
Okolicznik, czyli z Kolekcją MOCAK-u dookoła domu
Nie trzeba jechać daleko, aby przeżyć przygodę, zobaczyć nowe pejzaże, odwiedzić ciekawe muzea i wysłać 
pocztówkę do znajomych i rodziny. Możesz to zrobić, będąc w domu, spacerując po okolicy i rozmawiając 
z bliskimi. Zapraszamy do podróży, w której Twoimi przewodnikami będą artyści i ich dzieła z Kolekcji 
MOCAK-u. Wszystkie prace możesz zobaczyć na stronie internetowej www.mocak.pl. 

1. mapa
Ważnym elementem podróży jest jej planowanie i przyglądanie się mapie. 

Inspiracja: Mikołaj Smoczyński, Określenie, olej / płótno, 77,5 × 113 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Określenie to dzieło ABSTRAKCYJNE, czyli takie, które nie odzwierciedla świata i opiera się na połączeniu 
różnych kształtów i form. Dla artystów ważna jest kompozycja, to, jak poszczególne elementy pracy 
wpływają na siebie nawzajem i jakie odczucia całość budzi w odbiorcy.  
 
Zadanie: Spójrz na swoją okolicę na mapie. Spróbuj narysować ją w formie abstrakcyjnej. 



2. położenie
Planując podróż, sprawdzamy na mapie odległości i trasy. 
Inspiracja: Jerzy Kałucki, Odległość, 1986, technika własna

Jerzy Kałucki w pracy zatytułowanej 
Odległość połączył punkty sznurkami. 
Te dalej położone są połączone sznurkami 
krótkimi i bardziej naprężonymi. 
Punkty blisko siebie artysta połączył 
długim, luźno zwisającym sznurkiem. 
Jeżeli porównamy linki, zobaczymy, 
że krótkie łączą to, co daleko, a długie 
to, co blisko. Twórca pokazuje przez 
to, że rzeczywistość jest względna, 
czyli wszystko zależy od tego, jak się 
patrzy na świat. 

Jerzy Kałucki tworzy sztukę KONCEPTUALNĄ, to znaczy taką, w której najważniejszy jest nie efekt 
końcowy, ale pomysł, czyli koncept. 

Zadanie: Poniżej widzisz prostokąt – potraktuj go jako mapę. Zaznacz na niej swój dom i miejsce, 
do którego lubisz chodzić. Wyznacz różnymi kolorami trasy z domu do tego miejsca: najdłuższą, 
najkrótszą i Twoim zdaniem najprzyjemniejszą. Możesz je poprowadzić, jakkolwiek chcesz: prosto, po 
skosie, z zakrętami. Zobacz, jak różne drogi mogą łączyć te same punkty. W legendzie mapy pokoloruj 
kwadraty odpowiadające danej trasie kolorem, którego użyłeś lub użyłaś do jej narysowania.

legenda 
najkrótsza trasa
najdłuższa trasa
moja ulubiona trasa



3. okolica
Wybierz się na spacer po swojej okolicy. Zwróć uwagę na kolory dookoła: budynków, roślin. Spróbuj 
zaobserwować, jak zmieniają się o różnych porach dnia. Zwróć uwagę, że barwy przedmiotów będą się 
różnić w zależności od oświetlenia.
Inspiracja: Tomasz Ciecierski, Paleta malarska, 1972, olej / płótno, 70 × 130 cm 
 
 
 

Artysta bawi się tu tradycją malarską i jej podejściem do kolorów. Nadaje im własne nazwy zaczerpnięte 
z życia codziennego. Zobacz, że wiele barw się powtarza: na palecie są różne rodzaje niebieskiego czy 
zielonego. Wynika to między innymi z tego, ile w danym kolorze jest światła, czy jest jasny, czy ciemny. 
Tę cechę barwy nazywamy jej WALOREM. Walor ma bardzo duże znaczenie w malarstwie. Dzięki niemu 
niektóre kolory wydają nam się lekkie i ulotne, a niektóre ciężkie i przytłaczające. 

Zadanie: Utwórz paletę swojej okolicy: namaluj kolory, które zaobserwowałeś lub zaobserwowałaś, 
i nadaj im własne nazwy pochodzące od miejsc, w których występują.



4. znane postacie
Zwiedzając dane miejsce, często sprawdzamy, jacy znani ludzie są z nim związani. Odwiedzamy ich 
domy, kawiarnie, w których przesiadywali, i szkoły, do których uczęszczali.
Inspiracja: Marcin Maciejowski, Bo to nie jest…, 2014, olej / płótno, 115 × 150 cm

Marcin Maciejowski uchwycił moment 
zwykłej rozmowy dwójki znajomych 
w kawiarni. Nie jest to ważne 
wydarzenie historyczne, a bohaterowie 
obrazu niczym się nie wyróżniają. 
Całość przedstawiona jest jak KOMIKS: 
w dwóch następujących po sobie 
scenach, z wypowiedziami ujętymi 
w charakterystyczne dymki. Jak 
myślisz, dlaczego artysta sięgnął  
po taką konwencję?

Zadanie: Przeprowadź wywiad z którymś z domowników, z sąsiadem lub sąsiadką, ekspedientem 
lub ekspedientką w lokalnym sklepie czy dowolną osobą z Twojej okolicy. Pamiętaj, żeby najpierw 
dowiedzieć się, czy ta osoba ma dla Ciebie czas. Możesz zapytać o różne rzeczy, na przykład 
wspomnienia i wrażenia związane z tą okolicą.

