
П’ЯТНИЦЯ / 29.05.2020

15:30 Оголошуємо конкурс «Фотомонтаж»  
– ми додаємо фото, а Ви творите магію! / PL ENG UA

16:00 Студентський live польською мовою – Віола 
Руснарчик розповість про Відділ Мистецтв зі своєї 
перспективи (буде можливість задавати питання) / PL

16:30 Студентський live англійською мовою po angielsku 
– – Ягода Шиманьска розповість про Відділ Мистецтв зі своєї 
перспективи (буде можливість задавати питання) / ENG

17:00 Креативне письмо – мистецтво для пристрасних  
і не тільки – Беата Тарновська розповість про те, як зробити 
перший крок в публіцистиці, звідки брати матеріали, як 
нав’язувати контакти і що найважливіше – черпання радості  
з письма (можна висилати власні тексти для консультації) / PL

17:30–19:30 Цифрова ілюстрація – характер дизайну 
від брифу до готової роботи, стрім на YouTube від Марка 
Шимчака (учасники можуть брати активну участь у зустрічі, 
висилати свої ідеї і створювати власні роботи у довільній 
техніці) / PL

20:00 Вернісаж виставки «Баланс» – відкриття віртуальної 
виставки рисунку та живопису з майстерні професора 
Едварда Ситого та магістрa Беати Тарновської / PL ENG UA

СУБОТА / 30.05.2020

14:00 Оголошення фото- конкурсу «Де є Мистецтво?» – 
зроби фото, яке буде відповідати на це питання / PL ENG UA

10:00–18:00 КОНСУЛЬТАЦІЯ РОБІТ / PL ENG RU

15:30 Live на Facebook з викладачем – магістр Михайло 
Кравець просто з графічної майстерні (буде можливість 
задавати питання) / PL 

16:00 Live на facebook з викладачем – д-р габілітований 
Казимир Ожуг розповість про історію мистецтв і не тільки 
(буде можливість задавати питання) / PL 

17:00–19:00 Рисунок від руки – студентка Кароліна Салетнік 
про роботу ілюстратора / PL

19:30 Результати конкурсів / PL ENG UA

20:00 Вернісаж виставки після пленеру «Натуральне/не 
натуральне», Галерея W – відкриття вистави у віртуальній 
галереї Відділу Мистецтв зокрема в червні на сторінці 
facebook Відділу Мистецтв / PL ENG UA

ЗАВАНТАЖУВАТИ / SZTUKA.UNI.OPOLE.PL 
Інформатор – пакет інформацій для абітур’єнтів

Заставки на смартфони та робочий стіл –  графіка та 
ілюстрації студентів, випускників та викладачів Відділу 
Мистецтв Опольського Університету

ВДОБАВОК У ЧЕРВНІ 
НА FB ВІДДІЛУ МИСТЕЦТВ 
ОПОЛСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Про нас – інформація про Відділ Мистецтв  
Опольського Університету

Очима студента – відео змонтоване зі студентських 
матеріалів підчас віддаленої роботи

Пленер – куди їздимо і що там робимо

Події – дізнаєшся що таке «Вкупини» Відділу Мистецтв,  
а також як святкуємо Святвечір на нашому Відділі 

Артистичні проекти – презентація наших робіт

AKA – познайомитесь з нашим Академічним Колом 
Артистичним (Академічне Коло Митців)

Студент Микола Неронович – розповість про безкоштовні 
програми для мистецтва/дизайну

Про рисунок та живопис – викладач професор Едвард 
Ситий

Показ анімацій – презентація студентських робіт

Mapping i VJ-ing – пояснюємо, що таке перформанс 
аудіовізуальний і як оживити будинок

Великоформатна фотографія – онлайн-вистава студента 
Бартка Карвата

Маски – виставка робіт з майстерні скульптури д-р Ігнація 
Новодворського, презентація захисних масок-об’єктів  
в інтерпретації студентів і не тільки


