PODSTAWY PROJEKTOWANIA DLA MŁODZIEŻY
Centrum Aktywności Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zaprasza młodzież
w wieku 11-15 lat na II semestr warsztatów z podstaw projektowania. Zajęcia odbywają się w
dwie soboty każdego miesiąca. Zajęcia mają na celu zaznajomienie uczestników z
podstawowymi problemami, przed którymi stają dziś projektanci, pokażą jak powstają
przedmioty i w jaki sposób kształtowane jest nasze otoczenie.
Zajęcia poprowadzi pracownik Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu : Łukasz Spychaj.
Tematy i terminy zajęć
10.03.2018
NIEWIDZIALNE PROJEKTOWANIE
Na zajęciach zajmiemy się jedną z najbardziej współczesnych metod projektowania czyli
wstępnym projektowaniem programów i aplikacji, z których korzystamy na co dzień.
Poszukamy w otoczeniu problemów, które nas dręczą i postaramy się je rozwiązać naszymi
programami.
24.03.2018
STRUKTURY NAJNOWSZE
Warsztaty, podczas których poznamy współczesne materiały nie tylko budowlane wszelkiego rodzaju łatwo dostępne tworzywa sztuczne! Wykorzystamy ich zalety do
zbudowania kubatury i wydzielenia przestrzeni wokół.
14.04.2018
PROJEKTOWANIE JĘZYKA
W jaki sposób codziennie tworzymy zdania? Czy układamy je świadomie? Czy ich konstrukcja
jest ściśle powiązana z tym co chcemy przekazać? W jaki sposób język wpływa na
postrzeganie świata? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukamy sami oraz z pomocą gościa
- badaczki języka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

21.04.2018
STRUKTURY NATURALNE
Warsztaty rozbierające na części pierwsze zasady konstrukcyjne, które możemy
zaobserwować w naszym otoczeniu. Przeanalizujemy konstrukcję i geometrię gałęzi, trzcin,
liści, kory itd. i spróbujemy znaleźć odpowiedzi na pytanie dlaczego wyglądają właśnie tak i w
jaki sposób łączą się z otoczeniem. Uczestnicy stworzą własne struktury w oparciu o
wcześniej znalezione zasady konstrukcyjne.
12.05.2018
ODLEWY WŁASNE
Korzystając z nowoczesnych materiałów w ciągu jednego warsztatu poznamy podstawowe,
rzeźbiarskie techniki odlewnicze i stworzymy odlew własnej ręki, który uczestnicy będą mogli
zabrać ze sobą.
19.05.2018
MOST BEZ GWOŹDZIA
Warsztaty projektowe pokazujące podstawowe zasady konstrukcyjne obowiązujące w
prymitywnych budynkach oraz dziełach wielkich architektów renesansu takich jak Leonardo
Da Vinci, Michał Anioł i Filippo Brunelleschi. Czy da się zbudować most bez ani jednego
gwoździa ani śruby? Czy z cegieł ułożymy kopułę bez kropli kleju?

Kiedy?
Zajęcia odbywają się według harmonogramu. Rozpoczynają się o godz. 14.
Gdzie?
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Budynek A, Al. Marcinkowskiego 29, 61-745 Poznań.
Zbiórka w holu budynku.
Czas trwania zajęć
150 minut ( z przerwą)
Koszt
Całkowity koszt uczestnictwa w cyklu (6 spotkań) wynosi 180 zł. Cena obejmuje materiały
plastyczne.
Zapisy
Zapisy przyjmujemy pod adresem: caa.biuro@uap.edu.pl lub pod telefonem 519 837 269 lub
61 8530018 w. 109.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty na konto:
86 1020 4027 0000 1902 1425 6665 z dopiskiem Podstawy projektowania oraz przesłanie
potwierdzenia dokonania wpłaty na adres: caa.biuro@uap.edu.pl.

