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Zuzanna Sokołowska

„Techniki znane i zapomniane” to projekt edukacyjny realizowany przez Teatr Mały
w Tychach, integrujący jednocześnie działania animacji kulturowej i edukacji artystycznej, którego najważniejszym aspektem stało się przywrócenie
pamięci o dawnych i trochę dzisiaj niedocenianych dziedzinach sztuki.
Drzeworyt, cyjanotypia, malarstwo na szkle, ceramika, rysowanie węglem,
tkanie czy historia piśmiennictwa, stały się sposobami na wprowadzenie
uczestników warsztatów do historii sztuki, do sięgnięcia do źródeł powstania fotografii i malarstwa, które na przestrzeni czasu uległy wielu
przekształceniom. Czy dziś, w dobie nowoczesnych technologii, kiedy
bezwiednie naciskamy spust migawki w naszym smartfonie, zastanawiamy się, kiedy i jak robiono pierwsze zdjęcia? Albo jakie miejsce w sztuce
ludowej zajmowało malowanie na szkle? Projekt „Techniki znane i zapomniane” sięga swoimi działaniami do antropologii, zachęca do odkrywania
twórczego potencjału i uczy syntetycznego spojrzenia na sztukę, także tę
współczesną, której źródło stanowią dokonania twórców na przestrzeni
wieków. Warsztaty prowadzone przez Michała Klisia, Paulinę Pisuk-Czech,
Joannę Rupik, Jolantę Hermę- Pasińską, Agnieszkę Kurtok, Dorotę Kapską,
Małgorzatę Pekalę oraz Małgorzatę Kliś cieszyły się sporym zainteresowaniem uczestników, którzy z wielkim zaangażowaniem i pasją odkrywali ciekawostki związane z pisaniem gęsim piórem czy technologią wywoływania
zdjęć, odchodzącą sukcesywnie w zapomnienie. Popularność warsztatów
prowadzonych przez Teatr Mały w Tychach świadczy o silnej potrzebie
powracania do korzeni, do odkrywania za pomocą wyobraźni i wspólnych
działań różnorodnych definicji sztuki, w których praktyka łączy się z edukacją, rozwojem i chęcią eksperymentowania. Warsztaty te stworzyły
zarówno dzieciom, jak i dorosłym, indywidualną możliwość wprowadzenia
w wartości estetyczne, które nie tylko wpływają na kreatywność, odczuwanie, empatię, ale przede wszystkim na rozwój kompetencji odbioru sztuki, stającymi się inspiracją do intensywniejszego doświadczenia wizualności, do jej szerszego, interdyscyplinarnego rozumienia.
Nie od dziś wiadomo, że twórczość artystyczna potrafi oczyścić umysł z negatywnych emocji, przynieść ukojenie i wewnętrzny spokój, a także wywołać
maksymalne skupienie. Innymi słowy, staje się pewną formą psychoterapii,
swoistym katharsis. Na co dzień człowiek, niezależenie od wieku, narażony jest na wiele bodźców, które w dłuższej perspektywie wywołują trwały
niepokój i maksymalną dekoncentrację. Warsztaty tkania czy malowania
na szkle, wymagające precyzji i zaangażowania, zapoznawały nie tylko
z praktycznymi aspektami tych technik, ale stały się także ćwiczeniem
własnych emocji, które w zetknięciu się z działaniem, ulegały stopniowemu
wyciszeniu, uspokojeniu.

