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OFERTA DLA SZKÓŁ
8. W przypadku problemów technicznych podczas zajęć on line uniemożliwiających przeprowadzenie spotkania zostanie zorganizowany nowy termin warsztatów.

1. Zapisy na wszystkie działania edukacyjne dla
szkół i przedszkoli prowadzimy od 5 września
2022 r. bezpośrednio w głównej siedzibie
Galerii – Rynek Kościuszki 4, w godz. 8.00 –
16.00 lub pod numerem telefonu: 786 868 457
/ 85 652 32 77. W przypadku zajęć odbywających się w przy ul. Wiktorii 5 – pod numerem
telefonu: 515 837 200, ul. Waryńskiego 24a –
85 652 22 44.

9. Białostocka Karta Dużej Rodziny uprawnia
do 50% zniżki na lekcje muzealne i warsztaty
odbywające się stacjonarnie. Prosimy, aby
nauczyciel wcześniej przygotował wszystkie
karty i przedłożył je kasjerowi przed zakupem
biletów.

2. W trakcie zapisów prosimy o podanie numeru
telefonicznego i adresu mailowego, co ułatwi
nam kontakt z Państwem.

10. W przypadku rezygnacji z wizyty prosimy
o wcześniejsze telefoniczne powiadomienie.

3. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00.

11. Nauczyciele są zobowiązani do pozostania
z klasą przez cały czas trwania lekcji oraz biorą
odpowiedzialność za dyscyplinę i zachowanie
uczniów.

4. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem
naszą ofertą w głównej siedzibie Galerii proponujemy grupom, w ciągu roku szkolnego,
maksymalnie trzy wizyty (w tym, przynajmniej
jedna lekcja muzealna).

12. Bardzo prosimy, by każdy uczeń miał obuwie
na zmianę.

5. Jedna osoba może zapisać maksymalnie dwie
klasy na cykl zajęć.

13. Galeria zastrzega sobie prawo odwołania lekcji lub warsztatów.

6. Jeżeli dzieci nie uczestniczyły wcześniej
w naszych zajęciach, sugerujemy, aby spotkania rozpocząć od lekcji Śladami Ludomira
Sleńdzińskiego – pierwsza wizyta w Galerii.

14. Wszelkie uwagi i zapytania prosimy kierować
na adres: i.korolczuk@galeriaslendzinskich.pl
lub telefonicznie: 786 868 457.
15. W związku z pandemią na terenie Galerii będą
obowiązywały aktualne na dany moment
wymogi sanitarne.

7. Opłatę za lekcje i warsztaty stacjonarne pobieramy bezpośrednio przed zajęciami (płatność
gotówką), płatność za zajęcia on line należy
uiścić przelewem (nr konta: 36 1240 1154
1111 0010 3579 6902).

5

LEKCJE MUZEALNE

PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY I-III

1.

Śladami Ludomira Sleńdzińskiego – pierwsza wizyta w Galerii
PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY I-III

LEKCJE MUZEALNE

PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY I-III

3.

CZAS TRWANIA:

CZAS TRWANIA:

ok. 60 min
OPŁATA: 8 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
portrety ludzi, których miał okazję spotkać. Dzieci
odnajdują na ekspozycji autoportret malarza oraz
jego prace rzeźbiarskie. Mają też szansę porównać
twórczość artysty z dziełami jego ojca i dziadka.
Poprzez zabawę odkrywają tajemnice warsztatu
plastyka oraz uczą się podstawowych pojęć związanych ze sztuką.

Jest to pierwsze spotkanie z twórczością i dziejami
rodu Sleńdzińskich. W trakcie zajęć dzieci stają się
odkrywcami nieznanej dla nich dotąd przestrzeni
muzealnej, oswajają się z nią i doświadczają wieloma zmysłami. Podróżując po wystawie z walizką
Ludomira Sleńdzińskiego poznają widziane okiem
artysty pejzaże wybranych miast Europy, a także

2.

Mieszkańcy obrazów – czyli prawie wszystko o portrecie
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY II-III

CZAS TRWANIA:

ok. 60 min
OPŁATA: 8 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
oraz poznają różne sposoby ujęcia osoby portretowanej. Spotkanie będzie też okazją do rozmów
o podobieństwie i emocjach. Na dzieci czekają
interaktywne zadania, ćwiczenia pobudzające
wyobraźnię. Na zakończenie proponujemy
zabawę w żywe obrazy – pozowanie chętnych
dzieci na tle portretowym z rekwizytami.

Jak myślicie czy portret może nam zdradzić
kim była uwieczniona na nim osoba? Czym się
zajmowała i co lubiła? A gdyby obrazy mogły
przemówić, co by nam opowiedziały sportretowane postacie? Na te pytania spróbujemy sobie
odpowiedzieć podczas lekcji o sztuce portretu.
Uczestnicy dowiedzą się jak powstaje portret
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Muzyczne inspiracje
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY II-III

ok. 60 min
OPŁATA: 8 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
motywów muzycznych, także tych namalowanych i wyrzeźbionych. Dzieci wysłuchają krótkich
utworów i spróbują przedstawić muzykę językiem
plastyki – wykonają abstrakcyjną kompozycję graficzną i przestrzenną.

Podczas spotkania zastanowimy się, czy muzykę
można namalować? W formie pokazu multimedialnego zaprezentujemy dzieła, w których
muzyka stanowiła inspirację dla artysty. Wspólnie
poszukamy na ekspozycji instrumentów oraz

4.

Abstrakcja! NOWOŚĆ
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY II-III

CZAS TRWANIA:

ok. 60 min
OPŁATA: 8 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
Puścimy wodze fantazji i na suchościeralnych
tablicach będziemy samodzielnie mnożyć przykłady coraz to ciekawszych abstrakcji. Stworzymy
też abstrakcyjne przeźrocza, które wyświetlimy
w przestrzeni Galerii.

To niezwykła lekcja o frapującej wszystkie dzieci
sztuce abstrakcyjnej. Poszukamy odpowiedzi na
pytania: Czym jest abstrakcja? Jak ją stworzyć?
Co się za nią kryje? Poznamy przykłady dzieł abstrakcyjnych, odszukamy je także na wystawie.
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LEKCJE MUZEALNE

PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY I-III

5.

W pracowni malarza
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY II - III

LEKCJE MUZEALNE

PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY I-III

7.

CZAS TRWANIA:

CZAS TRWANIA:

ok. 60 min
OPŁATA: 8 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
ucierać z wodą i żółtkiem. Efektem lekcji jest stworzenie farby temperowej i olejnej oraz porównanie
ich właściwości. Chętne dzieci pozują do zdjęcia,
przebrane za artystę malarza.

