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&bdquo;Sztuka to wielkie ucho i wielkie oko świata: słyszy i widzi - i ma zawstydzić, drażnić, budzić
sumienie.&rdquo; - ta myśl Josepha Conrada niezwykle trafnie opisuje sztukę. Twórczość artystyczna
jako jedna z dziedzin wchodzących w skład działalności ludzkiej uprawiana jest przez wielu artystów.
Historia jej rozciąga się od czasów starożytnych aż do obecnych. Rozróżnienie kolejnych epok jest
niewątpliwie trudne, tym bardziej dla osób, które na co dzień nie mają styczności z tego rodzaju typem
wiedzy.
Od 12 września 2008 roku w Muzeum Sztuki w Łodzi odbywają się otwarte wykłady z historii sztuki.
Wielu uczniów z naszej szkoły podjęło się spędzenia prawie każdej soboty na dogłębnym jej poznawaniu.
W końcu "Sztuka jest po to, by niepokoić. Wiedza umacnia." Można zaryzykować stwierdzenie, że idea
Georgesa Braque&rsquo;a stała się motywem przewodnim naszego zaangażowania w tych zajęciach.
Warsztaty prowadzone są w sposób profesjonalny, potrafią zainteresować osoby nie tylko w wieku
szkolnym. Warto zwrócić uwagę na fakt, że studenci, a także osoby starsze bywają również częstymi
gośćmi na tych zajęciach. Za sprawą kompetentnych prelegentów każdy słuchacz jest w stanie przyswoić
sobie nabytą wiedzę i stać się "małym ekspertem" w dziedzinie sztuki. Na kolejnych zajęciach
wykładowca przedstawia nową epokę, która charakteryzuje się odrębnymi cechami oraz jest
reprezentowana przez różnych artystów. Warto zapoznawać się z takimi zagadnieniami i mówiąc
kolokwialnie "szpanować" wśród innych nabytą wiedzą. Śpieszcie się, gdyż wykłady trwają tylko do 25
kwietnia 2009 r.! Odbywają się w każdą sobotę w godzinach 10.30 &ndash; 12.30 w Muzeum Sztuki w
Manufakturze (MS2) przy ul. Ogrodowej 19. Grafik pozostałych zajęć:
Data
Temat
Materiały i opracowania
10 I 09r
Barok cz. I
Barok cz. 1
17 I 09r
Barok cz. II
Barok cz. 2 24 I 09r
Klasycyzm, realizm
Renesans
07 II 09r
Romantyzm
Gotyk cz. 1 14 II 09r
Impresjonizm
Gotyk cz. 221 II 09r
Neoimpresjonizm, postimpresjonizm
Średniowiecze 28 II 09r
Secesja
Secesja
7 III 09r
Młoda Polska
14 III 09rSztuka 1 poł. XX wieku, cz. I
21 III 09rSztuka 1 poł. XX wieku, cz. II
28 III 09rSztuka polska dwudziestolecia międzywojennego
4 IV 09rSztuka 2 poł. XX wieku, cz. I
18 IV 09rSztuka 2 poł. XX wieku, cz. II
25 IV 09rSztuka polska po II wojnie światowej
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