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2, 3 lutego g. 18.00
„BALLADA O WOŁYNIU”
Tomasz A. Żak
Spektakl Teatru Nie Teraz, SCENA OFF
Tarnowski Teatr, ul. Mickiewicza 4

KALENDARZ KULTURALNY LUTY 2012

2 lutego g. 20.00
Jazzowe czwartki
w Bombay Music
Janusz Witko Quartet
Janusz Witko – saksofon, klarnet, Sebastian Bernatowicz – piano, Tomasz
Kupiec – kontrabas, Wiesław Jemioł
– perkusja
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska 11a

3 lutego g. 19.00
Koncert coverów
w rockowym klimacie
Koncert, podczas którego zaprezentują się zespoły stworzone w dużej
mierze przez muzyków-uczniów
I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Młodzi adepci rocka podczas
koncertu wykonają znane kompozycje z repertuaru takich polskich
i światowych grup jak: KINGS OF Leon,

O.N.A., Janis Joplin, Toto, Queen, Block
Party, Eric Clapton, Nickelback, Guns’n’roses, Bon Jovi, Blur, Red Hot Chili
Peppers, Audioslave, Lenny Kravitz,
Steve Wonder.
Organizatorem koncertu są Tarnowskie Centrum Kultury i Samorząd I LO.
Tarnowskie Centrum Kultury, ul. Rynek 5.
Bilety – 10 zł

4 lutego g. 18.00
Spektakl teatralny:
Tomasz Jachimek
„KOLEGA MELA GIBSONA”

Tarnowski Teatr, ul. Mickiewicza 4, Mała
Scena
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4 lutego g. 19.00
Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”
Koncert kolęd, pastorałek i przyśpiewek w wykonaniu Chóru i Orkiestry
Państwowego Zespołu Ludowego
Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego.

3

bardziej„ludowe” w treści – pastorałki,
m.in. „Oj, maluśki, maluśki” i „Zaśnij
dziecino”.
Zespół wykona także kilka przyśpiewek z różnych regionów Polski.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 5,
Bilety: 50-60 zł

4 lutego g. 20.00
„Wolna Grupa Bukowina”

Kolędowanie to jedna z najpiękniejszych polskich tradycji bożonarodzeniowych. Tylko w Polsce kolęd jest tak
wiele. Choć opowiadają o tym samym
wydarzeniu są tak różne: smutne i wesołe; skoczne i nastrojowe; patetyczne
i żartobliwe. W wielu znajdziemy
rytmy polskich tańców – oberka, mazura, poloneza. Są piękne i łatwe do
śpiewania. W wykonaniu „Mazowsza”
zawsze mistrzowskie i w niezmiennej
interpretacji.
W programie koncertu usłyszeć można klasyczne utwory tego gatunku,
jak:„Bóg się rodzi” czy „Wśród nocnej ciszy”, ale także te mniej znane, jak „Mizerna cicha”, „Święta Panienka” oraz

Koncert legendarnego wykonawcy
z nurtu poezji śpiewanej - Wolnej
Grupy Bukowiny. „Sielanka o domu”,
„Majster Bieda”, „Nuta z Ponidzia”… Już
same tytuły brzmią znajomo, a wystarczy kilka pierwszych taktów
melodii, kilka pierwszych słów piosenki i okazuje się, że całą znamy
na pamięć, choćby z wędrówek po
górach, z ognisk nad jeziorami, ze
studenckich imprez.
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Wolna Grupa Bukowina, która w ubiegłym roku obchodziła 40-lecie swojego istnienia, ma w swoim dorobku
praktycznie same przeboje. Większość
stworzył legendarny, przedwcześnie
zmarły lider grupy - Wojtek Bellon.
Kino „Marzenie”, ul. Staszica 4. Bilety: 30 zł

www.kultura.tarnow.pl
5 lutego, g. 16.00
CINEMARZENIE - Dobre kino
w Marzeniu
„Ładunek 200”, reż. A. Bałabanow.
Kino Marzenie, wstęp – 9 zł