Sztuka w edukacji stanowi bardzo ważny element do budowania własnych znaczeń,
do indywidualnych, autorskich odkryć i olśnień, które sprzyjają ekspresji
osobowości. Jak trafnie zauważa Ewa Baranowska- Jojko w swoim tekście
„Sztuka, która pomaga dziecku odnaleźć w sobie to, co dla niego ważne”,
dzieci zaczynają rysować, zanim nauczą się pisać. „Dziecko za pomocą
znaków przedstawia świat, takim, jakim go widzi i odczuwa, uzewnętrzniając to, czego nie potrafi jeszcze wypowiedzieć za pomocą słów. (…)
Ekspresja dziecka wynika wyłącznie z jego wewnętrznej potrzeby, która
istnieje w każdym człowieku i każdy z nas posiada naturalną zdolność,
dzięki której może się wyrażać. Dziecko dzięki sztuce może wyrażać siebie. Przyglądając się małym dzieciom, widzimy, jak spontanicznie sięgają
po narzędzia, leżące w zasięgu ręki, ołówki, mazaki, (…), jedzenie, wodę,
patyki, używają też palców, które zostawiają ślady. Zupełnie wyrażają siebie nie tylko w słowach, ale i obrazach” – podkreśla Baranowska- Jojko.
Podczas tyskich warsztatów, wyobraźnia dzieci miała szerokie pole do
spontanicznej ekspresji, a co najważniejsze, podczas zajęć zostały zaangażowane najważniejsze zmysły, takie jak wzrok, dotyk, węch i słuch*.
Intersensualność w działaniach z pogranicza animacji kultowej i edukacji
artystycznej jest bardzo istotnym elementem rozwoju, o którym należy
zawsze pamiętać przygotowując scenariusze zajęć czy warsztatów. Mamy
nadzieję, że instrukcje zaproponowane przez uczestników projektu, staną się inspiracją dla nauczycieli i edukatorów do własnych poszukiwań
twórczych, do odkrywania potencjału drzemiącego w różnorodnych dziedzinach sztuki, które za pomocą działań z dziećmi (ale i nie tylko) rozwiną
zarówno ciekawość poznawczą, jak i staną się kreatywnym narzędziem do
ciągłego doświadczania, do otwartości umysłu i wyjścia poza utarte, myślowe schematy. W końcu, jak mawiał Witold Gombrowicz, każdy z nas jest
po trosze artystą, który tworzy sztukę nie tylko na papierze lub płótnie, ale
w każdym momencie życia codziennego. I o tym starajmy się pamiętać,
wykorzystując maksymalnie nieograniczone pokłady własnej wyobraźni.

*

E. Baranowska-Jojko, „Sztuka, która pomaga dziecku odnaleźć w sobie to,
co dla niego ważne”, [w] „Sztuka w edukacji”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
w Katowicach 2017, s.45
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Opracowanie i prowadzenie: Jolanta Herma-Pasińska

Ceramika w różnych odmianach towarzyszy człowiekowi niemal od zarania cywilizacji. Jej historia sięga paleolitu. Najstarsze znalezione wyroby datuje się na
13 tys. lat p.n.e.
W tradycyjnym rozumieniu ceramika to wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia
odpowiednio uformowanej gliny. Nazwa tych wyrobów wywodzi się z greckiego określenia κεραμικός (keramikos), które pochodzi z kolei od słowa
κέραμος (keramos – ziemia, glina).
Klasyczny proces produkcji wyrobów ceramicznych polega na dokładnym wymieszaniu odpowiednich surowców, formowaniu, wysuszeniu i wypaleniu (jednokrotnym lub wielokrotnym). Temperatura wypalania mieści się w zakresie
od 900 °C do 1400 °C. Niektóre wyroby ceramiczne po wypaleniu pokrywa
się szkliwem.
Ceramika stanowi szczególny rodzaj sztuki materii, powstaje w ogniu, ale jest
najpierw lepiona z „mułu ziemi” – z gliny. Glina jest bardzo plastyczna,
wrażliwa na dotyk, utrwala najdrobniejszy impuls ręki, gest ślad narzędzia. Można ją ugniatać, lepić, rozwałkowywać, fałdować, rozrywać,
kroić, drapać.
Ceramika jest dzisiaj środkiem artystycznej ekspresji, nośnikiem znaczeń traktowanym na równych prawach z rzeźbą czy malarstwem. Oprócz inwencji twórczej i wyobraźni wymaga przede wszystkim znakomitej znajomości warsztatu i technologii. Środki formalne, jakimi ceramika dysponuje, to przede
wszystkim bryła form trójwymiarowych lub płaszczyzna reliefów, kafli czy
mozaik. Istotna staje się także faktura i kolor. Obecne ceramika chętnie
łączona jest przez artystów z innymi materiałami: drewnem, metalem kamieniem itd.
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Program warsztatów:

Sposób wykonania:

Podczas warsztatów kreatywnych przeprowadzonych
w Galerii Sztuki Obok w Tychach połączymy
ceramikę ze szkłem. Wykonamy ceramiczne
miseczki, których dno wysypane będzie
kolorowym szklanym granulatem. Szkło,
podobnie jak ceramika, wymaga obróbki
termicznej, ale w znacznie niższych temperaturach. To powoduje, że umieszczony na
powierzchni ceramicznej kolorowy, szklany granulat, zmienia się podczas wypału
w jednolitą, gładką, kolorową, krystaliczną
powierzchnię. Pozwala to uzyskać bardzo
ciekawe, dekoracyjne efekty przy pomocy
tylko jednego wypału, nie zaś dwóch, jak
to bywa w przypadku ceramiki pokrytej
szkliwami.

