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Echo Pleneru
Zagadkowe przestrzenie

Przez  minione  dziewięć  dni 
wspólnie  przebywamy  w  różnych 
przestrzeniach  Ośrodka  Neptun, 
które  nas  otaczają   i  w  których 
funkcjonujemy  na  co  dzień. 
Ciekawi  jesteśmy,  czy  dobrze  je 
poznaliście.  Oto  trzy  zagadkowe 
opisy.  Kto  je  odszyfruje  może 
zgłosić  się  do  naszej  redakcji. 
Pierwsze  10  osób  otrzyma słodką 
nagrodę. 
  1.  Zielony  sześcian  z  dwoma 
tęczami  po  bokach,  zasłaniającymi 
dwa lustra,  z  gadającym pudłem w 
rogu.  W  środku  dwa  białe  jabłka 
leżące  na  brązowym  prostokącie  z 
czterema czarnymi kolcami. Z boku 
brązowe  wrota  otwierające  świat 
Narni. Koło nich dwa klocki ze stertą 
niepoukładanych  elementów  na 
sobie.  Na  przeciwko  masowa 
produkcja  czarno-białych  tajemnic. 
Obok  niej  zamurowana  biała  harfa, 
która dawno przestała grać.Wszystko 
to  funkcjonuje  na  brązowej 
płaszczyźnie  pełnej  nie  odkrytych 
zakamarków- Ola.
2.  Wielkie  pudło  z  sześcioma 
ścianami. Prowadzą do niego długie 
kamienne  bloki.  Na  wejściu  dużo 
informacji i dwa duże odbicia świata. 
Następnie  drewniane  prostokąty 
otwierające inny wymiar.  W środku 
mnóstwo zapachów. Tajemnicze kule 
na równej bezkresnej bieli. Na ziemi 

mroźna ślizgawka. Po lewej odbicie 
światła  po  prawej  biała 
nieskończoność. Odbicie światła jest 
przeźroczyste  i  ukazuje  inny  świat,      
wokół  mnóstwo  płaskich  blatów, 
zapełnionych marzeniami. Idąc dalej 
dochodzimy  do  wytwórni  marzeń. 
Tam za białym prostokątem otwiera 
się świat tajemnic, do którego nie ma 
wejścia- Marysia.
3. To ogromny sześcian, z zewnątrz 
biały  z  wystającymi  niebieskimi 
prostokątami.  W  środku  brązowy, 
podzielony  na  dwie  części,  a  tam 
gładka  i  ogromna  płaszczyzna  dla 
wielu  stworzeń  ludzkich,  które 
często tam przebywają.  W pudle są 
okrągłe  powierzchnie  oparte  na 
dwóch  kolcach  złączonych  ze  sobą  
dotykające  płaskiej  powierzchni.  Są 
też dwa kwadraty z wystającymi od 
dołu  prostokątami,  połączone  ze 
sobą  innymi  czarnymi  kolcami.  W 
głębi  długi,  wysoki,  ciemny 
prostokąt,  na  którym  znajdują  się 
obiekty  pożądania  dla  dzieci.  Obok 
wielkie  stojaki  trzymające zakazane 
owoce.  Dalej  przyrządy  służące 
zabawie.  Z  jednej  strony  ciąg 
przeźroczystych,  uchylających  się 
kwadratów i  prostokątów z  białymi 
obramowaniami,  z  drugiej  strony 
brązowe  wrota  zza,  których  widać 
małe, prostokąciki, które wznoszą się 
i  prowadzą  do miejsc odpoczynku i 
wieczornych spotkań - Klaudia.

#popkultura
rozmowa z panem Maciejem 
Maciejewskim, prowadzącym 

warsztaty z popkultury

Na czym polegają pana zajęcia?
-  Moje  zajęcia  głównie  orbitują 
wokół  popkultury,  którą  staram się 
przywołać  z  różnych  perspektyw. 
Koncentruję  się  na  opowiastkach 
obrazkowych,  staram się  przywołać 
ich  spektakularną  historię, 
opowiedzieć o mojej osobistej pasji- 
komiksach autobiograficznych. Chcę 
zaciekawić  uczniów  projektem 
artystycznym, który również mam na 
celu  tzn.  kreowaniem  wielkiego 
dziennika  tajemnic  związanych  z 
lokalnymi  ciekawostkami.  Mniej 
więcej  na  tym  to  polega.  Krótko 
mówiąc #popkultura.
Komiksy to pana pasja,  od czego 
się zaczęło?
-  Kiedyś  w  moje  ręce  wpadł 
autobiograficzny  komiks  autorstwa 
Craiga  Thompsona  pt.  ,,Blankets’’. 
Już  wtedy  lubiłem  komiksy. 
Początkowo interesował się nimi mój 
brat,  który  przygotował  bardzo 
ładną  prezentację  maturalną,  której 
mu  zazdrościłem.  Też  musiałem 
zrobić  taką  fajną  prezentację  i 
faktycznie  mi  się  to  udało. 
Przeczytałem  potem  wzruszający  i 
rozśmieszający,  ,,Blankets”,  który 
z a i n s p i ro w a ł  m n i e  d o 
skoncentrowania  się  na 
autobiograficznych  komiksach. 
Odkryłem w nich szerokie spektrum 
artystyczne Komiksy bywają  bardzo 
ambitne. Naprawdę warto się w ten 
rejon komiksowy zagłębić. 
Jak temat  pleneru  wplata  pan  w 
swoje zajęcia?
-Przestrzeń wplatam dość liberalnie, 
rozumiem  ją  na  swój  sposób.  To 
plansza  komiksowa  zapełniona 
kadrami i  obrazkami -  kreatywność 
ze strony twórców.
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