
„Porozmawiajmy o sztuce” 
Warsztaty tematyczne dla młodego konesera sztuki 

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu serdecznie zaprasza młodzież, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich 

opiekunów na otwarte warsztaty artystyczne, będące multimedialną wędrówką po świecie sztuki połączone z aktywnością twórczą. 

Zapraszamy do pogłębienia wiedzy z zakresu niekonwencjonalnych technik plastycznych oraz dyscyplin w sztuce, opowiemy o tym czym jest 

sztuka, jaki ma wpływ na nasze życie, jak ważne jest czerpanie z niej piękna i wrażeń. Wskażemy jak dostrzec sztukę wokół nas.  

Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą i rezerwowanie terminów warsztatów z tygodniowym wyprzedzeniem. Warsztaty są bezpłatne. Koszty 

dotyczą jedynie niektórych elementów wymaganych na warsztatach, takich jak  materiały plastyczne. 

Warsztaty odbywać się będą w czwartki w godzinach od 9 do 12, lub w innym terminie po ustaleniu z osobą prowadzącą warsztaty.  

Materiały warsztatów opracowały  mgr sztuki Anna Skierska oraz Wioleta Michałowska. 

Organizator warsztatów - Pałac Młodzieży w Nowym Sączu. 

Telefony kontaktowe : 793 791 096, 607 94 44 73 

 
            OFERTA WARSZTATÓW 

Czas trwania warsztatów od 2 do  4 godzin  lekcyjnych 

 

ZAGADNIENIA OGÓLNOPLASTYCZNE – skierowane do uczniów szkół podstawowych  

 

1. „Co to jest plastyka? W pracowni artysty ” – omówienie podstawowych pojęć z zakresu sztuki i plastyki oraz opis narzędzi pracy 

artysty i wyposażenia jego pracowni. Rysowanie ołówkiem, węglem, sepią, patykiem, poznanie różnych rodzajów farb i ich 

rozpuszczalników, pędzli, szpalet malarskich, palet  itp.  

 

 

2. „Sztuka w praktyce”- omówienie najważniejszych dziedzin sztuki na podstawie przykładów. Sztuka użytkowa i zasady jej 

projektowania. Projektowanie przedmiotu użytkowego (projekt dywanu), modułowych elementów wzoru zainspirowanych sztuką 

ludową eco folk. 

 

3. „Recykling w sztuce” – omówienie znaczenia recyklingu w sztuce współczesnej. Recykling na co dzień. Wykonanie pracy kreatywnej 

polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu biżuterii unikatowej z drutu, sznurka, elementów plastiku i szkła, śrubek metalowych, 

papieru, tektury i innych materiałów. 

 

4. „Savoir  vivre stylu i zachowania ”. Dobre zachowanie się i szukanie stylu zgodnego z zasadami estetyki i kultury osobistej. Zajęcia 

łączące prezentacje multimedialną, dyskusję i zajęcia praktyczne . 

 

TECHNIKI TWORZENIA - skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

  

5. „Techniki ozdabiania tkaniny ”, część 1 – omówienie technik, narzędzi pracy i kolejności wykonywanych działań na wybranych 

przykładach – malowanie na jedwabiu i na bawełnie, motyw stempla na tkaninie, praca z szablonem, technika shibori. 

Wykonanie małych prac we wszystkich technikach zdobienia tkaniny . 

 

6. „Techniki ozdabiania tkaniny”, część 2 – zaprojektowanie szablonu do ozdabiania torby. Wykonanie torby unikatowej techniką 

szablonu i akryli. 

 

7. „Techniki ozdabiania tkaniny”, część 3 -  technika shibori. Omówienie techniki i kolejności wykonywania działań na przykładzie 

prezentacji multimedialnej, malowanie koszulek techniką shibori. 

 

8. „Techniki ozdabiania tkaniny”, część 4 – krótka historia chusteczki do nosa. Omówienie historii chusteczki do nosa. Przykłady 

wzornictwa na chusteczce. Zaprojektowanie i wykonanie unikatowej chusteczki z bawełny.  

 

9. „Malowanie twarzy” – omówienie zasad malowania twarzy, rodzaje farb i kredek, odwzorowywanie zwierząt i postaci z bajek, 

ciekawe wzory właściwe dla płci i wieku. Zajęcia kreatywne, wzory na dłoniach, dobieranie fryzur i detali.  

 



10. „Unikatowy papier pakunkowy ”- wykonanie papierów ozdobnych techniką druku stemplowego, szablonu i techniki ebru z użyciem 

farb akrylowych i wodnych, mieszanie technik. 

 

WOKÓŁ DOBREGO STYLU I MODY  

 

11. „ Rysunek żurnalowy w projektowaniu mody”. Jak proporcjonalnie  narysować postać w rysunku żurnalowym; techniki rysunkowe i 

malarskie do wykonywania kompozycji plastycznych. Wykonanie  planszy  projektowej. 

 

12. „Zastosowanie zasad kolorystyki i kompozycji w projektowaniu odzieży” – poznanie zasad dobierania narzędzi i materiałów do 

wykonywania kompozycji kolorystycznych. Kolory zimnie i ciepłe. Zastosowanie koloru w ubiorze. Zasada symetrii i asymetrii w 

projektowaniu. Wykonanie projektów oraz form przestrzennych na manekinie. 

 

13. „Dobieranie wyrobów odzieżowych do typu sylwetki” – linie mody, fason ubioru, styl odzieży, typ figury. Dobieranie ubioru do typu 

sylwetki. Zadania projektowe na szablonach postaci.  

 

14. „Projektanci  mody”  – charakterystyka wybranych projektantów mody na przykładzie kolekcji ubioru : Coco Chanel, Christian Dior, 

Emilio Pucci, Hubert de Givenchy, Valentino, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Gianni Versace, i inni. 

 

15. „Ubiór unikatowy” – omówienie wyrobu unikatowego jako dziedziny właściwej dla sztuki współczesnej. Podanie przykładów 

unikatowych pokazów mody i omówienie ich znaczenia. Wykonanie sukien unikatowych z papieru, folii, patyków, sznurków. 

Drapowanie formy na manekinie. 

  

 


