Smykowizje w nosidełkach
Miniperformanse i koncerty dla rodzin z dziećmi w wieku 0-5 lat w Zamku
Ujazdowskim
Czy można uczestniczyć w kulturze, będąc na urlopie macierzyńskim lub tacierzyńskim, a jednocześnie zadbać o rozwój
swojego dziecka? Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza rodziców i opiekunów małych dzieci na
specjalne przedpołudniowe oprowadzania z cyklu Smykowizje. To kolejna odsłona programu dla rodzin z dziećmi do lat 5
(zarówno w wózkach, nosidełkach, jak i na własnych nóżkach). Organizatorzy zapraszają na oprowadzania po aktualnych
wystawach, dostosowane do potrzeb i percepcji maluchów oraz wymagań i możliwości ich opiekunów. Spotkania w
przestrzeni wystaw prowadzą specjalnie przygotowani edukatorzy, w nieśpiesznej atmosferze, z otwartością na pytania i
okazją do rozmowy i wspólnego przebywania dzieci i rodziców. Uwaga maluchów zostanie ukierunkowana na kształty,
kolory i obiekty, ale także ruch i dźwięki, obecne na wystawach sztuki współczesnej i w przestrzeniach galerii w sposób
szczególny.
Podczas wydarzeń istotna jest aktywizacja wzroku, słuchu, smaku, dotyku i odczuwania najmłodszych. Podczas
miniperformansów i koncertów Smykowidzowie zamieniają się w słuch w niezwykłej scenerii współczesnych dzieł sztuki.
Podczas wizualnych zajęć sensorycznych za pomocą zmysłów smaku, dotyku, wzroku i węchu poznają różne materiały, nie
tylko plastyczne, z których nauczą się wyczarowywać cuda, gdy będą starsze.
Projekt adresowany jest do rodziców i opiekunów, ale jednocześnie kładzie nacisk na rozwój małych dzieci. Organizatorzy
zachęcają rodziców do samodzielnego posługiwania się materiałami i narzędziami, by dzieci mogły się na ich działaniu
wzorować. W ramach cyklu odbywają się trzy rodzaje działań: plastyczne, wizualno-dźwiękowe oraz muzyczne w formie
koncertów. Na tych pierwszych (2 i 4 sobota miesiąca) stosowane są za każdym razem inne materiały i narzędzia, z którymi
organizatorzy chcą zapoznać dzieci od pierwszych miesięcy życia. Są to między innymi: ciecz newtonowska (zrobiona ze
skrobi ziemniaczanej), papier czerpany, folia transparentna, piasek, kamienie, podświetlane stoliki, drewno, folia
bąbelkowa, kalka techniczna, gąbka, krepina, worki jutowe, owoce, warzywa oraz wiele innych, również bardzo
nieoczywistych materiałów. Sugerowany wiek dziecka uczestniczącego w zajęciach plastycznych: od 1 roku życia.
W pierwszą i trzecią sobotę miesiąca odbywają się miniperformanse i koncerty. W ich trakcie używane są nieco inne
materiały: wstążki, sznurki, filc, kocyki, poduszki, tiul, kolorowe pióra, instrumentarium orffowskie, a kształty, kolory i
materiały „kojarzone” często z ruchem, dźwiękami i specjalnie dobranymi utworami i piosenkami, wykonywanymi na żywo,
których maluchy słuchają w skupieniu, ale też i aktywnie reagują, poprzez ruch, bieganie, spontaniczne odgłosy,
improwizowany taniec i wiele innych aktywności, które są przez animatorów i edukatorów Smykowizji mile widziane.
Oprowadzania odbywają się w drugą i czwartą środę miesiąca, zawsze o godzinie 11.00 w Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski w Warszawie przy ul. Jazdów 2. Wstęp wolny.
Organizatorem jest Fundacja Muzyka jest dla wszystkich, partnerem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w
Warszawie.

