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Fot. 1. Zajęcia w Muzeum Narodowym w Krakowie. Źródło: archiwum szkoły. 
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1. O projekcie 
 

Prezentowane przedsięwzięcie wyrasta z wcześniejszych doświadczeń instytucji 

partnerskich - realizacji projektu „Booktrailer Film Festival: developing 

adolescents reading literacy through digital supported, collaborative and 

informal education realizowanego w latach 2016 – 2018”. Inicjatywa ta 

zorientowana była na promowaniu czytelnictwa wśród ludzi młodych poprzez 

zastosowanie nowych technologii. Wypracowany kapitał w postaci m. in. 

nawiązanej współpracy, szeregu kompetencji miękkich, narzędzi 

dydaktycznych, rozwiązań edukacyjnych postanowiono wykorzystać 

w odniesieniu do tematu związanego genetycznie z literaturą – tematu 

dziedzictwa kulturowego (ze szczególnym uwzględnieniem sztuki 

i architektury).  

Projekt doskonale wpisuje się w potrzeby współczesnej edukacji łącząc 

poznawanie tradycji z rozwojem warsztatu w zakresie nowoczesnej technologii. 

Jego podstawowym celem jest poznanie i popularyzacja szeroko rozumianego 

dziedzictwa kulturowego, co w praktyce przekłada się na kształtowanie 

postawy świadomego odbiorcy dzieł kultury, budowanie nawyku odwiedzania 

miejsc kultury (muzea, galerie sztuki, budowle o charakterze historycznym) 

zarówno w przestrzeni realnej jak i wirtualnej, rozwoju potrzeb natury 

estetycznej. Jego założeniem jest także rozwój szeregu kompetencji kluczowych 

takich jak między innymi: porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje 

informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, świadomość 

i ekspresja kulturalna. Projekt stawia w swoim centrum ucznia nadając mu rolę 

odkrywcy i popularyzatora, pozwalając na podejmowanie działań twórczych na 

kilku płaszczyznach (literackiej, artystycznej, informatycznej itp.), rozwijając 

umiejętności w zakresie marketingu i reklamy, a także umożliwiając współpracę 

w grupie i wzajemne szkolenie (peer learning). 

2. Zaproszenie 
 

Naszym celem jest podzielenie się zdobytym doświadczeniem. Znajdą tu 

Państwo garść różnorodnych inspiracji, pomysłów i sugestii. Publikacja nie jest 

zbiorem zamkniętym. Mamy nadzieję, że jej lektura będzie pierwszym krokiem 

do poszukiwania własnych rozwiązań artystycznych i edukacyjnych, a jej 

zawartość uzyska nowy kształt w pracach Państwa uczniów. 
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3. Co to jest art trailer? 

 

Koncepcja art trailera jest pochodną wcześniej wdrożonej formy określonej 

mianem booktrailera czyli krótkiego filmu promującego wybraną książkę. 

Jednak podobieństwo brzmieniowe nazw tych gatunków może być mylące. 

Art trailer to odrębny gatunek wypowiedzi artystycznej. To krótki film 

o charakterze promocyjnym inspirowany wybranym obiektem. Pierwszy 

element nazwy (art) w sposób oczywisty odsyła do tematu i źródła pomysłu. 

Element drugi (trailer) wskazuje na kondensację treści, budzi skojarzenia 

z reklamą. Gatunek ten jest właściwie artystycznym przetworzeniem 

doświadczenia kontemplacji i odczytania dzieła sztuki i pozwala na zbudowanie 

na jego kanwie autorskiej opowieści filmowej.  

 

Fot. 2. Przykład art trailera (zrzut ekranu). Źródło: archiwum szkoły. 
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4. Atuty projektu: 

 poznanie dziedzictwa kulturowego Europy i jego popularyzacja za 

pomocą nowoczesnych narzędzi 

 rozwój umiejętności miękkich (zwłaszcza związanych z ITC, komunikacją, 

współpracą w grupie, przywództwem, rozwiązywaniem problemów) 

 rozwój umiejętności profesjonalnych w zakresie ekspresji artystycznej, 

technologicznej (praca nad filmem) i komunikacji (storytelling) 

 nabycie umiejętności przygotowania scenariusza i scenopisu 

inspirowanego dziełem sztuki, wdrożenie w pracę na planie filmowym, 

montażu oraz umiejętność zarządzania projektem 

 wzbogacenie procesu dydaktycznego o elementy nowych technologii 

i nowoczesne narzędzia 

 wdrażanie rozwiązań edukacyjnych opartych na rozwiązywaniu 

praktycznych problemów, skoncentrowanych na osobie ucznia 

 łączenie elementów edukacji formalnej i nieformalnej 

 rozwój kompetencji w zakresie znajomości języków obcych 

 wymiana dobrych praktyk 

 nabywanie przez uczniów kompetencji potrzebnych na rynku pracy 

Fot. 3. Zajęcia w Muzeum Narodowym w Krakowie. Źródło: archiwum szkoły. 
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5. Założenia projektu i jego realizacja  

 

Realizacja projektu została początkowo zaplanowana na dwa lata. Plan miał 

charakter cykliczny. Proces prac został podzielony na etapy: 

 nabycie umiejętności technicznych związanych z nowoczesnymi 

technologiami i pracą nad filmem, poszukiwanie źródeł inspiracji, 

 rozwój kompetencji komunikacyjnych związanych zwłaszcza z twórczym 

pisaniem, budowaniem narracji (storytelling), przekładaniem opowieści 

słownej na język filmowy, tworzeniem scenariusza i scenopisu, 

 montaż filmów i ich projekcja połączona z promocją dziedzictwa 

kulturowego. 

Proces ten był skorelowany z programem wymian międzynarodowych 

zorganizowanych przez szkoły partnerskie, podczas których uczniowie nabywali 

dodatkowe umiejętności potrzebne do skutecznej realizacji projektu.  

