WARSZTATY
Zapisy od poniedziałku, 27 marca
w Dziale Organizacyjnym Pałacu Młodzieży
tel. 91 422 99 59
pn, śr, czw, pt 8.00-16.00 i wtorek 10.00-18.00

WARSZTATY
Z
KALIGRAFII
ŚREDNIOWIECZNEJ /sobota, godz. 12.0014.00/.
Zapraszamy na warsztaty z kaligrafii
średniowiecznej, a konkretnie z pisma
gotyckiego
Podczas zajęć dowiecie
i nauczycie się, jak posługiwać się tym
łamanym pismem, które rozwijało się w Europie Zachodniej i Środkowej głównie
w krajach kultury niemieckojęzycznej. Pismo to, choć kształtowane w czasach
średniowiecza między XIII a XV w., staje się ostatnimi czasy bardzo popularne.
Przyjdź i poczuj się jak mnich, który w klasztornym skryptorium, oddawał się
sztuce kopiowania manuskryptów.
Warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych. Ilość miejsc
ograniczona. Obowiązują zapisy.
Warsztaty poprowadzi p. Mariola Grochowska – edukator sztuki, absolwentka
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Warszawie, na co dzień prowadząca
Pracownię Plastyczną w Pałacu Młodzieży w Szczecinie. Pani Mariola zajmuje się
różnymi dyscyplinami plastycznymi, m.in. grafiką rysunkiem, batikiem i ceramiką.
GADŻETY ZE ŚWIATA HARREGO POTTERA – WARSZTATY PLASTYCZNE
/sobota, godz. 14.00-16.00/
Warsztaty z rękodzieła poświęcone będą
magicznym przedmiotom ze świata
Harrego Pottera. Kto z Was nie chciałby
posiadać własnej różdżki? A może
bardziej interesowałby Was pierścień,
w którym Ten Którego Imienia Nie Wolno Wymawiać umieścił fragment swojej

duszy? O tym jak stworzyć tego typu przedmioty domowym sposobem dowiecie
się na warsztatach prowadzonych przez panią Magdalenę Sobczyńską.
Magdalena Sobczyńska jest pasjonatką rękodzieła, zwłaszcza biżuterii. Uwielbia
robić coś z niczego. Dzięki temu nie pozwala uśpić swojej kreatywności, która, jak
wierzy, jest w każdym z nas, a zwłaszcza w dzieciach. Obecnie jest nauczycielem
techniki i plastyki w Pałacu Młodzieży w Szczecinie. Uwielbia również czytać, choć
przyznaje, że ostatnio czasu na to brak. Jednak na ratunek zawsze przyjdzie chwila
przy dobrym filmie przygodowym lub komedii.
Warsztaty przeznaczone dla osób w wieku 8-12 lat. Ilość miejsc ograniczona.
Obowiązują zapisy.
WARSZTATY Z WYPLATANIA /sobota,
g.14.00-17.00 /
Czy znane jest Ci pojęcie „inkle loom”?
Albo
technika
kumihimo?
Podejrzewamy, że słowo „bardko”
również niewiele Ci mówi. Jesteś w takim
razie doskonałym kandydatem/ką na
warsztaty tkackie z wyplatania. Podczas zajęć poznasz podstawowe metody pracy
z włóknem, jakimi parali się nasi przodkowie i dowiesz się, jak w łatwy sposób
samemu stworzyć sobie biżuterię albo unikalną dekorację domu. To wspaniała
gratka dla osób zafascynowanych średniowieczną kulturą i sztuką.
Warsztaty poprowadzi pani Iwona Durlik – plastyk ze specjalizacją tkanina
unikatowa (artystyczna), absolwentka Liceum Plastycznego w Kielcach, nauczyciel
tkactwa w Pałacu Młodzieży. Na co dzień prowadząca własną Pracownię Tkacką
(Tapestry Threads). Uczestniczka i organizatorska eventów tkackich i
rękodzielniczych. W swej pracy aktywnie promuje dawne i współczesne techniki
tkackie.
Warsztaty przeznaczone dla osób od 12 roku życia. Ilość miejsc ograniczona.
Obowiązują zapisy.

