
Warsztaty rysunku medytacyjnego. 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Może się wydawać, że obie czynności leżą na przeciwległych biegunach –  

medytacja/kontemplacja wymaga utrzymania ciała w bezruchu;  

a rysunek to ruch ręki, ciała, oka.  

 

Czy zatem medytacja i rysunek mogą się spotkać?  

 

Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo podczas warsztatu rysunku medytacyjnego. 

Warsztat skierowany jest do wszystkich osób dorosłych – szczególnie zachęcam do udziału osoby, 

które, jak do tej pory, nie miały nic wspólnego z rysowaniem. 

 

W rysunku medytacyjnym uwaga jest skierowana na proces. Produkt finalny, czyli skończony 

rysunek, może być postrzegany jako kartograficzny zapis spotkania z Bogiem. Gest, powtarzany 

podczas sesji, jest niczym innym jak cierpliwym powrotem do trwania w Bożej Obecności.   

 

Rysunek medytacyjny nie wymaga uzdolnień plastycznych, czy też znajomości technik rysunkowych. 

Rysowane są proste kształty takie jak koła, elipsy, linie. Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie 

powinny mieć doświadczenie praktyki medytacyjnej, choć nie jest to warunek konieczny.  

 

Zapraszam na warsztaty podczas Meditatio 2016! 

 

Ela W-Walters  

 

 

 

 

O autorce warsztatów: 

 

Ela W-Walters (Elżbieta Wysakowska-Walters) uzyskała dyplom magisterski w 2011 na 

Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w pracowni Prof. Sławomira Sobczaka. Obecnie jest 

studentką Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.  

Artystka posługuje się różnorodnymi środkami artystycznymi – tradycyjnymi, nowymi jak również 

takimi, które nie są zwykle kojarzone ze sztuką. W pracy artystycznej sprzyja jej cisza, niepokój, to co 

nieznane. Ważną częścią jej praktyki artystycznej jest praca z ludźmi. Walters prowadzi spotkania, 

warsztaty artystyczne i edukacyjne dla osób niezwiązanych ze sztuką.  

 

Ela Walters brała udział w różnych międzynarodowych projektach takich jak: 

Interior-ity (4th Moscow Biennale of Contemporary Art), Mediation Biennale w Poznaniu, European 

Public Art Centre:EPAC, i COMVIDEO zorganizowane przez apexart w Nowym Jorku. W 2011, jej 

praca Sleeping on the line zwyciężyła w konkursie na udział w projekcie TRANSIT, który miał na 

celu wyłonienie nowych utalentowanych artystów europejskich. Projekt TRANSIT był zorganizowany 

przez European Media Art Festival w Niemczech. 

 

Mieszka we wsi Kuczki k. Uniejowa. 

 


