Раптово все інакше?
Тиждень мистецтва для дітей та підлітків
18.6. – 26.6.2022, Штендаль

Стендальський тиждень мистецтв "Все раптом змінилося?" призначена насамперед для дітей та молодих
людей, а також для їхніх сімей та тих, хто працює з дітьми та молодими людьми. На майстер-класах, читаннях
та виставах вирішується питання про те, що власний світ, а також великий світ може раптом зробити інакше.
Такі події можуть поставити нас у глухий кут і змусити замислитися: Як було раніше, як стало зараз? Тиждень
мистецтва пропонує можливість почути про це, поговорити про це, написати про це, вигадати це, намалювати
це, написати це, побачити театральну виставу і зробити це самому.
Вхід на дані заходи безкоштовний.
Детальна інформація про заходи:
Web: https://h2.de/kunstwoche
instagram: kunstwoche_stendal
Будь ласка, зареєструйтесь до: п'ятниці, 3 червня 2022 року
Контакт:
контактну інформацію дивіться на окремих заходах.
Потреба в перекладах на інші мови для семінарів вихідного дня:
Будь ласка, вкажіть при реєстрації!
_____________________________________________________________________________________________

Програма на вихідні –для дітей, підлітків, сімей

Неділя, 19.6, 14.00-17:00
Все по-іншому? Назад у майбутнє? Вигадування оповідань у словах та ілюстраціях
Майстер-клас зі з Анке Бер, автором дитячих книг та ілюстратором
Рекомендований захід для дітей 9-12 років.
За бажанням з кафе для батьків - будь ласка, вкажіть при реєстрації.
Матеріали будуть надані. Можливо принести свої улюблені олівці також!
•
•

Місцезнаходження: Музей Вінкельмана - відкритий майданчик/творча кімната
Реєстрація: info@winckelmann-gesellschaft.com

Адреса: Winckelmann-Museum, Winckelmannstr. 36-38, 39576 Stendal
Додаткова інформація . . .
. . . щодо майстер-класу
Що було б, якби нам дозволили самим написати сценарій нашого життя? Чи нам довелося б? Чи ми знаємо,
що для нас добре? І хіба не нудно було б точно знати, що на нас чекає? Якби ми тільки могли хоча б
начарувати мир! На семінарі ми розповідаємо один одному про свій досвід, про зміни в нашому житті, про
реальні переживання та дикі мрії.
Кожен пише та/або малює свою власну маленьку історію. Історії про дуже звичайні або майже неймовірні події,
про повсякденні або фантастичні. Може бути, в цих історіях є машини для подорожей у часі або чарівні пігулки,
або просто два добрі друзі тут і зараз.

. . . про автора та ілюстратора
https://cargocollective.com/ankebaer
. . . про місцезнаходження
https://www.winckelmann-gesellschaft.com/
______________________________________________________________________________________________
Неділя, 19.6, 17.00
Відкриття виставки «За маскою».
Малюнки та тексти дітей та молоді про пандемію, а також семінар з інтерпретації малюнків.
для всіх зацікавлених
У співпраці з Університетом прикладних наук Магдебург-Штендаль, Flow – Міжнародним художнім конкурсом
Шведта, Районом Фрідріха Бедекера та Саксонії-Ангальтом та музеєм Вінкельманна
•
•

Розташування: Музей Вінкельмана, творча кімната/ відкритий майданчик
Реєстрація: info@winckelmann-gesellschaft.com

Адреса: Winckelmann-Museum, Winckelmannstr. 36-38, 39576 Stendal
Додаткова інформація
. . . на виставці
Пандемія та ізоляція суттєво змінили наше повсякденне життя. Проте перспективам дітей та молодих людей
приділялося мало уваги. Як вони справлялися і який досвід набули за цей час? Виставка "За маскою" показує
перспективи дітей та молодих людей з 2021/22 років.
Малюнки були створені у рамках міжнародного конкурсу малюнків "Flow", тексти - у рамках письмових
конкурсів, організованих Friedrich-Bödecker-Kreis Sachsen-Anhalt e.V.
. . щодо перебігу- Міжнародний конкурс мистецтв Шведт
https://flow-zeichenwettbewerb.de/der-wettbewerb/
. . . щодо району Фрідріха Бьодекера
https://www.fbk-lsa.de/
. . . щодо місцезнаходження
https://www.winckelmann-gesellschaft.com/familienmuseum/kreativwerkstatt/
______________________________________________________________________________________________
П'ятниця, 24.06., 14.00-18.00 та субота, 25.6., 9.00-13.00( 2дні)
Робіть комікси самостійно - прискорений курс
Семінар із Гюнтером Шухманом, ілюстратором
рекомендується для 12-14 років, обмеження кількості учасників: 10
Матеріали будуть надані. Залюбки можете приходити і зі своїми улюбленими олівцями!
За бажанням у батьківському кафе - будь ласка озвучити при реєстрації.
•
•