5 lutego g.10.00, 16.00

7 lutego g. 10.00

PracOFFnia

Dyskusyjny Klub
Książki Mówionej

Warsztaty tworzenia biżuterii techniką haftu sutaszowego. Warsztaty
tworzenia biżuterii artystycznej, to
niezwykła szansa na zdobycie nowych umiejętności, mile spędzony
czas, ale również pamiątkę, jaka po
nich pozostanie w postaci własnoręcznie wykonanej biżuterii, która
jest niezwykle efektowna i bardzo
dekoracyjna.
Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5. Koszt
uczestnictwa: 40 zł

5 lutego g. 16.00
Spektakl teatralny: Antonie
de Saint-Exupery
„MAŁY KSIĄŻĘ”

Spotkanie Klubu, poświęcone Januszowi Korczakowi. Organizator: Filia nr 12.
PZN, ul. Piłsudskiego 24

9 lutego g. 20.00
Jazzowe czwartki
w Bombay Music
Funky Monkeys
Rafał Mirowski – saksofon, Piotr
Olechowski – gitara basowa, Waldek
Ruda – perkusja, Stanisław Migała –
gitara, Antoni Kocaba – klawisze
Restauracja Bombay Music, ul. Krakowska 11a

Tarnowski Teatr, ul. Mickiewicza 4, Duża
Scena
luty 2012

10 lutego g. 12.00
Warsztaty dla basistów

Spotkanie z Wojtkiem Pilichowskim,
który tym razem poprowadzi warsztaty dla basistów. Zapisy prowadzone
będą od 1 lutego 2012 w TCK. Koszt
zajęć: 30 zł.
Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5

10 lutego g.18.30
Wysoka Kultura
„Kontrrewolucja”

Wernisaż wystawy prezentującej
prace 12 artystów łączących postdyscyplinarne rozumienie formy z pogłę-
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bioną, humanistyczną refleksją. Całość
tworzy narrację ciekawą przez swoją
wieloaspektowość będąc jednocześnie spójną deklaracją artystyczną.
Ogólny plan ekspozycji lokuje zebrane prace w niezwykle aktualnym
kontekście.
Prowokuje do rozważań nad kilkoma
typami sytuacji granicznych, liniami
napięć i konfliktów wewnątrz dzisiejszego świata sztuki i w obszarze kultury w ogóle. W niecodzienny sposób
relacjonuje sytuację instytucji kultury,
a także lewicującego mainstreamu
i wykluczonych konserwatystów,
ujawniając asymetryczność przyjmowanych strategii. Zadaje pytanie o„parametry” sztuki, która byłaby zdolna
do przełamania kulturowego status
quo i skłania widza do tego, by pod
takim kątem oceniać prezentowaną
na wystawie propozycję. Dotyka także
pozycji odbiorców sztuki i pyta o rolę
i uprawnienia kuratora.
Artyści: Agnieszka Bartak-Lisikiewicz,
Egil Bjornsson, Peter Holzhubbel,
Janusz Janczyk, Światosław Karwat,
Magdalena Lazar, Łukasz Murzyn, Szymon Nowak, Michał Poręba, Adriana
Sitkiewicz, Joanna Styrylska-Gałażyn,
Piotr Świątoniowski.
Wystawa czynna do: 29.02.2012
BWA Galeria Miejska, pl. Dworcowy 4
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10 lutego g. 19.30

11, 25 lutego g. 11.00

Wojtek Pilichowski TT QUARTET

Klub Moli Książkowych
„Różowe moliki”

Spotkanie Klubu: Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Staszica 6

KALENDARZ KULTURALNY LUTY 2012

11 lutego g. 17.00, 19.00
Paul Partner
„SZALONE NOŻYCZKI”
TT-Electro Step to nowy projekt Wojtka Pilichowskiego, w którym nawiązuje do aktualnych trendów związanych
ze współczesną muzyką elektro i dub
step. We współpracy z Tomaszem
Świerkiem stworzył nowoczesne
aranżacje zarówno swoich utworów
jak i standardów prezentujące nowe
spojrzenie na swoją dotychczasową twórczość. Muzycznie projekt
nawiązuje do klimatów klubowych,
w zderzeniu z którymi indywidualność
artystyczna Wojtka nabiera nowego
wyrazu i kształtu. Premiera projektu
miała miejsce w Mannheim – podczas
największego festiwalu basowego –
„Feel the Bass” – gdzie autor został
zaproszony jako główna gwiazda.
Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5. Bilety:
25 zł, (10 zł – uczestnicy warsztatów)

