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Wywiad z Panią Anną Rak z Muzeum Górnośląskiego, 

organizatorką projektu Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu. 

 

 

- Wiem, że zajmuje się Pani współorganizacją projektu „Wizjer”. Gdyby Pani mogła 

wytłumaczyć dziecku jak najkrócej, na czym polega to przedsięwzięcie. 

- To na pewno nie będzie krótko, jednak postaram się mówić prosto. Choć zdaję sobie 

sprawę, że wytłumaczenie tego projektu dziecku nie jest proste. Mamy „Wizjer. Obraz w 

kulturze, kultura obrazu”. Jest to projekt, który organizujemy razem z Akademią Orange i 

Miejską Biblioteką Publiczną w Bytomiu. Składa się on właściwie z trzech części. Ponieważ 

chcieliśmy jednocześnie rozmawiać o tych samych problemach, czyli o obrazie, który 

rozumiemy bardzo szeroko. Z jednej strony myślimy o tym obrazie, który wisi na ścianie i 

możemy zobaczyć go w galerii. Są również obrazy, które widzimy w jakichś publikacjach. 

Zdjęcia to też jest obraz świata pokazujący nam jak wygląda rzeczywistość. Jednocześnie, 

kiedy my myślimy, kiedy sobie coś wyobrażamy to widzimy obrazy. Przykładowo spróbuj 

sobie wyobrazić zajęcia z języka polskiego. Od razu masz przed oczami obraz jakiejś Pani. 

To nie są słowa, które ci gdzieś w pamięci przechodzą, tylko to są obrazy. I te obrazy otaczają 

nas wszędzie, bo gdziekolwiek jesteśmy, jedziemy autobusem czy idziemy ulicą. Widzimy 

reklamy, bilbordy, które pokazują nam jakąś reklamę. Czy jedziemy autobusem i widzimy 

obrazy świata, które otaczają nas dookoła. To też są obrazy, o których mówimy w 

„Wizjerze”. I o tych obrazach, i w jaki sposób one do nas przemawiają i w jaki sposób nami 

czasami rządzą. Obrazy to są takie myśli, które czasami nam się narzucają. I o nich 

chcieliśmy rozmawiać przy okazji projektu „Wizjer”. I w związku z tym zrobiliśmy trzy 

grupy wiekowe. 
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- Jakie to były grupy? 

- Pierwsza grupa wiekowa to dzieci w 

wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Dla nich zorganizowaliśmy „Wizjerek. 

Ruchome piaski, animowane obrazki”. O 

co chodziło w tym projekcie? Chcieliśmy z 

nimi stworzyć filmy robione techniką 

animacji piaskowej. Najpierw z naszych 

głów wyciągaliśmy różne pomysły, przy 

wykorzystaniu muzyki malowaliśmy 

piaskowe obrazy. Robiliśmy zdjęcia tym 

obrazom i techniką poklatkową 

puszczaliśmy te obrazki bardzo szybko i 

utworzył nam się film. Takie filmy 

stworzyły nam cztery grupy dzieci. 

Pracowaliśmy z przedszkolakami, z klasą 

czwartą, z grupą przekrojową, gdzie były 

dzieci w różnym wieku z Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci i z grupą dzieci ze szkoły 

specjalnej. Dzieci były na różnym 

poziomie wiedzy i sprawdzaliśmy czy nasz 

program, który napisaliśmy sprawdza się i  

(fot. Anna Misiak) 

czy jest dobrze przyjęty i to nam się akurat udało. Myślę, że efekty będą widoczne 1 czerwca, 

podczas Gali Filmowej, bo wtedy pokażemy te filmy. Ci, którzy je tworzyli - dzieci, przyjdą i 

zostaną odznaczone, dostaną płyty, na których będą wszystkie ich filmy. Autorzy filmów 

będą się prezentowali, będziemy mieli fotoreporterów. No i będziemy chcieli z tego też przy 

okazji nakręcić film. Mieliśmy już pierwszy pokaz przedpremierowy dla prasy i dla 

zaproszonych gości. Zaprosiliśmy grupę czwartoklasistów, która stworzyła film „Rozbitek”. 

