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Bartłomiej Kaczmarek
Sztuki Wizualne, I r. I st.
Warsztaty plastyczne
dla samego siebie:
Mój mały ogródek
maj-czerwiec 2020
Pomysł na Mój mały ogródek
zakwitł dzięki kwarantannie
i większej ilości wolego czasu.
Podczas pracy w ogrodzie
wpadłem na pomysł, aby zrobid
coś swojego, coś śmiesznego,
by urozmaicid podwórko.
Założenie było takie, aby
każdego tygodnia w trakcie
trwania warsztatów wykonywad po 2-3 rośliny. Każdy
kwiat miał byd inny, wykonana
w
kompletnie
odmienny
sposób. Miało to na celu
pobudzenie wyobraźni, znalezienie nowych materiałów
plastycznych oraz technik, tak
aby nie ograniczad się do tych,
które już znam i lubię.
Efektem finalnym, gdy roślina
zostawała wsadzona w doniczkę
było
nazwanie
jej
w zabawny sposób.

Damian Mejor
Sztuki Wizualne, I r. I st.
Warsztaty plastyczne
dla samego siebie:
Damian Dance
marzec-maj 2020
Tematem działao warsztatów
było stworzenie unikalnych
form artystycznych pod samego siebie. W moim wypadku
założenia te w głównej mierze
skupiły się na taocu. Mimo,
że nie jestem profesjonalistą,
chciałem pokazad, że każdy
może taoczyd jeżeli naprawdę
to lubi - nawet jako amator.
Forma projektu polegała na
tworzeniu 3-4 minutowych
filmików-teledysków i publikacji ich raz na 2 tygodnie na
Facebooku. W jednym tygodniu
pracowałem nad aranżacją
przestrzeni, strojami, nagrywaniem i montażem, a w kolejnym udostępniałem. Jestem
dumny z przełamania się i zdobycia nowego dystansu do
samego siebie. Dzięki warsztatom nabrałem nowej otwartości i odwagi do dzielenia się
swoimi pracami w Internecie.

Filip Orzeszko
Sztuki Wizualne, I r. I st.
Warsztaty plastyczne
dla samego siebie:
Samoudoskonalenie
kwiecieo-maj 2020
Chciałem poprzez ten warsztat
udoskonalid swoje myślenie
twórcze, umiejętnośd lepszego
zarządzania
czasem
oraz
programowanie. Cele te jak
i inne wiążą się ze sobą, bo bez
dobrej organizacji czasu, zdecydowanie trudno jest zmobilizowad się do wszystkich tych
działao. Dlatego właśnie od
rutyny rozpocząłem realizację
warsztatów. Przez 33 dni
tworzyłem listy rzeczy do
zrobienia jak i notowałem, to
co w ciągu dnia zrobiłem.
Służyło to analizowaniu tego na
co przeznaczam czas. Rutyna
przyczyniła się do zwiększenia
mojej wiedzy na temat
programowania w języku C++.
Natomiast dzięki możliwości
rysowania
niczym
nie
ograniczonych prac mogłem
spróbowad się w nowych
tematach.

Katarzyna Wrzesioska
Sztuki Wizualne, I r. I st.
Warsztaty plastyczne online:
Autyzm i Zespół Aspergera
zrzut ekrany z wideo-czatu ->
maj 2020
Głównym tematem był Zespół
Aspergera, a celem zwiększenie
świadomości na temat tej
choroby wśród osób biorących
udział w warsztatach.
Z powodu obecnej sytuacji,
został on zrealizowany on-line.
Warsztaty odbywał się przez
dwa tygodnie na Messengerze
i podzielone były na 3 części.
Pierwsza polegała na zaprezentowaniu prezentacji mówiącej
o autyzmie i Zespole Aspergera
z punktu widzenia osoby
chorej. Druga i trzecia częśd
angażowała uczestników zadaniem ich było znalezienie
w sobie 5 cech osoby
z ZA i wypisaniu ich na swoim,
czarnobiałym fotograficznym
autoportrecie, a następnie
narysowaniu tych cech na
kartce. Wniosek nasuną się
jeden: każdy ma sobie coś
z Zespołu Aspergera.

Viktoria Sepska
Sztuki Wizualne, I r. I st.
Warsztaty plastyczne
dla samego siebie:
Moje emocje
kwiecieo-czerwiec 2020
Warsztat
miał
na
celu
poprawienie
mojej
systematyczności oraz udoskonalid
obsługę programów graficznych. Trwał ponad miesiąc
i polegał na codziennym
przyklejaniu kawałka kolorowej
kartki do czystej, o większym
formacie, w zależności od
samopoczucia. Trzy kolory
kartek jakich używałam to:
zielona- oznaczała dni bardzo
dobre, żółta- odpowiadała za
przeciętne dni, czerwona symbolizowała gorsze, z negatywnymi
emocjami.
Nie
obeszłabym się bez aparatu
fotograficznego i komputera
z
programem
Photoshop.
Dzięki
nim,
codziennemu
fotografowaniu kolażu, udało
mi się stworzyd animację
poklatkową i poznad własne
emocje.

