Opracowanie: Robert Trojanowski
Scenariusz warsztatów na podstawie
książki „Krótka historia selfie”

czyli co wydarzyło się w pewnej jaskini
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Robert Trojanowski – Pomysłodawca i jeden z założycieli Ministerstwa
Komiksu. Stypendysta Ministerstwa Kultury. Uczestniczył w licznych
projektach i działaniach kulturalno-edukacyjnych np.: „Młodzieżowa
Akademia Komiksowa”. Ukończył Kurs Rysunku Satyrycznego,
organizowany przez Muzeum Karykatury w Warszawie, gdzie pobierał
nauki u samego Szymona Kobylińskiego. Autor edukacyjnych,
humorystycznych i aktywizujących książek dla dzieci i młodzieży (m.in.
“Zrób sobie komiks” wydana w Czechach). Prowadzi warsztaty w całej
Polsce np.: Zamek Królewski na Wawelu, Międzynarodowy Festiwal
Komiksu i Gier w Łodzi, Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, które
oparte są na autorskich zabawach rysunkowych, mających wydobyć z
uczestników dobre emocje, obudzić radość tworzenia i kreatywnego
myślenia. Oprócz działalności warsztatowej, ilustratorskiej i wydawniczej
udziela się w radiu i teatrze jako autor nagradzanych słuchowisk oraz
tekstów satyrycznych (Teatr Polskiego Radia, Trójka).

Grupa wiekowa: dzieci 6+ / rodziny / całe klasy,
Liczba uczestników: 25 os. ,
Czas trwania: 60/90 minut,
Cele: obudzenie kreatywności i radości tworzenia, odnalezienie wspólnych elementów
między współczesnym zjawiskiem selfie, komiksem a historią sztuki, przedstawienie ich
w nowym świetle.

Materiały dla grupy 25 osób:
smartfon (dla prowadzącego),
aplikacja (na tablet/smartfon): animacja ogień,
tablica lub duży karton z wypisanymi datami,
kopie obrazów (najlepiej rozmiar A3 lub większy) – obrazy przygotowane
specjalnie do warsztatów (z książki Krótka historia selfie) oraz pozostałe
ilustracje i zadania warsztatowe do pobrania TUTAJ,
komiks Tytus, Romek i A’Tomek księga 1 /lub/ film Narodziny Tytusa,
flipczart z kartkami + flamastry do rysowania,
kartki A4 lub A3 - 25 szt.,
pisaki / kredki / ołówki dla uczestników - 25 szt.,
smartfon oraz uśmiech, od ucha do ucha (szczególnie ważny przy selfie) - dla
każdego :)

Podstawa programowa: rozwijanie kreatywności dzieci i uwrażliwianie ich na otaczające
ich zjawiska i ich związek z historią i sztuką.
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Organizacja sali: Uczestnicy pracują siedząc w ławkach lub na podłodze (jeśli są do tego warunki
– czystość / dywan / poduszki do siedzenia). Sala musi mieć żaluzje, zasłony lub inną możliwość
zaciemnienia (wyłączenia światła).

Przed zajęciami:
Przygotuj wszystkie materiały dla prowadzącego (aplikację z ogniem, wycięte smartfony
i ilustracje).
Przygotuj materiały z listy.
Sprawdź, czy salę, w której odbywają się warsztaty na pewno da się w miarę szybko
zaciemnić (wyłączyć światło, zasłonić zasłony).
Upewnij się, czy wszyscy uczestnicy mają smartfony lub kogoś, kto może się z nimi
podzielić.

