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Autorska praca projektowa na II etap
Prezentujemy treść oraz kryteria oceny autorskiej pracy projektowej, którą uczestnicy będą mieli
do wykonania na II etapie Olimpiady. Poradnik do zadania, karta pracy oraz informacje związane
ze sposobem dostarczenia pracy zostaną opublikowane w osobnym komunikacie na stronie
internetowej Olimpiady.
Treść zadania:
Pracujesz w zespole przygotowującym projekt wystawienniczy związany z tematem Kino a inne sztuki.
Możesz zdecydować, czy zespół pracuje w konkretnej instytucji kultury (muzeum, galerii sztuki,
centrum/ośrodku kultury), czy został powołany przez Ciebie wyłącznie do realizacji tej wystawy.
W ramach podziału obowiązków została przydzielona Ci podwójna rola:
kuratora i producenta wystawy czasowej – lidera zespołu projektowego.
Twoim zadaniem będzie zrealizowanie polecenia zgodnie z zasadami projektu wystawienniczego,
w tym:
1. Zadania kuratorskiego, czyli stworzenie scenariusza wystawy czasowej w formie opisowej wraz z
projektem moodboardu i prezentacją narracji.
2. Zadania producenckiego „A”, czyli sporządzenie harmonogramu prac dla członków zespołu
projektowego.
3. Zadania producenckiego „B”, czyli opisanie szczegółowych działań i zasad współpracy z Partnerami
wystawy oraz opisanie wydarzenia towarzyszącego.

Twoje zadanie kuratorskie polegać będzie na stworzeniu
scenariusza wystawy w formie opisowej wraz z dwoma 0–1 punkt – wymyślenie krótkiego
dodatkowymi
elementami:
plikiem
graficznym tytułu wystawy
z moodboardem i prezentacją multimedialną przybliżającą
0–2 punkty:
narrację wystawy.
• wybranie przestrzeni wystawy
W celu zrealizowania zadania musisz wypełnić dołączony • opis przestrzeni wystawy
plik o nazwie: „Zadanie kuratorskie – karta do wypełnienia”,
0–2 punkty:
gdzie znajduje się 7 punktów realizacji scenariusza.
Punkty 1-5 są opisowe i należy je wypełnić w karcie.
• określenie czasu wystawy
Punkty 6 i 7 to polecenia dotyczące oddzielnych części • ustalenie relacji czasu trwania do
Zadania kuratorskiego: prezentacji multimedialnej
miejsca prezentacji
przybliżającej narrację wystawy i wszystkie elementy
z podziałem na sale oraz projektu graficznego, czyli 0–5 punktów:
• określenie odpowiedniego
moodboardu.
tematu wystawy
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Punktacja i kryteria oceny
W zadaniu kuratorskim można
uzyskać maksymalnie 38 punktów:
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Opis działania
1. Zadanie kuratorskie: Scenariusz wystawy czasowej

•
•

3. Określ czas trwania wystawy (maksymalnie do 6
miesięcy).
4. Wymyśl i sprecyzuj temat i cel wystawy (maksymalnie
1000 znaków ze spacjami). Zaprezentuj główną ideę,
nad którą zamierzasz pracować, sprecyzuj związek
pomiędzy konkretnym zagadnieniem z dziedziny sztuki
i kina.
5. Dobierz odpowiednią grupę odbiorców pamiętając, że
ma ona kluczowy wpływ na narrację wystawy
i napisz dlaczego wystawa jest kierowana do tego
rodzaju publiczności. Nie musisz zadowolić wszystkich.
6. Przygotuj specjalną prezentację multimedialną
przedstawiającą narrację wystawy i jej elementy
z podziałem na sale/strefy. Stwórz opowieść
o wystawie, zaproponuj ścieżkę zwiedzania, wybierz
i rozplanuj wszystkie elementy wystawy: eksponaty,
obiekty i materiały z tematycznym podziałem na
sale/strefy. Ustal hierarchię ważności sal/stref oraz
elementów, które tam się znajdują. Każda z sal/stref
powinna mieć własną nazwę. Opisz wszystkie treści
wystawy, które chcesz przekazać publiczności.
Należy pamiętać, by nie przesadzić z ilością materiału –
maksymalnie 10 dobrze opisanych punktów do każdej
sali lub strefy, w przypadku wystaw plenerowych.
* Narzędzia: dowolny darmowy program do tworzenia
prezentacji multimedialnych z możliwością umieszczenia
materiałów wideo lub audio (np. Canva, Prezi, PowerPoint,
Libre Office Impress)
UWAGA! Prezentacja powinna zostać zapisana jako osobny
plik w formacie .ppt., .pptx lub .pdf albo powinna zostać

•
•

0–4 punkty:
• określenie grupy odbiorców
• umotywowanie swojego wyboru
• wskazanie obszaru oddziaływania
na publiczność
• umiejętne ustalenie grupy w
stosunku do przestrzeni, tematu i
okresu trwania wystawy
0–18 punktów:
• przygotowanie prezentacji
multimedialnej (maksymalnie 20
slajdów) 0–1 pkt
• wykorzystanie zaplanowanej
przestrzeni wystawienniczej 0–1
pkt
• opracowanie maksymalnie 5 sal
lub 5 stref wystawienniczych 0–1
pkt
• nadanie odpowiedniej nazwy
każdej sali/strefie
wystawienniczej 0–1 pkt
• umiejętne ustalenie kluczowych
elementów wystawy
(maksymalnie 10 na salę/strefę)
0–2 pkt
• odpowiednie rozróżnienie
elementów wystawy
(eksponatów, obiektów,
materiałów) 0–1 pkt
• zaprezentowanie ścieżki
zwiedzania, czyli kolejności
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2. Wybierz i opisz przestrzeń wystawy czasowej (może być
to przestrzeń konkretnej instytucji kultury lub dowolna
przestrzeń plenerowa dostępna publiczności; wystawa
odbyć musi się we wnętrzu lub plenerze – maksymalnie
5 sal lub 5 stref).

