Nabór uczestników projektu „Sztuka bez granic”
Muzeum Podlaskie w Białymstoku zaprasza młodych wielbicieli
działań artystycznych do udziału w projekcie edukacyjnym
„Sztuka bez granic”!
Muzeum Podlaskie w Białymstoku zaprasza młodych wielbicieli
działań artystycznych do udziału w projekcie edukacyjnym „Sztuka
bez granic”!
Projekt składa się z trzech części:
Część I - interdyscyplinarne warsztaty z zakresu sztuk pięknych i
nowych mediów wspartych wyjazdami terenowymi. Punktem wyjściu
do rozważań będą zbiory Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
Młodzi uczestnicy wezmą udział w serii warsztatów: rzeźbiarskich,
literackich, malarskich, designerskich, introligatorskie, teatralnych,
warsztatach z digitalizacji w Muzealnej Pracowni Digitalizacji,
warsztatach fotograficznych inspirowanych lokalną architekturą
drewnianą oraz wielokulturowością regionu, warsztatach z
autoprezentacji i spacerach edukacyjnych po Białymstoku. W ciągu
kilku weekendów odbędą się także wyjazdy krajoznawcze m.in. do
Wigier, Stańczyk, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Poczopka,
Supraśla, Kruszynian i Ciechanowca.
Część II - będzie polegała na przygotowaniu wydawnictwa
edukacyjnego, wystawy plenerowej oraz na otwarciu ekspozycji
złożonej z prac uczestników w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego.
Cześć III - projekt zakończy się przeprowadzeniem warsztatów
artystyczno-terapeutycznych w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu
Klinicznym w Białymstoku, przygotowanych na podstawie
utworzonej podczas projektu koncepcji zajęć i publikacji. Wszystkie
działania będą realizowane przez doświadczonych artystów,
animatorów i muzealników związanych z Podlasiem.

animatorów i muzealników związanych z Podlasiem.
Kogo poszukujemy? Stałej grupy uczestników w wieku od 12 do 16
lat
Liczba uczestników: do 15 osób w grupie
Koszt udziału w projekcie: udział w projekcie jest całkowicie
bezpłatny
Rekrutacja trwa: do 31 maja 2019 r., liczba miejsc ograniczona
Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu 509 336 862, mailowo:
k.karpinska@muzeum.bialystok.pl lub osobiście w Muzeum Rzeźby
Alfonsa Karnego oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku przy
ul. Świętojańskiej 17 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 15:00.
Harmonogram spotkań*:
I weekend 1-2.06.2019 r.
Sobota
10:00-11:00 – Oprowadzanie po muzeum
11:00-13:00 – Gr. I – warsztaty rzeźbiarskie, Gr. II – warsztaty
literackie
13:00-14:00 – Przerwa na obiad
14:00-16:00 – Gr. I – warsztaty literackie, Gr. II – warsztaty
rzeźbiarskie.
Niedziela
10:00 - 12:30 – Gr, I. warsztaty literackie, Gr. II – warsztaty
rzeźbiarskie
12:30-13:30 – przerwa na obiad
13:30-16:00 – Gr. I warsztaty rzeźbiarskie, Gr. II – warsztaty
literackie.

II weekend 6-7.07.2019 r.
Sobota:
8:00-20:00 – wyjazd z Białegostoku do
Wigier/Stańczyk/Suwalskiego Parku Krajobrazowy/powrót do
Białegostoku.
Niedziela:
10:00-13:00 – warsztaty malarskie
13:00-14:00 – przerwa na obiad
14:00-16:00 – warsztaty malarskie.
III weekend 3-4.08.2019 r.
Sobota:
9:00-18:00 – wyjazd z Białegostoku do Ciechanowca/Ziołowego
Zakątka/powrót do Białegostoku.
Niedziela:
10:00-13:00 – lokalne inspiracje: warsztaty z designu
13:00-14:00 – przerwa na obiad
14:00-16:00 – lokalne inspiracje: warsztaty z designu.
IV weekend 7-8.09.2019 r.
Sobota:
8:00-17:00 – wyjazd z Białegostoku do
Kruszynian/Poczopka/Supraśla, powrót do Białegostoku.
Niedziela:
10:00-12:00 – grupa I: warsztaty introligatorskie/ grupa II: warsztaty
teatralne
12:30-14:30 – grupa I: warsztaty teatralne/grupa II: warsztaty

12:30-14:30 – grupa I: warsztaty teatralne/grupa II: warsztaty
introligatorskie
14:30-15:00 – obiad.
V weekend 5-6.10.2019 r.
Sobota:
10:00-11:30 – warsztaty z digitalizacji w Muzealnej Pracowni
Digitalizacji
12:00-13:00 – obiad
13:00-16:00 – warsztaty fotograficzne inspirowane lokalną
architekturą drewnianą.
Niedziela:
10:00-12:00 – spacer edukacyjny zabytkowymi ulicami
Białegostoku: zwiedzamy Bojary
12:00-13:00 – obiad
13:00-16:00 - warsztaty fotograficzne inspirowane
wielokulturowością regionu.
VI weekend 19-20.10.2019 r.
Sobota:
10:00-12:00 – spacer edukacyjny
12:00-13:00 – obiad
13:00-16:00 – warsztaty z autoprezentacji.
Niedziela:
14:00-16:00 – zakończenie projektu, promocja wydawnictw i
wręczenie nagród, zapowiedź III etapu projektu
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Serdecznie zapraszamy do udziału!
* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
programie
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