1.

Potrzebne materiały:

6.

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Glina kamionkowa
Granulat szklany – kilka różnych kolorów
Gazety
Kawałki płótna
Wałki drewniane
Podłużne deseczki
Plastikowe cyklinki
Drewniane nożyki
Patyczki oraz inne narzędzia do uzyskiwania faktury lub ażuru

2.

3.

4.

5.

Na kawałku płótna wałkujemy glinę aż do
uzyskania plastra o grubości około 4–5mm,
następnie wycinamy dowolny kształt: koło,
elipsa, trójkąt, kwadrat, serce itp. – w ten
sposób uzyskujemy dno miseczki.
Układamy wycięty kształt na kawałku gazety i zaczynamy formować ścianki miseczki
metodą lepienia z wałeczków.
Podczas pracy kształtujemy ścianki przy
pomocy drewnianej deseczki oraz plastikowej cyklinki.
Zdobimy ścianki naczynia w dowolny sposób, może to być fantazyjne wykończenie
brzegów, relief, czy rysunek, delikatny
ażur itp.
Na dnie miseczki usypujemy kompozycję
z kolorowego szklanego granulatu.
Po dokładnym wysuszeniu wyrobu wypalamy go w temperaturze dostosowanej do
rodzaju gliny około 1200 °C
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Opracowanie i prowadzenie: Paulina Pisuk-Czech

Warsztat Cyjanotypia to doskonała okazja, aby poznać najstarsze, często zapomniane techniki fotograficzne. Naszą przygodę zaczniemy od krótkiej
prezentacji, dzięki której dowiemy się, jak wyglądały pierwsze zdjęcia, kto
je wykonywał i przy użyciu jakich aparatów, a także poznamy prekursorów
fotografii i obejrzymy ich dzieła. W części plastycznej uczestnicy odkryją
magię fotografii i namalują obraz światłem przy pomocy cyjanotypii.
Przenieśmy się na parę chwil do roku 1942. Jest 16 czerwca, zajmujemy miejsce
w Royal Society w Londynie (angielskie Towarzystwo Naukowe). Jesteśmy
świadkami historycznej chwili: Sir John Herschel ogłasza wynalezienie cyjanotypii. Jest to technika fotograficzna charakteryzująca się niebieskim,
monochromatycznym obrazem. Niestety, nie wynaleziono jeszcze wehikułu
czasu, ale dzięki takim warsztatom jak „Cyjanotypia”, możemy uchylić rąbka tajemnicy tamtych dni. Podczas zajęć, uczestnicy poznają historię fotografii, a dzięki przygotowanej prezentacji zaznajomią się ze szlachetnymi
technikami fotograficznymi, w szczególności z cyjanotypią. Wykorzystuje
ona światłoczułość soli żelaza. Jej charakterystyczny kolor uzyskiwany
jest przez błękit pruski. Dzięki łatwości powielania obrazu, była wykorzystywana do kopiowania notatek i rejestrowania roślin na potrzeby botaniki. Cyjanotypię wykorzystywali również fotografowie-amatorzy. Podczas
warsztatu uczestnicy będą mieli okazję spróbowania własnych sił w tej
technice. Będzie to możliwe dzięki lampom ze światłem UV i przygotowanym negatywom, naświetlanym stykowo na papierze akwarelowym pokrytym cyjanotypią.
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Cele:
Uczestnicy zapoznają się z historią technik
fotograficznych, od camery obscura do
Iphone’a, a także z sylwetkami najważniejszych prekursorów fotografii
Wspólne poznawanie
Rozwijanie zdolności manualnych,
wyobraźni.
Samodzielne stworzenie przez uczestników odbitki fotograficznej w technice
cyjanotypii

Przebieg zajęć – cześć teoretyczna
1.
2.
3.

