Art Academy
Wpisany przez Administrator
wtorek, 17 maja 2011 07:56

Art Academy – to warsztat plastyczny czyli eksplozja wiosny, świąt, sztuki, radości i twórczości
w Akademii Przyszłości!!!

Furrorę zrobiło malowanie gipsowych figurek i podstawek do świeczek, a także ozdabianie
butelek, jajek i innych przedmiotów techniką decoupage`u. Nie zabrakło również chętnych do
wykonania kwiatków z…wytłoczek po jajkach i patyczków do szaszłyków i bibuły.

Warsztaty plastyczne, mimo przygotowań, których wymagają, uważam za jeden z bardziej
udanych pomysłów spędzenia razem czasu. – ocenia liderka Benita Busiek.

Każdy miał szansę spróbować swoich sił przy różnorodnych stanowiskach artystycznych. Do
wyboru było np.: ozdabianie metodą decoupage'u, malowanie na szkle, tworzenie bukietów z
papieru, wykonywanie ozdób metodą coolingu a także kartek i zawieszek świątecznych i
wiosennych.

Wszystkie stanowiska były bardzo pociągające, nie wiedziałam od którego zacząć – opowiada z
wypiekami na twarzy Basia Grzesło, która już dawno dała się poznać ze swej artystycznej
strony.

Choć nazwy tych technik brzmią tajemniczo to wszystko stało się jasne z pomocą pani Lidii
Sumisławskiej i licealistki zaprzyjaźnionej z Akademią – Agnieszką Wilkosz z 1f, która miesiąc
wcześniej pomogła stworzyć bajecznie kolorową planszę do „Wielkiej gry” na spotkanie z
Łukaszem Żelechowskim.

Najbardziej przypadło mi do gustu malowanie gipsowych figurek, które cieszyło się bodaj
największą popularnością. Swoje dzieło można było zabrać ze sobą, co tym lepsze, jeśli ktoś
wykonał zadanie starannie. Bardziej uzdolnieni pomagali reszcie. Panowała lekka atmosfera. W
sali po prostu czuć było dobrą zabawę :) – podsumowuje Benita.

Przygotowano odrębne stacje, gdzie każdy mógł zająć się tym, czym chciał. Uczniów i tutorów
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oprócz pasji tworzenia ogarnęła ciekawość i dobry humor, który był podsycony przez zdjęcia
Klaudii Klimzy i Karoliny Sutkowskiej oraz prezentację Adama Chudego z poprzednich
wydarzeń w Akademii Przyszłości.

Zajęcia plastyczne to dla nas tutorów była naprawdę dobra zabawa. Dzieci także spędziły czas
na dobrej zabawie. Niektórzy nie chcieli nas opuszczać – dodaje ze śmiechem Klaudia Domżał.

Benita Busiek, Justyna Mroczek
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