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WARSZTATY DLA PAR

21-24.04.2022
Rozbłysk inspiracji to kolejny z cyklu warsztatów, w którym proponujemy
połączenie malowania intuicyjnego oraz ruchu. To unikalne połączenie dwóch
technik, które holistycznie rozbudzą potencjały twórcze. Będą się wzajemnie
wspierać i uzupełniać, to co stworzycie na płótnie następnie doświadczycie
poprzez ciało i odwrotnie. Każdym zmysłem poznacie czym jest pasja kreacji,
eksperyment i odwaga twórcza. Poznacie wiele różnych dróg i możliwości
wyrażania swoich emocji poprzez kolory i poprzez ruch. Dzięki temu zbliżycie się
do esencji swojego wewnętrznego artysty, kreatora który jest afrodyzjakiem w
każdym związku

CZEGO DOŚWIADCZYMY
PODCZAS WARSZTATÓW

?

malowania intuicyjnego inspirowanego Vedic Art, gdzie
stworzycie dwa obrazy indywidualne i jeden wspólny
pracy
z
ciałem
w
technikach
improwizacji
oraz
improwizacji w kontakcie a także ruchu autentycznym
w parach nauczymy się masażu relaksacyjnego
doświadczamy podróży
podczas ecstatic dance

w

prowadzeniu

przez

muzykę

doświadczymy ćwiczeń oddechowych, które nas zrelaksują
i bardziej nakierują na uważność względem swojego
partnera/partnerki
będzie także kilka niespodzianek

IMPROWIZACJA TAŃCA
Zajęcia z improwizacji ruchowej to bardzo
szeroki obszar pracy z ciałem, która
poprzez
różne
podejścia
do
pracy
kreatywnej
poszukuje
sposobów
budowania
i
poszerzania
języka
ruchowego.
Zajęcia
z
improwizacji
ruchowej
wykorzystują
różnorodne
podejścia i badają narzędzia (również
somatyczne),
które
mogą
zwiększać
potencjał kreatywny indywidualnie i w
grupie,
rozwijają
świadomość
kinestetyczną, sensoryczną i umiejętność
podejmowania wyborów w momencie
procesu
twórczego.
Improwizacja
eksploruje
tematy
takie
jak
m.in.
obecność,
prezencja
i
kompozycja
przestrzenna.
Improwizacja
zwiększa
świadomość
procesu
podejmowania
wyborów,
kształtuje
umiejętności
improwizacyjne w różnych sytuacjach dnia
codziennego (nauka, życie zawodowe,
życie osobiste, umiejętność słuchania i
działania).

MALOWANIE INTUICYJNE
INSPIROWANE VEDIC ART
To stworzona przez szwedzkiego artystę malarza Curta
Kallmana metoda rozwoju osobistego, wykorzystująca jako
narzędzie malowanie intuicyjne.
Zakłada ona, że od uczestników nie są wymagane ani
oczekiwane żadne umiejętności plastyczne. Podczas warsztatu
jest stworzona przestrzeń gdzie doświadczasz „rozbłysku”
spotkania ze swoją intuicją. Wówczas staje się zrozumiałe, że w
procesie
malarskim
działamy
podobnie
jak
w
życiu.
Doświadczamy podobnych obaw i ograniczeń. Obserwując
swoje reakcje możemy odczytać swój rytm, blokujące
przekonania oraz mocne strony. Niejednokrotnie też okazuje się
że zyskujemy nową pasję - malarstwo intuicyjne, które może
stać się także formą medytacji. Obserwujemy potem z jaką
łatwością i lekkością przychodzi do nas kreacja we wszystkich
dziedzinach życia. Bardzo ciekawym doświadczeniem jest
wspólne malowanie obrazu, gdzie możemy przekazać i
wykreować swoje intencje, łącząc je z kreacją drugiej osoby.

