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Wstęp

Szukanie innowacyjnych możliwości wykorzystania sztuki ludowej to bardzo atrakcyjnie
brzmiące zadanie. Jednocześnie ambitne i niełatwe, bo o nie do końca zdefiniowanym zakresie,
w którym może czaić się pokusa znalezienia
szybkich i łatwych rozwiązań.

Skarbimierz. Na wspomnianych terenach stowarzyszenia te prowadzą szereg interesujących
projektów i działań, które mają na celu promocję
wyjątkowych walorów regionu, maksymalne wykorzystanie tego potencjału, przy jednoczesnym
wzmacnianiu tożsamości mieszkańców. Taka
idea przyświecała także projektowi pt. „Sztuka
ludowa na Opolszczyźnie – od analiz do dizajnu”. Jako główny cel postawiono tu konkretnie
popularyzację kodów kulturowych stosowanych
w opolskiej sztuce ludowej, przybliżenie jej
współczesnym odbiorcom poprzez innowacyjne zastosowanie i regionalną edukację w tym
zakresie.

Dwa działające na Opolszczyźnie stowarzyszenia: Kraina św. Anny i Brzeska Wieś Historyczna
zauważyły potencjał tkwiący w sztuce i kulturze
ludowej własnego regionu i jednocześnie potrzebę przybliżania ich współczesnemu odbiorcy.
Kraina św. Anny obejmuje swym zasięgiem gminy: Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Walce,
Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica, Jemielnica,
Izbicko i Tarnów Opolski, a Brzeska Wieś
Historyczna gminy: Lewin Brzeski, Olszanka,

Zadanie zostało zlecone Zamkowi Cieszyn – centrum dizajnu, które wspiera rozwój firm i regio-
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nów poprzez wykorzystanie siły dobrego projektowania. Zamek, zlokalizowany na historycznym
Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie, posiada
doświadczenie w prowadzeniu innowacyjnych
procesów projektowych dla firm, samorządów
i instytucji. Międzydyscyplinarny zespół pracowników Zamku, przy współpracy z projektantami,
promuje i wdraża dobre projektowanie – czyli
takie, które przynosi efekty dzięki lepszemu zrozumieniu potrzeb i aspiracji ludzi. Promowanie
roli projektowania rozumianego jako narzędzie
zmiany i stosowanie nowatorskich metod wykorzystujących myślenie projektowe (design
thinking) umożliwiły Zamkowi realne wsparcie
przedsiębiorstw i lokalnych samorządów w procesach przeprowadzania zmian.

oraz projektantów związanych z regionem
Opolszczyzny – stamtąd pochodzących, mieszkających tam czy studiujących. Różnorodne
pochodzenie uczestników, a co za tym idzie rozumienie i spojrzenie na Opolszczyznę, umożliwiło
różne podejście do tematyki oraz większą rozmaitość koncepcji. Studenci pracowali pod nadzorem doświadczonych projektantek: dr Justyny
Kucharczyk z ASP w Katowicach, prof. Marii
Dziedzic oraz Anny Szwaji z ASP w Krakowie
oraz Anny Zabdyrskiej z Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie.
Oprócz dokonywania analizy zasobów regionu,
Krainy św. Anny i Brzeskiej Wsi Historycznej
oraz określania wartości tradycyjnej kultury
ludowej (zarówno materialnej, jak i duchowej), przedstawiciele zespołu projektowego
obserwowali procesy zachodzące w kulturze
wsi. Interesujące było rozpoznanie istniejących
trendów społecznych i projektowych, procesów
zwrotu do korzeni i zainteresowania kulturą ludową. Mają one bezpośredni wpływ na działania
projektantów, a w większej skali na funkcjonowanie społeczności i regionów, instytucji, organizacji i firm.

Naturalną propozycją Zamku było, by w innowacyjnym procesie przekuwania walorów regionu
na współcześnie atrakcyjne wartości, użyć metod
projektowych i zaprosić do niego projektantów.
Zamek zaproponował przeprowadzenie prac
badawczych i projektowych, opartych o analizę
opolskich zasobów i źródeł, wizyty i spotkania
w regionie, przegląd trendów istniejących w projektowaniu (ze szczególnym uwzględnieniem etnodizajnu) i najlepszych rozwiązań stosowanych
w Polsce. Jednak najistotniejszym elementem
zaplanowanych działań było przeprowadzenie
dwóch kreatywnych warsztatów.

W procesie zaplanowano przeprowadzenie prac
badawczych, ale najważniejszą rolę miało odegrać bezpośrednie zetknięcie projektantów z dorobkiem regionu i ważnymi dla niego ludźmi.
Warsztatowe przećwiczenie umiejętności i technik miało zainspirować projektantów do podjęcia
własnych prac projektowych.

Do udziału w zadaniu koordynowanym przez
Zamek Cieszyn zaproszono studentów Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach, ASP w Krakowie
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Pierwsze z warsztatowych spotkań, które odbyły się w listopadzie 2013 r., umożliwiło projektantom kontakt z tradycyjną kulturą ludową
Opolszczyzny, pierwsze „zanurzenie się” w specyfice regionu. Podczas warsztatów grupa, oprowadzona przez kustosza Bogdana Jasińskiego,
zwiedziła Muzeum Wsi Opolskiej, wysłuchała
prezentacji dotyczących kultury materialnej,
obrzędowości i – co ważne – jej obecnie kultywowanych form. Projektanci spotkali się także
z rzemieślnikami i twórcami ludowymi, poznali
metody i techniki rzemieślnicze, a potem samodzielnie próbowali zdobić, wyplatać, malować.
Stowarzyszenia zlecające projekt wytypowały
kilka najistotniejszych rzemiosł, wokół których
miały ogniskować się zadania, w związku z czym
do udziału w warsztatach zaproszono twórców
posiadających zgodne z określonymi rzemiosłami umiejętności. Były to: wikliniarstwo, wyrób
koron żniwnych, malowanie porcelany, tworzenie ozdób z papieru i kroszonkarstwo. Niektóre
z tych technik są jeszcze bardzo aktywnie kultywowane i żywe (np. kroszonkarstwo, malowanie ceramiki), inne (jak np. wikliniarstwo) już
wymierające. Projektanci mieli świadomość wagi
przekazu umiejętności, w którym uczestniczyli.

Ustalono, że kryteria, jakie miały spełniać projekty, powinny zawierać aspekty: biznesowy
– projekty będą możliwe do wdrożenia przez
lokalnych wytwórców i będą mogły generować
dla nich zyski; dydaktyczny – powinny wspierać
przekaz tradycji młodym pokoleniom i budować
świadomość istoty posiadanych zasobów wśród
mieszkańców regionu; społeczny – wzmacniać tę
tożsamość i w końcu promocyjny – projekty powinny wspierać budowę wizerunku i marki ziemi
opolskiej.
Po zakończeniu warsztatów projektanci rozpoczęli własną pracę. Indywidualnie lub w małych
zespołach, konsultując z prowadzącymi, poszukiwali nowych produktów, rozwiązań graficznych
i usług, które mogłyby wzbogacić ofertę regionu.
Ten etap trwał cztery miesiące. W marcu 2014 r.
cała grupa spotkała się na kolejnych warsztatach.
Tym razem założenia i cel spotkania były inne
– chodziło o przedstawienie skrystalizowanych
koncepcji projektowych, pokazanie prototypów,
przedyskutowanie i korygowanie założeń. Prace
planowane były zgodnie z metodologią projektową i design thinking, w której konieczne jest testowanie i konsultowanie projektów. Prezentacji
projektów i dyskusji nad nimi dokonano w gronie projektantów oraz z gośćmi z regionu, potencjalnie zainteresowanymi wdrażaniem rozwiązań (byli to m.in. przedstawiciele lokalnych
samorządów, instytucji kultury, muzeów, firm).
Chodziło o uzyskanie opinii ewentualnych użytkowników, instytucji i producentów na temat
możliwości wdrożenia i użycia poszczególnych

Spotkanie z tradycją, z ludźmi, wgłębienie się
w ich wartości, było punktem wyjścia dla pracy
projektowej. Analiza zdobytej wiedzy i zasobów
dokonana w gronie projektantów, mapowanie
głównych kategorii zagadnień, wyznaczenie kluczowych wartości, pozwoliły na określenie ścieżek,
którymi będzie przebiegała praca projektowa.
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projektów oraz wytyczenie dalszych scenariuszy
prac. Scenariusze te uwzględniały m.in. kolejne
konsultacje z użytkownikami czy producentami.
Większość projektów została poddana takiej ocenie. Zespoły projektowe spotkały się m.in. ze specjalistami obróbki drewna, z przedstawicielami
dobrodzieńskiej Dobroteki, producentami makaronów, z lokalnymi gospodyniami, czy przedstawicielami władz kościelnych.
Otrzymaliśmy 17 projektów. Są one bardzo różnorodne – od produktów w bezpośredni sposób
nawiązujących do tradycyjnych technologii i sposobów użycia (np. skrzynie, zestaw do samodzielnego haftu), poprzez projekty produktów budujących doświadczenia i pozytywne skojarzenia
odbiorcy z regionem (gry planszowe, sentymentalny gołębnik, korony żniwne – karmniki), aż do
usług skierowanych dla turystów i mieszkańców
(aplikacje mobilne, scenariusze lekcji i warsztatów, projekt festiwalu, wydrapywanie motywów graficznych na szklanych opakowaniach).
Zadbano także o graficzne interpretacje regionalnych motywów, proponując logotypy marki
„Opolskie”, czy wzory możliwe do wykorzystania
w ozdabianiu przestrzeni.
Wyniki projektu „Sztuka ludowa na
Opolszczyźnie – od analiz do dizajnu” zostały
zebrane w niniejszym raporcie, w październiku 2014 r. zostaną one także zaprezentowane
podczas konferencji i wystawy w Strzelcach
Opolskich. Kolejne ekspozycje będą miały miejsce na Zamku w Cieszynie oraz w Dobrotece

w Dobrodzieniu. Kończymy działanie z nadzieją,
że producenci i instytucje kultury z Opolszczyzny
wdrożą projekty, że spełnią one założenia projektowe i przyniosą użytkownikom wiele radości.

Świat rzeczy –
kultura ludowa
i dizajn
Lubomira Trojan

Kultura ludowa i dizajn – to dwa obszary ludzkiej aktywności przywołujące zupełnie różne
skojarzenia. Kultura ludowa to kultura wsi,
prosta i tradycyjna, związana z przeszłością,
natomiast dizajn potocznie plasowany jest
w kategoriach działania ekskluzywnego, współczesnego, miejskiego. Te dwa obszary zazębiają
się jednak, bowiem projektowanie chętnie czerpało i nadal czerpie z dorobku kultury ludowej,
szuka inspiracji, dostrzegając jej bogactwo
i wielość wątków. Powrót do fascynacji kulturą
ludową jest we współczesnym świecie silnym
trendem, widocznym w wielu przejawach kultury masowej. Ten proces można umiejscowić
na szerszym tle, wynika on z przemian społecznych i kulturowych, które mają miejsce
w Polsce, Europie, na świecie.

Co z tą tradycyjną kulturą ludową?

Warto zacząć od samego rozważenia stanu kultury ludowej, do której wzorców i znaczeń sięgają
projektanci. Co oznacza pojęcie kultury ludowej
dzisiaj? Czy oprócz najszybciej przychodzących
skojarzeń związanych z obecnością ludowych
motywów w modzie, przedmiotach codziennego
użytku, czy muzyce, przywołujemy i rozumiemy
jej wartości? Czy możemy mówić o jej realnym
istnieniu?
Kazimierz Dobrowolski, polski etnolog i socjolog, badacz kultury ludowej, do podstawowych
cech kultury ludowej zaliczał m.in.: tradycjonalizm, ubóstwo perspektywy historycznej, tkwiące
w niej silne tendencje uniformistyczne, dużą rolę
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ludzi starych, religijność z wpływami magicznymi, mocne więzi społeczne, a także łączenie
w wyrobach funkcji użytkowych, estetycznych
i magicznych.

cja, przerwanie przekazów międzypokoleniowych,
masowe kształcenie, bardzo mocno osłabiły tradycyjną kulturę ludową. „Świat rzeczy kultury ludowej umarł. Rozpadły się charakterystyczne dla niej
typy więzi społecznej, instytucje życia wiejskiego,
obowiązki wobec Boga, Kosmosu i »drugiego«
człowieka” – mówi Sulima2.

Roch Sulima, wybitny polski antropolog kulturowy i folklorysta, w książce Czy zmierzch kultury
ludowej?1 mówi wprost, że w obecnym świecie
kultura ludowa, charakteryzująca się cechami,
które wymieniał Dobrowolski, już nie istnieje.
Owszem, mamy do czynienia z elementem fascynacji tradycją, która ma nas kierować do korzeni
i źródeł, które w globalnym świecie są już nieoczywiste. Polska historia, kultura (szczególnie
malarstwo, literatura, muzyka) obfituje w liczne
przykłady chłopomanii, szczerej fascynacji „czystością” ludu polskiego, mamy w naszej tradycji
wyobrażenie „arkadyjskiego mitu” sielskiej wsi.
Jak pisze Sulima, niezwykle silny nurt zainteresowania ludem i jego kulturą pojawił się w wieku XIX, kiedy to idee romantyczne nałożyły na
chłopską kulturę idee tożsamości z najgłębszymi
wartościami narodowymi, państwowymi. Ludowi
nadano znaczenie i rolę odrodziciela polskiej
państwowości, obarczono znaczeniem daleko
wykraczającym poza jego naturalną rolę.

Czas socjalizmu w Polsce wydawał się być dla kultury ludowej łaskawy, jednak ponownie zaczęła
ona wtedy służyć zupełnie innym celom, stała się
składnikiem ideologii. Co ważne, według antropologów, pojawienie się w XX wieku formacji
artystycznej artystów wywodzących się z ludu
wyznacza absolutny kres tradycyjnej, historycznej
kultury chłopskiej. Ludowość stała się towarem na
pokaz, sztucznie pielęgnowanym i promowanym
poprzez liczne konkursy, powoływanie zespołów
folklorystycznych, nadawanie twórcom ludowym
przywilejów. W socjalizmie kultura ludowa rozpoczęła nowe życie, żyła już poza środowiskiem macierzystym i weszła w nurt kultury masowej.
Istotną rolę, także na terenie Opolszczyzny, odegrała w tym procesie, istniejąca od 1949 do 1990 r.,
Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego,
tzw. Cepelia (obecnie działania te kontynuuje fundacja i spółka CEPELIA Polska Sztuka
i Rękodzieło). Skupiała ona twórców, organizowała dla nich liczne konkursy, promowała i sprzedawała polską ludową wytwórczość, wprowadzając
ją do środowiska miejskiego. To ważny fakt, ma-

XX wiek, aż do lat sześćdziesiątych, to wręcz apogeum takiej ideologii „chłopskości”. Następujące
jednak szczególnie wyraziście po II wojnie światowej czynniki, jak kolektywizacja wsi, modernizaR. Sulima, Czy zmierzch kultury ludowej?, red. A.
Dobroński, B. Gołębiowski, S. Zagórski, Łomża 1997.
1

2
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jący znaczenie i dla dzisiejszego projektowania
– w miastach pojawiło się szerokie grono odbiorców produktów kultury ludowej, poszukujących
autentyczności, tradycji, narodowych korzeni
i znajdujących je w szeroko dostępnych produktach Cepelii. Istnienie takich miejskich odbiorców,
chęć zarobku, a także duma odczuwana przez
twórców z własnych dzieł były czynnikami, które
wpływały na wzmacnianie rozpadu tradycyjnej
kultury ludowej i jej przekształcanie w działania
sprzedażowe i estetyczne. Trzeba przy tym dodać,
że miejscy odbiorcy traktowali sztukę i kulturę
ludową w dużej mierze z poczuciem lekkiej wyższości, z lekceważeniem, jako modę, chwilową
fascynację, z której można szybko zrezygnować.
Piotr Sarzyński w cytowanej już publikacji3 twierdzi, że to właśnie miasto: „(…) zdemoralizowało
i wypaczyło kulturę chłopską przykładając do niej
własne kryteria estetyczne, podkolorowując ją na
użytek zewnętrzny, wybiórczo sięgając do tego,
na co akurat miało ochotę”. Warto tu nadmienić,
że cytowany Piotr Sarzyński sam określa się jako
przeciwnik różnorakich programów, które próbują
przywrócić zapomniane już często, ale atrakcyjne
wizerunkowo, umiejętności i zawody – jest to według niego „próba ożywiania trupa”.

że tradycyjna kultura regionu Krainy św. Anny
i Brzeskiej Wsi Historycznej została w tym przypadku potraktowana również wybiórczo, bardziej
z pozycji „miejskiego” odbiorcy, zafascynowanego
mistrzostwem odchodzących już często w niepamięć umiejętności, bogactwem zasobów kulturowych i mieszanką kultur na Opolszczyźnie, niż
efektem dogłębnego zrozumienia i zanurzenia się
w niej. Działanie nasze bardziej należy umiejscawiać w ogólnym nurcie postmodernizmu – filozofii, prądów i estetyki charakterystycznych dla
rozwoju społeczeństw w ostatnich kilkudziesięciu
latach. Postmodernistyczna estetyka charakteryzuje się pozbawianiem rzeczy ich rodzimego
kontekstu, ukazywaniem w zmienionych realiach.
Zabawa konwencją, eklektyzm form i kolejna
fala zainteresowania „innym” – także chłopskim,
pierwotnym, naturalnym, ale traktowanym bardzo eklektycznie na potrzeby kultury masowej, to
elementy postmodernizmu. W kolejnych fazach
rozwoju społeczeństw mogą one zostać zastąpione
czymś innym.
Mamy zatem obecnie do czynienia z zanikiem tradycyjnej kultury ludowej, natomiast pielęgnujemy
o niej pamięć, na fali postmodernizmu ponownie
wywołuje ona w nas pozytywne skojarzenia i stanowi źródło inspiracji. Roch Sulima orzeka, że
mamy do czynienia ze znakami kultury ludowej,
towarami na rynku dóbr symbolicznych4. Te towary mają jednak wielkie znaczenie, dające w globalizującym się świecie nadzieję na zachowanie ro-

Postmodernistyczne zainteresowanie
ludowością

Ten kontekst jest istotny dla prowadzonego przez
nas projektu. Konieczne jest tu podkreślenie,
3

Tamże, s.126.

4
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dzimych, w tym przypadku – polskich i opolskich
– znaczeń i wartości. Wydaje się, że mamy do czynienia z coraz większą ilością wypowiedzi wskazujących na potrzebę reakcji na zalew treści kultury
masowej, zanik instytucji autorytetów i kryzys
wartości etycznych. Pojawiają się głosy optujące za
przyjęciem modelu marketingowego pozycjonowania elementów tradycji ludowej i budowania jej
silnej marki sprzedażowej.

W tradycyjnej kulturze wiejskiej (jak i w kulturach
pierwotnych), w której panował niedostatek dóbr
materialnych, największą wartością i własnością
były relacje i więzi społeczne. Relacje społeczne
wydają się być dziś także tym, do czego się świadomie powraca i kształtuje, bardzo często z wykorzystaniem narzędzi, jakie daje dizajn. Dizajn i nowe
technologie umożliwiają także zupełnie nowe formy przekazu elementów kultury ludowej. Niegdyś
oparta na przekazie ustnym i bezpośredniej wymianie wiedzy i wartości pomiędzy pokoleniami
i członkami społeczności, dziś przekazywana jest
(także na Opolszczyźnie) przez najnowocześniejsze nośniki pomiędzy twórcami i odbiorcami,
a także pomiędzy samymi członkami wiejskich
społeczności. Oni sami w zupełnie nowy sposób
kształtują swoją kulturę –jest to bardzo wyraźnie
widoczne na terenie interesującego nas regionu.

Na wsi oczywiście nadal istnieje kultura wsi, nadal
też istnieją prężne festiwale, konkursy folklorystyczne, a środowiska wiejskie poddawane są procesom stymulacji w dziedzinie ochrony tradycji
przez grona etnologów, antropologów, a także
własnych liderów społecznych, którzy starają się
wzmacniać zbiorowe poczucie wartości grup lokalnych i chronić istniejące jeszcze pokłady dziedzictwa. Prof. Wojciech Józef Burszta w rozmowie
nt. kultury chłopskiej, jaka ukazała się w Gazecie
Wyborczej, mówi: „Ale choć w Warszawie tego nie
widać, rodzi się nowa metaświadomość chłopska
– mieszkańcy wsi sami świadomie zaczynają konstruować sobie chłopską tożsamość. Doskonale
wiedzą, kim są. Kolberg nie miałby u nich nic do
roboty. Od razu by mu powiedzieli: tu pan pójdzie
do naszego zespołu ludowego, tu – do koła gospodyń, a tu realizujemy najnowszy projekt, na który
pozyskaliśmy dotację. Lokalna duma zaczyna
w ludziach buzować”5.

