CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO
w Garbatce - Letnisku

Warsztaty rzeźbiarskich technik odlewniczych
04 - 14 sierpnia 2014 r.
Garbatka-Letnisko

Zapraszamy na plenerowy kurs rzeźbiarskich technik odlewniczych w takich materiałach jak:
gips, wosk, sylikon. Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej
(podstawowej oraz zaawansowanej) z zakresu dawnych i współczesnych technologii odlewniczych
stosowanych w rzeźbiarstwie. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla laików chcących poznać tajniki
warsztatu rzeźbiarza (grupa podstawowa) jak i osób pragnących twórczo rozwinąć i zastosować
swoje umiejętności (grupa zaawansowana).
Prowadzący udowodni, że każdy z nas może stać się kreatorem otaczającej go przestrzeni.
Odlewy gipsowe, które można dowolnie komponować, układać w ornament następnie malować,
patynować, złocić stanowią doskonałą inspirację przy aranżacji wnętrz. Uczestnicy warsztatów
nauczą się odlewać formy anatomiczne z natury (głowa, twarz, dłoń, stopa, tors, itp). Nauczą się
odlewać formy sztukatorskie, tworzyć i powielać ornament klasyczny jak również tworzony
z przedmiotów codziennego użytku np. sztućce, naczynie, tkaniny, owoce, itp.
Możliwość praktycznego zastosowania ornamentu w architekturze wnętrz, meblarstwie oraz
jako dekoracyjne motywy podobrazi ikon i to nie wszystko. Odlewy anatomiczne to fotografia
rzeczywistości w 3D. Tak można utrwalić w sposób werystyczny twarze najbliższych, dłonie które
kochamy. Być może tak realizuje się odwieczne marzenie człowieka o zatrzymaniu czasu.
Uczestnicy zdobędą niezbędne wiadomości i umiejętności potrzebne w dalszej samodzielnej
działalności artystycznej – metody, technologie, niepublikowane tajniki warsztatu.

Organizatorzy zapewniają wszystkie potrzebne materiały oraz zestaw narzędzi z pracowni Artysty
jak również miłą atmosferę podczas warsztatów oraz pełną ciekawych miejsc okolicę.
Uczestnicy powinni posiadać: ubranie robocze, (przewiewne i cieplejsze – zależnie od pogody),
rękawice ochronne (ogrodnicze-gumowe), krem ochronny do twarzy i rąk i dobry humor.
Liczba miejsc na warsztatach: 12 (grupa minimalna 8 osób)
Pełny koszt (uczestnictwo, noclegi i wyżywienie): ok. 1250 zł. – koszt uzależniony jest od ilości osób i może się wahać
w granicach 5-10%.

Podczas warsztatów można korzystać z całej oferty lub oddzielnie:
►Koszt udziału w zajęciach
– ok. 700 zł/os.
►Koszt całodziennego wyżywienia
– ok. (35zł/os) (obiad - 20, śniad.- 8, kol.- 7) zł.
►Koszt zakwaterowania w Schronisku – ok. 20 zł. doba/os.
Uwaga
W przypadku grupy mniejszej niż 8 osób kurs może się rozpocząć, ale na nowych uzgodnionych
wspólnie z zainteresowanymi warunkach. Decyzja o rozpoczęciu kursu podana będzie najpóźniej do
15 czerwca 2014r.
Chętni do wzięcia udziału w kursie proszeni są o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłania go e-mailem na adres: ckuwgarbatce@poczta.onet.pl
Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony: www.drzewna.com
- zakładka CKU - Kursy letnie 2014 lub pisząc na mail: ckuwgarbatce@poczta.onet.pl
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni
o dokonanie wpłaty 600 zł na podane konto. Pozostała część kwoty będzie rozliczona na pierwszych
zajęciach.
KONTO KURSU: BS. Zwoleń o/Garbatka: 32 9157 0002 0040 0403 6025 0001
z dopiskiem „RZEŹBA I ODLEW”
Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w Schronisku Młodzieżowym Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych (pokoje 24 osobowe, wspólna łazienka). Istnieje możliwość noclegów
o lepszym standardzie w kwaterach prywatnych na terenie Garbatki. Szczegółowych informacji
udzielamy na prośbę zainteresowanych.
Zajęcia odbędą się w Warsztatach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku,
ul. Hanki Lewandowicz 4; 26-930 Garbatka-Letnisko. Rozpoczną się 04 VIII (poniedziałek) o godz.
11.00 i zakończą 14 VII (czwartek) obiadem.
Warsztaty poprowadzi: Adam Gugała – artysta rzeźbiarz

