
  Projekt realizowany w ramach stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

konspekty warsztatów

Opracowanie i prowadzenie:
dr Łukasz Kędziora | lukaszkedziora.com
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Czas trwania warsztatów: 45' - 90'
Metody dydaktyczne: pogadanka, praca w grupie, dyskusja
Przedmioty związane: biologia, wiedza o kulturze, plastyka, przyroda, historia 
sztuki
Poziom nauczania: podstawowy, licealny, dorośli, seniorzy
Potrzebne materiały: karty pracy, smartfony (z aplikacją NeuroFun, EEG Id, 
Analizator EEG), reprodukcje dzieł sztuki, długopisy, głośniki, projektor 
multimedialny

Literatura dla prowadzącego:
1. Aplikacja NeuroFun |link|
2. Aplikacja EEG Id  |link|
3. Aplikacja Analizator EEG |link| 
4. Instrukcja obsługi urządzenia MindWave Mobile 2 |link|

Projekt realizowany w ramach stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1. EMOCJE W SZTUCETemat zajęć: 

Przebieg zajęć:
1. Przygotowanie niezbędnych materiałów do realizacji warsztatów.
2. Przywitanie – przedstawienie prowadzącego – wyjaśnienie tytułu warsztatu.
3. Krótka pogadanka na temat tego, czym jest sztuka. 
5. Wprowadzenie teoretyczne – prezentacja multimedialna dotycząca roli emocji w sztuce na przykładzie wybranych dzieł sztuki: Agesander z Rodos, „Grupa Laokoona”, II w. p.n.e/ I w n.e. 
(?), marmur; Rogier van der Weyden, „Zdjęcie z krzyża”, ok. 1435, olej na desce, Prado w Madrycie; Michelangelo Merisi da Caravaggio, „Niewierny Tomasz”, 1595-1596, olej na płótnie, 
Galeria Malarstwa (Sanssouci); Władysław Podkowiński, „Szał uniesień”, 1894, olej na płótnie, MN w Krakowie; Władysław Strzemiński, „Śladem istnienia z serii Moim przyjaciołom Żydom”, 
1945, technika mieszana, Muzeum Narodowe w Krakowie; Marina Abramović, „Rythm 10”, 1973; „Rythm 0”, 1974; „Imponderabilia”, 1977; „The Lovers: The Great Wall Walk”, 1988; „Artist 
is present”, 2010; Krzysztof Wodiczko, „The Tijuana Projection”, 2001; Zbigniew Libera, „Mieszkańcy”, 2002-2003, fotografia czarno-biała; „Więźniowie KL Auschwitz po wyzwoleniu”, 1945. 
Kadr z filmu dokumentalnego „Kronika Wyzwolenia KL Auschwitz”, wykonanego przez sowiecką ekipę filmową,  Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. 
7. Wprowadzenie do problematyki biofeedbacku.
8. Prezentacja sposobu działania i montażu urządzenia MindWave Mobile2 z udziałem dwóch wybranych uczestników warsztatów.
9. Podział uczestników na grupy i przedstawienie zadania. Każda grupa ma zrealizować eksperyment, w którym sprawdzą osiągany przez siebie poziom relaksacji i koncentracji w czasie 
oglądu dzieł sztuki. Role w zespole są rotacyjne, jedna osoba patrzy na dzieło, druga trzyma reprodukcję obrazu, trzecia mierzy czas oglądu (ok 15-20 sekund), czwarta obserwuje aplikację i 
zapisuje najwyższe uzyskane przez patrzącego wyniki. Każda grupa wyposażona jest w jeden smartfon, jedno urządzenia MindWave Mobile2, karty pracy, przybory do pisania, waciki, 
spirytus (do odkażenia sprzętu i czoła osoby patrzącej) oraz sól fizjologiczną, aby poprawić przewodność sygnału EEG.
10. Realizacja zadania – ok. 15-30 minut w zależności od liczby dzieł oraz formy jej prezentacji. Jeśli uczestnicy mają dostęp do oryginalnych dzieł sztuki, czas powinien być odpowiednio 
dłuższy. 
11. Prezentacja wyników poszczególnych grup.
12. Osoby, które uzyskały najwyższe wyniki, w nagrodę mogą zagrać w aplikację NeuroFun.
13. Powtórka materiału.
14. Zakończenie warsztatów.