Etnodizajn w supermarkecie kultury

W tym szerszym kontekście zmian społecznych,
i tych zachodzących w obrębie kultury ludowej,
należy umieścić działania dizajnerów, którzy wpisują się w nurt tzw. etnodizajnu. Ogólnoświatowy
trend przetwarzania walorów kultury ludowej
na potrzeby współczesnego odbiorcy zwany jest
„etnodizajnem”. Nad znaczeniem i definicją etnodizajnu toczy się kilka lat już trwająca debata,
prowadzona przez etnologów, socjologów, projektantów, czy samych rzemieślników, włączanych w liczne projekty, mające na celu wymianę
doświadczeń, wiedzy i kompetencji pomiędzy
projektantami a mistrzami rzemiosła.

http://wyborcza.pl/1,75475,15505779,I_ty_zostaniesz_
metachlopem___rozmowa_o_etnosnobizmie.html#ixzz2u37Xg6jy – I ty zostaniesz metachłopem – wywiad,
[dostęp: 22.02.2014].
5
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Projektanci, którzy nawiązują do ludowości, nie
odtwarzają stricte, w bezpośredni sposób jej wytworów. Stosują jednak najbardziej interesujące
motywy i nawiązują, uwypuklając aspekty ważne
i ciekawe dla dzisiejszego odbiorcy. Mistrzostwo
wykonania, detale, nieznane techniki czy dawno
zapomniane materiały, stają się inspiracją i wartością dla odbiorcy przyzwyczajonego do produkcji masowej i nieposiadającej indywidualnych
cech. Wiele projektów z zakresu określanego
mianem etnodizajnu to dosłowne przeniesienia motywów zdobniczych na meble, akcesoria
wyposażenia wnętrz. Jednak projektanci często
proponują zupełnie nową funkcję dla produktów, swobodnie przenoszą motywy graficzne na
współczesne nośniki, budując regionalne marki,
a nawet projektują usługi oparte o wykorzystanie
regionalnych zasobów. Trzeba dodać, że główni
odbiorcy etnodizajnu pochodzą spoza wsi, etnodizajn jest zjawiskiem wielkomiejskim, wynikiem
powracających fascynacji dosyć wąskiej grupy
kreatorów stylu.

także koncepcję amerykańskiego antropologa
Gordona Mathewsa dotyczącą supermarketu kultury, na półkach którego znaleźć można produkty kultury ze wszystkich stron świata i gdzie komercjalizują się zachowania związane z kulturą.
Na tych właśnie półkach supermarketu kultury
„…czekają też produkty określane mianem etnodizajnu, i – decydowanie się na nie to również
element tworzenia własnej tożsamości. Leży tam
także wiele etnogadżetów (które niekoniecznie są
etnodizajnem): wszystkie zawierają elementy wypreparowane z kontekstu pochodzenia i osadzone w nowym środowisku znaczeń. Ich potencjał
tożsamościowy jest wielki – przede wszystkim
dlatego, że przekazują prosty komunikat o lokalnej tożsamości w globalnym supermarkecie kultury” – pisze dr Klekot.
Agnieszka Jacobson-Cielecka, promotorka
polskiego dizajnu, kuratorka licznych wystaw,
w kwartalniku 2+3D7, także przybliża rozumienie
pojęcia etnodizajnu. Przywołuje wyniki dyskusji,
jaka odbyła się w wyniku spotkań przedstawicieli świata projektowego, etnologów, socjologów
podczas festiwalu „Co to jest etnodizajn?”, który
odbył się w Krakowie w 2010 r. „Czy T-shirt z nadrukiem ludowym (il. 1) jest etnodizajnem, czy
nie jest? A może tylko nadruk jest dizajnem? Ale
i to niekoniecznie. Nadruk z Chrum.com, który
w formie ludowej wycinanki komentuje zjawiska
społeczne, tworzy nowe przysłowia i odnosi się

Antropolożka kultury, dr Ewa Klekot w swoim
tekście: Etnodizajn: utopijne korzenie nowoczesnej tożsamości6 zwraca uwagę na bardzo istotny
aspekt zjawiska. Mówi, że przedrostek „etno”
oznacza: „…dekontekstualizację rzeczy lub zjawiska, wypreparowanie go z pierwotnego otoczenia
i osadzenie go w nowym kontekście – kontekście
wartości nowoczesnych”. Ewa Klekot przywołuje

A. Jacobson-Cielecka, Etnodizajn. Zdobienie, przetwarzanie czy nowa wartość?, w: Kwartalnik „2+3D”, 34 (I/2010),
31.07.2013.
7

Etnodizajn: utopijne korzenie nowoczesnej tożsamości,
cyt. za: kulturaenter.pl [dostęp: 28.02.2014].
6
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Projekt koszulki chrum.com

www.chrum.com

głowy. Stosując tę samą metodę, wyplatają znakomite koszyki ze sznurka do snopowiązałek. Jest
trwalszy, dostępny na okrągło i nic nie kosztuje.
To nowe plecionkarstwo jest rzemiosłem, bywa
też dizajnem, jeżeli popatrzeć na nie pod względem innowacyjności, funkcjonalności, a nawet
ergonomii. Najsłabiej jest z formą, tą nikt sobie
bez potrzeby nie zawraca głowy. To jest chyba
największa bolączka nowego rzemiosła, które
przestało być szczere i naturalne. Coraz częściej
jest stylizacją. Ludowi twórcy dawno już przestali
wytwarzać takie przedmioty, jakich ich nauczyła
tradycja, jakich potrzebują i jakie im się podobają. Zamiast tego usiłują trafić w oczekiwania
rynku i w efekcie tracą poczucie tożsamości
i kierunku”9.
Niezależnie od toczących się dyskusji i interpretacji zjawiska, coraz więcej środowisk w Polsce
zaangażowanych jest w kreowanie polskiego etnodizajnu. Są to zarówno sami projektanci, twórcy, jak i szereg organizacji pozarządowych, muzeów, instytucji kultury, na poziomie regionów i na
szczeblu krajowym. Muzeum Etnograficzne im.
S. Udzieli w Krakowie było inicjatorem dwuletniego projektu pt. „Rzecz małopolska. Etnodizajn
Festiwal”, Instytut Adama Mickiewicza inicjuje
działania promujące polskie rzemiosło i dizajn za
granicami kraju (m.in. jesienią 2014 r. planowana
jest organizacja tego typu wystawy w Stambule),
Fundacja Young Creative pokazała polski etnodizajn na festiwalu w Londynie w 2009 r. Styk

ewidentnie do współczesności, etnodizajnem
jest. A nadruk z cepeliowskim kogutem, nagminnie sprzedawany na lotniskach jako pamiątka
z Polski, jest raczej zdobnictwem i stylizacją”8.
Według autorki zmiana funkcji, jej przetworzenie, na nowo zadane pytanie dotyczące wytworu,
jego formy, ergonomii, ale również kontekst,
w którym dany obiekt istnieje są etnodizajnem.
Jacobson-Cielecka, zastanawiając się czym jest
i jaką wartość ma w dzisiejszym społeczeństwie
etnodizajn, zwraca też uwagę na to, że to „…my,
mieszczuchy, inteligenci i artyści, zachwycamy
się wikliniarstwem, ginącym rzemiosłem, jego
strażnicy i nauczyciele nie zawracają sobie nim
8

Tamże.

9
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Tamże.

Fragment
wystawy
„Co to jest
Etnodizajn?”,
Muzeum
Etnograficzne
w Krakowie,

fot. A. Zabdyrska

2009

rękodzieła i projektowania promowany jest także
przez Zamek Cieszyn podczas licznych wystaw
i warsztatów.
Nasz projekt, toczący się na terenie Krainy św.
Anny i Brzeskiej Wsi Historycznej, można postawić w szeregu opisanych powyżej działań
określanych mianem etnodizajnu i dla niego
charakterystycznych. Jego celem było znalezienie
„innowacyjnych i nowoczesnych” sposobów zastosowania opolskiej sztuki ludowej. Efektem są
projekty, które mają trafiać do nabywców spoza
Opolszczyzny, ale także i do samych twórców.
Projektanci zaproponowali rozwiązania, które
mają wspomóc lokalną wytwórczość, przedstawiają opolskim producentom ofertę nowych produktów i usług możliwych do wdrożenia w regionie, ale także – i to w dużej części – swoimi
projektami mogą wspomóc opisywane powyżej

procesy budowania lokalnej tożsamości. Kilka
projektów skierowanych jest bezpośrednio do ludowych twórców czy opolskich gospodarstw domowych. Nie odwołują się one tylko do stylistyki,
ale mają ubogacić samych mieszkańców, dając im
nowy rodzaj doświadczenia. Dizajn rozumiany
jako proces stał się narzędziem umożliwiającym wyłuskanie rozwiązań służących regionowi
Opolszczyzny – jego promocji, wsparciu lokalnej
wytwórczości, wzmacnianiu poczucia tożsamości, ulepszaniu jakości życia.

Zadania dizajnu
wczoraj i dziś
Ewa Gołębiowska

Design as a driver of user-centred innovation
Raport Komisji Europejskiej 2009

Proces projektowania ma fundamentalną rolę
w realizacji nowych produktów, usług i systemów,
zarówno kiedy są one rezultatem nowej technologii, możliwości rynkowych czy dążenia do
kultury innowacji i przedsiębiorczości. Dizajn jest
sposobem radzenia sobie z problemami i znajdowania rozwiązań, które usatysfakcjonują użytkowników i klientów. Dodatkowo dalszy rozwój
kultury i możliwości dizajnu może odegrać dużą
rolę w usługach publicznych i ogólnie kwestiach
społecznych. Dizajn może wnieść dodatkowe wartości w miastach, regionach i krajach.

Wzornictwo w Polsce wiąże się z powojennym
rozwojem przemysłowym, jest więc stosunkowo
nową dziedziną, mimo to jej złożony charakter
i dynamiczny rozwój powoduje problemy ze
zrozumieniem, czego naprawdę dotyczy. W dodatku już na samym początku napotykamy
na trudności leksykalne. Wciąż powszechnie
używamy polskich określeń: „projektowanie”,
„wzornictwo przemysłowe”, „grafika użytkowa”,
ale coraz częściej pojawia się angielskie słowo
design/dizajn. Również projektant: grafik lub
specjalista od wzornictwa przemysłowego, bywa
nazywany designerem/dizajnerem. W Zamku
Cieszyn często używamy spolszczonej wersji
słowa design, chcąc tym samym zaznaczyć wejście dizajnu, jak zresztą niegdyś projektu, pod
polskie strzechy.

Czym jest design?

Nie jest łatwo pisać o sztuce ludowej XXI w.,
ale paradoksalnie, jeszcze trudniej o dizajnie.
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Gwałtownie poszerzający się zakres pracy projektanta oraz nowe metody pracy powodują
powszechne trudności w rozumieniu znaczenia
słowa design. Dużej części społeczeństwa wciąż
kojarzy się ono z modą, stylizacją i estetyką, gdy
w rzeczywistości ma coraz większy wpływ na jakość produktów i usług oraz standard codziennego życia w Polsce. Najnowszy dokument Komisji
Europejskiej Design as a driver of user centred
innovation (2009) podkreśla, że dizajn jest strategicznym narzędziem w procesach innowacyjnych. Jego multidyscyplinarne podejście pomaga
rozwiązywać problemy przez lepsze wykorzystanie doświadczenia użytkowników, ich potrzeb
i aspiracji. Dizajn odpowiada na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem i równoczesnym społecznym oczekiwaniem coraz lepszej
jakości życia.

przez Henryka Sakwerdę i zdygitalizowaną przez
Artura Frankowskiego.
Poszczególne instytucje publiczne podejmują
także współpracę z zespołami projektowymi
przy tworzeniu usług, które w najlepszy sposób
będą odpowiadały potrzebom mieszkańców i instytucjom, a także będą umożliwiały efektywne
wydatkowanie pieniędzy. Przykładem może być
projekt usługi Centrum Międzypokoleniowego
na ul. Nowolipie, zainicjowany przez Urząd
Miasta Stołecznego Warszawy.
Rośnie świadomość firm i instytucji, co do znaczenia i siły oddziaływania wzornictwa. Firmy
już wiedzą, że na coraz bardziej konkurencyjnym rynku nie wystarczy nawet najlepszy marketing. Trzeba mieć dobry i widoczny produkt/
usługę i rozpoznawalną markę, a tego bez projektanta nie da się osiągnąć. Dizajn jest również
niezbędnym uzupełnieniem dotychczasowego,
bardziej technologicznego kierunku rozwoju.
Poszerza zakres procesu innowacji o obszary
niewymagające zaawansowanych technologii.
Nadaje technologii bardziej ludzką „twarz”,
zwiększając tym samym listę jej odbiorców.
Pomaga odnaleźć, nazwać i wykorzystać niedoceniane lub zapominane wartości, elementy
dziedzictwa kulturowego.

Nie można zapominać, że dizajn jest w coraz
większym stopniu wykorzystywany przez usługi prywatne i publiczne. Szczególne znaczenie
dizajn posiada w planowaniu przestrzeni, gdzie
pomaga w dostrzeżeniu potrzeb osób starszych
czy niepełnosprawnych. Z projektantami zaczynają współpracować samorządy, które poszukują
nowych, atrakcyjnych pomysłów na zagospodarowanie publicznej przestrzeni czy promocję.
Nowe systemy informacji, zaprojektowane przez
czołowych polskich projektantów, posiadają
m.in. Warszawa, Bielsko-Biała, Zawiercie. Śląski
Urząd Marszałkowski jest pierwszym urzędem
w powojennej historii Polski, który posiada
własny krój pisma – Silesianę, zaprojektowaną

Tak szeroko postrzegany dizajn staje się pożądanym instrumentem przemian gospodarczych
i społecznych, ważnym składnikiem narodowych
i regionalnych strategii.
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społecznościach projektant bywa również animatorem, społecznym aktywistą, angażującym
się w procesy przemiany publicznej przestrzeni
oraz projekty społeczne. Pomaga mu w tym rola
komunikatora, osoby ułatwiającej porozumienie i współpracę. Tak złożonym, kompleksowym procesem projektant kieruje coraz częściej
w oparciu o metodę myślenia projektowego (design thinking) –wykorzystując obserwację, a gdzie
to tylko możliwe, aktywną współpracę z tzw.
końcowym użytkownikiem.

Nowe role projektanta

Projektanci to nie tylko kreatorzy wzorów, autorzy wizualnej strony produktu, czy graficznych
komunikatów. Projektanci raczej współkreują,
biorąc pod uwagę potrzeby i opinie swoich zleceniodawców i ostatecznych użytkowników. W tym
celu prowadzą badania, tworzą strategie, wskazują nowe możliwości, a także budują całe systemy
komunikacji.
Dobry projektant nie tylko pomaga dostosować
produkt/usługę do panujących trendów, ułatwi
wybranie właściwej technologii wytwarzania, opakowania, magazynowania i transportu. Pracując
nad rozwojem produktu, usług czy systemów
bierze pod uwagę technologię i jej użytkownika,
sposób i koszty produkcji, transport (komponentów i samego produktu) i warunki niezbędne do
osiągnięcia sukcesu rynkowego. Powinien kierować się przy tym kryterium zrównoważonego
rozwoju, pamiętając równocześnie o społecznym
oczekiwaniu coraz lepszej jakości życia. Projektant
musi przewidzieć produktu „życie po życiu”, czyli
możliwości ponownego wykorzystania – po odpowiednim przetworzeniu, albo warunki utylizacji,
możliwie najmniejszym kosztem.

Od stylu narodowego do etnodizajnu

Zdaniem badaczy, kulturę ludową cechuje przywiązanie do tradycji i posłuszeństwo wobec autorytetów, zwłaszcza osób starszych, równocześnie
z nieufnością wobec nowości i obcych. Dizajn
z kolei to innowacyjna działalność, podważająca
istniejące status quo i żywiąca się nowością. Czy
i gdzie te dwa diametralnie różne podejścia mogą
się spotkać?
W zapatrzeniu na najnowsze trendy nie wolno
zapomnieć, że już na przełomie XIX i XX w.,
Stanisław Witkiewicz wykorzystał sztukę ludową i rzemiosło Podhala, tworząc podstawy narodowego stylu. W 1913 r. powstały Warsztaty
Krakowskie, w których artyści projektowali
zabawki wykonywane później przez rzemieślników (do tej inspiracji nawiązuje zresztą jeden
z projektów powstałych podczas działania na
Opolszczyźnie), w 1926 r. powstała warszawska
Spółdzielnia Artystów „Ład”. Związani z nimi

Jak widać, szybko poszerza się zakres pracy projektanta, który nie tylko projektuje przedmioty
czy usługi, ale dba o wizerunek i markę firmy,
poprawia komunikację z klientem, pomaga
kreować strategie rynkowe, a nawet rozwijać
całą firmę. W dużych miastach oraz małych
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W czasach najnowszych wraca fascynacja wsią
i lokalnością jako reakcja na globalizację i uni-

formizację. Warto jednak zauważyć dodatkowe,
pozytywne efekty po-nowoczesności. W świecie nadprodukcji i konsumeryzmu powrót do
lokalności i tradycji to nie tylko moda – wybór
ludowych wzorów i motywów, ale sposób życia
wiążący się z ideą zrównoważonego rozwoju. Na
przykład, wynikająca najczęściej z biedy, wiejska
oszczędność i zaradność spotyka się z nowoczesną zasadą 3 R: reduce, reuse, recycle (spolszczone 3 U: unikaj kupowania zbędnych rzeczy,
użyj powtórnie, utylizuj). Na wsi przecież nic nie
mogło się zmarnować… Z tej perspektywy blisko
do nowych modeli biznesowych, odpowiedzialnych metod produkcji, wykorzystania lokalnych
surowców, ograniczania niepotrzebnego transportu i pośredników. Rozrasta się, także w Polsce,
Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia,
kwietnie miejskie (już nie wiejskie) ogrodnictwo,
przeżywa renesans rzemiosło i ruch DIY („Do It
Yourself ”).
Zabawka „Paw”
projektu Zofii
Stryjeńskiej

Dzięki uprzejmości Anny Szwaji, ASP w Krakowie

twórcy czerpią z ludowych motywów, wykorzystują tradycyjne materiały i metody, cenią
mistrzowskie rzemiosło. Połączenie ludowości
i nowoczesności promuje Instytut Propagandy
Sztuki na licznych wystawach, a polska sztuka
użytkowa ceniona jest na równi z osiągnięciami
Finlandii. Po II wojnie światowej sztuka ludowa
zyskała nowe, tym razem polityczne uprawomocnienie. Powołany w 1950 r. Instytut Wzornictwa
Przemysłowego tworzy własne warsztaty, a związani z nim projektanci kontynuują zaczęte przed
wojną dzieło przenoszenia ludowych technik
i motywów do przemysłowej produkcji. Moda na
rodzimość widoczna jest zwłaszcza w projektach
tkanin, drewnianych mebli i porcelany. Ogromną
rolę w popularyzacji sztuki ludowej (ale również
w jej petryfikacji) odegrała Cepelia.

www.flowersforslovakia.com

Nowe trendy wykorzystują w Polsce organizacje
pozarządowe, uczelnie i projektanci, a zwłaszcza
nowe ośrodki dizajnu, które coraz częściej powstają poza metropoliami, jak Zamek Cieszyn,
Dobroteka czy Muzeum w Stalowej Woli.
Zakorzenione lokalnie, wykorzystują swój unikalny potencjał do oddziaływania i promocji,
bywa że daleko poza swój region.
W tym kontekście nie może dziwić zainteresowanie projektantów sztuką ludową, która w XXI w.
przekształca się w kulturę lokalną: partycypacyjną i odpowiedzialną. Nie dziwi również zwrócenie się twórców ludowych i promotorów folkloru
do dizajnu, który pomaga odnajdywać nowe,
atrakcyjne wartości tradycyjnego dziedzictwa.

Seria krzeseł „Zlomky” powstałych w ramach projektu
„Lost and Found”. Tradycyjne
krzesła połączono z elementami mebli marki Vitra. Proj.
Miro Král

Etnodizajn
w świecie – krótki
przegląd aktualnych tendenc ji
Anna Zabdyrska
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RĘCZNA ROBOTA
Wszystko to, co da się zrobić ręcznie,
kusi. Liczy się nie tylko efekt, równie wciągające jest samo robienie. Im prostsza
technika i ciekawsze wykorzystanie – tym
lepiej. Zmieniają się rozmiary, zmieniają

proj. Tezuka Architects

proj. Vasiliy Butenko

christienmeindertsma.com

zastosowania.
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ZRÓB TO SAM
Sam i oczywiście ręcznie. Braki w umeblowaniu to okazja do samodzielnego
zrobienia lampy, wieszaka, stołu, łóżka.
Majsterkowanie, szycie, klejenie to tylko
początek. Uprawa własnych warzyw, samo-

fot. Paige Green

dzielne robienie przetworów.
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NIC SIĘ NIE ZMARNUJE
Meble z mebli, lampy z butelek, siedziska
z opon, ze szpuli od kabli. Dowolna rzecz
z palety transportowej. Gotowanie z resztek. Przetwarzanie, przerabianie, ponowne użycie, wszystko, byle nie trafiło na

proj. 31andchange

fot. Zbiornik Kultury

śmietnik.
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DOSKONAŁA NIEDOSKONAŁOŚĆ
Niedoskonałość ma wartość. Rozczula,
wzrusza, daje oddech od sterylnej rzeczywistości rozwijających się technologii. Pozwala
dostrzec człowieka, ruch ręki, nie wygładzo-

proj. Jo Meesters

proj. Matylda Krzykowski

ny mechaniczną szlifierką. Przeczy symetrii.
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WYSOKIEJ JAKOŚCI RZEMIOSŁO
Wykonanie, które zapiera dech.
Dopieszczony materiał najwyższej jakości,
idealne wykończenia. Bez kompromisów.
Powrót do wysokiej jakości materiałów – jak
róg, różnego rodzaju włosie, skóry, srebro,

proj. Aga Prus

proj. Matylda Krzykowski

marmur.

NATURALNE MATERIAŁY
Naturalna skóra, nie barwiona, nie lakierowana. Drewno, lokalne gatunki, naturalne
odcienie, matowe wykończenia. Sęki, zrosty,
kora. Sznury, trawy, słoma. Len, bawełna.

proj. Uniic

proj. Ilovenature

Kamień.
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FORMA
Powrót do pierwotnych, prostych rozwiązań. Kije, drągi, żerdzie. Bujane konie, konie
na kiju. Kredensy, skrzynie. Misy, dzbany. Te

proj. Nikari

proj. Andrzej Latos / konbujany.pl

proj. Jeroen van Leur / fot. Khanh Ly

same kształty, inny rok powstania.
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LOKALNIE
Każdy region, okolica, miasteczko czy wieś
znajduje coś wyjątkowego, co tylko tam
występuje. W ornamencie, ubiorze, pośród
proj. Luks Pomada

tradycji czy obrzędów. W kuchni. „Lokalne”,
„regionalne”, „tradycyjne”, „wytwarzane do-

proj. Permafrost / fot. Johan Holmquist

proj. Kaszubebe

mową metodą” – to słowa klucze.
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MOC OPOWIEŚCI
Historie wciągają. Wyjaśniają, uczą. Są
wartością samą w sobie. Rozrastają się do
rozmiarów instalacji, wydarzeń teatralnych,

proj. Formafantasma

proj. Evelien Crooy

obrzędów. Budują nowe tradycje.

Dizajn kreuje
markę regionów
Justyna Kucharczyk i Lubomira Trojan

Zjawiska konkurencji zaczynają w globalnym
świecie dotyczyć chyba wszystkich już wytwarzanych produktów i usług, a zaplanowane strategie
zdobywania klientów stają się oczywistością. Te
tendencje nie omijają także miast i regionów, które
coraz bardziej świadomie muszą oferować swoim
mieszkańcom interesujące i dogodne warunki życia. Zyski regionów generowane są także w dużej
mierze przez ruch turystyczny, stąd konkurencyjna, dobrze skonstruowana oferta turystyczna staje
się atutem przyciągającym gości.

umiejętności, personel. „W procesie budowania
marki ważne jest jednak, aby działania planowane
i podejmowane były ze świadomością, że marka
regionu budowana jest nie tylko poprzez określony przekaz i narzędzia promocji, zastosowane
symbole, znaki, kolory czy inne elementy wizualne. Zasadnicza część, na której proces budowania
marki powinien być osadzony, to całokształt oferty
regionu i dostarczanych w ramach niej wartości.

Narzędziem, które wzmacnia świadomą konkurencję jest marka. Na markę składają się jej elementy
wizualne (jak logotyp, hasła reklamowe), ale przede
wszystkim procesy niewidoczne, a wymagające
dobrego określenia i zarządzania, jak wartości,

Te dwa aspekty współbrzmią ze sobą i łącznie
współtworzą markę regionu” – pisze Małgorzata
Zdon-Korzeniowska, w pracy poświęconej regionalnym markom w Polsce10.
M. Zdon-Korzeniowska, Budowa marki regionalnej
na wybranych przykładach województw Polski, w: Prace
Komisji Geografii Przemysłu, nr 19, 2012.
10
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W ramach tej oferty regionu można według autorki wyróżnić kulturę danego obszaru, ale również styl sprawowania władzy, sprawność i jakość
współpracy podmiotów sektora publicznego,
prywatnego i otoczenia biznesu, stopień aktywności i zaangażowania społeczności lokalnych.
Główny nacisk w procesie budowania regionalnych marek powinien zostać zatem położony na
angażowanie mieszkańców regionu, społeczności
lokalnych i liderów, a także podmiotów gospodarczych we wspólną realizację założeń i koncepcji marki.

Karpacza – tam powołano Galerię Produktu
Lokalnego – Skarbiec Ducha Gór. Miejsce zostało
założone i jest zarządzane przez Lokalną Grupę
Działania Partnerstwo Ducha Gór. W galerii
artyści, rzemieślnicy i producenci żywności z obszaru Partnerstwa Ducha Gór mogą prezentować
i sprzedawać swoje wyroby – drewniane, lniane,
ceramikę i biżuterię, jak i lokalne produkty żywnościowe z obszaru Kotliny Jeleniogórskiej (jajka,
nabiał, warzywa, chleb, domowe wypieki, przetwory itd.).
Galeria ma służyć promocji całego obszaru partnerstwa, ma też być stanowiskiem informacji
regionalnej oraz punktem konsultacyjnym rejestracji produktu. Ma być miejscem integracji dotychczasowych producentów, gdzie również nowi
wytwórcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły
i otrzymać porady w sprawie kreowania marki
swojego produktu (www.duchgor.org).

Elementem marki są określone produkty promujące region: „…współtworzą jego ofertę i mogą
być z powodzeniem wykorzystane w procesie budowy marki regionu. Znane na rynku krajowym
czy zagranicznym wyroby regionalne, wyeksponowane przy pomocy silnego symbolu, identyfikowane i utożsamiane z danym regionem, doskonale promują dany obszar wśród potencjalnych
klientów (Seweryn, 2009). I odwrotnie – silna
marka regionu wspiera promocję produktów pochodzących z tego regionu”.

