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Podczas warsztatów tanecznych w Domu
Kultury Polskiej w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
Na czas letnich wakacji Dom Kultury Polskiej w
Wilnie przygotował ciekawą ofertę dla dzieci i
młodzieży - warsztaty artystyczne. Zajęcia
taneczne dla młodszej grupy, dla dzieci od lat 7
do 11, już się rozpoczęły. Pod czujnym okiem
choreografa z Warszawy, Piotra Skawskiego,
dzieci uczą się podstawowych kroków
tanecznych.
"Pierwsze wrażenia już są: dzieci są bardzo karne, posłuszne, realizują wszystko to, co trzeba i tak jak
mogą najlepiej. Dla niektórych są to zupełnie nowe rzeczy, ale docieramy się i myślę, że będą owoce
tej współpracy" - powiedział Piotr Skawski, który na co dzień jest instruktorem tańca w Zespole Pieśni i
Tańca Uniwersytetu Warszawskiego "Warszawianka".
"To, że "Warszawianka" ma poziom zawodowego zespołu, to jest efekt tego, że zaczynamy pracę z
dziećmi już w wieku 6-7 lat. Na początku są to zajęcia utaneczniające, umuzykalniające. Myślę, że
warto pracować z takimi małymi dziećmi, które w tym wieku garną się do wszelkich form ruchowych i
mogą się w ten sposób jakoś realizować. Ponadto uczą się zachowania w grupie, uczą się współpracy
- to są takie rzeczy, które w dorosłym życiu są przydatne" - w rozmowie z "Wilnoteką" powiedział Piotr
Skawski.
Metodami sprawdzonymi w Zespole Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego "Warszawianka" Piotr
Skawski pracuje z uczestnikami warsztatów w Wilnie. "Najpierw jakieś tam drobne ruchy, staram się to
łączyć z muzyką, żeby ich umuzykalniać, uwrażliwiać. Później przechodzimy do bardziej
skomplikowanych wygibasów, z których dzieciaki mają już jakąś satysfakcję, bo samo powtarzanie tych
samych ćwiczeń może zniechęcić. W ciągu czterech dni uczestnicy warsztatów poznają krakowiaka
oraz te kroki, które są dla nich dostępne, na przykład cwał. Zaczęły już tańczyć klapoka. Będą też
zabawy rytmiczne, integrujące grupę" - powiedział prowadzący warsztaty taneczne Piotr Skawski.
Zajęcia taneczne dla najmłodszych potrwają do 25 lipca. W przyszłym tygodniu odbędą się warsztaty
taneczne dla młodzieży od lat 12 do 16. Na 4-8 sierpnia zaplanowane zostały warsztaty plastyczne dla
dzieci od lat 7 do 11, które poprowadzi artystka malarka z Warszawy Joanna Rodowicz.
Zainteresowanie warsztami artystycznymi przerosło oczekiwania organizatorów. "Chętnych mieliśmy
bardzo dużo. Wybieraliśmy uczestników warsztatów na podstawie kolejności zgłoszeń, według zasady
"kto pierwszy, ten lepszy". W warsztatach tanecznych ogółem weźmie udział 80 osób, w plastycznych 20" - powiedziała koordynatorka projektów kulturalnych w Domu Kultury Polskiej w Wilnie Irena Brazis.
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