sprecyzowanie sensu powstania
wystawy
wykazanie zbieżności pomiędzy
tematem, celem a przestrzenią
wystawy
przedstawienie relacji pomiędzy
kinem a inną dziedziną sztuki
wykazanie innowacyjności
proponowanej ekspozycji
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1. Wymyśl tytuł wystawy (powinien być krótki i nie być
powtórzeniem tematu wystawy).

udostępniona w formie linku do prezentacji online
zapisanego w punkcie 6. Zadania kuratorskiego – karty do
wypełnienia.
Prezentacja nie powinna mieć więcej niż 20 slajdów.

•
•

7. Stwórz autorski projekt graficzny – moodboard –
będący prezentacją atmosfery estetycznej planowanej
wystawy.
Moodboard jest formą graficznego przedstawienia
klimatu, ale również technologii, jakich można
spodziewać się na wystawie np. gablot, ekspozytorów,
ram czy instalacji prezentacyjnych.

•

•
•

zapoznawania się z treścią
wystawy 0–1 pkt
przedstawienie spójnej opowieści
o wystawie 0–3 pkt
wzięcie pod uwagę grupy
odbiorczej 0–1 pkt
ustalenie typu opowieści np.
linearna, tematyczna,
biograficzna, narracyjna 0–1 pkt
uzasadnienie wyboru typu
ekspozycji 0–2 pkt
spójność prezentacji z celem i
tematem wystawy 0–2 pkt
dołączenie informacji o źródłach
materiałów użytych w prezentacji
0–1 pkt

UWAGA! Moodboard powinien zostać zapisany w formacie •
zapewniającym czytelność poszczególnych elementów,
zawierać od 15 do 20 zdjęć i grafik. Kolaż stworzony za
pomocą dowolnego dostępnego programu lub darmowych
narzędzi internetowych, jak np. canva.com powinien zostać 0–6 punktów:
zapisany w formacie .png, .jpg lub .pdf i przesłany jako • stworzenie moodboardu i
załącznik do zadania kuratorskiego.
przesłanie jako osobnego pliku
pdf
• zachowanie odpowiednich
parametrów formalnych (rozmiar
i ilość materiału)
• przekazanie atmosfery ekspozycji
• zachowanie estetycznej spójności
moodboardu
• pokazanie możliwych rozwiązań
technologicznych
• dołączenie informacji o źródłach
materiałów użytych w prezentacji
2. Zadanie producenckie „A”

W zadaniu producenckim „A” można
uzyskać maksymalnie 18 punktów

0–1 punkt – dokonanie wyboru 15
działań
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1. Podziel działania na 3 etapy (każdy wybierasz
z rozwijanej listy).
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Twoje zadanie producenckie „A” polega na wypełnieniu
tabeli „Zadanie producenckie A Harmonogram projektu” 0–1 punkt – wypełnienie tabeli z
i przesłaniu pliku do oceny.
Harmonogramem działań projektu
wystawienniczego
Stwórz harmonogram działań projektu wystawienniczego
0–1 punkt – podzielenie działań na 3
według następujących zasad:
etapy

2. Wybierz działania odpowiednie dla realizacji Twojego 0–6 punktów:
projektu wystawienniczego i zaplanuj ich kolejność, • wybranie adekwatnych działań do
realizacji konkretnej wystawy
rozpoczynając od 3.01.2022 r.
•
zachowanie poprawnej kolejności
„Lista działań” do wyboru znajduje się w drugim arkuszu
działań
pliku. Z listy wybierz 15 działań pasujących do Twojej
• zachowanie proporcji pomiędzy
wystawy.
okresem trwania projektu a
okresem otwarcia wystawy
3. Wypełnij kolumny: etap, data rozpoczęcia, data • odpowiednie opracowanie
zakończenia, nazwa działania, właściciel działania,
okresów trwania poszczególnych
działań
uwagi (jeżeli to konieczne). Pamiętaj o ustaleniu
•
wprowadzenie pojedynczych dat
mocnych punktów (kamieni milowych).
w harmonogramie jako mocnych
punktów
4. Racjonalne zarządzanie czasem.
Równolegle do Twojego harmonogramu będzie • poprawne zidentyfikowanie
mocnych punktów w projekcie
samoistnie powstawała oś czasu. Obrazuje ona ciągłość
działań, skorzystaj z niej podczas planowania. Jeżeli w 0–3 punkty:
danym momencie kumuluje się zbyt dużo pracy, • racjonalne rozplanowanie czasu
spróbuj przemyśleć, w jaki sposób można przesunąć
projektu
• racjonalne uporządkowanie
daty, by rozładować napięcia czasowe.
harmonogramu
UWAGA! Nie należy edytować części z osią czasu, jedynie • rozładowanie napięć czasowych

Zastanów się, do czego zatrudnić wykonawców
zewnętrznych (do nich często zalicza się również
artystów, z którymi współpracuje zespół). Opisz w polu
„uwagi” rodzaj pracy, zawód lub funkcję swojego
zleceniobiorcy.
Wybierz 3 Partnerów projektu (instytucje lub firmy).
Współpracować możesz z dowolną istniejącą instytucją
lub firmą. W polu „uwagi” napisz, którego Partnera
dotyczy dane działanie.
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5. Ustal właściciela działania.
W tabeli znajdziesz rozwijaną listę z 7 możliwościami do
wyboru. Każde działanie musi posiadać swojego
właściciela odpowiedzialnego za realizację projektu.
Ustal, za jakie działania Ty weźmiesz odpowiedzialność
– pamiętaj o swojej podwójnej roli. Ponadto zadecyduj,
jaką pracę mają wykonać pracownicy merytoryczni
i techniczni w zespole oraz projektant aranżacji.