Przebieg zajęć:
Podczas tych warsztatów przedstawię wam nieco zwariowaną teorię… Chciałbym, aby ta
teoria, nawet jeśli się z nią nie zgodzicie, zainspirowała was do kreatywnego, radosnego
działania, tworzenia i… innego spojrzenia na sztukę, selfie i komiks!
Kto z was ma smartfona przy sobie? Ręka do góry! A najlepiej… smartfony do góry! Zróbcie
sobie teraz – tutaj selfie! Jeśli ktoś nie ma smartfona, zaproście go do wspólnego zdjęcia!
Dzisiaj to właśnie telefony będą głównymi bohaterami naszych warsztatów.
[w tym momencie prowadzący, aby humorystycznie rozpocząć warsztaty i przyciągnąć uwagę
odbiorców, prezentuje naturalnej wielkości, wycięty z kartonu – smartfon]. Jak widzicie, ja też
mam smartfona. Tylko że narysowanego i wyciętego z papieru. Dlaczego? Chcę wam dzisiaj
pokazać, że selfie i komiks mają ze sobą wiele wspólnego. Ale skoncentrujmy się na razie na
samym urządzeniu. Zauważyliście, że – przynajmniej jeśli chodzi o smartfony – naukowcy
przestali bawić się w miniaturyzację? Smartfony są coraz większe… [w tym momencie
prowadzący prezentuje większego, papierowego smartfona, wielkości kartki A4 – najlepiej na
grubym kartonie / bristolu / aby się nie uginał].
Smartfony są coraz większe, prawda? Dlaczego? Ponieważ muszą pomieścić: internet,
e-booki, gry, zdjęcia, filmy itd. Smartfon stał się wirtualną szafą, która musi pomieścić wiele,
wiele e-ubrań… [prowadzący wyjmuje jeszcze większego, papierowego smartfona. Aby zrobić
wrażenie na odbiorcach, proponowana wielkość kartonu: 100 cm X 70 cm. Środek – miejsce
ekranu smartfona jest wycięte. Prowadzący trzyma kartonowy smartfon w taki sposób, aby być
w centrum – „jakby na ekranie” / patrz: rysunek].
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Jeśli tak dalej będzie, w przyszłości smartfony
staną się olbrzymie, tak jak ten tutaj. Ale
zauważcie jedną rzecz – gdybym takim wielkim
smartfonem zrobił sobie selfie, to… wyglądałoby
to jak portret w ramie. Tylko takiej
uwspółcześnionej ramie. I to jest właśnie temat
naszych dzisiejszych warsztatów: udowodnię
wam, że dawne malarstwo, klasyczne komiksy
i nowoczesne, fotograficzne portrety, zwane
selfie, mają wiele wspólnego. Każda z tych form,
wymienionych przed chwilą przeze mnie, to
przejaw kreatywnego działania człowieka.
[prowadzący stawia reprodukcję „Mona Lisy”
i znów bierze wielkiego, papierowego smartfona,
staje w środku, w wyciętym oknie]. Widzicie
podobieństwa? Gdyby Mona Lisa miała
smartfona, to dzisiaj nie podziwialiśmy pięknego
obrazu Leonadro da Vinci, tylko jej selfie.