Pierwsza faza realizacji projektu przebiegła zgodnie z planem. Niestety 

w kolejnym roku z powodu zagrożenia epidemią zdecydowano o jego 

zawieszeniu, a w kolejnych miesiącach o nadaniu realizacji formy zdalnej. Mimo 

trudności projekt został ukończony i jego cele zrealizowane, co można uznać za 

sukces. Co więcej, wyjątkowość sytuacji zmusiła nas do poszukiwania 

alternatywnych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i metodycznych, 

co znacząco wpłynęła na rozwój umiejętności warsztatowych i związanych 

z zarządzaniem projektem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

CZĘŚĆ DRUGA – inspiracje, sugestie, wskazówki 

1. Wybrane warsztaty – propozycje 
 

Poniżej prezentujemy wybrane z warsztatów i webinariów przeprowadzonych 

w ramach realizacji projektu. 

 

Warsztaty litograficzne (Fréjus, Francja) 

Spotkanie z Béatrice Attard – producentką video (Fréjus, Francja) 

Warsztaty teatralne w MICET czyli MUZEUM INTERAKTYWNYM / CENTRUM EDUKACJI TEATRALNEJ           
w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie 

Warsztaty „PRAWA CZŁOWIEKA W SZTUCE PLAKATU” (Międzynarodowy Dom Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu) 

Warsztaty „Strategie myślenia wizualnego” (prof. Vincenza Ferrara, Uniwersytet Sapienza 
w Rzymie) 

Warsztaty „Sztuka i emocje” (warsztaty z artystą i architektem Gørlig Stig, Brescia Włochy) 

Warsztaty ceramiczne i rzeźbiarskie (Wydział Kina i Reklamy, Nowy Bułgarski Uniwersytet  
w Sofii) 

Warsztaty z zakresu animacji (Wydział Kina i Reklamy, Nowy Bułgarski Uniwersytet w Sofii) 

Warsztaty „W pracowni artysty” w Prywatnym Muzeum Anastasa Konstantinova       
(Plodiv, Bułgaria) 

Internetowe warsztaty „Europejskie dziedzictwo artystyczne”- tworzenie mapy dzieł sztuki 
przy pomocy Padlet Geographic i WordArt 

Warsztaty tworzenia internetowej galerii prac w oparciu o aplikację ARTSTEPS 

Warsztaty w muzeach i obiektach dziedzictwa (zamek w Brescii, dwór w Łopusznej, 
Muzeum Narodowe w Krakowie, Pinacoteca Tosio Martinengo w Brescii itp.) 

Warsztaty animacji poklatkowej (Nowy Targ, Polska) 

Szkolenie z zakresu prawa autorskiego (Nowy Targ, Polska) 

Fotograficzne interpretacje dzieł malarskich (Nowy Targ, Polska) 

Tworzenie internetowej galerii obiektów dziedzictwa kultury Podhala i Spisza                    
(Nowy Targ, Polska) 
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Fot. 4. Warsztaty filmowe i zajęcia realizowane w ramach wymiany międzynarodowej uczniów z Lycée Albert Camus we 
Fréjus we Francji. Źródło: archiwum szkoły. 



11 
 

2. Jak stworzyć art trailer? Kilka podpowiedzi i porad praktycznych 

 

2.1. Gdzie szukać inspiracji? 

 

Gdzie szukać inspiracji dla swojego filmu? Pierwsze skojarzenie odsyła nas do 

muzeum czy też galerii sztuki. I do tych w przestrzeni realnej i tych 

otwierających swoje podwoje w wirtualnym świecie. Doświadczenie ostatnich 

miesięcy pokazuje, że spotkanie z dziełem w Sieci nie zastąpi kontaktu 

bezpośredniego. Niemniej jednak w razie niemożności wizyty w muzeum, czy to 

z powodu obostrzeń pandemicznych, czy też z powodu przeszkody w postaci 

odległości, warto skorzystać z takiego rozwiązania, ponieważ również 

wirtualnym zasobom nie można odmówić atrakcyjności. Wiele z instytucji 

oferuje możliwość wirtualnego spaceru. Mamy więc do dyspozycji muzea 

w najbliższej okolicy, muzea lokalne, muzea w dużych ośrodkach kulturalnych 

Fot. 5. Warsztaty filmowe i zajęcia realizowane w ramach wymiany międzynarodowej uczniów z Lycée Albert Camus we 
Fréjus we Francji. Źródło: archiwum szkoły. 



12 
 

w kraju i w instytucjach o sławie globalnej jak paryski Luwr, Rijksmuseum 

w Amsterdamie, National Gallery of Art w Waszyngtonie czy Galeria Uffizi we 

Florencji.  

Nasz projekt zogniskowany był na dziedzictwie narodowym. Dlatego też 

inspiracji poszukiwaliśmy w najbliższej okolicy i na terenie Polski. Na pewno 

jednak wyprawa poza granice kraju może przynieść interesujące rezultaty i na 

polu dydaktycznym i artystycznym. Zachęcamy też do zapoznania się ze 

zbiorami muzeów i galerii w najbliższej okolicy, często, jak pokazuje 

doświadczenie, nieznanych mieszkańcom, a odwiedzanym przez turystów. 

Zachęcamy do odwiedzania miejsc zapomnianych, wydobywania na światło 

dzienne ich przeszłości, poznawania prac artystów lokalnych. Czasem 

podpowiedź może pojawić się na lekcji podczas rozmowy o danym twórcy, stylu 

architektonicznym, analizy dzieła stanowiącego kontekst dla omawianego 

tekstu itp. Jak więc możemy zauważyć, pomysł na film może narodzić się 

podczas szkolnej wycieczki, podczas spaceru, wykonywania zadania domowego, 

rozmowy o sztuce podczas lekcji i poza nią. Istotne, by postawić przed sobą 

zadanie i wybrać dzieło, które wzbudza odczucia estetyczne, prowokuje 

różnorakie pytania, inspiruje do uczynienia go punktem wyjścia osobistej 

opowieści filmowej. W dołączonym do publikacji aneksie znaleźć można wykaz 

dzieł i obiektów, które stały się tematem art trailerów zrealizowanych 

w ramach tego projektu.  
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Fot. 7. Zajęcia w Muzeum Narodowym w Krakowie. Źródło: archiwum szkoły. 

Fot. 6. Zajęcia w Muzeum Narodowym w Krakowie. Źródło: archiwum szkoły. 
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2.2. Planowanie pracy i podział obowiązków 

 

Idea projektu zakłada, że art trailer jest przygotowywany przez grupę uczniów. 