0–6 punktów:
• wybranie właściciela każdego
działania
• poprawny wybór działań dla
producenta i kuratora wystawy
• wybór działań dla 3 Partnerów
projektu wystawienniczego
• opisanie w polu „uwagi”, którego
Partnera dotyczy działanie
• opisanie w polu „uwagi” funkcji
pracownika zewnętrznego
• wykorzystanie wszystkich
dostępnych typów właścicieli
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miejsca w kolumnach wskazanych w punkcie 3.

3. Zadanie producenckie „B”

W zadaniu producenckim „B” można
uzyskać maksymalnie 19 punktów

Twoje zadanie producenckie „B” polega na wypełnieniu
pliku „Zadanie producenckie B karta do wypełnienia” 0–12 punktów
i przesłaniu pliku do oceny.
(za szczegółowy opis działań każdego
z Partnerów można uzyskać 0–4
1. Opisz
działania
Partnerów
w
projekcie punkty):
wystawienniczym (maksymalnie 1000 znaków ze • wyjaśnienie celu wejścia we
współpracę 0–1 pkt
spacjami na opis działań jednego Partnera).
Wybrałeś już 3 Partnerów i wyznaczyłeś im działania • szczegółowe, spójne z
Harmonogramem opisanie
w Harmonogramie projektu wystawienniczego.
działań Partnera 0–2 pkt
Kolejnym krokiem w zadaniu jest przedstawienie
• przedstawienie korzyści Partnera
celowości współpracy, szczegółowe opisanie działania
ze współpracy 0–1 pkt
(zwracając uwagę na etapy pracy) oraz przedstawienie
korzyści, które uzyska Partner projektu.
0–7 punktów:

•
•
•
•
•
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•

wybranie adekwatnego
wydarzenia towarzyszącego
wystawie
wykazanie charakteru wydarzenia
(np. edukacyjny, rozrywkowy)
wskazanie sensu wydarzenia w
kontekście powstającej wystawy
szczegółowy opis przebiegu
wydarzenia zgodnego z
Harmonogramem
wskazanie celowości wydarzenia
w kontekście projektowanej
grupy odbiorców
określenie roli uczestników
wydarzenia
uwzględnienie funkcji członków
zespołu projektowego w
przebiegu wydarzenia
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•
2. Wybierz jedno wydarzenie towarzyszące wystawie
i opisz jego przebieg.
Uwzględnij grupę odbiorców, dla której zaplanujesz
wydarzenie, szczegółowo opisz proponowane działania,
wskaż jaką rolę zaproponujesz publiczności, a jaką
członkom zespołu projektowego.

Karta pracy – zadanie kuratorskie
Karta w wersji edytowalnej znajduje się TUTAJ.

Scenariusz wystawy – karta do wypełnienia

1. Tytuł wystawy:
2. Przestrzeń:
3. Czas trwania wystawy:
4. Temat i cel wystawy (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami):
5. Grupa odbiorców:
6. Narracja wystawy i elementy wystawy z podziałem na sale (osobny plik)
Należy przygotować prezentację multimedialną i dołączyć osobny plik do zadania lub umieścić link do
prezentacji tutaj:

7. Moodboard (osobny plik)
Należy przygotować plik graficzny z kolażem prezentującym atmosferę planowanej wystawy i dołączyć
do zadania.

Strona
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UWAGA! Kolaż stworzony za pomocą dowolnego dostępnego programu np. programów do tworzenia
prezentacji multimedialnej lub darmowych narzędzi internetowych, jak np. canva.com powinien zostać
zapisany w formacie .png, .jpg lub .pdf i przesłany jako załącznik do zdania kuratorskiego. Moodboard
powinien zostać zapisany w formacie zapewniającym czytelność poszczególnych elementów, zawierać
od 15 do 20 zdjęć i grafik.
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03.01.2022

10.01.2022

Karta pracy – zadanie producenckie „A”

Karta w wersji edytowalnej znajduje się TUTAJ.

Harmonogram projektu wystawienniczego
HARMONOGRAM PROJEKTU WYSTAWIENNICZEGO

[TEMAT WYSTAWY/TYTUŁ WYSTAWY]

[KOD UCZESTNIKA]

uwagi

rozpoczęcie projektu

zakończenie projektu

OŚ CZASU PROJEKTU

GRUDZIEŃ

Karta pracy – zadanie producenckie „B”
Karta w wersji edytowalnej znajduje się TUTAJ.