Місце проведення: кампус Стендаль, майстерня: Будинок 3, кімната 0.22/ Батьківське кафе: зовнішня
територія
Реєстрація: з Клаудією Дрейк, claudia.dreke@h2.de

Адреса: Hochschule Magdeburg-Stendal, Osterburger Str. 25, 39576 Stendal
______________________________________________________________________________________________
Неділя, 26 червня, 13.30-17.00 год
Майстерня вуличного мистецтва
з Гюнтером Шуманом, ілюстратором
рекомендовано від 10 років, обмежена кількість участників: 10
Всіма необхідними матеріалами буде забезпечено
За бажанням у батьківському кафе - будь ласка озвучити при реєстрації.
•
•

Розташування: Художественная тарелка: Культурный центр Штендалю. Kunstplatte: Kulturzentrum
Stendal-Stadtsee
Реєстрація: у Carolin Lucke-Schurk, carolin.lucke@h2.de

Адреса: Kunstplatte e.V. Kulturzentrum Stendal-Stadtsee, Adolph-Menzel-Str. 18, 39576 Stendal

Додаткова інформація
. . . щодо майстер-класу
Ви завжди хотіли нарисувати свій власний комікс? З цією метою курс залежить від вас. Будь то манга,
мультфільми чи комікси - на дводенному експресс-курсі зі створення коміксів ви навчитеся всім практичними
основами, необхідними для створення ваших перших ілюстрованих історій.
Ви дізнаєтеся:
• Що такі панелі та для чого вони використовуються
• Що змушує ваших комічних персонажей працювати, і як ми можемо втілити їх у життя разом.
• Що такого чудового в коміксах і мангах і чому вони надихають людей протягом багатьох років
Якщо ви охоче малюєте і маєте великий досвід, це чудово, але це не вимога для участі в майстер-класі.
Набагато важливіше Ваше бажання участі у світі коміксів.
. . . про керівника заходу
Гюнтер Шуманн – позаштатний ілюстратор та художник, він сам намалював декілька коміксів. Він отримав
ступінь магістра в галузі ілюстрації в HAW-Hamburg і вже багато років проводить творчі семінари для будьякого віку.
https://www.guntherschumann.de/
. . . щодо матеріалів: будуть надані / не соромтеся приносити свої улюблені матеріали також
матеріали для малювання (олівці різної твердості - від 2Н до 4В, ластики, фломастери різної товщини, ножиці,
папір)
• (недорогі) кисті
• Кольорові олівці чи акварель
• Креп-стрічка
• Папір для малювання різних розмірів (A3, A4)
• ілюстративний матеріал, комікси (приносить керівник семінару)
_____________________________________________________________________________________________
Неділя, 26 червня, 17.00 год
Закриття виставки "Тиждень мистецтва" з рецензіями та пропозиціями приєднатися.
•
•

Місце: Музей Вінкельмана, відкритий майданчик/творча майстерня
Реєстрація: Просто приходьте!

Адреса: Winckelmann-Museum, Winckelmannstr. 36-38, 39576 Stendal
______________________________________________________________________________________________
Організатори:
Університет прикладних наук Магдебург-Стендаль
Кафедра прикладних гуманітарних наук
Osterburger Str. 25, 39576 Stendal
Контактні особи:
Prof. Dr. Claudia Dreke, claudia.dreke@h2.de
Carolin Lucke-Schurk, carolin.lucke@h2.de, Tel.: 03931-2187 48 96

