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Centrum Kultury ZAMEK to miejsce
prezentacji najciekawszych zjawisk
współczesnej kultury. Tutaj
przenikają się i uzupełniają sztuki
wizualne, teatr, film, muzyka
i literatura. Interdyscyplinarne
projekty realizowane w przestrzeni
zamku oraz poza jego murami
zawsze łączymy z edukacją:
artystyczną, kulturową, kulturalną
oraz obywatelską.
Działania kierujemy do osób
w różnym wieku, z różnymi
umiejętnościami oraz o różnym
stopniu sprawności. Swoje
zainteresowania i kompetencje
można poszerzać w ramach
sześciu kategorii:

Obywatel/ka
─ Rozumiemy to, co nas otacza.

Sztuki Wizualne
─ Uczymy się patrzeć i rozumieć.

Miasto i okolice
─ Poznajemy miasto i okolice.

Pracownie
─ Wiemy, że edukacja to wytrwałość i skupienie.

Film
─ Zgłębiamy tajniki sztuki filmowej.

─ Wzajemnie poszerzamy kompetencje.

wstę p

Lekcje

Każdy obszar został podzielony na dwa rodzaje
aktywności: do słuchania i do działania.

Do słuchania:
Wykłady, panele dyskusyjne, oprowadzania
kuratorskie i zwiedzania.

do działania:
Warsztaty, szkolenia oraz działalność pracowni,
dla aktywnych odbiorców pragnących pogłębiać
swoje umiejętności artystyczne i interpersonalne.
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obywate l / k a

Z ZAMKU uważnie przyglądamy się
światu i podejmujemy palące problemy
współczesności. W dobie natłoku
informacji, dynamicznych zmian i kryzysów
tożsamościowych pragniemy krytycznie
analizować rzeczywistość i kreować czujne
postawy wśród obywateli.
Bliskie są nam idee: równości, tolerancji
i różnorodności, dlatego wypełniliśmy nasz
program takimi propozycjami jak: panele
dyskusyjne, wykłady, filmy czy wystawy.
Komentują one aktualne wydarzenia
i demaskują działanie stereotypów
i manipulacji.

obywate l/ ka

Rozumiemy to, co nas otacza.
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obywate l/ ka

Podczas szkoleń poruszamy szerokie spektrum
tematów społeczno-kulturowych. Za pomocą
literatury (Zamek Czyta) rozmawiamy
o postawach ekologicznych, a na warsztatach
antydyskryminacyjnych poruszamy kwestie
przemocy językowej i ukazujemy utarte
mechanizmy, za pomocą których często
nieświadomie wykluczamy kogoś ze względu
na płeć, pochodzenie, poglądy.
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Sz tuki w iz ua l n e

Wystawy sztuki to jeden ze znaków
rozpoznawczych ZAMKU. Prezentujemy
twórczość współczesnych artystów oraz
wybitne postaci i nurty z historii sztuki
XIX i XX wieku. Chcielibyśmy pomóc naszym
gościom w samodzielnym i krytycznym
odbiorze zarówno sztuki dawnej, jak
i współczesnej, dlatego każdą wystawę
poszerzamy o historyczny, społeczny
i kulturowy kontekst.
Chętnie opowiadamy o sztuce w trakcie
otwartych popularnonaukowych wykładów
(Czwartki o sztuce) czy oprowadzań po
ekspozycji z komentarzem przewodnika, artysty
lub kuratora wystawy.

Sz tuk i wizualne

Uczymy się patrzeć i rozumieć.

Wstęp na te wydarzenia jest zazwyczaj
bezpłatny i dostępny dla wszystkich
chętnych.
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Informacje o wydarzeniach towarzyszących
wystawom znajdziesz na www.ckzamek.pl,
w comiesięcznych programach zamkowych,
a także w specjalnie wydawanych ulotkach.

Sz tuk i wizualne

Organizujemy warsztaty i kursy, których
tematyka inspirowana jest wątkami,
pojawiającymi się w prezentowanych pracach.
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Mi a sto i o kol ic e

Zamek leży w samym centrum Poznania,
dlatego bliska jest nam tematyka miejska,
którą
podejmujemy na spotkaniach
i dyskusjach, lekcjach szkolnych i spacerach,
wykładach i
warsztatach. Zależy nam
na ukazywaniu potencjału poznańskiego
śródmieścia i jego wartości historyczno-architektonicznej. Chcemy wspólnie szukać
pomysłów i rozwiązań, które poprawią
wspólną przestrzeń. Nasze projekty
społeczne toczą się nie tylko w najbliższym
sąsiedztwie ZAMKU.
Jako największa instytucja kultury
w Wielkopolsce prowadzimy szereg działań
społeczno-edukacyjnych, których zasięg
obejmuje całe województwo. Wszystko za
sprawą konkursu (Współdziałanie w kulturze),
skupionego na rozpowszechnianiu i wspieraniu
partnerstw pomiędzy sferą kultury i edukacji.

M ia sto i okol ic e

Poznajemy miasto i okolice.

