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Studia  stacjonarne
warsztaty 60 2 3-4 zaliczenie z oceną 8

Zakres tematyczny przedmiotu: 

Punkt, linia, płaszczyzna w aspekcie sensów terapeutycznych; 
Dźwięk, klaster, kontur melodyczny, linia melodyczna – autocharakterystyka; 
Barwa dźwięku, barwa koloru i barwa emocji  w kontekście oddziaływań terapeutycznych;
Muzyka a skojarzenia barwne w kontekście stylów muzycznych i kompozytorskich;
Komunikat i realna wartość sztuki – wiedza a odbiór sztuki, rola i kompetencje artysty;
Autokorelacja w procesie twórczym  (budowanie tożsamości twórczej);
Płaszczyzna komunikatu – strefa wyboru tematu przewodniego komunikatu plastycznego i muzycznego a 
przesłanie;
Celowość wykorzystania medium artystycznego w celach terapeutycznych;
Emocje  a  przeżycia  intelektualne  i  estetyczne  –  podmiot  a  przesłanie,  empatia-  artykulacja-urywek 
doświadczenia,  dynamika przesłania a dynamika odbioru (alea).
Twórca  –  dzieło  –  odbiorca:  od  inicjatywy do  kulminacji  ,  organizacja  pracy,  sposoby   i  atrakcyjność 
prezentacji dzieła, odpowiedzialność twórcy a kontrola, dzieło a wiarygodność twórcy.
Muzyka ,  nastrój emocjonalny, a świadomy dobór barw wizualnych;
Aktywność komunikatywna: sztuka jako narzędzie, tworzenie ram, sztuka dialogu oraz dialogowość.
Postawa interdyscyplinarna ( sens montażu).
„Plastyczne” oddziaływanie dzieła muzycznego.
„Muzyczne” oddziaływanie dzieła plastycznego. 
Kreatywny odbiór dzieła plastycznego i muzycznego.
Wystawa prac / Performance.

Efekty kształcenia: 

Umiejętność  analizy  przebiegu  warsztatu  i  jego  formy;  umiejętność  organizacji  pracy,  umiejętność 
poszukiwania impulsu i  inspiracji artystycznej. 
Umiejętność  doboru tła muzycznego do dzieła plastycznego oraz umiejętność doboru dzieła plastycznego 
do tła muzycznego z uwzględnieniem efektów terapeutycznych.

Warunki zaliczenia: 

Plastyczna  interpretacja  wizji  muzyki,  muzyczna  interpretacja  wizji  obrazu  wraz  z  opracowaniem 
pisemnym i nagraniem utworu (CD).
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