Współpraca z Partnerami i wydarzenie towarzyszące wystawie
1. Współpraca z Partnerami
1.1. Nazwa Partnera: ………………………….
Cel wejścia we współpracę, szczegółowy opis działań Partnera (z uwzględnieniem
Harmonogramu, przedstawienie korzyści Partnera ze współpracy
(maksymalnie 1000 znaków ze spacjami):

1.2. Nazwa Partnera: ………………………….
Cel wejścia we współpracę, szczegółowy opis działań Partnera (z uwzględnieniem
Harmonogramu, przedstawienie korzyści Partnera ze współpracy
(maksymalnie 1000 znaków ze spacjami):
1.3. Nazwa Partnera: ………………………….
Cel wejścia we współpracę, szczegółowy opis działań Partnera (z uwzględnieniem
Harmonogramu, przedstawienie korzyści Partnera ze współpracy
(maksymalnie 1000 znaków ze spacjami):

Strona
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2. Opis wydarzenia towarzyszącego wystawie
(wybierz TYLKO jedno wydarzenie towarzyszące, maksymalnie 1500 znaków ze spacjami):

Ważne informacje
Komplet prac
Przez komisję sprawdzane będą wyłącznie komplety prac. Zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu Olimpiady
brak nadesłanego projektu lub nadesłanie go w niepełnej formie skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika
i brakiem możliwości wzięcia udziału w kolejnych etapach Olimpiady.
Na komplet prac składają się:
• wypełniona Karta pracy – zadanie kuratorskie wraz z prezentacją multimedialną z narracją
wystawy i moodboardem
• wypełniona Karta pracy – zadanie producenckie „A”
• wypełniona Karta pracy – zadanie producenckie „B”
Prezentacja multimedialna z narracją wystawy i moodboard nie posiadają wzoru czy formularza do
uzupełnienia. Uczestnik sam tworzy pliki zgodnie z wytycznymi zawartymi w poleceniu. Każdy uczestnik
wykonuje pracę samodzielnie, zdalnie, przy wykorzystaniu własnych narzędzi i programów.
Dopuszczalne jest używanie wersji demonstracyjnych programów. Wszelkie niedoskonałości pracy
wynikające z użycia wersji demonstracyjnej (np. napis, który program automatycznie dostawił) nie
będą brane pod uwagę przy ocenie pracy.

Sposób podpisania projektu
Każdy projekt musi być podpisany kodem, który uczestnikowi został nadany przed I etapem Olimpiady.
W razie konieczności przypomnienia kodu prosimy o kontakt mailowy: olimpiada@fina.gov.pl lub
telefoniczny 22 182 47 65. Uczestnik nie może podawać swojego imienia i nazwiska w treści pracy,
a także opisywać plików swoimi danymi. Niedostosowanie się do tego wymogu skutkować będzie
przyznaniem przez Organizatora 0 punktów za tę część II etapu. Oznakowanie pracy kodem ma na celu
zachowanie anonimowości i zasad uczciwej konkurencji, co umożliwi zachowanie obiektywności przez
komisję sprawdzającą i oceniającą pracę.

Sposób dostarczenia projektu
Wszystkie elementy pracy należy dostarczyć w formie elektronicznej za pomocą strony
https://wetransfer.com/ lub https://www.myairbridge.com/en/. Wysyłając zadanie projektowe, na
stronie serwisu, w miejscu adresu odbiorcy należy podać olimpiada@fina.gov.pl, a w miejscu nadawcy
swój adres e-mail. Projektu nie należy przesyłać jako załącznika do wiadomości e-mail.

Strona

Kompletną pracę należy wysłać w sposób opisany powyżej do 10 stycznia 2022 r. do godziny 12:00.
W ciągu dwóch dni od wysłania projektu, organizator potwierdza jego otrzymanie na adres e-mail,
który został wpisany w miejscu nadawcy w serwisie pośredniczącym wysyłkę. Organizator nie sprawdza
kompletności projektu, a jedynie potwierdza fakt otrzymania plików. W sytuacji, gdy miną dwa dni od
wysłania plików, a organizator nie potwierdzi ich otrzymania, uczestnik powinien skontaktować się
z organizatorem w celu wyjaśnienia sytuacji.
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Termin dostarczenia projektu

Poradnik do zadania projektowego
Kino a inne sztuki – wystawa
Hasło przewodnie tegorocznego autorskiego zadania projektowego brzmi: Kino a inne sztuki
i związane jest z tworzeniem wystawy czasowej we wnętrzu lub plenerze.
Przystępując do pracy wyobraź sobie, że jesteś osobą zaangażowaną w działania zespołu
projektowego. Wspólnie realizujecie zupełnie nową ekspozycję oraz wydarzenie towarzyszące. Możesz
zdecydować, czy zespół pracuje w konkretnej instytucji kultury (muzeum, galerii sztuki,
centrum/ośrodku kultury) czy został powołany przez Ciebie wyłącznie do stworzenia projektu
wystawienniczego.
Stoi przed Tobą podwójne zadanie – opracowanie merytorycznej strony ekspozycji, czyli scenariusza
do wystawy oraz organizacja działań w ramach pracy projektowej.
Pamiętaj, że wystawa czasowa nie powinna trwać dłużej niż 6 miesięcy, a sam projekt wystawienniczy,
czyli działania przygotowawcze, realizacyjne i końcowe nie powinny przekraczać 1 roku
kalendarzowego.
W ramach podziału obowiązków zostały przydzielone Ci dwie najważniejsze role:
• kuratora
• producenta wystawy czasowej – lidera zespołu projektowego

Temat – początek drogi
Pierwszym krokiem w tworzeniu wystawy jest pomysł – główna idea stojąca za realizacją każdej
ekspozycji.
W autorskim zadaniu projektowym należy ustalić temat wystawy i relację pomiędzy kinem a inną,
wybraną dziedziną sztuki (np. sztuki plastyczne, architektura, taniec, śpiew, muzyka, fotografia, teatr,
literatura).

Strona

Temat nie jest tożsamy z tytułem wystawy, który często powstaje, jako finałowy element koncepcji
i stanowi atrakcyjny, krótki przekaz mający zaintrygować publiczność. Wystawa plakatów może nosić
tytuł Kieślowski według Pągowskiego.
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Do prezentacji tematu konieczne jest wybranie tylko jednej dziedziny sztuki i sprecyzowanie
dokładnego powiązania jej z filmem/kinematografią. Temat powinien ściśle prezentować związek
pomiędzy dwoma wybranymi zagadnieniami np. kino Krzysztofa Kieślowskiego w plakatach Andrzeja
Pągowskiego, film animowany a muzyka jazzowa, malarskie inspiracje w kinie Andrzeja Wajdy.