W trakcie barwnie opowiadanej, ilustrowanej
pokazem slajdów historii dawnego malarstwa,
dzieci poznają etapy powstawania obrazu oraz tajniki procesu wytwarzania farb. Odkrywają pochodzenie barwników i mają okazję samodzielnie je

6.

W pracowni rzeźbiarza
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY II – III

CZAS TRWANIA:

ok. 60 min
OPŁATA: 8 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
multimedialny prezentujący formy przestrzenne,
wykonane w różnych materiałach i okresach – od
starożytności, po czasy współczesne. Omawiamy
również etapy pracy snycerza i prezentujemy
wykorzystywane przez niego narzędzia.

Czym jest rzeźba? Jak odróżnić ją od płaskorzeźby? Z czego powstaje? Jak pracują rzeźbiarze?
Na te pytania poszukamy odpowiedzi w trakcie
spotkania. Dzieci poznają różne materiały i narzędzia rzeźbiarskie. Zajęciom towarzyszy pokaz
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Fakty o fakturze
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY II-III

ok. 60 min
OPŁATA: 8 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
artysta, aby w swoim dziele wiernie oddać charakter powierzchni? Czym jest faktura malarska? Na
te pytania uczestnicy sami poszukają odpowiedzi
oglądając eksponaty pod lupą.

Uczestnikom proponujemy ciekawe zabawy aktywizujące zmysł dotyku. Dzieci badają różnorodność faktur, które ich otaczają, szukają powierzchni
szorstkich, puszystych i chropowatych. A co robi

8.

Podróże z klawesynem
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY II-III

CZAS TRWANIA:

ok. 60 min
OPŁATA: 8 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
jest też okazją do rozmowy o barokowej historii naszego miasta i świetności mecenatu Jana
Klemensa Branickiego. Na dzieci czekają liczne
atrakcje – m.in. zagadki muzyczne, pozowanie na
tle makiety z epoki.

Czy wiecie kiedy wymyślono klawesyn? Czym
różni się od pianina? I co urzekło Litę Sleńdzińską
w muzyce klawesynowej? Jeśli nie, zapraszamy
na lekcję muzealną, podczas której odbędziemy
wirtualną podróż do czasów, gdy klawesyn rozbrzmiewał w każdym niemal pałacu. Spotkanie
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LEKCJE MUZEALNE

PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY I-III

9.

Przepis na kompozycję
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY II-III

CZAS TRWANIA:

ok. 60 min
OPŁATA: 8 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
wprowadzić napięcie, dynamikę bądź chaos.
Przygotowane podczas lekcji ciekawe działania
praktyczne uczą jak komponować, żeby stworzyć
dobry, interesujący obraz. Wyniesiona z zajęć
praktyczna wiedza może okazać się przydatna nie
tylko w działaniach plastycznych.

Lekcja ma na celu uwrażliwienie dzieci na tworzenie ciekawego układu pracy plastycznej. Uczy
umiejętności kreowania przestrzeni, zestawiania
kolorów, kształtów i wielkości - tak, by osiągnąć
zamierzony efekt końcowy. Świadomie komponując poszczególne elementy można uzyskać spokojną, harmonijną pracę statyczną lub

10.

LEKCJE MUZEALNE

PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY I-III

11.

Laboratorium barw - eksperymenty z kolorem
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASA III

CZAS TRWANIA:

ok. 60 min
OPŁATA: 8 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
złudzeniami optycznymi, a także odkryją koło
barw. Nauczą się rozróżniać kolory podstawowe
i pochodne oraz ciepłe i zimne, a następnie rozpoznają je na dziełach sztuki.

Lekcja ma charakter doświadczalny. Dzieci uczestniczą w licznych eksperymentach związanych
z oddziaływaniem światła na odbiór koloru, m.in.
staną się świadkami powstawania tęczy! Podczas
zajęć uczestnicy zaskakiwani będą różnymi

Tajemnice ramy do obrazu
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY II - III

CZAS TRWANIA:

ok. 60 min
OPŁATA: 8 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
ramiarskiego faux pas. Poznają ramy, które zaprojektował Ludomir Sleńdziński i dopasują je do
odpowiednich prac malarskich. Na dzieci czekają
zadania zespołowe i działania praktyczne.

Uczestnicy spotkania przekonają się, że rama jest
niezwykle ważnym elementem dopełniającym
obraz, a także może być samoistnym dziełem
sztuki. Dowiedzą się jakie są rodzaje ram i jak je
odpowiednio dobrać do obrazu, by nie popełnić
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LEKCJE MUZEALNE

SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY IV-VIII, SZKOŁA ŚREDNIA

12.

Z portretem przez wieki
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY IV-VIII

CZAS TRWANIA:

ok. 80 min
OPŁATA: 10 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
była osoba portretowana? Czym się zajmowała
i co lubiła? Lekcja jest interaktywna, prowadzona
w podziałach na grupy, aktywizująca wszystkich uczestników. Na zakończenie proponujemy
zabawę w żywe obrazy – pozowanie chętnych
uczniów na tle portretowym z rekwizytami.

Lekcja jest opowieścią o sztuce portretowej od
czasów starożytnych po współczesne, ilustrowaną pokazem slajdów. Jest też doskonałą okazją do bliższego poznania twórczości Ludomira
Sleńdzińskiego. Uczestnicy dowiedzą się jakie
mogą być rodzaje portretu i ujęcia osoby portretowanej. Zastanowimy się czy portret zdradza kim

13.

Eksponat pod lupą
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY IV-VIII

CZAS TRWANIA:

ok. 80 min
OPŁATA: 10 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
także stan zachowania dzieła oglądając jego
fragmenty pod lupą. Wszystkie informacje będą
notowane na specjalnie przygotowanych kartach
pracy, które pod koniec spotkania zostaną zaprezentowane przez wszystkie grupy.

Uczestnicy spotkania zapoznają się ze stałą ekspozycją Galerii i twórczością rodu Sleńdzińskich,
a następnie pracując w grupach poddadzą analizie wybrane działo sztuki. Krok po kroku „rozbiorą”
je na czynniki pierwsze określając technikę pracy,
jej kolorystykę, kompozycję i perspektywę. Ocenią
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LEKCJE MUZEALNE

SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY IV-VIII, SZKOŁA ŚREDNIA

14.

Fabrykanci i artyści
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY IV-VIII

CZAS TRWANIA:

ok. 90 min
OPŁATA: 15 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: ul. Waryńskiego 24a
ZAPISY: 85 652 22 44
instalację z magnesami. W części praktycznej
każdy uczestnik wykona własny magnes.

