społeczność lub – częściej - zajmujące się sztuką instytucje. I tu 
dochodzimy do pojęcia ART BRUT – SZTUKA SUROWA, WYTRAWNA (najbardziej wytrawny z wytrawnych 
szampanów) ale bardziej jako pytanie o tym czym jest, po odrzuceniu kulturowego „cukru”. 

Sztuce przypisuje się szeregu funkcji w życiu społeczeństwa czy jednostki:
- komunikacyjna – artysta przez swe dzieło porozumiewa się z odbiorcą...
- estetyczna – sztuka miałaby wywołać u odbiorcy swoiste przeżycia estetyczne, np. odwołując się do idei 
piękna,
- poznawcza – odbiorca poznaje nie tylko dzieło, ale też historię 
- etyczna, propagandowa, wychowawcza - sztuka miałaby wychowywać, uczyć, nakłaniać do refleksji
- emocjonalna – objawia się głównie w tańcu i muzyce 
- terapeutyczna – zakłada się, że sztuka może leczyć; katharsis – oczyszczenie psychiki 
- ludyczna (zabawowa) – pozwala się odprężyć i odstresować poprzez czynne uczestnictwo lub odbiór  

PYTANIA DO UCZESTNIKÓW:
Czym jest dla tych osób, które widzieliście przed chwilą?
Jak myślicie czym jest tworzenie dla artystów „profesjonalnych”, wystawianych w galeriach? 
A czym jest tworzenie dla twórców „brut”, po obejrzeniu tych filmów?

PODSUMOWANIE:
Art brut prowadzi mosty, wydobywa na światło to co na marginesie, pozostaje w cieniu.
Pomaga też walczyć ze wszystkimi przesądami na temat sztuki. Pokazuje, że Sztuka jest sprawą funda-
mentalnie ludzką, a nie dziedziną dla wybranych.

źródła:
znalezienie.pl
wikipedia.pl



Przebieg lekcji:

1. Wprowadzenie (15 min.)
Nauczyciel wprowadza uczestników w temat lekcji. Mówi, że za chwilę obejrzymy 3 krótkie filmy doku-
mentalne, portrety twórców art brut (na razie nie wyjaśnia terminu). Zanim to jednak nastąpi zastanowi-
my się co oznaczają dla nas słowa „inny(a) / inni” i „sztuka”.

ZADANIE 1A | Rozsypanka.
Nauczyciel dzieli uczestników na dwie grupy. Jednej daje wyrazy ze ZBIORU A, drugiej ze ZBIORU B.  
Poprosić, aby z tych słów wybrali te, które – ich zdaniem – brzmią POZYTYWNIE, a które - NEGATYWNIE. 
Po podzieleniu wyrazów na cztery podzbiory (A - negatyw, A - pozytyw, B - negatyw, B - pozytyw) 
nauczucel zadaje pytanie uczniom, który ze zbiorów odpowiada bardziej słowu INNY, czyli które słowa 
mogą być jego synonimami, a które mu zaprzeczają, są antonimami.  

ZBIÓR A: nietypowy, różniący się, niezgodny, szczególny, niejednakowy, przeciwstawny, nie taki sam, 
kontrastowy, różny, różnorodny, odmienny, oryginalny, niejednolity, zróżnicowany, zmieniony, przeciwny, 
niestereotypowy, urozmaicony, odrębny, z innej parafii, niepodobny, rozbieżny, nieszablonowy, osobliwy, 
dwubiegunowy, przeróżny, rozmaity, sprzeczny, niebanalny, antytetyczny, ... .
(źródło: synonimy.net)

ZBIÓR B2: poprzedni, przypominający kogoś, równorzędny, siostrzany, drugi, jednaki, jednakowy, ten 
właśnie, tożsamy, porównywalny, normalny, nieinny, o cechach wspólnych, bliźniaczy, identyczny, 
typowy, ten, taki sam, nieodmienny, pokrewny, podobny, analogiczny, ten sam, niewyróżniający się, 
zbieżny, zbliżony, pokrywający się, równy, konkretny, domyślny
(źródło: antonimy.net)

Następnie prosi o zastanowienie się: Kim jest INNI? Na czym polega jego INNOŚĆ? INNY bo…? Skąd 
wiemy, że ktoś jest INNY? Czy to dobrze/źle, że ktoś jest INNY?

ZADANIE 1B | ZGADYWANKA
Nauczyciel pokazuje kilka obrazków obraz Matejko lub Kossak, rzeźbę Rodin’a, kadr z filmu,  partyturę, 
kompozycję Modriana, kwadrat Malewicza, pisuar Duchampa. Pytając co to jest? Potem pokazuje zdjęcie 
z wnętrza muzeum, galerii sztuki, kina z publicznością, basenu, teatru, parku w Orońsku, z ogrodu 
Wacława Rędzińskiego, rzeźby w muzeum i rzeźby w przestrzeni miejskiej. Pytając co to jest, gdzie to 
jest?