Sposób realizacji – wystawa jako projekt
Tworzenie wystawy wymaga pracy zespołowej, a ekspozycje przygotowują instytucje posiadające stałą
ekipę pracowników takie jak muzea, galerie sztuki, centra i ośrodki kultury. Czasem jednak wystawa
powstaje jako efekt pomysłu jednej osoby lub grupy (np. działającej stowarzyszeniach lub fundacjach),
niekoniecznie związanej z jakąkolwiek instytucją. W każdej z powyższych sytuacji najlepszym wyborem
jest realizacja wystawy w systemie projektowym. System pozwala na ustalenie krok po kroku działań
dążących do zrealizowania zamierzonych celów. W ramach projektu wystawienniczego wybiera się
lidera zadania, dokonuje się podziału obowiązków osób zaangażowanych (m.in. kuratora), określa się
ramy czasowe wszystkich działań i tworzy się budżet.
Uwaga! Projekt wystawienniczy zazwyczaj ma szerszy zakres niż realizacja samej wystawy – zawiera
również informacje dotyczące wydarzeń towarzyszących, czy wydawnictw (np. katalogu) oraz sposobu
promocji całego przedsięwzięcia.
System projektowy ułatwia twórcom wystaw pozyskanie środków finansowych od instytucji
zewnętrznych (np. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej,
Europejskie Fundusze Rozwoju Regionalnego, dotacje urzędów wojewódzkich, miejskich lub
regionalnych) jeżeli to konieczne lub w łatwy sposób pozwala zabezpieczyć koszty z budżetu własnej
instytucji.

Projekt wystawienniczy przygotowuje się według określonych zasad:

Strona

Działania: szczegółowe określenie i opis działań od momentu ustalenia rozpoczęcia działań
przygotowawczych i ustalenia tematu wystawy, aż do zakończenia całego projektu. Wybranie
odpowiednich działań pozwala na późniejsze stworzenie harmonogramu i podział obowiązków
w zespole. W ramach opisu każdego z kroków w dążeniu do realizacji projektu muszą znaleźć się trzy
etapy:
• przygotowawczy
Na wczesnym etapie projektu konieczne jest ustalenie miejsca prezentacji wystawy i czasu jej trwania,
prowadzenie kwerend, szukanie materiałów, pozyskiwanie eksponatów, obiektów i materiałów na
ekspozycję, konsultacje ze specjalistami, podział obowiązków, ze szczególnym uwzględnieniem roli
kuratora i producenta wystawy, ustalenie zasad współpracy z Partnerami wystawy, stworzenie
budżetu wystawy.
• realizacji
Projekt wystawienniczy (mimo różnic zależnych od typu ekspozycji) powinien zakładać: powstanie
scenariusza wystawy, tekstów lub innych form wprowadzających widza w świat ekspozycji, projekt
aranżacji wystawy, zakup narzędzi do zbudowania ekspozycji (gablot, ekspozytorów, ram, instalacji
itp.), montaż wystawy, przygotowanie działań towarzyszących, przygotowanie tekstów, projekt
i wydruk katalogu oraz promocję całego zadania.
• końcowy
Najkrótszy z etapów – zakłada podsumowanie całego projektu, ewaluację, jeżeli jest niezbędna oraz
rozliczenie projektu (z zewnętrznym donatorem lub z wewnętrznym działem księgowym).
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Cel: powstanie wystawy i określenie jej tematu, wydarzeń towarzyszących, wydawnictw itp.

Będą one następnie odwzorowane w Harmonogramie.
Harmonogram: stanowi podstawowy kalendarz pracy dla całego zespołu, jest odzwierciedleniem
etapów działań w postaci konkretnych terminów (każde działanie powinno mieć swój odpowiednik
umiejscowiony w ramach czasowych „od… do…”).
Podział obowiązków (osoby zaangażowane): powinien wynikać z przewidywanych działań. Liczba osób
zaangażowanych w realizację projektu wystawienniczego jest oczywiście zależna od typu wystawy,
czasu jej trwania, liczby wydarzeń towarzyszących oraz współpracy z Partnerami. Przy realizacji
każdego projektu wystawienniczego najistotniejsze jest ustalenie dwóch kluczowych funkcji: kuratora
(czasem zwanego komisarzem wystawy) oraz producenta wystawy (do niedawna określanego mianem
koordynatora). W zespole powinien znaleźć się: projektant aranżacji wystawy, ekipa techniczna
odpowiadająca za montaż wystawy, osoby odpowiedzialne za wydarzenia towarzyszące. Jeżeli
w ramach wystawy przewidujemy zaproszenie do współpracy artystów lub gości specjalnych – ich rola
w tworzeniu projektu również powinna zostać uwzględniona.
Budżet: jeden z najistotniejszych punktów w realizacji projektu. Bez odpowiednich środków
finansowych i przemyślanego sposobu ich wydatkowania nie jesteśmy w stanie dokonać żadnych
zakupów, ani zatrudnić odpowiedniej ekipy. Budżet musi być przemyślany, co oznacza, że pieniądze,
które wydajemy muszą w całości być przeznaczone na realizację projektu wystawienniczego.

Rola kuratora wystawy
Pierwsza z ról, w którą wcielasz się podczas realizacji zadania to KURATOR.
Twoim zadaniem jest stworzenie scenariusza wystawy.
Praca nad scenariuszem wymaga wcześniejszych kwerend, czyli wyszukiwania eksponatów, obiektów
i materiałów do prezentacji na wystawie.

