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Prezentacja



Mieszkańcy historycznej ziemi wieluńskiej z powodu podziałów administracyjnych

znaleźli się w granicach 3 województw i 5 powiatów. Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

(dalej również MZW) jest jedyną instytucją muzealną dla 3 powiatów (wieluńskiego,

wieruszowskiego i pajęczańskiego), dlatego ma do spełnienia bardzo ważną rolę – przypominania

mieszkańcom naszego rejonu o wspólnych korzeniach historycznych, kulturalnych i duchowych.

Jedną z form dbania o upowszechnianie wiedzy o regionie i zachowania jego kultury jest

długofalowa strategia współpracy MZW z lokalnymi twórcami ludowymi, najliczniej

reprezentowanymi przez rzeźbiarzy.

Problemem z który się mierzymy jest postępujący synkretyzm wzorców rzeźby

ludowej między regionami historycznymi, który degraduje ją do statusu rzeźby amatorskiej,

rzemiosła artystycznego, elementu biznesu pamiątkarskiego i kultury masowej. Odeszło już wielu

spośród artystów, którzy brali udział we wcześniejszych konkursach organizowanych przez

Muzeum Ziemi Wieluńskiej, ale żyją w świadomości młodszego pokolenia twórców ludowych

między innymi dzięki wysiłkom MZW na rzecz silnej integracji środowiska twórców ludowych.

Bez ciągłości przekazywania wzorców, wkrótce wyrosną pokolenia, które kompletnie nie będą

wiedziały, co jest tradycyjne, ludowe, i przede wszystkim – wieluńskie, a co nie. Nadchodzą czasy,

gdy rzeźbiarze będą się uczyli sztuki ludowej w muzeach. Warto ten proces zahamować. Muzeum

musi dokumentować sztukę ludową, ale też reanimować. Zachęcać osoby kontynuujące

tradycyjne zawody do kreatywności i aktywności, do dzielenia się wiedzą i pasją

z najmłodszym pokoleniem.

Potrzeby:



Głównym celem projektu „Zauroczeni rzeźbą – żywa kultura ludowa mieszkańców

ziemi wieluńskiej na 735-lecie Wielunia” było zahamowanie zaniku jednej z dziedzin

twórczości ludowej – rzeźby, poprzez działania popularyzujące żywe i wyjątkowe dla ziemi

wieluńskiej elementy kultury tradycyjnej.

W celu integracji i aktywizacji środowiska rzeźbiarzy ludowych Muzeum Ziemi

Wieluńskiej zaplanowało organizację konkursu rzeźbiarskiego z dedykowanym tematem –

historią Wielunia. Zatem równorzędnym celem było również przedstawienie ponad 700

letniej historii Wielunia za pomocą rzeźby, dla promowania lokalnego dziedzictwa

kulturowego i umacniania tożsamości lokalnej.

Cel:



„ W świecie ulegającym dynamicznym 

zmianom istotne jest, aby podążając za tymi 

przemianami nie zatracić własnego 

dziedzictwa kulturowego.”

Przekaz:

Rzeźbiarzom działającym na terenie ziemi wieluńskiej

należy zapewnić promocję poprzez organizowanie stałego zbytu ich

wyrobów, plenery, konkursy oraz wystawy. Coraz częściej pojawiają

się głosy, że ginie sztuka ludowa, folklor, gwara, dawne budownictwo.

Warto ten proces zahamować. Należy dokumentować, zachęcać

i ożywiać. Dzięki projektowi „Zauroczeni rzeźbą – żywa kultura

ludowa mieszkańców ziemi wieluńskiej na 735-lecie Wielunia”, który

angażował rzeźbiarzy poprzez konkurs, wystawę oraz prowadzenie

warsztatów, można było uświadomić im oraz szerszej publiczności

co jest autentyczne i ludowe, a przez to starać się zachować jak

najwięcej z naszych tradycji dla przyszłych pokoleń.



