Sztuka, jak to się robi
Prowadzący: Valeriia Ianichek
Semestr zimowy:
Książka artystyczna. Moja galaktyka
Nie wiesz, który swój obraz wybrać? Nie szkodzi, weźmiemy wszystkie! Książka artystyczna
stwarza szerokie pole do popisu. Poznamy książki innych artystów i stworzymy własne.
Walizka pełna pomysłów
Ruszamy w podróż do świata sztuki. Pakujemy nasze artystyczne walizki. Zabawa w sztukę ma
być ciekawym doświadczeniem. Marcel Duchamp nam w tym pomoże. Co to ready-made, i jak
go wykorzystać na wystawie?
Potwór mieszkający w moim mieście
Smok/smog, dragon, żmija, a może nieznany potwór, potwór pożerający miejskie śmieci i
oczyszczający powietrze? Potwór przyjazny naturze.
Sztuka poprzez dotyk
Ruch, zabawa, sztuka - co je łączy? Sensoplastyka. Zabawa plastyczna połączona z ruchem i z
niezwykłymi dotykowymi doświadczeniami. Będzie się działo!
Ożywimy martwą naturę.
A Pablo Picasso i Georges Braque nam w tym pomogą. Obraz - kolaż, obraz - łamigłówka.
Farbami na wodzie pisane
Malarstwo na wodzie? Obrazy dla niecierpliwych? Jest rozwiązanie! Obrazy natychmiastowe.
Poznamy technikę malowania farbami Ebru. Tafla wody posłuży nam płótnem.
Minimural w pokoju
Mural można znaleźć nie tylko na dużym budynku. Czy mural zmieści się w pokoju? Zobaczymy!
Teatr plastyczny
Teatr to niezwykle syntetyczne przedstawienie: światło, muzyka, scena, dekoracje, aktorzy wszystkie te elementy budują niezwykłą atmosferę. A co to teatr plastyczny? Dowiemy się na
zajęciach.

Semestr letni:
Mobilne mobile
Dowiemy się, czym są mobile. Poznamy twórczość Alexandra Caldera. Wykonamy mobile
latające, pobawimy się w grawitację i utrzymanie równowagi, przeprowadzimy eksperyment
twórczy.
Zrozumieć Matisse’a. „Malarstwo nożyczkami”
Matisse był niezwykłym artystą. Kiedy już nie mógł malować, wykonywał kolaże. Kolaże, rysunki,
linie - co je łączy? Co to znaczyło dla Matisse’a, a co znaczy dzisiaj dla nas?
Multi-obraz
Poznamy twórczość Andy Warhola, wyjaśnimy, czym jest pop-art, multiplikacja, powielanie dzieł
sztuki. Zobaczymy portrety pop gwiazd i wykonamy własne.
Niezwykłe rzeźby
Z czego można rzeźbić? Z mydła, drewna, kamienia, gipsu, a może masz jakieś swoje
propozycje?
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Surrealistyczne zagadki
Czym jest surrealizm, i jak odczytywać takie obrazy? Rene Margritte pomoże nam je odgadnąć a
także namalować własne.
Zabawa w słowa - obraz pisany.
Obraz można nie tylko namalować, ale także napisać i nawet policzyć. Roman Opałka też tak
uważał. Prześledzimy różne tradycje pisanego obrazu, no i będzie trzeba trochę popisać!
Co leży w pudełku?
Asamblaże, magiczne kolekcje. Asamblaż - trójwymiarowa kompozycja z przedmiotów gotowych.
Zupełnie różne przedmioty mogą znaleźć się obok, i nie trzeba nikomu tłumaczyć, dlaczego
połączyłeś je razem, w sztuce wszystko jest możliwe.
Niekonczące się groszki
Zabawa w kropki. Twórczość Yayoi Kusama i jej eksperyment trwający przez całe życie.
Kolaże na plaży
Kolaż w malarstwie i kolaż w fotografii? Jest to możliwe! Tniemy, łączymy, sklejamy, mamy!
Pozdrowienia od Pabla Picassa. Pouczymy się u mistrza!
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