Książka artystyczna – wykorzystanie technik wizualnych
w pracy nauczyciela i animatora
Tworzenie książki artystycznej to warsztat pełen inspiracji do wykorzystania w pracy zawodowej
nauczyciela i animatora, wypełniony ekspresją twórczą, z doświadczaniem własnej kreatywności.
Warsztaty z książką artystyczną cieszą się rosnącą popularnością, ponieważ wykorzystują szerokie
spektrum technik i metod plastycznych, a także pozwalają uczestnikom oswoić się z różnymi, często
niekonwencjonalnymi materiałami. Jednocześnie uczą twórczego i kreatywnego myślenia oraz
rozwijają wyobraźnię.
Blok I - Książka artystyczna – obiekt pełen kreatywności
Warsztat rozpocznie się od interaktywnego spaceru wypełnionego twórczymi inspiracj ami, podczas
którego ukazana zostanie różnorodność książki artystycznej. Podpatrzymy najbardziej oryginalne
pomysły, które w nowatorski sposób ukazują, że można patrzeć na książki jak na materiał rzeźbiarski,
malarski czy fotograficzny. Zwiedzimy miejsca goszczące książki artystyczne w kraju i za granicą.
Zobaczymy jak stosowana jest książka artystyczna w pracy z dziećmi, z młodzieżą, w spotkaniach
międzypokoleniowych, w projektach międzynarodowych, w arteterapii, w warsztatach mających
na celu integrację zespołów.
Blok II - Książka z książki
Naszą przygodę z książką artystyczną rozpocznie książkowy sampling. Są książki, do których się wraca
i te, o których się zapomina. Zdarza się, że robiąc porządki znajdujemy stare szkolne podręczniki,
nieaktualne atlasy, książki z których nasze dzieci już dawno nie korzystają, poradniki, książki
kucharskie, z przepisami, których nie mamy zamiaru przygotować. Książki niewarte uwagi. Z wybranej
niepotrzebnej już nikomu książki stworzymy książkę artystyczną. Przynieś książkę, która jest już dla
Ciebie nieatrakcyjna, bezużyteczna. W tej części warsztatu będziemy tworzyć z zapomnianej książki
jej nową jakość, wartości, z nowym przesłaniem, z innym spojrzeniem. Nauczymy się nadawać
jej nowe, inne życie, niekoniecznie niszcząc jej dotychczasową treść.
Blok III - Biblioteka wyobraźni – książka artystyczna w twórczym samorozwoju
W następnej części warsztatu będziemy tworzyć własne książki artystyczne. Do dyspozycji
zaoferowane zostaną różnorodne materiały i ćwiczenia. Wśród propozycji, w kreatywnej podróży
z książką artystyczną, znajdują się: ćwiczenia z linią, kolorem i strukturą, na sztalugach,
z podobraziami i z farbami, ćwiczenia z ekspresji w wyrażaniu siebie, historia podziurkowana, książki
instalacje przestrzenne z wieszaków, pudełek, słoików, pop-up book, książka z tkanin, szytych
elementów, kolaży, włóczek, książka z drewna. Każda propozycja zawiera dokładny opis ćwiczeń
i niezbędne materiały do pracy warsztatowej.
Blok IV Storytelling
Sztuka opowiadania ważna jest na co dzień, by wśród masy małych praktycznych rzeczy nie zgubić
siebie. By życie było ciekawsze, zacznijmy więcej opowiadać. W tej części warsztatu poznamy
ćwiczenia z tworzenia storytellingu, inspirowanego naszymi książkami artystycznymi i zorganizujemy
wystawę z naszych prac.