Strona

Dokonując wyboru musimy mieć na względzie temat i cel wystawy – to one determinują wybór
eksponatów, obiektów i materiałów, które pokazane zostaną publiczności. Kluczowe jest również
ustalenie grupy odbiorców wystawy, a tym samym formy komunikacji między dziełem/ideą,
a publicznością. Inaczej będziemy tworzyć wystawę wiedząc, że naszymi odbiorcami będą dzieci,
inaczej gdy będą to dorośli eksperci z danej dziedziny.
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Przystępując do realizacji wystawy prezentującej np. malarskie inspiracje w kinie Andrzeja Wajdy
musimy posiadać wiedzę dotyczącą konkretnych obrazów, którymi inspirował się reżyser. Jeżeli
naszym celem jest pokazanie dokonań konkretnego artysty np. plakacisty, musimy pamiętać, żeby
zaprezentować jego interpretację filmowych obrazów. Wówczas możemy dokonać wyboru elementów
wystawy np. fragmentów filmowych i reprodukcji obrazów, albo zestawu plakatów i fotosów z filmu.

Scenariusz wystawy (Zadanie kuratorskie) powinien zwierać następujące
elementy:
Tytuł wystawy: Tytuł stanowi najkrótszy, atrakcyjny przekaz głównej idei wystawy.
Przestrzeń: Należy określić miejsce prezentacji wystawy – czy powstaje w salach konkretnej instytucji,
czy w plenerze. Jaką zajmuje przestrzeń np. ile pomieszczeń wystawienniczych (maksymalnie 5 sal),
jaki obszar plenerowy (maksymalnie 5 stref na wspólnym obszarze np. północna część parku, rynek
miasta, plac przed muzeum itp.). Warto od razu zwrócić uwagę na hierarchię pomieszczeń lub stref
wystawienniczych.
Czas trwania wystawy: Należy określić jak długo wystawa będzie otwarta dla zwiedzających.
Uwaga! Nie jest to okres trwania samego projektu wystawienniczego, a wyłącznie okres prezentacji
ekspozycji. Nie pojawiają się tu daty związane z wydarzeniami towarzyszącymi. Wystawa czasowa nie
powinna przekraczać 6 miesięcy.
Temat i cel wystawy:
• Temat
Pamiętaj o zaprezentowaniu głównej idei, nad którą zamierzasz pracować i o sprecyzowaniu związku
pomiędzy konkretnym zagadnieniem z dziedziny sztuki i kina)
• Cel
Przedstawiając cel nacisk kłaść należy na głównej idei i temacie wystawy, nakreślić relację pomiędzy
kinem a wybraną dziedziną sztuki, wyjaśnić, dlaczego powstanie wystawy jest zasadne np. nigdy
wcześniej w podobny sposób nie prezentowano tematu, obchodzimy jubileusz pracy twórczej artysty,
może chcemy przybliżyć temat konkretnej grupie odbiorców. Warto zawsze podkreślić innowacyjność
wystawy, nietypowe, wyjątkowe ujęcie tematu. Jest to szczególnie istotne, gdy mówimy o twórcach
bardzo znanych i popularnych.

Strona

Narracja wystawy: Każda wystawa posiada własną narrację (choć nie każda wystawa jest wystawą
narracyjną). Narracja wystawy powstaje w połączeniu z wyborem eksponatów, obiektów i materiałów.
Decyduje ona o porządku wystawy i organizacji przestrzeni, kolejności oglądania elementów wystawy,
zwraca uwagę na kluczowe zagadnienia, nadaje hierarchię wątków poruszanych na ekspozycji.
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Grupa odbiorców: Przy opisywaniu celu wystawy w naszej głowie pojawia się wizja publiczności, która
przyjdzie obejrzeć ekspozycję. Czy nie ma żadnych przeszkód, żeby każdy zrozumiał to, co
zaprezentujemy. Czy wystawa nakierowana jest na konkretną grupę np. młodzież. Warto również
zastanowić się, czy ekspozycja ma charakter lokalny czy ogólnokrajowy. Bardziej prawdopodobne jest,
że duża, półroczna wystawa plenerowa na rynku w Toruniu przyciągnie widzów z całej Polski,
a trzymiesięczna ekspozycja w lokalnym ośrodku kultury będzie zwiedzana przez okolicznych
mieszkańców. Należy przemyśleć, czy wystawę zrozumie każda publiczność i czy osoby mające
problemy z poruszaniem się również mogą na nią dotrzeć np. nie ma barier architektonicznych. Warto
rozważyć także rolę publiczności – czy może ona partycypować w tworzeniu wystawy (np. poprzez
możliwość komentowania jej, wchodzenia w interakcję z ekspozycją), czy też widz buduje
doświadczenie poprzez oglądanie ekspozycji.

