


Wystawa grafika warsztatowa – ponad 50 prac
– to wydarzenie, które prezentuje dorobek artystyczny dzieci 
z trzech pracowni artystycznych w Mińsku Mazowieckim: 
pracowni działań twórczych do góry nogami,
artkiddo oraz miejskiej szkoły artystycznej.

Wystawa pokazuje zapomnianą technikę grafiki warsztatowej,  
która wymaga skupienia, dokładnego zaprojektowania, 
sumienności oraz staranności i w rezultacie daje unikaty.
Każdy pojedynczy gest, każda czynność wpływa na ostateczny 
kształt grafik. Jest dla nas ważne, aby w dzisiejszych czasach,
kiedy na co dzień dzieci stykają się z popkulturową papką, 
aranżować sytuacje, kiedy mogą doświadczać kontaktu 
z prawdziwą sztuką. Wystawa jest okazją do osobistego spotkania, 
wymiany poglądów, rozmowy w gronie rówieśników i osób 
dorosłych. To wspólne świętowanie i doświadczanie sztuki 
własnej. Ważnym elementem wydarzenia jest też stosunek 
emocjonalny dzieci do prezentowanych prac. Profesjonalna 
wystawa w galerii to okazja do przeżycia całej gamy przyjemnych 
emocji. Duma z własnych osiągnięć, wzmocnienie własnej 
wartości, pozytywne wsparcie działań twórczych dziecka.
Wiemy, że to wydarzenie jest ważne dla naszych małych artystów.
Na co dzień w naszych pracowniach stwarzamy warunki do 
rozwijania pasji i twórczych działań. Warto pokazywać efekty, 
bo choć przede wszystkim jest dla nas ważny proces twórczy, 
wystawę traktujemy jako jego element naszej artystycznej drogi.

Organizatorzy wystawy grafika warsztatowa:
Ewa Zychowicz do góry nogami / Krzysztof Rusiecki miejska 
szkoła artystyczna w Mińsku Mazowieckim



Pracownia działań twórczych
do góry nogami































Szkoła Plastyczna artkiddo

miejska szkoła artystyczna
w Mińsku Mazowieckim
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im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim

uczestnicy

Pracownia działań twórczych do góry nogami
Martyna Kucińska • Hanna Kucharska • Barbara Kucharska
Barbara Antosiewicz • Hanna Malka • Agata Łyczkowska
Zofia Krupa • Marta Noceń • Lena Jurek • Wiola Perłowska
Sara Chłopik • Amelia Kot • Lena Wojda • Amelia Sołowiej
Emilia Jaworska • Wiktoria Włodarek

miejska szkoła artystyczna I stopnia
im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim
Kinga Halagiera • Wiktoria Karpińska • Angelika Wronowska 
Magdalena Kowalczyk • Natalia Komorzycka
Martyna Jakubowska • Oliwia Kondera • Marta Bocheńska 
Wiktoria Dyrkacz • Aleksandra Krzemińska • Kinga Krupa
Adrianna  Ślązak • Kornelia Tadla • Maja Ślązak • Kacper Kuć
Marcelina Komorek • Magdalena Sabak

Szkoła Plastyczna artkiddo
Maria Witowska • Oskar Pawłowski • Dominika Kuć
Wieńczesław Georgiev • Łucja Kosińska • Agnieszka Piętka
Amelia Rozwadowska • Adrianna Wieczorek

organizator

Niniejszy katalog został wydany dzięki wsparciu finansowemu

Burmistrza miasta Mińsk Mazowiecki panu Marcinowi Jakubowskiemu.

Za treści odpowiada Ewa Zychowicz z pracowni do góry nogami

i Krzysztof Rusiecki z miejskiej szkoły artystycznej.

Opracowanie graficzne: Jacek Ambrożewski.

Na okładce wykorzystano pracę Amelii Sołowiej

z pracowni działań twórczych do góry nogami.

Mińsk Mazowiecki, styczeń 2017.
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burmistrz miasta Mińsk Mazowiecki