Opracowanie i prowadzenie:
dr Łukasz Kędziora | lukaszkedziora.com

https://store.neurosky.com/products/neurofun
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isomerprogramming.application.eegID&hl=en_US
https://store.neurosky.com/products/eeg-analyzer
http://download.neurosky.com/public/Products/MindWave%20Mobile%202/MindWave%20Mobile%202%20User%20Guide%20.pdf
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.neurohistoriasztuki.umk.pl/
http://www.lukaszkedziora.com/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://sztukapatrzenia.com.pl/


  Projekt realizowany w ramach stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1. EMOCJE W SZTUCEPrzykładowe karty pracy | certyfikat ukończenia warsztatów

Opracowanie i prowadzenie:
dr Łukasz Kędziora | lukaszkedziora.com

http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.neurohistoriasztuki.umk.pl/
http://www.lukaszkedziora.com/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://sztukapatrzenia.com.pl/


  Projekt realizowany w ramach stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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1. EMOCJE W SZTUCEJak poprawnie założyć urządzenia MindWave Mobile2

Opracowanie i prowadzenie:
dr Łukasz Kędziora | lukaszkedziora.com

Źródło: „MindWave Mobile 2: User Guide” |link|

http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.neurohistoriasztuki.umk.pl/
http://www.lukaszkedziora.com/
http://download.neurosky.com/public/Products/MindWave%20Mobile%202/MindWave%20Mobile%202%20User%20Guide%20.pdf
http://www.mkidn.gov.pl/
http://sztukapatrzenia.com.pl/


  Projekt realizowany w ramach stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1. EMOCJE W SZTUCEFotografie z zajęć

Opracowanie i prowadzenie:
dr Łukasz Kędziora | lukaszkedziora.com

http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.neurohistoriasztuki.umk.pl/
http://www.lukaszkedziora.com/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://sztukapatrzenia.com.pl/


  

Czas trwania warsztatów: 45' - 90' 
Metody dydaktyczne: pogadanka, praca w grupie, dyskusja
Przedmioty związane: biologia, wiedza o kulturze, plastyka, przyroda, historia sztuki.
Poziom nauczania: podstawowy, licealny, dorośli, seniorzy
Potrzebne materiały: okulograf, komputer przenośny z oprogramowaniem Pupil Labs, 
arkusze papieru A3, kolorowe flamastry/pisaki, przybory geometryczne, projektor 
multimedialny, karty pracy z przykładami iluzji optycznych  
*wersja dla młodszych/mniej zaawansowanych uczestników

Literatura dla prowadzącego:
1. Strona darmowego oprogramowania Pupil Labs |link|
2. Strona artysty Liu Bolina  |link|
3. Strona z elementami okulografu do samodzielnego druku (3d) i montażu |link|
4. Ł. Kędziora, „Sztuka i Okulografia. Praktyczny przewodnik dla artystów, entuzjastów i 
badaczy sztuki”, Toruń 2020.
5. Ł. Kędziora, „Jak wykorzystywać okulografię w muzeum – przyczynek do dyskusji”, 
„Sztuka i Kultura” 2017, t. 4, Toruń, s. 313-340 |link|
6. P. Francuz, „Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu”, Kraków 2013 |link|

Projekt realizowany w ramach stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2. OKO ARTYSTY V1  ( *)Temat zajęć: 

