
Oferta
edukacyjna
dla grup
zorganizowanych
 
Centrum
Sztuki Współczesnej
„Znaki Czasu” w Toruniu

2022/23

WARSZTATY
DO WYSTAW
CZASOWYCH
Działania warsztatowe
inspirowane wybranymi pracami 
prezentowanymi na wystawach
w CSW. Uczestnicy w sposób
dostosowany do wieku
oraz możliwości manualnych 
poznają zagadnienia związane
ze sztuką współczesną,
twórczością wybranych artystów 
czy technikami plastycznymi.

Czas trwania zajęć 1 h
cena biletu: 15 zł / osoba

KREATYWNE
OPROWADZANIA
Aktywna forma zwiedzania
wystawy, podczas której
uczestnicy nie tylko poznają
wystawę od strony teoretycznej, 
ale przepracowują wybrane 
zagadnienia poprzez
odpowiednio dobrane
aktywności plastyczne
każdorazowo dopasowywane
do wieku uczestników.

Czas trwania: 1-1,5 h
koszt: 15 zł / osoba

OPROWADZANIE
PO AKTUALNYCH
WYSTAWACH
To okazja do pogłębienia wiedzy
na temat zagadnień definiujących 
wystawę, życie i twórczość artystów 
czy poznania aktualnych tendencji
w sztukach wizualnych.

Czas trwania: 1-1,5 h
koszt: cena biletu + 50 zł
od grupy

TORUŃSCY ARTYŚCI
Zapraszamy na warsztaty wokół
sztuki toruńskiej. Poznacie między 
innymi znaną na całym świecie
ilustratorkę i autorkę picturebooków – 
Iwonę Chmielewską,
charyzmatycznego artystę,
który zaopiekuje się każdym
napotkanym drobiazgiem –
Jerzego Brzuskiewicza,
wycinającego kawałki przestrzeni 
rzeźbiarza – Macieja Szańkowskiego,
wszechstronnie artystycznie
zmobilizowaną do tworzenia
estetycznych przedmiotów sztuki 
użytkowej Spółdzielnię RZUT czy 
architekta Kazimierza Ulatowskiego.

Wprowadzimy Was w indywidualny świat 
każdej z wybranych osób. 
Nawigowani naszymi zadaniami
i wskazówkami, będziecie mogli sami 
poczuć się projektantami, malarzami, 
rzeźbiarzami czy ilustratorami. 

Czas trwania: do 1 h
koszt: 15 zł / osoba

POZYTYWNE
NEGATYWY
Warsztaty, podczas których
uczestnicy będą mieli okazję poznać 
podstawy grafiki warsztatowej.
Począwszy od pojęć kluczowych
dla sztuk graficznych, takich jak matryca, 
rycina oraz rodzaje i nazewnictwo
tradycyjnych technik graficznych, aż po  
wieloetapowy proces tworzenia grafik.

Czas trwania warsztatów: 1 h
koszt: 15 zł/osoba

WY(SZTUKI)WARKA
Zajęcia przybliżające twórczość
wybranych artystów z kręgu sztuki
nowoczesnej. W obszarze omawianych 
zagadnień znajdą się przedstawiciele 
malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii
czy performansu.
Zapraszamy na atrakcyjne, inspirujące
i rozwijające krytyczne spojrzenie na 
sztukę spotkania warsztatowe.

Czas trwania: 1 h
koszt: 15 zł / osoba 

 

TAKO rzecze…
Dzięki uprzejmości toruńskiego 
wydawnictwa TAKO zapraszamy
na spotkania warsztatowe
opracowane w oparciu o pełne
walorów artystycznych oraz bardzo 
aktualne treści książki:
Do wyboru:
 
NA FALI Z JUNK ART  
Warsztaty inspirowane
„Dniem na plaży” turysty, którego 
komfort wypoczynku zakłóca fala 
śmieci… Podczas zajęć odniesiemy
się do proekologicznych postaw
artystycznych. Przyjrzymy się artystom 
wiązanym z junk art i spróbujemy 
dostrzec potencjał twórczy śmieci, 
które sami produkujemy.

Czas trwania zajęć: 1 h
cena biletu: 15 zł / osoba

DECYDUJĄCY MOMENT - 
„ŚWIAT W SEKUNDZIE”  
Ile to sekunda i czy da się ją uchwycić 
w obrazie? Podczas warsztatów 
przyjrzymy się zagadnieniu
„decydującego momentu” nie tylko
w fotografii, lecz w myśli czy tzw. 
mgnieniu oka, bo „za każdym razem, 
gdy sekunda przemierza świat, dzieje 
się milion rzeczy, tu, tam, wszędzie...” 
(z opisu książki „Świat w sekundzie”).

Czas trwania zajęć: 1 h
cena biletu: 15 zł / osoba

Rezerwacje
warsztatów
i oprowadzań

telefon: 56 610 97 16
e-mail: eduakcje@csw.torun.pl
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-16.00

Informacje
warsztaty
dla grup zorganizowanych
(po uprzedniej rezerwacji).
Grupa może liczyć do 30 osób.
Grupy powyżej 30 osób są
dzielone na mniejsze. 
15 zł za osobę.
Nauczyciele sprawujący opiekę
nad grupą - bezpłatnie. 
czas trwania warsztatów – ok. 1 h
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