Przebieg zajęć – część plastyczna
4.

Czas trwania: 1h 30min.
Grupa wiekowa: 10 lat – seniorzy
Technika: Fotografia – cyjanotypia
5.
�
�
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Metody:
Słowna – pogadanka, wykład.
Poglądowa – prezentacja eksponatów, pokaz slajdów.
Praktyczna – tworzenie odbitek w technice
cyjanotypii.
Środki dydaktyczne:

�
�
�

negatywy szklane
klisza fotograficzna
rzutnik
Materiały:

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

papier A4 200g
cyjanotypia
gazety
lampa UV
antyrama A4
aparat
folia
kuweta
woda
binder
klipsy
drukarka laserowa
passe-partout
ołówki
szczypce

Powitanie uczestników warsztatu
Przejście do sali warsztatowej.
Uczestnicy zapoznają się z historią procesów fotograficznych przy pomocy prezentacji i krótkiego wykładu na temat.

Praca indywidualna – wykonywanie odbitek w technice cyjanotypii przy pomocy
przygotowanych negatywów. Prowadzący
przygotowuje i nakłada wcześniej chemię.
Uczestnik nie ma z nią styczności, w technice cyjanotypii wywoływaczem i utrwalaczem jest woda. Warsztat bezpieczny.
Suszenie prac i pamiątkowe zdjęcie
grupowe.
Opis wykonania odbitki w technice
cyjanotypii

Papier akwarelowy o gramaturze ok 200 g pokrywamy
gotowym roztworem cyjanotypii, używając
do tego pędzla lub gąbki. Przygotowujemy
również negatyw – zdjęcie negatywowe
wydrukowane na drukarce laserowej.
Wykonanie odbitki – nakładamy na kartkę powleczoną
cyjanotypią negatyw, wkładamy do szklanej
antyramy i zaciskamy Binder klipsami.
Naświetlamy stykowo przez ok. 30 s. następnie wyciągamy kartkę z antyramy i wkładamy
do wody. Płuczemy ok 10 s.do pojawienia
się obrazu. Wyciągamy i suszymy przy
użyciu gazet.
Po wysuszeniu oprawiamy w passe-partout
i podpisujemy.
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Drzeworyt
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Opracowanie i prowadzenie: Prof. zw. Michał Kliś

D—R—Z—E—W—O—R—Y—T

Drzeworyt jest jedną z najstarszych technik graficznych druku wypukłego. Technika
ta znana była już bardzo dawno w Chinach. Także w Europie przed wynalezieniem druku, tekst wycinano w deskach drzeworytniczych. Uzyskane
w ten sposób arkusze składano w całość i obijano specjalnie przygotowaną okładką, np. pergaminową. Książki takie nazywano ksylograficznymi.
Drukowano w ten sposób do około 1475 r. Drzeworyt stosunkowo szybko
ustąpił miejsca pojawiającym się nowym technikom graficznym, takim jak
miedzioryt, a następnie akwaforta i akwatinta. Jednak wielki powrót tej
techniki nastąpił w XVIII wieku za sprawą wynalezienia drzeworytu sztorcowego. W XIX wieku była to najczęściej stosowana technika graficzna.
Z techniki druku wypukłego korzystali wybitni artyści: m.in. Albrecht Dürer (słynny
wizerunek nosorożca), Jerzy Panek, Marian Malina, Franciszek Bunsch,
Roman Starak, Paweł Steller.
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Instrukcja:
„Drzeworyt” to warsztat składający się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części
pierwszej dzieci oswoją się z samą techniką,
poznają jej historię. W części praktycznej
spróbują swych sił w jednej z najstarszych
technik graficznych, przygotowując najpierw matrycę (podłoże, w którym będą
pracować rysując patyczkiem). Następnie
przystąpią do końcowego etapu, czyli sztuki odbijania grafiki.