Tworząc narrację danej wystawy warto zastanowić się, jaki typ wystawy chcemy zaprezentować?
Czy będzie to wystawa linearnie i chronologicznie prezentująca temat? Wówczas warto zbudować
narrację według kolejności wydarzeń. Jeżeli wystawa będzie tematyczna, czyli oparta na idei np.
komparatystycznej – pokazująca analogie i pokrewieństwa pomiędzy kinem a inną dziedziną sztuki lub
syntetycznej, gdzie pod konkretnymi hasłami z danej dziedziny sztuki możemy oglądać różne materiały
filmowe. Czy wystawa będzie biograficzna – wówczas należy skupić się na twórczości konkretnego
artysty. Wystawa może mieć charakter narracyjny, czyli zbudowana jest przez kuratora w taki sposób,
żeby widz mógł „zanurzyć się” w opowieść i doświadczyć sam atmosfery przeszłej rzeczywistości czy
konkretnego zdarzenia, filmu lub działania artystycznego.
Kolejnym krokiem po określeniu typu wystawy jest wybór elementów do prezentacji w danej
przestrzeni oraz ustalenie ich wzajemnej relacji. Materiał filmowy może dopełniać eksponat lub
odwrotnie, rzadko elementy wystawy mają równorzędny charakter. Prezentacja narracji przypomina
„krótki spacer” w wyobraźni po obszarze wystawy. Przechodząc z jednej przestrzeni do kolejnej
zapełniamy je elementami, ustawiamy wszystko w czytelny dla widza sposób, nadajemy sensy
przedmiotom i tekstom, wybieramy hierarchię ważności. Tym samym tworzymy ścieżkę zwiedzania,
którą zaproponujemy publiczności.
Każda sala lub strefa powinna mieć swoją nazwę (często roboczą, ale pomocną w orientacji), co ułatwia
przyporządkowanie wybranych elementów wystawy, czyli wszystkich eksponatów, obiektów
i materiałów.
Uwaga! Narrację w zadaniu należy przygotować w postaci prezentacji multimedialnej. Wystawa
w zadaniu jest formą koncepcji, dlatego prezentując elementy ekspozycji zrób to wyłącznie w formie
graficznej w prezentacji multimedialnej.

Strona

Eksponaty, obiekty i materiały: Planując wystawę i przygotowując narrację musimy określić czy na
wystawie znajdą się eksponaty, obiekty czy też materiały. Czym różnią się powyższe kategorie
elementów wystawy?
• Eksponaty to przedmioty oryginalne (zazwyczaj z kolekcji muzeów lub prywatnych zbiorów),
które mają szczególną wartość historyczną, materialną lub artystyczną. Muszą być
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O czym warto pamiętać:
• Do kogo kierujemy narrację
Prezentacja narracji jest autorską pracą, ale należy pamiętać do kogo się zwracamy i jaką opowieść
przygotowujemy.
• Hierarchia ważności
Warto ustalić co jest dla nas najistotniejsze na wystawie – czy jest to eksponat, obiekt bądź materiał,
wokół którego budujemy narrację, czy też najistotniejszy jest artysta lub sama idea.
• Formy przekazu wizualnego
Poza samą treścią merytoryczną prezentacji istotna jest forma wizualna – pokazanie eksponatów
i obiektów w prezentacji.

•

•

przechowywane w specjalnych warunkach i zabezpieczone przed kradzieżą i zniszczeniem. To
one pojawiają się w gablotach, specjalnych ramach lub ekspozytorach. Eksponatów nie można
dotykać, są wyłącznie wystawione na pokaz. Mogą być to obrazy, odbitki fotograficzne,
urządzenia, kostiumy, plakaty filmowe, pamiątki po artystach lub ich dzieła.
Obiekty to pozostałe elementy przestrzenne na wystawie np. wydruki z tekstami i grafiką,
reprodukcje, repliki, czyli elementy odtworzone lub wyprodukowane specjalnie na potrzeby
wystawy.
Materiały to kategoria mieszcząca wszystkie niematerialne elementy wystawy, takie jak
produkcje audiowizualne czy wyłącznie dźwiękowe. Zdarza się, że współczesne ekspozycje są
tworzone wyłącznie w oparciu o niematerialne środowisko, jak np. multimedialna wystawa
Van Gogh Alive pokazywana w Warszawie w 2016 r.

Moodboard: Zanim projektant aranżacji rozpocznie pracę nad stroną wizualną wystawy warto
zastanowić się, jaki klimat estetyczny chcemy osiągnąć. Często w wyobraźni kuratora, który
rozplanowuje ułożenie elementów wystawy w dostępnych przestrzeniach, pojawia się już konkretna
wizja estetyki wystawy. Należy wówczas stworzyć moodboard nazywany czasem tablicą inspiracji lub
kolażem nastrojowo-emocjonalnym. W moodboardzie pojawiają się fotografie, grafiki, kolorystyka
oraz – co bardzo istotne – możliwe rozwiązania technologiczne i formy prezentacji np. gabloty,
instalacje, urządzenia multimedialne.

Rola producenta wystawy
Druga z ról, w którą wcielasz się podczas realizacji zadania to PRODUCENT WYSTAWY.
Twoim zadaniem jest przygotowanie harmonogramu projektu wystawienniczego oraz opisanie działań
Partnerów i wydarzenia towarzyszącego.
W zespole pracującym nad projektem wystawienniczym strategiczną rolę w przygotowaniu ekspozycji
odgrywa producent wystawy. Do głównych zadań producenta wystawy należy nadzór i koordynacja
wszystkich działań zmierzających do zrealizowania wystawy, dlatego najczęściej otrzymuje on rolę
lidera zespołu projektowego. Wówczas może kontrolować przebieg działań, zlecać zadania
poszczególnym osobom zaangażowanym w prace i czuwać postępami.

Strona

Producent wystawy musi zarządzać całym projektem w taki sposób, aby osiągnąć wszystkie cele
przewidzianym czasie. Głównym założeniem projektu wystawienniczego jest przygotowanie ekspozycji
i otwarcie jej dla publiczności podczas wernisażu. Niemniej producent – lider musi mieć na uwadze
również inne wydarzenia w tym przygotowanie wydawnictw, które mogą towarzyszyć wystawie (np.
katalogu).

16

Producent – lider zespołu w projekcie wystawienniczym – stanowi często jednoosobowe, wewnętrzne
„centrum zarządzania”, a jego zadaniem jest ułatwienie współpracy członkom zespołu i czuwanie nad
odpowiednią komunikacją wewnętrzną.