Pokazaliśmy im ten film udźwiękowiony. Zarejestrowaliśmy pierwsze wrażenia twórców, ich 

kolegów z klasy, jak również reakcje publiczności. Wszystkim bardzo się podobało, była 

bardzo podniosła atmosfera. Czekamy teraz na to, jak będzie wyglądała Gala Finałowa.

- To dla młodszych dzieci, a co dla starszych?  

- Drugi poziom to  „Wizjer. Odbicia pamięci”. Młodzież uczyła się przede wszystkim patrzeć 

na zdjęcia. Przykładowo, mamy stare zdjęcia Bytomia. Punktem wyjścia właściwie były stare 

zdjęcia zrobione w 1933 roku przez 18-letniego chłopca, który wyszedł w miasto, 

obfotografował je i zrobił album Bytomia. I oni prawie po 80 latach, wychodzą z powrotem w 

miasto i powtarzają sytuację. Natomiast nie chcieliśmy, żeby to było takie przypadkowe 

robienie zdjęć. Chcieliśmy ich nauczyć, czym jest obraz, czym jest taka fotografia i co nam 

może przekazywać. Uczyliśmy ich, jakie są sposoby, żeby ta fotografia mówiła do nas więcej. 

Dlatego wymyśliliśmy dla nich ćwiczenia. Wypuszczaliśmy ich w miasto i prosiliśmy, żeby 
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zrobili nam jedno zdjęcie. Oczywiście tych zdjęć robili znacznie więcej, ale musieli z tych 

zdjęć, które zrobią wybrać jedno zdjęcie, które będzie pokazywało nam miasto w sekundę. 

Czyli coś, co mówi o tym mieście przez tak krótki okres czasu. No i były różne propozycje. 

Te zdjęcia pokazywaliśmy potem na dużym ekranie i wspólnie ocenialiśmy i mówiliśmy, co 

jest dobre, a co moglibyśmy zmienić. Mówiliśmy o tym czy ono do nas przemawia i co 

takiego wniosło, a potem sam autor opisywał, dlaczego wybrał właśnie takie zdjęcie i co 

chciał przez nie przekazać. Zdjęcia robione przez naszych dziadków na imieninach mają dla 

nas tylko wartość sentymentalną, ale po pewnym czasie nabierają wartości zupełnie innej - 

historycznej, bo pokazują nam prawdę o danym okresie, o danej epoce. Właśnie o tym 

rozmawiali uczestnicy „Wizjera. Odbić pamięci” i teraz chcemy zaprezentować ich, jako 

twórców. 30 maja o godzinie 17.00 rozpocznie się wernisaż. Najpierw Pan Maciek Droń 

opowie o albumie z 1933 roku, który stworzył osiemnastolatek, a potem zaprosimy was na 

wystawę gdzie będą twórcy i ich zdjęcia zrobione podczas projektu.  

 

- A czy w projekcie były uwzględnione też osoby dorosłe? 

- Tak, właśnie jeszcze jedna grupa została mi do omówienia. Jak już mamy dzieci, mamy 

młodzież, to mamy też dorosłych. Te programy, które prowadziliśmy z grupami zostały 

oczywiście opisane w formie scenariuszy. Będzie z tego książeczka, którą rozdamy 

nauczycielom, ponieważ uważamy, że w tym momencie, jak nam się udało stworzyć taki 

fajny projekt, gdzie dzieci i młodzież bawiły się dobrze, to dlaczego dorośli nie mieliby 

skorzystać z tych pomysłów i nie realizować tego typu zajęć. Liczymy także na to, że będą to 

wykorzystywać i daliśmy im również możliwość uczestniczenia w różnych wykładach. Tak 

naprawdę to są bardzo trudne tematy. Przykładowo, w jaki sposób obraz opisuje historyk 

sztuki, czyli ten, który się obrazami zajmuje, a w jaki sposób na obraz patrzy antropolog 

obrazu, a w jaki psycholog. W jaki sposób mówi o obrazach ktoś, kto się zajmuje telewizją, 

filmem, kto tworzy grafiki komputerowe. Oni wszyscy cały czas też mówią „obraz, obraz”, 

ale każdy z nich przez to rozumie coś innego. Więc opowiedzieli o tym. A przy okazji w tej 

publikacji będą udostępnione ich teksty. Będą również propozycje właśnie takich zajęć z 

dziećmi, młodzieżą, które są związane z tematem obrazu.  

