Opracowanie: Max Skorwider
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Max Skorwider – ilustrator i grafik. Ukończył Wydział Grafiki w pracowni Litografii
na Poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie wykłada na Katedrze
Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Oprócz tego
zajmuje się grafiką komercyjną oraz ilustracją, w tym ilustracją dziecięcą. Wraz
z pisarzem Bogusławem Janiszewskim stworzył serię „To, o czym dorośli ci nie
mówią”, która w przystępny sposób przybliża dzieciom pojęcia takie jak ekonomia,
ekologia czy sztuczna inteligencja. Jego prace są bardzo wyraziste i często mają
silny wydźwięk polityczny.

Grupa wiekowa: młodzież 12+,
Liczba uczestników: 24 os.,
Czas trwania: 45/60 minut,
Cele: założeniem warsztatów jest zrealizowanie pracy kolektywnej (wspólnej). Punktem wyjścia
jest komiks „O, choroba”. Istotne jest to, by zrealizować pracę oryginalną, nie powielająca
schematów - pełną różnych stylów i form.
Materiały:
Kredki,
Akwarele/farby akrylowe/inne farby,
Ołówki,
Cienkopisy czarne,
Flamastry,
Wydrukowane szablony — po jednym dla każdej grupy (6 lub 8)., pobierz TUTAJ,
(sugerowany rozmiar: A3).
Podstawa programowa: rozwijanie kreatywności oraz sprawności manualnej i artystycznej.
Rozwijanie umiejętności zgodnej i twórczej pracy w grupie.
Organizacja sali: Uczestnicy siedzą przy ławkach — powinno być tyle miejsca aby zmieściła
się co najmniej kartka formatu A3, plus przybory plastyczne wymienione w „materiałach”.
Przed zajęciami:
Pobierz pliki z szablonami TUTAJ.
Przygotuj materiały z listy.
Uwaga: przed przeprowadzeniem zajęć dostosuj scenariusz do własnych potrzeb, korzystając
z sugestii autora.

Przebieg zajęć:
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Założeniem warsztatów jest praca twórcza w grupach. Uczestnicy nie wiedzą do czego zmierza
ich praca i jaki będzie jej efekt finalny — czyli wspólnie narysowane klatki komiksu, wspólny
scenariusz, czy kolorowanie. Do zrealizowania pracy przygotowane są szablony do wpisania
treści.
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1. Na początku trzeba podzielić uczestników na 3 lub 4-osobowe grupy;
2. Należy rozdać uczestnikom przygotowane wcześniej szablony komiksu — po jednym na
każdą grupę;
3. Praca opiera się na komiksie „O, choroba”, co oznacza, że można się tym komiksem
inspirować, wymyślić kontynuację lub stworzyć alternatywną historię;
4. Teraz warto przydzielić członkom grupy role (scenarzysta, ilustrator, projektant postaci,
etc.). Można wcześniej wspólnie zbudować narracje — ustalić bohaterów i dymki z tekstami.
Można też działać spontanicznie, rysować okienka na zmianę i wytypować jedną osobę do
wpisywania dialogów;
5. Sugeruje się pracę poprzedzić szkicami, planami koncepcyjnymi;
6. Plansze poszczególnych grup mogą się łączyć, ale nie muszą;
7. Sugeruje się, by to co pisane, było pisane drukowanymi literami;
8. Realizacje mogą być w kolorze jak i monochromatyczne;
9. Temat i jednocześnie tytuł pracy powinien być wkomponowany w plansze komiksową.
Gotowe komiksy można zaprezentować w formie wystawy.