Scena impresaryjna Tarnowskiego
Teatru im. Ludwika Solskiego zaprasza
na słynną komedię angielską Paula
Pörtnera, „Szalone nożyczki”.
Akcja tej współczesnej sztuki dzieje
się w salonie fryzjerskim, gdzie zostaje
zamordowana znana pianistka. Nie
fabuła jednak jest główną atrakcją
przedstawienia, lecz pomysł, aby
o przebiegu zdarzeń decydowała…
widownia. To prawdziwy teatr interaktywny – od decyzji publiczności
i jej zachowania zależy rozwój sytuacji
i zakończenie przedstawienia.
„Szalone nożyczki” w 1997 wpisano do
światowej księgi rekordów Guinnesa
jako najdłużej bez przerwy graną sztukę (nie będącą musicalem) na scenach
amerykańskich. Tarnowska publiczność będzie mogła zapoznać się
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z inscenizacją rzeszowskiego Teatru
im. Wandy Siemaszkowej. Reżyserem
sztuki jest Marcin Sławiński, autorem
scenografii Wojciech Stefaniak, a wystąpią: Kornel Pieńko, Beata Zarembianka, Anna Demczuk, Aleksander
Janiszewski, Grzegorz Pawłowski oraz
Marek Kępiński.
Tarnowski Teatr, ul. Mickiewicza 4, Duża
Scena. Bilety: 35-45 zł

12 lutego, g. 16.00
CINEMARZENIE Dobre kino w Marzeniu

„Euforia”, reż. I. Wyrypajew.
Kino Marzenie, wstęp – 9 zł

14 lutego g. 18.00
Michael Frayn
„CZEGO NIE WIDAĆ”
Walentynki w teatrze.
Tarnowski Teatr, ul. Mickiewicza 4, Duża Scena
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16–17 lutego g. 9.00, 13.00
Pakademia – I Festiwal
Kabaretowy w Tarnowie
Warsztaty improwizacji prowadzone
przez Kabaret PUK są jednocześnie
warsztatami rozwoju osobistego, zdobywaniem umiejętności wystąpień
publicznych, jak również doskonałym
sposobem na relaks. Doświadczeni
improwizatorzy wprowadzą uczestników w tajniki sztuki improwizacji,
która jest doskonałym i nowatorskim
sposobem ćwiczenia umiejętności
interpersonalnych i społecznych. Zajęcia otwierają na sytuacje nietypowe
i uczą jak szybko podejmować decyzje
i odpowiednio precyzować myśli. To
umiejętności znacząco przyczyniające
się do osiągnięcia sukcesu!
Doświadczenie sceniczne nie jest
wymagane. Zapraszamy zarówno
młodych adeptów sztuki kabaretowej
jak i wszystkich tych, którzy chcą:
- poznać tajemnice tworzenia takich
programów, jak znane amerykańskie
show komediowe „Whose Line Is It
Anyway”,
- podnieść umiejętności współpracy
i komunikacji w grupie,
- dowiedzieć się jak ćwiczyć spontaniczność i kreatywność,
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- poznać tajniki pracy kabareciarza,
- nauczyć się podstawowych technik
improwizacji niezbędnych w życiu
prywatnym, na scenie i w biznesie,
- dowiedzieć się jak przełamywać
tremę.
ZAJĘCIA OBEJMUJĄ m.in.: rozgrzewkę fizyczną oraz umysłową, gry
ćwiczące kreatywność i koncentrację,
pracę nad dykcją, głosem, ćwiczenia
na integrację i współpracę w grupie,
warsztat komunikacji i pracy w zespole, ćwiczenia pobudzające wyobraźnię, spontaniczność, zwalczające autocenzurę i tremę gry improwizacyjne
i aktorskie, dobrą zabawę!
Na warsztaty zapraszamy osoby, które
ukończyły 16 lat, doświadczenie sceniczne nie jest wymagane, a odbędą
się one według programu:
Grupa I
16 lutego (czwartek) - w godzinach
9.00 – 12.00
17 lutego (piątek) - w godzinach
9.00 – 12.00
Grupa II
16 lutego (czwartek) - w godzinach
13.00 – 16.00
17 lutego (piątek) - w godzinach
13.00 – 16.00
Opłata za udział w dwudniowych
warsztatach to 30 zł.
Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5.