RUCH AUTENTYCZNY
RA bada relację pomiędzy poruszającym się a świadkiem, między patrzeniem a byciem
widzianym, daje czas i przestrzeń na doświadczenie i studiowanie impulsów
wewnętrznych poprzez uważne słuchanie siebie. Metoda umożliwia eksplorację
sposobów, w jaki obserwujemy oraz interpretujemy ruch innych. Ruch Autentyczny może
być formą medytacji, terapii, a także drogą rozwoju. Praktykowany w poczuciu
akceptacji i szacunku stwarza możliwość głębszego poznawania siebie, poszerzania
świadomości oraz doświadczania i badania relacji między ruchem i bezruchem. Pomaga
odkryć własną kreatywność, zaufać procesowi twórczemu i spotkać się z pełnią
uważności. Dąży do odkrycia obecności, z której jasno postrzegamy to co jest bez
oceny, interpretacji czy utożsamiania się.

KONTAKT IMPROWIZACJA
KI to technika tańca współczesnego, która bada możliwości
poruszania się razem z jednym lub wieloma partnerami
podczas połączenia poprzez zmieniający się punkt kontaktu.
Stosowane jak narzędzie pracy zarówno artystycznej jak i
rozwojowej często terapeutycznej. Kontakt fizyczny jest
punktem startowym poszukiwań, jak poprzez dotyk i ruch
komunikować się z samym sobą, drugą osobą oraz
otaczającą przestrzenią poprzez improwizację ruchową. Na
elementy techniki KI składają się elementy związane z
przenoszeniem i świadomością masy ciała, dzieleniem masy,
przeciwwagą, przetaczaniem, opadaniem, podtrzymywaniem
i podnoszeniem. KI, jako metoda wykorzystująca somatyczną
pracę z ciałem, pozwala uwolnić umysł od rezultatu, dzięki
czemu uczy uważności, akceptacji , obecności, otwartości,
kreatywności, a także przekraczania własnych granic przed
wcześniejszym ich określeniem. Uczy także umiejętności
brania i dawania oraz nazywania poszczególnych ról
podczas ruchu.

UCZESTNICY
Warsztat jest zaplanowany dla PAR, które
chcą w kreatywny sposób pogłębić i
wzmocnić swoją relację.
Ale również wypocząć w zabytkowych
pałacowych wnętrzach.
To przygoda dla wszystkich, bez względu na
wiek, płeć i wykształcenie.
Dla gotowych do podróży w głąb siebie,
ponieważ cała wiedza jest w Nas.
Dla chcących poznać i rozwinąć swoją
kreatywność, a potem przenieść ją na
wszystkie dziedziny swojego wspólnego
życia.
Dla chcących spojrzeć na relacje z samym
sobą i z najbliższą osobą: na co sobie
pozwalam, gdzie są moje ograniczenia, a
gdzie czuję radość i lekkość.
Dla chętnych do zagłębienia się w swój
wewnętrzny czas i przestrzeń.
Dla
pragnących
zmiany
na
wielu
poziomach.
Dla poszukiwaczy swoich wewnętrznych
skarbów.
Dla wolących inspirację od motywacji.
Zachęcamy
Was
do
zaproszenia
kreatywności do swojego związku.

MIEJSCE
Dwór w Bronicach, to trzypoziomowy budynek po
600 metrów kwadratowych czyli 1800 metrów
niezwykłego, magicznego miejsca, stworzonego
do podróżowania w czasie. Już same nazwy pokoi
przywołują inną epokę: Pokój babci Działyńskiej,
Kancelaria,
Pokój
Mutki,
są
wypełnione
rodzinnymi pamiątkami, książkami to prawdziwy
portal do przeszłości. Przestronne wnętrza,
zabytkowe meble, olbrzymie okna wpuszczające
zielono-złote światło, pozwalają doświadczyć
pałacowego życia. Okazała sala balowa na sto
par jest miejscem ekspresji twórczej aktorów,
tancerzy i muzyków. Właściciele postanowili, że
będzie to dom rodzinny z artystyczną duszą. Tak
więc odbywają się tu spektakle teatralne,
warsztaty,
wystawy,
spotkania.
W
parku
zbudowano
też
eksperymentalną
scenę
plenerową.

