SPRAWOZDANIE
z realizacji projektu pn. „Plastyka interaktywna-działania w krajobrazie”

Realizacja grantu odbyła się w kilku etapach:
- ”PEJZAŻ KREATYWNY” - warsztaty fotograficzne
- „POCZTÓWKA MULTIMEDIALNA” – warsztaty plastyczne
- wernisaż w Galerii MISTRAL w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy – 10 czerwca 2011 r. Wystawę
można oglądad do 15 lipca b.r.
- otwarcie wystawy w Galerii DWÓJKA w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 odbędzie się na przełomie sierpnia
i września b.r.
W warsztatach fotograficznych i plastycznych oraz wernisażu wzięło udział łącznie około 80 osób.
Wystawę można obejrzed do połowy lipca. Na podstawie zainteresowania wystawą osób spoza projektu
zakładamy, że obejrzy ją ponad 200 osób.

PLENER FOTOGRAFICZNY - ”PEJZAŻ KREATYWNY”
Warsztaty fotograficzne odbyły się 16 kwietnia 2011 r. na terenie placówki, w przestrzeni miejskiej
oraz na terenie WSG w Bydgoszczy. Tematem warsztatów było odwołanie się w fotografiach do motywów
związanych z przyrodą oraz poszukiwania dotyczące relacji między człowiekiem i naturą.

WARSZTATY PLASTYCZNE - „POCZTÓWKA MULTIMEDIALNA”
Warsztaty plastyczne zrealizowano w dwóch terminach: 7 i 14 maja 2011 r. W MDK nr 2. Polegały one
na eksperymentowaniu z różnymi technikami plastycznymi-nowymi i tradycyjnymi. Podczas spotkao
powstało wiele interesujących prac w technikach kolażu i fotomontażu. Do tworzenia prac - pocztówek
wykorzystano m.in. fotografie plenerowe z motywami przyrody oraz fotografie architektury nowoczesnego
Paryża.

WERNISAŻ
W dniu 10 czerwca o godz. 17.00 w Galerii „Mistral” Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej
w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbył się wernisaż prac, które powstały w ramach realizacji
Bydgoskiego Grantu Oświatowego pn. „Plastyka interaktywna-działania w krajobrazie”.
Wystawę otworzył Pan Adam Łętocha - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 z Panią Jolantą
Kotlarek i Małgorzatą Lewandowską – realizatorkami projektu. Powitano zaproszonych gości – uczestników
pleneru i warsztatów plastycznych z ich opiekunami. Wśród gości znaleźli się członkowieTowarzystwa Przyjaźni
Polsko-Francuskiej, m.in. Pani Maria Pastucha.
Pani Jolanta Kotlarek przypomniała główne idee oraz etapy realizacji projektu: plener fotograficzny,
warsztaty plastyczne zakooczone wystawą.
Podczas wernisażu uczestnikom warsztatów plastycznych wręczono pamiątkowe dyplomy.
Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem. Pojawiły się propozycje pokazania ekspozycji
w innych placówkach w Bydgoszczy oraz w Domu Bretanii w Poznaniu.
Wystawę można oglądad do 15 lipca 2011 r. w Galerii „Mistral” Towarzystwa Przyjaźni PolskoFrancuskiej w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy przy ul. Garbary 2 (budynek A). Zapraszamy!