www.kultura.tarnow.pl
16 lutego g. 19.00
Pakademia – I Festiwal
Kabaretowy w Tarnowie

Kabaret „Łowcy. B” udowodni, że
oprócz talentu do rozśmieszania
ludzi mają także niebywały talent do
tworzenia szalonych melodii.
Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5. Bilety:
20 zł

17 lutego g. 16.00
Grupa Młodych Autorów
Warsztaty literackie - prowadzi tarnowski poeta Z. Mirosławski.
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18 lutego g. 17.00

Spotkanie Grupy: Oddział dla Dzieci
i Młodzieży.
MBP ul. Staszica 6

Pakademia – I Festiwal
Kabaretowy
w Tarnowie

17 lutego g. 19.00

Sztandarowy towar eksportowy krakowskiej sceny kabaretowej. Członkowie kabaretów: PUK, Który, Ucho,
Chwilowo Kaloryfer oraz Róbmy
Swoje czyli Grupa AD HOC świeżo
po zakończeniu ImproFestu przybywa do Tarnowa by podbić serca
tutejszych widzów! Tego wieczoru
zyskasz niepowtarzalną szansę zadecydowania jakie postaci pojawią
się w scenie, w jakim miejscu będzie
toczyć się akcja i z jakimi problemami
borykać się będą bohaterowie. Grupa AD HOC + gość specjalny: Maria
Czubaszek.
Kino „Marzenie”, ul. Staszica 4. Bilety: 25 zł

Kulminacyjnym punktem PAKAdemii jest przegląd konkursowy.
Do apelu wystąpi plejada artystów
z całego kraju: Świerszczychrząszcz
z Lublina, DNO z Dąbrowy Górniczej, Czesuaf z Poznania, Kacper
Ruciński z Malborka oraz Paweł
Reszela z Ostrowa Wielkopolskiego.
Cała Polska śmieje się razem z nimi,
a teraz spotkają się na jednej scenie
Kina Marzenie w Tarnowie.
Lepiej już zacznijcie ćwiczyć„brzuszki”.
No chyba, że lubicie mieć zakwasy od
śmiechu.
KONKURS: Świerszczychrząszcz, DNO,
Czesuaf, Kacper Ruciński, Paweł Reszela.
Kino „Marzenie”, ul. Staszica 4.
Bilety: 25 zł

18 lutego g. 11.00

18 lutego g. 18.00

Spotkanie z cyklu
„Szlakiem baśni europejskich”
(baśnie holenderskie)

Michael Faryn
„Czego nie widać”

Pakademia – I Festiwal
Kabaretowy w Tarnowie

Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Staszica 6

Tarnowski Teatr, ul. Mickiewicza 4, Duża
Scena
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18 lutego g. 21.00

19 lutego g. 18.00

Pakademia – I Festiwal
Kabaretowy w Tarnowie

Koncert „Powróćmy jak
za dawnych lat”

Ich chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. To kabaret, który ani na chwilę
nie zwalnia! Swoim najnowszym
programem The Sejm grupa w wielkim stylu udowadnia, że to stara
dobra Neo-Nówka, jarząca się jeszcze
jaśniejszym światłem!
Kino „Marzenie”, ul. Staszica 4. Bilety: 45 zł

19 lutego g. 16.00
Zinaida Zagner
„Powrót krasnoludków”