Po wybraniu dzieła (czyli właściwie tematu) rozpoczynamy pracę nad 

scenariuszem i dzielimy się obowiązkami w grupie. Warto uczulić młodzież na 

to, że zanim zajmie się tym, co najbardziej ekscytujące, czyli pracą na planie 

filmowym, należy stworzyć scenariusz filmu. Mimo że sam film nie będzie długi 

(około 3 minut), wymaga jednak rzetelnego i przemyślanego przygotowania. 

 

Fot. 8. Praca nad filmem w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu. Źródło: archiwum szkoły. 

Warto na początku podzielić się obowiązkami. Praca nad filmem wymaga 

zajęcia się określonymi zadaniami i tym samym wejścia w pewne role. Warto 

tutaj pozwolić młodzieży na dokonanie własnych wyborów (Z kim chcę 

pracować? Jakie zadanie mnie pociąga?), ale nie do przeceniania są 

z pewnością podpowiedzi nauczyciela, który znając swoich uczniów, dostrzeże 

w nich wcześniej pewne predyspozycje i talenty, które warto rozwijać. 

Przystępując do pracy, czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak złożone i trudne 

zadanie sobie stawiamy. Dlatego na samym początku tak ważny jest przydział 
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zadań, opracowanie planu działań i budowanie poczucia odpowiedzialności za 

wspólne dzieło. Warto zastanowić się więc, kto przejmie rolę lidera 

(producenta), reżysera, scenarzysty, operatora, montażysty, charakteryzatora 

itp. Warto ustalić, kto zadba o wyszukiwanie planów zdjęciowych, uzyskanie 

stosownych zgód, ewentualny casting, charakteryzację, dekorację, działania 

marketingowe, a nawet katering. Oczywiście wspomniane role można łączyć, 

kierując się zdrowym rozsądkiem, ale wszystko to wymaga uzgodnień.  

 

2.3. Zanim staniemy przed kamerą - o pracy nad scenariuszem  

 

Praca nad scenariuszem stanowi niewątpliwie wyzwanie, ale doskonale rozwija 

warsztat ucznia, pozwala na rozwój umiejętności twórczego pisania, 

wychodzenie z pewnych schematów czasem serwowanych przez szkołę. To 

doskonała okazja na poszukiwanie własnych pomysłów, budowanie tekstu bez 

skrępowania narzuconym tematem wypracowania. To trudne zadanie, ale ze 

wszech miar rozwijające. 

Punktem wyjścia opowieści czynimy dzieło sztuki albo też obiekt architektury. 

Decyzją młodego człowieka jest, jaki charakter będzie miała opowieść 

ewokowana przez to zjawisko kultury. Nasze doświadczenia podpowiadają 

nam, że może to być na przykład poetycka etiuda o charakterze ekfrazy, 

opowieść o przeszłości miejsca, o przenikaniu się światów, historia 

o charakterze osobistym, konfesyjnym, czy nawet terapeutycznym. Dzieła 

sztuki bywają również pretekstem do opowiadania o współczesności, do jej 

oceny, subiektywnego oglądu. Warto rozważyć również koncepcję filmu 

będącego swoistą reklamą danego dzieła. Pomysłowość młodych ludzi bywa 

zaskakująca. Należy tylko ją rozbudzić. 

Doświadczenie uczy, że uczniowie wybierają czasem ścieżkę zupełnie inną niż ta 

wyznaczona przez tradycję. Wiemy, że znajomość wszelakich kontekstów jest 

kluczem interpretacyjnym, otwiera sensy, ale czasem to brak owego obciążenia 

interpretacyjnego pozwala oświetlić obraz na nowo i zobaczyć w nim to, czego 

poprzednicy nie dostrzegali. Warto czasem na taką swobodę pozwolić. 

Oczywiście właściwym jest przybliżenie później pewnej tradycji, ale dlaczego 

hamować młodzieńczy zapał, a tym samym i kreatywność.  
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Działanie rozpoczynamy od opracowania pomysłu i przedstawienia go w formie 

pisemnej. Zadanie to można powierzyć jednej osobie, ale równie dobrze może 

być to efekt grupowej „burzy mózgów”. Podczas takiej dyskusji może powstać 

ramowy plan historii, który następnie zostanie rozwinięty właśnie w postaci 

dłuższej formy pisemnej. Taki zalążek scenariusza winien zaznajamiać z fabułą, 

przynosić informacje na temat bohaterów (Kim są? Jak wyglądają? itp.), 

wydarzeń, miejsc akcji. W tym miejscu warto pomysł przedyskutować, poddać 

go ocenie innych członków grupy, a także potencjalnych widzów. Taka 

konfrontacja przyniesie odpowiedź na pytanie, czy pomysł jest atrakcyjny 

i czytelny dla innych.  

Po wprowadzeniu poprawek do scenariusza i jego ponownej redakcji można 

przejść do kolejnych etapów pracy czyli tworzenia scenopisu i działań na planie 

filmowym. Doświadczenie pokazuje, że opracowanie scenopisu nie jest 

wymogiem koniecznym. Owszem bywa on przydatny, ale dobrze napisany 

scenariusz i dyscyplina oraz kreatywność pozwalają za realizację zadania. 

Należy natomiast pamiętać, że nie można rozpoczynać pracy bez gotowego 

scenariusza. Owszem nie należy się go niewolniczo trzymać. Czasem 

i improwizacja przynosi zaskakujące efekty, ale to scenariusz stanowi 

rusztowanie, na którym umocowane są pomysły, zmusza do przemyślenia 

rozwiązań zanim staniemy przed kamerą, pozwala na zaplanowanie czynności 

przed rozpoczęciem pracy, chroni przed popełnianiem niektórych błędów 

i pomaga w racjonalnym zarządzaniu czasem.  

Zanim przystąpimy do tworzenia scenariusza, warto wcześniej przejrzeć kilka 

przykładów tychże, albo też publikacji poświęconych ich tworzeniu. To pozwoli 

na zrozumienie zadania. Należy zwrócić uwagę na strukturę tego gatunku 

i charakter poszczególnych części: 

a) tekst poboczny – musi zawierać konkretny opis sytuacji, co jest konieczne 

dla zwizualizowania sceny, 

b) nagłówki scen - muszą zostać wyodrębnione graficznie, pomagają nadać 

rytm pracy, zapowiadają kolejne sekwencje, 

c) dialog - nie zawsze jest konieczny, jeśli jednak zdecydujemy się na 

obecność słowa w naszym filmie to warto podejść do problemu 

krytycznie, scena nie powinna być zdominowana przez nadmiar słów. 
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Fot. 9. Warsztaty tworzenia story board realizowane w ramach wymiany międzynarodowej uczniów. Galeria Sztuki 
„Jatki” Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Targu. Źródło: archiwum szkoły. 