Renesans to była epoka w historii kultury. To był XVI wiek, zaś narodziny smartfona i selfie to
wiek XXI. W renesansie nie było jeszcze telefonów, ale jak widzicie, 500 lat przed
wynalezieniem selfie już była potrzeba uwiecznienia swojego wizerunku. [prowadzący wkłada
portret Mony Lisy do wielkiego smartfona i stawia obok, np.: opierając o ścianę].
Do ważnych dzieł malarskich w historii sztuki jeszcze wrócimy. Teraz skoncentrujmy się na
komiksie i na selfie. Zobaczmy, kiedy one powstały. Zróbmy krok do tyłu. Cofnijmy się
w czasie i przestrzeni; (prowadzący stawia tablicę z wypisanymi, najważniejszymi datami, ma
być cały czas widoczna dla dzieci – kiedy pojawia się data, prowadzący wskazuje ją na tablicy).
Narodziny nowoczesnego komiksu oficjalnie datujemy na rok 1895. Za pierwszy, pełnoprawny
komiks uważamy Yellow Kida/Żółtego Bobasa. Był to komiks amerykański, w którym zostały
spełnione najważniejsze elementy komiksu, czyli:
-opowieść była opowiedziana w kadrach (co najmniej dwa kadry),
-pojawił się bohater komiksowy,
-historia / teksty były zapisane w dymkach.
[prowadzący wskazuje na tablicy zapisaną datę oraz prezentuje reprodukcję Yellow Kida/Żółtego
Bobasa]. To były oficjalne narodziny komiksu.
Zaś narodziny selfie były rozłożone w czasie, na raty. Dlaczego? Za pierwsze selfie uznajemy
zdjęcie zrobione w 1839 roku przez Roberta Corneliusa…[prowadzący może zaprezentować
pierwsze selfie] … ale nazwa selfie pojawiła się dopiero w roku 2002 roku, w mediach
społecznościowych, czyli 163 lata po pierwszym selfie! Historycy zgodnie uznali, że pierwszy,
fotograficzny autoportret stworzył pan Robert w XIX wieku.
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Spójrzcie na daty: KOMIKS – 1895 rok, SELFIE – 1839 rok. W obu przypadkach widzimy, że
narodziny miały miejsce w XIX wieku. Ale co było pierwsze? [prowadzący czeka na odpowiedź
dzieci]. Tak jest – według ustaleń historyków pierwsze było selfie! Komiks pojawił się 56 lat
po selfie. [prowadzący stawia rysunek Yellow Kida obok selfie Roberta Corneliusa].
Na pozór więc selfie i komiksów nic nie łączy:
- powstały w innych latach,
- komiks to rysunek na papierze, selfie to zdjęcie na telefonie (ale oczywiście może być także
utrwalone na specjalnym papierze),
- komiks to przynajmniej dwa kadry, zaś selfie to zawsze tylko jedno ujęcie.
Na pozór nic ich nie łączy, a jednak… teraz UWAGA, UWAGA! Czas na zwariowaną, dziką
teorię. Aby ją poznać, musimy ZGASIĆ ŚWIATŁO! [prowadzący gasi światło – wcześniej
dobrze jest zapytać się, czy ktoś nie boi się ciemności i zapewnić, że ciemność trwa tylko
chwilę. Warto zadbać o wyciemnienie pomieszczenia, aby stworzyć odpowiedni klimat.
Prowadzący włącza aplikacje na smartfonie lub tablecie, na której znajduje się wirtualny ogień
– ważne, aby wśród ciemności pojawił się płomień, najlepiej nie prawdziwy, ale bezpieczny –
wirtualny. Można też pozwolić uczniom, aby w ciemnościach przyświecali sobie smartfonami –
stworzy się ciekawy klimat]. Uwaga! Uwaga! Uruchamiamy maszynę i przenosimy się w czasie!
Wyobraźcie sobie, że jesteśmy w jaskini 40 tysięcy lat temu! Wyobraźcie sobie, że jestem
człowiekiem pierwotnym. Właśnie wróciłem z polowania. Jak widzicie, mam już ogień
i właśnie podchodzę do ściany jaskini, aby… [prowadzący, w ciemności, oświetlając sobie
flipczart aplikacją z ogniem, rysuje rysunki w stylu rysunków naskalnych ludzi pierwotnych:
człowiek z dzidą, biegnące zwierzęta itd. Przykład rysunku poniżej].

Jesteście świadkami
niezwykłego
wydarzenia. Oto na
ścianie w jaskini
powstał pierwszy
rysunek, stworzony
przez człowieka
pierwotnego. Co się
tutaj wydarzyło? Otóż
człowiek pierwotny
narysował… SIEBIE na
polowaniu.