Tarnowski Teatr, ul. Mickiewicza 4, Mała Scena
19 lutego g. 18.00
„Solski o … miłości”.
Aktorzy śpiewają
Aktorzy Teatru Solskiego śpiewają piosenki o miłości – prezentacja całego
zespołu aktorskiego tarnowskiej sceny w pierwszym z cyklicznych spotkań
scenicznych. Wstęp za zaproszeniami
rozprowadzanymi przez media.
Tarnowski Teatr, ul. Mickiewicza 4, Mała Scena

Koncert w wykonaniu Jacka Wójcickiego i Adrianny Bujak-Cyran z towarzyszeniem zespołu kameralnego
prowadzonego przez Tomasza Chmiela.
W repertuarze znalazły się piosenki
m.in.: „Ada to nie wypada”, „Zimny
drań”, „Ta ostatnia niedziela ”, „Serce”.
Pochodzą one z przedwojennych filmów takich jak: „Manewry miłosne”,
„Szpieg w masce”, „Co mój mąż robi
w nocy”, „Świat się śmieje”, „Piętro wyżej”
i innych. Autorami tekstów i muzyki są
sławy: Ludwik Starski, Julian Tuwim,
Andrzej Włast, Henryk Wars i Jerzy
Petersburski.
Autorem aranżacji wszystkich utworów jest krakowski dyrygent i pianista
Tomasz Chmiel, zaś piosenki wykonują
Adrianna Bujak-Cyran – sopran, solistka
Opery Krakowskiej oraz Jacek Wójcicki,
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gwiazda krakowskiej „Piwnicy pod
Baranami”.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 5,
Bilety: 40 zł
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24 lutego g. 16.00
Dyskusyjny Klub Książki „Galeria”
Dyskusja dot. książki Mariusza Szczygła „Gottland”.
Galeria Niebieska, ul. Krakowska 4

21 lutego -1 marca 2012
g. 14.30-16.30

GRUPA I – „ODDAJ TO TYLKO SŁOWEM”. Prowadzący: Matylda Baczyńska,
Kamil Urban. Terminy zajęć: 23, 28
lutego i 1 marca 2012, godz. 14.30-16.30
GRUPA II – „OBWIEŚĆ TO CAŁEMU
ŚWIATU”. Prowadzący: Ewa Sąsiadek,
Mariusz Szaforz. Terminy zajęć: 21, 24,
29 lutego, godz. 14.30-16.30.
Wydarzenie realizowane w ramach
projektu „Cztery Talie Roku”, które
adresowane jest do dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością oraz dzieci
i młodzieży pełnosprawnej. Celem
przedsięwzięcia jest integracja tych
osób – w warsztatach uczestniczą
pary dzieci (dziecko z niepełnosprawnością i dziecko pełnosprawne),
w efekcie których powstanie wspólna
prezentacja wybranych uczestników
(5 marca 2012, godz. 16).
Tarnowski Teatr im. L. Solskiego, ul. Mickiewicza 4, Duża Scena

„...Za horyzont domu” – Islandia
królestwo lodu i ognia

Islandia - zrodzona w ogniu, wyrzeźbiona
lodem to wyspa kontrastów i magicznych
miejsc. Możemy podziwiać wspaniałą
przyrodę parków narodowych Jökulsargljufur i Skaftafell, lodowiec Vatnajökull,
podglądać wieloryby i maskonury, zdobywać wulkany, oglądać wielkie spektakle
na niebie jakie tworzą zorze polarne, podziwiać wielogodzinne wschody i zachody słońca i fotografować najwspanialsze
krajobrazy na świecie.

luty 2012

KALENDARZ KULTURALNY LUTY 2012

24 lutego g. 18:00

„Talia bez barier”:
warsztaty teatralne
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Po tym niezwykłym miejscu oprowadzi
gość specjalny - Piotr Beym.
Wystawa czynna od 24.02.2012 do
15.03.2012, sobota - niedziela w godz.
15.00. - 20.00.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 5,
wstęp wolny

