SZTUKA – JAK TO SIĘ ROBI?
Cykliczne warsztaty artystyczne dla dzieci
Centrum Aktywności Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zaprasza na drugi
semestr warsztatów dla dzieci w wieku 7-10 lat. Zajęcia odbywają się w dwie soboty każdego
miesiąca. Celem warsztatów jest rozbudzenie kreatywności, zachęcenie do
eksperymentowania w zakresie form jak i technik plastycznych.
Zajęcia prowadzą pracownicy i absolwenci Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu:
Antonina Weber i Łukasz Spychaj.
Tematy i terminy zajęć
10.03.2018
PIŁKI, BALONY, KOPUŁY
Warsztaty przybliżające siły działające w prostych figurach geometrycznych, podczas których
stworzymy własne konstrukcje z użyciem „kopuł” powstałych na podstawie sznurka, balonu i
kleju.
24.03.2018
KSIĄŻKA Z NIESPODZIANKĄ
Czy książka to tylko podręcznik albo bajka na dobranoc? Czy książka może stać się dziełem
sztuki? W jaki sposób artysta może zaskakiwać odbiorców swojej sztuki? Podczas warsztatów
uczestnicy stworzą książki z niespodzianką, które nie tylko będą niosły ze sobą treść, ale będą
również ciekawe wizualnie. Celem warsztatu jest rozbudzenie wrażliwości na papier; jego
gramaturę, fakturę, barwę. Ważny jest również rozwój kreatywności i przełamanie
książkowych stereotypów.
14.04.2018
PIKSEL IMPRESJONISTY
W erze powszechnych ekranów impresjonizm przeżywa renesans! Znów wszystko oparte jest
o punkt, zwany dzisiaj pikselem. Podczas warsztatów poznamy podstawowe zasady
formowania się obrazu, dowiemy się jak ekrany oszukują nasze oczy oraz jak samemu je
oszukać!

21.04.2018
STRÓJ DLA SUPERBOHATERA/SUPERBOHATERKI
Jak powinien wyglądać wymarzony superbohater lub superbohaterka? Jakie elementy stroju
mogą dać im dodatkową moc i pomogą ocalić planetę? Podczas warsztatów uczestnicy zajmą
się projektowaniem i wykonaniem stroju dla superbohatera. Pod uwagę musżą wziąć wiele
czynników, takich jak np. warunki klimatyczne, specjalne ułatwienia i warunki pracy. Celem
warsztatu jest wprowadzenie uczestników w tajniki projektowania mody
Przy okazji uczestnicy zapoznają się z kultowymi postaciami superbohaterów, ich strojami
oraz niezwykłymi pomysłami projektantów, które pojawiały się na pokazach mody.
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
PTAKI, SMOKI I WSZYSTKO, CO FRUWA
Co należy zrobić, by magiczne stwory zaczęły latać? Podczas warsztatów uczestnicy stworzą
zwiewne ptaki, smoki i inne latające postaci. Celem warsztatów jest rozbudzenie
kreatywności, rozwój zdolności manualnych oraz umiejętność niekonwencjonalnego
wykorzystania znanych oraz nietypowych materiałów. Warsztaty mają na celu wyzwolenie
entuzjazmu związanego z baśniowością tematu oraz uwrażliwienie na różnice w budowaniu z
materiałów ciężkich i lekkich.
Przy okazji uczestnicy wprowadzeni zostaną w klimat chińskiej baśni o smoku.

Kiedy?
Zajęcia odbywają się w soboty według harmonogramu. Rozpoczynają się o godz. 11.
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 Sztuka – jak to się robi oraz przesłanie
potwierdzenia dokonania wpłaty na adres: caa.biuro@uap.edu.pl.