 

- Będzie może jakaś impreza towarzysząca? 

- No, właśnie. Tak pokrótce opowiedziałam ci o czymś, co jest takie bardzo duże i szerokie, 

więc ci trochę nakręciłam w głowie. A jeszcze nie opowiedziałam o jednej rzeczy, do której 

chciałabym cię namówić. Mianowicie, jeżeli chodzi o „Odbicia pamięci” za tydzień 19 maja 

w „Noc Muzeów”, robimy wielką akcję społeczną. Chcielibyśmy zaprosić mieszkańców 

całego Bytomia, aby każdy z nich przyniósł jakieś zdjęcie Bytomia, takie zrobione przez 

siebie, albo przez rodzinę, takie, które im się podoba. Może to być zdjęcie klatki schodowej, 

może to być zdjęcie jakiegoś podwórka, jakiegoś budynku lub miejsca gdzie się uczą. Ty 

przykładowo lubisz „Kronikę” to przynieś zdjęcie „Kroniki”. 
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- I co mieszkańcy Bytomia mają z tymi zdjęciami zrobić?  

- Będziemy wieszać te zdjęcia na takich sznureczkach z balustrady w holu głównym, a na 

samej górze, co godzinę będziemy puszczać projekcję filmu z rzutników na ścianę. I w tym 

momencie stworzymy taką instalację. Mam nadzieję, że mieszkańcy przyniosą Bytom takim 

jakim go widzą, tak jak go lubią i razem stworzymy instalację. U góry wielki pokaz Bytomia, 

a na dole właśnie te zdjęcia. Młodzi ludzie chcą zaprosić do tego projektu swoich kolegów, 

koleżanki, nauczycieli i mieszkańców Bytomia. My także będziemy starali się właśnie coś 

takiego zrobić. Jeżeli chodzi o ten pokaz to nawet przed 18.00 będziemy wpuszczać, bo 

chodzi o powieszenie tego obrazka. Ktoś, kto przyjdzie o godzinie 22.00, już będzie widział 

pełniejszą instalacje, bo tych zdjęć będzie więcej. Zdjęcia można przynosić do nas wcześniej, 

my każde przyniesione zdjęcie będziemy wykorzystywać. Jak masz jakichś znajomych, 

którzy by chcieli pokazać swoje widzenie Bytomia, swoje spojrzenie na Bytom to zaproś ich.  

 

 

(fot. Anna Misiak) 

 

- Co Panią skłoniło do stworzenia „Wizjera”? 

- Powiem szczerze, powodów jest zwykle kilka. Przede wszystkim taki główny powód mojej 

działalności tutaj, związany jest z tym, że bardzo lubię rozmawiać z dziećmi, z młodzieżą i 
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dawać im takie zadania, które by rozbawiły, rozwijały, czegoś uczyły, które byłyby 

niebanalne i akceptowalne. A przede wszystkim dać im radość tworzenia. Otworzyć ich i 

udowodnić im, że w każdym z nas drzemią jakieś talenty. Trzeba tylko je wydobyć na 

zewnątrz, na światło dzienne. Dlatego organizujemy różne tego typu akcje, aby dać kolejne 

tego typu preteksty, aby ktoś coś stworzył. A sam „Wizjer” powiem szczerze zrodził się 

jeszcze z takiego wcześniejszego projektu, który mieliśmy rok temu. Wtedy robiliśmy 

„Rewizje” i w pewnym sensie też mówiliśmy o obrazach. O obrazach, ale właśnie w telewizji, 

w reklamie i o ile projekt wyszedł nam bardzo dobrze, o tyle już zaczęliśmy się zastanawiać 

pod koniec tego projektu, że jeszcze nam czegoś brakuje. Mówiliśmy już tyle razy o tym 

obrazie. Organizowaliśmy konkursy, prowadzimy zajęcia w Galerii Malarstwa Polskiego i 

mamy tyle do powiedzenia, bo to są nasze nowe przemyślenia zupełnie wcześniej 

niewykorzystywane, że chcielibyśmy się tymi doświadczeniami podzielić. I stąd stworzył się 

