CENTRUM AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ PRZY UNIWERSYTECIE
ARTYSTYCZNYM W POZNANIU w sezonie letnim 2018 zaprasza na kolejną edycję
letnich warsztatów UAP dla dzieci i młodzieży,
pt.: „Sierpniowe warsztaty UAP”!

Zajęcia będą odbywać się codziennie, od poniedziałku do piątku, w dniach: od 06.08. do 10.08.2018 r.
Centrum Aktywności Artystycznej kieruje warsztaty do dzieci w wieku: od 7 r.ż. do 12 r.ż.
Warsztaty prowadzone będą przez absolwentkę Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i wieloletnią
wykładowczyni. Zajęcia będą jak zawsze - codziennie zróżnicowane pod względem programowym.
Jesteśmy przekonane, że powstanie mnóstwo fascynujących dzieł - tak, jak to miało miejsce podczas
naszych ostatnich edycji letnich warsztatów UAP !!!

PLAN ZAJĘĆ:
PONIEDZIAŁEK - 06.08.2018
Tajemniczy ogród, czyli co to jest i jak może wyglądać cukierniak landryński, kremownik
nadziennolistny albo legumin aromatyczny?
Zaprojektowanie i wykonanie wyimaginowanej rośliny, z wykorzystaniem elementów mozaiki lub collage;
wspólne stworzenie „sadu” z gotowych prac.
Zapach – jak mógłby wyglądać?
Zastanowienie się nad rodzajami zapachów, próba wyobrażenia sobie ich formy wizualnej;
wspólne typowanie, które z gotowych prac przedstawiają aromaty, a które nie.

WTOREK - 07.08.2018
Od kukiełki do premiery
Po wybraniu inspiracji (np. dowolnego motywu literackiego) stworzenie scenariusza oraz zaprojektowanie
kukiełki – pacynki.
Kartonowa miniatura przestrzenna, czyli budujemy scenografię
Wykonanie wybranego fragmentu pejzażu (pałacu, parku, budynków, pomników, miejsc i obiektów
istniejących w realnej przestrzeni lub wymyślenie nowych) – praca indywidualna lub grupowa;
stworzenie wspólnej „dekoracji scenograficznej” z powstałych obiektów (praca grupowa).

ŚRODA - 08.08.2018
Insrumentarium przyrody
Wykonanie wymyślonego przez siebie instrumentu, zainspirowanego wybranym dźwiękiem otoczenia.
Chromat i achromat – świat widziany poprzez barwę
Czy istnieje ilustracja sugestywna? Czy można wywołać wrażenie koloru na rysunku czarno-białym?

CZWARTEK - 09.08.2018
Kształt, forma, wygląd – atrakcyjność pokazana
Jakie kształty są miłe dla oka? Co sprawia, że przedmioty są „estetyczne”? Czym jest „gust”?
Latający (nie tylko) Holender
Zaprojektowanie i wykonanie latającej amfibii, wymyślenie nazwy; wykonanie rysunku, przedstawiającego
widok z lotu tymże wehikułem (praca indywidualna lub grupowa).

PIĄTEK - 10.08.2018
Gra planszowa z elementami przestrzennymi
Wymyślenie i wykonanie planszy do gry planszowej, zawierającej elementy przestrzenne, stworzenie
trójwymiarowych „pionków”; opracowanie i zapisanie reguł, wspólna gra „próbna”.
Autograf, czyli osobowość w inicjałach zamknięta
Zastanowienie się nad formą własnego podpisu; wymyślenie znaku-logo lub inicjału, atrakcyjnego
wizualnie.

MIEJSCE: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: w godzinach - od 10.30 do 13.00.
OPŁATA: Karnet tygodniowy - zawierający 15 godzin lekcyjnych, codziennie po 3 godziny lekcyjne,
wynosi: 220 zł

ZAPISY: caa.biuro@uap.edu.pl lub pod tel.kom.: 519 837 269 lub tel.: 61 8530018, w. 109.
UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