Najczęstszą formą sprzedaży produktów regionalnych jest udostępnianie ich w miejscach ich
powstawania oraz dystrybucja poprzez lokalne
stowarzyszenia i strony internetowe. W regionach powstaje coraz więcej portali specjalizujących się w promocji kultury ludowej w tzw.
nowoczesnym ujęciu (np. kulturaludowa.pl,
naludowo.pl) i coraz więcej projektów inspirowanych folklorem sprzedaje się poprzez strony
internetowe (np. folkstar.pl, sklepludowy.pl, ludowomi.pl i inne). Np. kokofolk.pl przedstawia
się jako „internetowy sklep z produktami, które
promują i popularyzują nasze dawne ludowe

Certyfikac ja i sprzedaż produktów
regionalnych

Coraz liczniejsze regiony, czy miejscowości
w Polsce, mają już przemyślaną strategię budowy
lokalnej marki i angażują w jej realizację różnorakie podmioty. Wspólnie promują one powołaną markę i prowadzą sprzedaż markowych
produktów. Przykładem może być inicjatywa
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wzornictwo. Są tu zarówno produkty autorskie,
dla których polska sztuka ludowa była punktem
wyjścia do stworzenia nowych, autorskich wzorów, jak i produkty, które w sposób bezpośredni
czerpią z ludowej tradycji. Niemniej obydwa
te podejścia powodują, że nasze dawne ludowe
wzornictwo odżyło i zaadaptowało się bardzo dobrze do współczesności. Z modą na ludowe wzory, a również w odwrocie do masowej produkcji,
coraz bardziej doceniamy unikatowe rękodzieło
i dawnych twórców ludowych oraz ich następców, cieszymy się, że coraz liczniejszych”.

wytworzonych w Chinach. Stowarzyszenie przyznaje poszczególnym producentom czy usługodawcom możliwość używania logotypu „Made in
Wisła”, który potem przyklejany jest na produkt,
opakowanie, czy sklepowe półki.
Bardzo profesjonalnie i konsekwentnie buduje
swoją markę region leżący na pograniczu Polski,
Czech i Słowacji, noszący nazwę „Górolsko
Swoboda”. Regionalnym koordynatorem systemu jest tu Polski Związek Kulturalno-Oświatowy
w Jabłonkowie. Przyznawana marka „Górolsko
swoboda” jest gwarancją, że produkt jest wykonany przez producenta z Górolskiej Swobody,
posiada wysoką jakość, ale także jest oszczędny i przyjazny wobec środowiska naturalnego.
O przyznaniu marki decyduje niezależna Komisja
Certyfikacyjna. Certyfikowane są głównie wyroby
rzemieślnicze (wyroby z drewna, metali, lnu, wełny itp.) oraz produkty spożywcze, rolnicze i naturalne (nabiał, przetwory mięsne, pieczywo, napoje,
wełna itp.). Na portalu regionalni-znacky.cz/go-

Twórcy, rzemieślnicy, stowarzyszenia wchodzą
także w różnego rodzaju partnerstwa, mające na
celu jeszcze lepszą promocję i dystrybucję regionalnych dóbr.
Niektóre miejscowości, czy regiony turystyczne
w konsekwentny sposób budują swoje marki
poprzez certyfikowanie powstających na danym
obszarze produktów. Certyfikowanie produktów wzmacnia markę i jednocześnie wspomaga
sprzedaż.

http://www.regionalni-znacky.cz/gorolsko-swoboda/pl/

Logo inicjatywy
„Górolsko
swoboda”

Dobrym przykładem jest marka: Made in Wisła,
promująca tradycyjne, wiślańskie produkty. Są to
zarówno przedmioty użytkowe, zabawki, rękodzieło, jak i artykuły żywnościowe, lokalne potrawy. W tym wypadku inicjatorem i koordynatorem certyfikacji jest Stowarzyszenie Przyjaciół
Miasta Wisła, które zauważyło potrzebę odróżniania i promowania wyrobów wykonanych
w Wiśle od tych masowo sprzedawanych, ale
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Mural powstały
podczas imprezy „Folk on
the street”
w Białymstoku.

rolsko-swoboda/pl/ można znaleźć listę certyfikowanych producentów, warunki przyznania marki,
a także informacje o punktach sprzedaży.

Doskonałym narzędziem umożliwiającym
tworzenie przemyślanych produktów i usług,
które będą budować silną markę, jest dizajn.
Projektanci wspomagają wykreowanie wizualnej
strony marki, ale dzięki metodom projektowym,
jakich używają, pomagają także w określaniu
wartości regionu. Projekty, które dizajnerzy przygotowali dla Krainy św. Anny i Brzeskiej Wsi
Historycznej, wpisują się więc także w ten nurt
budowy marki obydwu regionów.

ją przeróżne instytucje kultury czy samorządy
w różnych regionach Polski. Do najczęstszych
form promocji należy organizacja kiermaszy
i jarmarków, festiwali czy spotkań z tradycją.
Mieszkańcy i turyści mają jednak coraz bardziej
rozbudowane potrzeby i oczekiwania, dlatego
zaczynają też dobrze funkcjonować mniej oczywiste rozwiązania, wykorzystujące potencjał
dizajnerów i kreatorów. I tak np. Wojewódzki
Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku jest
organizatorem wydarzenia „Folk on the street”,
którego celem jest promocja i popularyzacja folkloru związanego z dziedzictwem województwa
podlaskiego. W jego wyniku w przestrzeni publicznej pojawiły się różne murale i graffiti inspirowane tradycją.

Działania pokazujące w innowacyjny sposób
wartość płynącą z tradycji regionu podejmu-

Z okazji drugiej edycji akcji „Folk on the Street”
stworzono także pierwszą aplikację mobilną

Budowa marki poprzez dizajn
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Projekt informatora
dla Tygodnia Kultury
Beskidzkiej. Proj. Nobo
Design

inspirowaną regionalną kulturą ludową województwa podlaskiego. Użytkownik aplikacji
w zabawny sposób, wykorzystując mechanizm
gry, zwiedza różne zabytki województwa podlaskiego. Darmową aplikację można pobrać ze
strony https://play.google.com/store/apps/details?id=com.folkonthestreet&hl=en.

kawej formie graficznej informacje o zabytkach
Beskidów, gwarze mieszkańców, kuchni, obyczajach itd. Niestety, projekt nie został wdrożony.
Warto dodać, że studio Nobo projektowało także
inne produkty odwołujące się do regionalnych
tradycji, reprezentujące nurt etnodizajnu: np. serię opakowań na produkty podhalańskie, zegarki
„etno-kloki” (wynik inspiracji kulturą polską
i białoruską), „ludowadła” – sznurowadła z motywami zaczerpniętymi z wycinanki ludowej, czy
serię drewnianych zabawek „Krakowskie Baby”,
która ukazuje krakowskie stroje ludowe.

Studio projektowe Nobo opracowało projekt
informatora dla Tygodnia Kultury Beskidzkiej –
cyklicznie organizowanego festiwalu zespołów
folklorystycznych, odbywającego się co roku
w Beskidach. Jest to świetny przykład dużej imprezy o zasięgu międzynarodowym, jednocześnie promującej region, w którym się odbywa.
Projektanci, świadomi rangi i marki imprezy
oraz ilości osób, które co roku przyciąga festiwal,
przygotowali projekt informatora TKB, gdzie,
oprócz programu festiwalu, przedstawili w cie-

Coraz więcej młodych projektantów podejmuje
w swoich pracach dyplomowych wyzwania związane z nowatorskim wykorzystaniem motywów
ludowych na potrzeby budowy regionalnych marek. Zamek Cieszyn, wraz z kwartalnikiem 2+3D,
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jest organizatorem corocznego przeglądu najlepszych prac dyplomowych projektantów z Polski,
Czech, Słowacji i Węgier. W ostatnich edycjach
przeglądu jury doceniło np. projekt „Promocja
regionalnej marki wina” Emilii Pyzy z Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie, która opracowała
etykiety i plakaty promujące polską markę wina
z regionu Kazimierza Dolnego, inspirowane
ludowymi kilimami i wyrobami z wikliny. Za
poszanowanie ludowej tradycji i jednocześnie
umiejętność zaprezentowania jej współczesnemu odbiorcy doceniono także książkę czeskiego grafika Petra Mazocha „Rok Morawskiej
Wołoszczyzny” – popularno-naukową publikację
dotyczącą zwyczajów ludowych regionu etnograficznego położonego w północnych Morawach.

graficznym. Projekt zwraca uwagę na walory
i tradycje słowackiego ornamentu, w szczególności haftu ludowego i możliwości wykorzystania
go we współczesnych trendach projektowania
graficznego.
Te trzy projekty nie zostały jeszcze wdrożone, ale
pokazują ścieżkę, w jaki sposób instytucje, administracja na różnych szczeblach, małe produkcyjne
firmy mogą rozwijać się dzięki współpracy z młodymi projektantami. Ich propozycje są świeże,
innowacyjne, często ekscytujące i adekwatne do
potrzeb odbiorców współczesnych (chociażby
wspominanych we wcześniejszym rozdziale miejskich trendsetterów).

Tomáš Kompaník poświęcił z kolei swój dyplom
różnym możliwościom zastosowania elementów słowackiej sztuki ludowej w projektowaniu
Projekt
„Promocja
regionalnej
marki wina”,
proj. Emilia
Pyza

za: Praca doktorska Zofii Oslislo-Piekarskiej pt. „Nowi Ślązacy”

Na Górnym Śląsku charakterystycznym procesem, toczącym się od niedawna, ale już
widocznym, jest ogromna skuteczność młodych ludzi, którzy autentycznie się cieszą, że
tu mieszkają i pracują. Oprócz docenienia
wieloletniego wkładu samorządów, instytucji
i stowarzyszeń w promocję, zauważyć należy,
że to angażujący się młodzi zaczynają być najlepszą reklamą regionu. Jednak zaangażowanie
wymaga nie tylko otwarcia się, ale też ciągłego pobudzania. Tą stymulacją były w dużej
mierze działania oddolne, siłą promocji – jej
autentyczność, która pochodzi od młodych
mieszkańców i dokładnie odpowiada na ich
potrzeby, wpisuje się w ich postrzeganie świata,
estetykę i język.

Dizajnerzy tworzą markę Górnego Śląska

Tekst Justyny Kucharczyk: na podstawie elementów pracy doktorskiej Zofii Oslislo-Piekarskiej
„Nowi Ślązacy”.
Z żywym przykładem aktywnego udziału młodych, kreatywnych środowisk w tworzeniu nowego wizerunku i marki mamy do czynienia także
na Górnym Śląsku.
Górny Śląsk – tak jak cały obszar Śląska, w tym
Opolszczyzna, ma skomplikowaną historię,
trudne wątki tożsamościowe, nie znajdujące zrozumienia wśród ogółu Polaków. Nie jest łatwo
promować taki region z jego złożonością, problematyką i indywidualnością.

36

Z całą pewnością w tym procesie pomaga fakt
rozbudowywania się Katowic i całej aglomeracji,
energii ciągłej zmiany, a wielość inwestycji i programów powoduje poczucie nadziei na znalezienie swojego dobrego miejsca do pracy i życia. Nie
bez znaczenia też jest kształtowanie się postaw
odpowiedzialności społecznej, dbanie o swoje
otoczenie, przejmowanie inicjatywy, potrzeba
partycypacji – są to czynniki wzmacniające wizerunek i przekładalne na promocję.
Śląskość okazała się barwna i inspirująca na
wielu poziomach, od języka i kuchni, przez sam
teren i jego oryginalność oraz alternatywność.
Wszystko obecnie w nowej, współczesnej odsłonie. To niezwykle ważne, że Śląsk nie poprzestaje

na „odkurzaniu” muzealnych eksponatów, tylko
twórczo korzysta z zasobów i bogactwa.
Aktywność przebiega wielopoziomowo, od
usług – związanych ze zwiedzaniem postindustrialnych przestrzeni, wycieczek rowerowych
lub eskapad miłośników hałd, bazarów, wielkich
i mniejszych imprez, jak Industriada, Dzień sąsiada w Nikiszowcu, festiwali muzycznych, aż po
animowanie życia kulturalnego i intelektualnego
wśród mniejszych społeczności.
Szczęśliwie dla śląska lokalność jest ceniona
i uznawana za wartość, a zaplecze intelektualne
i kreatywne bardzo duże (ASP w Katowicach,
Zamek Cieszyn, Uniwersytet Śląski). Aktywiści,
stowarzyszenia, projektanci i artyści funkcjonują w kulturze Śląska zauważalnie i w bezpretensjonalny sposób używają jego języka oraz
zasobów.

za: Praca doktorska Zofii Oslislo-Piekarskiej pt. „Nowi Ślązacy”

W efekcie wielu działań w regionie wśród dwudziesto- i trzydziestolatków zapanowała moda na
„śląskość”.

za: Praca doktorska Zofii Oslislo-Piekarskiej pt. „Nowi Ślązacy”

Silne więzi społeczne i środowiskowe owocują
wieloma inicjatywami, powstały firmy, sklepy,
produkty, usługi, miejsca spotkań, inicjatywy
gdzie efekty i aktywność twórcza i społeczna ma
zabarwienie regionalne i śląskie. To samonapędzająca się machina przynosząca wszystkim korzyści i radość.

z węgla zaprojektowana przez studio Bro.Kat
oraz Ilony Ostrowskiej-Madeji, Black Diamonds
Łukasza Surowca, ale też produkty zabawne,
podważające stereotypy, jak Sadza-Soap Marty
Frank, poduszki-węgle Matyldy Sałajewskiej, czy
lampy Berga – Kafti Design.
Innym tropem są produkty odnoszące się do
ikon Śląska, np wyciskarka do owoców w kształcie spodka katowickiego projektu Karoliny
i Piotra Jakoweńko, czy donice na kwiaty Bro.
Katu z pejzażem śląska. Motywy architektoniczne są silnie eksploatowane zarówno w dziedzinie mody – ofertę taką ma np. studio Gryfnie,
jak małego produktu. Klocki Szyb, Kulodrom
Kopalnia Agaty Chmielarz, Andrzeja Klisza oraz
Justyny Szulc-Więcek, słodycze, jak Kopalnioki
i Oblaty śląskie to drobne produkty, które pozwalają „wywieźć” Śląsk w dobrej jakości i w dobrym

Powstało na przykład wiele produktów wykorzystujących gwarę – wydawnictwa, doskonale
ilustrowane książki, gry, portale społecznościowe, ale też publikacje dotyczące dziedzictwa,
architektury i historii produktu, np Ikony dizajnu
w województwie śląskim i Katowicka moderna
1927–1939 autorstwa Irmy Koziny i Zofii Oslislo.
Polecenia godne są książka i plakaty – Śląskie
Mity – Ewy Kucharskiej czy Katostrefa, ale też
słowniki godki ślonskiej. Proponowane są produkty oparte na zasobach lokalnych, np biżuteria
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Choć w innym wymiarze i skali, ale nowoczesność i brak obciążeń to nadal najmocniejsza
strona śląskiego dizajnu. Dobry dizajn, nawet
gdy cytuje tradycję, robi to w sposób twórczy
i zgodny z duchem czasu. Przykładem mogą

być także bardzo udane akcje promocyjne
województwa śląskiego za granicą, np. „Open
Days”, „Guck mal! Schlesien”. Duże imprezy,
jak Industriada, organizowane przy współpracy projektantów (w tym wypadku kolektywu
Wzorro) z roku na rok przyciągają coraz większą ilość uczestników.
Górny Śląsk stał się regionem, który dobrze obrazuje sposób, jak budować markę regionu i promować region przez dizajn. Jakością, kreatywnym wykorzystaniem i przetworzeniem, przy
poszanowaniu materiałów i dziedzictwa, nowoczesną formą, użytkowością. Nie muzealnym
eksponatem, ale produktem i usługą z duszą, dostosowaną do potrzeb i percepcji współczesnego
odbiorcy.

za: Praca doktorska Zofii Oslislo-Piekarskiej pt. „Nowi Ślązacy”

guście. Zestaw obiadowy przeznaczony dla dań
śląskich i dla typowych w regionie porcji projektu Marcina Kratera to jedna z lepszych propozycji, łącząca w sobie tradycje kulinarne z tradycją
wytwarzania porcelany, która na Śląsku była znacząca. Pięknym użytkowym projektem jest błękitna filiżanka, wykonana przez Bogdana Kosaka
na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego, stanowiąca bardzo dobry przykład transpozycji,
esencji zamiast cytatu. Filiżanka łączy ze sobą
tradycje w materiale i niepowtarzalność w kolorze, nawiązuje do szolki – naczynia, które występowało tylko na Śląsku, a formą do śląskiego
modernizmu.

Opolska tradycja –
buduje tożsamość,
umożliwia kreację
Lubomira Trojan

Opolszczyzna jest niezwykle bogatym kulturowo
regionem Polski. Usytuowana na pograniczu,
z bogatą historią, w której przeplatały się obecność i wpływy Piastów, Czechów, Habsburgów,
królów pruskich. Jest to region wielokulturowy,
dobrze rozwinięty gospodarczo, chociaż obecnie
odnotowujący tendencję silnego spadku demograficznego. Historycznie dla rozwoju regionu
ważne było lokowanie miast i wsi na prawie niemieckim i ustanowienie lokalnego samorządu,
osiedlenie się cystersów, którzy rozwinęli tę ziemię gospodarczo. W Kamieniu Śląskim urodził
się dominikanin Hyacinth Odrowąż – czczony
obecnie jako św. Jacek. W XVI w. region znalazł
się w obrębie wpływów reformacji i kościoła luterańskiego. Kościół katolicki jednak również bardzo mocno rozwijał swoje wpływy i to właśnie na

tutejszej Górze Chełmskiej powstało jedno z najważniejszych w całym kraju miejsc kultu – Góra
św. Anny z klasztorem, kalwarią oraz uchodzącą
za cudowną figurką św. Anny Samotrzeciej.
Za czasów kanclerza Otto von Bismarcka, budującego niemieckie państwo narodowe, na
Opolszczyźnie pojawiły się problemy narodowościowe i językowe. Silne działania antypolskie
spotkały się z reakcją ruchu propolskiego. To
istotne wydarzenia, nadal mające swoje konsekwencje i trwające w świadomości mieszkańców.
Bardzo ważnym dla regionu wydarzeniem stał
się plebiscyt przeprowadzony w 1921 r., który
miał zadecydować o przynależności państwowej
Górnego Śląska, wygrany przez stronę niemiecką. W wyniku plebiscytowych wydarzeń Góra
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św. Anny stała się miejscem walk, a sam klasztor
przeszedł w ręce niemieckie, stając się polem
nacjonalistycznych manipulacji. Te manipulacje miały swoją kontynuację po drugiej wojnie
światowej – w okresie komunizmu, ponownie
planowo zacierano ślady przeszłości (tym razem
niemieckie), starano się niwelować różnice kulturowe i narodowościowe. Są one jednak nadal niewątpliwym wyznacznikiem tożsamości regionu.

świętych – przede wszystkim św. Anny, ale i św.
Jacka. Fascynuje także wulkaniczne pochodzenie
samej Góry Chełmskiej (Góry św. Anny), przyciągają walory przyrodnicze i geologiczne tych
terenów, zadbana przestrzeń publiczna, piękne
charakterystyczne czereśniowe aleje, krajobraz
atrakcyjny i przyjazny dla człowieka.
Tradycyjna sztuka ludowa Krainy Św. Anny
i Brzeskiej Wsi Historycznej

Przeglądając się Opolszczyźnie oczami osoby
z zewnątrz, wspomniane wyróżniki kulturowe
i religijne wydają się być najbardziej charakterystycznymi cechami regionu. Współistnienie
Polaków, mniejszości niemieckiej, ale także przybyszów ze Wschodu, z Kresów, którzy osiedlili się
tu w wyniku zmian granic po II wojnie światowej
sprawiają, że region jest dla osoby postronnej wyjątkowy i atrakcyjny. Kulturowa mieszanka, tradycje polskie, czeskie, niemieckie i dodatkowo te
przyniesione przez Polaków z Kresów, dają wrażenie niezwykłej obfitości i różnorodności. Fakt
współistnienia mniejszości niemieckiej i jej żywy
wkład w kulturę regionu, są oczywiste dla mieszkańców, jednak osoby spoza regionu intrygują.
Kultura przybyszów ze Wschodu (ich potomkowie są mieszkańcami m.in. regionu Brzeskiej Wsi
Historycznej) była początkowo negowana przez
tradycyjnych Ślązaków, jednak z czasem, dzięki
współistnieniu, sąsiedztwu, małżeństwom, tradycje te zaczęły się przenikać.

Oczywistym wyznacznikiem Opolszczyzny
jest także jej tradycyjna kultura ludowa.
Kroszonkarstwo, malowanie porcelany, wyrób
koron żniwnych, wikliniarstwo i tworzenie ozdób
z papieru, to określone w samym projekcie przejawy aktywności i ekspresji ludowych twórców,
nadające specyfikę całemu regionowi.
Kroszonkarstwo11

Jednymi z najbardziej charakterystycznych wyrobów regionalnych Opolszczyzny są kroszonki
– kunsztownie, ręcznie zdobione jajka wielkanocne. Najstarsze dekorowane jajka odnaleziono
właśnie na opolskim Ostrówku, ich pozostałości
pochodzą z X w. Przez wiele wieków były one
zdobione woskiem przy użyciu drewnianego
patyczka w różnorodne geometryczne wzory.
W XIX w. pojawiła się nowa technika – drapanie
(rycie) jajek specjalnymi narzędziami. Wówczas
pojawiła się nazwa „kroszonki”, pochodząca od

Narzucającą się dominantą regionu jest także ruch
pielgrzymkowy, związany z kultem wspomnianych

11
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Oprac. za: B. Jasiński, Opolskie kroszonki, Opole 2013.

Zdobienie kroszonek podczas warsztatów przeprowadzonych w ramach projektu „Sztuka ludowa na
Opolszczyźnie – od analiz do dizajnu”

Fot. Zamek Cieszyn

wane kwiaty zbliżone do motywów hafciarskich.
Przeważały naturalistyczne, proste, archaiczne
rysunki liści lub kwiatów takich jak róże, goździki, niezapominajki, konwalie. W latach 50.
i 60. XX w. zaczęły się pojawiać obiekty architektoniczne, motywy sentymentalne i pejzaże.
W połowie lat 90. ornamenty zaczęły przybierać
mikroskopijne i misternie wykonane formy.
Obecnie zdobnictwo kroszonek zdominowane
jest przez dwa główne rodzaje motywów: roślinne i zwierzęce. Te pierwsze występują w postaci
wici, kwiatów i liści zapełniających powierzchnię jajka. Natomiast do najpopularniejszych
wizerunków zwierząt należą baranki, zajączki,
koguty, kury, ale również jelenie, sarny, konie,
ptaki i motyle. Na jajkach można zaobserwować
również wizerunki zmartwychwstałego Jezusa,
emblematy, godła czy herby.

słowa „krasa”, oznaczającego urodę lub czerwień.
Jajka bowiem pierwotnie barwiono na czerwono.
Do zdobienia wykorzystuje się najczęściej jajka
kurze i gęsie, a od końca lat 90. XX w. również
strusie. Do barwienia używano dawniej naturalnych wywarów z cebuli, oziminy, kory olchy,
dębu, okruszyn siana, poczwarki czerwca polskiego, z których uzyskiwano kolory czerwony,
czarny i brązowy. Z czasem upowszechniły się
barwniki chemiczne, co zwiększyło dostęp do
dużo szerszej palety barw.

Bardzo istotnym faktem, różnicującym region
krainy św. Anny i Brzeskiej Wsi Historycznej jest
fakt, że na tym drugim terenie występuje tradycja
pisania jajek. Kroszonki to stara opolska tradycja,
a w miejscowościach Brzeskiej Wsi Historycznej
dominuje metoda barwienia jajek przywieziona
przez osadników z Kresów Wschodnich. Polega
ona na pisaniu jajek gorącym woskiem pszczelim
i farbowaniu ich w tzw. cebulniku (poprzez gotowanie w wywarze z łusek cebuli).

Technika rytownicza polega na wyskrobywaniu
ornamentu na zabarwionej skorupce za pomocą zaostrzonego nożyka (skrobaka). Do połowy
XX w. używano żyletek, nożyc, brzytew lub noży
szewskich. Stosowane są również nożyki do tapet
i wiertła. Jeszcze pod koniec XIX w. dominowały
wzory geometryczne (rozety, trójkąty, wiatraczki,
gwiazdy, romby, słońca) i zoomorficzne (raki,
kurze łapki). Z czasem zostały zastąpione motywami roślinnymi, przedstawiającymi stylizo-

Dla zachowania tradycji dekorowania jajek i popularyzacji tej sztuki wśród młodszych twórców Muzeum Śląska Opolskiego zorganizowało
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w 1957 r. konkurs kroszonkarski, kontynuowany do czasów obecnych przez Muzeum Wsi
Opolskiej w Opolu.
Malowanie porcelany12

Dla zachowania tradycji wyrobu opolskich
kroszonek Muzeum Śląska Opolskiego orgaOprac. za: tenże, Malowana porcelana opolska, Opole
2012.