KALENDARZ KULTURALNY LUTY 2012
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www.kultura.tarnow.pl
później wziąć z nią ślub. Życie jednak
szybko weryfikuje różowy scenariusz.
Na jaw wychodzą skrywane problemy
nowożeńców, które stawiają ich związek pod znakiem zapytania. George
tęskni za zmarłą żoną, a Jenny odkrywa zaskakujący sekret przyjaciół.
Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 5.
Bilety: 50 zł, 60 zł

27 lutego g. 18.00

Frances Hodgson Burnett
„Tajemniczy ogród”

Tarnowscy Artyści
w Galerii Muzealnej

Tarnowski Teatr, ul. Mickiewicza 4, Duża Scena
25 lutego g. 18.00
Spektakl „Drugi Rozdział”
Neila Simona
Spektakl „Drugi Rozdział” Teatru Capitol z Warszawy w ramach cyklu „Małopolskie Wieczory Teatralne”.
George to niedawno owdowiały pisarz
w średnim wieku. Jego brat Leo na
siłę szuka mu nowej partnerki życiowej. Jenny to świeża rozwódka, którą
na randki próbuje umawiać jej przyjaciółka Faye. Pewnego wieczoru,
zupełnie przypadkiem, George wykręca numer telefonu Jenny po to, by
zupełnie niespodziewanie młodzieńczo się w niej zakochać i dwa tygodnie

Wernisaż wystawy. Mieczysław Górowski – plakaty.
Wystawa czynna od 27 lutego do 25
marca 2012 r.
Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Gmach Główny. Rynek 20-21
Ferie w Bibliotece
Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul.
Staszica 6
Zajęcia edukacyjne „Dinozaury nie
wymarły”.
Poniedziałki, środy i piątki o godz.
11.00-12.00
Galeria Niebieska, ul. Krakowska 4
Warsztaty literacko-plastyczne „Mój
świat- moja książka” (we współpracy
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z Pałacem Młodzieży). W programie
m.in. warsztaty literackie prowadzone
przez Dorotę Bałuszyńską-Srebro.
20-24 lutego
Filia nr 5, ul. Ks. Bajdy 27
Zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem
techniki origami „Fantazja małych
rąk”.
wtorki, czwartki od godz.11.00-13.00
Filia nr 9, ul. Krzyska 116
Warsztaty lalkarskie dla dzieci inspirowane wystawą japońskich lalek.
Lalki wykonywane będą z filcu, tkanin,
pasmanterii i papieru.
Zajęcia od wtorku do piątku w godz.
11-13
Filia nr 12, Klikowska 6
Gry i zabawy multimedialne „Ferie
z Internetem”.
Codziennie w godzinach otwarcia
biblioteki
Filia nr 13, ul. Starodąbrowska 4
Zajęcia plastyczno-edukacyjne
w oparciu o twórczość Grzegorza Kasdepke pod hasłem „Co to znaczy?”
Filia Nr 17, ul. Westerplatte 8
Zajęcia manualne dla dzieci w Baśniowym Kąciku przedszkolaka „Wyobraźnia i fantazja” (tworzenie
konstrukcji z kolorowych elementów;
rysowanie i kolorowanie, tkanie na
krosienku, wyszywanie bez igły, origami, zabawa w teatrzyk kukiełkowy).
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Zajęcia edukacyjne dla uczniów
„Czytanie jest tym dla umysłu,
czym gimnastyka dla ciała” (czytanie i rozwiązywanie prostych testów
w publikacji „Z komputerem na ty”,
SCRABBLE, quiz „Flagi świata” i in.).
Zajęcia we wtorki, środy, czwartki od
godz. 11-13
Filia nr 18, ul. Romanowicza 38
Zajęcia manualne „Jaskiniowcy do
pędzla”.
Codziennie w godzinach otwarcia
biblioteki
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Autorska Pracownia Plastyczna prowadzona w Tarnowskim Centrum Kultury przez Elżbietę i Witolda Pazerów,
zaprasza na warsztaty zatytułowane
„Dyscyplina wymiaru i szaleństwo
gestu”.
W programie ciekawe zajęcia plastyczne, które pozwolą rozwinąć wyobraźnię, psychomotorykę i intuicyjną
wrażliwość na formę i kolor.
Będą szansą na twórcze działanie na
polu różnych technik plastycznych.
Zajęcia w APP to również gwarancja
dobrej zabawy i możliwość na spędzenie czasu w sposób kreatywny. Każdy
wyniesie nie tylko dobre wspomnienia, ale również wiedzę.
Warsztaty prowadzone będą w dwóch
grupach:
Grupa I:
Dyscyplina wymiaru „Wehikuły czasu”
Warsztaty tworzenia przestrzennych
pojazdów dziwnych i zaobserwowanych.
Grupa wiekowa od 10 lat
14 lutego 2012 (wtorek) godz. 10:00
- 13:00