2.4. Prawa autorskie 
 

Prace nad art trailerem muszą odbywać się z poszanowaniem praw autorskich, 
dlatego warto skorzystać z serwisów umożliwiających darmowe i legalne 
korzystanie z cudzej twórczości lub opcję zakupu licencji.  
 
Przykładowe strony z podkładami muzycznymi to: 
audionautix.com 
bensound.com 
dig.ccmixter.org 
incompetech.com 
joshwoodward.com 
mobygratis.com 
newgrounds.com 
 
Licencja to umowa, określająca warunki korzystania z utworu np. podkładu 
muzycznego, grafiki. Występują trzy główne typy licencji: All Rights Reserved, 
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Creative Commons, Public Domain. Zwróćmy uwagę na uprawnienia 
i ograniczenia w nich zawarte: 
 
- All Rights Reserved (Wszystkie prawa zastrzeżone) - wykorzystywanie utworu 
jest restrykcyjnie ograniczone, a udostępnienie wymaga bezpośredniej zgody 
autora. 
 
- Creative Commons (Pewne prawa zastrzeżone) - autor sam określa, w jakim 
zakresie jego utwór może być kopiowany, zmieniany i udostępniany. W tabeli 
zamieszczone zostały opisy licencji Creative Commons. 
 
 

Symbol graficzny1 Nazwa licencji Creative 
Commons 

Opis licencji 

 

Przekazanie do Domeny 
Publicznej 
CC0 1.0 
ang. CC0 – CC0 1.0 
Universal  

- Utwór może być dowolnie 
kopiowany, rozpowszechniany 
i przekształcany w celach 
komercyjnych i niekomercyjnych. 

 

Uznanie autorstwa 4.0 
Międzynarodowe 
 
CC BY 
 
ang. Attribution 4.0 
International 

- Utwór można kopiować 
i rozpowszechniać w dowolnym 
medium i formacie, a także 
adaptować tj. przerabiać 
(remiksować) i tworzyć inne 
materiały na jego podstawie 
w celach komercyjnych 
i niekomercyjnych pod warunkiem 
podania nazwy utworu, autora, 
oznaczenia licencji i wskazania 
ewentualnych zmian. 

 

Uznanie autorstwa – Na 
tych samych warunkach 
4.0 Międzynarodowe  
 
CC BY-SA 4.0 
 
ang. Attribution-
ShareAlike 4.0 
International 

- Utwór można kopiować 
i rozpowszechniać w dowolnym 
medium i formacie, a także 
adaptować tj. przerabiać 
(remiksować) i tworzyć inne 
materiały na jego podstawie 
w celach komercyjnych 
i niekomercyjnych pod warunkiem 
podania nazwy utworu, autora, 
oznaczenia licencji i wskazania 
ewentualnych zmian. 
- Przetwarzając utwór, tworząc 
własne dzieło (np. własny podkład 

                                                           
1
 Symbole graficzne pochodzą ze strony: https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/ 
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muzyczny do filmu) na jego 
podstawie lub remiksując go, 
należy rozpowszechniać go na tej 
samej licencji, co oryginalny utwór. 

 

Uznanie autorstwa – 
Użycie niekomercyjne 4.0 
Międzynarodowe  
 
CC BY-NC 4.0 
 
ang. Attribution-
NonCommercial 4.0 
International 

- Utwór można kopiować 
i rozpowszechniać w dowolnym 
medium i formacie, a także 
adaptować tj. przerabiać 
(remiksować) i tworzyć inne 
materiały na jego podstawie tylko 
w celach niekomercyjnych 
pod warunkiem podania nazwy 
utworu, autora, oznaczenia licencji 
i wskazania ewentualnych zmian. 
- Nie można korzystać 
z technologicznych lub prawnych 
środków, które mogą ograniczać 
korzystanie z utworu na 
warunkach zawartych w licencji; 

 

Uznanie autorstwa – 
Użycie niekomercyjne – 
Na tych samych 
warunkach 4.0 
Międzynarodowe  
 
CC BY-NC-SA 4.0 
 
ang. Attribution-
NonCommercial-
ShareAlike 4.0 
International 

- Utwór można kopiować 
i rozpowszechniać w dowolnym 
medium i formacie, a także 
adaptować tj. przerabiać 
(remiksować) i tworzyć inne 
materiały na jego podstawie tylko 
w celach niekomercyjnych 
pod warunkiem podania nazwy 
utworu, autora, oznaczenia licencji 
i wskazania ewentualnych zmian. 
- Nie można korzystać 
z technologicznych lub prawnych 
środków, które mogą ograniczać 
korzystanie z utworu na 
warunkach zawartych w licencji; 

 

Uznanie autorstwa – Bez 
utworów zależnych 3.0 
Polska 
CC BY-ND 3.0 PL  
 
ang. Attribution-NoDerivs 
3.0 Poland 
 

- Utwór można kopiować 
i rozpowszechniać w dowolnym 
medium i formacie w celach 
komercyjnych i niekomercyjnych 
pod warunkiem podania nazwy 
utworu, autora, oznaczenia 
licencji. 
- Nie można rozpowszechniać 
utworu, jeśli go zmodyfikujemy.  
- Nie można korzystać 
z technologicznych lub prawnych 
środków, które mogą ograniczać 
korzystanie z utworu na 
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warunkach zawartych w licencji; 

 

Uznanie autorstwa – 
Użycie niekomercyjne – 
Bez utworów zależnych 
4.0 Międzynarodowe 
  
CC BY-NC-ND 4.0 
 
ang. Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 
International 

- Utwór można kopiować 
i rozpowszechniać w dowolnym 
medium i formacie tylko w celach 
niekomercyjnych 
pod warunkiem podania nazwy 
utworu, autora, oznaczenia 
licencji. 
- Nie można rozpowszechniać 
utworu, jeśli go zmodyfikujemy.  
- Zabronione jest używanie 
środków prawnych lub 
technologicznych, które mogą 
ograniczać innych w korzystaniu 
z utworu na warunkach 
określonych w licencji. 