Warsztaty przybliżające historię Białegostoku
z okresu II Rzeczpospolitej. Postacie fabrykantów
i artystów prezentowane są poprzez interaktywną

15.

Długie/drugie życie mitu - lekcja o starożytnej mitologii
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY IV-VIII, SZKOŁA ŚREDNIA

CZAS TRWANIA:

ok. 80 min
OPŁATA: 10 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
dziedzinach współczesnego życia – od astronomii po sztuki plastyczne. Na uczestników czekają
liczne zadania, aktywności i praca w grupach,
które ułatwią zrozumienie zawiłości mitologicznego świata.

Zapraszamy na interaktywną lekcję, wprowadzającą uczniów w problematykę starożytnej mitologii oraz jej recepcji w nowożytności. Opowiemy
o upadku dawnego świata oraz o tym, co z niego
zostało do naszych czasów. Przedstawimy popularne mity oraz odszukamy ich ślady w różnych

13

LEKCJE MUZEALNE

SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY IV-VIII, SZKOŁA ŚREDNIA

16.

Średniowieczne wtajemniczenie

SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY IV-VIII, SZKOŁA ŚREDNIA
CZAS TRWANIA: ok. 90 min
OPŁATA: 10 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
CZAS TRWANIA*: ok. 120-180 min
OPŁATA*: 15 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
*Istnieje również rozbudowana wersja lekcji –
poszerzona o warsztaty plastyczne. Po części teoretycznej młodzież wykonuje obraz farbami temperowymi na desce.

Spotkanie jest opowieścią o malarstwie temperowym z pokazem slajdów o sztuce gotyckiej.
Uczniowie poszukują przykładów wykorzystania tej techniki również w twórczości Ludomira
Sleńdzinskiego. Uczestnicy samodzielnie sporządzają farbę temperową oraz wykorzystują ją do
namalowania inicjału.

17.

LEKCJE MUZEALNE

SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY IV-VIII, SZKOŁA ŚREDNIA

18.

Sztuka klasycyzmu
SZKOŁA ŚREDNIA

CZAS TRWANIA:

ok. 80 min
OPŁATA: 10 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
z uczniami, kartę edukacyjną, praktyczne eksperymenty w zakresie klasycznych proporcji i złotego
podziału, krótkie ćwiczenia ze szkicu postaci oraz
test na upodobania klasyczne lub antyklasyczne.

Lekcja poświęcona jest estetyce dominującej w sztukach plastycznych w końcu XVIII i na
początku XIX wieku w Europie, Polsce, w tym
także w Białymstoku. Proponujemy multimedialnie ilustrowany wykład prowadzony w dialogu

Szalone awangardy
SZKOŁA ŚREDNIA

CZAS TRWANIA:

ok. 80 min
OPŁATA: 10 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
o różnych poglądach artystycznych. W ten sposób
wyłonią się: fowiści, futuryści, kubiści, surrealiści
i abstrakcjoniści, którzy podejmą burzliwą dyskusję o sztuce i jej funkcjach. Omówione zostaną
również polskie osiągnięcia I połowy XX wieku
w dziedzinie malarstwa, rzeźby, architektury i rzemiosła artystycznego.

Jakie zmiany w sztuce przyniósł początek XX
wieku? Dlaczego artyści odrzucili dotychczasowy
porządek? Kto był odpowiedzialny za największą
rewolucję w dziejach sztuki? To tylko kilka z licznych pytań, na które poszukamy odpowiedzi podczas spotkania. W trakcie zajęć uczniowie wcielają
się w rolę jednego z awangardowych artystów,
by następnie wspólnie stworzyć ugrupowania

14

15

SPACERY EDUKACYJNE

PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA

19.

Olimp w Białymstoku. Śladami antycznych mitów
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY VI-VIII, SZKOŁA ŚREDNIA

CZAS TRWANIA:

ok. 90 min
OPŁATA: 15 zł za osobę - minimalna liczba osób w grupie: 10 (cena obejmuje opiekę
przewodnika, mapy, zadania, przypinki)
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
mieszczańskich. By móc śledzić trasę spaceru uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowaną mapę miasta
z zaznaczonymi stacjami. Dodatkowo mapa wyposażona jest w QR kody z nagraniami objaśniającymi skrótowo poszczególne obiekty, tak by móc przypomnieć
sobie omawiane treści po zakończeniu spaceru (np.
w domu lub w szkole). Do spaceru opracowane zostały
także karty z zadaniami i quizami, które tematycznie
związane są z konkretną stacją.

Zapraszamy młodzież na mitologiczny spacer ulicami
Białegostoku z przewodnikiem. Opowiemy Wam
o motywach rodem ze starożytnych wierzeń, zaklętych
w otaczającej nas architekturze – zarówno na terenie
Pałacu Branickich, jak i w wybranych punktach przestrzeni miejskiej. Przypomnimy najciekawsze greckie
i rzymskie opowieści, wywołamy ze śródziemnomorskiej przeszłości duchy nieugiętych herosów. Zwrócimy
uwagę, jakie ponadczasowe wartości i znaczenia
uosabiały bóstwa olimpijskie w oczach szlachty i elit

WARSZTATY PLASTYCZNE

PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA

20.

Warsztaty plastyczne – techniki mieszane
PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA

CZAS TRWANIA:

ok. 60 min (uzależniony od wykorzystywanej techniki i wieku uczestników)
OPŁATA: 10 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
się aktualna wystawa, ilustracje prezentowane
w formie pokazu multimedialnego czy też opowieść edukatora. Istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia tematu. Zajęcia kończymy
stworzeniem wystawy młodych artystów i wspólnie staramy się znaleźć mocne strony każdej pracy.
Technika, temat jak również tempo pracy dostosowane jest do wieku i możliwości uczestników.

Uczestnicy warsztatów w otoczeniu dzieł sztuki
będą mieli okazję sprawdzić się w roli artysty!
Zaproponujemy tradycyjne techniki plastyczne
(np. pastele olejne, kredki metaliczne, farby akrylowe) jednocześnie pokazując jak w niecodzienny
sposób można je wykorzystać, a także łączyć ze
sobą. Uczestnicy wykonują pracę według wskazówek prowadzącego, a inspiracją do działań stanie

21.

Zabawa w przezroczyste
PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY I-III

CZAS TRWANIA:

ok. 60 min
OPŁATA: 15 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
Ostatecznie wykonamy techniką kolażu najlepiej
pasujące do pracy tło, które połączymy wstążką
tworząc plastyczny duet. Praca doskonale sprawdzi się jako upominek na drobne okazje.