Z (osoba udzielająca wywiadu) ........................................ rozmawia ………………….................…….

Tytuł wywiadu: ……………………………………….……………………………………………………………………………



5. muzea
Muzea gromadzą nie tylko dzieła sztuki i zabytki, ale także obiekty, które są ważne dla danej grupy. 
Na przykład istnieją muzea miast, dzielnic, a nawet społeczności. Gdyby w Twojej okolicy powstało 
muzeum, to co mogłoby się w nim znaleźć? 
Inspiracja: Tymek Borowski, bez tytułu,   
olej, akryl / płótno, 165 × 130 cm

Artysta Tymek Borowski poustawiał na półkach formy, 
które zaczerpnął z malarstwa, przede wszystkim 
abstrakcyjnego. Nie są to więc rzeczy materialne. Taka 
sytuacja nie mogłaby mieć miejsca w rzeczywistości. Jego 
pomysł polega na przedstawieniu czegoś absurdalnego, 
nierealnego. Taką sztukę często określamy jako 
SURREALISTYCZNĄ. 

Zadanie: Zrób muzeum swojej okolicy. Zapełnij 
eksponatami muzealną półkę. Narysuj na niej rzeczy, które 
są ważne dla Ciebie, z którymi łączą się jakieś ciekawe 
wspomnienia, o których możesz opowiedzieć innym. 
Pamiętaj, że na tej półce możesz pomieścić wszystko: 
budynki, przedmioty, a nawet zapachy! 



6. gdzie zjeść
W każdym szanującym się przewodniku jest rozdział poświęcony lokalnej gastronomii. Niektóre 
miejsca słyną z potraw i wyjątkowych produktów dostępnych tylko tam. A jaka jest Twoja ulubiona 
potrawa lub rzecz do jedzenia?
Inspiracja: Daniel Spoerri, The Seville Series No. 16., 1991, asamblaż, 80 × 160 × 40 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artysta Daniel Spoerri utrwala w formie dzieła sztuki talerze, półmiski, a nawet resztki jedzenia z kolacji 
ze swoimi znajomymi. Wykorzystuje do tego gotowe przedmioty. Taką praktykę artystyczną twórcy 
stosowali już wcześniej. Określa się ją jako READY MADE (z języka angielskiego: gotowe do użycia).
 
Zadanie: Gdybyś miał lub miała zaproponować danie, z którego słynie Twoja okolica, co by to było? 
Może ktoś z domowników lub Ty sam lub sama macie przepis na coś wyjątkowego?
Zapisz przepis poniżej i napisz w kilku słowach, co jest w nim takiego szczególnego. Możesz też 
narysować wybrane przez Ciebie danie. 

przepis: skadniki:



7. przyroda
Im dalej od naszego miejsca zamieszkania, tym roślinność staje się dla nas bardziej egzotyczna. Jednak 
dla mieszkańców dalekich krajów właśnie ona jest zwyczajna, a rośliny rosnące powszechnie u nas 
mogą im się wydawać egzotyczne.
Inspiracja: Kamil Kukla, 15ZIO, 2015, olej / płótno, 140 × 110 cm 

Na obrazach Kamila Kukli widzimy formy, które przypominają 
rośliny. Chociaż jego prace są abstrakcyjne, artysta inspiruje 
się dawnym malarstwem, na przykład MARTWYMI NATURAMI, 
czyli kompozycjami, które twórcy przed namalowaniem 
układali z różnych przedmiotów: owoców, warzyw, kwiatów 
i naczyń.   

Zadanie: Spróbuj popatrzeć na roślinność wokół siebie tak, 
jakbyś widział lub widziała ją pierwszy raz i jakby była dla 
Ciebie egzotyczna. Namaluj ją w polu poniżej.



8. pocztówka
Ważnym momentem każdej podróży jest wysyłanie pocztówek. W ten sposób pokazujemy osobom 
nam bliskim, że o nich myślimy, i dzielimy się z nimi naszymi przeżyciami. Na pocztówkach dostępnych 
w sklepach zazwyczaj umieszcza się zdjęcia najbardziej znanych zabytków czy popularnych atrakcji 
turystycznych. Co mogłoby się znaleźć na pocztówce z Twojej okolicy?
Inspiracja: Shinji Ogawa, Wenecja 1 z serii Perfect World, 2014, ołówek / papier, 57,6 × 76,5 cm

Artysta tworzy widoki znanych 
miast, ale przekształca je – dodaje, 
usuwa albo zmienia niektóre 
elementy. Używa do tego techniki 
KOLAŻU, czyli łączenia ze sobą 
różnych elementów wyciętych 
z gazet, fotografii, pocztówek 
i innych materiałów.

Zadanie: W polu poniżej stwórz 
pocztówkę z Twojej okolicy. 
Zastanów się, co odróżnia miejsce,  
w którym mieszkasz od innych. 
Możesz coś narysować lub stworzyć 
kolaż, wycinając elementy z gazet 
lub ulotek.



Możesz wyciąć tę pocztówkę i wysłać ją do rodziny lub przyjaciół. Będzie nam też bardzo miło, jeżeli 
wyślesz ją do nas. Nasz adres to: 

Dział Wiedzy o Sztuce
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
Ul. Lipowa 4
30-702 Kraków
 
Wytnij obie części i sklej je ze sobą. Jeżeli papier jest cienki, umieść przedtem między nimi tekturkę. 