�
�
�
�
�
�
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Materiały:
pomysł w postaci szkicu rysunkowego.
mazaki
matryca (klocek sztorcowy, możemy go
zastąpić linoleum, bądź pianką PCV)
dłuta do cięcia linorytu, możemy zamienić
na ołówek czy patyczek
papier, bibułka japońska lub cienki papier
farba drukarska, może być akrylowa
opóźniacz do akryli
wałek gumowy tzw. fotograficzny
szyba bądź pleksi (może być np. szyba od
antyramy)
szpachelka malarska

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
Wymienione materiały można nabyć w sklepach dla
plastyków oraz w sklepach typu wszystko
dla domu i ogrodu.
Wykonanie grafiki składa się z dwóch części: przygotowania matrycy i odbijania. Jest to dość
skomplikowany proces, do którego należy
dokładnie się przygotować.

Przygotowanie matrycy:
Szkic, pomysł na papierze
Przerysowanie szkicu na piankę PCV (najlepiej mazakiem)
Żłobienie projektu patyczkiem, ołówkiem,
(bądź innym w miarę bezpiecznym narzędziem) wzoru na piance PCV
Odbijanie grafiki:
Nakładanie szpachelką malarską farby
drukarskiej bądź akrylowej na szybę bądź
pleksi (proszę pamiętać o dodaniu kilku kropel opóźniacza do akryli, jeżeli zamierzamy
użyć farby akrylowej! Płyn ten, dzięki swoim
właściwościom, spowoduje, że farba akrylowa wolniej wysycha i tym samym ułatwi
oderwanie odbitki graficznej od matrycy).
Rozcieranie farby wałkiem gumowym po
całej powierzchni szyby
Nakładanie farby za pomocą wałka na matrycę (pianka PCV)
Przyłożenie papieru graficznego do matrycy
Łagodne gładzenie dłonią lub łyżką papieru
graficznego, który uprzednio został położony na matrycę (pamiętajmy aby nie przesunąć kartki)
Oderwanie kartki od matrycy (należy zrobić
to w miarę sprawnie tzn. w odpowiednim
tempie tak aby papier się nie przykleił do
podłoża i nie zabrudził.

Uwaga!
Proszę pamiętać, żeby projektować matrycę w odbiciu
lustrzanym (negatyw), zwłaszcza jeśli kompozycji towarzyszy tekst, ponieważ po odbiciu grafiki (pozytyw) kompozycja będzie
jawić się w innym kierunku i tekst może być
nieczytelny!
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Opracowanie i prowadzenie: Dorota Kapska

„Historia piśmiennictwa” to warsztat składający się z dwóch części: teoretycznej –
prelekcja o historii pisma oraz praktycznej – sprawdzenie swoich umiejętności w pisaniu gęsim piórem na papirusie.Kilka słów z historii pisma
Pismo jest jednym z największych wynalazków ludzkości, pozwalającym na precyzyjne wyrażanie treści. Zanim powstało właściwe pismo, do przekazywania
mowy służyły przede wszystkim obrazki i symbole oraz różne środki ułatwiające zapamiętywanie treści. Właściwe pismo rozpoczyna się od piktografii. Jest to pismo obrazkowe, w którym pojedynczy rysunek (piktogram)
oznaczał dane pojęcie. Kolejnymi fazami rozwoju stają się pismo ideograficzne oraz analityczne, które stanowi etap pomiędzy pismem ideograficznym a fonetycznym. Pismo fonetyczne to system pisma, które jest graficznym odpowiednikiem mowy.
Zapraszamy dzieci w niezwykłą podróż w świat pisma – od malowideł naskalnych,
hieroglifów egipskich, pisma klinowego, fenickiego, a zakończymy naszą
wędrówkę na alfabecie łacińskim. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję wczuć się w rolę dawnego skryby i spróbować techniki pisania gęsim
piórem. Dzieci przygotują swój dokument na wzór średniowiecznych pergaminów, a nietykalności powstałych pism strzec będzie pieczęć lakowa,
odlana na zakończenie warsztatów.
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Instrukcja
„Historia piśmiennictwa” to warsztat składający się
z dwóch części: teoretycznej – prelekcja
o historii pisma oraz praktycznej – próba swoich sił w pisaniu piórem gęsim na
papirusie.
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Cele:
zapoznanie dzieci z historią piśmiennictwa,
pogłębianie wiedzy historycznej, poznawanie archeologii,
rozszerzenie i utrwalenie wiadomości
o dziejach pisma i książki
Metody:
wykład,
prezentacja multimedialna,
warsztat manualny.
Środki dydaktyczne:
rzutnik – prezentacja,
atrybuty plastyczne: pióra gęsie, papirusy, tabliczki, kałamarze, atrament, świece, wosk, pulpity do pisania, lak, pieczęć
lakowa
dyplomy dla każdego uczestnika.
Krótka przedmowa prowadzącego dotycząca tematyki spotkania
pismo jako rewolucyjny wynalazek,
pismo jako środek porozumiewania się,
wyrażania myśli,