Przebieg zajęć:
1. Przygotowanie niezbędnych materiałów do realizacji warsztatów.
2. Przywitanie – przedstawienie prowadzącego – wyjaśnienie tytułu warsztatu.
3. Krótka pogadanka na temat tego, czym jest sztuka. 
4. Wprowadzenie teoretyczne dotyczące mechanizmów rozpoznawania wybranych złudzeń optycznych, takich jak: siatka Hermana, waza Rubina, kostka Neckera, kompozycja W. E. Hilla, 
„Moja żona i moja teściowa” z 1915 r., trójkąt Kanizsy itd. W drugiej części prezentacji przedstawione zostały dzieła sztuki wykorzystujące iluzje optyczne, takie jak: Octavio Ocampo, „The 
General's Family”; Pere Borrell del Caso, „Escaping criticism”, 1874; Salvador Dali, „Łabędzie odbijające się w wodzie jako słonie”, 1937, kolekcja prywatna; M. C. Escher, „Metamorfoza”, 
1953.
5. Prowadzący prosi jednego lub dwóch uczestników o opuszczenie sali. Pod ich nieobecność następuje prezentacja wybranych dzieł Liu Bolina (tzw. artysty niewidzialnego), który 
fotografuje się na tle różnych obiektów w taki sposób, aby stać się ich częścią, co czyni go niemal niezauważalnym. Zadaniem uczestników jest odnalezienie sylwetki artysty.
6. Prowadzący zaprasza jedną z czekających osób do sali, zakłada jej okulograf (jednocześnie opisując zasadę działania urządzenia) i prosi o odnalezienie Liu Bolina na wybranej fotografii. W 
tym samym czasie reszta uczestników może śledzić miejsca, na które w danym momencie patrzy osoba badana. W zależności od ograniczeń czasowych, czynność można powtórzyć z 
kilkoma osobami.
7. Podział uczestników na grupy, każda grupa wybiera lidera.
8. Przedstawienie zadania (wersja dla przestrzeni z oryginalnymi dziełami sztuki) – każda grupa ma za zadanie odnaleźć co najmniej jedno z opisanych złudzeń w znajdujących się w 
muzeum lub galerii dziełach. Następnie, w razie możliwości, dokonać można jego analizy okulograficznej. W praktyce, jedna z osób w grupie zakłada podłączony do komputera okulograf, 
pozostałe osoby obsługują aplikację Pupil Labs. Jeśli nie ma możliwości realizacji takiego badania, grupy dokumentują zauważone złudzenia (rysunek, schemat, zdjęcie wykonane 
smartfonem).
9. Przedstawienie zadania (wersja dla przestrzeni bez dostępu do dzieł sztuki) – zadaniem każdej z grup jest stworzenie co najmniej jednej oryginalnej iluzji optycznej, opierając się na 
przykładach znajdujących się w kartach pracy.
10. Realizacja zadania – ok. 15-30 minut, w zależności od liczby dzieł oraz formy jej prezentacji. Jeśli uczestnicy mają dostęp do oryginalnych dzieł sztuki, czas powinien być odpowiedni 
dłuższy. 
11. Prezentacja poszczególnych grup (wersja 1): który element przykuł ich uwagę oraz dlaczego; (wersja 2): jaką iluzję stworzyli, na czym ona polega, jaką ma nazwę. 
12. Powtórka materiału.
13. Zakończenie warsztatów.

Opracowanie i prowadzenie:
dr Łukasz Kędziora | lukaszkedziora.com

https://pupil-labs.com/products/core/
https://liubolinstudio.com/
http://www.lukaszkedziora.com/2019/02/22/elementy-do-domowego-okulografu-juz-gotowe/
https://www.academia.edu/37714241/Jak_wykorzystywa%C4%87_okulografi%C4%99_w_muzeum_przyczynek_do_dyskusji_Sztuka_i_Kultura_tom_4_Toru%C5%84_2018_How_to_make_use_of_eye_tracking_in_a_museum_admission_to_discussion
http://new.afterimagia.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.neurohistoriasztuki.umk.pl/
http://www.lukaszkedziora.com/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://sztukapatrzenia.com.pl/


  Projekt realizowany w ramach stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2. OKO ARTYSTY V2  ( *)Temat zajęć: 

Literatura dla prowadzącego:
1. Strona darmowego oprogramowania Pupil Labs |link|
2. Strona artysty Liu Bolina  |link|
3. Strona z elementami okulografu do samodzielnego druku (3d) i montażu |link|
4. Ł. Kędziora, „Sztuka i Okulografia. Praktyczny przewodnik dla artystów, entuzjastów i 
badaczy sztuki”, Toruń 2020.
5. Ł. Kędziora, „Jak wykorzystywać okulografię w muzeum – przyczynek do dyskusji”, 
„Sztuka i Kultura” 2017, t. 4, Toruń, s. 313-340 |link|
6. P. Francuz, „Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu”, Kraków 2013 |link|
7. M. Livingstone, „Vision and Art. The biology of seeing”, New York 2002, s. 72-74 |link|

