
Publikacja powstała z myślą o edukatorach, nauczycielach, 
animatorach, pedagogach. Jej celem jest dzielenie się 
doświadczeniami wynikającymi z organizacji cyklu koncertów 
i warsztatów Polifonie dzieciom.
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Program zbudowany przez Barbarę Pasterak, pedagożkę 
teatru i animatorkę, i Izabelę Zawadzką, teatrolożkę i pro-
ducentkę, stanowił dopełnienie cyklu koncertów Polifonie, 
które od lat są realizowane w Ośrodku Dokumentacji Sztuki 
Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie dzięki inicjaty-
wie kuratorki Anny Szwajgier. Do pilotażowej edycji Polifonii 
dzieciom zostały zaproszone trzy projekty: Patryk Zakrocki 
z Orkiestrą AGD oraz zespołem Krakow Improvisers Orche-
stra, zespół ugla, oraz Grzegorz Mart, Bartosz Bielenia, Piotr 
Peszat i Wojciech Kiwer,  którzy połączyli swoje siły w pro-
jekcie bazGRANIE. Koncert na malarza, aktora i elektronikę 
(zamówienie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współcze-
snej Warszawska Jesień 2018). Koncerty były prezentowa-
ne raz w miesiącu od czerwca do sierpnia 2019 r. Każdemu 
z nich towarzyszyły warsztaty prowadzone przez artystów. 
Były one okazją do przetestowania przez dzieci metod pracy 
wyjątkowych dla poszczególnych koncertów. 

25 czerwca – 7 sierpnia
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Na scenie wystąpili obok siebie wykształceni muzycy, grający 
na „poważnych instrumentach” oraz dzieci eksperymentują-
ce na sprzętach kuchennych: młynkach do kawy, mikserach 
i odkurzaczach. Muzycy nie korzystali z żadnej partytury, cały 
koncert improwizując na podstawie gestów podawanych 
przez dyrygenta – Patryka Zakrockiego lub dzieci. Wspólny 
system znaków daje muzykom te same prawa i ten sam sto-
pień ważności, uzupełniają się jako partnerzy. 

25 czerwca
godz_18:30
koncert

26 czerwca
godz_16:00
warsztaty
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Każde z dzieci dostaje instrument lub przedmiot wydający dźwięki (np. 
dzwonki monochromatyczne, flet, pudełko z ryżem czy dwa kawałki dre-
wienka). Prowadzący prosi, aby dzieci zagrały jeden głośny dźwięk. Następ-
nie pyta, czy dźwięki rozległy się w tym samym momencie? Co można zro-
bić, żeby wszyscy mogli zagrać jednocześnie? Dzieci podają swoje uwagi 
i propozycje, szukając znaku, który mógłby być czytelnym sygnałem. Pro-
wadzący wyjaśnia, że na tym m.in. polega rola dyrygenta. Dzięki odpowied-
niemu systemowi komunikacji grupa dostaje jasne sygnały, z jaką dynamiką 
grać i w którym momencie każdy z muzyków ma wejść ze swoją partią. Do 
komunikacji może służyć batuta lub gesty rąk, wspomagane mimiką lub 
ruchem głowy. Grupa uzgadnia gest, który będzie dla niej znakiem rozpo-
częcia gry. Sprawdzamy, czy sygnał działa i jest dla wszystkich widoczny. 
Po kilku próbach można poszukać innych znaków – jak pokazać, że grający 
mają wydobyć dźwięk cichy, głośny, wysoki czy niski?

Bardzo ważne jest to, aby uczestnicy dobrze widzieli dyrygenta. Dzieci 
muszą być skupione i cały czas zwrócone w jego stronę. Warto, aby każdy 
chętny miał okazję sprawdzić się w roli dyrygenta.

Ćwiczenie do przetestowania

Patryk Zakrocki i Orkiestra AGD z Krakow Improvisers Orchestra
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Zespół ugla jest kwartetem, który w swoich muzycznych 
poszukiwaniach korzysta z akustycznego instrumentarium 
i wykorzystuje zapętlone, nagrywane na żywo dźwięki. Pod-
czas koncertu występowała tylko jedna wokalistka, ale dzię-
ki wykorzystaniu loopowanych dźwięków udało się uzyskać 
efekt wielu nakładających się na siebie partii wokalnych. 

Koncertowi towarzyszyła wyjątkowa oprawa wizualna 
tworzona na żywo przez Zosię Wronkę. Za pomocą rzutnika 
pisma (grafoskopu) artystka odbijała na ekranie cienie frag-
mentów roślin, plam wody i kolorowych tuszy, malowała i ukła-
dała różne kształty.