Uczestnicy wykonają pracę na przezroczystej
płytce pleksi, której efekty będą się zmieniały
w zależności od zastosowanego przez nas tła.
Będziemy bawić się przykładając pracę do różnych powierzchni i obserwować nowe rezultaty.
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WARSZTATY PLASTYCZNE

PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA

22.

Sztuka na talerzu
SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA

CZAS TRWANIA:

ok. 60 min
OPŁATA: 15 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
naczyń stworzymy autorską dekorację deserowego talerzyka. Wykorzystamy odporne na ścieranie kolorowe markery, także w odcieniach złota
i srebra, tak by efektem końcowym zaskoczyć
wszystkich…

Cz y r ysować możemy tylko na papierze?
Absolutnie nie! Przekonają się o tym uczestnicy warsztatów, którzy tym razem swoje dzieło
wykonają na powierzchni ceramicznego talerza.
Nawiązując do tradycji zdobienia porcelanowych

23.

Przypnij sztukę! Projektujemy przypinki i magnesy
SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA

CZAS TRWANIA:

ok. 60 min
OPŁATA: 15 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
się na nim znaleźć? Właściwie każdy pomysł jest
dobry! Temat jest do uzgodnienia, my proponujemy: Interpretacje obrazów i rzeźb Ludomira
Sleńdzińskiego, zabytki Białegostoku, ornamentalne motywy roślinne czy też portret.

Uczestnicy warsztatów będą mieli niepowtarzalną okazję zaprojektowania i wykonania
swojego własnego profesjonalnego gadżetu
w formie przypinki lub magnesu. Gotowe dzieło
będą mogli przypiąć do plecaka, zawiesić na
lodówce lub kogoś nim obdarować. A co może
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WARSZTATY PLASTYCZNE

PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA

24.

Marbling, czyli magiczne zdobienie papieru
SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA

CZAS TRWANIA:

ok. 60 min
OPŁATA: 15 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
jednorazowej odbitki. Taki zabarwiony papier jest
dziełem sztuki samym w sobie, ale my wykorzystamy go do dalszych działań tworząc wyjątkową
pracę plastyczną.

Podczas warsztatów poznamy starą i niezwykle fascynującą technikę zdobienia papieru.
Użyjemy do tego farb olejnych, naniesiemy
je na powierzchnię wody tworząc magiczne
obrazy, które przeniesiemy na papier w formie

25.

Rzeźba w glinie
SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA

CZAS TRWANIA:

ok. 60 min
OPŁATA: 15 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
rzeźba i płaskorzeźba, by następnie odnaleźć je
na ekspozycji. Zakasujemy rękawy i przemieniamy
bryłę gliny w ciekawą formę plastyczną.

Skąd bierze się glina? Do czego służy? Jakie przedmioty codziennego użytku są z niej wykonane?
W trakcie zajęć spróbujemy rozszyfrować tajemnice tego materiału. Przypomnimy, czym jest
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WARSZTATY PLASTYCZNE

PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA

26.

Plastelinowy relief
SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA

CZAS TRWANIA:

ok. 90 min
OPŁATA: 15 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
farb, by nadać naszym dziełom dodatkowy
blask. Warsztaty będą również okazją do rozmowy o rzeźbiarskiej twórczości Ludomira
Sleńdzińskiego.

Przewartościujemy tradycyjne zastosowanie plasteliny i wykorzystamy ją do stworzenia wyjątkowego reliefu, w którym ukryte będzie całe
bogactwo faktur. Użyjemy także metalizujących

27.

WARSZTATY PLASTYCZNE

PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA

28.

Przygoda z kaligrafią
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY III-VIII, SZKOŁA ŚREDNIA

CZAS TRWANIA:

ok. 80 min
OPŁATA: 15 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
Będą mieli okazję sprawdzić swoją cierpliwość
pisząc piórkiem i atramentem. Dodatkową atrakcją jest wypełniana podczas spotkania broszura
podsumowująca zdobytą wiedzę.

W trakcie lekcji spróbujemy wskrzesić zapomnianą dziś sztukę kaligrafii. Uczestnicy poznają
ilustrowaną pokazem slajdów historię pisma,
dowiedzą się, co to jest kaligrafia i iluminatorstwo.

Noś sztukę! Projektujemy torby
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY III - VIII, SZKOŁA ŚREDNIA

CZAS TRWANIA:

ok. 60 min
OPŁATA: 15 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
tekstyliów i zamienimy bawełniane torby w prawdziwe działo sztuki. A co do nich schowamy…? Na
pewno całe mnóstwo artystycznych wrażeń!

Posiadać torbę z samodzielnie zaprojektowanym i wykonanym wzorem to dopiero gratka!
Podczas warsztatów wykorzystamy papierowe
taśmy maskujące, specjalne spreje oraz mazaki do
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WARSZTATY GRAFICZNE

SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA

29.

Monotypia
SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA

CZAS TRWANIA:

ok. 70 min
OPŁATA: 15 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
pokrytej farbą tafli szkła, następnie odbiją pracę
na papierze. Tak powstałą odbitkę poddadzą dalszym zbiegom plastycznym tworząc jedyne, niepowtarzalne dzieło sztuki.

To technika graficzna, która daje niebywale dużo
możliwości plastycznych, a jej efekt końcowy
nigdy do końca nie jest przez nas przewidziany.
Uczestnicy wykonują rysunek patykiem na

30.

WARSZTATY GRAFICZNE

SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA

31.

Sztuka linorytu
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY III-VIII, SZKOŁA ŚREDNIA

CZAS TRWANIA:

ok. 90 min
OPŁATA: 15 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
opracowanie matrycy oraz wykonanie odbitki.
Uczniowie najpierw projektują wzór, przenoszą
go na linoleum i wycinają specjalnymi rylcami.
Ostatnim etapem jest odbicie pracy na papierze.

Uczestnicy warsztatów poznają zasady pracy oraz
podstawowe narzędzia grafika. Odkrywają etapy
powstawania linorytu – jednej z technik grafiki
artystycznej. Efektem lekcji jest samodzielne

Kolograf
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY II-VIII, SZKOŁA ŚREDNIA

CZAS TRWANIA:

ok. 70 min
OPŁATA: 15 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
przyklejając ułożoną wcześniej kompozycję
z pociętego papieru, następnie pokrywamy całość
farbą do grafiki, przeciskamy pod prasą i pierwsza
odbitka gotowa!