właśnie pomysł zrobienia tego projektu „Wizjer. Odbicia pamięci”. Chcieliśmy właśnie wejść 

w ten świat obrazu i pokazać go bardzo szeroko, podyskutować na jego temat i zobaczyć, co 

inni o nas sądzą. Czy te nasze przemyślenia w ogóle się sprawdzą, bo jak się robi jakiś projekt 

to nie zawsze jest tak, że wszystko jest genialnym rozwiązaniem. Dopóki my tego nie 

zobaczymy, że mamy odbiór i że komuś się to podoba, to dopóty jeszcze nie mamy tej 

pewności. Natomiast myślę, że te mądre słowa trafiają bardziej do nauczycieli, tych, którzy 

uczą, edukatorów. A my podawaliśmy dzieciom takie proste ćwiczenia, np. malowanie 

piaskiem. To myślę, że troje koleżanki, koledzy mogą zrozumieć. Malowałaś sama takim 

piaskiem, wiesz jak to wygląda. To jest właśnie uruchamianie wyobraźni. Czyli, de facto, my 

dalej mówimy o tych obrazach, a wy wcale nie czujecie się jakoś naukowo przytłoczeni, nie 

wiecie, że zdobywacie jakąś wiedzę. Pokazujemy takie metody, w jaki sposób rozmawiać o 

tych obrazach z młodzieżą.  

 

- Były inne projekty, które Pani organizowała lub brała w nich udział? 

- Pracujemy tutaj w Muzeum od 10 lat i wszystkie nasze projekty gdzieś krążą wokół jednego 

tematu. „Dzieci w Muzeum” to był nasz pierwszy projekt, który organizowaliśmy, który też 

pozwalał nam wprowadzić małe dzieci, najmniejsze, bo od takich trzylatków po 

gimnazjalistów, aby pokazać im, że to Muzeum jest fajne, że przez zabawę można się czegoś 

nauczyć. I to był projekt z tworzeniem np. przedstawień do obrazów, czy różnych instalacji 

artystycznych, prac. Za każdym razem staraliśmy się zwrócić szczególną uwagę na dzieci i 

młodzież. Kolejnym takim projektem był konkurs „Obraz a słowo” już po raz 9 organizowany 

w tym roku. Naszą taką bazą, jest galeria malarstwa, to są fotografie, czasami też korzystamy 

z innych wystaw, są to wystawy przyrodnicze, etnograficzne. To był kolejny projekt, myślę, 

że najlepiej przyjęty. Organizowaliśmy go we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w 

Katowicach, z Wydziałem Kultury, ze Związkiem Artystów Fotografików i Stowarzyszeniem 

„Szatnia”. Był to duży projekt o nazwie „Rewizje. Program Rozwoju Świadomości Kultury 

Audiowizualnej w czasach nowych mediów”. Trudna nazwa, pewnie zaraz mnie za nią 

zadusisz.  
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- W skrócie, o co w tym projekcie chodziło?  

- O to chodziło, że mamy reklamy i nie mamy świadomości, że one próbują na nas wywrzeć 

taką presję, żeby wszystkie dzieci kupowały reklamowany produkt i próbowały przekonać 

rodziców, że one muszą mieć ten produkt nawet, jeżeli jest on im zupełnie do szczęścia nie 

potrzebny. Reklamy tak potrafią nami manipulować, że my nie wiemy, że robimy dokładnie 

to, co chcą ich twórcy, a nie to, co my chcemy. Uczyliśmy tego właśnie w poprzednim 

projekcie, a teraz zajmujemy się „Wizjerem”.  

 

 

(fot. Aldona Waligórska-Ziob) 

 

- Czy lubi Pani pracować z dziećmi i młodzieżą, czy woli z dorosłymi odbiorcami?  

- Powiem szczerze, podstawową naszą działalnością i to, co najbardziej uwielbiamy, 

przynajmniej ja osobiście, to jest praca z dziećmi, młodzieżą. Są szczerzy, otwarci, bardzo 

twórczy, nie boją się wyrażać swoich opinii, nie boją się pokazywać, że są inni, chcą coś 

robić. Dorośli są najczęściej bardziej zamknięci. Czasami przez to, że czują się bardziej 

zakompleksieni, mówią „Jak ja coś zrobię może to będzie głupie i troszeczkę nie na miejscu”. 