 
- Public Domain (Domena Publiczna) - utwór nie jest ograniczony żadnymi 
restrykcjami wynikającymi z prawa autorskiego. Może być wykorzystywany, 
modyfikowany lub rozpowszechniany zarówno w celach prywatnych, jak 
i komercyjnych, bez potrzeby pytania autora o zgodę. 
 
 
 
Dobrą praktyką jest także wskazywanie źródła, z którego pozyskaliśmy podkład 
muzyczny np. w formie linku do strony internetowej. Informacje na temat 
podkładu muzycznego zamieszczone w art trailerze w napisach końcowych 
mogą wyglądać następująco: 
 
Muzyka: Jason Shaw, The Great Unknown 
Źródło: Audionautix.com 
Licencja: Creative Commons Attribution 4.0 International 
 
lub 
 
Muzyka: Jason Shaw, The Great Unknown 
Źródło: Audionautix.com 
Licencja: CC BY 4.0 
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2.5. Ewaluacja i promocja  

Ukończony film warto przed publicznym pokazem obejrzeć w wąskim gronie 

i poddać go krytycznej ocenie. To ostatnia chwila na poprawki. Możemy taką 

projekcję zorganizować dla grupy przyjaciół, wybranej klasy.  

Po ewentualnej korekcie czas przystąpić do działań promocyjnych. Życie 

szkolne daje ku temu wiele okazji. Filmy mogą być prezentowane podczas 

szkolnych dni talentów, festiwali, dni otwartych, spotkań z rodzicami. Warto też 

poszukać widzów poza murami szkoły i dotrzeć do społeczności lokalnej czy też 

instytucji kultury. Efekty pracy młodzieży z pewnością warte są szerszego 

upowszechnienia. 

3. Inspiracje 

3.1. Zbliżenia  

Tak jak wspomniano wcześniej, w naszym projekcie wybrane dzieło lub obiekt 

stanowiły punkt wyjścia dla budowania narracji filmowej. Poniżej prezentujemy 

przegląd wybranych strategii przyjętych przez młodzież. Więcej informacji na 

temat przywołanych dzieł można znaleźć w ostatniej części niniejszej publikacji 

(Aneks).  

3.2. Region  

Inspiracji dla filmów szukać można w najbliższej okolicy. Warto zachęcić 
młodych ludzi do przyjrzenia się temu, co znajduje się prawie na wyciągnięcie 
ręki. Przykładami art trailerów inspirowanych tradycją regionu są w naszym 
przypadku filmy poświęcone obrazowi Michała Rekuckiego „Góralka” (1938 r.) 
znajdującemu się z zbiorach Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu. 
Przygotowanie tych prac wymagało sięgnięcia po tradycyjny strój, poszukiwania 
miejsc architektonicznie i kolorytowo odpowiadających tematowi, wpisania 
w scenariusz scen inspirowanych tradycyjną obrzędowością czy obyczajem dnia 
codziennego górali podhalańskich. Filmy te zaznajamiają i zachęcają widza do 
poznania miejscowej kultury, ale też dla samych autorów są okazją do 
zanurzenia się w tradycji. 
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Fot. 10. Przykłady art trailerów (zrzuty ekranu). Źródło: archiwum szkoły. 

Fot. 11. Przykłady art trailerów (zrzuty ekranu). Źródło: archiwum szkoły. 
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3.3 Miejsce 

Projekt zakładał również poznanie wybranych obiektów architektonicznych 

wpisanych w przestrzeń lokalną. Obiekty takie niewątpliwie zachęcają do 

osnucia wokół nich opowieści. To przecież miejsca przecinania się wektorów 

współczesności i przeszłości. Jeden z art trailerów poświęcony został dworowi 

Tetmajerów w Łopusznej. Uczniowie wybrali to miejsce zainteresowani jego 

bogatą i wielowątkową przeszłością. Prace nad filmem poprzedzone zostały 

cyklem lekcji poświęconych funkcjonowaniu motywu dworu w kulturze polskiej. 

Zaznajamiając się z fenomenem kulturowym polskiego dworu przy okazji 

omawiania „Pana Tadeusza” uczniowie przygotowywali między innymi mapę 

dworów w regionie, przyglądali się ewolucji architektonicznej modelu budynku, 

planowali piknik „Dzień w Soplicowie”. 

Warto dwór uczynić tematem filmu. Na terenie kraju znajdziemy jeszcze wiele 

takich obiektów ocalałych z historycznych i politycznych pożarów. Tu jak 

w soczewce można zobaczyć wiele problemów. Każdy dwór ma swoją historię 

wpisaną w siatkę historii narodowej, lokalnej, duchowej. Opowiada historię 

postaci, wydarzeń, czynów. Poznawanie mikroświata dworu to doskonały 

sposób poznawania historii - i tej w skali makro i tej w wymiarze bliskim, 

krytycznej oceny przeszłości, rewizji wyobrażeń. Pretekstem do takich działań 

może być przygotowanie art trailera. Polskie dwory to bogate źródło tematów. 

Kontekstem dla filmu przygotowanego przez młodzież można uczynić filmowe 

i literackie obrazy dworu – te należące już do pewnego kanonu i te które 

przynosi literatura najnowsza (np. powieść Radka Raka „Baśń o wężowym sercu 

albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli”), czy też kultura popularna (np. serial 

„Ranczo”). 

 

Fot. 12. Przykład art trailera (zrzut ekranu). Źródło: archiwum szkoły. 
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3.4. Komentarz współczesności 

Do częstych należą pomysły wyrastające z diagnozy współczesności. Doskonale 

widać tutaj, jak żywo młodzi ludzie reagują na nurtujące ich problemy i chcą 

o nich mówić za pośrednictwem sztuki. Świadectwem tego są na przykład art 

trailery związane z doświadczeniem pandemii. Przejmującą diagnozę 

codzienności pierwszego lock downu przynosi film powstały na kanwie obrazu 

Zdzisława Beksińskiego, o potrzebie kontaktu ze sztuką w czasie zamknięcia 

instytucji kultury opowiadał włoski art trailer, któremu uczniowie nadali tytuł 

„Dead Art Society”. W innym stworzyli koncept „mówiącej statuy” odnoszącej 

się do palących problemów codzienności takich jak przemoc, nierówności 

społeczne, zmiany klimatyczne itd. 

