Kapsuła czasu - ćwiczenie 1.
Wprowadzenie
Zadanie polega na przygotowaniu kapsuły czasu reprezentującej, za pośrednictwem różnych rzeczy, czasy
i miejsca, w których żyjemy. W kapsule powinny znaleźć się takie rzeczy, które, Państwa zdaniem, pozwolą
przyszłym pokoleniom powiedzieć coś znaczącego o naszym społeczeństwie i czasach.
Państwa zadanie polega wyborze tylko 20 rzeczy, praktycznie każdej, która może zmieścić się w kapsule czasu o
wymiarach 2 x 2 x 2 m. Kapsuła powinna dawać jasne przesłanie, albo komunikat, nie musi on być szczególnie
górnolotny, ale powinien być jasny. Ważne, by wybrać to, co najbardziej interesujące dla kolejnych pokoleń i to,
co powie możliwie dużo o naszych czasach i miejscu (zdeﬁniowanym różnie, albo jako planeta, albo kontynent,
kraj, miasto, dzielnica, etc.).
Tekst powinien składać się ze:
1. Wstępu, w którym wyraźnie opiszecie Państwo:
1.1. kontekst: miejsce i czas, w jakim powstaje i który reprezentuje kapsuła,
1.2. myśl przewodnią, która towarzyszy jej przygotowaniu.
2. Opisu kapsuły, który powinien wskazywać dlaczego obiekty są ważne i istotne. Proszę starać się zebrać w niej
kolekcję reprezentatywną, choć niekoniecznie spójną. Chodzi o wszystko to, co Państwa zdaniem dobrze
oddaje czas, miejsce i temat przewodni. Mogą to być plakaty, ubrania, artykuły, płyty z wybraną muzyką, czy
ﬁlmy, ale głównie urządzenia, towary i obiekty ważne dla danego miejsca i czasu. Dobór może być
dyskusyjny, czy prowokujący, ale musi być uzasadniony przesłaniem!
Lista obiektów musi być jasna i musi składać się ze szczegółowego opisu 20 przedmiotów, obejmując
wszystko to, co jest przejawem świata materialnego i co jest możliwe do umieszczenia w kapsule
o wymiarach 2 x 2 x 2 m. Powinniście Państwo dokładnie opisać, dlaczego wybraliście każdy przedmiot
i wyjaśnić to, jak odnosi się do tematu-przesłania Waszej kapsuły. Powinniście zastanowić się nad tym, jak
kolejne pokolenia mogłyby zinterpretować każdy z nich.
3. Opisu okoliczności otwarcia; nie trzeba precyzować dokładnej daty otwarcia kapsuły, ale proszę wskazać kim
będą Ci, którzy ją otworzą i kiedy to nastąpi. Czy będą to Państwa wnuki, czy też ludzie żyjący w XXV wieku,
a może przedstawiciele obcych cywilizacji? Proszę wyjaśnić, dlaczego decydujecie się „powierzyć” kapsułę
właśnie im, czemu to Oni mają ją otworzyć. Tekst powinien precyzować również miejsce, w którym
zamierzacie umieścić kapsułę z uzasadnieniem jego wyboru.
4. Autokomentarza; proszę napisać na temat tego, co zestaw zgromadzonych w kapsule obiektów mówi
o Państwu: o Państwa wieku, płci społeczno-kulturowej, wykształceniu, statusie społecznym, etc.
Wymogi formalne
Autorzy/ki:

grupa przygotowująca kapsułę może liczyć od 1 do 5 osób.

Długość:

"Kapsuła" powinna być opisana na 4 standardowych stronach A4 (TNR 12, interlinia 1,5,
marginesy 2,5cm, tekst wyjustowany).

Termin:

Praca powinna zostać oddana na wykładzie 03. kwietnia, a więc na jej napisanie mają Państwo
2 tyg. tydzień. Proszę dostarczyć ją w wersji papierowej na wykład oraz wysłać e-mailem do
prowadzącego do końca tego dnia. Proszę upewnić się, by w tytule maila widniało KAPSUŁA
CZASU+nazwiska autorów. Tekst nie wymaga umieszczania bibliograﬁi ani cytowań.

Ocena:

praca na zal., pod uwagę brane są kwesie formalne opisane powyżej, punktualność, styl i ort.
przede wszystkim inwencja grupy, etc.

Kultura materialna - wykład fakultatywny, dr Jacek Gądecki
ćwicz. opracowane na podst. Zadania dr Paula Mullinsa

