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... i już wakacje!
Czekaliśmy na nie
cierpliwie cały rok.
Nareszcie słońce
i długie letnie dni.
Można dowolnie kreować czas.
Namawiamy na zabawę na świeżym powietrzu
i twórcze rozwiązania w plenerze. W numerze
przedstawiamy René Magritta i wasze prace
konkursowe. Dodatkowo Pani łyżka, i to niejedna,
przedstawi się... i uwaga: Czeka was brudne zadanie!

y
Zapraszam
ę!
na wystaw

Redakcja, projekt i skład: Małgorzata Banaś
Magazyn kic arte jest bezpłatny:

prześlij dalej!

Magazyn

Oglądaj aktualności na Facebooku!
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Piszcie na adres: info@kickic.com.pl
ani jego fragmenty nie mogą być reprodukowane w jakiejkolwiek postaci bez zgody Redakcji.

Wielcy

m a l a r ze

Rene Magritte
Poznajcie malarza w meloniku. Twórcę obrazów
nastrojowych, lecz nierealnych. Artystę bawiącego się
swoją fantazją, w szczególny sposób zestawiającego
w ze sobą rzeczy i świat. Tworzącego obrazy, jak ze snu.
A oto surrealistyczna zwycięska praca:

The Return, Rene Magritte, 1940r.

René François Ghislain Magritte
– belgijski malarz, surrealista.
Żył w latach 1898 -1967. Nazywany
„autorem słów i rzeczy”, bawił się
w zmiany, np. zmieniał nazwy przedmiotów i ich zastosowanie, stosując
podpisy w swoich obrazach. Prace
wyróżnia nastrojowość, ale nie ma
w nich nic realnego. Artysta malował
niebo, ptaki, lecz były one fantazją.
Dlaczego pojawiają się meloniki?
Malarz przedstawiał świat umundurowany - na płótnach występują
panowie w melonikach i same meloniki.
Powtarzał ulubione motywy, które
łączył ze sobą, tworząc nowe dzieła.
Posługiwał się przeciwieństwami,
jak zasłanianie i odkrywanie.
Na podstawie dzieł Magrittea
powstają sztuki teatralne.

Inga Kiernożycka, lat 6

I miejsce i farby marki Adam Pałacki zdobywa Inga Kiernożycka. Gratulacje!

Co to jest surrealizm?
Przeciwieństwo realizmu.
Surrealiści malowali obrazy
wymyślone. Często były to wizje
ze snu czy fantazji, nie mające nic
wspólnego z rzeczywistością.

Wielcy

m a l a r ze

Rene Magritte
Kolor błękitny fascynował Magrittea przez cały okres
jego twórczości. Na obrazie obok stworzył poemat
na temat chmur i nieba, malując różne odcienie błękitu.
Poniżej wyróżniona praca konkursowa:

Daremny trud, Rene Magritte,1962r.
Zdjęcie z albumu wydawnictwa Artes.

Wasze najlepsze prace

Magda Toczek

Maja Oświecimska, lat 5

Wyróżnienie za własną inicjatywę twórczą i dodatkową nagrodę zdobywa
Maja Oświecimska. Gratulacje!

Wojtek Dobrzelewski, lat 6
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kic arte wystawa w Brukseli / dla dzieci

Rene Magritte
Byliśmy w Royal Museum w Brukseli, gdzie można
oglądać prace Magrittea. Witam na krótkim fotoreportażu.

Zielone jablka
The listening room, Rene Magritte

Magritltoedszych
dla najm

Artysta lubił
malować
zielone jabłka.
Wielkie repliki
owoców
znajdują się
w muzealnym
sklepie.

Obłoczki,
chmurki...,
czyli książki
dla dzieci
poświęcone pracom
artysty.

Magritte jest wszędzie,
nawet w oknie...

kic arte wystawa w Brukseli / dla dzieci
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Rene Magritte

Obrazy artysty skłaniają do refleksji...

zdj. Jarek Domiński

Dominika

i Karolina
działają...
artystycznie

WA R SZ TAT Y
Zainspirowane Magrittem postanowiłyśmy stworzyć własne poematy
na temat chmur i nieba...