I według tej naszej, nowej, szalonej teorii – właśnie W TYM MOMENCIE narodziło się
SELFIE i KOMIKS! Oczywiście malarstwo także!
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Dlaczego? Bo człowiek po raz pierwszy w historii świata poczuł potrzebę rysowania. Bo
człowiek narysował swoją podobiznę. Nie był to oczywiście komiks w takim nowoczesnym
rozumieniu – nie miał dymków, nie miał kadrów, ale był to rysunek, który opowiadał historię!
Nie było to oczywiście także selfie w nowoczesnym rozumieniu – nie było smartfonów, nie
było internetu, ale człowiek poczuł potrzebę utrwalenia swojego wizerunku. Nie było to też
malarstwo, bo nie było pędzla i płótna, tylko twarda ściana, ale jednak powstał pierwszy
portret. Powstała taka „pierwotna Mona Lisa”. Można więc powiedzieć, że idea malarstwa,
komiksu i selfie narodziła się w tym samym momencie, w jaskini 40 tysięcy lat temu. Idea,
która wywodziła się z naturalnej potrzeby człowieka.
Jeśli więc rysujesz komiksy, robisz selfie lub malujesz czyjś portret – jesteś jak człowiek
pierwotny! Tylko że używasz innych narzędzi. Ale to, co zrobił człowiek pierwotny i to, co
teraz robisz ty – to przejaw kreatywnego działania człowieka.
(Ewentualna, humorystyczna wstawka prowadzącego): Człowiek pierwotny miał potrzebę
rysowania na ścianach – wy lepiej nie rysujcie po ścianach, bo u waszych rodziców mogą się
uruchomić / obudzić instynkty pierwotne ;) nam do rysowania wystarczy ołówek i kartka.
Można powiedzieć, że ten pierwszy, pierwotny malarz / rysownik / fotograf odniósł niebywały
sukces – minęło 40 tysięcy lat, a my podziwiamy jego pracę. Podziwiamy jego rysunek i jego
autoportret. To jest dopiero sława i sukces!
Jaki był przepis ludzi pierwotnych na ten sukces?
- rysuj swoje codzienne życie / w tym przypadku polowanie,
- nie bój się rysować,
- utrwalaj swoją rzeczywistość,
- nie bój się prostoty przekazu / rysunek wykonany prostą kreską.
[prowadzący włącza światło, odsłania okna i rozdaje kartki z rysunkami dwóch smartfonów,
zapraszając do pierwszego zadania].
To jest doskonały moment, abyśmy trochę porysowali, zainspirowani historią z jaskini.
Połączcie te wszystkie elementy w jeden rysunek, a więc:
- komiks (dwa kadry),
- smartfon (selfie),
- portret malowany/rysowany,
- prosty rysunek naskalny/o polowaniu.
Oto wasze zadanie: na tych dwóch smartfonach, które właśnie wam rozdałem, jak na dwóch
kadrach komiksowych narysujcie siebie, swój portret. Niech to będzie historia o tym, jak
polujecie na… no właśnie! Na co polujecie? O czym marzycie? Narysujcie, na co polują
ludzie młodzi w XXI wieku. Rysujcie w sposób bardzo prosty, spontaniczny, tak jak to robili
ludzie pierwotni.
[czas na pracę twórczą – około 10-15 minut; czas na rozmowę o powstałych rysunkach]