Przewidywane odpowiedzi:
- obraz, rzeźba, film, nuty, kwadrat, przedmiot, pisuar
- galeria, muzeum, basen, teatr, jakiś park i ogród, rzeźba

Nauczyciel pyta: Co to jest sztuka? Pierwsze skojarzenia, które Wam przychodzą? Czy znacie jakieś 
przykłady sztuki, dzieła artystycznego? Podajcie. Jak myślicie, czym jest sztuka dla ludzi? Czy jest 
użyteczna? Czy ma jakiś cel? Czemu służy i czy musi czemuś służyć?
Jak to jest z tą sztuką? Czy wystarczy ją tak nazwać albo pokazać w galerii, żeby była sztuką?  

Przewidywane odpowiedzi:
To są obrazy i rzeźby. Mogą paść jakieś nazwiska. Sztuka jest  po to by sprawiać nam przyjemność. 

2. POKAZ (21 min.)
Nauczyciel mówi: Za chwilę zobaczycie trzy, krótkie filmy dokumentalne, czyli takie, które dokumentują 
pewne sytuacje, zjawiska, ludzi. Pomagają poznawać świat. Chciałbym, abyście je oglądali pamiętając o 
tym, o czym przed chwilą mówiliśmy. Po filmie poproszę Was, abyście opisali mi świat, który zobaczyli-
ście i samych bohaterów filmów. Kim są? Co robią? A potem wspólnie zastanowimy się dlaczego?

3. DYSKUSJA PO FILMIE (10-15 min.)

Kim są ci ludzie? Co robią? Jakie są ich cechy?

Co możecie powiedzieć o Szymczyku/Rosłonie/Rędzińskim?
Czy to co robią można nazwać sztuką? Czy są wykształceni (artystycznie)?
Czy chodzą do galerii sztuki, czy ktoś ogląda ich prace? Po co tworzą?

Tę sztukę należy „czytać” poprzez indywidualne życiorysy, wybory, drogi. Mając świadomość, że twórca 
„brut” konstruuje własną wiedzę, własny świat, bez żadnych wpływów zewnętrznych, poprzez „samego 
siebie”, spróbujmy wspólnie z uczniami odkryć te ścieżki.

78-letni Władysław Szymczyk – konkstruktor drewnianych machin 
Włodzimierz Rosłon, 68-letni twórca totemów z Brwilna
76-letni Wacław Rędziński, który za domem stworzył Park Betonowych Zwierząt

Tutaj można pokazać zestawienie prac bohaterów filmów z pracami twórców z całej Europy, aby zwrócić 
na powtarzalność motywów ale indywidualne podejście każdego z nich do tematu.  Zastanowić się 
dlaczego Szymczyk tworzy machiny (rodzice byli rolnikami, pomagał w gospodarstwie), Rosłon - totemy, 
sowy (leśny ogród wokół DPS, w którym mieszka), Rędziński - egoztyczne zwierzęta w ogrodzi (tęsknota 
za podróżami? „Zabicie” wolnego czasu?)

4. CZĘŚĆ WYKŁADOWA (z użyciem części prezentacji)

O takich twórcach jak tu widzieliście mówi się, że są: BRUT. To pojęcie z języka francuskiego… Wymyślił je 
w 1945 roku Jean Dubuffet, aby opisać tworzoną przez siebie kolekcję dziwnych przedmiotów. Wówczas 
jeszcze był handlowcem, sprzedającym wino z własnej winnicy (nazwa brut pochodzi z języka producen-
tów win i oznacza „surowy / wytrawny”, tak jak wino może być słodkie lub wyrwane). Wkrótce miał 
zostać słynnym na cały świat artystą, który inspiracje czerpał od takich prostych ludzi jak widzieliście dziś 
na filmach. Stwierdził bowiem, że nie w galeriach, nie w muzeach rodzą się dla niego ciekawe zjawiska w 
sztuce, ale właśnie w miejscach poza głównymi szlakami.

O tych ludziach, których podziwiał mówił, że istotne jet to, że „czerpią” sami z siebie, z własnego wnętrza, 
a nie z zapożyczonych szablonów i wzorców sztuki klasycznej czy współczesnej. Są twórcami, ale anty-ar-
tystami, tworzą, ale nie uprawiają sztuki. Wręcz nie mają pojęcia, że ich twórczość to sztuka. Zwykle 
tworzą w ukryciu, ciszy i samotności, nie dla odbiorcy, nie dla uznania tylko dla siebie.