�
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Wykład – prezentacja multimedialna:
Podstawowe zagadnienia:
początki piśmiennictwa: przedstawienie
poszczególnych rodzajów pisma (pismo
obrazkowe-piktogramy, pismo klinowe, hieroglify, pismo sylabowe, wyrazowe, pismo
alfabetyczne)
omówienie poszczególnych materiałów
i narzędzi pisarskich, jakich używano na
przestrzeni dziejów.
omówienie jak zmieniała się rola i forma
książki na przestrzeni dziejów
Prezentacja przyniesionych materiałów:
papirusy,
pióra,
tabliczki woskowe,
kałamarze szkolne,
atrament.

Warsztat plastyczny
Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję wczuć się
w rolę dawnego skryby i spróbować techniki
pisania gęsim piórem. Dzieci przygotują
swój dokument na wzór średniowiecznych
pergaminów, a nietykalności powstałych
pism strzec będzie pieczęć lakowa, odlana
na zakończenie warsztatów.
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Malarstwo na szkle
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Opracowanie i prowadzenie: Joanna Rupik

Malarstwo na szkle to głównie specjalność sztuki ludowej. Powstanie tej techniki
malarskiej datowane jest na połowę XVI w. i zawiązane jest z rozwojem
przemysłu szklarskiego, a także z coraz częstszym wykorzystywaniem
farb olejnych w malarstwie.
Malarstwo na szkle początkowo uprawiane było przez warsztaty cechowe, które
tworzyły dla potrzeby mieszczan. Wraz z powstawaniem hut szkła, technika ta zaczęła rozkwitać. Szkło stało się tańszym materiałem i łatwiej można było go zdobyć. W tej sytuacji na szklane obrazy mogli sobie pozwolić
także ubożsi odbiorcy sztuki,czyli ludność wiejska. Obrazy tworzone dla
zamożniejszej sfery społecznej różniły się jednak od tych wykonywanych
dla ludności wiejskiej. Różnica polegała głównie na odmiennym odwzorowaniu rzeczywistości. Obrazy wykonywane dla mieszczan nawiązywały
tematyką oraz realistycznym sposobem odzwierciedlenia rzeczywistości
do ówczesnego malarstwa wielkich mistrzów. Malarstwo na szkle przeznaczone dla społeczności wiejskiej było oszczędne w formie i barwach.
Korzystało z wielu uproszczeń w odwzorowaniu postaci, krajobrazów czy
budowli. Szklane obrazki były produkowane na masową skalę i sprzedawane na odpustowych jarmarkach, bądź od wędrownych kupców zwanych
„Obraźnikami”. Zawieszane pod sufitem, rozświetlały ciemne wiejskie
wnętrza pełniąc funkcję dekoracyjną. Szczególną rolę w życiu ludności
wiejskiej odgrywały obrazy o tematyce sakralnej. Wierzono bowiem, że
przedstawieni na malowidłach święci będą chronić chatę i ich mieszkańców. Dlatego im więcej znajdowało się w izbie obrazków ze świętymi, tym
ta ochrona miała być większa. W drugiej połowie XIX wieku technika malowania na szkle stopniowo zaczęła zanikać w wyniku szybko rozpowszechniającej się techniki oleodruku.
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Instrukcja
„Malarstwo na szkle” to warsztat składający się z dwóch
części: teoretycznej i praktycznej. W części
pierwszej dzieci dowiadują się z krótkiej
prelekcji o historii malarstwa na szkle,
o technice, która jest bardzo ciekawa choć
niełatwa i wymagającą skupienia.
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Materiały:
Szybki szklane (zamiennie pleksi) lub antyramy formatu A4
Szablony z wzorami bądź białe kartki A4
Pisaki wodoodporne czarne
Farby akrylowe ( kolory podstawowe plus
biel i złoto)
Folia aluminiowa bądź złotka po cukierkach
Pędzelki z włosiem sztucznym różnej
grubości
Kubeczki na wodę
Ręczniki papierowe
Gąbka kuchenna
Patyczki do uszu