Ta tajemniczo brzmiąca technika graficzna wcale
nie jest trudna w wykonaniu! Wystarczy dobry
pomysł, sprawne operowanie nożyczkami i odrobina cierpliwości, a efekty będą zaskakujące!
Pracę rozpoczynamy od przygotowania matrycy
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LEKCJE I WARSZTATY WOKÓŁ FOTOGRAFII
PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA

32.

Dzień dobry, uśmiech proszę! - zwiedzanie Galerii Fotografii
PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA

CZAS TRWANIA:

ok. 60 min
OPŁATA: 8 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: ul. Wiktorii 5
ZAPISY: 515 837 200
W programie zwiedzania przewidziano oprowadzanie po aktualnej wystawie oraz dyskusję na temat
ekspozycji. Przybliżona zostanie również historia
siedziby Galerii - drewnianej willi na Bojarach oraz
zasady funkcjonowania muzeum i galerii.

Zwiedzanie Galerii Fotografii nie może się obejść
bez zdjęć. Zarówno tych na wystawie, jak i tego,
które zrobimy sobie wspólnie na zakończenie
zajęć. Każdy z uczestników otrzyma grupową fotografię, wydrukowaną od razu w Galerii.

33.

Cyjanotypia
SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA

CZAS TRWANIA:

ok. 90 min
OPŁATA: 15 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: ul. Wiktorii 5
ZAPISY: 515 837 200
a następnie wykonają własną odbitkę. Na światłoczułym papierze ułożą kompozycję z liści,
kwiatów, wstążek i innych obiektów tworząc unikatowe dzieło. Będziemy potrzebować promieni
słonecznych, dlatego część zajęć odbędzie się na
świeżym powietrzu.

Warsztaty fotograficzne przedstawiające jedną
z jej najstarszych technik - cyjanotypię. Ta niezwykła technika fotograficzna wykorzystując
właściwości chemiczne soli żelaza, pozwala uzyskać odbitki w pięknym niebieskim kolorze, bez
użycia aparatu. Przekonają się o tym uczestnicy
warsztatów, którzy poznają specyfikę cyjanotypii,
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LEKCJE I WARSZTATY WOKÓŁ FOTOGRAFII
PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA

34.

Fotomontaż
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY II - VIII, SZKOŁA ŚREDNIA

CZAS TRWANIA:

ok. 60 min
OPŁATA: 10 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: ul. Wiktorii 5
ZAPISY: 515 837 200
fotografowie. Na zajęciach oprócz pracy plastycznej, na uczestników zajęć czeka też prezentacja
najciekawszych fotomontaży z historii fotografii,
które mogę stać się inspiracją do dalszych twórczych eksperymentów.

Tworzenie własnej historii jest niesamowitą przygodą. A na to właśnie pozwala fotomontaż! I chociaż teraz do takich celów służy często komputer,
tym razem wszelkie modyfikacje będziemy tworzyć na papierze, tak jak kiedyś wykonywali to też

35.

Fotokonstrukcja
SZKOŁA ŚREDNIA

CZAS TRWANIA:

ok. 80 min
OPŁATA: 10 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: ul. Wiktorii 5
ZAPISY: 515 837 200
Na warsztatach będziemy konstruować obraz fotografię. Poznamy środki, które pozwolą nam
jak najlepiej osiągnąć efekt nowoczesnego zdjęcia. Odpowiemy na pytania: jaką zastosować perspektywę, jak kadrować otaczającą rzeczywistość,
a także jak wszystkie elementy złożyć w spójną
kompozycję.

Tworzenie konstrukcji było głównym celem
artystów XX wieku, a popularna wówczas abstrakcja uczyła dyscypliny kompozycji, poszukiwania wśród otaczającego nas świata geometrycznych elementów: koła, trójkąta, linii
prostej. Tą samą ścieżką pójdziemy też na zajęciach z fotokonstrukcji, bo fotografia również
niezwykle ciekawie rozwijała się w tym kierunku.
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LEKCJE I WARSZTATY WOKÓŁ FOTOGRAFII
PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA

36.

Fotoreportaż
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY IV - VIII, SZKOŁA ŚREDNIA

CZAS TRWANIA:

ok. 80 min
OPŁATA: 10 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: ul. Wiktorii 5
ZAPISY: 515 837 200
polega praca fotoreportera i jak zrobić dobrze
fotoedycję zdjęć. Uczestnicy spotkania poprzez
pracę w grupie będą mogli uczyć się czytania
fotografii, a także budowania historii każdego
zdjęcia lub też ich serii.

Czy można za pomocą zdjęć opowiedzieć historię? A jeśli tak, to które zdjęcie, wybrać by każdy
mógł ją właściwie odczytać? Na lekcji o fotoreportażu poznamy odpowiedź na te pytania. Ponadto,
dowiemy się, czym jest fotoreportaż, na czym

37.

Kilka obrazów o…
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY VI - VIII, SZKOŁA ŚREDNIA

CZAS TRWANIA:

ok. 80 min
OPŁATA: 10 zł za osobę, 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
MIEJSCE: ul. Wiktorii 5
ZAPISY: 515 837 200
im. Sleńdzińskich przy ul. Wiktorii 5. Na zajęcia
przygotowana zostanie prezentacja wybranych
dzieł skupionych wokół określonej tematyki,
o których później będziemy dyskutować i uczyć
się interpretacji dzieł sztuki.

„Kilka obrazów o…” to krótka podróż do świata
sztuki, w czasie której zobaczymy dzieła artystów
z różnych epok, a także z odmiennych dziedzin
sztuki – malarstwa, fotografii, rzeźby, architektury
czy filmu. Wybór tych kilku „obrazów” powiązany
jest z aktualną wystawą prezentowaną w Galerii
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EDUKACJA NA ODLEGŁOŚĆ

PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA

38.

Tajemnice Heleny – lekcja na wynos

PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY I-III
CZAS TRWANIA: ok. 60 min
OPŁATA: 8 zł za osobę (film, karty pracy, scenariusz warsztatów)
lub 30 zł za grupę w przypadku udostępnienia materiałów drogą mailową (opcja
bez naklejek, nauczyciel drukuje materiały we własnym zakresie)
ODBIÓR MATERIAŁÓW: Rynek Kościuszki 4
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
z najbardziej intrygujących obrazów Ludomira
Sleńdzińskiego oraz próbuje rozwikłać jego tajemnice: Kim jest spoglądająca na nas tajemniczo
kobieta z portretu? Gdzie się znajduje? Co kryje się
za uchylonymi drzwiami? W projekcji nie zabraknie
także informacji o trudnej sztuce portretowania,
a także niezwykłej technice, którą artysta wykorzystał w prezentowanym dziele.