Magiczn:)a
ławka...
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kic arte warsztaty / dla dzieci

a
Każda chsmzyusrtkkie
ia, a w pozycję...
tworzą kom
Jak zrobić własną chmurkę
- krok po kroku:

1. Narysuj i wytnij chmurki

2. Przyklej do nich taśmę
dwustronną

3. Ułóż kompozycję
na płótnie...

4. ... i przyklej chmurki

Płótno
gotowe!
Malowaliśmy
na płótnach
i farbami marki
Adam Pałacki.
Dziękujemy
za wsparcie!
7. Oderwij chmurki i gotowe. Farby akrylowe
idealnie nadają się do malowania na płótnie.

5. Wyciśnij farbę z tubki
i użyj gąbki do malowania

6. Możesz dodać inne
kolory, odcienie...

kic arte w kolorze morza / dla dzieci
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kic arte w kolorze morza / dla dzieci

Co sprawia,
że wakacje
stają się
niezapomniacne:
Uchwycona
ulotna chwila
na fotografii,
coś znalezionego
i wyjątkowego, rzecz
stworzona przez nas
samych, np. ręcznie
wyszyta aplikacja
na poduszkę,
chodzenie boso
i nasz wspólny
uśmiech...

zdj. Małgorzata Banaś-Domińska

Dominika

WA R SZ TAT Y

i Karolina
działają...
artystycznie

Malujemy i ubieramy łyżki, będzie przedstawienie...

Ahoj
szczury
lądowe!!!

projekt i zdj. Małgorzata Banaś-Domińska

Ruszamy ę...
raw
na kolorową wyp

kic arte warsztaty / dla dzieci
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Farby
akrylowe
możemy
mieszać
i bawić się
kolorami.
Nie zmyją się
z drewna.

Warto zainicjować
pomysł, a dzieci same
wykażą inicjatywę
i wymyślą nowe
zastosowanie dla łyżek.
Skrawki tkanin można
wykorzystać na ubrania
dla naszych łyżkowych
postaci.

kic arte warsztaty / dla dzieci

projekt i zdj. Małgorzata Banaś-Domińska
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kic arte pisane i rysowane / dla dzieci

artystycz na

„Nusia i baranie łby”
Tekst i ilustracje: Pija Lindenbaum
Wydawnictwo Zakamarki

y
Pan, który robi bom-sbprę adoszwenod!
i krzyczy spriszen

która właśnie wyjechała z rodzicami
na wakacje, wcale nie chce się
kąpać. Najchętniej kopałaby w piasku.
Za hotelem jest piasek i wyspa,
a na niej kilka wygłodniałych
owieczek. Kto, jak kto, ale Nusia
potrafi się nimi zaopiekować!
A nawet nauczyć je pływać!

Pełne barw ilustracje,
które moż na oglądać bez końca...

„Nusia i baranie łby” , ilustracje: Pija Lindenbaum

K s i ą żka

Lubimy Nusię za dziecięce postrzeganie świata, jej obawy i przłamywanie własnych słabości. Czytaliśmy
Nusię już dawno, ale do „Nusi
i baranich łbów” warto powrócić.
Książka idealna na wakacje! Bo czy
wszystkie dzieci lubią się kąpać?
Tata Nusi twierdzi, że tak. Ale Nusia,

Zadanie!
Będzie zabawa
w malowanie
i rozchlapywanie!
Bo w wakacje
warto się trochę
pobrudzić.
Chlapiemy
farbami i tworzymy
kompozycję.
W następnym
numerze
poznacie malarza
„z gestem”,
Jacksona Pollocka
Artysta malował
na dużym formacie.
Komponował
obraz rozlewając
farbę na płótno.
Spróbujcie sami!
Dobra zabawa
gwarantowana!
Zdjęcie pracy
prześlijcie na
info@kickic.com.pl
do 3 sierpnia 2015.

Praca zrobiona na zajęciach w przedszkolu. Tusz. Wykonanie Karolina Domińska.

kic arte kolorowanka / dla dzieci

Kic kic... na plaży.

www. kickic.com.pl

Pokoloruj i policz wiaderka...

ilustracja: Małgorzata Banaś-Domińska
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Jak zrobić lemoniadę? Właśnie tak...

projekt i wykonanie Małgorzata Banaś-Domińska

