
 
 
 

Uniwersytet Śląski Dzieci i Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, 
zapraszają Odkrywców i Młodych Naukowców na warsztaty  

w pracowniach malarskich, w nowym budynku ASP przy 
ul. Raciborskiej 50 w Katowicach. 

 
Warsztaty są nieodpłatne i odbędą się już w najbliższą sobotę 14.11.2015. Zbiórka w holu 
głównym. 
 
Logowanie na zajęcia rozpocznie się we wtorek, 10 listopada o godzinie 20:00  
i potrwa do 13 listopada lub do wyczerpania miejsc.  
 
Program warsztatów:  
 

Godzina: 15:00 – 16:30 
 

 Odkrywcy: 15 osób 
 
Warsztat Wzorniczy Dom małego dizajnera 1 
prowadzenie: Iwona Szymańska, Julianna Zych 
 
Mali dizajnerzy będą zmagać się z projektowaniem różnych wnętrz mieszkalnych oraz ich 
wyposażenia. Dwie grupy wspólnymi siłami stworzą makietę nowoczesnego domu dla lalek. 
Pierwsza grupa stworzy z pomocą prowadzących jego plan, a następnie pięcioosobowe 
zespoły będą pracować każda nad wylosowanym pomieszczeniem – jego rozkładem, 
wyposażeniem oraz dekoracją. W ruch pójdzie cały warsztat małego majsterkowicza, aby 
stworzyć dizajnerskie meble i interesujące dekoracje ścian. Druga ekipa urządzi pozostałe 
pomieszczenia, a następnie udoskonali wyjściowy plan, by w rezultacie złożyć makietę  
w całość. Podczas warsztatów każdy uczestnik wykona przynajmniej jeden szczegółowy  
i jeden uproszczony (rysunkowy) model przestrzenny mebla. 
 

 Młodzi Naukowcy: 15 osób 
 
Warsztat Graficzny Polis – Mapa miasta – statyczne formy przestrzenne 
prowadzenie: dr Judyta Bernaś, mgr Barbara Tytko 
 
Interdyscyplinarne zajęcia warsztatowe pt. Miasto (Polis) są kolejnym etapem 
wprowadzającym w zagadnienia grafiki artystycznej, aranżacji przestrzeni i budowy instalacji 
graficznej. Do tego celu wykorzystane zostaną prace graficzne z serigrafii i wklęsłodruku. 
Młodzi adepci będą modyfikować „gotowe” odbitki graficznej we własne kompozycje 
przestrzenne – w ramach pierwszego warsztatu – statyczne. Ich działania, w połączeniu  
z drugą grupą warsztatową, stworzą jedną wspólną pracę – instalację graficzną 



zatytułowaną Metropolia. Ekspresja artystyczna uczestników będzie ukierunkowana m.in.  
na próbę zatarcia granic między grafiką artystyczną a rzeźbą, obrazem wykreowanym  
a zastaną rzeczywistością. 
 
Młodzi adepci sztuki zbudują statyczną kompozycję w formie przestrzennej mapy miasta 
wraz z wielkim zespołem mieszkaniowym. Tkankę miejską stworzą z fragmentów grafik, 
przygotowanych wcześniej przez wykładowców. Grafiki wykonane w technice serigrafii  
i wklęsłodruku (suchy tłok) posłużą im do modyfikacji i kreacji własnych kompozycji. 
Kolorystyka prac będzie zawężona do czerni i bieli czyli do barw charakteryzujących grafikę 
artystyczną. W elementy instalacji będzie ingerować rzeczywistość, widoczna w małych 
taflach lustrzanych. Stworzona na warsztatach przestrzeń miasta-wyspy, będzie dolną 
częścią instalacji Metropolis. 
 
 
 

Godzina 17:00-18:30 
 

 Młodzi Naukowcy: 15 osób 
 
Warsztat Projektowy Bajeczny ogród - flora 
prowadzenie: mgr Karolina Kornek, Dominika Józefczyk, Magdalena Kilarska 
 
Mali projektanci będą mieli okazję stworzyć swój całkiem wyimaginowany świat – magiczny, 
świetlny ogród pełen tajemniczych stworzeń i ożywionych roślin, które nocną porą rozjaśnią 
różne zakamarki pokoju. Zaczniemy od zilustrowania wymyślonego przedstawiciela 
bajecznej flory – a następnie z płaskiej ilustracji, wykonamy przestrzenny obiekt – lampkę  
do snu. Bazując na szablonach, z astralonów uformujemy fantastyczne duchy drzew  
i kwiatów o wielu konarach, łodygach i liściach, które podświetlone nocną porą, będą 
tworzyć teatr migoczących cieni – krainę prosto ze snów. 
 

 Odkrywcy: 15 osób 
 
Warsztat Malarski Superbohater we własnej osobie 
prowadzenie: Kamila Strzeszewska, Krystyna Strzeszewska 
 
Młodych artystów zapraszamy na sensoryczne warsztaty malarsko-scenograficzne. 
Będziemy tworzyć angażując jak najwięcej zmysłów – nie tylko wzrok, ale również dotyk, 
węch czy słuch, a może nawet smak. Na pierwszych zajęciach stworzymy zmysłowego 
superbohatera, a dodatkowo będziemy eksperymentować i w wyniku naszych 
alchemicznych prób, stworzymy alternatywne farby z kolorowych pigmentów oraz… 
środków czystości! 
 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy na warsztaty! 