O tym co tworzyli nie mówił, że są to dzieła, ale wytwory, które wynikają (1) z wyobraźni – w takim sensie, 
w jakim przeciwstawia się ona reprodukcji i akademizmowi – i (2) z „siebie samych” – nie zawdzięczając 
czegokolwiek jakiemukolwiek nauczaniu lub modelowi pochodzącemu od innej osoby, pochodzą „z 
własnych pokładów” twórcy na bazie „jego własnych impulsów”. Ponadto

(3) nie zawdzięczają niczego żadnym szablonom artystycznym i kulturalnym oraz (4) są tworzone przez 
osoby nieznane, obce środowiskom artystycznym. Osoby te, powinny (5) być nieskażone jakąkolwiek 
edukacją artystyczną lub kulturą intelektualną. Ponieważ wg J. Dubuffeta zakłócają one wszelką sponta-
niczność i autentyzm prac.
notatki

Gdyby nie Jean Dubuffet i określenie art brut wytwory plastyczne, które tak nazywamy pozostałyby 
zwykłymi przedmiotami, trochę dziwnymi, trochę śmiesznymi, nigdy nie miałyby szansy być wystawiane 
dla ich walorów estetycznych?

Zastanówmy się jak to jest ze sztuką? Czy wystarczy ją tak nazwać albo pokazać w galerii (Duchamp, 
Markiewicz), żeby była sztuką, żeby praca aspirowała do rangi dzieła artystycznego?

Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła arty-
styczne. Zdaniem niektórych, pojęcie sztuka jest niemożliwe do kompletnego określenia, albowiem jej 
granice są na nową definiowane w sposób ciągły i w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w 
arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. 

Wyraz sztuka (łac. ars, gr. techne) w starożytności i średniowieczu oznaczał tyle, co znajomość ściśle 
określonych reguł i postępowanie zgodnie z nimi. Potem dzielono tę aktywność na taką która angażuje 
umysł oraz taką, która wymaga także wysiłku fizycznego. Te pierwsze nazywano sztukami wyzwolonymi 
(artes liberales), wyższymi a ostatnie pospolitymi (artes vulgares), w średniowieczu przemianowane na 
mechaniczne. Sztuki wyzwolone to: gramatyka, retoryka, logika, arytmetyka, geometria, astronomia i 
muzyka. Pospolite to rzeźba, malarstwo, czy architektura.  

W połowie XVIII wieku francuski filozof oświeceniowy, Charles Batteux, wprowadził termin „sztuki 
piękne” (beaux-arts), zaliczając do nich malarstwo, rzeźbę, architekturę, muzykę, wymowę, poezję, taniec 
i teatr. W XIX wieku sztuka uniezależnia się od rzemiosła i wiąże ściślej z pojęciem twórczości, oryginal-
ności, indywidualizmu i nowatorstwa. 

Dziś, począwszy od dadaizmu i surrealizmu (pocz. XX wieku) sztuka jest pojęciem otwartym. Dla jednych 
liczy się intencja, z jaką dzieło zostało powołane do życia. Jeśli twórca wytwarza je z intencją stworzenia 
dzieła, to dany wytwór dziełem bezwzględnie jest. Inni wiążą z konstruowaniem form lub zjawisk, które 
są w stanie zachwycać, bądź wzruszać, bądź wstrząsać odbiorów. 

Kolejni twierdzą, że to czy przedmiot, bądź wydarzenie stanie się dziełem sztuki zależy od tego, czy ogół 
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INNI. Sztuka jest tam,
 gdzie nikt nie szuka.

ZADANIE 1B



























Źródła (domeny publiczne):

FOTOGRAFIE

Bitwa pod Grunwaldem, Jan Matejko, 1872–1878, Muzeum Narodowe w Warszawie

Le Baiser (Pocałunek), Rodin, ok. 1881-1882, Muzeum Rodina w Paryżu

Dawid, Michała Anioła, 1501-1504, Galleria dell’Accademia (Galeria Akademii) we Florencji

Composition en rouge, jaune, bleu et noir, Piet Modrian, 1921,  Gemeentemuseum (Muzeum Miejskie) w Hadze

Czarny kwadra na białym tle,  Kazimierz Malewicz, 1915, Galeria Tretiakov w Moskwie 

Fontanna, Marcel Duchamp, 1917

Fizyczna niemożliwość śmierci w umyśle istoty żyjącej, Damien Hirst, 1991

Muzeum Ermitaż w Petersburgu, Wielki Świetlik Włoski, 2017

inne:

https://rynekisztuka.pl/2014/04/02/10-najdziwniejszych-dziel-sztuki/

https://www.politikaplus.com 

https://www.ville.quebec.qc.ca 

http://www.ciszapiszczy.pl/ 

http://znalezienie.pl
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