#Wyspiański150

Wstęp
15 stycznia 1869 roku urodził się Stanisław Wyspiański. Człowiek
wielu talentów, który niepodważalnie wpisał się do historii jako jeden
z największych polskich artystów. Dramaturg, malarz, architekt, historyk, grafik, znawca teatru. Wszystkim znany jako autor jednego z najważniejszych dla literatury polskiej dramatu - “Wesela”. Jednak jego
wkład do polskiej kultury był znacznie większy. Wyspiański stworzył
wiele dramatów, w których w specyficzny dla siebie sposób polemizował z narodową historią. Samodzielnie projektował wszystkie scenografie do swoich przedstawień, a Mickiewiczowskie “Dziady” w jego
adaptacji wystawiane były na deskach teatrów całej Polski przez blisko
20 lat. Jako student brał udział w renowacji polichromii na Wawelu,
które możemy oglądać do dziś. Później uczył się malarstwa od Jana
Matejki, jednak w jego twórczości dominowały pastelowe portrety
i podmiejskie pejzaże. Zajmował się projektowaniem mebli oraz typografią, a także wykonał własny atlas botaniczny. Stworzył wiele witraży dla krakowskich świątyń, a nawet był twórcą projektu rozbudowy Zamku Królewskiego na Wawelu, który zakładał umieszczenie tam
m. in. Senatu i teatru. Tworzył w tak wielu dziedzinach sztuki, że zdobył
sobie miano “polskiego Leonarda da Vinci”. W tym roku mija dokładnie
150 lat od urodzin wielkiego artysty. Jest to doskonała okazja do zbadania, jaki ślad pozostał po artystach okresu Młodej Polski oraz odkrycia w sobie iskierki twórczej i zainspirowania się ich dziełami!

Młoda Polska
Na przełomie XIX i XX wieku, w Europie powstał trend odkrywania na nowo kultury i sztuki państw, zwany modernizmem. Powstawały ruchy młodych literatów takie jak Det unga Sverige (Młoda Szwecja)
czy Junges Deutschland (Młode Niemcy). Modernizm dotarł także na
ziemie polskie, chociaż rozdzielone zaborami. Zaczęła kształtować się
epoka zwana Młodą Polską. W miastach artyści czuli się coraz bardziej
przytłoczeni i nie mogli rozwijać swojej twórczości. Młode pokolenie
szuka powiewu świeżości, autentyczności i energii. Trafia więc na polską wieś do chałupy naszych pradziadków. Ciasnej chałupy , pełnej
ludzi, gwałtownych uczuć, kolorowych strojów, ciekawych obyczajów

otoczonych piękną przyrodą. Tak rozpoczął się czas chłopomani, czyli uwielbienia prostego, chłopskiego życia, otoczonego piękną naturą,
autentycznością i szczęściem. Reymont ucieka na Lipce, Wyspiański
do Bronowic, a Kazimierz Przerwa-Tetmajer w Tatry. Artyści zaczynają tworzyć „sztukę dla sztuki”, jako odzwierciedlenie duszy, bez barier,
pełną zachwytu nad momentem, wyrażania swoich uczuć oraz wieloznacznych symboli. Właśnie na tych fundamentach powstały dzieła
takie jak „Chłopi” Władysława Reymonta, „Wesele” oraz obrazy Stanisława Wyspiańskiego, czy poezja Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

ZADANIA

Regiony
Zainteresowanie wsią przez artystów Młodej Polski związane
także było z odkrywaniem na nowo pewnych aspektów polszczyzny.
Zaczęto doceniać charakterystyczne dla obszarów regionalizmy i gwary. Mistrzem w tym był Władysław Reymont, który podjął się opisania życia mieszkańców wsi w swojej nagrodzonej noblem powieści
“Chłopi”. Powieść opisana językiem prostym, z charakterystycznymi
chłopskimi naleciałościami i elementami gwary zdobyła sobie uznanie na całym świecie. Wiele regionalizmów używamy dzisiaj, nawet
o tym nie wiedząc. Czy mieszacie chochlą, czy warzechą? Czekoladę odwijacie ze sreberka, czy pazłotka? Odnajdźcie, sięgając oprócz
do źródeł pisanych, także do wiedzy i wypowiedzi starszych mieszkańców, jak najwięcej regionalizmów z Waszych regionów (by zadanie było punktowane konieczne są przynajmniej 3) i pokażcie
je szerszemu gronu! Opiszcie co dane słowo oznacza, skąd się wzięło
i jeśli Wam się uda – dlaczego występuje właśnie w Waszym regionie. Zaznaczcie także na mapie teren, na którym zaobserwowaliście
jego występowanie. Pozwoli nam to stworzyć wspólną mapę, z której dowiedzie się jakich oryginalnych słów używają Wasi sąsiedzi.