Tajemnice Heleny to zdalna lekcja, która realizowana jest w szkole na podstawie przygotowanych
materiałów. Doskonale wprowadza najmłodszych
w świat sztuki, a także zachęca do późniejszej wizyty
w muzeum. Pakiet lekcyjny składa się z filmu, scenariusza warsztatów plastycznych oraz kart pracy
z naklejkami, które nauczyciel realizuje w dogodnym terminie. Film opowiada historię jednego

39.

Poznajmy mistrza! – lekcja on line
PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY I-VIII

CZAS TRWANIA:

30-45 min
OPŁATA: 80 zł za grupę
MIEJSCE: platforma ZOOM
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
opowieść edukatora przeplatana jest zabawami,
zagadkami i quizami, dostosowanymi do wieku
i możliwości percepcyjnych uczestników.

Podczas interaktywnego spotkania uczestnicy poznają bogatą twórczość Ludomira
Sleńdzińskiego, a na jej przykładzie utrwalą
wiedzę z zakresu sztuki. Ilustrowana slajdami
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EDUKACJA NA ODLEGŁOŚĆ

PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA

40.

Mieszkańcy obrazów – lekcja on line
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY I-III

CZAS TRWANIA:

45 min
OPŁATA: 80 zł za grupę
MIEJSCE: platforma ZOOM
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
Uczestnicy dowiedzą się jak powstaje portret
oraz poznają różne sposoby ujęcia osoby portretowanej. Spotkanie będzie też okazją do rozmów
o podobieństwie i emocjach. Na dzieci czekają
interaktywne zadania, ćwiczenia pobudzające
wyobraźnię.

Jak myślicie czy portret może nam zdradzić
kim była uwieczniona na nim osoba? Czym się
zajmowała i co lubiła? A gdyby obrazy mogły
przemówić, co by nam opowiedziały sportretowane postacie? Na te pytania spróbujemy sobie
odpowiedzieć podczas lekcji o sztuce portretu.

41.

EDUKACJA NA ODLEGŁOŚĆ

PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA, SZKOŁA ŚREDNIA

42.

Pastelowe kreacje – warsztaty on line
PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY I-III

CZAS TRWANIA:

ok. 60 min
OPŁATA: 80 zł za grupę
MIEJSCE: platforma ZOOM
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
stanie się aktualna pora roku. Istnieje możliwość
wcześniejszego uzgodnienia tematu.
Samemu należy przygotować: zestaw pasteli olejnych, czarna kartka A4 (blok techniczny), wycinanki, klej, nożyce.

Bohaterem spotkania staną się pastele olejne.
Pokażemy jak w niecodzienny sposób można je
wykorzystać i jak połączyć z innymi technikami
plastycznymi. Uczestnicy wykonają pracę według
wskazówek prowadzącego, a inspiracją do działań

Przepis na kompozycję – lekcja on line
SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY II – VIII

CZAS TRWANIA:

45-60 min
OPŁATA: 80 zł za grupę
MIEJSCE: platforma ZOOM
ZAPISY: 786 868 457, 85 652 32 77
Przygotowane podczas lekcji ciekawe działania
praktyczne uczą jak komponować, żeby stworzyć
dobry, interesujący obraz. Wyniesiona z zajęć
praktyczna wiedza może okazać się przydatna nie
tylko w działaniach plastycznych.
Na spotkanie należy przygotować: dwie kartki
z bloku technicznego A4, wycinanki (lub ścinki
kolorowych kartek), nożyczki, klej, czarny mazak.

Lekcja ma na celu uwrażliwienie dzieci na tworzenie ciekawego układu pracy plastycznej. Uczy
umiejętności kreowania przestrzeni, zestawiania
kolorów, kształtów i wielkości - tak, by osiągnąć
zamierzony efekt końcowy. Świadomie komponując poszczególne elementy można uzyskać spokojną, harmonijną pracę statyczną lub
wprowadzić napięcie, dynamikę bądź chaos.
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SPOTKANIA DLA NAUCZYCIELI
KADRA NAUCZYCIELSKA

WARSZTATY DLA CIEBIE
43.

Historia otwiera
NAUCZYCIELE

KOORDYNACJA:
DZIEŃ I GODZINA:
OPŁATA:
MIEJSCE:
ZAPISY:

Monika Marciniak
sobota, 10:00 – 11:30
zajęcia bezpłatne
ul. Waryńskiego 24a
85 652 22 44
zmianami wystaw, które prezentowane są od jednego do trzech miesięcy.
Informacje o tematach i terminach spotkań będą
umieszczanie na stronie www.galeriaslendzinskich.pl w zakładce edukacja.

Spotkania dla nauczycieli, edukatorów, animatorów dające możliwość poznania historii białostockich Żydów. Punktem wyjścia do spotkań
będą wystawy czasowe prezentowane przy ulicy
Waryńskiego 24 a. Rytm zajęć jest związany ze

30

ROSNĘ W SZTUKĘ

WARSZTATY CZARNO-BIAŁE

DZIECI I MŁODZIEŻ 6-18 LAT

ZAJĘCIA PROWADZI:
DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ:
OPŁATA:
MIEJSCE:
TELEFON:
ZAPISY:

zespół Edukacji u Sleńdzińskich
od poniedziałku do piątku, 15.30 – 17.00
300 zł za semestr 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
Rynek Kościuszki 4 / ul. Waryńskiego 24a
786 868 457, 85 652 32 77
zapisy nowych uczestników: 19 września bezpośrednio w oddziale przy Rynku Kościuszki 4
lub pod numerem telefonu: 786 868 457, w godz. 8.00 – 16.00
uczestnicy kontynuujący naukę proszeni są o potwierdzenie swego udziału w zajęciach do 15 września

i środki wyrazu. Warsztaty odbywają się od poniedziałku do piątku, w różnych grupach wiekowych.
Roczny cykl zakończony jest wystawą prac uczestników oraz publikacją katalogu z wybranymi dziełami młodych twórców.

Kontynuujemy cieszące się wielką popularnością
plastyczne popołudnia dla dzieci i młodzieży.
Każdy tu ma szansę odkryć w sobie artystyczny
potencjał. Poprzez regularny kontakt ze sztuką
doskonalimy zdolności manualne, rozwijamy
talent plastyczny, poznajemy różnorodne techniki
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MŁODZIEŻ 13+

ZAJĘCIA PROWADZI:
DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ:
OPŁATA:
MIEJSCE:
TELEFON:
ZAPISY:

Joanna Popko
piątki, 17.00 – 18.30
300 zł za semestr 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
ul. Wiktorii 5
786 868 457, 85 652 32 77
zapisy nowych uczestników: 19 września bezpośrednio w oddziale przy Rynku Kościuszki 4
lub pod numerem telefonu: 786 868 457, w godz. 8.00 – 15.00
uczestnicy kontynuujący naukę proszeni są o potwierdzenie swego udziału w zajęciach do 15 września

dużych formatach, przy sztalugach i w otoczeniu
dzieł sztuki fotograficznej. Oprócz martwej natury
wgłębimy się w studium postaci oraz planujemy
zajęcia plenerowe. Główne techniki to rysunek
ołówkiem, węglem i tuszem.