Rezultaty:

Otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników konkursu uświetniły występy lokalnych zespołów 

ludowych.



Rezultaty:
Wystawa pokonkursowa w połączeniu z prezentacją rzeźby konkursowej oraz ze zbiorów

naszego muzeum pozwoliła zwiedzającym lepiej zapoznać się z twórczością artystyczną

lokalnych rzeźbiarzy. Umożliwiając zwiedzającym oraz współczesnym rzeźbiarzom

porównanie warsztatów poszczególnych twórców i ocenę ludowości podjętych przez

artystów tematów. Tematyka prac konkursowych w znacznie większym stopniu, niż we

wcześniejszych konkursach organizowanych przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej, sięgała do

korzeni historii Wielunia, a zatem cechowała się wzmocnionym przekazem dydaktycznym.



Rezultaty:



Celem jeszcze szerszej popularyzacji zagadnienia rzeźby ludowej, uznano za

najbardziej efektywne wyeksponowanie działań projektu na współczesnych platformach

medialnych. Fotorelacja z wernisażu i samej wystawy została zamieszczona na stronie

internetowej MZW i profilu facebook. a we współpracy z lokalnymi mediami trafiła także na

ich strony internetowe oraz do lokalnego radia i telewizji kablowej Na stronie internetowej

muzeum umieszczono dodatkowo przekrojowe portfolio z sylwetkami rzeźbiarzy

wieluńskich oraz z przykładami ich twórczości.

Rezultaty:



W ramach projektu zaproszono rzeźbiarzy do aktywnego uczestnictwa

w organizowanych przez MZW warsztatach skierowanych do szerokiego grona odbiorców

ze wszystkich grup wiekowych. Celem warsztatów była odkrycie nowych talentów,

przekazanie umiejętności praktycznych w wykonywaniu tradycyjnej rzeźby ludowej oraz

wiedzy na temat sztuki ludowej, warsztatu rzeźbiarza ludowego i poznanie samych

współczesnych twórców. Ponieważ większość zaangażowanych w projekt rzeźbiarzy jest

w sile wieku, nie bez znaczenia był tu aspekt integracji międzypokoleniowej.

W czasie warsztatów uczestnicy mieli zapoznać się ze strukturą drewna, jego

właściwościami plastycznymi, rodzajami rzeźb, sposobami pracy w drewnie, a przede

wszystkim spróbować swoich sił jako twórcy płaskorzeźby herbu miasta Wieluń.

Tworzywem do pracy podczas warsztatów dla najmłodszych uczestników, ze względów

bezpieczeństwa, stała się glina rzeźbiarska. Dla starszych dzieci i młodzieży przewidziano

drewno lipowe, które jest miękkie i łatwe w obróbce.

Rezultaty:



Rezultaty:

W ramach warsztatów uczestnicy wysłuchali wykładu pracowników MZW o historii Wielunia oraz 

jego folklorze. Od rzeźbiarzy uczyli się o materiałach wykorzystywanych w sztuce ludowej.



Rezultaty:



Rezultaty:

Najmłodsi uczestnicy warsztatów pracowali w glinie specjalnie przygotowanymi bezpiecznymi 

drewnianymi dłutami.



Rezultaty:

Dorośli i młodzież wykonywali profesjonalnymi dłutami płaskorzeźbę w desce lipowej 

pod okiem wieluńskich mistrzów rzeźbiarskich.



Rezultaty:

Oprócz młodzieży, w warsztatach udział wzięły także udział grupy osób dorosłych

z niepełnosprawnościami oraz seniorów.



Historie: Obchodzący jubileusz 55-lecia

działalności artystycznej Henryk Hernant

pierwsze rzeźby wykonywał pod okiem

dziadka stolarza. Dziś jest uznanym

twórcą ludowym, rytownikiem oraz

kolekcjonerem ekslibrisów, pisarzem ikon

sakralnych, autorem kapliczek

przydrożnych. Jest także spadkobiercą dłut

cenionego wieluńskiego rzeźbiarza

ludowego Mikołaja Nikołajewa, które

powierzyła mu rodzina zmarłego artysty

ludowego.