Fot. Zamek Cieszyn

12

nizowało corocznie, począwszy od roku 1957,
konkurs kroszonkarski. W 1963 r. jury konkursu wyszło z pomysłem utrwalenia wzornictwa z kroszonek na trwalszym materiale.
Wybór padł na porcelit, który pod koniec lat
60. zamieniono na porcelanę. Pomysł początkowo natrafił na sprzeciw centrali Cepelii
w Warszawie, która uznała drapanie porcelitu
za zbyt nowoczesną technologię. Na zmianę
decyzji wpłynęło wstawiennictwo etnografa,
prof. Romana Reinfussa.

Porcelana malowana w tradycyjne opolskie wzory,
przygotowana podczas warsztatów przeprowadzonych
w ramach projektu „Sztuka ludowa na Opolszczyźnie –
od analiz do dizajnu”.

Do produkcji ozdób, za którą odpowiadała opolska Cepelia, zatrudniano coraz większe grono
ludzi, podnosząc wydajność, konkurencyjność
i jakość wyrobów. W 1968 r. oficjalnie otworzono
dział zdobnictwa porcelany wzorami adaptowanymi z kroszonek. W tym samym roku odbyła się
pierwsza publiczna prezentacja opolskiej porcelany, połączona z pokazami malowania. Również
od końca lat 60. Cepelia organizowała konkursy
zdobienia porcelany.

opolskiej malowanej porcelany. Na białe tło zaczęto nakładać kolorowy ornament. Do namalowania konturów używano czarnej farby naszkliwnej, a kolory nakładano zużytymi stalówkami
o szerszej końcówce.
Podstawowymi wzorami dekoracyjnymi były duże,
przejrzyste wizerunki kwiatów i wici roślinnych.
W latach 70. upowszechniły się drobne i zagęszczone wzory oraz technika cieniowania. Paleta stosowanych barw obejmowała głównie kolor niebieski,
czerwony, pomarańczowy, zielony, żółty, biały, brązowy, czarny. Asortyment cepeliowskich wyrobów
stanowiły komplety obiadowe, śniadaniowe, kawowe, pojedyncze talerze, talerzyki, patery, kubki,
filiżanki, kufle, czajniki, dzbanki, wazony.

Obecnie zdobieniem porcelany zajmują się byli pracownicy i uczniowie zlikwidowanej Cepelii, pracujący w prywatnych firmach. Robią to także opolskie
gospodynie. Wzorcownię pracowni zdobienia porcelany po zlikwidowanej Cepelii przejęło Muzeum
Wsi Opolskiej, posiadające w swej kolekcji ponad
500 prac. Również Muzeum Śląska Opolskiego dysponuje pokaźnymi zbiorami porcelany.

Przygotowywanie koron żniwnych13

Pierwsze techniki zdobienia porcelitu polegały na
natryskiwaniu jego powierzchni farbami o ciemnej tonacji, po czym wydrapywano miejscowo
farbę za pomocą specjalnie zakończonych końcówek – drewnianych obsadek do stalówek, w celu
uzyskania pożądanego szlaczka. Następnie za
pomocą stalówki osadzonej w obsadce nanoszono farbę w wydrapane miejsca, tworząc z całości
wielobarwna mozaikę. Gotowy wyrób wypalano
w piecu ceramicznym.

Do najważniejszych atrybutów uroczystości dożynkowych na Opolszczyźnie należą wieńce, nazywane koronami żniwnymi. Wkładane do korony plony są formą podziękowania, dodatki miały
znaczenie symboliczne i zaklinały urodzaj na następny rok. Zwyczaj przygotowywania koron jest
nadal żywy, podtrzymywany m.in. dzięki organizowaniu konkursów na najpiękniejszą koronę.
Korony stają się nawet elementami przestrzeni
publicznej, np. można było taką koronę zobaczyć przed wejściem do Powiatowego Centrum
Kultury w Strzelcach Opolskich.

W zdobieniu porcelany początkowo również stosowano technikę rytowniczą. Z czasem opracowano nową technologię, która stała się kanonem

13

Oprac. za: Żniwniok opolski, red. K. Kluczniok,
T. Smolińska, Opole 2009.
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Fot. Zamek Cieszyn

Tworzenie elementów koron żniwnych podczas warsztatów przeprowadzonych w ramach projektu „Sztuka
ludowa na Opolszczyźnie – od analiz do dizajnu”.

Kształt wieńców w zależności od lokalnej tradycji przybiera rozmaitą formę. Najczęściej ma
kształt korony węgierskiej, splecionej z czterech
związanych w górze pałąków lub słomianych
warkoczy. Konstrukcja koron składa się z kręgu
stanowiącego podstawę oraz przymocowanych
do niego dwu lub więcej krzyżujących się półokrągłych pałąków. Szkielet korony wykonywany jest z drutu, do którego przymocowywane
za pomocą drucików lub sznurka są kłosy zbóż,

przede wszystkim: pszenicy, owsa, jęczmienia
i żyta. Dodatkowo wieńce są zdobione kwiatami, owocami, warzywami, wstążkami czy
jarzębiną.
Oprócz koron kłosowych wykonuje się również
ziarnkowe. W ich przypadku podstawowym materiałem są ziarna zbóż, które po namoczeniu
nawleka się na cienkie druciki lub nitki i z tak
przygotowanych elementów buduje się koronę.
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Współczesne twórczynie używają też technik
i materiałów stosowanych przy budowie koron
żniwnych do wytwarzania innych ozdób – biżuterii, zdobienia pudełek, koszy, okazjonalnych
stroików.

Wikliniarstwo14

Wikliniarstwo to technika wytwarzania wyrobów z wikliny. Ich asortyment może być bardzo
szeroki: kosze oraz skrzynie transportowe, kosze
Oprac. za: H. Szymczak, Współczesne ludowe plecionkarstwo na Opolszczyźnie, Opole 1975.

Fot. Zamek Cieszyn

14

Alfons Gerlich – mistrz wikliniarstwa, podczas warsztatów przeprowadzonych w ramach projektu „Sztuka
ludowa na Opolszczyźnie – od analiz do dizajnu”.

Warto wspomnieć, że na Opolszczyźnie w karnawale istniał zwyczaj zabawy z tzw. kurzokiem odnotowany we wsi Cisek pod Kędzierzynem-Koźlem.
Polegała ona na wejściu do olbrzymiego kosza, służącego do przetrzymywania kur, kawalera na wydaniu i starej panny i turlaniu ich po podłodze.
Zbiory przedmiotów wykonanych z wikliny można zobaczyć m.in. w Muzeum Wsi
Opolskiej.
Tworzenie ozdób z papieru15

Wzrost produkcji kolorowego papieru na przełomie XIX i XX w. przyczynił się do rozwoju nowej
Oprac. za: http://www.qlturka.pl/afisz,brak,wroclaw__
dwie_wystawy_wielkanocne__muzeum_etnograficzne,9338.html [dostęp: 12.05.2014].
15

Fot. Zamek Cieszyn

do przechowywania pożywienia, odzieży i żywego drobiu, wiersze służące do łowienia ryb, ule,
meble, płoty, wycieraczki do butów, kapelusze
i kapcie. Technika ta wymaga fizycznej sprawności, niestety jest coraz rzadziej stosowana i coraz
mniej osób posiada umiejętności plecionkarskie.
Produkcja wyrobów wikliniarskich rozpoczyna
się od namoczenia pędów, posortowania wg wielkości i usunięcia kory. Następnie surowiec przygotowuje się do plecenia. Nadaje się mu większą
zwartość poprzez uderzanie ubijaczem, wzmacnia konstrukcję za pomocą ramy i obręczy oraz
prostuje lub zagina się grubsze witki. Na końcu
plecionkarz wyplata zaplanowane kształty, korzystając z określonych technik splotów.

gałęzi rzemiosła ludowego – tworzenia papierowych ozdób. Barwne kwiaty z bibuły wypełniały
wnętrza mieszkań i w formie bukietów czy wieńców ozdabiały parapety okien, stoły oraz przedmioty kultu religijnego. Wzmożonymi okresami
tworzenia ozdób były święta: Boże Narodzenie,
święta maryjne. Choinkę przyozdabiano kolorowymi łańcuchami z bibuły, papierowymi aniołkami, mikołajami. Papierowe kwiaty umieszczano
w oknach izb, świętym kącie, jako dekoracje
ołtarzyków domowych. Pokryte warstwą wosku
chroniącego przed wilgocią stanowiły ozdobę
wieńców pogrzebowych. Dla samych twórców
papierowe ozdoby stanowiły odzwierciedlenie
ich talentu, wrażliwości i inwencji.
Współcześnie na Opolszczyźnie dekoracje papierowe cieszą się równie wielką popularnością,
przejawiającą się obecnością licznych warsztatów
czy wystaw poświęconych tej sztuce. Jednak tworzenie papierowych ozdób nie należy do typo-

Przygotowanie ozdób z bibuły podczas warsztatów
przeprowadzonych w ramach projektu „Sztuka ludowa
na Opolszczyźnie – od analiz do dizajnu”.

Porcelana zdobiona motywem tarniny. Proj. Agnieszka
Okos

http://aga-fleur.blogspot.com

wych scenariuszach, warsztaty i wystawy. Muzeum
organizuje także konkursy (np. plastyczne, rzeźbiarskie, kroszonkarskie, malowania porcelany),
w czynny sposób podtrzymując tradycję lokalnych
rzemiosł i technik zdobniczych.
W samym Opolu ma także swoją siedzibę
Muzeum Śląska Opolskiego. Muzeum, działające
już ponad 100 lat, prezentuje bogactwo archeologiczne, historyczne, etnograficzne oraz przyrodnicze regionu. Posiada także kolekcję współczesnego malarstwa polskiego. Oddziałem Muzeum
jest m.in. Muzeum Czynu Powstańczego zlokalizowane na Górze św. Anny.

wych opolskich form sztuki ludowej. Pojawiło się
tu dopiero w wieku XX, przenikając z sąsiednich
województw: łódzkiego i śląskiego. Młodsze pokolenie twórców ludowych chętnie korzysta z nowych technik wykonawczych takich jak quilling,
będący tworzeniem ozdób z wąskich pasków
papieru skręcanych spiralnie, a następnie formowanych do uzyskania pożądanego kształtu i przyklejanych na zdobioną powierzchnię.

Na terenie Brzeskiej Wsi Historycznej , w gotyckich kościółkach, znajduje się największe
w Polsce skupisko średniowiecznych polichromii.
Zostały one połączone turystycznym Szlakiem
Polichromii Brzeskich. We wsiach zachował się
charakterystyczny układ zabudowy zagrodowej. Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna
promuje zabytki swojego regionu i podejmuje
inicjatywy, które mają wpływać na jego zrównoważony rozwój , oparty o wyjątkowe zasoby
kulturowe i tradycję. Wśród mieszkańców terenu
Brzeskiej Wsi Historycznej dominują potomkowie osadników z Kresów Wschodnich, stąd
w rejonie naturalne jest podtrzymywanie tradycji
kresowych. W Lewinie Brzeskim odbywają się
Biesiady Kresowe, w Pogorzeli Festiwal Pieśni
Patriotycznej, żywo obchodzone są zwyczaje
i obrzędy związane ze świętami (np. zdobienie
domów tatarakiem czy brzozą z okazji Zielonych

Pielęgnowanie i promowanie tradycyjnej
kultury ludowej na Opolszczyźnie

Mieszkańcy Opolszczyzny są świadomi wartości,
jakie niesie miejsce ich pochodzenia czy zamieszkania. Region obfituje w instytucje i stowarzyszenia
pielęgnujące i promujące walory regionu. W Opolu
– Bierkowicach zlokalizowane jest wspomniane
powyżej Muzeum Wsi Opolskiej, które eksponuje
zabytki drewnianej architektury wiejskiej Śląska
Opolskiego, gromadzi wytwory kultury ludowej,
a także organizuje imprezy atrakcyjne dla współczesnego, niekoniecznie związanego ze wsią, odbiorcy.
Są to jarmarki, festiwale, lekcje muzealne o cieka-
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Świąt, organizacja tzw. Bakusowych przyjęć
z okazji ostatków, palenie kukły na zakończenie
zimy, przygotowywanie pisanek malowanych woskiem, czy tradycyjnych potraw kresowych).

Niezwykłą aktywnością wykazują się grupy kobiet, zorganizowane w koła gospodyń, ale także
zupełnie nieformalnie spotykające się i w żywy
sposób podtrzymujące tradycyjne rękodzieło,
zwyczaje, sposoby spędzania czasu. Uderzająca
jest duma z przynależności do swojej małej ojczyzny i dbałość o nią. „Wodzenie niedźwiedzia”,
organizacja babskich combrów, zdobienie kroszonek i malowanie porcelany, przygotowywanie
kwiatowych kobierców na Boże Ciało, koron
żniwnych, organizacja święta kołocza śląskiego,
obchodów dożynkowych i dnia św. Marcina są
wymieniane przez mieszkańców jako obyczaje
nadal żywe i kultywowane. Część z nich zawdzięcza swój długi żywot konkursom (wcześniej organizowanym przez Cepelię, teraz przez różne
instytucje kultury i stowarzyszenia). Motywacja
związana z konkursowym zwycięstwem stanowi
pokusę i motywuje do kultywowania obyczajów
zgodnych z tradycyjnym kanonem.

Na terenie Krainy św. Anny, w poszczególnych
gminach, działają także Izby Tradycji, koła gospodyń, które promują i pielęgnują opolskie zwyczaje. Poszczególne gminy wykorzystują najistotniejsze dla siebie elementy tradycji, czy historii
i budują w oparciu o nie imprezy, mające integrować lokalną społeczność i przyciągać gości.
W Jemielnicy organizowane są doroczne jarmarki cysterskie, w Walcach: Dni Walec, w ramach
Dni Rozwadzy przeprowadzany jest Konkurs
Wypieku Kołocza Śląskiego, w Kadłubie odbywa się Święto Sera. Z kolei w Gogolinie odbywa
się Festiwal Opolskiego Święta Pieśni Ludowej,
w Kamieniu Śląskim Jarmark Odpustowy Ku
Czci św. Jacka, w Tarnowie Opolskim – Imieniny
u Marcina.

Wydaje się, że na Opolszczyźnie działa szereg
dumnych z przynależności do swojej ziemi ludzi
młodych. Agnieszka Okos, młoda mieszkanka miejscowości Przywory, prowadzi bloga, na
którym pokazuje własną twórczość, inspiracje
pochodzące ze sztuki ludowej, komentuje wydarzenia. Sama maluje porcelanę w tradycyjne
opolskie wzory, ale wykorzystuje ją także jako
element codzienności, malując np. urodzinowy
kubek „Dla cioci Teresy”. Agnieszka pracuje także
w domu kultury, na potrzeby którego opracowała
nowe wzory malowania ceramiki, wykorzystujące
motyw dominującej w otoczeniu tarniny.

Stowarzyszenia Kraina św. Anny i Brzeska Wieś
Historyczna, które zainicjowały działanie opisywane w tym raporcie, prowadzą szereg inicjatywach mających podtrzymywać, pielęgnować
i promować tradycję na lokalnym poziomie.
Stowarzyszenia te bardzo dobrze inwentaryzują
i opisują pozostałości kultury tradycyjnej oraz
zabytki regionu, wydają dużą ilość materiałów
promocyjnych. Współpracują z mediami, przenosząc pamięć o tradycyjnym dorobku regionu
na współczesne, atrakcyjne dla dzisiejszego odbiorcy, nośniki.
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http://www.przywory.eu

Istotny jest także komentarz Agnieszki do artykułu pt. Na ludowo, który ukazał się w magazynie „Cztery kąty”. Warto go przytoczyć, bo
pokazuje jak świadomi są młodzi opolscy liderzy, którzy widzą możliwy do wykorzystania
potencjał tradycyjnego śląskiego wzornictwa,
a jednocześnie wskazują na lukę we współczesnym dizajnie – projektanci najwyraźniej ogra-

niczają się do wykorzystywania wzorów typowych, klisz, najłatwiej kojarzących się z polską
ludowością. „Jest to już nie pierwszy tekst
gdzie styliści przenoszą motywy regionalne ze
skansenu do współczesnego wnętrza. I kolejny
gdzie nie mogę się doszukać wzorów śląskich
czy stricte opolskich... Z artykułu wychodzi
na to, że ludowy styl to łowickie pasiaki,
wycinanki i kaszubskie hafty”16 – komentuje na
blogu Agnieszka Okos.
16

http://aga-fleur.blogspot.com/ [dostęp: 18.05.2014].

Korowód podczas święta wodzenia niedźwiedzia
w Przyworach, 02.02.2013r.

Sprzedażą produktów regionalnych i lokalnej
sztuki ludowej zajmują się na Opolszczyźnie
głównie sami twórcy. Istnieje kilka zorganizowanych punktów sprzedaży, np. Galeria Rękodzieła
„Ludowe Opole” w Opolu, poza opolską ceramiką i kroszonkami oraz rzeźbą w drewnie oferuje
ona jednak wyroby rękodzielnicze pochodzące
z całej Polski.
Punkty sprzedaży istnieją także we wspomnianych muzeach – w skansenie oraz Muzeum
Śląska Opolskiego. Wybór dostępnych w nich
wyrobów i pamiątek jest jednak bardzo ograniczony. Brakuje urozmaiconych, skierowanych do
różnych odbiorców – np. turystów, kolekcjonerów, projektantów, dzieci. Interesującym przykładem marketingowego podejścia do własnych
zasobów jest zorganizowanie promocji i sieci
sprzedaży wyrobów regionalnych w miejscowości Kadłub. Utworzono tam tzw. „Muzeum bez
murów” – jest to oferta dla turystów, zbierająca
na ulotce i promująca dorobek mieszkańców
w miejscu ich zamieszkania czy wytwarzania.
Miejscowość reklamuje się hasłem „Nasz Kadłub
to wioska mlekiem płynąca, a serem i kołaczem
pachnąca” i zachęca do odwiedzenia ciekawych
miejsc, pracowni rzemieślniczych i punktów
sprzedaży tradycyjnych produktów i wyrobów
żywnościowych.
Opolszczyzna ma swoją kuchnię regionalną.
Intrygująco brzmiące nazwy, jak np.: „niebo
w gębie” zwane też „śląskim rajem”, czy „śląskim niebem”, szpajza, siemiotka określają

specjały regionu. Oczywiście marką samą
w sobie jest już śląski kołocz oraz rolada
z kluskami śląskimi i kapustą. W regionie
często piecze się gęsinę i przygotowuje potrawy charakterystyczne w ogóle dla śląskiej
kuchni (rosoły, żurki, wodzionki, szołdry
itd.). Kraina św. Anny ma swój produkt regionalny, którym jest kołocz oraz produkty
tradycyjne: ser parzony z kminkiem i chleb
gogoliński.Z charakterystycznych dla krajobrazu Krainy św. Anny owoców czereśni,
z bzu, z tarniny robi się przetwory i nalewki.
W miejscowościach należących do Brzeskiej
Wsi Historycznej nadal przygotowuje się tradycyjne wschodnie potrawy, np: kutię, placki
kutyki, gołąbki ziemniaczane, czy pierogi
z kaszą gryczaną.

tkania warsztatowego. Z radością przekazują
one wiedzę młodym, którzy – jak mówią – chcą
tradycji. Za najważniejsze jej elementy uważają
zdobienie kroszonek, tradycyjną kuchnię i malowanie ceramiki. Ten ostatni obyczaj został
wprowadzony odgórnie, w wyniku konkursów,
systematycznych szkoleń i działań edukacyjnych,
a jest już uwewnętrzniony, traktowany jako bezpośrednio świadczący o tożsamości mieszkańców
regionu.
Współcześni opolscy twórcy ludowi, rzemieślnicy deklarują swoją otwartość na nowe
zjawiska i trendy: „Każde pokolenie powinno
wnieść coś nowego w dorobku, tak by to nowe
stało się tradycją za kilka pokoleń” – mówili.
„Kanon należy w twórczy sposób przetwarzać,
tak, by się rozwijać”. Oczekują nowych wzorów,
przesyłają sobie przepisy, instrukcje działania
i inspiracje, wykorzystując najnowocześniejsze
możliwości komunikacyjne (Facebook, maile,
Skype, blogi), eksperymentują z materiałami,
barwnikami. Haftują już nie tylko stroje, ale
nowe, nietradycyjne produkty: wstążki służące
do ozdoby ścian czy stołów; uczą się nowych
rękodzielniczych technik (np. wyrobu aniołów
z tapet). Korzystają z oferty zajęć i warsztatów,
a nowe wzory (np. na ozdoby choinkowe) podpatrują w telewizyjnych programach. Mają kontakt z twórcami w Niemczech (sprzedają tam też
swoje wyroby podczas jarmarków) i nawzajem
uczą się od siebie – polscy twórcy uczą się precyzji wykonania, dokładności, a Niemcy – robienia czegoś z niczego…

Warto wspomnieć o lokalnej próbie utworzenia
marki, która łączyłaby kulinarne dziedzictwo regionu ze współczesnymi sposobami promocji i sprzedaży. Przedsiębiorca – producent makaronów
z Krośnicy – chce promować swoje wyroby oraz
inne naturalne produkty żywnościowe z regionu
pod wspólną nazwą: „Śląski bifej”. W toku jest proces budowy strony internetowej (slaski-bifej.pl).
Siła młodych

Opolszczyzna to region silnych, kultywujących
tradycję i świadomych swej tożsamości kobiet.
„Chcemy wiedzieć dokąd zmierzamy, dlatego
musimy znać swoje korzenie i swoją przeszłość”
– mówiły gospodynie i twórczynie podczas spo-
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Z Opolszczyzny odpłynęło sporo młodych osób,
które wyjechały do Niemiec, do rodzin czy znajomych, w poszukiwaniu pracy. Istnieje tu pokoleniowa luka, stąd przekaz tradycji odbywa się
między pokoleniem dziadków i wnuków. Młodzi
są według twórców bardzo zainteresowani tą
nauką – twórczynie spędzają mnóstwo czasu
prowadząc warsztaty, ucząc tradycji, także tej już
twórczo przetworzonej, w szkołach i świetlicach.
Wikliniarstwa uczą wykorzystując stare gazety,
biżuterię wykonują z dziećmi używając materiałów z recyklingu (np. tworzą biżuterię z zawleczek do puszek). Deklarują, że chodzi o twórczą
ekspresję, dekorację najbliższego otoczenia, edukację dzieci.
Młodzi podejmują wyzwania związane z kultywowaniem międzypokoleniowych przekazów
i podtrzymywaniem tradycji. Dom Kultury
w Tarnowie Opolskim, w ramach działania
„Młodzież w działaniu”, zorganizował warsztaty,
na których młodzież malowała koszulki, torby,
chusty itd. w tradycyjne wzory. Co istotne – ten
projekt spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem
osób starszych, które uznały, że trzeba go kontynuować i naśladować.
„Nasza tradycja jest fajna, kolorowa, emanuje
radością. Można przenosić wzory na rzeczy codziennego użytku i tego się nie wstydzić” – mówią młodzi.
Młodzi proponują także kreatywne sposoby
organizowania wydarzeń, świąt – chcą je ak-

tualizować, dzięki czemu wydarzenie jest nie
tylko odtwarzaniem czasu świętego, historycznego, ale dzieje się tu i teraz. Przykładem może
być święto wodzenia niedźwiedzia, podczas
którego pojawiają się dekoracje, przyśpiewki,
zachowania adekwatne do wydarzeń ważnych
dla społeczności. Pojawiały się więc korowody odnoszące się do Euro 2012, zumby, która
opanowała miejscową młodzież, obecności na
Facebooku.
Doskonałym przykładem zaangażowania młodych artystów w twórcze przetwarzanie własnej
tradycji była także interdyscyplinarna wystawa
prac studentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu
Opolskiego pt. „Kukuryku”, która w 2011 r. eksponowana była w Muzeum Wsi Opolskiej.
Studenci przedstawili inspirowane kulturowością
i folklorem, ale nowoczesne w wyrazie i rozwiązaniach formalnych prace. Były to rzeźby, prace
malarskie, graficzne, multimedialne, a znalazły
się między nimi np. damskie buty, malowane
we wzory stosowane tradycyjnie na opolskiej
ceramice.
Opolska tradycja jest więc traktowana obecnie
w dwojaki sposób – jako konieczna do budowania tożsamości, dająca poczucie przynależności
do grupy, kultywowana w niezmienionym kształcie (by nie zaginęła, ale też by wygrać konkurs,
w którym kryterium jest zgodność ze starymi
wzorami), z drugiej strony jako punkt wyjścia
umożliwiający artystyczny przekaz.

