
Warsztaty plastyczne w Domu Kultury Polskiej w
Wilnie

wilnoteka.lt /pl/artykul/warsztaty-plastyczne-w-domu-kultury-polskiej-w-wilnie

Podczas zajęć plastycznych prowadzonych
przez Joannę Rodowicz, fot. wilnoteka.lt

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie trwają
warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży.
Pierwsza część warsztatów - taneczna - odbyła
się w lipcu. 80 dzieci w wieku od 7 do 16 lat
pod czujnym okiem instruktora tańca z Zespołu
Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego
"Warszawianka", Piotra Skawskiego, uczyło się
podstawowych kroków tanecznych. Od 4 do 8 sierpnia z dziećmi będzie pracować malarka z
Warszawy Joanna Rodowicz.

W warsztatach plastycznych uczestniczą dzieci od lat 6 do 11. Pierwszego dzieci wycinały z
kolorowego papieru wąskie paseczki, zwijały je i przyklejały do kartki ze swoim imieniem i nazwiskiem.
"Dużo jest maluchów i chyba nawet za trudne zadanie im dałam, bo bardzo się napracowały, w trakcie
zajęć musiałam zmieniać koncepcję, ale efekty są fantastyczne. To zadanie wymyśliłam troszeczkę dla
siebie: dzięki wyklejonym z kolorowych zwiteczków obrazkom łatwiej zapamiętuję każde dziecko,
poznaję, jakie mają umiejętności manualne, wyobraźnię. Każdy napis jest inny, inaczej robiony, inny
ma sposób wyklejania. Zachęcam je do tego, żeby robiły po swojemu: ja pokazuję schemat, a one na
jego podstawie wykonują zadanie po swojemu. I od razu widać, które dziecko jest twórcze i co z jego
sposobu myślenia wynika" - powiedziała w rozmowie z "Wilnoteką" Joanna Rodowicz.

Na kolejne dni zajęć Joanna Rodowicz przygotowała dla dzieci nowe zadania. We wtorek na przykład
dzieci dostaną pastele, którymi "można się będzie ubrudzić od stóp do głów, ale na pewno będą
szczęśliwe i zrelaksowane".

Joanna Rodowicz jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmowała się wieloma
dziedzinami sztuki: malowała portrety, tworzyła autorskie kolekcje unikalnej biżuterii srebrnej,
przygotowywała kolekcje stylowej biżuterii gotyckiej oraz inne rekwizyty do filmów historycznych,
pracowała jako scenograf w Telewizji Polskiej, projektowała i wykonywała kolekcje konfekcji, rzeźbiła
oraz pisała felietony. Większość swego życia zajmowała się własną twórczością, dopiero od trzech lat
zajmuje się pracą pedagogiczną: prowadzi zajęcia plastyczne w Miejskim Domu Kultury w Mławie.

Joanna Rodowicz pochodzi ze szlacheckiego polsko-litewskiego rodu Rodowiczów - Radavičiusów,
jest siostrą Wandy Rodowicz, której wystawa w Domu Kultury Polskiej w Wilnie była eksponowana w
kwietniu 2014 r. "Moja siostra miała tutaj wystawę, a ja przyjechałam popracować z dziećmi" -
powiedziała Joanna Rodowicz. Ma nadzieję, że uda jej się wziąć udział w organizowanym przez
Žilvinasa Radavičiusa zjeździe rodzinnym w Kražiai w sierpniu 2014 r.

Na podstawie: Inf.wł.
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