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Wykonanie:
Szablon z wzorem bądź samodzielne szkicowanie projektu na kartce A4
Podłożenie szablonu pod szybę bądź pleksii.
Przerysowanie pisakiem wodoodpornym
wzoru na szybkę bądź pleksii
Wypełnienie konturu farbą akrylową
Przyklejenie do mokrej powierzchni folii
aluminiowej lub złotka po cukierkach tak by
nie uszkodzić malowanej powierzchni (folia
nie jest obowiązkowa, dodanie jej wzbogaca pracę ale nie jest konieczne)
Skończoną pracę oprawiamy przykładając
do strony malowanej najpierw tekturkę,
a zaraz potem delikatnie „plecy” antyramy.
Całość spinamy klipsami. Obrazek oglądamy od strony niemalowanej „ładniejszej”.

U WAG A !
Proszę pamiętać, aby projektować wzór w odbiciu lustrzanym (negatyw) zwłaszcza, jeśli kompozycji towarzyszy tekst, ponieważ po odwróceniu szyby (pozytyw) kompozycja będzie
jawić się w innym kierunku i tekst może być
nieczytelny!
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Rysunek węglem
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Rysunki wykonywane węglem drzewnym to jedna z najstarszych technik artystycznych, której początki sięgają rysunków naskalnych w jaskiniach.
Od początków dziejów, człowiek starał się poprzez artystyczne środki wyrazu pokazać swoje emocje oraz otaczający go świat.
Rysunek węglem do tej pory pozostaje bardzo popularną metodą wyrazu artystycznego ze względu na łatwość i szybkość przygotowania warsztatu. Nie bez
przyczyny rysunki węglem często nazywamy po prostu szkicami, czyli
szybkimi notatkami, które mogą pozostać ciekawym,skończonymi pracami,
albo stanowią wstęp do prac tworzonych w innych, wymagających dłuższych przygotowań technikach.
Technika rysowania węglem jest wykorzystywana do prac nie wymagających odwzorowania wielu szczegółów. Węgiel zapewnia szybką, swobodną pracę.
Najczęściej wykorzystywany jest do rysowania martwych natur, portretów,a także
architektury i pejzaży. Daje mocną, ekspresyjną kreskę. Można połączyć
go z pastelami, ołówkiem, a nawet akwarelą. W zależności od zamierzonego efektu, stosuje się także różne rodzaje papieru – o wyraźniejszej fakturze dla bardziej szkicowych prac, aż do śliskiego przy pracach bardziej
realistycznych. Dobrze także zadbać o większy format papieru, aby pozostawić sobie swobodę i płynność kreski.
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Opracowanie i prowadzenie: Agnieszka Kurtok
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Potrzebne materiały:
różne rodzaje węgla – naturalny, prasowany (bardziej precyzyjny), w postaci kredki,
może być barwiony,
papier – duże formaty o wyraźnej fakturze,
gumki, najlepiej chlebowe
ręczniki papierowe, ewentualnie szmatki do
rozcierania
pędzle i woda – do tworzenia swobodnego,
lekko akwarelowego efektu
fiksatywa lub lakiery do włosów do utrwalenia rysunku
Wiek uczestników: 6–7 lat

1.

2.

Przebieg warsztatów:
wprowadzanie – krótki wykład na temat
techniki (historia, przykłady oraz omówienie
sposobów rysowania węglem)
część praktyczna – uczestnicy tworzą własne prace, inspirując się śląskimi pejzażami
(zdjęcia, dla ułatwienia czarno-białe) oraz
reprodukcjami szkiców i rysunków węglem –
materiały będą wyświetlane podczas trwania warsztatów.