3.5. Filmowa ekfraza 

Kolejne z prezentowanych stanowisk to próba zapisu recepcji dzieła. Przyjęcie 

takiej strategii może otworzyć pole dla eksperymentów formalnych. 

Przykładem jest liryczna etiuda o synkretycznym charakterze poświęcona 

obrazowi Zdzisława Beksińskiego „Maze of dreams”. Ten sugestywny 

i niejednoznaczny film przywodzi na myśl poetykę surrealizmu.  

Fot. 13. Przykład art trailera (zrzut ekranu). Źródło: archiwum szkoły. 
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3.6. Opowiem ci o mnie 

Nierzadko dzieło sztuki staje się też pretekstem do budowania opowieści 

o problemach typowych dla wieku adolescencji. W naszym przypadku były to 

na przykład takie prace jak „Wyszywanie charakteru” Władysława Hasiora, czy 

„Helenka” Stanisława Wyspiańskiego. Każde z nich stało się puntem wyjścia do 

pokazania problemów i niepokojów młodych ludzi: trudności w sprostaniu 

wymaganiom stawianym przez dorosłych, poszukiwania akceptacji 

w środowisku rówieśniczym.  

 

 

Oczywiście poniższe zestawienie nie wyczerpuje wszystkich stanowisk 

interpretacyjnych przyjmowanych przez młodzież. Jest natomiast dowodem na 

skuteczność i wielowymiarowość tej formy pracy. Samo zderzenie z dziełem 

sztuki nie zostaje zatrzymane na poziomie poznania i kontemplacji, ale stanowi 

bodziec dla dalszego namysłu, interpretowania szerokiego spektrum zjawisk. 

Wartość tych filmów nie ogranicza się tylko do potencjału promocyjnego. Praca 

nad nimi stymuluje rozwój szeregu kompetencji potrzebnych w przyszłości.  

Fot. 14. Przykład art trailera (zrzut ekranu). Źródło: archiwum szkoły. 
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4. Marginesy – prezentacja wybranych zajęć warsztatowych 

 

Obok przygotowywania art trailerów uczniowie brali udział w szeregu 

warsztatów. Poniżej prezentujemy wybrane: 

4. 1. Co mówią obrazy?  

Zadaniem uczniów było przygotowanie fotograficznych reprezentacji 

wybranych obrazów polskich twórców. Zbiór odniesień stanowiły następujące 

dzieła: 

 Leon Wyczółkowski „Alina” (1880) 

 Wojciech Weiss „Melancholik” (1898) 

 Wojciech Weiss „Autoportret z maskami” (1900) 

 Józef Mehoffer „Dziwny ogród” (1903) 

 Władysław Jarocki „Dziewczyna góralska” (1913) 

Dzieła te uczniowie mogli przekształcić w wybrany przez siebie sposób. Celem 

gry z tradycją nie było stworzenie mimetycznego odbicia pierwowzoru, ale 

wzbogacenie jego przekazu o nowe treści, bardziej osobiste i współczesne.  

Przykłady prac: 
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Fot. 15. Fotografie powstałe w ramach warsztatów „Co mówią obrazy?” zrealizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 
w Nowym Targu. Źródło: archiwum szkoły. 
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Fot. 16. Fotografie powstałe w ramach warsztatów „Co mówią obrazy?” zrealizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 
w Nowym Targu. Źródło: archiwum szkoły. 
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Fot. 17. Fotografie powstałe w ramach warsztatów „Co mówią obrazy?” zrealizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 
w Nowym Targu. Źródło: archiwum szkoły. 
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Domknięcie takiego zadania stanowiło omówienie prac i dyskusja wokół 

poruszonych kwestii.  

 4.2. „Uwolnij wyobraźnię!”  

 

Praca z dziełem sztuki może przybrać różnorodną formę. Podczas pierwszego 

„lock downu” zaproponowaliśmy uczniom konkurs związany tematycznie 

z projektem. Zadaniem uczestników było wykonanie fotografii lub 

przygotowanie prac literackich (w dowolnej formie) inspirowanych dziełami 

sztuki. Przywołane formy pracy należą do znanych, ale warto o nich wspomnieć. 

Nie tylko przyczyniają się one do rozwoju warsztatu ucznia (np. umiejętność 

konstruowania tekstu), kreatywności, przełamania schematów 

interpretacyjnych, budowania umiejętności natury technicznej, ale pełnią 

Fot. 18. Praca nadesłana na konkurs „Uwolnij wyobraźnię”. Fot. Paulina Wróbel. 
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również funkcję terapeutyczną w trudnych czasach izolacji, pozwalają na 

budowanie swojej tożsamości i indywidualizmu.  

4.3. Sieć sieci czyli o formach pracy zdalnej 

Integralną częścią naszego projektu były międzynarodowe wymiany młodzieży. 

Z powodu stanu pandemii nie mogliśmy ich zrealizować zgodnie z planem 

i dlatego dwa takie wydarzenia edukacyjne zostały przeniesione do Internetu.  

 

Fot. 19. Wirtualna międzynarodowa wymiana uczniów przygotowana przez Liceo Scientifico Statale Annibale Calini 
w Brescii we Włoszech. Źródło: archiwum szkoły. 

Prezentowane poniżej przykłady zajęć można przeprowadzić również 

w węższym gronie.  

 tworzenie mapy miejsc ważnych dla dziedzictwa kulturowego 

z wykorzystaniem Padlet Geographic i WordArt 
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Fot. 20. Prace uczniów powstałe podczas wirtualnej międzynarodowej wymiany uczniów przygotowanej przez Liceo Scientifico 
Statale Annibale Calini w Brescii we Włoszech. Źródło: archiwum szkoły. 

Fot. 21. Prace uczniów powstałe podczas wirtualnej międzynarodowej wymiany uczniów przygotowanej przez Liceo Scientifico 
Statale Annibale Calini w Brescii we Włoszech. Źródło: archiwum szkoły. 
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 tworzenie wirtualnej galerii sztuki przy pomocy aplikacji 

www.artsteps.com 

Nasi uczniowie tworzyli galerię inspirowaną tematem „Śniadanie z widokiem”.  