Analiza tendenc ji
kolorystycznych
występujących na
terenie Opolszczyzny
Anna Kmita

Trzeba nam poznać obyczaje we wszystkich prowincjach, województwach i powiatach, a także
wychwycić różnicę w ubiorze nie tylko co do
kroju, ale nawet co do koloru. Takowe zaś dzieła nieskończenie są potrzebne dla objaśnienia
naszej historii początkowej i zostawienia rzetelnego świadectwa w jakim stanie były obyczaje
naszego ludu przy ostatecznej rzeczy naszej
zmianie.
Hugo Kołłątaj 1802 r.17

B. Bazielich, Sztuka i rękodzieło ludowe w Polsce, Seria
monograficzna nr15, Muzeum w Gliwicach, s. 22.
17
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Fot. A. Kmita

Kilka niezbędnych definicji dotyczących sztuki
ludowej pozwala pokazać relację pozycji współczesnego projektanta w stosunku do twórców
ludowych, określić miejsca ich wzajemnego partnerstwa i obszary współdziałania.

Celem projektu było:

1. Przeprowadzenie analizy kolorystyki wybranych elementów sztuki ludowej Śląska Opolskiego.
2. Opracowanie zestawów kolorystycznych inspirowanych sztuką ludową Śląska Opolskiego.

Sztuka ludowa/przemysł ludowy – 1. „Jedynie
pewnym kryterium wydaje się określenie formalnych cech sztuki ludowej. Podstawowe cechy wysoko kwalifikujące jej wartości estetyczne
to bezbłędna zgodność formy z techniką i narzędziem, oraz umiejętność wytworzenia”.18
2. „Opiera się na regionalnej tradycji i działa przy wykorzystaniu surowców naturalnych
lub wyprodukowanych przez społeczność
i przez nich własnoręcznie wytwarzanych (…).
Wytwory sztuki ludowej mają sobie właściwe

Założenia projektowe:

1. Opracowanie zestawów pozwala na określenie
tendencji kolorystycznych istniejących w ludowej
sztuce opolskiej.
2. Parametryzacja kolorów dostarcza informacji i porządkuje sposób opisywania eksponatów
sztuki ludowej.
3. Propozycje zestawów kolorystycznych mogą
mieć zastosowanie w informacji i promocji sztuki
ludowej regionu.
4. Projekt zestawów kolorystycznych jest ogólnodostępnym i łatwym do aplikacji narzędziem
graficznym.

1–4 B. Bazielich, Sztuka i rękodzieło ludowe w Polsce,
Seria monograficzna nr15, Muzeum w Gliwicach, s. 3–26.
18
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i niepowtarzalne treści, ukształtowane w określonych warunkach”.
3. Twórca ludowy – „człowiek, który swoje
umiejętności realizatorskie nabył nie drogą edukacji szkolnej, lecz przez obserwację i uczenie się
od starszych w swoim środowisku”.
4. Dorobek sztuki ludowej – „mowa tu o tradycyjnym budownictwie, urządzeniu i zdobnictwie wnętrza mieszkalnego, wycinankach,
meblach, tkaninach, wyrobach z drewna,
plecionkach, wyrobach z metalu, biżuterii
i innych wyrobach, koronkach, wyszyciach
i haftach, wyrobach ze skóry, ceramice, zabawkach, rekwizytach obrzędowych, rzeźbie, malarstwie, grafice”.

5. Wyroby w stylu ludowym19 – „są wykonane gdziekolwiek i przez kogokolwiek w oparciu o dowolnie dobrane elementy regionalne,
zwłaszcza wartości estetyczne” (Cepelia, wyroby
pamiątkarskie, produkty wzornictwa przemysłowego). „Właściwie realizowane, uwzględniające
charakterystyczne cechy określonego regionu są
kontynuacją sztuki ludowej i ukazują narodową
specyfikę kulturową”.
Definic je elementów projektu:

Książka kolorów – to książka projektu zawierająca opis, cele i założenia, przebieg pracy nad
projektem oraz zbiór fotografii obiektów sztuki
ludowej, będących bazą do stworzenia zaproponowanych zestawów kolorystycznych.

Fot. A. Kmita

19

Tamże, s. 136

Moodboard – to opracowanie elementów graficznych przedstawiające inspiracje, idee lub
trendy w określonej formie wizualnej. Projekt
zawiera pięć moodboardów w formie plakatów 100 x 70 cm: architektury ludowej, haftów
i tkaniny, kroszonek i ceramiki, oraz materiałów
i ornamentyki.

1114 kolorów. Powstają one przez zmieszanie
15 pigmentów. Stąd ich odwzorowanie na skalach CMYK i RGB nie jest do końca możliwe,
ponieważ opiera się o większą ilość pigmentów
składowych.
CMYK – to zestaw czterech podstawowych
kolorów farb drukarskich stosowanych powszechnie w druku wielobarwnym w poligrafii. Skrót CMYK powstał jako złożenie
pierwszych liter angielskich nazw kolorów
i ostatniej litery słowa black (Cyjan, Magenta,
Yellow, blacK).

Zestaw kolorystyczny – to zestawienie kolorów powstałe w wyniku analizy tendencji kolorystycznych elementów sztuki ludowej Śląska
Opolskiego. Powstałe „palety” – zestawy kolorystyczne, to zestawy odwzorowujące, które
można stosować zgodnie z opisanymi poniżej
założeniami.

RGB – jest to model, w którym wrażenie widzenia barwy wywołane jest przez zmieszanie
w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła
o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej. Jest
szeroko wykorzystywany w urządzeniach analizujących i wyświetlających obraz (np. telewizory,
monitory, skanery).

Definic je wzorców kolorystycznych:

NCS – to skrót nazwy Natural Color System.
Jest to system porządku barw, opracowany
przez szwedzki ośrodek Scandinavian Colour
Institute. System NCS bazuje na zapisie sześciu
podstawowych kolorów: bieli – W, czerni – S,
żółci – Y, czerwieni – R, błękitu – B i zieleni
G. Kolor (Hue) opisujemy przez procentową
relację do dwóch najbliższych podstawowych
kolorów chromatycznych. Ponadto podajemy
sczernienie (Blackness), oraz chromatyczność
(Chromaticness), czyli stopień nasycenia danym
kolorem.

Metodyka pracy i opis działań:

Wychodząc z pozycji projektanta wzornictwa
– nie sposób wykonać całej złożonej i skomplikowanej pracy – analizy etnograficznej.
W swoim opracowaniu skupiłam się więc na
subiektywnym wyborze takich elementów
formalnych wyrobów opolskiej sztuki ludowej, które wydały mi się istotne ze względu na
zauważone przeze mnie prawidłowości dotyczące zdobnictwa i kolorystyki tych obiektów.
Zadałam sobie pytania:

Pantone Matching System (PMS) – to system
identyfikacji kolorów opracowany przez firmę
Pantheon Inc. z USA. Podstawowa skala opisuje
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Fot. A. Kmita

• czy są jakieś zestawienia barw charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu?

Działania:

1. Wywiady z ekspertami sztuki ludowej (mgr.
Bogdanem Jasińskim ze skansenu w Opolu,
członkiniami Stowarzyszenia Kraina św. Anny i i
Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna, twórcami ludowymi, w szczególności paniami Małgorzatą
Mateją, Barbarą Herok, Ewą Kułak, Wandą
Szwajcowską i Martą Żmiją-Glombik) w ramach
warsztatów zorganizowanych w trakcie trwania
projektu pozwoliły zbudować szeroki kontekst projektu, a także wytypować dziedziny sztuki opolskiej
reprezentatywne dla całego zjawiska kulturowego.

• czy takie zestawienia są wynikiem symboliki,
świadomego ich użycia, czy wynikają z dostępnych tradycyjnych barwników, materiałów?
• czy kolorystyka poszczególnych wytworów
(mebli, kroszonek, ceramiki itp.) różni się od siebie i jak bardzo?
• jak zanotować wartości kolorystyczne najczęściej się pojawiające?

2. Analiza tendencji kolorystycznych.
Parametryzacja kolorystyczna wybranych kilkudziesięciu eksponatów sztuki ludowej, będących własnością głównie archiwum Muzeum
Wsi Opolskiej. Parametryzacja objęła następu-

• jak przeprowadzić notację na materiałach niejednorodnych kolorystycznie?
• jak opisać wnioski i przedstawić zebrane grupy
barw charakterystycznych dla sztuki ludowej?
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jące obiekty sztuki ludowej: architekturę ludową,
rzemiosło, stroje, hafty, tkaninę drukowaną, kroszonki, szkło i ceramikę, oraz – w ograniczonym
zakresie – malarstwo i rzeźbę. Najbardziej istotna okazała się parametryzacja najważniejszych
dla regionu elementów sztuki ludowej: stroju
oraz kroszonek, a także ceramiki, nawiązującej
w swej ornamentyce do zdobnictwa wykorzystywanego właśnie w kroszonkach wielkanocnych.
Parametryzacja eksponatów odbywała się bez
użycia spektrometrów i kolorymetrów, przy zachowaniu jednorodnego sposobu oświetlenia
i polegała na pracy z próbnikami (wzornikami)
Natura Color System, Pantone, oraz na próbie
określenia wartości (transpozycji) danej barwy we
wszystkich dostępnych wzorcach kolorystycznych
(NCS, Pantone, CMYK, RGB). W wyjątkowych
przypadkach, kiedy eksponaty były niedostępne,
parametryzacja polegała na wykorzystaniu (próbkowaniu) serii fotografii udostępnionych w formie
cyfrowej przez właścicieli, przedstawicieli stowarzyszenia lub innych osób zaangażowanych w projekcie. Z wykonanych kilkuset zdjęć wybrano do
książki koloru 75 „kadrów”, przedstawiających
różne artefakty ludowej sztuki opolskiej. Na każdej
stronie zestawiono „kadr” obiektu oraz kolory,
które wcześniej przypisano za pomocą wzornika
NCS do każdego z obiektów. Próbkowane kolory
były wybrane jako składowe danego zestawu subiektywnie, według ich ważności i powtarzalności,
bez opracowania skali procentowej zawartości
danej barwy w próbkowanym materiale. Takie
określenie proporcji byłoby niemożliwe ze względu na zbyt małą próbę eksponatów, a czasem

– brak możliwości ukazania wszystkich widoków (w przypadku obiektów trójwymiarowych).
Mogłoby być również bezcelowe, ponieważ opisywałoby liczebność powierzchniową kolorów a nie
istotę/ważność ich zastosowania. Próbkowanie
jakościowe pozwoliło wypunktować natomiast
najczęściej powtarzające się zestawy barw, skupiając się na wybranym elemencie sztuki ludowej, bez
szacowania jego parametrów przestrzennych czy
uwzględniania zmiennego kontekstu wizualnego
otoczenia. Tak powstała szeroka baza kolorów,
która pozwoliła potem zaprojektować 6 zestawów
kolorystycznych, składających się z 7–9 barw inspirowanych sztuką ludową terenów Opola.
3. Analiza tendencji. Opracowanie moodboardów kolorystycznych poszczególnych elementów
sztuki ludowej pozwala uzupełnić wiedzę o kolorystyce artefaktów ludowych regionu. Zestawienie
wyseparowanych kolorów z fotografiami pozwala
zobaczyć, z jakich wytworów są one zaczerpnięte, jak wyglądają „ikony” sztuki ludowej i jak
kształtują kolorystykę danego obszaru twórczości. Moodboardy używane w projektowaniu jako
ilustracje idei czy stylistyki projektu – tu pozwoliły
pokazać ogólne wrażenie barwne, które jest
łatwiej dostrzegalne na plakacie zbiorczym niż
w wielostronicowej publikacji.
4. Analiza ornamentyki i materiałów. Podczas
pracy nad parametryzacją kolorystyki obiektów
sztuki ludowej pojawiła się potrzeba pogrupowania i nazwania najważniejszych tendencji
występujących w ornamentyce. W wyniku wy-
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wiadów z twórcami i obserwacji wyszczególniono kilka najważniejszych motywów zdobniczych, takich jak elementy roślinne, kwiatowe,
geometryczne. Przeprowadzona archiwizacja
fotograficzna potwierdziła tendencje opisywane
w najnowszych publikacjach dotyczących folkloru Śląska Opolskiego. Najważniejsze elementy
ornamentyki to:

codziennego użytku – słynna ceramika opolska
(zestawy kawowe, obiadowe itp.).
5. Analiza barwników i symboliki koloru.
Barwniki odpowiedzialne za uzyskanie określonych
kolorów – były historycznie barwnikami naturalnymi, lecz obecnie, nawet wśród doświadczonych
artystów ludowych, są chętnie zastępowane chemicznymi odpowiednikami. W obszarze ceramiki
wykorzystywane są ogólnie dostępne pigmenty
i tlenki ceramiczne oraz farby do malowania szkła.
Pracownie tkackie, ceramiczne, wypalania cegieł
i inne warsztaty nie podtrzymują tradycji uzyskiwania produktów metodami tradycyjnego rzemiosła.
Najbardziej wierną tradycji dziedziną farbiarską
jest wciąż kroszonkarstwo. Kolory kroszonek są
uzyskiwane z wywarów różnych części roślin:

• elementy geometryczne (znaki solarne, wiatraczki, rozety, gwiazdy, romby, trójkąty),
• kwiat róży – w charakterystycznym układzie
graficznym i kolorystyce,
• motyw „łąki” – swobodnie komponowanych
akcentów kwiatowych, przekształcanych graficznie dość swobodnie, bez odwzorowania kwiatów
z natury,

• zielony – pędy jęczmienia lub pszenicy,

• kwiaty upraszczane do form prawie geometrycznych, w kompozycji pasowej lub centralnej, według
widocznych osi symetrii, (drzewo życia i inne),

• czarny – kora dębu lub drewna hebanowego,
• czerwony – wywar z czerwu, kwiaty malwy,
czarna porzeczka lub łuski cebuli,

• elementy zoomorficzne.
• brązowy, żółty (w mniejszym stężeniu) – łuski
cebuli lub szyszki olchy,

Występujące w sztuce ludowej materiały to
przede wszystkim drewno o zróżnicowanej powierzchni i kolorystyce, metal, materiały naturalne (wykorzystywane głównie w architekturze, np.
słoma, wiklina) oraz ceramika, mająca zastosowanie w kryciu dachów (kolory dachówek tworzyły ornamenty), wyposażeniu wnętrz (kafle ceramiczne), a przede wszystkim w przedmiotach

• niebieski, fioletowy – fermentowane drewno
dębowe z opiłkami żelaza.
Nawet jednak w tej dziedzinie coraz częściej
wywary naturalne zastępuje się barwnikami spożywczymi lub farbami do tkanin.
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Symbolika koloru:

Opolska twórczość ludowa wykształciła swój
własny język symboliki barwy, który również
najbardziej „żyje” w sztuce kroszonkarskiej.
Barwa jajka wielkanocnego była komunikatem,
przekazywanym obdarowanemu na równi z treścią wierszy wydrapywanych na kroszonce. I tak
określone kolory kroszonek oznaczają (zapisane
w gwarze śląskiej i w tłumaczeniu):
Fot. A. Kmita

• czarny – dlo kamrata / dla przyjaciela lub osoby
szanowanej,
• zielony – dlo szkalca / dla ucznia,
• żółty – dlo wrazidlatego absztyfikanta / dla natrętnego kawalera,
• czerwony – dlo zolytnika / dla adoratora,
• niebieski – dlo niywjernego absztyfikanta / dla
niewiernego kawalera,
• fioletowy – dlo starego kalusa / dla starego
kawalera.
W innych obszarach, na przykład w strojach
opolskich, kolorystyka dotyczyła względów bardziej praktycznych, ergonomii wizualnej, czerpała również z uwarunkowań historycznych (mody
XVIII w., czy mundurów pruskich). Niektóre elementy stroju, np. chustki pod szyję – miały kolor
przypisany do statusu użytkownika (drużba – ró-

żowy, pan młody – zielony), czarny – aksamitna
suknia panny młodej. Kolorystyka ludowa Śląska
Opolskiego nie jest również powiązana ściśle
z oficjalną heraldyką regionu.
Projekty zestawów kolorystycznych

Zaprojektowane zestawy kolorystyczne to 6
zestawów kolorów, z których 3 inspirowane są
kolorystką architektury ludowej, a pozostałe 3
– kroszonkami i ceramiką, a także szkłem, zdobionym na zasadach analogicznych jak ceramika. Niewielka ilość kolorów w palecie wymusza
uśrednienie, zakłada wybór najbardziej typowego
odcienia, jest kompromisem pomiędzy wszystkimi zaobserwowanymi wartościami barwnymi.
Przykładowo, podczas parametryzacji, w barwie
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czerwonej zaobserwowano kilka odcieni dominujących, jednak w zestawieniu końcowym
– użyto tylko jednej. Z myślą o wykorzystaniu
w poligrafii – unikano barw myląco podobnych.
Każdy kolor jest opisany w NCS, Pantone, CMYK
i RGB.

• każdy z kolorów może być kolorem tła lub
może być zastąpiony materiałem zbliżonym barwą, użytym jako tło,

Projekt zestawów kolorystycznych

Plakaty prezentujące zestawy kolorystyczne są
załącznikami do dokumentacji, są też dostępne
w pomniejszeniu A4.

• biały jest elementem dodatkowym,
opcjonalnym.

Inspirac ja – architektura ludowa

Plakat zawiera podsumowanie tendencji kolorystycznych w architekturze: jest to zestawienie
wszystkich barw sparametryzowanych za pomocą
wzorników, zaczerpniętych z próbek fotografii
1–10 („kadrów”) architektury. Barwy pochodzą
z książki kolorów i są ułożone odcieniami na
kole. Powstały 3 komplementarne zestawy barw
(7 barw w każdym). Tonacje są reprezentantami
typowych zaobserwowanych w architekturze ludowej barw. Zestawy (oznaczone: A, B, C) składają
się z bieli i kolorów naturalnych, w większości
o niewielkim nasyceniu, i tworzą grupę kolorów
chłodnych (błękity), ciepłych (brązy) i zielonych
(paleta mieszana).

Projekt zestawów kolorystycznych
Inspirac ja – kroszonki i ceramika

Plakat zawiera podsumowanie tendencji kolorystycznych w ceramice i kroszonkarstwie: jest
to zestawienie wszystkich barw sparametryzowanych za pomocą wzorników, zaczerpniętych
z próbek fotografii 1–10 („kadrów”) ceramiki,
szkła i kroszonek. Barwy pochodzą z książki kolorów i są ułożone odcieniami na kołach: koło
wewnętrzne – kroszonki, koło zewnętrzne – ceramika. W przypadku zestawów inspirowanych
ceramiką i kroszonkami – powstały 3 zestawy
barw (9, 9 i 8 barw). Te trzy zestawy zbudowane
są z 14 kolorów, jednak zasada łączenia kolorów
ze sobą jest za każdym razem inna i odzwierciedla prawidła zastosowane w sztuce ludowej.

Zestawy A, B, C:
Barwy w obrębie zestawów kolorystycznych
mogą być stosowane:

Zestaw D:
• w dowolnych proporcjach,
• pozwala na użycie jako tła tylko jednego koloru (do wyboru z 8 kolorów zestawu) oraz tylko
koloru białego jako akcent. Taka kompozycja jest

• w dowolnej ilości kolorów (najlepszy efekt wizualny daje co najmniej 4 z 6 kolorów zestawu),
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odzwierciedleniem typowej kroszonki lub ceramiki, gdzie tło kompozycji jest jednokolorowe,
intensywne, a wybrane, wydrapane akcenty –
zbliżają się barwą do barwy białej.

branych elementach folkloru opolskiego. Są propozycją graficzną, nie stanowią jedynej, koniecznej
formy wizualnej do opisywania i promowania
dziedzictwa opolskiej sztuki ludowej. Powstałe
zestawienia to palety odwzorowujące, czyli zawierające barwy „przeniesione” za pomocą wzornika
z analizowanych obiektów sztuki ludowej. Fakt, że
są to kolory odzwierciedlające „stan istniejący” –
nie powoduje, że zaproponowane zestawy należy
wykorzystywać jedynie jako ilustrację elementów
sztuki ludowej. Wszystkie z zaproponowanych
zbiorów kolorów mogą mieć funkcję odwzorowującą, interpretującą oraz kreacyjną. Opracowane
zestawy kolorystyczne mogą być wykorzystane w:

Zestaw E:
• pozwala na użycie jako tła tylko koloru białego i czarnego. Kolejnym kolorem akcentującym
kompozycję barwną jest czerwony, a potem –
inne kolory. To typowy zestaw odzwierciedlający
zasady stosowane w zdobnictwie ceramiki, gdzie
„tło”, czyli baza ceramiczna kompozycji, może
być biała lub czarna, a kolejne kolory „pojawiają
się” w kompozycji w określonej kolejności.

• identyfikacji tożsamości i wydarzeń związanych
ze sztuką ludową regionu,

Zestaw F:
• pozwala na użycie jako tła tylko koloru brązowego. Kolejnym kolorem akcentującym kompozycję
barwną jest biały, a potem – inne kolory. Ten zestaw odzwierciedla kolory naturalne tła w ceramice – ciemne tło bywa czasem uzyskane przez
ciemnobrązowy, niejednorodny kolor glinki.

• promocji w postaci materiałów graficznych
i multimedialnych,
• opracowaniu elementów wystawienniczych.
Powyższa kolorystyka nie powinna być bezpośrednio powielana i aplikowana:

Plakaty prezentujące zestawy kolorystyczne są
załącznikami do dokumentacji, są też dostępne
w pomniejszeniu A4.

• jako gotowy kod kolorystyczny w systemach
informacji wizualnej w przestrzeni publicznej,

w różnych mediach

• jako paleta kolorystyczna w architekturze (projekty elewacji itp.),

Wskazane palety są wskazaniem odcieni, ich nasycenia i jasności występujących najczęściej w wy-

• jako paleta kolorystyczna dla form rzeźbiarskich i małej architektury.

Wskazanie użycia palety kolorystycznej
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Warunkiem koniecznym do uzyskania prawidłowego projektu jest dbałość o jego kontekst wizualny
z otoczeniem, spójność z pozostałymi elementami
graficznymi projektowanych komunikatów, skalą
i sposobem ich prezentacji, a także czytelnością kolorów (która jest zależna od wszystkich powyższych
czynników kompozycji). W miejscowościach kultywujących dziedzictwo zdobnictwa i kolorystyki
Śląska Opolskiego można zaobserwować prośby
przeniesienia elementów ornamentyki na architekturę lub uczynienia z nich obiektów dekoracyjnych.
Próby te nie dostarczają prostej recepty, jak powinna wyglądać transpozycja, np. drobnej ornamentyki
kwiatowej na budynkach. Na ilustracji obok – kilka
przykładów współczesnego zastosowania ludowego
wzornictwa. Przykładem kreatywnego zastosowania opracowanych zestawów kolorystycznych jako
elementów promocyjnych jest 10 pocztówek pokazujących architekturę i rękodzieło oraz lokalną gwarę Śląska Opolskiego. Zaprojektowane karty pocztowe zostaną przekazane Muzeum Wsi Opolskiej
i stowarzyszeniom: Kraina św. Anny oraz Brzeska
Wieś Historyczna jako podziękowanie za pomoc
merytoryczną udzieloną w trakcie opracowywania
tego projektu.
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Koncepc je
stworzone dla
projektu „Sztuka
ludowa na Opolszczyźnie – od analiz
do dizajnu”
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Z aplikacji mogą skorzystać również osoby

Projekty grupy krakowskiej

mieszkające w regionie.

