
SZUKAJĄC DOMU
bezpłatne internetowe

warsztaty fotografii i kolażu dla

obcokrajowców mieszkających

w Polsce

www.autokreacja.org

sobota, 6 marca, 11:00 - 14:00 

niedziela, 7 marca, 11:00 - 14:00 

https://autokreacja.org/


O warsztatach 

W ramach dwudniowego spotkania online wspólnie pochylimy się nad pytaniami o to, czym jest dla nas dom i jak
odnaleźć swoje miejsce na Ziemi w tych dziwnych, pandemicznych czasach. Dołącz do nas jeśli czujesz, że
potrzebujesz przestrzeni do refleksji i uwolnienia kreatywnej energii – podczas warsztatów pokażemy ci, jak używać
prostych narzędzi wizualnych (kolaż i autoportret) do wyrażenia siebie i swoich emocji. Prowadzimy zajęcia w oparciu o
metody fotografii uczestniczącej (participatory photography) – wierzymy, że każdy, niezależnie od zdolności, może
robić zdjęcia, które mają znaczenie. Jeśli więc nie masz „artystycznego zacięcia” lub myślisz, że fotografia nie jest dla
ciebie – zapraszamy :) 

Dla kogo

urodziłaś/urodziłeś się w innym kraju ale obecnie mieszkasz w Polsce 
mówisz po polsku na poziomie min B1 (w razie potrzeby zapewniamy wsparcie po angielsku/rosyjsku)
chcesz nauczyć się jak używać technik wizualnych do wyrażania siebie
jesteś otwarta/otwarty na dialog z innymi- masz co najmniej 18 lat
jesteś gotowa/gotowy wziąć udział w obu spotkaniach (6 i 7 marca)

Szukamy ciebie jeśli:

Czego potrzebujesz

stabilnego internetu i laptopa (spotkamy się na zoomie i chcielibyśmy cię zobaczyć)
smarfona lub aparatu do robienia zdjęć
do zrobienia kolażu: białego papieru A4, starych kolorowych czasopism, nożyczek, kleju, mazaków/farb i stabilnego
stołu
spokojnego i cichego miejsca do pracy twórczej  

Na warsztatach potrzebować będziesz:

Więcej informacji i zgłoszenia
Jeśli chcesz wziąć udział w warsztatach lub masz pytania, napisz maila do naszej koordynatorki, Kasi
(katarzyna.m.kowalska@gmail.com). Ilość miejsc jest ograniczona a rejestracja mailowa jest koniecznym
warunkiem uczestnictwa.

Warsztaty realizowane sa w ramach międzynarodowego. finansowanego z programu Erasmus+ projektu "Digital
Participation; Engaging Diverse and Marginalized Communities", w którym popularyzujemy cyfrowe metody w
edukacji osób dorosłych. Więcej informacji o naszych działaniach i kolejnych warsztaty znajdziesz na naszej stronie:
digital-participation.eu
 

https://digital-participation.eu/

