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Światowy Dzień Sztuki 

 

Dziś, 15 kwietnia 2020, przypada Światowy Dzień Sztuki. 

To wyjątkowe święto zostało ustanowione w 2011 roku przez Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Sztuk Plastycznych. 

Data Światowego Dnia Sztuki została ustanowiona dla uczczenia jednego z 

najwybitniejszych artystów w dziejach ludzkości - Leonarda da Vinci. Był on włoskim malarzem, 

rzeźbiarzem, wynalazcą, pisarzem, muzykiem, filozofem epoki renesansu. To właśnie dzień jego 

urodzin - 15 kwietnia - od kilku lat jest oficjalnym świętem sztuki. Celem 

obchodów jest promowanie sztuki i zwiększanie świadomości 

społeczeństwa międzynarodowego wobec dziedzin kultury oraz sztuki. 

 

 
Dzień Sztuki to święto, w trakcie którego sztuka 

niemal dosłownie wychodzi na ulice. W tym dniu 

organizowane są wydarzenia artystyczne, wystawy 

malarskie, spotkania z artystami, oraz warsztaty z różnych 

dziedzin sztuki. Sztuka jest piękniejszą stroną ludzkości i 

stanowi fundament człowieczeństwa.  

Sztuka jest odtwarzaniem rzeczy, konstruowaniem form bądź wyrażaniem przeżyć, pod 

warunkiem, że efekt tworzenia jest zdolny zachwycać, wzruszać lub wstrząsać. Tak więc sztuka 

ma na celu wywołanie emocji, poruszenie umysłu, otwarcie go na coś nowego, nieznanego 

wcześniej.  

 

 

 

 



Od wieków sztuka była różnie pojmowana, panowały zmienne kanony piękna, które 

wyznaczały dalszą drogę rozwoju tej dziedziny.  

Sztuką nazywano niegdyś przede wszystkim takie przejawy 

twórczości jak malarstwo, rysunek, rzeźba, 

architektura, muzyka, poezja, taniec, teatr – to 

tak zwane sztuki piękne.  

Jednak sztuka dzisiejsza nie odpowiada już do końca takiej 

definicji, piękno w procesie estetyzacji rzeczywistości wyszło poza 

sztukę - nie jest już wartością wyróżniającą 

sztukę, a nawet nie jest niezbędne, by przejaw 

twórczości można było nazwać dziełem sztuki.  

  

„Sztuka nie zawsze dotyczy tego, co piękne. Sztuka odnosi się do tego, 

kim jesteśmy, co przeżyliśmymy i co nas porusza” Elizabeth Broun 

 

W ciągu swej długiej historii pojęcie sztuka z bardzo szerokiego, o precyzyjnie wytyczonych 

granicach znacznie zawęziło swój obszar, ale też jego granice 

wyraźnie się zatarły. 

Pozytywnym aspektem zmian, jakim podlega sztuka, jest 

fakt, iż dziś nie jest ona już tylko zamknięta w muzeach i 

galeriach, a co najważniejsze, jest dostępna dla wszystkich, nie 

dla wybranej grupy społecznej. Sztuka wychodzi na ulicę, kształtuje codzienność i coraz częściej 

jest widoczna w miejscach, gdzie panuje szara lub smutna rzeczywistość. Przykładem są murale, 

które należą do dekoracyjnego malarstwa ściennego 

oraz do wielkoformatowej grafiki na ścianach budynków. 

Dzieło artystyczne łączy się z codziennością, nadając 

nową jakość zwykłym przedmiotom.  



„Wszystkie dzieci rodzą się artystami”  

Pablo Picasso 

„Obcowanie ze sztuką pomaga dzieciom, by stały się sobą, a nie upodobniły się do innych”   

Sydney Gurewitz Clemens 

„Sztuka jest tak naturalna jak słońce i tak niezbędna jak pożywienie”  

Mary Ann F.Kohl 

Zapraszamy Was serdecznie na mini- warsztaty ze sztuki . Proponowane dla Was formy 

aktywności plastycznej i teatralnej: 

1. malarstwo- malowanie na kartce zwiniętym w kulkę i zanurzonym w farbie 

papierem; 

2. rysunek- martwa natura ( na talerzu ustaw kilka owoców i namaluj je dowolnym 

środkiem plastycznym np. ołówkiem, kredką zwracając uwagę na każdy szczegół w 

ich wyglądzie kolor, wielkość, fakturę, kąt padania światła); 

3. rzeźba- rzeźba z masy solnej – Co Wam w duszy gra!  

Przepis na masę solną jest banalnie prosty. Składa się tylko z 3 składników: mąki 

pszennej, soli i wody, jeżeli chcemy utwardzić masę dodajemy klej do tapet. Mąkę i sól 

przygotowujemy w takiej samej ilości np. 

- 1 szklanka mąki;  

- 1 szklanka soli 

- ok 0,5 szklanki wody 

Oczywiście do uzyskania większej ilości masy używamy wielokrotności mąki i soli np. 4 

szklanki mąki + 4 szklanki soli + woda. Do głębokiej miski wsypujemy mąkę i sól. 

Dokładnie mieszamy i wlewamy niewielką ilość wody. Mieszamy, rozgniatamy grudki, 

dodajemy odrobinę wody i ponownie mieszamy. Ilość wody jest tu kluczowym czynnikiem i 

trzeba ją wlewać stopniowo. Ciasto wyjmujemy na stół lub stolnicę i ugniatamy, aż będzie 

gładkie (około 5 minut). Po zrobieniu rzeźby możecie ja pomalować.  

4. zabawa „ Rzeźbiarz”- poproś rodzeństwo lub rodzica, aby pozwolił Tobie „ lepić” ze 

swojego ciała, możesz to robić słuchając muzyki i wyznaczając sobie temat i czas, lub 

bez ograniczeń czasowych;   

 

Miłego dnia !!! 

Zespół wychowawców świetlicy 
 


