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... jesień, liście z drzew!
KIC Arte ubrało się
ciepło i poszło
w teren po jesienne
stwory-przetwory!
A sezon dyniowy w pełni i materiału
do pracy nie brakuje. Przedstawiamy
również wasze konkursowe akwarele!
W numerze Joan Miró i inny „sezonowo-warzywno-owocowy”
artysta... poznajcie Giuseppe Arcimboldo!

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

f

prześlij dalej!

Magazyn

Oglądaj aktualności na Facebooku!

kic arte

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

kic arte osiedlowa sztuka / dla dzieci
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STREET
ART

Stary blaszak szpecący osiedle,
młodzi artyści potaﬁą przemalować
w prawdziwe dzieło sztuki!

Dzieci widza
swiat w kolorze!

Zdjęcia baraku na warszawskiej Woli.

Wielcy

m a l a r ze

Joan Miró

Artwork by Joan Miró, Jobreteixims,
Made of lithograph

Przedstawiamy wasze „potworne” prace!
Poniżej zwycięskie akwarele Mai Oświecimskiej.
Nagrodą jest kopmlet akwareli Winsor&Newton.

Joan Miró – żył w latach1893 1983. Hiszpan urodzony w Barcelonie.
W skrócie, Miró to kolor połączony
z uproszczonymi formami, kojarzącymi
się z rysunkami z dziecięcych lat.
Artysta będąc pod wpływem poetów
i pisarzy surrealistycznych, zaczął
rozwijać swój własny styl. Swobodnie
zozmieszczał kolorowe znaki i graficzne formy. Sam Miró lubił porównywać swoją sztukę do poezji. Elementami przyjętej przez niego stylistyki
były „organiczne” formy i „spłaszczony”
rysunek. Interesował się rysunkiem
„automatycznym”. Malował np. cienie
zobaczone na suficie swojej sypialni.
Czy też tak robicie?

Co to jest rysunek automatyczny?
Maja Oświecimska, lat 6

To wyrazu wolnego umysłu i nieskrępowanej wyobraźni.

www. kickic.com.pl

kic arte warsztaty / dla dzieci

Karolina Domińska, lat 6

Julia Maleszewska, lat 6

Wojtek Dobrzelewski, lat 6

Inga
Kiernożycka,
lat 6

Jacek Litwin, tata

Ada Litwin, lat 3
Iga Litwin, lat 7

Maja Oświecimska, lat 6

Dominika

WA R SZ TAT Y
Jesień to obﬁtość koloru i formy. Miałyśmy zabrać się za przetwory,
a wyszły nam stwory, ale nie żałujemy...

i Karolina
działają...
artystycznie

kic arte warsztaty / dla dzieci
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Wielcy

m a l a r ze

Giuseppe
Arcimboldo

Dynie, jarzębina, żołędzie,
liście, sezonowe warzywa
i owoce - niezbędny materiał
do pracy!
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Portret Rudolfa II, jako Wertumnusa,
rzymskiego boga ogrodów.

Giuseppe Arcimboldo
– 1527 - 1593.
Artysta renesansu.
Urodzony w Mediolanie,
miał opinię człowieka
interesującego się
osobliwościami. Malował
grotskowe wizerunki
ludzi. Portret bibliotekarza
skomponowany jest
wyłącznie z książek.
Na najsłynniejszy cykl
„Pory roku” składają się
cztery obrazy, w których
malarz wykorzystał
sezonowe owoce,
warzywa, kwiaty i gałęzie.
Kompozycje martwej
natury przedstawiają
cztery portrety.

Dominika

WA R SZ TAT Y

i Karolina
działają...
artystycznie

Kształtów odbijanie, czyli stempelkowanie! Do naszego grona dołączył
Filip, bo to świetna zabawa dla najmłodszych i... rodziców.
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Plastikowe pojemniczki umoczone w farbie służą za pieczątki.
Użyj wyobraźni i przekształć odbite kształty!

kic arte warsztaty / dla dzieci

projekt plakatu: Karolina Domińska
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kic arte kolorowanka / dla dzieci
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Kic kic... sezon na dynie.

Króliczki w stodole
znalazły dużo dyń. Wydrukuj, pokoloruj i policz wszystkie.

ilustracja: Małgorzata Banaś-Domińska

kic arte pisane i rysowane / dla dzieci
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K s i ą żka

J e s i e n ne

artystycz na

Książka nie tylko dla małych
botaników - dla każdego. Ilustrowany
inwentarz drzew zawiera opisy
i wizerunki 57 drzew i krzewów
z różnych stron świata.

nowości

Emmanuelle Tchoukriel, ilustratorka
specjalizująca się w sporządzaniu
rycin naukowych, sportretowała
rośliny z precyzją godną przyrodników z minionych stuleci. Odtworzyła
sylwetki, liście i korę, czasem też
kwiaty i owoce wybranych drzew
i krzewów, a także zwierzęta żyjące
w ich bliskim otoczeniu.
Czarne kontury rysunków wykonała
rapidografem i tuszem chińskim.
Do kolorowania użyła akwareli, które
nakładane z różną intensywnością,
wspaniale oddają bogactwo odcieni
i faktur spotykanych w przyrodzie.
Każda rycina opatrzona jest polską
i łacińską nazwą oraz kilkoma ciekawostkami.

ilustracje: Emmanuelle Tchoukriel

„Ilustrowany inwentarz drzew”
tekst: Virginie Aladjidi
ilustracje: Emmanuelle Tchoukriel
Wydawnictwo Zakamarki

Uwaga! Niektóre gatunki znajdziecie
w parkach, lasach czy ogrodach
botanicznych.

„Duch z butelki”
tekst: Eva Susso
ilustracje: Benjamin Chaud
Wydawnictwo Zakamarki

Kiedy Uno i Mati otworzyli
starą butelkę, wydostał się
z niej olbrzymi duch.
Siedział zamknięty w butelce
od tysięcy lat. Z wdzięczności,
że został uwolniony, obiecał
spełnić trzy życzenia
chłopców.

„Ilustrowany inwentarz
zwierząt”
tekst: Virginie Aladjidi
ilustracje: Emmanuelle Tchoukriel
Wydawnictwo Zakamarki

kic arte pisane i rysowane / dla dzieci

K s i ą żka

ilustracje: Katie Scott

artystycz na

„Animalium. Muzeum zwierząt”
tekst: Jenny Broom
ilustracje: Katie Scott
Wydawnictwo: Dwie Siostry
Stare ryciny w modzie! Kolejna
nowość na rynku wydawniczym
zilustrowana w stylu starych grafik.
Wielkoformatowy atlas zwierząt
pełen całostronicowych ilustracji.

www. kickic.com.pl

W środku można znaleźć
najpiękniejsze i najbardziej
niezwykłe stworzenia, jakie
mieszkają na Ziemi. Okazy
pradawne i współczesne,
olbrzymie i maleńkie, groźne i
bezbronne. Nie trzeba wychodzić
z domu, a szykuje się wyprawa
pawie, jak do Zoo.
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