Przygotowane przez studentki Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział
Form Przemysłowych, Katedra Metodyki
Projektowania

Wielość i różnorodność motywów przewijających się przez region o tak złożonej historii zrodziła w nas potrzebę klarownego
zaprezentowania bogactwa Opolszczyzny

Opiekunki: prof. Maria Dziedzic, mgr Anna
Szwaja

zarówno turystom, jak i mieszkańcom.
Źródłem odniesienia był dla nas małopolski
wzornik inspiracji etnograficznych, znajdujący się na stronie Muzeum Etnograficznego

WZORNIK KODÓW KULTUROWYCH
OPOLSZCZYZNY – APLIKACJA

w Krakowie.
Z naszych obserwacji wynika, że informacje

Autorki: Katarzyna Gierat, Joanna Guzik,

dotyczące regionu oraz zagadnień takich

Anna Łukasik, Agata Pleciak, Alicja

jak np.: opolski strój ludowy, opolska por-

Prussakowska

celana, porozrzucane są po różnych publikacjach i stronach internetowych. Prowadzi

Celem projektu jest propagowanie ko-

to do konieczności korzystania z wielu

dów kulturowych istniejących w regionie.

przewodników, przez co turysta może czuć

Podążanie śladami kodów kulturowych

się zagubiony i zdezorientowany. Brakuje

może być ciekawym sposobem na poznanie

również przewodnika przedstawiającego

regionu i kultury Śląska Opolskiego. Naszym

najważniejsze kody kulturowe.

założeniem jest poszerzenie wiadomości na
temat rzemiosła, zabytków czy kulinariów

Aplikacja, jako forma interaktywnego

oraz umożliwienie kontaktu z lokalnymi

przewodnika, pozwala użytkownikowi za-

wytwórcami. Aplikacja ma na celu skłonić

planować zwiedzanie według własnych

przyjezdnych do aktywnego wypoczynku

upodobań.

i odkrywania regionu.
Informacja o aplikacji znajduje się w punkGłówną grupą docelową projektu są turyści

tach informacji turystycznej oraz muzeach

przybywający do regionu Opolskiego. Duży

na terenie Opolszczyzny. Użytkownik ma

ich odsetek stanowią pielgrzymi przybywa-

możliwość pobrania aplikacji poprzez wej-

jący do sanktuarium na Górze św. Anny.

ście na stronę lub zeskanowanie QR kodu.
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ZABYTKI

UBIÓR

UBIÓR

NATURA

NATURA

NATURA

RZEMIOSO

RZEMIOSŁO

RELIGIA

W menu startowym użytkownik ma do wyboru kategorie związane m.in.z rzemiosłem,
tradycją, kulinariami czy elementami architektury. Każda z kategorii zawiera w sobie
zbiór informacji opatrzonych licznymi zdjęciami. W aplikacji znajdują się dane kontakPRZEMYSŁ
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towe do lokalnych wytwórców, zajmujących
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OPIS

Do robienia kroszonek metodą
rytowniczą używa się jaj o białej
skorupie (pozwala to na osiąganie
wyrazistego wzoru), które gotuje się
(preparuje) przez 3 do 4 godzin.
Zgodnie z tradycją było to zawsze jajo
pełne. W dzisiejszych czasach
kroszonki wykonuje się coraz częściej
na wydmużce zaś w przypadku jaja
strusia jest to zawsze pusta skorupa.
Moim zdaniem jest to jednak
naruszenie pewnej symboliki jajka
jako źródła życia, a sama jest
obrazem swego rodzaju pustki. Idąc
dalej tym tokiem myślenia, to czy

STEMPLE

się konkretnym rzemiosłem. Osoby zainteresowane odwiedzeniem miejsc wyszcze-

OPIS

gólnionych w aplikacji mogą skorzystać ze
wskazówek dojazdu zamieszczonych na maPRZEMYSŁ
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pach połączonych z nawigacją w telefonie.
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Użytkownik, który zechce zapoznać się np.
z techniką kroszonkarstwa lub odtworzyć
tradycyjną potrawę Opolszczyzny, znajPRZEMYSŁ
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CERAMIKA KROSZONKI

Joanna Guzik, Anna Łukasik, Agata Pleciak, Alicja
Prussakowska, Katarzyna Gierat
studia stacjonarne 2 st., rok I, rok akademicki 2013/2014
Aplikacja: Wzornik Kodów Kulturowych

OPIS

Prowadzący: mgr Kamil Kamysz
Projektowanie Interfejsu
Katedra Komunikacji Wizualnej
Wydział Form Przemysłowych
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

STEMPLE

ŚWIĘCI OPOLSCY

• wykorzystanie naturalnych materiałów,
• możliwość wytwarzania przez lokalnych

Autorki: Joanna Guzik, Katarzyna Gierat

rzemieślników,

Zestaw figurek (św. Anna Samotrzecia i św.

Docelowe miejsce sprzedaży to: sklepy z pa-

Jacek, a w przyszłości kolejni święci) po-

miątkami, kramy z pamiątkami znajdujące

siadający charakter edukacyjny – nauka

się przed sanktuarium, sklepy z dewocjo-

żywotów świętych, ikonografii, symboliki

naliami, sklepy z pamiątkami lub sklepik

kolorów i atrybutów, ale również próba

znajdujący się w Muzeum Wsi Opolskiej,

uświadomienia użytkownikowi, dlaczego te

w regionalnych muzeach.

postacie są ważne dla Śląska oraz jaką rolę
pełnią osoby świętych w religii katolickiej

Projekt skierowany jest do:

(kiedyś często były to osoby świeckie, modli-

• dzieci w wieku od 3 do 7 lat,

twy nie są kierowane do nich, ale przez ich

• pielgrzymów odwiedzających sanktuarium,

wstawiennictwo [pośrednictwo] do Boga, co

• turystów.

Kościół katolicki mocno podkreśla). Istotna
jest także promocja regionu, zwłaszcza

Inspiracją do projektu była figura znajdu-

jego charakteru pielgrzymkowego. Forma

jąca się w sanktuarium na Górze św. Anny,

figurki – statyczna układanka, a nie pacynka

postać św. Anny oraz święci związani z re-

czy lalka, nie pozwala na zabawę w „teatr”

gionem i pielgrzymkowy charakter miej-

i angażowanie jej przedstawiającej osobę

sca. Inspirowała nas także kultura regionu,

świętą do ról, których nie powinna przybie-

zabawki o charakterze religijnym istnieją-

rać (w których nie powinna się pojawiać).

ce za granicą oraz Warsztaty Krakowskie,

Proponowana figurka świętego nie pozwala

w których wykonywano drewniane zabawki/

również na negatywne skojarzenia i odnie-

figurki, zaprojektowane przez artystów pla-

sienia do szmacianych lalek wykorzystywa-

styków, a wykonane przez zawodowych rze-

nych w magii i okultyzmie.

mieślników i malowane farbami wodnymi
lub olejnymi przez dzieci według projektów

Założenia:

Zofii Stryjeńskiej oraz własnych pomysłów.

• projekt figurki/pamiątki o funkcji edukacyjnej,

Nasze spostrzeżenia dotyczące rynku

• promocja regionu, ze szczególnym

zabawek:

uwzględnieniem sanktuarium na Górze św.

• obecnie dostępne pamiątki przeznaczo-

Anny,

ne dla dzieci nie odnoszą się do miejsca,
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z którego pochodzą (np. kolorowa sprężyna,
Monster High),
• obrazki z wizerunkami świętych lub papieża przeznaczone są raczej dla dorosłych niż
dla dzieci,
• takie same pamiątki sprzedawane są
w różnych regionach Polski,
• większość pamiątek o niskiej jakości produkowana jest w Chinach,
• naturalne materiały, jak drewno, filc czy
tkanina zastąpione zostały przez plastik.
Wniosek: na rynku brakuje pamiątek o charakterze religijnym, przeznaczonych dla
dzieci.
Figurka ma formę statycznej układanki,
składającą się z kilku pomalowanych drewnianych elementów, które po złożeniu
tworzą sylwetkę osoby świętej wraz z atrybutami (możliwe jest jedno prawidłowe
ułożenie).
Książeczka znajdująca się w zestawie z figurką zawiera informacje dotyczące osoby
świętej, wyjaśnienie ikonografii oraz modlitwę (treść książeczki, przede wszystkim
modlitwy, zostanie wcześniej przedstawiona odpowiedniej władzy kościelnej do
zatwierdzenia).

70

ZAWIJKA – NOWA FORMA CHUSTY

dla kobiet w każdym wieku i o różnych
upodobaniach estetycznych.

Autorka: Joanna Guzik
Założona na szyję staje się wygodnym szaProjekt jest propozycją chusty, która po-

likiem/kominem, na plecy – bolerkiem, roz-

przez swoją wielofunkcyjność pozwalałaby

ciągliwy materiał pozwala na naciągnięcie

na ocieplenie różnych partii ciała.

jej na głowę jak kaptur.

Chusta jest bardzo ważnym elementem

Wykonana z elastycznej dzianiny, świetnie

opolskiego stroju regionalnego, uży-

dopasowuje się do każdego typu sylwetki.

wana była jako nakrycie głowy (satka),

Na brzegach znajdują się guziki, które po-

jako kamizelka lub zarzucona na plecy

zwalają na jej zapięcie. Czarny kolor zawijki

(płachetka).

nawiązuje do tradycyjnego stroju opolskiego, równocześnie czerń pochłania promie-

Do lat 30. XX w. kobiety, również na Śląsku

niowanie słoneczne, noszenie jej w zimie

Opolskim, nie nosiły płaszczy ani kurtek,

dodatkowo nas rozgrzewa.

zamiast tego powszechnie stosowane były
chusty odziewcze. Sylwetka kobiety przypo-

Metka z haftem opolskim dodatkowo pod-

minała wówczas snop siana kojarzony ze

kreśla rodowód zawijki i inspirację kulturą

zdrowiem, siłą i dostatkiem.

regionu Opolszczyzny.

Zawijka powstała z inspiracji kobietą – snopem, jest równie wielofunkcyjna co chusta,
może być noszona na wiele sposobów.
Założenia:
• wykorzystanie naturalnych materiałów,
• zapewnienie komfortu użytkowania,
• możliwość dostosowania do potrzeb, ocieplenia poszczególnych partii ciała, zwłaszcza
pleców.
Zawijka poprzez swoją prostą formę
i czarny neutralny kolor przeznaczona jest
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ZESTAW STEMPLI DO TKANIN

Projekt zestawu stempli do tkanin adresowany jest do uczestników warsztatów

Autorka: Anna Łukasik

prowadzonych w muzeum, do turystów
odwiedzających region, oraz do lokalnych

Głównym celem projektu jest rozpowszech-

twórców ludowych, dla których stanowiłby

nianie kodów kulturowych związanych z re-

dodatkowy zestaw narzędzi pracy.

gionem Opolszczyzny oraz przynależności
do miejsca i budowania tożsamości przez

Inspiracją dla projektu były stemple i tkani-

mieszkańców.

ny znajdujące się w Muzeum Wsi Opolskiej
o interesującej kompozycji oraz widocznych

Projekt stempli do tkanin ma dwa główne

odwołaniach do tradycyjnych kwiatowych

cele. Pierwszym z nich jest cel edukacyj-

motywów. Zainspirował mnie również haft

ny, który przewiduje warsztaty dla dzieci

opolski, prezentowany przez twórczynie

i młodzieży prowadzone przy Muzeum

ludowe i bogactwo motywów kwiatowych

Wsi Opolskiej. Warsztaty te uwzględniały-

pojawiających się w tradycji Opolszczyzny,

by prezentację starych technik zdobienia

takich jak kroszonkarstwo, kwiaty z bibuły,

tkanin, ale również dawałyby uczestni-

malowane na ceramice, czy tradycja wysy-

kom możliwość budowania własnego

pywania kwiatowych kobierców podczas

ornamentu, zarówno w oparciu o suge-

święta Bożego Ciała.

rowane w projekcie motywy, jak i własną
wyobraźnię.

Zestaw stempli pozwala użytkownikowi na
budowanie z nich wzorów kojarzących się

Drugim ważnym aspektem projektu jest

z tradycją Opolszczyzny, ale także pozwala

cel promocyjny, który uwzględnia sprzedaż

na pewną dowolność i kreację.

całego zestawu lub pojedynczych klocków
w muzeum, przez co automatycznie wzbogaca ofertę pamiątek pojawiających się na
tamtejszej półce sklepowej, dzięki czemu
osoby biorące udział w warsztatach będą
mogły zakupić sobie taki zestaw i używać
go w domu. Uwzględniona została również
możliwość sprzedaży gotowych, ozdobionych przez lokalnych wytwórców, chust, zasłon lub bieżników.
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SKRZYNEK – MEBEL INSPIROWANY LUDOWYMI SKRZYNIAMI WIANNYMI

ponieważ mebel wykorzystuje kolorystykę
i motywy dekoracyjne typowe dla skrzyń tego
regionu, podkreślające skąd pochodzi jego

Autorka: Agata Pleciak

właścicielka.

Cel:

Inspiracja:

Celem projektu jest wykorzystanie dorobku

Z pozoru przypomina zwykłą skrzynkę. Tym

kultury ludowej z terenów Śląska Opolskiego

niemniej, właściwym źródłem inspiracji do

we współczesnym wzornictwie, aby dziedzic-

projektu były ludowe skrzynie wianne – ich

two tego regionu nie pozostało zamknięte

prostota, funkcjonalizm, dekoracja, a przede

tylko w skansenie. Tym samym projekt sto-

wszystkim ich wartość sentymentalno-symbo-

suje lokalne kody kulturowe, w celu podtrzy-

liczna. W niej składany był posag, czyli wiano

mania tożsamości kulturowej mieszkańców

przyszłej panny młodej. Zwyczajowo była to:

Opolszczyzny. Odwołuje się do wartości,

pościel, odświętna odzież (w tym strój ślubny),

które tkwią w tej kulturze, a o których my

pierzyna, poduszki, ręczniki, obrusy, garnki,

na co dzień zapominamy. Są nimi: rodzina,

bielizna własnoręcznie haftowana. Po ślubie

dzieciństwo, pochodzenie, pamięć, tożsa-

służyła właścicielce także do przechowywania

mość. Głównym zadaniem projektowym jest

jej osobistych rzeczy: korali i biżuterii, pienię-

opracowanie prostego mebla z wydzielonym

dzy, książeczki do nabożeństwa, gromnicy, ró-

schowkiem na przedmioty osobiste i pamiątki

żańca oraz dokumentów. Te wszystkie drobne

z przeszłości.

przedmioty mógł pomieścić tzw. półskrzynek,
czyli dodatkowa, niewielka komora, znajdują-

Nazwa:

ca się wewnątrz skrzyni. Nazwa mebla została

„Skrzynek” – mebel inspirowany ludowymi

bezpośrednio zaczerpnięta z określenia na

skrzyniami wiannymi.

tę skrytkę. Skrzynia była więc meblem osobistym, często podpisanym imieniem lub inicja-

Użytkownik:

łami, z wewnętrznym schowkiem, w którym

Większość z nas posiada takie pamiątki, skła-

kobieta trzymała swoje skarby. „Przechodziła”

dają się one na naszą tożsamość. Jednak

wraz z nią z domu rodzinnego, zachowując

wydaje się, że kobiety mają większą potrzebę

pamięć o tamtym miejscu i czasie.

gromadzenia tych przedmiotów w jednym
miejscu. Dlatego właśnie one, bez względu

Jak działa:

na wiek, są głównym odbiorcą tego projektu.

Mebel ma prostą formę. Jego wewnętrzna

Szczególnie wyróżnione zostały Opolanki,

struktura składa się z dwóch przestrzeni-ko-
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mór. Pierwsza przeznaczona jest na codzienne przedmioty, jak książki, płyty. Druga komora, dostępna po obróceniu mebla, to skrytka
do przechowywania pamiątek z naszego
dzieciństwa, pamiątek po przodkach, przedmiotów niosących silny ładunek emocjonalny oraz elektronicznych nośników pamięci.
Ściana skarbczyka została zaakcentowana
dekoracją zaczerpniętą z malowanych skrzyń.
Ukrywa w sobie zasuwki, zabezpieczające
przed przypadkowym otwarciem. Mebel wykonany jest ze sklejki z wykorzystaniem tradycyjnych łączeń stolarskich na wczepy proste.
Ta technologia, choć uproszczona, również
została zaczerpnięta z dawnych skrzyń.

LAUBA

Inspiracją dla projektu są charakterystyczne elementy architektury opolskiej.

Autorka: Alicja Prussakowska

Zauważyłam analogię pomiędzy laubami
a dziecięcymi domkami, namiotami z tka-

Lauba to projekt domku z tkaniny, przezna-

niny i stąd zrodził się pomysł na zaprojek-

czonego dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

towanie domku, który byłby dostawiany do
innych obiektów – ściany, stołu, szafy lub

Głównym celem projektu lauby jest bu-

stawiany np. w korytarzu czy w progu po-

dowanie tożsamości dzieci zamieszkują-

koju, stanowiąc pewnego rodzaju przejście

cych region Opolszczyzny. Na domkach

oraz pełniąc przy tym przypisywaną laubie

z tkaniny nadrukowane są wzory istnieją-

funkcję przedsionka.

cych niegdyś laub (ozdobnych ganków).
Obcując z takim obiektem na co dzień,

Zestaw składa się z pokrowca z tkaniny

dziecko naturalnie „przenosi” istniejące

z nadrukowanym wzorem, tekturek, które

dawniej elementy architektury, detale do

wkłada się do pokrowca, i które usztywniają

swojego codziennego życia, nie pozwala-

konstrukcję oraz książeczki, która opowia-

jąc im popaść w zapomnienie. Gible, paz-

da historię laub na Opolszczyźnie. Domek

dury, konsole znowu funkcjonują w prze-

kupuje się w formie płaskiej paczki. Dziecko

strzeni domu. Dołączona do zestawu

wraz z rodzicami składa domek poprzez

książeczka opowiada o genezie powstania

wkładanie tekturek do odpowiednich kie-

laub, opisuje ich typy i detale. To daje

szeni pokrowca. Jest to obiekt wolnostoją-

dziecku szansę na „zżycie się” z tym obiek-

cy, który w zależności od potrzeb i fantazji

tem, poznanie jego historii i oraz daje po-

dziecka może „wędrować” po całym domu.

czucie bycia współczesnym mieszkańcem
lauby opolskiej. Projekt ten jest również
odpowiedzią na naturalną potrzebę dziecka do wydzielania sobie własnej przestrzeni, chowania się, budowania kryjówek. To
rozwiązanie projektowe jest alternatywą
wobec istniejących rozwiązań dostępnych
na rynku. Jest to projekt, który wprowadza
inną jakość do wnętrza, stojąc w opozycji do krzykliwych, kolorowych domków
i namiotów.
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TUTEJSZY.PL – APLIKACJA I STRONA
WWW NA URZĄDZENIA MOBILNE

Projekty grupy opolskiej przygotowane
przez projektantów wywodzących się lub
mieszkających w regionie

Autorzy: Agnieszka Woźniak i Damian

Opiekunka: Anna Zabdyrska

Chomątowski
Aplikacja służy promocji i wyszukiwaniu
regionalnego produktu. Za jej pośredni
ctwem użytkownik może dowiedzieć się,
gdzie w pobliżu znajdują się interesujące go
produkty czy usługi. Możliwe jest to dzięki
wykorzystaniu nawigacji w urządzeniach
mobilnych.
Tutejszy.pl ułatwia dotarcie osobie zainteresowanej regionalnym produktem lub
usługą do osoby je oferującej. Każda usługa
zamieszczona na stronie i w bazie danych
aplikacji jest wcześniej sprawdzana przez
specjalistów z instytucji zaproszonych do
współtworzenia projektu (np. Muzeum Wsi
Opolskiej, Stowarzyszenie Krainy św. Anny
itp.). Poprzez weryfikację oferty, konsument
ma gwarancję jakości i lokalności produktu, którego nie znajdzie w supermarkecie.
Pomaga to w świadomym zakupie.
Projekt może przyczynić się do zmiany
kultury kupowania. Forma sprzedaży prze
niesiona ze sklepu (stoiska) do domu (pracowni / warsztatu) daje możliwość innego
kontaktu między konsumentem a sprzedawcą. Okazja do zobaczenia pracowni
lub warsztatu twórcy, kameralny charakter
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sytuacji, możliwość do spokojnej rozmowy

doświadczeń. Zwiększa także świadomość

pozwalają na lepsze poznanie produktu

konkurencji w regionie, co pozytywnie wpły-

i procesu jego powstawania. Takie odkry

na na jakość usług. Konsument ma także

wanie dobrodziejstw Opolszczyzny pozwoli

możliwość porównania różnych ofert.

czerpać przyjemność i satysfakcję ze zwiedzania i kupowania. Z czasem może stać się

Aplikacja przeznaczona jest dla osób:

pomysłem na spędzanie czasu.

• chcących szybko znaleźć wiarygodny produkt regionalny, w tym dla osób zaintere

Aplikacja jest odpowiedzią na rosnące za-

sowanych zdrową, tradycyjnie wytwarzaną

interesowanie wśród młodych osób lokal

żywnością,

nym produktem czy rękodziełem, które

• będących w podróży (turysta, pielgrzym,

zazwyczaj dostępne są tylko na okazjonal

przejezdny),

nych kiermaszach, jarmarkach. Niemniej

• dla twórców, którzy chcą zareklamować

jednak statystyki wskazują spadek ilości

swój produkt.

osób zajmujących się twórczością ludową.
Spowodowane jest to nieopłacalnością wy

Grupą docelową są osoby młode korzystają-

konywanego zawodu. Jedną z przyczyn ta-

ce z aplikacji w urządzeniach mobilnych czy

kiego stanu jest słaba promocja i problem

też serfujące w sieci w celu znalezienia inte-

z dostępem do usług.

resujących ich produktów. Szczególnie polecana jest osobom podróżującym własnym

Projekt Tutejszy.pl stwarza alternatywę

środkiem transoportu, chcącym odkrywać

dla tradycyjnej formy reklamy (promocji)

to, co najlepsze może zaproponować im lo-

i sprzedaży. Niweluje lub zmniejsza dodat-

kalny rynek. Ważna jest dla nich jakość pro-

kowe koszty związane z handlem i promocją

duktu i jego ekologiczność.

(czynsz, opłata za stoisko, dojazd, materiały
reklamowe itp.). Dodatkowo przeniesienie

Aplikacja jest także dla ludzi, którzy lubią

promocji do urządzeń mobilnych sprawia,

mieć wybór, są świadomi korzyści płynących

że zbędna staje się reklama na bilboardach,

ze wspierania lokanej gospodarki. Wiedzą,

co może przyczynić się do oczyszczenia

że kupując produkt wpływają na podtrzymy-

krajobrazu.

wanie tradycji.

Dodatkową zaletą Tutejszy.pl jest zebra-

Tutejszy.pl jest także dla użytkowników, któ-

nie danych kontaktowych do wytwórców

rzy chcieliby czegoś spróbować a nie mają

co umożlia ich wspólny kontakt i wymianę

pomysłu co to mogło by być, w tym wypad-
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ku pomaga zakładka „proponowane”, która
prezentuje konkretne produkty czy usługi

Ap
wy

(np. kulinaria).
Użytkownik aplikacji ma możliwość korzystania z funkcji zapamiętywania wyborów.
Tutejszy.pl ma także funkcję przypominania,
gdy jesteśmy w pobliżu wcześniej wybra
nego celu. Funkcja logowania się na stronie
i aplikacji umożliwia synchronizowanie zapisanych danych w aplikacji z tymi ze strony
internetowej.
W procesie projektowym duży nacisk został położony na funkcjonalność. W aplika
cji produkty i usługii zostały pogrupowane
w kategorie. Wybór kategorii następuje
poprzez wybór z menu ikony symbolizującej
daną dziedzinę.

Wyszukiwanie
produktu

Szybkie
docieranie
do celu

Baza
twórców

Świadome
zakupy

Dobra
jakość

Możliwość
zobaczenia
warsztatu

Tutejszy.pl lokalizuje wszystkie miejsca
w okolicy i wyznacza trasy, przez co zwiększa szybkość dotarcia do celu.