Zapraszamy miłośników rysunku oraz młodzież
przygotowującą się do studiów artystycznych
i architektonicznych. Będziemy szkolić oko szukając proporcji, odkrywać fakturę i umiejętnie przenosić ją na papier, doskonalić własny styl i indywidualną kreskę. A to wszystko na profesjonalnie: na
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SZTUKA NA EKRANIE

FOTO-WTOREK JUNIOR

DZIECI I MŁODZIEŻ 10-14 LAT

ZAJĘCIA PROWADZI:
DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ:
OPŁATA:
MIEJSCE:
TELEFON:
ZAPISY:

Robert Gudewicz
poniedziałki, 17.00 – 19.30 (dwa razy w miesiącu)
250 zł za semestr 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
Rynek Kościuszki 4
786 868 457, 85 652 32 77
zapisy od 20 września

kompozycji, tajemnicy barw, będziemy też fotografować i poddawać nasze zdjęcia obróbce.
Zapraszamy dzieci i młodzież, która chce odnaleźć
w sobie designerski potencjał i spróbować swoich
sił w profesji grafika!

To nowość w naszej ofercie - zajęcia dla tych, którzy chcą dowiedzieć się jak można kreatywnie
wykorzystać nowoczesne technologie. Podczas
warsztatów będziemy śledzić przebieg procesu
tworzenia ciekawych grafik i stworzymy własne, oryginalne projekty. Nauczymy się zasad
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MŁODZIEŻ 15+

ZAJĘCIA PROWADZI:
DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ:
OPŁATA:
MIEJSCE:
TELEFON:

Andrzej Górski
wtorek, 18:00-19.30 (raz w miesiącu)
bezpłatne
ul. Wiktorii 5
515 837 200

doświadczeń. Tym razem, pod okiem specjalisty
w dziedzinie fotografii, także młodsi uczestnicy
będą mogli szlifować swoje umiejętności. Na zajęcia można przynosić swoje prace, by móc wspólnie znaleźć odpowiedzi na różne problemy fotograficzne i lepiej rozwijać swoją pasję.

Foto-Wtorek Junior to nasza najnowsza propozycja skierowana do młodych miłośników fotografii.
Organizowany już od kilku lat w Galerii przy ul.
Wiktorii 5 „Fotowtorek” jest otwartym spotkaniem Studenckiej Agencji Fotograficznej i stanowi
doskonałą okazję do wymiany fotograficznych
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UDŹWIĘKOWIENIE EMOCJI – WARSZTATY PRODUKCJI MUZYCZNEJ

SZTUKA PRZED OBIADEM

MŁODZIEŻ 13+

ZAJĘCIA PROWADZI:
DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ:
OPŁATA:
MIEJSCE:
INFORMACJE DODATKOWE I ZAPISY:

OSOBY DOROSŁE 55+

ZAJĘCIA PROWADZI:

Miss God / Joanna Zubrycka
czwartki, 17:00-19.00
200 zł za miesiąc
ul. Wiktorii 5
missgodmusic@gmail.com

DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ:
OPŁATA:
MIEJSCE:
TELEFON:

rytmami perkusyjnymi, aranżacją i rejestracją
dźwięku. Poznamy podstawy miksowania i dodatkowo pracę z harfą laserową. Wszystko pod czujnym okiem wokalistki i producentki muzycznej –
Joanny Zubryckiej (Miss God).

To jedyne warsztaty podczas których nauczysz
się tworzyć muzykę! Zajęcia są dla osób początkujących. Uczestnicy poznają tworzenie muzyki
w programie Ableton Live, będziemy pracować
z syntezatorem, samplerem, efektami dźwiękowymi. Zajmiemy się kompozycją muzyczną,
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Jowita Wiśniewska
poniedziałki, 10.30 – 12.00
50% zniżki: Karta Aktywnego Seniora
ul. Waryńskiego 24a
85 652 22 44

podzielimy się wrażeniami. Na uczestników czekają również rozmowy o sztuce i ciekawe działania plastyczne. Zapewniamy materiały plastyczne,
kawę i twórczą zabawę.

„Sztuka przed obiadem” to cykl warsztatów dla
osób dojrzałych. Podobnie jak w latach ubiegłych
będziemy rozwijać wrażliwość plastyczną i poznawać warsztat malarski. Poszukamy inspiracji do
tworzenia, poeksperymentujemy z technikami,
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JAK UGRYŹĆ SZTUKĘ?

SZTUKA RELAKSUJE

OSOBY DOROSŁE

ZAJĘCIA PROWADZI:
DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ:
OPŁATA:
MIEJSCE:
TELEFON:

Jowita Wiśniewska
czwartki, 17.00 – 19.00
300 zł za semestr (10 spotkań), 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny / Karta Aktywnego Seniora
ul. Waryńskiego 24a
85 652 22 44

i kolorów, usłyszeć ciekawostki z życia znanych
artystów, a przy tym wspaniale się bawić, te zajęcia są dla Was. Zapewniamy wszystkie materiały
i nie wymagamy wcześniejszego doświadczenia
plastycznego.

Proponujemy osobom dorosłym cotygodniową
porcję sztuki w postaci nietypowego kursu
rysunku i malarstwa. Jeśli czujecie że drzemie
w Was twórczy potencjał, jeśli chcecie poczuć
w sobie pasję tworzenia, poznać tajniki farb
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OSOBY DOROSŁE

ZAJĘCIA PROWADZI:
DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ:
OPŁATA:
MIEJSCE:
TELEFON:

Katarzyna Renata Hryszko
soboty, 11.00 – 13.00
30 zł za zajęcia, 50% zniżki: Karty Dużej Rodziny / Karty Aktywnego Seniora
ul. Legionowa 2
502 138 980

identyczny, a kopia niedoskonała. Może Twoja
interpretacja okaże się ciekawsza? Przyjdź na
warsztat malowania „krok po kroku”, a wyjdziesz
z dziełem mistrza swojego autorstwa.

