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Intencja współpracy

Nawiązując do trwającej od dawna, udanej wspóĘracy Wyższej SzkoĘ AĄstycznej
w Warszawie z instytucją kultury Miasta Stołecmego Warszawy, jaką jest Staromiejski Dom
Kulhrry uprzejmie informuję, iż chcięlibyśmykontynuować nasze wspólne inicjaĘwy pod
paffonatem Dyrektora Staromiejskiego Domu Kultury oruz liczymy na dalsze wsparcie
naszych działafi.

od lat wspóĘraca układa się bardzo

dobrze za sprawą bliskości celów edukacyjnych'
wspólnych rea|izacji artystycmych oraz zb|iżenia pracowni plastycmych. Do spotkania i
wspóĘracy pomiędzy rektorem Wyższej SzkoĘ Artystycmej dr Robertem Manowskim, a
Panią Bożenną Pepłońskq' ptowadzącą Pracownię PlasĘczo-Teatralną w Staromiej skim
Domu Kultury doszło w środowisku związanym z osobą historyka krytyka sztrrki ,
'
pedagoga i wykładowcy akademickiego' profesora Szymona Bojko.

Dzięki wspó1nym proj ektom realizowanym przez obie instytucje mtodzi uczestnicy zajęÓ
mieli szansę zapozstai się z wyjątkową i elitamą sztŃą charakt eryzacji oraz technikami
tęatralno - filmowymi. W trakcie spotkań i warsztatów mogli uczestlri czyó w zajęciach
zawierający ch elementy programu edukacyjnego obowiązującego w pracowniach Wyższej
SzkoĘ Artystycznej'
.;

Pani Bożęnna Pepłońska ze

Staromiej

skiego Domu Kultury była inicj atorką i

pomysłodawczynią dwóch wspólnych wystaw Pracowni PlasĘczno-Teatralnej i Wyższej
SzkoĘ AĘstycznej, które były prezentowane w galerii Staromiejskiego Domu Kulfury
oraz w mediach społecmościowych na stronach uczelni oraz na stronie interneto1łej SDK ,
takich jak: ,' Zabawa z charakteryzacją,, -w czerwcu 2015 roku oraz,Loki, kwiaty i my..
- w czerwcu 2016 roku.

WspóĘraca lczelni ze Staromiej skim Domem Kultury planowana jest również na kolejne
lata. W trakcie spotkń aĘstów i pedagogów pojawiają się nowe pomysły, tematy i zadania
artystyczne, a wszystkiemu ptzyświecająidęe utworzenia Dziecięcej Akademii Sztuki' przy
któĘ mogłaĘ powstać Galeria- muzęum Sztuki Dzieci.

Dotychczasowa współpraca ańystyczna i dydaktyczna pomiędzy Wyższą Szkoła
ArĘĘczną a Pracownią Plastyczno - Teatralną SDK układa się doskonale, co stanowi
wyjątkową szansę dla uzdolnionych dzieci: spotkania ze sżnlką, malarstwem, teatrem, a co
najwainiej sze j est to pretekst do dobrej zabawy .

Warszawie i środowiskaakademickiego
oraz
|iczymy na da|szą owocną' obustronną
e
zangl.izowanie
za
dotychczasow
dziękujemy
wspóĘracę ze Staromiejski Domem Kulfury w Warszawie.
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