Aplikacja na urządzenia mobilne ułatwiająca
wyszukanie i dotarcie do lokalnego produktu

Wyszukiwanie
produktu

Szybkie
docieranie
do celu

Funkcja
„zapamiętaj”

Funkcja
„przypomnij”

Baza
twórców

Świadome
zakupy

Kontakt
do twórcy

Możliwość
poznania
twórcy

Dobra
jakość

Możliwość
zobaczenia
warsztatu

Wymiana
doświadczeń

Wsparcie
dla ginących
zawodów

logowanie

kategorie (widok: ikony)

rejestracja

wybór kategorii (lista)

wybór kategorii (ikony)

menu główne (użytkownik niezalogowany)

menu (wysuwane z prawej strony)

proponowane

Damian Chomątowski
KONTO
ustawienia konta
wyloguj
Nawiguj do punktu

Nawiguj do punktu

Pokaż na mapie

Pokaż na mapie

Zapamiętaj

Zapamiętaj

Przypomnij

Przypomnij

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość

koronkarstwo

kartki ozdobne

rzeźba ludowa

USTAWIENIA APLIKACJI
skan wyników (do 15 km)
hafciarstwo

malarstwo

komórkowy transfer danych
dostęp do mojej lokalizacji
kroszonkarstwo
przetwory
REGULAMIN I ZASADY

okno pisania wiadomości

Wiadomość

wybrane kategprie

proﬁl sprzedającego

wybory (na mapie)

Anna Kowalska | miód

Agnieszka Woźniak

Anna Kowalska | miód

ul. Srebrna 19/5, 45-655 Opole

haft | kroszonkarstwo | malarstwo

ul. Srebrna 19/5, 45-655 Opole

DO: Agnieszka Woźniak
miód
Dzień dobry Pani Agnieszko,
Jestem zainteresowany Pani obrazem olejnym „Sosny”? Czy nadal
można go kupić? W jakich godzinach
można Panią zastać
w domu?
Pozdrawiam

150

Anna Kowalska

350

Janina Szczygieł
Nawiguj do punktu

m

ul. Stalowa 12/5

m

45-655 Opole

WYŚLIJ

tel.: 783 456 981
Pokaż na mapie
Zajmuję się głównie malarstwem
olejnym, kroszonkarstwem i haftem
Zapamiętaj
krzyżykowym. Dwie ostatnie umiejętności posiadłam dzięki mojej babci
Przypomnij
a malarstwo stało się dla mnie pasją
życiową. Zapraszam serdecznie do
Napisz wiadomość
odwiedzenia mojej pracowni w Opolu.

menu główne (sprzedawcy)

700
m

150

m

Nawiguj do punktu

750

ul. Srebrna 19/5, 45-655 Opole

m

Przypomnij

Usuń z listy wyborów

m

Zapamiętaj
Przypomnij
Napisz wiadomość

Napisz wiadomość

700

Zapamiętaj

Roman Giertych

Nawiguj do punktu

m

750

Zapamiętaj

m

ul. Biała 12/3, 45-200 Strzelce
Pokaż na mapie

jabłka

mail: agwoz@tut.pl
Nawiguj do punktu

XYZ

150

700

Usuń z listy wyborów

m

Przypomnij
ul. Jakuba 17, 45-655 Zagwiździe
Napisz wiadomość
Usuń z listy wyborów
1 km

100 km

1 km

ustawienia (menu sprzedawcy)

ustawienia konta

ustawienia konta

ustawienia konta

ustawienia konta

ustawienia konta

DANE OSOBOWE

DANE OSOBOWE

GALERIA ZDJĘĆ

GALERIA ZDJĘĆ

GALERIA ZDJĘĆ

OPIS

imię i nazwisko

GALERIA ZDJĘĆ

adres

zdjęcia produktów / usług

zdjęcia produktów / usług

Zmień zdjęcie
Usuń

telefon

zdjęcia produktów / usług

e-mail
kategorie działalności

Zrób zdjęcie
Dodaj z albumu zdjęć

Usuń zdjęcie

100 km

GRAJFKA– SERIA PUBLIKACJI EDUKACYJNYCH DLA MUZEUM WSI OPOLSKIEJ

zabaw. Cała seria uczy konkretnych umiejętności, takich jak: haftowanie, zdobienie
jajek, wikliniarstwo, malowanie porcelany,

Autorzy: Agnieszka Woźniak

koronkarstwo. Przy okazji informuje o tradycyjnym stroju ludowym i obyczajach.

Grajfka (śląskie słowo oznaczające
umiejętność) jest serią książeczek dla dzieci

Przez czytanie i wypełnianie dziecko pozna-

umożliwiających kreatywne rozwinięcie

je kulturę ludową i uczy się różnych zdolno-

umiejętności. Tytuł publikacji to zarazem

ści, zachęcane jest także do wykorzystania

imię fikcyjnej postaci, która z każdą

teorii w praktyce. Dzięki prostym polece-

kolejną stroną przekazuje dzieciom

niom zwykłe zainteresowanie może przero-

wiedzę dotyczącą tradycji i obrzędów

dzić się w prawdziwą pasję.

z Opolszczyzny. Książeczki mają na celu
wsparcie szerzenia wiedzy o tradycji, która
jest coraz rzadziej przekazywana kolejnym
pokoleniom (problem ten został zauważony
podczas spotkań warsztatowych z twórcami
ludowymi).
Książeczki są formą promocji oraz uzupełnieniem oferty edukacyjnej Muzeum Wsi
Opolskiej, które nie posiada materiałów
tego typu skierowanych do dzieci. Seria
wydawnicza jest przeznaczona dla dzieci
w wieku szkolnym. To także dobry wybór
dla rodziców, którzy chcą miło i kreatywnie spędzić czas ze swoimi pociechami.
Docelowo publikacja będzie do nabycia
w muzeum, a także będzie służyła jako materiał edukacyjny na warsztatach organizowanych przez tę instytucję.
Każda z książeczek jest rodzajem kolo-

18

rowanki, zestawem „ćwiczeń”, zeszytem
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GRACZKI, GRAJFKA – GRA PLANSZOWA
PROMUJĄCA KRAINĘ ŚW. ANNY

-domki – po 10 sztuk w czterech kolorach;

Autorka: Lidia Pieczonka

Maksymalna liczba graczy wynosi 4. Każda

karty do gry w ilości 50 sztuk.

z osób wybiera jeden z czterech dostępnych
Projekt gry planszowej oparty jest na idei

kolorów pionków. Ze stosu potasowanych

nauki poprzez zabawę. Wiedza o regionie

pięćdziesięciu kart każdy z graczy odkrywa

i jego walorach przekazywana jest graczom

kolejno po jednej karcie i ustawia na planszy

dzięki wykorzystaniu na planszy historycz-

wylosowany zabytek, dom czy samochód,

nej mapy Krainy św. Anny. Wyrysowane są

zajmując w ten sposób kolejne miejsca na

na niej najważniejsze zabytki, trasy i ob-

planszy. Każdy z pionków jest w różnym

szary zabudowane. Gracz, poprzez zbiórkę

stopniu punktowany – kolejno zabytek

punktów i konieczność lokowania pionków

(10 p.), dom (5 p.), samochód (3 p.). W sto-

na poszczególnych polach dedykowanych

sie znajdują się karty informujące zarówno

zabytkom regionu, poznaje je. Gra przezna-

o budowie, jak i o możliwości zburzenia po-

czona jest dla dzieci i dorosłych.

szczególnych elementów gry. Wygrywa ten
z graczy, który na planszy ustawi większość

W skład gry wchodzą: plansza 50 x 50 cm;

swoich pionków i po podliczeniu punktów

zabytki w formie pionków – 10 sztuk; pionki-

będzie miał ich największą ilość.

Inwestujesz

Sołectwo

Sołectwo

Przejmujesz

Sołectwo

Przejmujesz

Sołectwo

Przejmujesz

�

�

Sołectwo

Przejmujesz

Budujesz dom

Przejmujesz
�

Sołectwo

Sołectwo

Sołectwo

TEPICH – DYWAN ROBIONY NA SZYDEŁKU INSPIROWANY OPOLSKIM WZORNICTWEM LUDOWYM

PODSTAWA wzoru wykonania dywanu na szydełku:

Autorka: Lidia Pieczonka
Inspiracją do powstania projektu dywanu
były dywany kwiatowe układane na ulicach
z okazji święta Bożego Ciała w parafii Klucz
(miejscowościach Klucz, Zimna Wódka
i Olszowa). Schemat szydełkowy dywanu
oparty jest na kolorach kwiatów używanych do dekoracji w Boże Ciało. Wzór został
częściowo zaczerpnięty z tychże dywanów
tworzonych w Zimnej Wódce, ale również
z typowych wzorów opolskich. Nie zawiera
on motywów sakralnych związanych z tym
świętem, a jedynie wzory z opolskiego rzemiosła po to, aby nadać mu uniwersalny
charakter. Dywan ma zbliżone wymiary do

czytanie wzoru:
- oczko łańczuszka
- oczko Ścisłe
- słupek Z Narzuconą Nitką

dywanów kwiatowych, czyli 100 x 350 cm.

- słupek

Do stworzenia dywanu użyto materiałów

- podwójny słupek

pochodzących z recyklingu, głównie włóczek ze zużytych materiałów bawełnianych.
Dywan wykonany został ręcznie na szydełku
o szerokości 12 mm.

postawowy wzór łączny z czterech elementów

Paleta użytych koloróW:

PAMIĄTKA Z OPOLSZCZYZNY – SERIA
PRODUKTÓW

Inspiracją do stworzenia gołębnika był fakt,
iż region Opolszczyzny charakteryzuje się
współcześnie dużym odsetkiem osób emigru-

Autor: Marek Powiecka

jących na zachód Europy. Produkt symbolizuje więź z Ojczyzną, do której się tęskni i po-

Nadrzędną funkcją serii jest przybliżenie

wraca – jak gołębie do swojego gołębnika.

kultury regionu młodemu pokoleniu poprzez stworzenie zestawów edukacyjnych,

Pod względem formy gołębnik nawiązuje do

mogących stanowić pomoce naukowe

prawdziwych elementów małej architektury

na lekcjach wychowania regionalnego.

– wolnostojących gołębników, kiedyś licznie

Inspiracją do stworzenia serii była potrzeba

występujących na ziemi opolskiej.

współczesnego spojrzenia na folklor opolski i „sprzedania” go w atrakcyjnej formie.

Produkt wykonany jest z drewna, drutu sta-

Dodatkowo produkty mogą stanowić in-

lowego i elementów ceramicznych (ewentu-

teresującą i innowacyjną ofertę pamiątek

alnie masy papierowej).

z Opolszczyzny. Wyjątkiem w serii jest „gołębnik”, którego dodatkowym celem jest

Z drewna wykonano podstawę, trzonek

przypominanie o więzi łączącej z opuszczo-

i gołębnik właściwy. Poprzez nawiercenie

nym krajem, bowiem skierowany jest głów-

w podstawie i gołębniku następuje montaż

nie do emigrantów, którzy opuścili region.

pozostałych elementów drewnianych i drutu
stalowego, do którego przytwierdzone są cera-

GOŁĘBNIK – pamiątka z Opolszczyzny.

miczne (lub z masy papierowej) figurki gołębi.

Gołębnik może mieć różnorakie zastosowa-

HAFT OPOLSKI – pamiątka z Opolszczyzny

nia: jako ozdoba, element wystroju wnętrza,
wieszak na biżuterię, a także jako zestaw

Zestaw haftu opolskiego ma cel edukacyjny,

edukacyjny do samodzielnego montażu na

przeznaczony do wykonania przez uczniów

zajęciach z uczniami szkół podstawowych.

szkół podstawowych na zajęciach z zakresu

Jako gotowy produkt może stanowić pamiąt-

etnografii i kultury regionalnej. Przybliża

kę możliwą do kupienia w punktach informa-

wiedzę o regionie i kształtuje umiejętności

cji turystycznej lub w regionalnych muzeach.

manualne. Może też stanowić pamiątkę
regionalną – do zakupienia w punktach

Projekt skierowany jest do turystów, emi-

informacji turystycznej lub regionalnych

grantów, uczniów szkół podstawowych.

muzeach.
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Projekt dedykowany jest uczniom szkół

Inspiracją do powstania produktu były tra-

podstawowych, turystom, osobom zaintere-

dycyjne korony żniwne wykonywane po

sowanym folklorem Opolszczyzny.

okresie żniw jako wota dziękczynne.

Inspiracją do powstania produktu były ludo-

Produkt może funkcjonować w dwóch

we – tradycyjne hafty opolskie.

wersjach:

Produkt to zestaw kordonków w barwach

1. Ozdoba: w opakowaniu znajduje się stelaż

podstawowych, wykorzystywanych w hafcie

do samodzielnego montażu wykonany z ma-

opolskim i igły. Opakowany jest w tekturo-

teriału biodegradowalnego w kształcie korony

we opakowanie, które pełni jeszcze dodat-

żniwnej w pomniejszonej skali. Do zestawu

kową funkcję – jest nią możliwość złożenia

dołączane jest ziarno wykorzystywane także

tamborka, po wykonaniu haftu „przeobra-

przez regionalnych twórców podczas wykony-

żającego się” w ramkę ekspozycyjną, w któ-

wania tradycyjnych koron: kukurydza, zboża,

rą można haft oprawić i zawiesić na ścianie.

fasola, gorczyca itp., a także instrukcja wyko-

W zestawie znajduje się także instrukcja ob-

nania kleju biodegradowalnego (klej z mąki)

sługi oraz opis tradycji wykonywania haftów

do przyklejenia ziaren. W zestawie znajduje

regionalnych wraz ze zdjęciami.

się opis tradycji wykonywania koron żniwnych
wraz ze zdjęciami oraz instrukcja samodziel-

KORONA ŻNIWNA – pamiątka

nego wykonania mini korony.

z Opolszczyzny
2. Karmnik: w tym wypadku produkt opaProjekt zestawu o celach edukacyjnych, prze-

kowany jest w opakowanie wykonane ze

znaczony do samodzielnego wykonania na

sklejki, która stanowi jednocześnie kwadra-

zajęciach z zakresu etnografii i kultury re-

tową podstawę karmnika dla ptaków. Zestaw

gionalnej z uczniami szkół podstawowych.

zawiera element konstrukcyjny karmnika

Dodatkowo stanowi formę pamiątki z regionu.

w kształcie tradycyjnej korony żniwnej w pomniejszonej skali. Korona jest oklejana przez

Przeznaczony dla turystów, uczniów szkół

użytkownika biodegradowalnym, jadalnym

podstawowych, osób zainteresowanych

przez ptaki, klejem (instrukcja wykonania kle-

folklorem Opolszczyzny.

ju znajduje się w opakowaniu), a następnie
ziarnem. Nadwyżkę ziarna należy wysypać
na podstawę karmika i całość zawiesić na
drzewie lub postawić na parapecie.
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SIEJ TO FEST! – FESTIWAL TRADYCJI

domych odbiorców, osób chcących poszukiwać i wzmacniać własną tożsamość,

Autorki: Maria Bitka, Jowita Lis, Marta

zainteresowanych kulturą i chętnych do

Wolna, Agnieszka Żerdecka

odkrywania nieoczywistych powiązań oraz
do „gospodarzy” – twórców ludowych, lo-

Celem projektu festiwalu jest wykreowanie

kalnych artystów, mieszkańców danej miej-

wydarzenia łączącego tradycję ze współ-

scowości. Gośćmi festiwalu będą głównie

czesnymi odniesieniami do: sztuki, muzyki

młodzi mieszkańcy miast, przede wszystkim

i kulinariów; wzmacniającego pozytywne na-

Opola.

stawienie odbiorców do kultury tradycyjnej.
Od pewnego czasu można zaobserwować

Inspiracjami do stworzenia Festiwalu Siej to

rosnące zainteresowanie „powrotem do ko-

Fest! jest multikulturowość województwa

rzeni”, życiem bliżej natury, czerpaniem z lo-

opolskiego oraz ogromny potencjał lokal-

kalnej tradycji. Młodzi ludzie stale „podłącze-

nych tradycji, historii i ludzi.

ni” do Internetu, zaczynają interesować się
kulturą tradycyjną, która staje się źródłem

Po zdiagnozowaniu potrzeb i możliwości

inspiracji, lokalnymi produktami stanowią-

województwa opolskiego, chcemy zapro-

cymi alternatywę dla zaopatrzenia z galerii

ponować dwudniowe wydarzenie z boga-

handlowej. Projektowane wydarzenie ma

tym harmonogramem zajęć artystycznych,

pomóc w odkrywaniu własnych korzeni, łą-

kulinarnych, muzycznych, wizualnych. Da

czyć pokolenia, przekazywać ideę wspólnej

to możliwość lokalnym twórcom zgroma-

pracy i aktywnego spędzania czasu. Celem

dzenia się w jednym miejscu i zaprezen-

jest także aktywizacja i integracja różnych

towania swoich możliwości w nowatorski

środowisk: twórców ludowych, artystów,

sposób.

muzyków, wytwórców ekologicznej żywności
i odbiorców. Projekt ma także na celu stwo-

Efektem projektu będzie wydarzenie, jakie-

rzenie przestrzeni, w której odbiorca stanie

go nie ma jeszcze na terenie województwa,

się współtwórcą wydarzenia poprzez twór-

które zaprezentuje i wypromuje poten-

czą aktywność, zogniskowaną wokół tematu

cjał Opolszczyzny w alternatywny sposób.

przewodniego, wybieranego corocznie dla

Dzięki festiwalowi Siej to Fest! ludzie będą

poszczególnych edycji festiwalu.

mogli poznać i uświadomić sobie mnogość
lokalnych obrzędów, historii, produktów

Festiwal skierowany jest przede wszystkim

a przede wszystkim zintegrować się z inny-

do dwóch grup odbiorców: „gości” – świa-

mi ludźmi.
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Plan wydarzenia

Tworzenie wielkiego patchworku nawiązuje
do historii, wielo- i różnorodności kultur,

Czas: Dwudniowa impreza cykliczna (week-

z jakich składa się region. To wspólna pra-

end, koniec maja/czerwiec, 2015 r.),

ca mieszkańców, którzy poprzez dołożenie
swojego kawałka stają się znaczącym ele-

Miejsce: Góra św. Anny (Dom Pielgrzyma,

mentem całej społeczności.

Amfiteatr)
Wydarzenia towarzyszące:
Co roku wydarzenia festiwalowe będzie

• dwudniowy plener malarski pod opieką

scalał jeden motyw przewodni. Podczas

znanego artysty z okolicy,

pierwszej edycji będzie to czereśnia/

• różnego rodzaju warsztaty – dla zróżnico-

drzewko czereśniowe. Inspiracje będą

wanych grup wiekowych, dzieci, starszych,

widoczne w kulinariach, gastronomii, pa-

na bazie rękodzielnictwa, sztuki, wykorzy-

miątce/gadżetach festiwalowych, w pra-

stania potencjału tradycji regionu, np. sa-

cach artystycznych, konkursach dla dzieci.

downictwa,
• wykonanie okolicznościowego muralu –

Główne wydarzenie: Inicjatywa artystycz-

wybrane wcześniej miejsce i zaproszony

na, zespołowa praca mieszkańców i okolicz-

znany w Polsce artysta – mural w przyszło-

nej społeczności, osób przyjezdnych.

ści stanie się ciekawym elementem regionu,
który jednocześnie stanie się wizytówką

Podczas pierwszej edycji planujemy wyko-

festiwalu jak i promocją okolicy (np. ETAM

nanie wielkiego patchworku, składającego

Cru),

się z wielu małych elementów. Rodziny,

• jam session – atrakcje wieczoru zapew-

które uczestniczą w Festiwalu wykonują

nione przez miejscowych muzyków/ koncert

swój fragment, dekorują go, a następnie

amatorów,

przyszywają do całości. W ten sposób po-

• koncerty zaproszonych zespołów (np.

wstaje ogromna narzuta o określonych

Kapela ze Wsi Warszawa, Village Collective),

wymiarach i gamie kolorystycznej (nawią-

• biwak/ targ miejscowych specjałów (od

zującej do opolskiej palety barw), która

lokalnych przedsiębiorców),

podczas drugiego dnia festiwalu zostanie

• wspólne gotowanie przy jednym dużym

rozwieszona na skale przy amfiteatrze (lub

stole,

inne zaplanowane wcześniej rozwiązanie

• pokaz mappingu na skale przy

dekoracyjne).

Amfiteatrze,
• pamiątki festiwalowe,
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• konkurs plastyczny dla szkół podstawowych/ gimnazjum, rozdanie nagród podczas
festiwalu.
Tematy wiodące planowane
na kolejne pięć edycji
festiwalu:
• I edycja: czereśnia
• II edycja: pszczoły/miód
• III edycja: gwara/język
• IV edycja: gołębnik
• V edycja: wulkan

5-50

WROCŁAW
OPOLE
KRAPKOWICE
OLESNO
CZESTOCHOWA
GLIWICE
KATOWICE
KRAKÓW

PATCHWORK

wspólne działanie
uczestników festiwalu

SZTUKA

JEDZENIE

plenery malarskie
mural
warsztaty
z twórcami ludowymi

piknik
wspólne gotowanie
lokalne potrawy

ŚPIEW

TARG

koncerty
jam session
warsztaty śpiewu białego

stoiska

SIEJ TO FEST
Dbaj o swoje korzenie!

DRZEWKO PAMIĄTKOWE

UPOMINKI Z TARGU

PRACE PLASTYCZNE

2o15

Celem projektu jest stworzenie narzędzi,

Projekty grupy katowickiej

dających możliwość aktywizacji lokalnych

Przygotowane przez studentki Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach

twórców na Opolszczyźnie. Narzędzia te
umożliwiają szeroko pojętą promocję oraz
pomagają w rozpowszechnieniu kultury

Opiekunka: dr Justyna Kucharczyk

i sztuki opolskiej. Całość przedsięwzięcia
spaja marka, która podkreśla pochodzenie

Autorki: Katarzyna Legień, Sandra Piechaczek,
Iga Słowik, Wioletta Szymczyk, Karolina Wilk

wyrobów. W projekcie ważne są wyroby
końcowe, ale także proces powstawania
całego wyrobu pozwalający na współpracę
projektanta z rzemieślnikiem, przy czym
efekt końcowy z założenia jest dziełem
twórcy, a nie projektanta.
Nasze projekty skierowane są do artystów,
rzemieślników oraz przedsiębiorców. Nie
wyklucza to jednak samodzielnego wykonania produktu w domu bądź na różnego
rodzaju warsztatach. W tym celu został
stworzony film instruktażowy oraz broszura
jak poprawnie samemu w domowych warunkach wykonać zadanie. Niektóre wyroby
zostały zaprojektowany w sposób umożliwiający produkcję na szerszą skalę.
Projektując inspirowałyśmy się wzorami ludowymi, kroszonkami oraz motywami florystycznymi z tradycyjnych wzorów opolskich.
Duże znaczenie dla nas miał udział w warsztatach prowadzonych przez lokalnych twórców. Dało nam to obraz ich kunsztu i umiejętności rękodzielniczych. Zebraną w ten
sposób wiedzę wykorzystałyśmy w procesie
projektowym. Nasze pomysły, umożliwiają
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LOGOTYP „OPOLSKIE”

lokalnym twórcom pokazanie swoich umiejętności. Przykładami są butelki wykonywane przez panie kroszonkarki.

Logo jest bardzo ważną częścią identyfikującą markę, firmę, produkt, czy każdy

Ważne było dla nas również kontynuowanie

inny rodzaj aktywności gospodarczej lub

form charakterystycznych dla opolskiego

społecznej.

malarstwa na porcelanie, czy kroszonkarstwa, ale jednocześnie zaproponowanie

Stworzone logo zostało zaprojektowane

nowatorskiej możliwości ich wykorzystania.

z myślą o lokalnych twórcach i odbiorcach.