www.kultura.tarnow.pl
Wprowadzenie do zajęć poprzez zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami projektowania form
przestrzennych; trójwymiarowych
modeli – wehikułów: wymyślonych
i rzeczywistych.
Krótki wykład - pokaz projektowania
i rozrysowywania siatek, planów
modeli kartonowych. Demonstracja
konkretnych przykładów (pisma modelarskie, fotografie modeli itp.)
Zajęcia praktyczne: wstępne projekty
i wybór rodzaju modeli. Obiekty
wzięte z rzeczywistości; np. pojazdy
samochodowe, autobusy, okręty
i wehikuły wymyślone; roboty samojezdne, parakosmiczne, UFO.
15 lutego 2012 (środa) godz. 10:00
- 13:00
Rozrysowywanie planów i siatek,
sklejanie makiet zaprojektowanych
obiektów - modeli.
Wykorzystywanie gotowych elementów, np.: szpulek, rurek papierowych,
plastikowych, elementów sztywnych,
kółek, patyczków do lodów, płyt CD itp.
16 lutego 2012 (czwartek) godz.
10:00 - 13:00
Kończenie montażu modeli. Dopracowywanie szczegółów, części ruchomych - kół, elementów obrotowych,
doklejanie elementów drobnych itp.
Malowanie, rysowanie i ozdabianie.
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Dodawanie logo, napisów, elementów symbolicznych, malarstwa typu
graffiti, itp.
Opłata za udział w trzydniowych zajęciach
45 zł.

Szaleństwo gestu - przypadek
w sztuce
Warsztaty tworzenia obrazów spontanicznych, intuicyjno - przypadkowych.
Przy pomocy różnych technik dowolnych (rozlewanie farby, kalkomania,
malarstwo, rysunek automatyczny
i inne).
Grupa wiekowa od 7 lat
17 lutego 2012 (piątek) godz. 10:00
- 13:00
Wprowadzenie do tematu zajęć:
prezentacja przykładów sztuki abstrakcyjnej, światowej z naciskiem
na sztukę USA lat 40-tych i 50-tych
(Jackson Pollock, Tapies, Kiefer, Matta,
Klein itd.).
Zajęcia praktyczne;
Wylewanie rozrzedzonej farby, rozprowadzanie jej w przypadkowy sposób
po papierze, wykreślanie ekspresyjnych i intuicyjnych linii z zamkniętymi

oczami. Powstałe kompozycje mogą
również być początkiem dalszego
świadomego kontynuowania obrazów.
18 lutego 2012 (sobota) godz. 10:00
- 13:00
Wykonanie wstępnych projektów
prac.
Przypadkowe i spontaniczne nakładanie farby na przygotowane wcześniej
papierowe podłoża - podobrazia.
Poprzez połączenia kilku pomalowanych kartek uzyskiwanie kolejnych,
przypadkowych odbitek, które można
w sposób przemyślany kontynuować.
Aż do uzyskania pożądanych efektów.
Mogą też pozostać jako prace finalne.
Opłata za udział w dwudniowych zajęciach
30 zł.
Zapisy od 30 stycznia 2012 roku,
w Biurze Obsługi TCK, w godzinach
10.00 - 18.00.
Liczy się kolejność zgłoszeń, a gwarantem miejsca jest wpłata. Liczba miejsc
jest ograniczona.
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