6

Krótka historia selfie

KOMIKS i SELFIE są to tak naprawdę dwie formy kreatywnego działania, które są głęboko
zakorzenione w naszej kulturze i historii.
Nie wierzycie? Przedstawię wam teraz kilka dowodów na to, że elementy komiksu i selfie,
w nieco innym wydaniu, pojawiały się w dziełach sztuki! (prowadzący prezentuje reprodukcję
obrazu „Potrójny autoportret” lub fragment z książki: „Krótka historia selfie”). Oto obraz, którego
autorem jest Johannes Gumpp pod tytułem: „Potrójny portret”. Jest rok 1646. A więc:
- selfie powstanie dopiero za 193 lata,
- komiks powstanie dopiero za 249 lat.
A jednak artysta maluje obraz, na którym widzimy już jego wielką potrzebę uwiecznienia
swojego wizerunku. Gdyby miał smartfona, zrobiłby selfie. To taki obraz w obrazie!
Zauważcie, artysta maluje siebie na dwóch, a w pewnym sensie nawet na trzech kadrach! Jak
w komiksie. Mamy bohatera, mamy kadry, mamy historię – toż to prawie komiks!
Elementy, charakterystyczne dla komiksu i dla selfie występują tuż obok siebie, tym razem na
obrazie z XVII wieku. Można byłoby powiedzieć: TRZY W JEDNYM.
Ciekawostka – Papcio Chmiel, twórca komiksu „Tytus, Romek i A’Tomek” w księdze 1 narysował
siebie podczas tworzenia komiksu – stworzył komiks w komiksie – czyli dokładnie tak samo, jak
zrobił to Johannes Gumpp w XVII wieku! [w tym momencie można zaprezentować fragment
oryginalnego komiksu Papcia Chmiela o narodzinach Tytusa / Księga 1 lub: zaprezentować
fragment filmu o narodzinach Tytusa – link do VOD powyżej].
Na innym obrazie, którego autorem jest Rene Magritte (obraz z 1937 roku pod tytułem
„Reprodukcja zakazana”) autor pokazał siebie, swój portret, można byłoby powiedzieć, że to
takie „malowane selfie”, ale w nieco bardziej abstrakcyjny sposób; (prowadzący prezentuje
reprodukcję obrazu lub fragment z książki „Historia selfie”). Na obrazie autor pokazał… tył
swojej głowy. Przyznacie, że to dosyć ciekawy pomysł na autoportret. Na obrazie jest jeszcze
lustro – wiele osób współcześnie robi sobie właśnie selfie w lustrze. Pojawianie się tego lustra
to także bardzo ciekawy, inspirujący pomysł komiksowy – taki kadr w kadrze! W komiksie kadry
występują obok siebie, zaś tutaj kadry są schowane jeden w drugi. Płótno, na którym malarz
namalował siebie, to pierwszy kadr. Namalowane lustro to drugi kadr. Zaś odbicie postaci
w lustrze, która stoi do nas, widzów tyłem, to oczywiście już gra autora z widzami. Niesamowity,
abstrakcyjny i inspirujący pomysł. Znów mamy trzy w jednym!
Zróbmy teraz kolejne zadanie – inspirując się tymi niezwykłymi autoportretami, stwórzmy wasze
autoportrety / można wykonać to zadanie na dwa sposoby!
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Sposób 1: Podobnie jak w poprzedniej zabawie, prowadzący rozdaje kartki z dwoma
narysowanymi smartfonami. Zadaniem młodych odbiorców jest narysowanie swojej podobizny
/ autoportretu w taki sposób, aby pół twarzy znajdowało się na lewym smartfonie a drugie pół
twarzy – na prawym smartfonie. Prowadzący tłumaczy:
Postarajcie się stworzyć jakąś historię przy pomocy tej samej twarzy, ale dwóch, różnych min,
rysując je na dwóch kadrach – smartfonach. Narysujcie swój autoportret kreatywnie!
Zaskoczcie mnie!
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Sposób 2: Tym razem prowadzący prosi, aby młodzi uczestnicy zrobili swoimi smartfonami
selfie, ale tylko POŁOWY SWOJEJ TWARZY! Później uczestnicy łączą te połowiczne selfie,
przykładając swoje telefony do telefonów innych. Powstaje w ten sposób kreatywne selfie
i ciekawy pomysł na dwu-kadrowy komiks.
1.

2.