W naszym konkursie może wziąć udział
każdy, niezależnie od doświadczenia i profesji!
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Pracownie
Wiemy, że edukacja to wytrwałość i skupienie.

Fascynują Cię tradycyjne techniki
artystyczne? Przyjdź do Pracowni Rysunku
i Malarstwa. A może wolisz połączenie
klasyki i nowoczesności? Czekamy na
Ciebie w Pracowni Grafiki. Lubisz pracować
w skupieniu i cierpliwie dążyć do celu?
Pracownie Tkaniny Unikatowej i Ceramiki są
stworzone dla Ciebie! Pracownia Fotografii
to idealne miejsce dla ciekawych historii
i techniki tego popularnego medium.

Pr acow n ie

W zamkowych pracowniach i zespołach
artystycznych można rozwijać pasje
i umiejętności, a także nabywać nowe
kompetencje niezależnie od wieku.

W ZAMKU znajdą też coś dla siebie amatorzy
muzyki. Chór Dziewczęcy „Skowronki”
to jeden z najlepszych tego typu zespołów
w kraju, który co roku przyjmuje w swoje
szeregi nowe śpiewaczki. W ZAMKU działają
także Chór Męski „Arion”, który może
pochwalić się ponad stuletnią działalnością
oraz Kapela Dudziarzy Wielkopolskich,
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kultywująca niezwykłą regionalną tradycję.
Miłośników poezji śpiewanej i kultury słowa
powinna ucieszyć informacja o działalności
Pracowni Słowa i Poezji Śpiewanej.

Pr acow n ie

Nie zapomnieliśmy również o tych,
którzy doskonale czują się na scenie
teatralnej. Dzieci zapraszamy na zajęcia
Pociągu Teatralnego, a młodzież do Studia
Teatralnego „Próby”. Pracownie artystyczne
rozpoczynają swoją działalność we wrześniu.
Zapisując się, deklarujemy udział w zajęciach
przez cały rok lub jedno półrocze.
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FILM
Zgłębiamy tajniki sztuki filmowej.

Ta dziedzina sztuki ma ogromną siłę
oddziaływania oraz wpływ na kształtowanie
postaw odbiorców. Dostarcza informacji
o świecie, komentuje rzeczywistość,
a czasem ją kreuje.

Otworem stoi przed Tobą także Kino Pałacowe,
w którym nie tylko zobaczysz aktualne
i wartościowe produkcje z Polski i ze świata,
ale też możesz wziąć udział w klubach
dyskusyjnych (Klub Krótkiego Kina,
DKF ZAMEK), prelekcjach studentów
filmoznawstwa oraz spotkaniach z twórcami.

F IL M

W pracowniach ZAMKU poznasz
funkcjonowanie świata filmu od podszewki.
Dowiesz się m.in. jak komponować i dobierać
kadry, a także na czym polega montaż.
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le kcje
Wzajemnie poszerzamy kompetencje.

Lekcje dla uczniów to twórcze uzupełnienie
podstawy programowej i propozycja
wychodząca naprzeciw potrzebom współczesnej
szkoły.

l e kcj e

Scenariusze lekcji powstają przy okazji
konkretnych wystaw sztuki i są dostosowane
do różnych grup wiekowych. Proponujemy
także lekcje miejskie, odbywające się
w centrum Poznania, które ukazują młodym
ludziom miasto z wielu perspektyw, różne
sposoby jego użytkowania i współtworzenia.
Nasi edukatorzy to wysoko wykwalifikowana
kadra, która podchodzi do każdej grupy
indywidualnie i z zaangażowaniem.
Drodzy uczniowie i rodzice, namawiajcie
nauczycieli do odwiedzania ZAMKU!
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Słownik

Edukacja artystyczna
─ Działania warsztatowo-szkoleniowe
nastawione na doskonalenie i zdobywanie
umiejętności praktycznych i teoretycznych.
Prowadzimy ją w pracowniach, w których
można rozwijać umiejętności tworzenia
w tradycyjnych technikach, takich jak grafika
warsztatowa, malarstwo lub doskonalić talenty
wokalne oraz filmowe.

Edukacja kulturalna
─ Przeznaczona dla wszystkich, którzy kochają
obcować ze sztukami wizualnymi, filmem,
fotografią czy spektaklem teatralnym
z pespektywy widza.

─ Działania z jej zakresu skierowane są do tych,
którzy pragną działać twórczo, jednak ich
celem nie jest zdobywanie nowych
umiejętności manualnych. Wszelkie działania
na gruncie sztuk plastycznych, filmowych
i artystycznych traktowane są jako narzędzia
służące pracy w obszarze określonych
tematów. Skupia się ona na aktywnym
uczestnictwie, a nie efekcie końcowym.
Kształtuje krytyczne postawy uczestnictwa
w kulturze i odbioru jej treści.

Słow n ik

Edukacja kulturowa

Edukacja obywatelska
─ Jej zadaniem jest kształtowanie
zaangażowanych i aktywnych postaw
obywatelskich przynoszących bardziej
pokojowe i refleksyjne funkcjonowanie
w świecie za pomocą dzieł sztuki
i świadomego uczestnictwa w kulturze.
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