Ćwiczenie zostało poprzedzone webinarem na temat motywu martwej natury 

w sztuce.  

 

Fot. 22. Prace uczniów powstałe podczas wirtualnej międzynarodowej wymiany uczniów przygotowanej 
przez Liceo Scientifico Statale Annibale Calini w Brescii we Włoszech. Źródło: archiwum szkoły. 

Fot. 23. Prace uczniów powstałe podczas wirtualnej międzynarodowej wymiany uczniów przygotowanej 
przez Liceo Scientifico Statale Annibale Calini w Brescii we Włoszech. Źródło: archiwum szkoły. 

http://www.artsteps.com/
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Aplikację też wykorzystaliśmy do przygotowania wirtualnej galerii dziedzictwa 

architektonicznego Podhala i Spisza. Na kolekcję złożyły się fotografie miejsc 

przygotowane przez uczniów. 

 przygotowanie padletu „Sztuka w czasie epidemii” jako punkt wyjścia dla 

dyskusji na temat funkcji sztuki.  

 

 

 

Fot. 24. Prace uczniów powstałe podczas wirtualnej międzynarodowej wymiany uczniów przygotowanej 
przez Liceo Scientifico Statale Annibale Calini w Brescii we Włoszech. Źródło: archiwum szkoły. 
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 warsztaty polegające na parodiowaniu dzieł malarskich 

Zadaniem uczniów był wybór słynnego dzieła malarskiego i jego 

przeróbka z wykorzystaniem www.remove.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 25. Prace uczniów powstałe podczas wirtualnej międzynarodowej wymiany uczniów przygotowanej przez Liceo Scientifico 
Statale Annibale Calini w Brescii we Włoszech. Źródło: archiwum szkoły. 

http://www.remove.bg/
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ANEKS – informacja na temat dzieł i miejsc, którym poświęcono art trailery 

podczas realizacji niniejszego projektu2.  

 

Zdzisław Beksiński, dzieła:  

„Pełzająca śmierć” 1973 r.  

Tytuł jest zwyczajowy, bo obraz, jak zwykle u Beksińskiego, nie ma tytułu, 

Muzeum Historyczne w Sanoku  

 

bez tytułu 1975 r. obrazy malowane techniką olej na płycie pilśniowej, 

Muzeum Historyczne w Sanoku  

„Maze of dreams” 1985 r. Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie, olej na 

płycie 

Twórczość Beksińskiego nie jest łatwa. Malować zaczął w 1964 roku, zrywając 

z awangardą i sięgając po przedstawienia z pogranicza mrocznej fantastyki 

i surrealizmu. Trudno zdefiniować jego malarski styl, nie przystawał on bowiem 

do żadnego znanego nurtu. Obrazy sprawiały wrażenie fotograficznych, dzięki 

umiejętnie kładzionej na pilśniowym podłożu barwnej plamie. Beksiński nie 

nadawał im tytułów, by nie narzucać odbiorcy kierunku interpretacji. 

W twórczości malarskiej Beksińskiego można wyróżnić dwa okresy. Pierwszy 

określał artysta mianem barokowego, a o późniejszym zwykł mawiać jako 

o okresie gotyckim. 

Olga Boznańska „Dziewczynka z chryzantemami” 1894 r. Muzeum Narodowe 

w Krakowie, obraz olej na tekturze. 

 Malarstwo Boznańskiej trudno jednoznacznie sklasyfikować. Tak 

charakteryzuje je Anna Król: „Malowała martwe natury, kompozycje 

z kwiatami, rzadko motywy pejzażowe, studia wnętrz (przeważnie własnej 

pracowni), ale główną jej domeną był portret. Tworzyła (...) niekonwencjonalne 

wizerunki dorosłych i dzieci, pojedyncze i grupowe, reprezentacyjne i intymne. 

Jej dzieła łączono z impresjonizmem i symbolizmem (...) Sztuka Boznańskiej nie 

znalazła kontynuatorów ani też nie wpłynęła na nowopowstające kierunki. 

Pozostała zjawiskiem odrębnym i szczególnym”.  

                                                           
2
 Opracowała M. Stachoń na podstawie informacji zawartych na stronach MNK, portalu Culture, Muzeum 

Tatrzańskiego, Tygodnika Podhalańskiego oraz Orawskiego Parku Etnograficznego. 
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Dwór Tetmajerów w Łopusznej  

Dwór z k. XVIII w. Budynek jest przykładem typowego szlacheckiego, wiejskiego 

dworu polskiego. W zabudowaniach mieści się Muzeum Kultury Szlacheckiej, 

oddział Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Ekspozycja ukazuje dawną 

wiejską siedzibę średniozamożnej szlachty. W muzeum oglądać można wnętrze 

kuchni dworskiej i ekspozycję etnograficzną wnętrz Niżnego Podhala z XIX w. 

Obok zabudowań dworskich piwnica i chałupa Stanisława Klamerusa 

z ekspozycją, przedstawiająca wnętrze domu chłopskiego z okresu 

międzywojennego. 

Karol Gąsienica Szostak „Ławeczka góralki” 2011 r. rynek w Nowym Targu, 

rzeźba w brązie.  

 Ławeczka z rzeźbą góralki czytającej Tygodnik Podhalański powstała z okazji 20-

lecia Tygodnika Podhalańskiego. 

Władysław Hasior „Wyszywanie charakteru” 1974 r. Muzeum Tatrzańskie 

w Zakopanem, rzeźba, asamblaż.  

W Polsce Hasiora nazywano prekursorem pop-artu i sztuki asamblażu. 

Działalność artystyczną uważał za prowokację intelektualna i twórczą. 

Aktualność rozumiał poprzez zakorzenienie w kulturze, której język jest 

uniwersalny. Wkroczył do sztuki w sposób powszechnie zwracający uwagę, 

stając się artystą „kultowym” dla pokolenia lat 60. i 70. Jego twórczość 

szokowała i zachwycała, wzbudzała skrajne emocje i oceny, swoją 

kontrowersyjną postawą zmuszał do stawiania pytań o istotę sztuki, swobodę 

wyboru języka artystycznego.  

Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej to skansen regionalny otwarty 

w 1955 roku. Prezentowana w nim jest architektura oraz kultura materialna, 

społeczna i duchowa regionu Górnej Orawy. Ekspozycja jest szczególnie 

interesująca ze względu na oryginalność regionalnej kultury powstałej 

w wyniku połączenia dorobku dwóch fali osadniczych – pasterzy wołoskich 

przepędzających tu swoje stada z terenów Karpat Wschodnich oraz rolników 

napływających od północy (z Małopolski). 
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Władysław Podkowiński „Szał uniesień” 1893 Muzeum Narodowe 

w Krakowie, obraz olej na płótnie. 

 Monumentalnych rozmiarów kompozycja przedstawiające nagą, jasnowłosą 

kobietę na wzburzonym karym koniu, który staje dęba. Zwierzę odsłania zęby, 

ma rozszerzone chrapy, z pyska toczy pianę. Naga kobieta dosiada konia na 

oklep, obejmując go za szyję. Jej oczy są zamknięte, a rozwiane włosy splatają 

się z końską grzywą. Kiedy obraz pierwszy raz wystawiono, wzbudził sensację 

i wiele kontrowersji. 

Witold Pruszkowski „Rusałki” 1877 Muzeum Narodowe w Krakowie, obraz 

olej na płótnie.  

Pruszkowski malował wiejskie sceny rodzajowe, obrazy o tematyce z baśni, 

legend i wierzeń ludowych, łączące realistyczny sposób przedstawiania 

z romantyczną fantastyką i nastrojowością, a także poetyckie wizje inspirowane 

dziełami Słowackiego, Krasińskiego i Chopina oraz subtelne, melancholijne 

pejzaże. 

Michał Rekucki „Góralka” 1938 r. Muzeum Podhalańskie w Nowym Targu, 

rysunek kredką, węglem na papierze. 

Rekucki to uczeń secesyjnego mistrza Józefa Mehoffera i ekspresjonisty, 

modernisty Wojciecha Weissa - profesorów z krakowskiej Akademii Sztuk 

Pięknych, artysta wyjątkowo pracowity, płodny, ale zawsze wierny realizmowi. 

Dzięki temu utrwalone zostały na jego obrazach tatrzańskie i podtatrzańskie 

pejzaże, urokliwe zakątki Podhala. Ale przede wszystkim klimaty i postaci tej 

krainy – jak Bartuś Obrochta, kobziarz Stanisław Mróz, góralki bijące w oczy 

urodą i cała galeria muzykantów, gawędziarzy czy po prostu miejscowych 

typów. 

Lucjan Wędrychowski „Kuszenie św. Antoniego” 1886 r. Muzeum Narodowe 

w Krakowie, obraz olej na płótnie.  

Lucjan Wędrychowski, student krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych 

i monachijskiej akademii, zajmował się przede wszystkim malarstwem 

religijnym. Jednak w swych obrazach nie wychodził poza koncepcje typowe dla 

wychowanków akademii oraz malarstwa religijnego drugiej połowy XIX wieku, 

zgodnie z którymi tradycyjne tematy próbowano „urealnić” i nadać im cechy 

historycznego prawdopodobieństwa poprzez rezygnację ze skodyfikowanych 

typów przedstawień i ustalonych atrybutów. 
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Andrzej Wróblewski „Syn i zabita matka” Muzeum Narodowe w Krakowie, 

obraz olej na płótnie. 

 Obraz ukazuje kilkuletniego chłopca obejmującego kobietę, ujętą od ramion, 

bez głowy. Kobieta nie żyje, choć wydaje się, że odwzajemnia pieszczotę 

bezwładnym gestem ręki. Artysta namalował ją sinawym błękitem i ubrał 

w niebieską sukienkę. W ten sposób, wykorzystując symbolikę błękitu – sferę 

cienia, niematerialności i transcendencji – malował wszystkie ofiary wojny, ludzi 

umarłych. Uogólniona, świadomie prymityzowana forma i niemal płasko 

kładziony kolor służą kondensacji treści i ekspresji.  

 

Stanisław Wyspiański „Helenka” 1902 r. Muzeum Narodowe w Krakowie, 

pastele na papierze. „Helenka z wazonem” to portret siedmioletniej córki 

artysty.  

Jako malarz w dojrzałym okresie twórczości był Wyspiański twórcą wielu 

znakomitych portretów robionych pastelami – swoją ulubioną techniką, 

węglem, ołówkiem, rzadziej farbami olejnymi. To świetne realistyczne studia 

psychologiczne. Portrety dziecięce nie tworzą rodzajowych obrazków ani 

odświętnych fotografii rodzinnych. U Wyspiańskiego dzieci po prostu są, żyją 

niemal biologicznie, nie zauważywszy nawet, że stanowią model artysty. 

W taniutkich sukienkach, anemiczne, zawsze zamyślone, zastygłe, smutne, bez 

uśmiechu czy pozy. Malowane dużymi plamami czystego koloru, oznaczonego 

wyraźnym konturem, linią energiczną wrażliwie zmiękczoną lub wyostrzoną. 

 

Władysław Trebunia – Tutka „Portret Stanisława Budza – Mroza”, 1975 r., 

obraz olejny na płótnie, Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie. 

Władysław Trebunia - Tutka uprawiał malarstwo sztalugowe oraz malarstwo na 

szkle. Projektował również witraże i tkaniny. Jego kompozycje o charakterze 

sakralnym, freski i witraże znaleźć można w kościołach na całym Podhalu, 

a polichromie znajdują się w wielu restauracjach i karczmach na Podhalu oraz 

w domach prywatnych. Tematem, po który artysta sięgał najchętniej, było 

Podhale oraz jego mieszkańcy. Stanisław Budz – Mróz to dziadek artysty słynny 

muzyk podhalański z okresu międzywojennego. 
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Wszystkie art trailery można znaleźć na kanale BórTube na playliście 

Arttrailery pod linkiem: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMrzIYHrxGdCb-

HtOExz5loo5oXSu98H 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMrzIYHrxGdCb-HtOExz5loo5oXSu98H
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMrzIYHrxGdCb-HtOExz5loo5oXSu98H
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