30 lipca
godz_18:30
koncert

31 lipca
godz_16:00
warsztaty
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Grupa stoi w kole. Prowadzący proponuje dźwięk (np. klaśnięcie i słowo 
„cześć”), następnie prosi o jego jak najszybsze powtórzenie kolejno przez 
pozostałych. Zadanie polega na tym, aby dzieci powtarzały dźwięk jak 
najszybciej, aż po kole wróci on do prowadzącego. Następnie inna osoba 
proponuje swój dźwięk (może towarzyszyć mu gest), wybierając kierunek, 
w którym ma on wędrować. Powtarzamy ćwiczenie kilka razy, szukając 
nowych dźwięków i słów czy wręcz całych zdań. Można bawić się prędko-
ścią (przyspieszać, zwalniać) i zmieniać kierunek po drodze. Ważne, żeby 
jak najbardziej skracać czas między powtórzeniami.

Prowadzący tłumaczy, że analogicznie w muzyce działa loop (z ang. pętla) 
czyli sampel odtwarzany bez przerwy. Poprzez zapętlenie nagrany dźwięk 
instrumentu lub głosu odtwarzany w zapętleniu zyskuje nową jakość. Może 
np. budować rytm. W muzyce najczęściej wykorzystuje się pętle perkusyjne. 

Jeśli nie mamy dostępu do profesjonalnego urządzenia do nagrywania 
loopów, możemy wykorzystać mikrofon, dyktafon lub aplikację w telefo-
nie. Nagrywamy któreś ze słów z pierwszej części ćwiczenia lub szukamy 
nowych pomysłów: można pomruczeć, poszeleścić, zagrać krótko na jakimś 
instrumencie. Odtwarzamy plik dźwiękowy w zapętleniu (np. korzystając 
z odtwarzacza z włączonym trybem powtarzania ścieżki) i sprawdzamy, czy 
udało nam się stworzyć ciekawą przestrzeń muzyczną. Na tle powtarzanej 
pętli możemy dodawać nowe dźwięki – grać, śpiewać, klaskać. Wypróbowu-
jemy różne odgłosy, szukamy nieoczywistych połączeń, bawimy się dynami-
ką. Może nagramy kapanie wody? Albo podrapiemy grzebieniem po szorst-
kiej powierzchni? 

Ćwiczenie do przetestowania

ugla
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Koncert rozpisany na czterech wykonawców, w którym działanie 
każdego wpływało na pozostałych. Na środku sceny umieszone 
zostało płótno, na które rzucony był obraz z kamery. Grzegorz 
Mart próbował jak najdokładniej utrwalić go za pomocą farby. 
Kamera pokazywała na żywo scenę, na której Bartosz Biele-
nia wykonywał serię działań aktorskich Świadomie wpływał na 
proces malowania – uciekał przed pędzlem, ścigał się z nim, 
zmuszał malarza do przyspieszenia swoich ruchów. W trakcie 
koncertu zaprosił do udziału widzów, kierując oko kamery na 
publiczność, która stała się przedmiotem działań malarskich. 
Równocześnie z procesem malowania powstawała muzyka. 
Mikrofony kontaktowe, podpięte do płótna od tyłu, genero-
wały dźwięki przy każdym poruszeniu pędzla przez malarza. 
W kolejnych częściach koncertu płótno zmieniało swój „głos” 
– za odpowiednie efekty odpowiedzialny był Wojciech Kiwer. 
Z powstałych dźwięków Piotr Peszat tworzył kompozycję, 
dodając kolejne elementy muzyczne. Koncert zakończył się 
wspólnym bazgraniem po zapełnionym mokrą farbą płótnie.

6 sierpnia
godz_18:30
koncert

7 sierpnia
godz_16:00
warsztaty
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Ćwiczenie do przetestowania

Przygotowujemy małe latarki i niewielkie instrumenty do przymocowania 
na ręce (np. dzwoneczki lub grzechotki z kaszy, które na sznureczku łatwo 
przywiązać jak bransoletkę). Ćwiczenie najlepiej przeprowadzić w wyciem-
nionej przestrzeni, tak aby dobrze widoczne były pojedyncze światła latarek. 

Prowadzący dzieli dzieci na dwie grupy. Pierwsza grupa dzieci dostaje 
do rąk latarki. Jej zadaniem jest operować źródłem światła tak, aby człon-
kowie drugiej grupy mieli problem ze złapaniem światła rzuconego na ścia-
nę. Kierują światło latarek w różne miejsca podłogi i na ścianę (do ustalonej 
wcześniej wysokości). Dzieci w drugiej grupie przymocowują instrumenty 
do rąk lub nóg, w sposób umożliwiający im swobodne poruszanie się. Dzięki 
temu ich każdy ruch podczas biegu w pogoni za światłem wydaje dźwięk. Ich 
zadaniem jest dotknięcie padającego światła. Zatrzymujemy się i rozmawiamy 
o tym, co się wydarzyło w warstwie dźwiękowej. Powstał rodzaj improwizacji 
muzycznej – formy, w której instrumenty grają bez planu, bez określonej kom-
pozycji. Kto ma największy wpływ na to, w jaki sposób powstaje dźwięk? Czy 
osoba, która ma przy sobie instrument, czy też osoba, która porusza latarką? 

bazGRANIE. Koncert na malarza, aktora i elektornikę (…)

Ćwiczenie powtarzamy w różnych układach, dbając o to, aby dzieci miały 
możliwość sprawdzenia się w różnych rolach. 

