
Oficyna 

Wyobraźni
Wystawa dziecięca 

w Żydowskim Muzeum Galicja

Przez dziurkę od klucza, przez drzwi starej szafy, z
lustra w przedpokoju, ze starego pudełka pod
biurkiem… z każdego miejsca wyłaniają się nowe,
niezwykłe opowieści.

W tych wyjątkowych historiach są baśniowe krainy,
kosmiczne przygody, podróże w czasie, wycieczki
na drugą stronę tęczy albo wyprawy za ocean w
poszukiwaniu nieodkrytych wysp. W świecie
wyobraźni wszystko jest możliwe. Sąsiadka - sławna
wojowniczka - przylatuje na grzbiecie wielkiego
smoka i ląduje na dachu bloku. Dziadek jest wielkim
czarownikiem i magicznie pokonuje czające się pod
łóżkiem strachy. Mama właśnie wróciła z wyprawy
do odległej galaktyki i przywiozła kosmiczne
prezenty. A kolega z klasy zaprzyjaźnił się ostatnio z
chochlikiem, który mieszka pod parapetem w jego
pokoju, a nocą buszuje w lodówce i spiżarni.

By pozostać na dłużej w świecie Jana Marcina
Szancera, w świecie baśni i wyobraźni, zapraszamy
wszystkie dzieci do współtworzenia drugiej edycji

dziecięcej wystawy, którą zaprezentujemy w
sierpniu 2021.
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Stwórz własną ilustrację do wymyślonej historii - Twoja
wyobraźnia nie ma granic i dzięki niej zwyczajne rzeczy
mogą stać się niezwykłe, a dobrze znane, bliskie Ci
osoby mogą zostać bohaterami niesamowitych
przygód. Czekamy na Twoją pracę, która zostanie
zaprezentowana na wystawie w Żydowskim Muzeum
Galicja - w oficynie, czyli w magicznej galerii w bardzo
starym budynku.

Aby być artystą nie musisz posiadać wielkiej pracowni z
setkami ołówków, ani portfolio z tysiącem prac.
Wystarczy odrobina fantazji i chęci, aby przelać
marzenia na papier… i zobaczyć swoją pracę na
muzealnej wystawie w Oficynie Wyobraźni!

Czekamy na Twoją pracę 
do 30 czerwca 2021

 
 

Na wszystkie pytania związane z wystawą
odpowiada Mateusz Lagosz:

mateusz.lagosz@galiciajewishmuseum.org
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Jak stworzyć wyjątkową pracę na wystawę?

Na rozgrzewkę
Kamień, patyk, czysta biała kartka, zakrętka od napoju,
sznurek, piórko, nitka… zbierz kilka zwyczajnych przedmiotów,
które możesz znaleźć w domu i pomyśl, czym mogą się stać,
gdy uruchomimy swoją wyobraźnię? Co moglibyśmy z nich
zrobić? Zastanów się nad nowymi, niezwykłymi
zastosowaniami zwykłych rzeczy. A kiedy już Twoja
wyobraźnia zacznie pracować na pełnych obrotach…

Wymyśl własną niezwykłą historię
Ułóż w głowie baśniową opowieść, albo chociaż jedną
niesamowitą scenę, w której bierze udział bliska Ci osoba -
ktoś z rodziny, sąsiadka, przyjaciel, koleżanka. Ten ktoś może
zmienić się w superbohatera albo bajkową postać, może
dokonać niezwykłych czynów lub zrobić coś zupełnie
zwyczajnego, a jednak wielkiego. A jeśli już widzisz to wszystko
oczami wyobraźni...

Zostań artystą - ilustratorem!
Kiedy Jan Marcin Szancer, wielki artysta, po raz pierwszy
malował portret modelki, usłyszał od swego nauczyciela, że
“zanadto idealizuje” i że “zrobił z niej księżniczkę”... i dlatego
zostanie ilustratorem. W takim razie Ty też możesz zostać
ilustratorem - fantazjować, idealizować i dobrze się bawić.
Weź kredki, pisaki, farby - cokolwiek masz pod ręką - i narysuj
lub namaluj to, co podpowiada Ci wyobraźnia.
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Jak dostarczyć swoje dzieło do Muzeum?
 

Prosimy o przesłanie prac wraz z opisem 
do 30 czerwca 2021, 

na adres: 
Żydowskie Muzeum Galicja

ul Dajwór 18
31-052 Kraków,

z dopiskiem na kopercie “Oficyna Wyobraźni”.
 

Możliwe jest także osobiste dostarczenie prac w
kopertach z dopiskiem “Oficyna Wyobraźni” do siedziby

Muzeum. Prace prosimy pozostawić w recepcji w
godzinach otwarcia Muzeum - aktualne informacje

znajdą Państwo na naszej stronie na Facebooku
https://www.facebook.com/zydowskiemuzeumgalicja

 
 Prosimy o dołączenie danych autora lub autorki pracy,
danych kontaktowych opiekunów oraz tytułu i krótkiego

opisu - baśniowej historii, która kryje się za pracą
(maksymalnie pół strony A4).

 
Nieopisane prace nie będą brane pod uwagę.

 
 


