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Oblicza pejzażu  

Cel: Ideą warsztatów jest zapoznanie uczestników z twórczością Aleksandra Roszkowskiego. 
Wnikliwa obserwacja przyrody, zachwyt nad jej różnorodnością i bogactwem mają wpływ na 
charakter jego płócien. Uczniowie zostaną poproszeni o zdefiniowanie terminów takich jak 
„figuracja” i „abstrakcja” i zastanowienie się, gdzie przebiega granica między tymi gatunkami. W 
trakcie  warsztatów omówione zostaną również wybrane przykłady z historii współczesnego, 
polskiego malarstwa pejzażowego (m.in. Rafał Bujanowski, Tadeusz Dominik, Leon Tarasewicz, 
Tomasz Tatarczyk). Myślą przewodnią zajęć jest podkreślenie roli kontaktu z naturą jako formą 
wyciszenia, wyrwania z rutyny oraz pobudzenia kreatywności i wyobraźni. 

Liczba uczestników: 10 - 20 osób (przynajmniej dwóch opiekunów), jedna osoba prowadząca 

Wiek uczestników: klasy szkoły podstawowej od I do VIII  

Czas trwania zajęć: 90 minut 

Opis: Na kilka dni przed warsztatami w galerii uczniowie są poproszeni o uważniejszą obserwację 
otaczającego ich świata, ale także własnych nastrojów, a następnie wykonanie zdjęcia 
szczególnie istotnego lub robiącego na nich wrażenie wycinka przyrody (nieba, roślinności, korze 
drzew, zeschniętym liściom itd.). Zdjęcie może zostać wykonane telefonem komórkowym. W 
trakcie zajęć przyjrzymy się wybranym przez nich ujęciom. Następnie porównany je z 
pejzażowymi pracami wybitnych polskich malarzy. Zastanowimy się jak barwy, faktura, rytm, 
kształty zaobserwowane w przyrodzie znajdują odzwierciedlenie w sztuce, następnie 
spróbujemy krajobrazy z naszego codziennego otoczenia przedstawić w formie abstrakcyjnych 
obrazów 

słowa klucze: pejzaż, sztuka abstrakcyjna, obserwacja, mindfulness 
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O malarskim rzemiośle  

Cel: Warsztaty mają na celu zapoznanie uczniów z technikami malarskimi oraz podstawami 
malarstwa olejnego. Uczestnicy zostaną wtajemniczeni w techniczne aspekty procesu 
powstawania obrazu olejnego: od doboru podłoża poprzez jego gruntowanie, tworzenie farb 
przy użyciu pigmentów, olei i wosku. Idą warsztatu jest uzmysłowienie pracochłonności oraz 
konieczności posiadania ogromnej wiedzy związanych z uprawianiem malarskiego rzemiosła.  

Liczba uczestników: 10 - 20 osób (przynajmniej dwóch opiekunów), jedna osoba prowadząca 

Wiek uczestników: szkoły podstawowe (od IV klasy) oraz szkoły średnie  

Czas trwania zajęć: 90 minut (ze względu na czasochłonność techniki olejnej, możliwe jest 
również zarezerwowanie serii 2 lub 3 spotkań, w trakcie których uczniowie wykonają każdy etap 
malowania całkowicie samodzielnie) 

Opis: Czym jest damara? Do czego służy werniks oraz fiksatywa? Czemu wśród artykułów 
malarskim znaleźć można wosk pszczeli i olej lniany? Czy malarz maluje wyłącznie przy użyciu 
pędzla? W trakcie warsztatów porozmawiamy o malarskim warsztacie i technikach. W kontakcie 
z obrazem podziwiamy nie tylko jego treść, ale i kunszt z jakim dana praca została wykonana. 
Postaramy się rozszyfrować tajemnicę faktur prac Aleksandra Roszkowskiego. 

W części praktycznej poeksperymentujemy z różnymi materiałami dla plastyków. Stworzymy 
własne farby dosłownie z proszku. Zobaczymy jak zachowują się zmieszane z innymi 
substancjami. Przy pomocy rozmaitych narzędzi wykonamy własne obrazy o bogatej fakturze. 

słowa klucze: malarstwo olejne, techniki warsztatowe, faktura  

 