Angelika Grecka
Sztuki Wizualne, I r. II st.
E-projekt:
Recykling
maj-czerwiec 2020
Ideą e-projektu było rozwijanie
kreatywnego myślenia u dzieci
poprzez zainspirowanie do
kreatywnego przekształcania
niepotrzebnych już przedmiotów (recykling), a także
uświadomienie o konieczności
oraz
sposobie
segregacji
odpadów. Zadaniem uczestników było zapoznanie się
z przygotowanymi dla nich
prezentacjami
(rozesłanymi
drogą mailową) dotyczącymi
segregowania odpadów, z
których dowiedzieli się między
innymi jak je segregowad, co
może z nich powstad, a także
jak długo trwa ich rozkład. Na
koocu
każdej
prezentacji
znajdował się krótki warsztat
plastyczny z wstępnymi wskazówkami pokazującymi od
czego zacząd. Z zapoznaniem
się
z
prezentacją
oraz
warsztatem pomogli dzieciom
rodzice.

Jakub Klinger
Sztuki Wizualne, I r. II st.
E-projekt:
E-galeria sztuki "Korona"
maj-czerwiec 2020
E-Galeria Korona była odpowiedzą na
problemy świata sztuki w obliczu
pandemii
koronawirusa
COVID-19.
Stanowiła próbę przeniesienia życia
galeryjnego do przestrzeni wirtualnej. Jej
działalnośd
skupiała
się
przede
wszystkim na promocji twórczości
studentów Instytutu Sztuk Wizualnych
UZ, chod wystawy co do zasady były
otwarte
na
wszystkich
twórców
(pojawiły się prace autorek z Torunia,
Krakowa i Rzeszowa). E-Galeria była
projektem
nagłym,
tymczasowym,
spontanicznym - swoim charakterem
jasno
wskazywała
na
czasowośd
inicjatywy.
Po
zakooczeniu
roku
akademickiego
2019/2020
galeria
zaprzestanie
swoją
działalnośd
wystawienniczą - zostanie jedynie w
formie archiwum i dokumentacji
projektu. Cały cykl wystaw odbył się
przez
cyfrowe
spotkania
na
Facebookowym
profilu
Galerii.
Zrealizowano cztery wystawy (Izolacja,
Wolność, Zmierzam, Kres), zakooczone
satysfakcjonującą frekwencją twórców.

Kamila Konstanty i Daniel Książek
Sztuki Wizualne, I r. II st.
E-projekt:
Bliżej sztuki
maj 2020
Projekt nosił nazwę „Bliżej Sztuki” i miał na
celu zachęcenie odbiorców do wzięcia
udziału w 4 quizach dotyczących dziedzin
związanych ze światem sztuki. Dziedziny te
były
ściśle
związane
z
tematami
kumulującymi informację dot.: malarstwa,
fotografii, grafiki komputerowej oraz rzeźby.
Głównym celem tego przedsięwzięcia było
oderwanie odbiorców od codziennej
rzeczywistości i sprowokowanie ich do
wzięcia udziału w czymś twórczym
i zarazem edukacyjnym. Po przez zabawę
i delikatną rywalizację zachęcid do
zdobywania wiedz, która w otaczającej
przestrzeni niestety nie do każdego dociera
w takim samym stopniu, co za tym idzie,
korzystanie ze stworzonych przez nas
quizów miało po części, przybliżyd chociaż
o krok „Bliżej Sztuki” ludzi nie mających
z nią do czynienia. Platformą którą się
posłużyliśmy była strona quizizz.com.
Do informowania i upowszechniania
informacji związanych z dostępnymi
quizami, posłużyliśmy się platformą
Facebook.

Aleksandra Soppart
Sztuki Wizualne, I r. II st.
E-projekt:
Hołd dla zimy
maj 2020
E-projekt artystyczny pt. „Hołd
dla zimy” dotyczył zmian
klimatycznych, które doprowadzają do stopniowego lub
całkowitego zaniku zimy. Celem
tego projektu było przybliżenie
wyżej wspomnianego problemu
zmian
klimatycznych,
globalnego ocieplenia, wpływu
działalności człowieka na środowisko, które niosą za sobą
tragiczne skutki. Za pomocą
czytelnych ciekawostek naukowych i sztuki chciałam dotrzed
do każdego z odbiorców
i uświadomid ich jak wielki jest
to problem. Projekt prowadziłam na Instagramie, gdzie
publikując ciekawostki (w postaci postów lub stories) oraz
obrazy, każdorazowo poruszałam nowy temat z zakresu
klimatu.
Dodatkowo udostępniałam ten
profil na Facebooku, w ramach
rozpowszechniania go.