Czas trwania warsztatów: 45' - 90' 
Metody dydaktyczne: pogadanka, praca w grupie, dyskusja
Przedmioty związane: biologia, wiedza o kulturze, plastyka, przyroda, historia sztuki
Poziom nauczania: podstawowy, licealny, dorośli, seniorzy
Potrzebne materiały: okulograf, komputer przenośny z oprogramowaniem Pupil Labs, 
przybory do pisania, projektor multimedialny, reprodukcje dzieł sztuki lub okładek gazet 
(materiał powinien być dopasowany do grupy odbiorców)  
*wersja dla zaawansowanych uczestników

Przebieg zajęć:
1. Przygotowanie niezbędnych materiałów do realizacji warsztatów.
2. Przywitanie – przedstawienie prowadzącego – wyjaśnienie tytułu warsztatu.
3. Krótka pogadanka na temat tego, czym jest sztuka. 
4. Wprowadzenie teoretyczne dotyczące szlaku przetwarzania informacji wzrokowej. Opis struktur uczestniczących w percepcji obrazu (także dzieła sztuki), w tym głównie: nerwu 
wzrokowego, skrzyżowania nerwów wzrokowych, pasma wzrokowego, ciała kolankowatego bocznego, promienistości wzrokowej, zwoju rzęskowego, siatkówki, tęczówki, źrenicy. 
5. Wprowadzenie teoretyczne dotyczące budowy oka, porównanie struktur oka do działania aparatu cyfrowego, wskazanie najistotniejszych różnic.
6. Dyskusja na temat widzenia centralnego i peryferyjnego na przykładzie percepcji uśmiechu Mona Lisy (w związku z badaniami Margaret Livingstone). 
7. Wprowadzenie teoretyczne dotyczące tego, czym jest okulografia, zdefiniowanie pojęć „punkty spojrzeń”, „kierunki spojrzeń”, „obszary zainteresowania”.
8. Prezentacja narzędzi, z którymi będą pracować uczestnicy (okulograf, oprogramowanie Pupil Labs, reprodukcje dzieł sztuki).
9. Wskazanie kilku praktycznych zastosowań okulografii w sztuce, wyjaśnienie pojęć „mapa cieplna”, „obszary zainteresowania”.
10. Prowadzący zaprasza jedną osobę, której zakłada okulograf, jednocześnie omawiając jego funkcjonalności. Badany proszony jest o obejrzenie nagrań z wybranych performansów Mariny 
Abramović („Rythm 10”, 1973; „Rythm 0”, 1974; „Imponderabilia”, 1977; „The Lovers: The Great Wall Walk”, 1988; „Artist is present”, 2010). W tym samym czasie pozostali uczestnicy 
mogą zobaczyć, gdzie dokładnie znajduje się wzrok osoby badanej. W zależności od ograniczeń czasowych, czynność można powtórzyć z kilkoma osobami, wykorzystując różne bodźce np. 
proste testy uwagi.
11. Podział uczestników na grupy, każda grupa wybiera lidera.
12. Przedstawienie zadania  – każda grupa ma za zadanie określić przybliżony średni czas patrzenia oraz przewidywaną kolejność oglądu elementów udostępnionych im materiałów 
wizualnych (reprodukcje dzieł sztuki, okładki gazet, fotografie znanych osób). 
13. Uczestnicy mają za zadanie zweryfikować swoje przypuszczenia za pomocą okulografu. 
14. Realizacja zadania – ok 15-30 minut, w zależności od liczby badanych obiektów.
15. Prezentacja poszczególnych grup, opis różnic i podobieństw pomiędzy przewidywaną kolejnością a tą zweryfikowaną za pomocą okulografu. 
16. Powtórka materiału.
17. Zakończenie warsztatów.

