
 

Dodatkowe bezpłatne zajęcia w ASP w godzinach od 15.30 do 17.00 

przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach 

dla Młodych Naukowców (10 miejsc) i Ekspertów (5 miejsc)  

LOGOWANIA RUSZAJĄ 7 KWIETNIA O GODZ. 20:00 
 

Czas trwania zajęć: 1,5h 
Maksymalna ilość uczestników: 15 osób 

 
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 

Wydział Artystyczny 
Katedra Intermediów i Scenografii 

Pracownia Działań Multigraficznych 
dr Judyta Bernaś 

współpraca z mgr Barbarą Tytko 
 
 
9 KWIECIEŃ 2016 

Temat Miejski recykling - artystyczny recykling 

Opis Modny w ostatnim czasie recykling materiałów, w świecie artystycznym 
znany i stosowany jest od kilkudziesięciu lat. Materiały, które codziennie 
wyrzucamy do kosza na śmieci, mogą posłużyć do stworzenia dzieła sztuki. 
Warto więc przejrzeć swoje pojemniki z papierami, plastikami i metalami!  Na 
zajęciach oprócz stworzenia z materiałów recyklingowych autorskiej matrycy, 
adepci sztuki graficznej będą mieli możliwość wykonania odbitek graficznych. 
 
Zajęcia graficzne z wykorzystaniem prasy graficznej w pracowni kompozycji. 

 
23 KWIECIEŃ 2016 

Temat Dzień i noc w mieście. 

Opis Tym razem zajmiemy się zagadnieniami negatyw/pozytyw, dzień/noc, 
góra/dół, nad/pod a pomogą nam w tym własnoręcznie wykonane z różnych 
materiałów wypukłodrukowe stemple. Jak przystało na profesjonalnego 
grafika, kolorystyka stworzonych prac zawężona zostanie do czerni i bieli. 
Zastanowimy się nad tym: co jest nad i pod ziemią, gdzie jest góra a gdzie 
dół, jak wygląda miasto w dzień i w nocy. Przy okazji może uda nam się 
odkryć inne tajemnice czekające na nas w mieście. 
 
Zajęcia graficzne w pracowni kompozycji. 

  



7 MAJ 2016 

Temat Miejskie wnętrze - monotypia. 

Opis Któż nie chciałby wykonać grafiki bez stosowania żmudnego procesu 
wycinania matrycy?! Czy jest to możliwe? Znamy na to pytanie odpowiedź! 
Bez długiego wyczekiwania na efekt końcowy, unikatowa technika monotypii 
od początku pozwala artyście na kontrolowanie finałowej odbitki graficznej. 
Monotypia pozwala na połączenie pasji graficznej z malarską, umożliwia 
poznanie walorów rysunkowo-malarskich w grafice artystycznej.  
Na zajęciach zajmiemy się wnętrzami naszych mieszkań i domów... tych 
obecnie zamieszkałych i tych wymarzonych. Na różnokolorowych kartonach 
powstaną grafiki, które ułożone jedna obok drugiej stworzą wspólną 
przestrzeń mieszkalną uczestników Akademii 5+. 
 
Zajęcia graficzne w pracowni kompozycji. 

 
4 CZERWIEC 2016 

Temat Miejski labirynt czyli po nitce do ... Akademii 

Opis Miejski labirynt dróg, ulic, ścieżek, krzyżujących się ze sobą różnych tras 
czasem utrudnia nam orientację w terenie. Na zajęciach podejmiemy próbę 
stworzenia subiektywnej mapy – trasy jaką pokonał mały artysta ze swojego 
domu do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Na początku mapę 
narysujemy na papierze w małej skali, by potem powiększyć ją i przenieść ją 
za pomocą kolorowych sznurków w przestrzeń dziedzińca uczelni. I tak po 
nitce do kłębka dotrzemy do Akademii.   
 
Zajęcia interdyscyplinarne na dziedzińcu Akademii. 

 

Można zalogować się na wszystkie zajęcia lub na wybrane. 


