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OFERTA EDUKACYJNA 2007/2008

„Ze sztuką na TY”

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza w nowym roku kulturalno-oświatowym 2007/2008  
na warsztaty edukacji twórczej „Za sztuką na TY”. 

Ideą  spotkań  edukacyjnych  jest  ułatwienie  jak  najszerszej  grupie  dzieci  i  młodzieży  
dostępu  do  zjawisk  kulturowych  i  uczestnictwa  w  działaniach  twórczych.  Pałac  Kultury 
Zagłębia  posiada  nową,  dobrze  wyposażoną  pracownię  (piec  ceramiczny,  prasa  graficzna, 
farby  
i narzędzia), w której można w sposób dostępny, bezpieczny i atrakcyjny przedstawić nawet 
najbardziej zawiłe tajniki warsztatu artysty plastyka. Wszystkie zajęcia warsztatowe odbywają 
się  pod  nadzorem  wykwalifikowanej  kadry  instruktorskiej.  Zainteresowane  naszą  ofertą 
placówki prosimy o zgłaszanie grup oraz tematyki zajęć na kilka dni przed przewidywanym 
spotkaniem.  Istnieje  możliwość  realizacji  zajęć  nie  objętych  poniższym  wykazem,  po 
uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Koszt warsztatów: 2 zł od uczestnika, warsztaty ceramiczne lub szkła artystycznego 10 zł.
Opiekunowie grup udział bezpłatny

 „Ze sztuką na TY” - program spotkań 
1. „Co robisz plamo, co robisz kleksie?” – warsztat poświęcony różnym rodzajom plam.
2.  „Moja mandala” – warsztat arteterapeutyczny poświęcony budowaniu obrazu własnych uczuć 

i doświadczeń za pomocą linii i barwy. 
3. „Moja tajemnica ukryta w kapuście” – warsztat arteterapeutyczny.
4.  „Na początku było słowo” – warsztat poświecony historii książki, zapisu myśli za pomocą znaku. 
5. „Pamiętnik z tej Ziemi” – warsztat graficzny.
6. „Zrozumieć  plastykę,  zrozumieć  muzykę”  – warsztat  poświęcony  zrozumieniu  pojęć 

występujących w sztuce. 
7.  „Semiotyka języka plastycznego” – symbol, alegoria, metafora języka plastycznego.
8. „Pop-kultura – też tak potrafię!  - warsztat w trzech wariantach; grafika, malarstwo, rzeźba. 
9. „Linia, kreska, kontur” –  warsztat  dotyczy budowania obrazu za pomocą różnego rodzaju 

linii. 
10.  „Świat kontrastów” – warsztat poświęcony kontrastom barwnym:

a) „W czerni i bieli”, b) „Czerwony kontra zielony”, „c) „Kontrast – a taka zgoda, – czyli rzecz 
o kontraście harmonijnym”.

11. „Język geometrii, czyli jak zrozumieć sztukę abstrakcji” 
12. „Statyka i dynamika” – warsztat  poświęcony statycznym i dynamicznym formom i układom 
kompozycyjnym w sztuce. 
13. „Po drugiej stronie lustra – czyli wędrówka z Alicją” – warsztat arteterapeutyczny.
14. „Nowe oblicza sztuki - sztuka performance” – warsztat dla młodzieży.
15. „Sztuka jaskini – język przodków” – warsztat dla dzieci i młodzieży.
16. „Wydzieranki i kolaże” – warsztat dla dzieci i młodzieży.
17. „Sztuka jest we mnie” – warsztat interdyscyplinarny dla dzieci i młodzieży.
18. „Wyczarowane z papieru” – warsztat papieroplastyki dla dzieci i młodzieży
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Zainteresowane placówki prosimy o kontakt z pracownią plastyczną. 
Osoba odpowiedzialna za warsztaty – mgr Sylwia Nowak, plastyk arteterapeuta
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