
 
Zapraszamy osoby, które ukończyły 40 lat na bezpłatny,  intensywny kurs „Akademia 
Otwarta - dorośli do sztuki LATO“. 
Przeżyj wakacyjną przygodę ze sztuka na naszej Uczelni. 
Poczuj atmosferę studiów na ASP, zobacz jak studiują młodzi adepci sztuki. 
 
 Projekt realizowany w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dofinansowany  
ze środków Miasta St. Warszawy,  skierowany jest do osób, które pragną po latach wrócić  
do swoich pasji i ambicji artystycznych, zrealizować marzenia o rozwijaniu swojego talentu  
i zdobywaniu nowych umiejętności. Program, realizowany pod opieką wybitnych artystów 
związanych z ASP. Proponowane moduły to: rysunek, malarstwo, grafika, ceramika i tkanina. 
Zajęcia odbywać się będą w pracowniach ASP, które wyposażone zostaną w podstawowe 
materiały.  
Zajęcia rozpoczynają się 30 lipca. 
 
TERMINY: 
Dwa jednotygodniowe kursy: 

kurs I 30.07 – 3.08.2018 r.  

kurs II 3.08 – 10.08.2018 r. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

* kurs bezpłatny, 

* ukończone 40 lat (decyduje data urodzenia w dniu przystąpienia do kursu), 

* warunkiem ukończenia kursu jest obecność na minimum 50% zajęć na danym module  

i kursie, 

* zgłoszenie należy przesłać na adres: akademia.lato@asp.waw.pl 

* o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

LIMITY 

rysunek      30 osób 

malarstwo  30 osób 

grafika        15 osób  

ceramika    10 osób 

tkanina       15 osób 

 

CO I GDZIE 

rysunek i malarstwo – ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37 (nowy budynek ASP) 

grafika i tkanina – ul. Krakowskie Przedmieście 5 

ceramika – ul. Spokojna 15 

 

Plan zajęć 

 

dzień tygodnia poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

 godz. 900 - 1300 

moduł  rysunek  malarstwo  grafika  

 

ceramika  

 

tkanina  

 przerwa godz.1300 - 1400 

 godz.1400 - 1800 

moduł tkanina rysunek malarstwo grafika ceramika  

 

 

 

 

 

 

druki do pobrania: zgłoszenie, 

ulotka, afisz 



 
RYSUNEK: 

Komponowanie obrazu, poprawne określanie proporcji oraz modelowanie światłocieniowe 
bryły. Techniki rysunkowe (ołówek, węgiel) na podstawie martwej natury, portretu i studium 
modela. 
 
MALARSTWO: 

Ćwiczenia studyjne z natury (martwa natura, model). Umiejętność przetransponowania 
zjawisk na dwuwymiarową płaszczyznę obrazu. 
 
GRAFIKA: 

Techniki graficzne: linoryt, suchoryt, akwaforta, akwatinta transfer obrazu.  
Zasady sygnowania grafik, budowania kolekcji sztuki graficznej. 
 
TKANINA 

Projektowanie i samodzielne wykonanie prac w takich technikach jak shibori, batik  
na bawełnie i na papierze. Łączenie i modyfikowanie technik tradycyjnych. 
Interdyscyplinarność tkaniny i jej potencjał eksperymentatorski. 
 
CERAMIKA 

Nauka lepienia form rzeźbiarskich, podstaw toczenia na kole, realizacja indywidualnych 
projektów. Technika malowania angorami, szkliwienie, wypalanie.  
Dla początkujących i zaawansowanych. 

 

 

 

 
 

 

 