Atutem przedsięwzięcia jest zaproponowa-

Inspiracją były ludowe stroje opolskie.

nie opolskiej społeczności możliwości twór-

W logo zostały wykorzystane uproszczone

czego przetwarzania tradycji, nie tylko jej

elementy z tradycyjnych, haftowanych wzo-

odtwarzania.

rów opolskich. Logo jest czytelne i proste
w formie, jest połączeniem nowoczesności
z ludowością i tradycją.
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PROJEKT WYDRAPYWANIA SZKLANYCH
OPAKOWAŃ
Opolszczyzna słynie z najstarszych
w Europie alei starych drzew. Są to aleje
czereśniowe, a Opolszczyznę utożsamia się
wręcz z czereśniami. Opolskie czereśnie
przetwarza się na nalewki kompoty, dżemy. Następnie wyrobami tymi obdarowuje się bliskich lub sprzedaje na lokalnych
jarmarkach.
Projekt drapanych butelek, inspirowany

O polsk
ie

opolską techniką zdobienia kroszonek, jest

O polsk
ie

propozycją narzędzia dla lokalnych twórców, którzy poprzez własnoręczne zdobienie
szklanych opakowań tworzą w domowych
warunkach swego rodzaju pamiątki, podkreślające tożsamość lokalnych wyrobów. Dzięki
temu osoby, które otrzymają upominek (np.
opolskie kompoty, czy nalewkę) łatwiej zapamiętają skąd pochodzą dobre smaki.
Celem projektu jest zwrócenie uwagi na tradycje związane z miejscem. Kroszonkowe
butelki poza walorem estetycznym mają
również walor sentymentalny. Słoik własnoręcznie udekorowany w opolskie wzory,
z dedykacją, przestaje być tylko opakowaniem, w którym przechowuje się wyroby
spożywcze. Staje się przedmiotem napełnionym emocjami lub wspomnieniami. Pusta
już butelka może spokojnie stanąć na półce
jako pamiątka z Opolszczyzny.
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Instrukcja drapania:
1. Butelkę za pomocą gąbeczki pomalować
farbą do szkła i porcelany.
2. Zostawić do wyschnięcia (48 h).
3. Wydrapać wzór.
4. Wypalić w piekarniku w temp. 150 stopni.
5. Napełnić słoik przetworami.
6. Zamknąć butelkę lub zapasteryzować
słoik (farba odporna na działanie wysokiej
temperatury).
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FOREMKI DO WYKONANIA OPOLSKIEGO
MAKARONU

konkursu na potrawę z użyciem opolskiego
makaronu. Konkurs promowałby zarówno region, jak i twórcę najlepszej potra-

Założeniem projektu jest możliwość wy-

wy. Zwycięska potrawa mogłaby wejść do

korzystania w tradycyjnej kuchni opolskiej

menu w restauracjach na Opolszczyźnie,

oraz w różnych potrawach zainspirowanych

stanowiąc wyjątkowy w formie wyznacznik

Opolszczyzną makaronu o wzorze zaczerp-

regionu.

niętym z tradycyjnych wzorów ludowych.
Inspiracją projektu makaronu były wzory

Makaron o wzorze nawiązującym do trady-

florystyczne haftowane na opolskich stro-

cji mógłby się także stać elementem dania

jach ludowych, a impulsem do podjęcia te-

serwowanego w domach opolskich z okazji

matu kulinarnego jest zwyczaj zabierania/

świąt czy uroczystości. Dodawałby on war-

wywożenia opolskich potraw przez osoby

tości sentymentalnej i emocjonalnej.

wyjeżdżające za granicę. Funkcje smakowe
łączą się z emocjonalnymi i dodatkowo pod-

Instrukcja użytkowania:

kreślają symbolikę Opolszczyzny.

Do wykonania makaronu potrzebujemy
ciasto na makaron, odpowiednie foremki

Oprócz foremek na makaron i propozycji

z wzorami bądź wałek z wzorami, którym

samodzielnego wykonywania go w domu,

wycinamy makaron.

elementem projektu jest zaproponowanie

Podsumowanie projektu
„Sztuka ludowa na Opolszczyźnie – od analiz do dizajnu”
oczami pedagogów
prof. Maria Dziedzic, Anna Szwaja, dr Justyna Kucharczyk, Anna Zabdyrska

Prof. Maria Dziedzic i mgr Anna Szwaja –

działań i przebieg działań

prowadzące grupę krakowską

projektowych

Warsztaty kreatywne powiązane są z nurtem
etnodizajnu, który mieści się w problematyce dydaktycznej podejmowanej w Pracowni
Projektowania Alternatywnego na Wydziale
Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Dwa
główne aspekty, jakimi kieruje się pracownia,
dotyczą czerpania inspiracji z polskiej kultury ludowej oraz działania w duchu ekologii.
Promowanie tych wartości pozwoliło na zrozumienie idei, jaka przyświeca warsztatom
zorganizowanym przez Zamek Cieszyn by
w sposób odpowiedzialny pokierować grupą
studentów.

Praca ze studentami odbywała się w ramach dodatkowych zajęć na uczelni i obejmowała dwa
semestry, zimowy i letni. Po odbytych warsztatach studenci prowadzeni byli tak, aby na koniec
semestru, przy okazji egzaminu, pokazać również
efekt procesu projektowego, będącego wynikiem
warsztatów kreatywnych.
Pierwszy etap pracy ze studentami związany był
z zapoznaniem się z naturą problemu projektowego. Mieli oni za zadanie przeprowadzenie dokładnej i dogłębnej analizy, wyciągnięcie wniosków i sformułowanie wstępnych założeń. Ten
etap pracy prowadzony był w sposób, jaki dyk-
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tuje program Katedry Metodyki Projektowania
pod kierunkiem prof. Marii Dziedzic, a więc
w oparciu o określone metody projektowe, w celu
opracowania optymalnego rozwiązania. Analizę
studentki przeprowadzały w podgrupach odpowiedzialnych za dane obszary. Efekty tej części
pracy zostały udokumentowane w postaci obszernej prezentacji elektronicznej, a wspólnym
dla całej pięcioosobowej grupy studentów projektem, podsumowującym ten etap, było zaprojektowanie aplikacji na urządzenia mobilne Wzornik
kodów kulturowych Opolszczyzny – aplikacja.

Prace projektowe studentów miały w efekcie
końcowym mieć postać obiektów przedprototypowych, wykonanych w docelowych materiałach
i technologiach. Trudności, jakie pojawiły się
w trakcie pracy, wynikały z niemożliwości znalezienia odpowiednich rzemieślników do wykonania tych modeli. Szczególnie w jednym wypadku,
Świętych opolskich, było to bardzo skomplikowane. W założeniu bowiem poszczególne elementy
do wykonania figurek miały być toczone. Brak
odpowiedniego wykonawcy spowodował konieczność znalezienia technologii zastępczej, tj.
frezowania numerycznego. Było to możliwe do
zrealizowania na uczelni WFP w Krakowie, na
warsztatach modelarskich przy pomocy Macieja
Syrziste. Wymagało to więc od studentek opracowania cyfrowych plików 3D.

Kolejnym etapem było wypracowanie wstępnych
koncepcji projektowych, w oparciu o zebrane
i przeanalizowane informacje, a następnie wybranie i dopracowanie tych, które najtrafniej odpowiadały na zadany temat. W ten sposób pojawiło
się kilka pomysłów, które zostały sprototypowane.
Ten etap realizowany był już indywidualnie lub,
jak w przypadku jedego projektu, przez dwie
osoby. Podczas realizacji zadania wsparcia merytorycznego udzielali studentkom także: st. wykł.
Stanisław Półtorak (WFP w Krakowie), dr Michał
Kracik (WFP w Krakowie), mgr Piotr Hojda
(WFP w Krakowie). W wypadku jednego z projektów (Święci opolscy) niezbędne okazały się
konsultacje udzielane przez ks. Seweryna Puchałę.

W pozostałych przypadkach udało się znaleźć
wykonawcę, np. w przypadku projektu Skrzynka
Agaty Pleciak wykonawcą prototypu był stolarz z Wieliczki. Jedynie naniesienie ornamentu
Autorka zrealizowała sama, posługując się szablonami. Projekt Anny Łukasik – Stemple został
wykonany przez samą Autorkę. Korzystała ona
jedynie z pomocy firm wycinających laserowo
gumowe elementy stempli.
Również Alicja Prussakowska sama wykonała
model. Zarówno szycie lauby, jak i torby na nią,
oraz malowanie materiału, studentka zrealizowała własnoręcznie. Było to o tyle godne podziwu,
że z maszyną do szycia Alicja Prussakowska nie
miała wcześniej do czynienia, a zarówno spo-

Należy dodać, że wszystkie projekty są dodatkowo wsparte specjalnie zaprojektowanymi opakowaniami i książeczkami wyjaśniającymi proces
użycia czy opowiadającymi o istocie danego
przedmiotu.
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sób uszycia, jak i przede wszystkim konstrukcja
domku są na bardzo wysokim poziomie. Daje
to więc obraz tego, jak można rozwiązać kwestie
produkcji laub. Jedną z możliwości jest zaangażowanie nieaktywnych zawodowo osób z regionu,
które mogą podzielić się zadaniami – osobno wykonać szycie i malowanie. Nie wymaga to użycia
zaawansowanych technologii nadruku, chociaż
i takie są przez Autorkę dopuszczalne.

wykonawców i właściwych dróg dystrybucji.
Obiekty posiadają także wartości wystawiennicze; dbałość o estetykę i właściwy efekt końcowy pozwala na ich eksponowanie przy okazji
różnych wystaw związanych z realizowanym
programem i wpisanymi w niego Warsztatami
Kreatywnymi.

Studentki przy pracy wykazały bardzo dużą samodzielność, a także niezwykłą inicjatywność
i zaangażowanie, które udzielało się wszystkim
nawzajem i było motorem napędzającym całe
przedsięwzięcie.
Praca ze studentkami – korekty – odbywały się
w poniedziałki i piątki, a czasami także w ciągu tygodnia przy okazji ich pracy w pracowni.
Panie miały bowiem do dyspozycji pracownię
przy Katedrze Metodyki Projektowania, w której
realizowały poszczególne tematy, a także dostęp
do narzędzi i maszyn (w tym np. maszyny do
szycia).
Każdy projekt wydaje się być atrakcyjny dla potencjalnych nabywców, szczególnie wartościowe
są ich walory edukacyjne. Odnoszą się silnie do
kultury Opolszczyzny, są nośnikiem cennych
informacji o tradycji, podkreślają i budują tożsamość. Mogą znaleźć swoje miejsce w sklepiku
przy muzeum etnograficznym, sklepach z pamiątkami czy centrach kultury. Ważne, aby pojawiła się możliwość znalezienia odpowiednich
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świat ogarnął renesans pracy ręcznej, manualnej,
samodzielnej.

Etnodizajn to proces
Anna Zabdyrska
– prowadząca grupę opolską

Pomysł wykorzystania przez projektantów sztuki ludowej, czerpania z niej inspiracji i próby jej
projektowego przetworzenia nie jest w czasie
ostatnich kilku lat w Polsce nową koncepcją.
Inicjatywa wyszła od samych projektantów kilka lat temu, kiedy to zaczęli oni wykorzystywać
tradycyjne techniki przy realizacji swoich pomysłów, nierzadko zlecając wykonanie samym twórcom ludowym jako tym, którzy te techniki znają
najlepiej. Idea takiego spotkania – ludowego ze
współczesnym – szybko została podchwycona
przez muzea etnograficzne. W Krakowie odbył
się Festiwal Etnodizajnu, którego celem było, poprzez eksplorowanie zasobów muzeum, poznawanie kultury chłopskiej. Miało być to twórcze,
projektowe działanie – i takim było. Zbiory muzeum stanowiły punkt wyjścia dla organizatorów,
artystów i projektantów. Powstał szereg wystaw,
Kraków i inne miasta bacznie śledziły kolejne odsłony. Zanurzenie w świat przedmiotów, których
pierwotne funkcje zaczęły już zanikać, obudziło
apetyt na dalszą eksplorację. Zainteresowanie
było równie silne co sto lat temu, kiedy kształtowała się nauka zwana etnografią, a „miastowi” wyjeżdżali na wieś badać to, co nieznane.
Z końcem pierwszej dekady XXI w. w całym
kraju organizowane były warsztaty czy projekty
mające na celu twórcze i projektowe przetwarzanie wzorów ludowych. W tym samym czasie

Opolski etnodizajn przyciągnął uwagę grupy
projektantów z Krakowa, Katowic i Opola. Pytani
o wrażenia zgodnie twierdzili, że formuła projektu, czyli spotkanie z aktywnymi twórcami
ludowymi i próby uplecenia, wyhaftowania czy
kraszania, były bezcenne. Spotkanie odsłoniło
im świat żywy, choć silnie zanurzony w tradycji, otwarty na współpracę i nowe technologie.
Poznali ludzi chętnych dzielić się tym co potrafią
i świat barwnych opowieści, historii, wzorów,
kolorów, materiałów i narzędzi widywanych do
tej pory w skansenie. Na całość działań złożyły
się etapy analizy, pracy koncepcyjnej, konfrontowania pomysłów z samymi twórcami ludowymi.
Projekt ma się ku końcowi, pojawiło się pytanie:
co teraz?
Samej koncepcji, czyli próbie współpracy twórców ludowych z projektantami czy eksplorowania kolekcji sztuki ludowej, nie można nic
zarzucić. Projektanci są zauroczeni, odkrywają
świat, którego nie znali. Czy jednak pojedyncze
spotkania wystarczą? Temat wsi nie pojawia się
w szeroko rozumianej debacie o przestrzeni, która nas otacza. Nie jest łatwo zrozumieć zachodzące tam zmiany, a ocenianie jej mieszkańców i ich
działań przez pryzmat własnych zachowań się nie
sprawdza. Czy myśląc o przetwarzaniu wzorów
ludowych nie drażnimy boleśnie istoty tego, co
można nazwać sztuką czy rzemiosłem ludowym?
Czy sednem tej tradycji nie jest niezmienne trwa-
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nie pewnych wzorców? Zaproszeni goście, choć
bez wahania odpowiadali na wszystkie pytania
projektantów, odsłonili tylko fragment tego, co
złożyło się na taki, a nie inny kształt ich twórczości. Chcąc korzystać z tych osiągnięć powinniśmy
zmienić zasady tego dialogu, a przede wszystkim
poznać ich źródła.
Struktura procesu

Pomysły konfrontacji twórców ludowych z projektantami mają podobny scenariusz. Projektanci
biorą udział w warsztatach, potem realizują daną
koncepcję. W ciągu warsztatów mogą dotknąć
czy nawet użyć różnych materiałów. Zwykle
nie mają okazji by dowiedzieć się więcej o danej technice, tak by móc ją lepiej zrozumieć. By
umiejscowić ją w prawidłowym czasie czy przestrzeni, w danej porze roku i dnia, w kalendarzu
liturgicznym, obrzędowym. By wreszcie zrozumieć ważną rolę wspólnoty i zauważyć jej wpływ
na całość działań danych twórców, by dostrzec
zachodzące interakcje i ich specyficzną dynamikę
– zupełnie inną niż tempo zmian zachodzących
np. w mieście. By móc wypracować obopólne zaufanie, które pozwoliłoby na zaplanowany w projekcie finał czyli w s p ó ł p r a c ę obu grup.
Czy możliwe byłoby wypracowanie procesu który
pozwoli na twórcze zaangażowanie zarówno projektantów jak i samych twórców? Takiego, który
dzięki działaniom projektowym pomoże rozwiązać problemy współczesnych rękodzielników, jak
na przykład brak zainteresowania danym rzemio-

słem prowadzący do wymierania zawodów czy
brak szans na utrzymanie się z wytwórstwa ludowego? Co mogłoby być celem takiego procesu?
Popularyzacja rzemiosła. W 2009 r. Li
Edelkoort, znana na całym świece specjalistka zajmująca się przewidywaniem trendów, na
jednym z wykładów w Polsce zapowiedziała
renesans rzemiosła i pracy ręcznej. W 2011 r.
w londyńskim muzeum Victoria&Albert Daniel
Charny pokazał wystawę „Power of making”, na
której zaprezentował między innymi koniakowskie koronkowe stringi. Kurator wytyczył nowe,
znacznie szersze granice tego, co można określić
rzemiosłem. Mniej więcej pomiędzy tymi datami
przez cały świat przetoczyła się fala ogromnej
fascynacji, zachłyśnięcia się wszystkim tym, co
można zrobić ręcznie: samemu czy przez kogoś,
kto ma „talent w rękach”. Internet zapełnił się
tutorialami jak szydełkować, jak szyć, robić na
drutach, robić meble, jak twórczo i użytkowo
przetwarzać odpady, jak odnawiać stare meble,
lampy. Im proces był prostszy do przeprowadzenia samemu w domu, tym lepiej. Ale też okazja
do współpracy z wikliniarzem czy na przykład
garncarzem, dostęp do technologii pracy na kole
garncarskim i wypału swoich prac cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem. Dlaczego więc na
fali fascynacji pleceniem, wycinaniem, haftowaniem i wszelkim innym rzemiosłem nie pojawił
się temat wsi, jako pierwotnej „bazy danych”?
Wypracowanie nowych wzorów. Zagraniczne
przykłady pokazują, że jest to możliwe.
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Współpraca projektantów z wytwórcami z Indii
czy Ameryki Południowej przebija się do powszechnej świadomości, a jej efekty na masowy
rynek. Przykładem może być rodzaj tkaniny,
patchworku, który dla ogólnoświatowej sieci
sklepów Ikea stworzyła Hella Jongerius, znana
holenderska projektantka, we współpracy z kobietami z Indii. Indyjskie kobiety wykonały dla
Ikea tkaniny, każda z nich była sygnowana imieniem twórczyni. Innym przykładem może być
seria lamp nagrodzonych w tym roku mianem
Projektu Roku przez londyńskie Design Museum
autorstwa Alvaro Catalán de Ocón. Lampy wykonywane ze zużytych butelek pet, które zaśmiecają
amazońską dżunglę, wyplatane są w tradycyjny
sposób przez rzemieślników z Columbii i Chile.
Wraz z rozwojem technologii zmieniają się materiały, ale okazuje się, że z powodzeniem można
zastosować je do tradycyjnych technik, jak na
przykład plastikowe łyko czy papierowa wiklina,
zwijana że zużytych gazet, wyplatane w tradycyjny sposób. Są też próby działań w drugą stronę – użycie tradycyjnych wytworów w nowym
kontekście: wiklinowe kosze, drewniane
koryta pojawiły się powszechnie jako elementy
wyposażenia nowoczesnych wnętrz mieszkalnych
czy restauracyjnych.
Korzyść finansowa twórców. Proces sprzedaży
rządzi się surowymi zasadami. Chociaż brzmi to
jak oksymoron – twórcy ludowi i potrzeby konsumentów – to efekt zależy od tego, jak pierwsi
skomunikują się z drugimi. Jak daleko można
wyjść naprzeciw potrzebom konsumentów, aby

nadal można było mówić o tradycyjnym rzemiośle? Ile w nowoczesnym świecie jest miejsca na
tradycyjne wytwórstwo w obecnym kształcie?
Powyższe punkty to tematy przewijające się
zwykle w dyskusjach o rzemiośle. Dokładne
określenie celów opisywanego procesu powinno być wynikiem badań i analiz. Im dokładniej
określone cele, tym większa szansa na precyzyjne
rozwiązania.
Aby realizować te cele poprzez twórcze spotkanie projektantów z wytwórcami potrzebne są
również wiedza i czas na wypracowanie więzi
i porozumienia.
Dobrym przykładem mogą być działania stowarzyszenia Katedra Kultury pod merytoryczną
opieką Tomasza Rakowskiego. Grupa warszawskich antropologów przez długi czas współpracowała z mieszkańcami dwóch mazowieckich wsi
Broniów i Ostałówek. Celem było odkrywanie
i wzbudzanie kreatywnego potencjału mieszkańców zubożałych, ogarniętych bezrobociem
miejscowości. Poprzez szereg wspólnych działań,
co ważne – rozciągniętych w czasie potrzebnym
na wzajemne poznanie się – udało się nawiązać
porozumienie, a w rezultacie mieszkańcy chętnie
angażowali się w projekty i sami je inicjowali.
Innym przypadkiem są działania Daniela
Rycharskiego w rodzinnym Kurówku. Rycharski,
obecnie doktor sztuk pięknych, absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych potraktował
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rodzinną wieś jako pole swoich działań artystycznych. Pierwszy projekt wynikł bezpośrednio
z jego rozmów z mieszkającą tam rodziną, z opowieści o dziwnych zwierzętach nawiedzających,
realnie czy w świecie chłopskiej fantazji, wieś.
Rycharski namalował wyobrażone zwierzęta na
budynkach dziadkowego obejścia. Pomysł się
spodobał, mieszkańcy sami przyszli i prosili,
żeby namalował też coś u nich. Angażując mieszkańców i mając ich pełne poparcie Rycharski
rozwijał swoje śmiałe pomysły, w chwili obecnej Kurówek jest najbardziej znaną wsią w środowisku artystycznym Krakowa i Warszawy.
W tym roku w maju warszawskie Muzeum
Sztuki Nowoczesnej zorganizowało tam grę terenową, na którą licznie przybyli warszawiacy.
Mieszkańcy są w pełni zaangażowani w działania
artysty, a przy tym dobrze się bawią.

pę twórców, samo rzemiosło. Sam rzemieślnik
miałby szansę zaangażowania się i dostrzeżenia
potencjału projektu, również w perspektywie
korzyści finansowych. A w razie problemów czy
trudności nie pozostałby z poczuciem narzucenia
projektu, którego nie rozumie.

Opisane działania mają kilka wspólnych mianowników, z których najważniejszym jest finalne
zaangażowanie mieszkańców i obopólne zaaprobowanie sposobu współpracy. W przypadku
antropologów możemy mówić o metodzie i scenariuszu badań czy projektu z jasno określonym
celem. Czy daje to nadzieję na to, że możliwe jest
zdefiniowanie i określenie poszczególnych stadiów procesu efektywnej współpracy projektantów z twórcami ludowymi? Procesu budowanego
w oparciu o kilka podstawowych punktów, rozłożonych w czasie we właściwy sposób: zaangażowanie w życie społeczności, zdobycie jej zaufania,
bliską współpracę i wspólny cel. Efektem byłoby
wdrożenie projektu promującego twórcę lub gru-
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mnianymi twórcami i doświadczyli pracy, nowych narzędzi, technologii, procedur, poznali
tajniki, wysłuchali osobistych wypowiedzi o doświadczeniach i tym, jak to przebiega.

Luźne uwagi o tym, co się wydarzyło
Dr Justyna Kucharczyk
– prowadząca grupę katowicką

Za każdym razem, podczas takich wydarzeń jak
warsztaty, zadziwia mnie fenomen, jaki wytwarza
się dzięki spotkaniu grupy obcych sobie ludzi.
W każdym wypadku powstaje inne nastawienie
do pracy i w innym miejscu można dostrzec korzyści. Trudno bowiem dokładnie przewidzieć,
co może wyniknąć ze spotkania różniących się
od siebie środowisk. Jedno jest pewne, to skuteczna metoda wzmagająca kreatywność i przyspieszająca procesy edukacyjne.
Największą jednak wartością dla studentów jest
to, co wynika z doświadczenia rzeczywistości, poznawania przez pryzmat manualny, emocjonalny
i intelektualny. Opowieść o kulturze regionu od
strony osobistych refleksji i przeżyć, autentyczność
spotkania nie pozwala zostać obojętnym.
W przypadku opisywanego projektu spotkały
się środowiska młodych projektantów z różnych
ośrodków akademickich i pozauczelnianych
oraz twórców ludowych i aktywistów, co często
jest tożsame. Ja wraz z koleżankami z Krakowa
i Cieszyna, miałam przyjemność być w grupie
„lekko sterującej” poczynaniami.
Najciekawszy ze względów socjologicznych był
dzień, w którym studenci spotkali się ze wspo-

Poznanie kultury Opolszczyzny i Śląska przez
pryzmat zwyczajów, tradycji podanych w tak autentycznej formie nie tylko było przekonywujące,
ale i wiążące. Wspólne doświadczenie pomogło
w poznaniu odbiorcy i stron, aktorów działań.
Tutaj emocje stały się kluczowe dla wzbudzenia
motywacji do działania i przekonania o „żywotności” problemów projektowych i nie bez znaczenia było poczucie wagi, przełożenia na życie.
Wyczuwalne też stało się to, że obserwacja pracy
i osobiste relacje twórców spowodowały docenienie ich wkładu w budowanie relacji międzyludzkich, kultywowania tradycji, wzbudziły szacunek i świadomość wagi tych działań. Niewiele
już trzeba było, żeby pojawiła się świadomość
potencjału, jaki drzemie w dziedzictwie, ale co
ważniejsze, poczucie jak to należy robić i co jest
rzeczywistym zyskiem. Korzyści społeczne okazały się bowiem kluczowe. Studenci zobaczyli, że
ich zadaniem nie jest projektowanie „produktów”
tylko emocji, powodów do wzmacniania więzi
i dumy, poczucia przynależności.
Dzięki temu spotkaniu, zadanie się zmieniło
i wydaje się, że nikt nie miał problemów z rozpoznaniem, dlaczego podejmujemy takie wyzwanie,
dla kogo ono jest, jak powinno wyglądać i jak
się realizować. Szczególnie podoba mi się idea
doceniająca wartość dzielenia się i wzajemności,
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wspólnego dobra, i pomysł swobodnego udostępniania projektów, które to mogą wpłynąć na
wzbogacenie współczesnych przejawów tradycji.
Jak uczyć studentów czym jest tożsamość i tradycja? Właśnie tak – przez doświadczenie autentycznych jej przejawów w naturalnym środowisku, w kontakcie z ludźmi i miejscem.
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