DROGOWSKAZY. Festiwal Folkowych Inspiracji
Warsztaty:
1. Zapraszamy do obejrzenia wystawy czasowej pt.: „Jadwiga Solioska. Nieskooczonośd”, uzupełnioną w salę
edukacyjną, na której wszyscy chętni wykorzystując ideę Do It Yourself (DIY) będą mogli wykonad wybrane
elementy inspirowane twórczością wszechstronnie uzdolnionej artystki.
Przez cały czas trwania festiwalu
2. Monika Godlewska zaprezentuje autorski projekt książeczki artystycznej dla dzieci pt.: „Po prostu … od A do Z”,
która jest swego rodzaju elementarzem gwary podlaskiej. Autorka przeprowadzi także warsztaty plastyczne dla
najmłodszych uczestników festiwalu.
Godziny:
11.00 – 12.00; 12.00 – 13.00; 13.30 – 14.30
3. Tkactwo artystyczne na ramkach tkackich. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję stworzenia własnej,
niepowtarzalnej makatki posługując się ramami tkackimi. Zajęcia poprowadzi Karol Wiśniewski, kulturoznawca i
absolwent o specjalizacji tkanina artystyczna w Liceum Plastycznym im. Artura Grottgera w Supraślu.
Godziny:
11.00 – 12.30; 13.00 – 14.30
4. Plecionkarstwo z „papierowej wikliny”. Każdy chętny będzie mógł spróbowad własnych sił w wyplataniu koszy
tradycyjną techniką krzyżowo – żebrową. Naturalny materiał zostanie zastąpiony tzw. “papierową wikliną”.
Zajęcia poprowadzi Katarzyna Magdziak, instruktorka prowadząca ognisko plastyczne w Domu Kultury
„Śródmieście” i autorka wielu prac, w tym koszy, toreb i biżuterii, wykonanych z papierowej wikliny.
Godziny:
11.30 – 13.00; 13.30 – 15.00
5. Przenoszenie wzorów z malowanych makatek na torby. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję zapoznad się z
wybranymi wzorami makatek ze zbiorów Białostockiego Muzeum Wsi, a także na podstawie przygotowanych
szablonów stworzyd własną kompozycję i przenieśd ją na tkaninę. Zajęcia poprowadzi pracownik skansenu.
Godziny:
11.00 – 12.30; 13.00 – 14.30
6. Warsztat wykonywania krajek. Zajęcia prowadzone przez animatorkę kultury, która technik wykonywania krajek
uczyła się od mistrzów tego rękodzieła. Uczestnicy wykonają własne krajki na bardku lub tabliczkach.
Godziny:
11.00 – 12.00; 12.00 – 13.00; 13.30 – 14.30; 14.30 – 15.30
7. Warsztaty recyklingu. Prowadzone przez Sklep Charytatywny „My dla innych”. Zajęcia będą polegały na
przetwarzaniu już niepotrzebnych tkanin, gałganków, materiałów w zupełnie nowe rzeczy.
Przez cały czas trwania festiwalu
8. Dawne gry i zabawy. Czym bawiły się dzieci zanim wynaleziono Barbie i samochody na resorach? W co się grały
zanim wynaleziono play station i tablet? Wszystkie dzieci będą miały okazję dowiedzied się tego i wypróbowad
na własnej skórze przez cały czas trwania festiwalu. Zajęcia poprowadzi pracownik skansenu.
Przez cały czas trwania festiwalu
Ponadto:
- animacja zabaw dawnych dla dzieci
- w godz. 15.00 – 16.00 zapraszamy na wspólne ognisko i piknik (prowiant własny)
Wstęp na imprezę i warsztaty w cenie biletu spacerowego (3zł/os).
BIAŁOSTOCKIE MUZEUM WSI
ul. Nadawki 21 C, Wasilków
tel. 85 74 36 082; 517 484 331
bmw@muzeum.bialystiok.pl
www.bialostockiemuzeumwsi.pl