Rodzaj pracy – część praktyczna:
uczestnicy podzieleni na 3–4 grupy tworzą prace
zbiorowe, które w efekcie mają stworzyć
panoramę

Czas trwania: około 90 minut.
Temat prac:
krajobraz wokół nas, Śląsk, nasze miasto
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Tkactwo
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Opracowanie i prowadzenie: Małgorzata Kliś

Tkactwo to rzemiosło oraz dział przemysłu włókienniczego, zajmujące się ręcznym
lub mechanicznym tworzeniem tkaniny na krośnie. Tkactwo należy do
najstarszych rzemiosł świata. Już w prehistorii nabywano umiejętności
tkackie – wyplatano koszyki czy wszelkiego rodzaju pułapki na zwierzynę wykorzystywane w myślistwie. Plecionka jest modelem płótna i kilimu.
W epoce brązu powstało i rozwinęło się tkactwo tabliczkowe i naalbinding. Naalbinding, czyli tkanie igłą, ze względu na technikę wytwarzania
wyrobu zbliżoną do dziania lub koronkarstwa, należy zaliczyć raczej do
dziewiarstwa. Najstarsze ślady tkanin lnianych odnaleziono w Egipcie,
Peru i Szwajcarii, tkanin bawełnianych – w Indiach, tkanin jedwabnych –
w Chinach. Tkaniny wzorzyste wytwarzano w starożytności we wschodniej
Azji, a także w Asyrii, Egipcie i Grecji. Pierwsze manufaktury jedwabne
powstały w VI w. n.e w Konstantynopolu. W średniowieczu wytwarzano
we Flandrii słynne gobeliny (zwane arrasami), powszechnie były znane
również sukna flamandzkie. Na terenie Polski tkactwo lnu znano już w neolicie, a od XII w. wyrabiano sukno (Gdańsk). Wielki rozwój tkactwa wiązał
się z wynalezieniem czółenka szybkobieżnego do krosna ręcznego (1733),
a następnie krosna mechanicznego (1785), automatycznego (1890) i bezczółenkowego (po II wojnie światowej).
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Temat pracy: „Barwna Mandala”
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3.
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Materiały:
karton
kordonek
kolorowe tasiemki, grube włóczki, elastyczne sznurki, pocięte w paski bawełniane t-shirty na szerokość 1cm i długość
40–50cm
nożyczki
Prace przygotowawcze:
Ze sztywnego kartonu należy wyciąć koło
o średnicy 24 cm
Na obwodzie koła trzeba wykonać 29
siedmiomilimetrowych nacięć oddalonych
od siebie w równych odstępach (co około
2,60cm)
Luźno nawinąć kordonek na kółko, na tzw.
„okrętkę”, prowadząc go przez wykonane
nacięcia, zostawiając końce kordonka długie na ok. 20 cm
Końce kordonka, które po prawidłowym
nawinięciu, powinny się znaleźć po obu
stronach koła, należy wpleść pomiędzy nawinięte nici na środku koła, stosując splot
płócienny, zabezpieczając tym sposobem
kordonek przed zsunięciem. Na środku koła
powstanie „kółeczko”.
Splot płócienny to taki splot, w którym
nitka wątku przebiega raz pod nitką osnowy,
raz nad nią.

Tkanie splotem płóciennym:
Pod jedną nić kordonka na przygotowanym kółku, należy włożyć wplataną tasiemkę, drugą nić
opuścić, włożyć pod trzecią, potem pod
piątą,siódmą itd. Tkamy wokół „kółeczka
z kordonka”, pod którym chowamy koniec
pierwszej tasiemki. Podczas tkania, tasiemkę lekko naprężamy i dociskamy do powstającej tkaniny. Do kończącej się tasiemki
dowiązujemy następną, a końce wkładamy
pod tkaninę (nie obcinamy ich). Jeśli do
tkania używamy pociętych w paski t-shirtów, wówczas każdy pasek przed tkaniem
rozciągamy, chwytając go oburącz za końce tak, aby się zrolował. Tkanina najlepiej
prezentuje się pozostawiona na kartonie.
Koniec ostatniej tasiemki należy włożyć
pod tkaninę, nie wypadnie.
Proponowana technika tkania służy dzieciom w przyswajaniu wiedzy na temat budowy tkaniny
i sposobu jej powstawania. Rozwija zdolności manualne, spostrzegawczość i koncentrację, a także działa relaksująco, odprężająco i uspokajająco na dzieci nadpobudliwe.
Zastosowanie kolorowych tasiemek, pozwala tkającym bawić się kontrastem,barwami
i odcieniami przy tworzeniu własnych
unikatowych tkanin.
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