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Porozumienie o współpracy 

Stronami niniejszego porozumienia są:  artysta  dr Marcin Kowalik oraz Szpital,  reprezentowany
przez  …..........................................................  Strony  wyrażają  wolę  współpracy  przy  projekcie
„Obraz  w  pigułce”.  Inicjatorem i  organizatorem projektu  jest  dr  Marcin  Kowalik.  Projekt  ma
charakter artystyczno-edukacyjny,  a jego efektem jest stworzenie wielkoformatowego obrazu przy
udziale małych pacjentów szpitala, wolontariuszy oraz Organizatora. 

Projekt „Obraz w pigułce” składa się z trzech faz. 

Pierwszą  fazą  projektu  jest  zorganizowanie  warsztatów  dla  dzieci  przebywających  w  Szpitalu,
przeprowadzonych  przez  wykładowców  i  studentów  Akademii  Sztuk  Pięknych.  W  ramach
warsztatów, dzieci stworzą z plasteliny przestrzenne makiety na zadany temat. Przykładowe tematy,
wykorzystane w ramach poprzednich edycji „Obrazu w pigułce” to: „Ogród”, „Kosmos” oraz 
„Za moim oknem”. Podczas warsztatów, dzieci uczą się tworzyć własną wypowiedź plastyczną na
bazie prostego tematu.  Celem takiego zadania jest pobudzenie kreatywności i  próba ubarwienia
rzeczywistości  małych  pacjentów  oraz  zainteresowanie  ich  sztukami  plastycznymi  poprzez
współpracę z malarzami. 

Druga faza projektu, malowanie obrazu, odbywa się poza terenem szpitala i polega na  malarskiej
interpretacji   świata,  ukazanego w obiektach  wykonanych przez dzieci  podczas  pierwszej  fazy.
Studenci Akademii Sztuk Pięknych oraz inni wolontariusze wskazani przez Organizatora przeniosą
na płótno artystyczne wypowiedzi małych pacjentów, i pod czujnym okiem artysty malarza Marcina
Kowalika,  stworzą.  Taki  obraz,  od  strony formalnej  podejmuje  zagadnienie  „dzieła  w  dziele”,
składa się on z wizji artystycznych dzieci, opracowanych przez wolontariuszy i „oszlifowanych”
przez artystę dr. Marcina Kowalika. 

Ostatnią, trzecią fazą projektu jest przekazanie obrazu Szpitalowi podczas uroczystego wernisażu.
Obraz  stanie  się  własnością  Szpitala,  może ozdabiać  jego ściany,  może też  zostać  zlicytowany
podczas aukcji charytatywnych w celu uzyskania funduszy na pomoc dzieciom i Szpitalowi. 

Szpital  ze  swojej  strony  wyznaczy  miejsce  wernisażu  w  obiekcie  szpitalnym  oraz  wraz  z
Organizatorem ustalą miejsce umieszczenia obrazu. Obok obrazu zostanie umieszczona informacja
dotycząca projektu. 

Współpraca stron przy projekcie Obraz w pigułce może mieć charakter cykliczny. Współpraca stron
może dotyczyć innych projektów, mających na celu ubarwianie życia szpitalnego małych pacjentów
Szpitala. 

Wszelkie koszta pokrywa Organizator.

Organizator                                                                                                               w imieniu Szpitala
Marcin Kowalik 
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