Jak widzicie, szukamy nowych, kreatywnych rozwiązań, inspirując się i łącząc elementy
charakterystyczne dla malarstwa, selfie i komiksu.
Działamy nadal. Oto przed wami pan Rembrandt, malarz z XVII wieku; [prowadzący prezentuje
kilka autoportretów Rembrandta].
Rembrandt, gdyby miał smartfona, miałby na nim 100 swoich selfie! Tyle właśnie autoportretów
namalował w swoim życiu. Statystycznie co roku malował jeden swój autoportret. A przy okazji:
czy potraficie policzyć, ile wy macie selfie w swoich smartfonach? Rembrandt niejako połączył
chęć uwiecznienia swojego portretu z… komiksem. Bowiem kiedy zestawimy wszystkie jego
autoportrety obok siebie, powstanie bardzo ciekawy komiks, opowiadający historię życia
i przemiany jednego człowieka! To namalowany, poruszający komiks, który mówi o zmianie
i o przemijaniu.
Zainspirowani autoportretami Rembrandta zróbmy teraz ćwiczenie rysunkowe: weźcie kartkę
i narysujcie na niej 3, podłużne kadry / wyobraźcie sobie, że to trzy ekrany smartfonów.
Narysujcie na tych trzech kadrach siebie na trzech etapach życia: kiedyś, teraz i w przyszłości.
Siebie obecnych narysujcie na środku! Z lewej strony narysujcie siebie, kiedy byliście bardzo,
bardzo mali. Zaś z prawej strony narysujcie siebie w przyszłości.
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[kiedy rysunki są już gotowe, prowadzący mówi dalej]. Spójrzcie na swoje selfie-komiksy. Ten
komiks mógłby rzeczywiście składać się z samych zdjęć, prawda? Z samych selfie. Mógłby też
być namalowany na płótnie.
Ciekawostka: mistrzem łączenia komiksu, portretu i malarstwa był ROY LICHTENSTEIN,
amerykański malarz, przedstawiciel POP ARTU; [prowadzący prezentuje dowolne dzieło
malarza].
Ciekawostka: w latach ’90 bardzo modne były tzw. FOTO-KOMIKSY, przedstawiające życie
młodych ludzi. Cała historia opowiedziana była przy pomocy kilku zdjęć, do których dodano
teksty z dymkami. Najczęściej można było oglądać te foto-komiksy w nieistniejącym już piśmie
BRAWO!
[prowadzący znów bierze dużego smartfona i trzyma go, jak obraz – smartfon jak rama obrazu,
w środku którego znajduje się prowadzący]. Jak wynika z tych przykładów, formy komiksowe
dojrzewały, mając swoje korzenie w sztuce. To samo dotyczy selfie! Malowanie portretów czy
autoportretów, rysowanie czy robienie sobie zdjęć to przejaw potrzeby kreatywności człowieka
– tej samej kreatywności, którą przejawiał 40 tysięcy lat temu człowiek pierwotny. Możemy
więc powiedzieć, że w tej ciemnej jaskini narodził się komiks, narodziło się selfie, narodziła się
cała sztuka!
Nawet jeśli się z tą teorią nie zgadzacie, mam nadzieję, że zainspirowała was do kreatywnego,
radosnego działania, tworzenia i… innego spojrzenia na sztukę, selfie i komiks!
Kiedy więc robicie selfie – stoi za tym kilkadziesiąt tysięcy lat doświadczenia! Jeśli chcecie, aby
wasze selfie czy wasze komiksy były tak samo rozpoznawalne, jak rysunki naskalne ludzi
pierwotnych – szukajcie nowych, zaskakujących rozwiązań. Wychodźcie poza ramy, poza to, co
was ogranicza. Piszcie scenariusze do selfie! Spróbujcie w swoich selfie zawrzeć jakieś ukryte
przesłanie. Łączcie komiks z selfie, łączcie malarstwo z komiksem.
KOMIKSY i SELFIE, obok ikonek komputerowych czy emotikon (popularnie nazywanych
emotikonami czy emotkami), tworzą NOWOCZESNY JĘZYK OBRAZKOWY. Niektórym może się
to nie podobać, ale to właśnie do nich – do was – do nowoczesnego języka obrazkowego
należy przyszłość! Wy tworzycie ten język. Wy się nim posługujecie. (prowadzący kieruje swoje
słowa do młodych ludzi, obecnych na warsztatach). Tworzycie nowy język kultury obrazkowej,
pełen komputerowych ikon, sms-owych emotek, komiksowych dymków i smartfonowych selfie
– takim językiem będziemy / będziecie posługiwali się zapewne w XXII wieku. Dlatego warto
sprawić, aby ten nowy język nabrał wartości. Nie zapominajcie o przeszłości i korzeniach.
W swoich inspiracjach wracajcie do źródeł. Sprawcie, aby ten nowy język obrazkowy był
przemyślany, kreatywny, ciekawy, aby miał przesłanie, które ludzie za 40 tysięcy lat odczytają,
zrozumieją i zachwycą się nim!
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Jeśli wystarczy czasu, można wykonać ostatnie ćwiczenie, gdzie połączy się ideę komiksu
i selfie, dorzucając coś jeszcze – element „trójwymiarowy” / czyli selfie komiksowa fryzura.
Opis zabawy na rysunku.

