
 

KURS RYSUNKU I MALARSTWA DLA MŁODZIEŻY PONADGIMNAZJALNEJ 

Centrum Aktywności Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zaprasza młodzież w wieku 
16-19 lat na kurs rysunku i malarstwa. 
Podczas kursu uczestnicy otrzymają niezbędną wiedzę z zakresu technik rysunkowych i malarskich. 

Program przewiduje zajęcia z konstruowania kompozycji, naukę budowania przestrzeni za pomocą 

światła i cienia, studia martwej natury, ćwiczenia z perspektywy, studia ludzkiego ciała a także wyjścia 

w plener. Powstaną prace w różnych technikach rysunkowych: ołówek, węgiel drzewny, tusz, 

malarskich: akryl i akwarela oraz mieszanych. 

Kurs prowadzi pracownik Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, asystent w VIII Pracowni Rysunku 

prof. Katarzyny Kujawskiej - Murphy: mgr Filip Wierzbicki - Nowak.  

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek tygodnia od listopada 2017 roku do czerwca 2018 roku, w 

godzinach 17.00-20.00 (4 godziny lekcyjne) w pracowni 302 budynek A (ostatnie piętro), Al. 

Marcinkowskiego 29. 

Materiały plastyczne uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. Będą informowani przez 

prowadzącego na bieżąco o tym co należy przynieść na następne zajęcia. 

Na pierwsze zajęcia należy przynieść: 

 kartka 100 cm x 70 cm 

 ołówek twardy 4h 

 ołówek miękki 4b 

 brystol 100 cm x 70 cm 

 blok techniczny A4  

 linijka 

 tusz czarny  

 dwa pędzle  

 farba czarna (plakatowa, tempera lub akryl) 

 szkicownik dowolnego formatu 

 

 

 

 



Harmonogram spotkań 

I semestr 

 9.11.2017  

 16.11.2017  

 23.11.2017  

 30.11.2017  

 7.12.2017  

 14.12.2017  

 21.12.2017  

 4.01.2018  

 11.01.2018  

 18.01.2018 

 25.01.2018  

 1.02.2018 

 8.02.2018 
 

 
 

II semestr 

 1.03.2018  

 8.03.2018  

 15.03.2018  

 22.03.2018  

 29.03.2018  

 5.04.2018  

 12.04.2018  

 19.04.2018  

 26.04.2018  

 10.05.2018  

 17.05.2018  

 24.05.2018  

 31.05.2018  

 7.06.2018  

 14.06.2018  

 21.06.2018  

 

Kiedy? 
Zajęcia odbywają się w czwartki według harmonogramu. Rozpoczynają się o godz. 17.00. 
 
Gdzie? 
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Budynek A, Al. Marcinkowskiego 29, 61–745 Poznań, pracownia 
302 (ostatnie piętro). 
Na pierwsze zajęcia zbiórka w holu budynku. 
 
Jak długo trwa kurs? 
Kurs trwa dwa semestry od listopada 2017 do czerwca 2018 roku. Obejmuje 29 zajęć, po 13 i 16 zajęć 
w każdym semestrze. 
 
Jak długo trwają jedne zajęcia? 
180 minut (4 godziny lekcyjne). 
 
Ile kosztuje? 
Kurs trwa dwa semestry. Koszt uczestnictwa za I semestr wynosi 650 zł, za II semestr 800 zł. 
 
Jak się zapisać? 
Zapisy przyjmujemy pod adresem: caa.biuro@uap.edu.pl lub pod telefonem 618530018 w. 109 (w 

godzinach 8.30-12.30). 

Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty w ciągu 3 dni od zapisu na konto: 86 1020 4027 0000 
1902 1425 6665 z dopiskiem: Kurs rysunku i malarstwa dla młodzieży oraz przesłanie potwierdzenia 
dokonania opłaty na adres: caa.biuro@uap.edu.pl. 

https://nowy.tlen.pl/d/
https://nowy.tlen.pl/d/