Dzieci na szczęście tych barier mają znacznie mniej i praca z nimi jest naprawdę bardzo 

twórcza. Po drugie, to jest niesamowita zabawa. Natomiast prowadząc te projekty zaczęli 
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zgłaszać się do nas sami nauczyciele, czyli dorosłe osoby, które stwierdziły: „Tak fanie 

prowadzicie zajęcia dla dzieci, dla młodzieży, my też chcemy się dalej uczyć, czy nie 

moglibyście popracować również z nami”. No i w tym momencie dołączyliśmy taką grupę 

nauczycieli i też staramy się właśnie z nimi znajdować wspólne rozwiązania.  

 

- Robi Pani projekty dotyczące sztuki. Czy sztuka jest Pani pasją również prywatnie, czy 

robi to Pani tylko zawodowo? 

- Sztuka jest moją pasją. To, że pracuję opierając się na Galerii Malarstwa Polskiego, czy na 

Galerii Sztuki Współczesnej to nie jest przypadek. Zawodowo, powiem szczerze, jestem 

związana z teatrem, teatrologią, bo takie było moje podstawowe wykształcenie. Potem 

szukałam wiedzy w architekturze wnętrz, czyli wzornictwie przemysłowym. Architektura to 

też część sztuki. Natomiast pracując tutaj w galerii realizuję swoje pasje. Jeżeli robi się 

własne projekty to nie ma szansy, żeby robić coś, czego się nie kocha prywatnie, bo to jest 

bardzo męcząca praca. Robiąc projekty trzeba się bardzo często zaangażować i zostawać po 

godzinach. Cierpi na tym życie prywatne. Więc, albo jest to pasja, albo zostajemy 

urzędnikiem, który siedzi tylko od godziny 8.00 do 16.00 i zajmuje się zupełnie czymś innym, 

a pasje zostawia na boku. 

 

- Wiem, że ma Pani 12-letnią córkę. Czy przekazuje Pani zamiłowanie do sztuki 

swojemu dziecku? 

- Staram się przekazać córce to zamiłowanie do sztuki. Powiem w ten sposób, najtrudniej 

uczy się swoje dzieci. Łatwiej się czasami dogaduję z dziećmi, które przychodzą na 

warsztaty. Ze swoim dzieckiem trudniej się rozmawia, bo własne dziecko jest bardziej uparte 

i częściej mówi „nie” niż obce. Moje dziecko chodzi czasami własnymi drogami, i w pewien 

sposób jest zainteresowane sztuką.  Na co dzień przychodzi do tego miejsca i widzi, co mama 

robi. Czasami jej się coś podoba i bierze w tym momencie udział w danym projekcie, czasami 

się nawet dopomina. Na pewno dużą rolę, jeżeli chodzi o wychowanie mojego dziecka dla 

sztuki zaczęłam robić już na samym początku. Czasami trzeba dziecku pomóc dając mu jakieś  

ciekawe materiały. Wiedziałam, że jeżeli ja takiemu małemu dziecku 5-6 letniemu dam dobre 

kredki olejne, pastele suche, pozwolę malować na płótnie to każde dziecko, które dostaje 

takie materiały potrafi zrobić piękną rzecz. I jak się tym zachwyci, będzie chciało robić to 

dalej. Więc gdzieś ta pasja jest w niej zaszczepiona, nie wiem do końca, w którym kierunku 

pójdzie. Na pewno obraca się w świecie obrazów, dużo chodzi ze mną po muzeach i wiem, że 

lubi to. Natomiast, jak będzie się jej przyszłość rozwijała, i czy ona rzeczywiście zostanie 

miłośnikiem sztuki, nie wiem. Natomiast wiem jedno, sztuka nigdy nie będzie jej obojętna 

kimkolwiek będzie. Czy będzie projektowała domy, czy będzie grała na skrzypcach, czy 

będzie matematykiem wykładającym na uczelni, zawsze z tymi obrazami rzeczywiście będzie 

obcowała. 

- Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. 
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Rozmawiała Alicja Ziob 

 

(fot. Aldona Waligórska-Ziob) 