Opracowanie i prowadzenie:
dr Łukasz Kędziora | lukaszkedziora.com

http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
https://pupil-labs.com/products/core/
https://liubolinstudio.com/
http://www.lukaszkedziora.com/2019/02/22/elementy-do-domowego-okulografu-juz-gotowe/
https://www.academia.edu/37714241/Jak_wykorzystywa%C4%87_okulografi%C4%99_w_muzeum_przyczynek_do_dyskusji_Sztuka_i_Kultura_tom_4_Toru%C5%84_2018_How_to_make_use_of_eye_tracking_in_a_museum_admission_to_discussion
http://new.afterimagia.pl/
https://books.google.pl/books/about/Vision_and_art.html?id=awnqAAAAMAAJ&redir_esc=y
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2. OKO ARTYSTY V1  ( )Karta pracy, przykłady złudzeń optycznych

Karta 1 Karta 2

Opracowanie i prowadzenie:
dr Łukasz Kędziora | lukaszkedziora.com

http://www.mkidn.gov.pl/
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http://www.mkidn.gov.pl/
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  Projekt realizowany w ramach stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2. OKO ARTYSTY V1  ( )Okulograf stworzony na potrzeby warsztatów

Opracowanie i prowadzenie:
dr Łukasz Kędziora | lukaszkedziora.com

http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.neurohistoriasztuki.umk.pl/
http://www.lukaszkedziora.com/
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  Projekt realizowany w ramach stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2. OKO ARTYSTY V1  ( )Fotografie z zajęć

Opracowanie i prowadzenie:
dr Łukasz Kędziora | lukaszkedziora.com

http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.neurohistoriasztuki.umk.pl/
http://www.lukaszkedziora.com/
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  Projekt realizowany w ramach stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

3. DIAGNOZOWANIE PŁÓTNA Temat zajęć: 

Opracowanie i prowadzenie:
dr Łukasz Kędziora | lukaszkedziora.com

Czas trwania warsztatów: 45' - 90' 
Metody dydaktyczne: pogadanka, praca w grupie, dyskusja
Przedmioty związane: biologia, wiedza o kulturze, plastyka, przyroda, historia 
sztuki
Poziom nauczania: podstawowy, licealny, dorośli, seniorzy
Potrzebne materiały: arkusze papieru A3, kolorowe flamastry/pisaki, przybory 
geometryczne, projektor multimedialny, karty pracy z przykładami dzieł i chorób 

Literatura dla prowadzącego:
1. Strona poświęcona twórczości Williama Utermohlena  |link|
2. Strona poświęcona twórczości Stephena Wiltshire’a  |link|
3. P. Przybysz, P. Markiewicz, „Sztuka tworzenia”, Charaktery 2007, nr 10, s. 46-51 
|link|
4. „Portraits from the mind. The works of William Utermohlen — 1955 to 2000”, 
katalog wystawy, dostęp: 30.09.2015 r. |link|
5. P. Utermohlen, „William Utermohlen: Art and Alzheimer’s”  |link|
6. “Neurological Disorders in Famous Artists”, [w:] „Frontiers of Neurology and 
Neuroscience” 2005, vol. 19 |link|

Przebieg zajęć:
1. Przygotowanie niezbędnych materiałów do realizacji warsztatów.
2. Przywitanie – przedstawienie prowadzącego – wyjaśnienie tytułu warsztatu.
3. Krótka pogadanka na temat tego, czym jest sztuka. 
4. Wprowadzenie teoretyczne dotyczące tego, czym jest diagnozowanie płótna.
5. Prezentacja przykładów dzieł sztuki stworzonych przez osoby cierpiące na chorobę Alzheimera (William Utermohlen), zaćmę (Claude Monet), syndrom sawanta (Stephen Wiltshire), 
schizofrenię (August Neter).
6. Prezentacja przykładów dzieł sztuki częściowo inspirowanych chorobami takimi jak dystonia szyjna, akromegalia (Egon Schiele), astygmatyzm (El Greco), depresja (Mark Rothko).
7. Podział uczestników na grupy, każda grupa wybiera lidera.
8. Przedstawienie zadania – każda grupa ma za zadanie stworzyć co najmniej jedną pracę plastyczną, w taki sposób, aby nosiła ona znamiona twórczości opisywanego artysty oraz jego 
choroby. 
9. Realizacja zadania – ok. 15-30 minut, w zależności od liczby tworzonych prac.
10. Prezentacja poszczególnych grup, opis trudności, z jakimi się spotkali. 
11. Powtórka materiału.
12. Zakończenie warsztatów.