Design
Z pewnością znajdą się tacy, którym folklor może w pierwszej
chwili kojarzyć się z piękną, ale bezużyteczną tradycją. Bo czy założymy dziś barwny strój kaszubski albo spotkamy nowy dom w stylu
zakopiańskim? Oczywiście możemy, ale nowoczesne rozwiązania wydają się bardziej praktyczne. Jednak po chwili poszukiwań możemy
dość do słusznego wniosku, że wiele popularnych i użytecznych rzeczy, które teraz używamy miało swoje inspiracje w kulturze ludowej.
Wystarczy tu wspomnieć chociażby logo EURO2012, czy popularne
polskie pamiątki Folkstar. Związane jest to z tym, że w ostatnich latach
znacząco rozwinął się nurt zwany Etnodizajnem. Artyści coraz częściej
szukają inspiracji w kulturze ludowej tworząc przedmioty współcześnie użyteczne. Coraz chętniej kupujemy ubrania z kwiecistymi, folkowymi wzorami, a muzyka zawierająca elementy ludowe przebija się
do naszej świadomości. I ma to miejsce nie tylko w Polsce, co można
zaobserwować po popularności gatunku muzycznego Indie Folk albo
popularnym buddyjskim mandalom ozdabiającym obudowy telefonów i książki do kolorowania. Puśćcie wodze fantazji i sami zaprojektujcie przedmiot nawiązujący do kultury regionów. Lokalna pamiątka,
a może niezbędne narzędzie? Wykonajcie projekt takiego przedmiotu
wybraną przez Was techniką, a wtedy kto wie? Może nawet uda Wam
się go własnoręcznie wykonać!

Obrazy
Malarstwo Młodej Polski stanowiło prawdziwy przekrój przez
formy i tematy. Młodzi malarze licznie przedstawiali przyrodę, architekturę oraz ludzi, tworząc nowoczesną sztukę epoki modernizmu.
W pejzażach dominował impresjonizm, styl starający się uwiecznić
przelotne wrażenia, jakie tworzyła natura. Smukłe linie, bogate ornamenty iwschodnie motywy przyniosła secesja, która stanowiła trzon
modernistycznej sztuki. A na pierwszy plan wysunął się także symbolizm. Dzięki niemu, przedmioty na obrazach zyskiwały bogate znaczenia. Tworzyły symbole, które opowiadały historię niemieszczącą się na
płótnie. Wiele obrazów tej epoki na stałe wpisało się do kanonu polskiej
kultury, jak na przykład “Szał” Władysława Podkowińskiego. Jeszcze
więcej - nie zdobyło takiej popularności i nadal czeka na odkrycie. Postarajcie się przywrócić im drugie życie, poprzez współczesną adaptację. Waszym zadaniem będzie wybrać z bogatej galerii młodopolskiej
sztuki obraz lub obrazy, które samodzielnie odtworzycie. Przygotujcie
stroje i scenografie, a następnie stańcie przed obiektywem aparatu,
wcielając się w uwiecznionych na płótnie bohaterów. Patron inicjatywy Stanisław Wyspiański, najsłynniejszy polski symbolista Jacek Malczewski, a może oryginalna i niezwykła portrecistka Olga Boznańska?
Który polski malarz lub malarka staną się dla Was inspiracją? Może uda
Wam się nawet dotrzeć do twórczości młodopolskich malarzy z Waszej małej ojczyzny?

ZASADY

Zadania kierowane są do wszystkich gromad, drużyn, kręgów i klubów, niezależnie od pionu metodycznego, ani członkostwa w Programowym Ruchu Odkrywców. Za wykonanie każdego z nich możecie otrzymać maksymalnie 20 punktów, co daje
aż 60 punktów do uzyskania za wykonanie inicjatywy!
To wy decydujecie ilu zadań się podejmiecie oraz
jak je wykonacie (każdy rodzaj zadania może zostać wykonany tylko raz – nie można więc np. dwukrotnie zająć się
regionalizmami). Pamiętajcie jednak o zgłoszeniu udziału w inicjatywie poprzez formularz dostępny pod linkiem
http://odkrywcy.zhp.pl/wyspianski-formularz do 15 lutego.
Przede wszystkim oceniania będzie jakość wykonania, zaangażowanie drużyny, oryginalność i pomysłowość.
Aby otrzymać punkty za wykonanie zadania koniecznie
opublikujcie jego efekty na stronie internetowej lub facebooku swojej drużyny, dodając hashtagi #ruchPRO i #wyspianski150. Aby umożliwić nam skuteczne ocenianie waszych dzieł,
efekty pracy możecie przysyłać opisane mailowo   na adres
mentorzyPRO@zhp.pl do 15 kwietnia.

W raporcie z wykonanych zadań powinniście zamieścić następujące elementy:
• Spis wykorzystanych źródeł (artykułów, stron internetowych, haseł
słownikowych, książek)
• Osoby i instytucje, które swoją wiedzą lub życzliwością pomogły
Wam w wykonaniu zadania
• Link do opublikowanego efektu zadania
• Opis przygotowań do wykonania zadania
Pamiętajcie, że jeśli napotkacie problemy z realizacją zadań,
możecie zgłosić się po pomoc do naszych mentorów. Wystarczy wysłać im wiadomość na adres mentorzyPRO@zhp.pl, a na pewno chętnie pomogą. Powodzenia!
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