Bronicki dwór powstał w obecnej formie w
latach 1799 - 1801 jako siedziba ówczesnego
właściciela
Bronic,
kasztelana
Józefa
Dembowskiego.
To
budowla
w
stylu
klasycystycznym, piętrowa w kształcie prostej
bryły autorstwa Christiana Piotra Aignera.
Majątek przeszedł w ręce Wołk-Łaniewskich
w roku 1852 i przez trzy pokolenia
pozostawał główną siedzibą rodziny. Po II
wojnie światowej odebrany właścicielom
dwór popadł w ruinę. W roku 2014, po wielu
latach starań, rodzina odzyskała dwór z
najbliższym otoczeniem.

ZAKWATEROWANIE
Pokoje są 2,3 i 4 osobowe. Jednak każda para będzie
miała do dyspozycji jeden pokój tylko dla siebie.
Prysznice i toalety są wspólne umiejscowione po obu
skrzydłach budynku.
Do naszej dyspozycji będzie również duża sala balowa,
na której będą się odbywały zajęcia ruchowe, oddzielna
sala gdzie będziemy malować, jadalnie oraz piękny
ogród ze sceną leśną gdzie będzie można kontemplować
w wolnych chwilach.

WYŻYWIENIE
Podczas warsztatu proponujemy posiłki przygotowywane
z
okolicznych
produktów
i
pozyskane
od
zaprzyjaźnionych rolników. Wszystkim uczestnikom
proponujemy 3 pełne posiłki w ciągu dnia. Warsztat
rozpoczynamy wspólną kolacją w czwartek i kończymy
wspólnym obiadem w niedzielę. W ciągu całego dnia do
dyspozycji będzie woda, kawa i herbata.

OPŁATA ZA PARĘ
Cena za warsztaty obejmuje:
noclegi (każda para będzie miała swój
pokój),
pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja
+ napoje),
warsztaty
z
malowania
intuicyjnego,
techniki pracy z ciałem takie jak kontakt
improwizacja,
authentic
movement,
improwizacja a także body work, ecstatic
dance oraz ćwiczenia oddechowe.
1800 pln – mały pokój (2 pokoje do dyspozycji)
2000 pln – średni pokój (2 pokoje do dyspozycji)
2200 pln – duży pokój (4 pokoje do dyspozycji)
Warsztat będzie miał limitowaną liczbę
miejsc max 8 par.
Zadatek w wysokości 500 pln płatna do 5
dni od rejestracji jest gwarantem miejsca.

Dane do przelewu:
Fundacja Artystyczna PERFORM
85109018700000000137060360
Santander Bank Polska S.A.
W tytule prosimy o wpisanie:
Imię,
nazwisko
+
INSPIRACJI/warsztat dla PAR

WAŻNE
Osoby które malują, są proszone o
zabranie
ze
sobą
materiałów
plastycznych, oraz 2 sztuki małych
podobrazi i jednego większego na
wspólny obraz, wymiar według uznania.
Dla par które jeszcze nie malowały,
chętnie zrobimy zakupy i przywieziemy je
na miejsce. Dopłata od pary za materiały
wynosi wtedy 200 pln.
Sztalugi będą na miejscu.

Pełną kwotę należy
marca 2022 roku.

wpłacić

ROZBŁYSK

do

końca

PROWADZĄCA

GRAŻYNA
CHOLEWIŃSKA

Artystka twórcza i kreatywna.
Nauczycielka ekstra kompetencyjna
metody malarstwa intuicyjnego Vedic
Art. Członkini Związku Plastyków
Artystów Rzeczpospolitej.
Uczestniczka i organizatorka wielu
plenerów i wystaw.
W swojej pracowni maluje obrazy
energetyczne i organizuje spotkania
malarskie Vedic Art. Prowadziła
wiele
warsztatów
i
spotkań
z
malarstwem
intuicyjnym,
między
innymi
podczas
dwóch
edycji
Kongresu Kobiet w Łodzi i w
Warszawie.
www.inspiracja.waw.pl

