Curs de arte vizuale
(10 - 18 ani)
Cursul de arte vizuale este destinat copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 și 18 ani. Scopul principal
este descoperirea și cultivarea talentului plastic, atât al copiilor, cât și al tinerilor și dezvoltarea
creativității acestora.
De-a lungul cursului, participanții descoperă bazele desenului și tehnici de pictură și gravură,
îmbinate cu noțiuni de istoria artei și conexiuni la cultura universală.
Fiecare temă este adaptată la capacitatea de înțelegere a fiecărei grupe de vârstă, astfel încât
fiecare participant să găsească mediul optim pentru a-și dezvolta talentul și cunoștințele din domeniul
plastic.
Creativitatea este necesară pentru dezvoltarea armonioasă a creierului, dar și pentru performanța
artistică. Activitățile din cadrul cursului sunt special formulate pentru dezvoltarea creativității, cuprinzând
prezentări interactive, vizite la muzee, galerii și ateliere în aer liber.
Pentru a promova tinerele talente, Fundația Dan Voiculescu organizează numeroase expoziții cu
lucrările participanților de la cursul de Arte Vizuale. Astfel micii artiști au ocazia să își vadă propriile
lucrări expuse în galerii și la evenimente culturale.
Beneficiile cursurilor:
- îndrumarea și asigurarea materialelor necesare desfășurării activităților;
- participanții vor avea posibilitatea să interpreteze arta, să descopere semnificații și mesaje
ascunse în creațiile marilor artiști;
- temele sunt structurate astfel încât procesul de învățare cuprinde o multitudine de tehnici și
informații care îmbogățesc cultura artistică;
- varietatea temelor completează educația artistică din școli, în primul rând prin deschiderea
către experiment (cromatic, grafic, tehnic) și apoi prin accentul pus pe dezvoltarea
personalității artistice a fiecărui participant;
- participanții aprofundează noțiuni din sfera artelor în mod individualizat, în funcție de
personalitatea și orientarea artistică a fiecaruia.
Cerinţe minime de înscriere:




vârsta minimă 10 ani;
simț cromatic, aptitudini artistice;
talent într-unul dintre domeniile artei vizuale (grafică, pictură, ș.a)

*Pentru selecția în vederea participării la curs, copiii și tinerii înscriși vor susține un examen de culoare
(materiale necesare: foaie pentru pictură A3, creion, gumă de șters, pensule, culori: tempera, acuarele
sau acrylice, paletă pentru culori – opțional tușuri colorate și peniță) și vor prezenta un portofoliu cu
lucrări (picturi, desene).
Selecția va avea loc duminică, 23 septembrie, ora 13:00 (durată: 2 ore).
Profesor coordinator: Valentina Stan, profesor arte vizuale

