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WYSTAWA W PRZYGOTOWANIU
Yui Akiyama | Paula Kaniewska | Julia Słonecka

Każdej wystawie w HOS gallery towarzyszy program edukacyjny (warsztaty,
dyskusje, wykłady) rozwijający jej poszczególne wątki i problemy, mający na
celu przybliżanie dzieciom i młodzieży zagadnień z zakresu polskiej sztuki
współczesnej oraz oswajanie z najnowszymi zjawiskami artystycznymi. Misję
edukacyjną traktujemy bardzo szeroko, warsztaty powinny wykraczać nie
tylko poza „podstawę programową”, ale także poszerzać kompetencje
społeczne, uczyć pracy zespołowej, poszanowania dla pracy osób drugich i
ich sposobów myślenia. Misją galerii jest zachęcanie do aktywnego
partycypowania w kulturze, regularnego odwiedzania instytucji kulturalnych.
Kultura i sztuka współczesną uczą indywidualizmu, otwartości, odważnego i
nieschematycznego myślenia.
Warsztaty skierowane dla szkół i rodzin składają się z krótkiej części
teoretycznej (około 30 min) oraz części praktycznej (60 min). Przy czym
pierwsze z nich zawsze ma miejsce w części ekspozycyjnej, tak aby uczestnicy
mieli bezpośredni kontakt z omawianymi pracami i tendencjami.
Głównym odbiorcą programu są szkoły i instytucje działające lokalnym
sąsiedztwie.
Zainteresowane grupy prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na
stronie naszej internetowej i przesłanie go na adres: biuro@hosgallery.pl
uwaga: prosimy zamawiać warsztaty/ wykłady co najmniej 2 dni przed
planowaną wizytą.

Zapraszamy do kontaktu!
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Sztuka raz dziennie
Cel: Większość ludzi wyczekuje wakacji, weekendu, wyjazdów i wyjątkowych przygód. Dni w
tygodniu mijają nam jeden za drugim niepostrzeżenie, a my narzekamy na nudę i zmęczenie
codziennością. W trakcie warsztatów będziemy starali się rozbudzić naszą ciekawość i odkryć
piękno małych czynności i najbliższego otoczenia.
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: W trakcie warsztatu uczestnicy zostaną zapoznani z twórczością trzech absolwentek
warszawskiej ASP: Yui Akiyamy, Pauli Kaniewskiej oraz Julii Słoneckiej. To, co spaja ich twórczość
to wrażliwa postawa pozwalająca na ogląd tego, co pozornie pospolite, lub nawet nudne, z
ciekawością i zachwytem. Wspólnym pomysłem na katalog towarzyszący projektowi [ wystawa
w przygotowaniu ] był tzw. instant book– przybierającego formę mini-notesu, pozwalającego na
zapełnienie go myślami i pomysłami pojawiającymi się na gorąco.

przykładowe pytania:

- jakie narzędzia używasz na co dzień (w szkole, w kuchni, w nauce, w łazience?), czy umiesz je
narysować bez patrzenia na nie?
- jakie małe rzeczy chciałbyś robić częściej?
- co lubisz w codziennym dniu?
- jakie przedmioty w Twoim pokoju i otoczeniu mówią coś o historii Twojego życia? (zdjęcia
bliskich, pamięta z wakacji)
- wyobraź sobie, że dźwięki, które teraz słyszysz mają kolory - narysuj kolory, które teraz
docierają do Ciebie (albo które sprawiają Ci największą przyjemność)
- jakie kolory odzwierciedlają Twój obecny nastrój?
- spróbuj mieszać kolory i stworzyć nowe odcienie, które odpowiadałyby pojęciom: letni wiatr,
wczesny poranek, przytulenie, dobry sen, rozmowa z przyjaciółmi
- jakie są Twoje ulubione zapachy?
- narysuj autoportret ręką przeciwną niż tą, którą używasz na co dzień
- narysuj przyjemną czynność, którą zrobiłeś w ciągu dnia bez odrywania ręki (jedną linią)

projekt współfinansowany
przez m. st. Warszawa
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W części praktycznej wspólnie wykonamy własne instant booki. Prowadzący warsztaty pokaże
krok po kroku jak przygotować książeczkę. Następnie uczestnikom zostanie zadany szereg pytań,
na które odpowiedzi będzie należało udzielić w formie szybkiego szkicu. Pytania dotyczące
naszych przyzwyczajeń, rytuałów oraz najbliższego otoczenia pozwolą pobudzić kreatywność i
zapełnić stronice rysunkami inspirowanymi, wcale nie tak nudną, codziennością.