PROWADZĄCA

PAULINA
ŚWIĘCAŃSKA

Choreografka, performerka, animatorka kultury.
Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia na wydziale
rytmiki, Uniwersytetu Zielonogórskiego studiów I stopnia na kierunku
Animacja Kultury i Sportu. Pedagog Instruktor Tańca Współczesnego
uznany przez Narodowe Centrum Kultury. Absolwentka Wyższej Szkoły
Psychologii Społecznej w Warszawie studia II stopnia na kierunku
kulturoznawstwo oraz kinetografii R. Labana w Instytucie Choreologii w
Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku
menadżer kultury oraz Uniwersytetu Łódzkiego – produkcja teatralna.
Certyfikowany instruktor animal flow i pilates oraz coach oddechem.
Doświadczenie
i
praktykę
zawodową
zdobywała
również
na
międzynarodowych festiwalach i coachingach w całej Europie a także w
Izraelu, Brazylii, Indiach, Rosji, Turcji, Australii, Indonezji, USA i Japonii.
Jako choreografka do tej pory stworzyła ponad 30 choreografii autorskich
m.in. ,,Motyle 2046”, ,,Doskonała para”, ,,Surogaci”, ‘ENEMY’, „EXIT”
które były pokazywane na polskich i zagranicznych festiwalach.
Obecnie współtworzy Fundację Artstyczną PERFORM www.perform.org.pl
Najważniejsze projekty fundacji to m.in. Międzynarodowy Festiwal Tańca
Warsaw Ci Flow www.polandcontactfestiwal.com.

OBOSTRZENIA WZGLĘDEM COVID-19
Będziemy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa, które w
obecnym czasie będą obowiązywały w Polsce.
Wszystkich uczestników przed przyjazdem będziemy prosić o zrobienie
testów i przesłanie ich z aktualną data 1 dzień przed przyjazdem.
Zapewniamy również, że w Dworku w Bronicach będzie przybywała
wyłącznie nasza grupa warsztatowa.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres:
paulina.swiecanska@perform.org.pl
W razie dodatkowych pytań
telefonów:
607 293 638 lub 693 646 683.

prosimy

o

kontakt

pod

numerami

Po wpłacie zadatku każdy z uczestników otrzyma pakiet informacji jak
przygotować się do warsztatów w postaci wyprawki malarskiej.
Polecimy sklepy i podamy materiały malarskie, w które należy się
zaopatrzyć (rodzaje farb, rozmiary podobrazi, pędzle), a także damy
znać jakie najlepiej ubrania zabrać na warsztaty ruchowe. W przypadku
nie korzystania z własnych farm i podobrazi tylko materiałów
organizatorów jest dodatkowa opłata w wysokości 200 pln od pary.

ORGANIZATOR
Organizatorem warsztatów ROZBŁYSK INSPIRACJI- warsztat dla
PAR jest Fundacja Artystyczna PERFORM, które od 2011 roku
realizuje projekty artystyczne, edukacyjne i społeczne współpracując
z artystami i pedagogami z różnych dziedzin sztuki. Mamy duże
doświadczenie w realizacji projektów edukacyjno-artystycznych
gwarantujemy także wysoką jakość warsztatów prowadzoną przez
profesjonalną kadrę. Zależy nam, aby każde działanie, które jest
markowane przez Fundację Artystyczna PERFORM miało wpływ na
rozwój i podwyższenie wibracji uczestników. Staramy się zmieniać
świat naszymi marzeniami i zależy nam aby każdy z uczestników
także miał odwagę i szansę marzyć z pasją i zasięgiem do czego
podczas warsztatów będziemy zachęcać.
Więcej o projektach Fundacji Artystycznej PERFORM można
poczytać na naszej stronie, FB oraz Instagramie.
www.perform.org.pl
https://www.facebook.com/art.perform
https://www.instagram.com/perform.art.foundation/