Dlatego producent wystawy najczęściej odpowiedzialny jest za przygotowanie trzech kluczowych
elementów projektu:
• Harmonogramu działań w projekcie wystawienniczym (w tym ustalenie przebiegu wydarzeń
towarzyszących)
• Zasad współpracy z Partnerami projektu
• Opracowanie przebiegu wydarzenia towarzyszącego wystawie

Przygotowując harmonogram projektu wystawienniczego (Zadanie
producenckie „A”) należy uwzględnić następujące elementy:
Podział działań według trzech etapów projektowych (str. 4 Poradnika)
Kolejność działań i oś czasu: W celu porządkowania pracy należy planować działania po kolei od daty
rozpoczęcia projektu do jego zakończenia. Powinny następować kolejno zgodnie z upływem dni. Oś
czasu obrazuje w prosty sposób momenty nagromadzenia pracy i mniejszego obładowania pracą.
Pozwala to na etapie pracy nad harmonogramem na ewentualne korekty.
Przykład osi czasu

Strona

Ustalenie kluczowych, mocnych momentów (tzw. kamieni milowych): Po każdym zestawie działań
musi znaleźć się punkt, który pozwala na częściowe podsumowanie i rozważenie czy zespół podążą we
właściwym kierunku. Konieczne jest ustalenie: daty otwarcia wystawy (wernisażu) i daty zakończenia
projektu, która nie jest tożsama z końcem trwania wystawy. Ekspozycje mogą być otwarte dłużej niż
okres realizacji projektu wystawienniczego
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Racjonalne zarządzanie czasem i przewidywanie ryzyka: Budując harmonogram musimy zakładać, że
pewne zadania wymagają czasu, jak np. przygotowanie scenariusza i montaż wystawy. Nie warto
wówczas przewidywać innych czasochłonnych działań.

Ustalenie właściciela działania: Realizacja projektu jest pracą zespołową, niemniej nad każdym
konkretnym działaniem czuwa jedna oddelegowana osoba. Wówczas nie ma problemu z ustaleniem
odpowiedzialności. W projekcie należy rozdzielić działania między pracowników merytorycznych
(pisanie scenariusza, tekstów do wystawy, prace graficzne i aranżacyjne, opracowywanie kwerend czy
konsultacje), jak również technicznych, odpowiedzialnych np. za montaż ekspozycji.
Dodatkowo ustala się jakie zadnia zlecić pracownikom zewnętrznym (często są to projektanci aranżacji
wnętrz lub artyści, których zaprasza się do współpracy) oraz Partnerom. Partnerem projektu jest
zawsze instytucja, fundacja, stowarzyszenie lub firma, nie osoba prywatna.

Zadania Partnerów projektu wystawienniczego i znaczenie wydarzeń
towarzyszących (Zadanie „B” producenckie)
Partnerzy projektu wystawienniczego: Określając właściciela zadania w projekcie część zadań
oddelegować należy Partnerom projektu wystawienniczego. Dobór instytucji partnerskich jest zależny
od typu projektu, charakteru samej wystawy i zaplecza produkcyjnego, jakie posiada zespół. Jeżeli
wystawa powstaje w przestrzeni plenerowej należy zwrócić się do właściciela gruntów z prośbą
o możliwość zbudowania wystawy na danym terenie – wówczas Partnerem staje się np. urząd miasta
lub gminy. Jeżeli zespół pracuje poza instytucją kultury może w ramach współorganizacji wystawy
zgłosić się do muzeum lub galerii sztuki w celu uzyskania pomieszczeń wystawienniczych.
Często współpracę proponuje się placówkom kulturalnym lub oświatowym, fundacjom lub
stowarzyszeniom, które posiadają zaplecze merytoryczne, eksponaty bądź materiały niezbędne do
realizacji wystawy.
Partner może odpowiadać za działania towarzyszące wystawy, stworzenie programu edukacyjnego
bądź pomoc finansową. Do urzędów lokalnych bądź ogólnokrajowych można zagłosić się z prośbą
o dofinansowanie wystawy (np. w ramach programów ministerialnych lub Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej).
Współpraca z Partnerem musi nieść korzyści dla obu stron, dlatego konieczna jest wymiana świadczeń.
Najczęściej spotkaną propozycją dla Partnera jest oferta związana ze świadczeniami marketingowymi.
Wydarzenia towarzyszące: Liczba wydarzeń towarzyszących nie jest ograniczona, ale dostosowuje się
ją do długości trwania projektu oraz okresu otwarcia wystawy. Ponadto należy przygotowywać ofertę
z myślą o grupie docelowej i dla niej przygotować program. Czasem wydarzenia angażują publiczność,
która nie jest projektowanym odbiorcą ekspozycji np. dzieci – w przypadku wystaw dla dorosłych.
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Wydarzenia towarzszące mogą stanowić również platformę do bezpośredniego kontaktów zespołu,
czyli twórców wystawy z jej odbiorcami.
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Przedsięwzięcia tworzone w związku z wystawą często uzupełnią główną treść ekspozycji, dopowiadają
niektóre wątki i mają wartość edukacyjną.

Inspiracje

Google Arts & Culture

e-muzeum.eu

Pinterest

Przygotowała: Bogusława Bronowicka
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artsteps.com/explore
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Partnerzy i Patroni
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Festiwale partnerskie

Organizator

Patronat honorowy

Kontakt
Biuro Organizatora Olimpiady mieści się w siedzibie
Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego

Warszawa, 2021 r.
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olimpiada@fina.gov.pl
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Adres korespondencyjny:
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

