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Szanowni Państwo,

Warsztaty
dla
szkół
„Spotkania
ze
sztukąw pracowni witrażu” stwarzają możliwość uczestniczenia w procesie
powstawania witrażu dzieciom i młodzieży w wieku 7-18 lat.
Do szkoły przyjeżdża kompletnie wyposażona pracownia witrażowa, która na 3
godziny zamienia salę w rzemieślniczą pracownię pełną pięknych kolorowych
szkieł i sprzętu do ich cięcia i obróbki.
Uczniowie mogą dotknąć i poznać żywą tradycję pracy z kolorowym szkłem i
poznać smak pracy witrażownika. Podczas warsztatów rozmawiamy również z
dziećmi o właściwościach użytych materiałów i pokazujemy, że wiedza zdobyta
podczas lekcji przydaje się również w realnym życiu.
Każdy uczestnik wykona witraż - okienną zawieszkę z profesjonalnego
kolorowego szkła witrażowego w secesyjnej technice Tiffany`ego (tej samej w
której są wykonywane słynne lampy Tiffany`ego. Bazą wyjściową są wstępnie
wycięte i oszlifowane szklane elementy z których uczestnicy komponują swoje
prace. Dzięki czemu dzieci mogą spróbować smaku pracy z prawdziwym szkłem
witrażowym w bezpieczny dla siebie sposób i w ciągu jedynie 3 godzin wykonać
własną pracę.
Ponieważ przede wszystkim jestem artystą prowadzącym własne studio, a
prowadzenie zajęć z dziećmi jest częścią mojej misji edukacyjnej, a nie
podstawowym źródłem utrzymania, mogę poprowadzić warsztaty jedynie dla 15
szkół w ciągu roku szkolnego.
Zapraszam serdecznie

Lidia Kostrzyńska
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„Spotkanie z rzemiosłem i sztuką- w pracowni witrażysty”
Celem zajęć jest rozbudzenie ciekawości poznawczej i wrażliwości estetycznej uczestników,
poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu sztuki, a także przypomnienie i utrwalenie wiedzy nabytej w
toku nauczania. Kontakt z tak różnorodnym wizualnie materiałem, jakim jest szkło witrażowe sprzyja
doskonaleniu procesów poznawczych oraz pozwala na empiryczne sprawdzenie teorii barw, a
różnorodność wykonywanych zadań sprzyja doskonaleniu motoryki i wyobraźni przestrzennej.
Bezpośredni kontakt z autentycznym rzemiosłem, i atrakcyjnym materiałem daje niepowtarzalną
okazję do doświadczania radości tworzenia oraz cieszenia się efektem pracy swoich rąk. Każde
dziecko własnoręcznie wykonany witraż zabiera do domu.
Oferowane przez nas zajęcia są przystosowane do wieku dzieci, zarówno pod względem
stopnia komplikacji wzorów jak i w zakresie bezpieczeństwa pracy ze szkłem. Wszystkie elementy
szklane są wstępnie oszlifowane (szkło nie posiada ostrych krawędzi), do lutowania uczniowie
dostają rękawiczki i okulary ochronne, a aktywność odbywa się pod okiem wykwalikowanych
instruktorów z wieloletnią praktyką i przygotowaniem pedagogicznym.
Możecie Państwo wybrać temat realizowanej pracy i konkretne wzory wg. których będą
realizowane prace, lub uczestnicy mogą otrzymać rozmaite kształty, z których zbudują kompozycję
według własnej fantazji – ta formuła pozwala na kreatywne niejednokrotnie bardzo artystyczne
działania.

Orientacyjny plan zajęć:
1. Rozmowa na temat witraży i zawodu witrażownika,
omówienie cech szkła witrażowego (przeźroczystość,
kolor, twardość, kruchość, plastyczność) ( około 15 min),
2. Prezentacja cięcia szkła (5 min.)
3. Zapoznanie uczestników z wyposażeniem pracowni
witrażowej, oraz zasadami pracy ze szkłem (10 min.),
4. Wybranie wzoru do realizacji, lub zestawieniewłasnej
kompozycji, realizacja witraży. Każdy wykonuje swój
witraż (czas zależny od wielkości grupy najczęściej około
2-2,5h),
5. Zakończenie zajęć – uprzątnięcie stanowisk pracy,
pamiątkowe zdjęcia.
Czas trwania: około 3 h
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Cena zajęć zawiera opiekę wykwalifikowanych
instruktorów, oraz wszystkie materiały i narzędzia
potrzebne do wykonania pracy. Cena jest zależna od
ilości uczestników, którzy biorą udział w zajęciach w
ciągu jednego dnia (w ramach 1, 2 lub większej liczby
grup).
55 zł / osobę- przy grupie 18-35 osób
51 zł / osobę – przy grupie powyżej 35 osób
47 zł/ osobę – powyżej 50 osób

Informacje i zapisy:
Szklana Pracownia tel. 502953868
warsztaty@szklanapracownia.pl
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