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Zakres działań
Krótkie wprowadzenie do kursu. Zapoznanie się z podstawowymi
zasadami przygotowania stanowiska, podłoża, mieszania farb.
Tworzenie martwej natury. Zasady, wykonanie, zabezpieczenie
prac.
Tworzenie obrazów krajobrazu. Zasady, wykonanie i
zabezpieczenie prac. Zaprezentowanie prac stworzonych podczas
kursu.

Uczestnik przystępując do kursu powinien posiadać:
- strój odpowiedni do tworzenia obrazów, który może się zabrudzić
Organizator zapewnia:
- podobrazia
- farby akrylowe
- pędzle
- stanowisko malarza

Prowadzący kurs Malarstwa: Artysta Malarz Timur Karim

Zapraszamy do udziału w plenerowym kursie malarskim, który odbędzie się w wakacje w
Garbatce -Letnisku, na terenie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego
przy ulicy Hanki Lewandowicz 4.
Cena uzależniona jest od ilości zgłoszeń:
700 zł dla 10 uczestników kursu
900 zł dla 5 uczestników kursu
W cenie zawarte są koszty materiałów i wynagrodzenie dla prowadzącego.

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z podstawami malowania farbami akrylowymi.
Dowiedzą się jak tworzyć kompozycję, głębię, cieniowanie, słowem poznają podstawy
malarstwa. Zapoznają się z zasadami przygotowania stanowiska pracy malarza, mieszania
farb, przygotowania odpowiednich narzędzi.
W trakcie kursu uczestnicy stworzą kilka własnych dzieł pod czujnym okiem artysty
malarza, posiłkując się jego cennymi radami i wskazówkami.

Timur, jako stypendysta Ministerstwa Kultury Tadżykistanu, ukończył
Instytut Malarstwa, Rzeźby i Architektury w Sankt Petersburgu, na
wydziale Malarstwa Sztalugowego. Po studiach wyjechał do Polski.
Oprócz malarstwa sztalugowego realizuje polichromie sakralne, m.in.
w kaplicy św. Andrzeja w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Krakowie-Łagiewnikach. Mieszka i pracuje w Przemyślu.
Istnieje możliwość zapewnienia wyżywienia całodziennego (koszt ok. 35 zł/dzień/osoba) oraz
zakwaterowania w Schronisku (koszt ok. 20 zł/dzień/osoba) przy ZSP w Garbatce-Letnisku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

www.plenergarbatka.pl
Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy:

ckuwgarbatce@poczta.onet.pl
O przyjęciu na kurs decyduje wpłacenie zaliczki w kwocie 200 zł miesiąc przed
rozpoczęciem kursu na konto Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku. KONIECZNIE z dopiskiem
KURS MALARSKI
Nr konta: 23 1240 5703 1111 0010 6158 6467
Szczegółowych informacji udzielą:
Anna Witkowska-Niezgoda 726-748-008, Monika Grygiel 537-490-090.

