OPROWADZANIE
PO MWW

FERIE W MUZEUM
WSPÓŁCZESNYM
WROCŁAW WARSZTATY

ZABAWA
INTERAKTYWNĄ
INSTALACJĄ
WARSZTATY
RODZINNE

PLASTYCZNE

WARSZTATY
PLASTYCZNE
Czas wolny spędzasz przed TV lub komputerem?
Zmień to w lutym! Okres ferii zimowych
rezerwujemy na działania twórcze.
Odświeżymy znane przedmioty - nie zabraknie
okazji do unikalnego ozdobienia trampek,
koszulki czy ulubionego kubka. Zmienimy
pisownię wyrazu kolarz i pokolorujemy rzeźbę.
Uczestnicy warsztatów będą mogli także
przeprojektować budynek schronu i zaaranżować
jego wymarzone wnętrze.
Kolorowa przestrzeń Beautiful Tube, designerska
realizacja szwajcarskiego duetu L/B, w której to
odbywają się, debaty, wykłady, spotkania, dysku
sje i warsztaty związane z edukacyjną i naukową
działalnością MWW, w czasie ferii przemieni się
w miejsce pełne twórczej wrzawy!
Ilość miejsc ograniczona.
Zajęcia bezpłatne.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń!
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Nie tylko ubrania zdobią...

dekorujemy przyniesione ze sobą
przedmioty i ubrania przy użyciu
permanentnych markerów Sharpie

A
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rchi
budujemy makietę schronu
tektura 6.02. i aranżujemy jego wnętrze na
nowo - PANATO

Rzeźba W kolorze
7.02.
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czy być może?

przekształcamy monochromatyczne
pomniki, tworzymy kolorowe instalacje

8.02.
Kolaż bez RZ?

tworzymy zaskakujące
kompozycje plastyczne
poprzez zabawę treścią
i formą, żonglujemy
znaczeniami

Zajęcia w godzinach: 12.30 - 14.00

ZABAWA
INTERAKTYWNĄ
INSTALACJĄ
Przestrzeń muzeum to nie tylko miejsce
biernego odbioru sztuki, lecz także aktywnego
jej tworzenia. W MWW przestrzenią
angażującą odwiedzających w działania
artystyczne jest Poziom 2, na którym znajduje
się interaktywna instalacja „Samoobsługowe
muzeum”. Oparta na koncepcji manualnego
operowania obrazem wizualnym, instalacja
umożliwia zwiedzającym przełamanie
wzorców wyobrażeniowych oraz wykazanie
się kreatywnością podczas samodzielnego
tworzenia kompozycji.

Masz ochotę na samodzielną twórczą zabawę?
Poziom 2 MWW zaprasza!
Wstęp darmowy!

ROZRUSZNIK WYSTAW
czyli
NIEDZIELNE WARSZTATY
RODZINNE

MULTIPLIKACJE
3.02.

To ostatni warsztat w trakcie trwania
wystawy "Gdzie jest Permafo?".
Przy tej okazji nawiążemy do
twórczości galerii Permafo i
stworzymy komiks przy użyciu
fotografii. Pobawimy się w
dokumentowanie rzeczywistości za
pomocą multiplikacji i fotografowania
sekwencyjnego.

10.02.

ARTYSTYCZNE
ŚLEDZTWO

Dorosłych wraz z dziećmi zapraszamy co niedzielę
na warsztaty rodzinne o godz. 13.30 na Poziom 1.
Na okres ferii zimowych zaplanowaliśmy tematy
warsztatów, które znajdą Państwo na stronie obok.

Zajęcia bezpłatne.
Obowiązują zapisy.

Niedzielne popołudnie
rozpoczyniemy od podróży
po kulturach różnych krajów.
Poszukamy podobnych motywów
artystycznych występujących w
sztuce video w różnych zakątkach
globu. Będąc na tropie sztuki
uczestnicy warsztatu zaangażują się
w planowanie wystawy
wykorzystującej zaprezentowane
prace video.

OPROWADZANIE PO MWW
Wizyta w nowym budynku muzeum niczym nie przypomina
sennego podążania za przewodnikiem, którego monotonny
głos oraz natłok informacji wprowadzają zwiedzających w
letarg.
Zwiedzanie rozpoczynamy przed fasadą MWW. Najpierw bacznie obserwujemy budynek.
Wpatrujemy się w znajdujące się na nim dzieło sztuki i rozwiązujemy intrygującą zagadkę.
Następnie przechodzimy do Strefy Miejskiej na Poziomie 0, gdzie oglądamy mniejsze wystawy
czasowe. Spiralnymi schodami wchodzimy na Poziom 1, mijamy kasę biletową i tu niespodzianka!
Kolorowa przestrzeń Beautiful Tube, designerska realizacja szwajcarskiego duetu L/B, zaprasza
do aktywnego poznawania swego wnętrza. Przechodzimy na Poziom 2, gdzie instalacja
Samoobsługowe Muzeum rozbudzi naszą kreatywność poprzez możliwość samodzielnego
„żonglowania elementami obrazu”. Na Poziomie 3 i 4 oglądamy główną, aktualną wystawę.
Brak tu miejsca na powłóczenie nogami. Oglądamy prezentowane dzieła i o nich rozmawiamy.
Budujemy słownik potrzebny do rozmawiania o sztuce współczesnej. Otwieramy się na wielość
znaczeń zastanych dzieł i szukamy analogii w codziennym życiu. Na kolejnym piętrze muzeum,
Poziomie 5, znajdziemy Woliery – niewielkie przestrzenie wystawiennicze przeznaczone dla
mniejszych projektów. Zwiedzanie MWW kończymy na Poziomie 6, na którym znajduje się kawiarnia
z rozległym tarasem widokowym. Po zwiedzaniu MWW wracamy do przestrzeni Beatiful Tube,
by wykonać ćwiczenia odwołujące się bezpośrednio do treści poruszanych podczas oprowadzania.
Koszt oprowadzania 30 zł od grupy. Bilet wstępu na główną wystawę 5/7 zł od osoby.

Czy ferie w muzeum?
Tak.
Muzeum Współczesne Wrocław w okresie ferii zimowych wszystkim chętnym proponuje:

Kiedy? 3.02.- 10.02 .2013
Gdzie? Muzeum Współczesne Wrocław

ROZRUSZNIK
WYSTAW
WARSZTATY
PLASTYCZNE
ZABAWA
INTERAKTYWNĄ
INSTALACJĄ
OPROWADZANIE
PO MWW

zajęcia plastyczne dla rodziców
z dziećmi
60 minut, od godz, 13.30 do 14.30
zajęcia plastyczne dzieci i młodzieży
90 minut, od godziny 12.30 do 14.00
brak ograniczeń wiekowych
brak limitu czasowego

zwiedzanie budynku wraz z
oprowadzaniem po wystawie
90 min

Zastanów się jaką ilością czasu dysponujesz,
czego chciałbyś się nauczyć lub dowiedzieć
i wybierz coś dla siebie.

Jak?

pl. Strzegomski 2a

Zgłoś się pod adres:
edukacja@muzeumwspolczesne.pl
lub zadzwoń:
0 71 356 42 53