http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.neurohistoriasztuki.umk.pl/
http://www.lukaszkedziora.com/
https://www.williamutermohlen.org/
https://www.stephenwiltshire.co.uk/
http://www.neurohistoriasztuki.umk.pl//pliki/sztuka_tworzenia.pdf
http://www.neurohistoriasztuki.umk.pl/pliki/utermohlen2008.pdf
https://vimeo.com/38782917
https://books.google.pl/books?id=sbFrAAAAMAAJ&q=Neurological+Disorders+in+Famous+Artists&dq=Neurological+Disorders+in+Famous+Artists&hl=pl&sa=X&ei=MAZJUdniMqnm4QS0wIHgBQ&ved=0CDEQ6AEwAQ
http://www.mkidn.gov.pl/
http://sztukapatrzenia.com.pl/
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Informacje ogólne:
1. Materiały przygotowane na podstawie warsztatów realizowanych od 26 marca 2019 do 31 grudnia 2019 na terenie Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w 
Toruniu, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Niniejszy 
dokument jest częścią sprawozdania z projektu: „Sztuka patrzenia, czyli o oczach i emocjach artysty” (umowa stypendialna MKiDN 75/2019).
2. Liczba zrealizowanych warsztatów: 58; liczba uczestników: 998; liczba minut zajęć: 3735.
3. Grupa wiekowa: od 6 lat do 50+. 
4. Prowadzący warsztaty i autor opracowania: Łukasz Kędziora.
5. Kontakt: kontakt@lukaszkedziora.com | sztukapatrzenia.com.pl
6. Sposób prowadzenia wszystkich warsztatów powinien być dostosowany do grupy wiekowej.
7. Wszystkie fotografie (o ile w tekście nie podano źródło) znajdujące się w niniejszym dokumencie wykonane są przez stypendystę. 
8. Wszystkie wskazane w publikacji źródła internetowe sprawdzono w dniu 27 lutego 2020.
9. Opis ilustracji wykorzystanych na poprzedniej stronie: 1 – (de)ewolucja twórczości Williama Utermohlena uzależniona od rozwoju choroby artysty, źródło: 
https://beautyofoldage.files.wordpress.com/2014/09/image39.jpg. 2 – fotografia Egona Schielego, który w swojej twórczości prawdopodobnie wzorował się na 
fotografiach przedstawiających chorych na akromegalię, źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Egon_Schiele#/media/File:TrckaSchiele1.jpg. 3 – Reprodukcja obrazu 
Claude’a Moneta „The Rose Walk, Giverny” z 1922 roku. Ciemna gama kolorystyczna obrazu wynika prawdopodobnie z zaawansowanej zaćmy artysty, źródło: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet#/media/File:Monet-_Der_Rosenweg_in_Giverny.jpeg. 4 – reprodukcja obrazu El Greca „Ukrzyżowanie” z 1600 roku. Na 
początku XX wieku twierdzono, że wydłużenia postaci malowanych przez hiszpańskiego artystę mogły być wynikiem jego astygmatyzmu, źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/El_Greco#/media/Plik:Crucifixion_Prado.jpg. 5  – reprodukcja obrazu A. Netera, „Wiedźma z orłem”. Artysta cierpiał na ciężką 
schizofrenię, swoje obrazy tworzył w warunkach zamkniętego oddziału psychiatrycznego, źródło: H. Prinzhorn, „Artistry of the Mentally Ill: a contribution to the 
psychology and psychopathology of configuration”, Vienna 1972, s. 165.
10. W czasie prowadzenia warsztatów wykorzystywano fragmenty następujących utworów (głównie podczas realizacji zadania przez uczestników):
Daft Punk „Tron Legacy”: „Overture”, „The Grid” (featuring Jeff Bridges), „The Son of Flynn”, „Recognizer”, „Armory”, „Arena", „Rinzler”, „The Game Has Changed”.   

Licencja: Niniejszy dokument objęty jest zasadami licencji CC BY-SA 4.0

Poglądowe materiały wideo:
1. Warsztaty „Sztuka patrzenia” w Domu Eskenów |link|
2. #sztukapatrzenia, odc. 2 „Lustro” |link|
3. #sztukapatrzenia, odc. 3 „Marina i Ulay”  |link|
4. #sztukapatrzenia, odc. 4 „Liu Bolin”  |link|
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4. Informacje dodatkowe
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