Co się stanie, kiedy wprowadzimy inny podział na grupy? Pierwsza gru-
pa będzie miała latarki, a do ręki w której ją trzymają zostaną przywiązane 
instrumenty. Będą oni odpowiedzialni zarówno za sposób poruszania się 
członków drugiej grupy (rzucając światło w przestrzeni), jak i za warstwę 
dźwiękową.

 Ale jeśli zmienimy też treść zadania? Teraz dzieci biegają w którą stronę 
chcą, a trzymający latarkę podąża za ich ruchem, próbując oświetlić kontury 
ich ciał lub podświetlić stopy. W tym wypadku o prędkości ruchu i rodzaju 
dźwięku decyduje grupa bez latarek. 

Wykonując ćwiczenie warto zadbać o różnorodność tempa. Jeśli nie 
udaje się zmienność dynamiki proponowanej przez dzieci, do akcji może 
wkroczyć prowadzący. Teraz to on wyznacza tempo ruchu, np. uderzając 
w bębenek lub odtwarzając różne stylistycznie nagrania muzyczne.
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Każdy z trzech koncertów można widzieć jako 
pewnego rodzaju przekroczenie – popularnego 
metrum, znanych instrumentów, oswojonych narzędzi 
do tworzenia obrazów – form, do których jesteśmy 
przyzwyczajeni na co dzień. Każdy z zespołów 
zaprosił dzieci i dorosłych w świat wielozmysłowego 
doświadczenia, w którym mogli (ale wcale nie musieli!) 
znaleźć dla siebie miejsce. Dobrowolność uczestnictwa 
i możliwość wejścia lub wyjścia z koncertu w chwili, 
gdy uznajemy to za odpowiednie, sprzyjała atmosferze 
odkrywania i doświadczania nowego. 
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Dla dzieci nie jest ważne, czy muzyka jest 
skomponowana specjalnie dla nich. Liczy się to, do 
jakiego doświadczania muzyki zostaną zaproszone 
oraz czy znajdzie się w nim miejsce na ich swobodne 
reakcje, kreatywność i własne zdanie. Traktując dzieci 
poważnie, warto zachęcać je do doświadczania nie 
tylko prostej muzyki z oczywistym rytmem, która 
szybko wpada w ucho. W ten sposób buduje się 
relacje dzieci ze światem wokół nich, który nie zawsze 
jest prosty i oczywisty, lecz różnorodny jak dźwięki.
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Doświadczenie koncertów Polifonii pokazuje, że 
przestrzeń performance’u czy nietypowe formy 
wzbudzają zaciekawienie, ale też niepewność. 
W nieoczywistej sytuacji, gdy dzieci nie wiedziały, 
jak zareagować – ich uwaga rozpraszała się między 
przeżywaniem sytuacji (koncertu), a spoglądaniem 
na reakcje opiekunów (czy mogę to robić, czy rodzic 
to aprobuje). Dlatego warto być świadomym roli 
dorosłego jako przewodnika, który może zapewnić 
poczucie komfortu w nowej sytuacji – performera 
kierującego aktywnością dzieci, pedagoga 
prowadzącego warsztaty, muzyka nawiązującego 
relację z publicznością poprzez wprowadzanie do 
piosenek i wspieranie różnorodnych zachowań 
odbiorców, ale też rodzica zachęcającego do zabawy.
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W trakcie warsztatów dzieci mogły użyć tych 
narzędzi i form, których używali na scenie artyści. 
Na warsztacie Patryka Zakrockiego dzieci grały na 
przedmiotach łatwo dostępnych: miskach, pudłach, 
słoikach. Zabawa z looperem na warsztatach z uglą 
była dla niektórych okazją do dźwiękowych wygłupów. 
Bardzo uwidoczniła się dziecięca potrzeba wydawania 
niekontrolowanych dźwięków, szaleństwa, na którą 
zwykle w innych sytuacjach brakuje przestrzeni. 
Warto pamiętać, że aby wymagać od dzieci skupienia 
i ciszy, trzeba dać im też możliwość do ekspresji 
i swobodnego hałasowania.
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Jeśli po koncercie, czy warsztatach zaprosimy dzieci 
do wyrażania swoich uczuć i opinii, nazwą to, co 
było dla nich ważne. Taką przestrzenią do osobistej 
refleksji może być rozmowa czy wspólne rysowanie. 
Danie szansy na uzewnętrznienie doświadczenia 
pomaga wzbudzić refleksję, czy na przykład dzieci 
chcą kontynuować podobne działania. I co to 
właściwie znaczy? Chcą wziąć udział w podobnym 
warsztacie, czy też spróbować swoich sił w graniu  
na odkurzaczu?
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