Masz wciąż puste ramki na ścianie? Już czas
wypełnić je obrazami Twoich ulubionych artystów! Są nieosiągalne? Namaluj je więc sam/
sama! Nic nie szkodzi, że końcowy efekt nie będzie
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SZTUKA OTWIERA

POGADUSZKI PRZY HERBACIE

MŁODZIEŻ I OSOBY DOROSŁE

ZAJĘCIA PROWADZI:
DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ:
OPŁATA:
MIEJSCE:
TELEFON:

Monika Marciniak
niedziela, 11:30 – 13:00 (raz w miesiącu)
bezpłatne
ul. Waryńskiego 24a
85 652 22 44

sztuki wizualnej. Na potrzeby warsztatów zostaną
opracowane pomoce dydaktyczne, będzie też
czas na rozmowy o różnorodnych sposobach
doświadczania sztuki i dzielenie się wrażeniami.

Warsztaty skierowane głównie do osób z niepełnosprawnością wzroku. Cykl spotkań powiązanych z wystawami czasowymi prezentowanymi
przy ulicy Waryńskiego 24a. Celem zajęć jest stworzenie przestrzeni do wielozmysłowego odbioru
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OSOBY DOROSŁE

DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ:

wtorek, 18:00-19.30
OPŁATA: bezpłatne
MIEJSCE: ul. Wiktorii 5
TELEFON: 732 585 222

się miejscem wymiany doświadczeń oraz szansą
na wypracowanie indywidualnego stylu. Dyskusje
prowadzone na różne zagadnienie fotograficzne
pozwalają lepiej opanować warsztat techniczny
i bawić się fotografią.

Pogaduszki przy herbacie to spotkania dla osób
dorosłych zainteresowanych fotografią. Zarówno
tych, którzy są na początku swojej przygody
z fotografią, jak również dla tych, którzy chcą
pogłębić swoje wiadomości i szlifować warsztat.
Cykliczne spotkania w kameralnym gronie stają
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UWAGA! SZTUKA!

RODZINY Z DZIEĆMI 7-11 LAT

DZIAŁANIA RODZINNE
ZAJĘCIA PROWADZI:
DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ:
OPŁATA:
MIEJSCE:
TELEFON:

Izabela Korolczuk
niedziele, 11.00 – 12.30 (raz w miesiącu)
100 zł za semestr (cztery spotkania w semestrze, opiekunowie wstęp bezpłatny), 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
Rynek Kościuszki 4
786 868 457

współczesnych. Na pewno zmierzymy się z kompozycjami przestrzennymi Katarzyny Kobro, spróbujemy powtórzyć ludową dekoracyjność Zofii
Stryjeńskiej, skonstruujemy obraz z figur geometrycznych według przepisu Henryka Stażewskiego,
czy też namalujemy pacynki niczym z obrazów
Tadeusza Makowskiego. Roczny cykl zajęć to przegląd najciekawszych zjawisk w sztuce polskiej dwudziestolecia międzywojennego podany w przystępnej dla dzieci formule.

Zapraszamy rodziny z dziećmi w artystyczną
podróż po polskiej sztuce sprzed stu lat. Dowiemy
się kim byli tworzący wówczas artyści, czym się
fascynowali, z kim się przyjaźnili, jak się ubierali
i oczywiście, co malowali! Każde spotkanie poświęcone będzie wybranej osobowości artystycznej,
której twórczość bądź jedno wybrane dzieło, stanie się inspiracją do wykonania własnej pracy
plastycznej. Rozpoczniemy od sztuki Ludomira
Sleńdzińskiego, by następnie poznać malarzy mu
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SZTUKA NIE BOLI

PSTRYK I JUŻ!

RODZINY Z DZIEĆMI 6-10 LAT

ZAJĘCIA PROWADZI:
DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ:
OPŁATA:
MIEJSCE:
TELEFON:

zespół Edukacji u Sleńdzińskich
niedziele, 11:30 – 13:00 (raz w miesiącu)
100 zł za semestr (cztery spotkania w semestrze, opiekunowie wstęp bezpłatny), 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
ul. Legionowa 2
502 138 980

i możliwość spędzenia czasu w gronie najbliższych. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, a ich
temat nawiązuje do aktualnie prezentowanej
wystawy. Przygotuj się na zagadnienia dotyczące
malarstwa, grafiki i rzeźby.

Zajęcia, w których z pewnością przydadzą się:
chęć rozwiązywania zagadek, potrzeba poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące sztuki
i ochota do wspólnego, rodzinnego tworzenia
prac plastycznych. Interaktywne warsztaty dla
dużych i nieco mniejszych, to świetna zabawa
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RODZINY Z DZIEĆMI 7-12 LAT

ZAJĘCIA PROWADZI:
DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ:
OPŁATA:
MIEJSCE:
TELEFON:

Anna Szymańska-Sierko, Elżbieta Komarzewska
niedziele, 11:00 – 12.30 (raz w miesiącu)
100 zł za semestr (cztery spotkania w semestrze, opiekunowie wstęp bezpłatny), 50% zniżki: Karta Dużej Rodziny
ul. Wiktorii 5
515 837 200

wyobraźni i wspólna zabawa dzieci z opiekunami.
Spotkania odbywają się w siedzibie Galerii na
Bojarach, w drewnianej willi z ogrodem, co daje
możliwość prowadzenia części zajęć na powietrzu.

Zapraszamy na cykl warsztatów twórczych inspirowanych fotografią. Podczas każdego spotkania
uczestnicy będą pracować z wykorzystaniem innej
techniki plastycznej lub fotograficznej. Głównym
celem warsztatów jest rozwijanie twórczej
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KONTAKT
i.korolczuk@galeriaslendzinskich.pl
www.galeriaslendzinskich.pl
/groups/EdukacjauSlendzinskich
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PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA,
SZKOŁA ŚREDNIA

PRZEDSZKOLE, SZKOŁA PODSTAWOWA,
SZKOŁA ŚREDNIA

KADRA NAUCZYCIELSKA

MŁODZIEŻ 15+

MŁODZIEŻ 13+

OSOBY DOROSŁE 55+

OSOBY DOROSŁE

OSOBY DOROSŁE

SZTUKA OTWIERA

MŁODZIEŻ I OSOBY DOROSŁE

POGADUSZKI PRZY HERBACIE
OSOBY DOROSŁE

DZIAŁANIA
RODZINNE

UWAGA! SZTUKA!

RODZINY Z DZIEĆMI 7-11 LAT

SZTUKA NIE BOLI

RODZINY Z DZIEĆMI 6-10 LAT

PSTRYK I JUŻ!

RODZINY Z DZIEĆMI 7-12 LAT

