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Warsztaty organizowane w związku

z inicjatywą rodzin zastępczych Miasta Katowice 

Rodzina zastępcza – otwarte serca dla dzieci

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach  

Raciborska 50 

www.asp.katowice.pl z  j e d n o r o ż c em



z  j e d n o r o ż c e m

Sobota, 17 marca

10:00–16:00

całodniowe warsztaty Wcielamy się

pomysł i prowadzenie: Patrycja Lisnikowska

pracownia 301, III piętro

Warsztat Wcielamy się to przygoda, eksperyment 

i doświadczanie emocjonalnego zaangażowania 

w proces tworzenia całym sobą. W tym prostym 

działaniu, jakim jest próba odtworzenia symbol-

icznych dzieł z dziedziny historii sztuki liczy się ot-

warcie na sztukę i swobodna interpretacja, a nie 

na końcowy efekt estetyczny. Uczestnicy warsz-

tatu wybiorą własną inspirację i sami zadecydu-

ją czy chcą pracować w grupie czy indywidualnie. 

Każdy przy pomocy dostępnych materiałów stworzy 

własną scenografię i wcieli się w odpowiednią rolę. 

Kiedy zapadnie decyzja, że obraz jest już gotowy – 

uwiecznimy stworzone dzieło za pomocą aparatu 

fotograficznego. Dla bardziej wymagających ucz-

estników przeprowadzimy podstawowy instruktaż 

obróbki fotografii w programie graficznym. Ucz-

estnicy zdobędą także wiedzę na temat obrazów 

i twórców, które były inspiracją.

10:00–16:00

Co w nas drzemie

pomysł i prowadzenie: Iza Rychlicka

Sala 308, III piętro

Namaluj mi siebie. Namaluj mi siebie poprzez swój 

ulubiony utwór muzyczny. Zrób to mając na uszach 

słuchawki i będąc w odosobnieniu. Pokaż się. Po-

każ, co w Tobie drzemie.

Informacje dla uczestników:

przyjdź na warsztat z wybranym utworem 

muzycznym i sprzętem umożliwiającym 

jego odtworzenie (słuchawki i mp3/mp4 

lub słuchawki i telefon),

tworząc, słuchaj wyłącznie wybranego 

utworu,

podpisz pracę tytułem utworu, którego 

słuchałeś/aś.

10:00–12:00

Obraz naszej rodziny

pomysł i prowadzenie: Paulina Mol 

Sala 311 i 312 III piętro

Podczas warsztatu, każdy z uczestników przy wyko-

rzystaniu przezroczystej folii oraz materiałów plas-

tycznych stworzy swój własny obraz, na którym 

może przedstawić siebie, swoje relacje z rodziną oraz 

emocje. Następnie prace poszczególnych członków 

rodziny zostaną połączone w jedną złożoną całość 

i wyeksponowane. Członkowie rodziny będą de-

cydować w jaki sposób prace zostaną połączone. 

Celem warsztatów jest stworzenie okazji do roz-

mowy w rodzinie oraz refleksji nad tym, co łączy 

jej członków i jest dla nich ważne.

10:00 - 12:00

Wizualizacja muzyczna – budowanie opowieści 

pomysł i prowadzenie:  

Agnieszka Gabryś, Krystian Zdynowski 

sala 315, III piętro, warsztat I

Czym jest dla Ciebie opowieść? Udaj się w niesa-

mowitą podróż w głąb siebie i daj się ponieść swo-

im zmysłom. Wyczul słuch, pobudź wyobraźnię 

i pomóż budować historię poprzez dodanie swoich 

elementów do świata, który stworzymy. Muzyka 

będzie dla nas inspiracją, którą przelejemy na papier 

i razem stworzymy opowieść, która odzwierciedli 

nasze emocje.

11:00–13:00 

Spotkanie z pierwotnym – rytm i mandala

pomysł i prowadzenie:  

Agata Pucala, Agata Ogiermann 

sala 224, II piętro, warsztat I

Razem we wspólnym kręgu przyjrzymy się naszym 

naturalnym emocjom, spróbujemy wyzwolić, wygrać 

i wyśpiewać naszą energię wewnętrznego dzikusa. 

Naładowani radością stworzymy wspólną, wielką, 

kolorową mandalę. Będziemy rysować kierując się 

wewnętrznym impulsem, bez zewnętrznie narzu-

conych schematów i zasad. Zapraszamy do ek-

sperymentowania, a także do dobrej zabawy; do 

poszukiwania swojego rytmu i własnych sposobów 

na harmonijne bycie z innymi.

11:00–13:00

Dynamiczna układanka z fantazji

pomysł i prowadzenie: Dominika Malska 

sala 217,  II piętro

Jak często przyglądasz się chmurom? Co podpowi-

ada Ci wyobraźnia, kiedy patrzysz na cień padają-

cy na ścianę? Może w chmurach ukrył się smok, 

a cień zmieni się za chwilę w jakąś postać z bajki… 

Ciekawe, co zobaczysz podczas naszej wspólnej 

zabawy. Wystarczy, że zabierzesz ze sobą coś, co 

tak naprawdę zawsze przy sobie masz – swoją wyo-

braźnię! Rozbudźmy ją razem i zbudujmy wspólnie 

układankę z naszych fantazji!

13:00–15:00

Wizualizacja muzyczna – budowanie opowieści

pomysł i prowadzenie: 

Agnieszka Gabryś, Krystian Zdynowski 

sala 315, III piętro, warsztat II

14:00–16:00

Spotkanie z pierwotnym – rytm i mandala

pomysł i prowadzenie:

 Agata Pucala, Agata Ogiermann 

sala 224, II piętro, warsztat II

10:00–15:00 

Zostaw swój ślad

Niedziela, 18 marca

12:00 – powitanie (Sala Kinowa ASP, Raciborska 

50), dr hab. prof. Jolanta Jastrząb – podsumowanie 

wydarzeń z soboty, wspólne oglądanie dokumen-

tacji fotograficznej, komentarze prowadzących.

13:00 – przerwa kawowa, oprowadzanie gości po 

pracowniach, w których odbyły się warsztaty.
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r ozK Ł A d  WA r S z TAT ÓW

p o d S umoWAnIe  
I  p r e z en TAc j A  WA r S z TAT ÓW