W ramach projektu poprowadził

warsztaty rzeźbiarskie dla młodzieży oraz

wziął udział w konkursie rzeźbiarskim dla

twórców ludowych, w którym jego prace

zostały nagrodzone I miejscem.



Historie:

Zdzisław Spodzieja jest

katechetą, który dopiero na emeryturze

powrócił do aktywnego kultywowania

tradycji rodzinnych po ojcu kołodzieju

i dziadku cieśli.

W ramach projektu

poprowadził warsztaty rzeźbiarskie dla

młodzieży oraz wziął udział w konkursie

rzeźbiarskim dla twórców ludowych,

w którym jego prace zostały nagrodzone

I miejscem.



Historie: Grzegorz Kołaczek jest

nauczycielem wieluńskiego ZS nr 1 oraz

cenionym rzeźbiarzem ludowym, bardzo

aktywnie zaangażowanym w popularyzację

tradycji regionu wieluńskiego. Jest także

zwycięzcą konkursu rzeźbiarskiego MZW

z 2017 r.

W ramach projektu poprowadził

warsztaty rzeźbiarskie dla młodzieży oraz

wziął udział w konkursie rzeźbiarskim dla

twórców ludowych, w którym jego prace

zostały nagrodzone I miejscem. W ogłoszonym

przez MZW w 2019 r. konkursie szopek

bożonarodzeniowych pierwsze miejsce

w najstarszej kategorii wiekowej zajął uczeń

Grzegorza Kołaczka, za piękną szopkę-

płaskorzeźbę wyrytą w desce.



Historie:

Andrzej Kołaczek, podobnie jak ojciec

Grzegorz, łączy pracę pedagoga z pasją rzeźbiarską

(przekazuje rodzinną tradycję także swemu

kilkuletniemu synowi, który ma już za sobą pierwsze

przymiarki do dłuta).

W ramach projektu wziął udział w konkursie rzeźbiarskim dla twórców ludowych.

W ogłoszonym przez MZW w 2019 r. konkursie szopek bożonarodzeniowych w najmłodszej

kategorii wiekowej pierwszym miejscem nagrodzono grupę uczniów szkoły w Rudzie, którzy przy

wsparciu swojego nauczyciela stworzyli niezwykle charakterystyczną i zapadającą w pamięć

szopkę.



W sumie w konkursie udział wzięło 13 rzeźbiarzy, którzy dostarczyli 48 prac.

Warsztaty rzeźbiarskie przeprowadziło 6 rzeźbiarzy z terenu ziemi wieluńskiej

dla 30 grup warsztatowych. Na każde zajęcia przewidziano po 3,5 godziny.

Warsztaty rzeźbiarskie podzielono na 2 grupy wiekowe (przedszkola i klasy

młodsze I-III) oraz pozostali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół

średnich i słuchacze uniwersytetuTrzeciego Wieku.

Skierowane były do wszystkich grup wiekowych: najmłodszymi uczestnikami

były przedszkolaki w wieku 4+, najstarszymi aktywni seniorzy w wieku 65+.

W sumie z warsztatów rzeźbiarskich realizowanych w muzeum skorzystały

586 osoby.

Liczby:



Strona internetowa muzeum

www.muzeum.wielun.pl

Dokumentacja wystawy pokonkursowej „Zauroczeni rzeźbą � żywa kultura 

ludowa mieszkańców ziemi wieluńskiej na 735-lecie Wielunia”

http://www.muzeum.wielun.pl/wielun/czasowe18/15.html

Portfolio twórców ludowych Rzeźbiarze z ziemi wieluńskiej i ich prace

http://www.muzeum.wielun.pl/wielun/czasowe18/16.html
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