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na który serdecznie zapraszam jest dla tych, którzy potrzebują znaleźć chwilę dla 

siebie, odpocząć, naładować się pozytywną energią, zobaczyć siebie przez pryzmat tego co 

dobre, nauczyć się czegoś nowego,  poznać ciekawych ludzi.

Program pleneru urozmaicony – ceramika raku,  witraż Tiffan’ego, szkło topione.           

W miejscowości Skłudzewo w województwie kujawsko - pomorskim, gościmy w Fundacji 

Piękniejszego Świata.  Będziemy tworzyć w zabytkowym XIX – wiecznym zespole dworsko – 

parkowym.   

         Natura jest  inspiracją dla wielu artystów, dla nas  także będzie  punktem wyjścia w 

kreowaniu twórczych realizacji.  Cztery żywioły ogień, woda, powietrze i ziemia, będą obecne 

w procesie twórczym. Każdego dnia będziemy przez co najmniej 6 godzin twórczo pracować, 

tworząc ceramiczne formy raku, ozdobimy plenerowymi technikami, wypalimy w ogniu i 

dymie. Czas między tworzeniem ceramiki a wypałem raku, wypełnimy pracą nad witrażem. 

Stworzymy  dekoracyjne formy płaskie. W technice fusingu - szkła topionego wykonamy 

biżuterię.

       Niezwykłe miejsce w jakim gościmy -  Skłudzewo,  spotkanie nieprzypadkowych ludzi 

zainteresowanych twórczym działaniem, wieczorne rozmowy, wymiana doświadczeń, bliski 

kontakt z naturą pozwolą na zatrzymanie się, nabranie pozytywnej energii.

                                                    Zapraszam Ciebie do spotkania z energią natury.
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?Informacje na temat   ceramiki raku, tworzenia i zdobienia form ceramicznych. 

?Tworzenie ceramiki;                                                                                                                            

-  zastosowanie techniki tworzenia ciałem, ręczne techniki tworzenia  ceramiki.                                                                                                                                                                                                                

-  zdobienie ceramiki szkliwami do raku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-  poznanie plenerowych metod zdobienia ceramiki raku  

                                                                                                                                                               
? Plenerowe wypały ceramiki raku - wieczorne wypały ceramiki raku - 

widowiskowe działanie ognia, dymu i wody w efekcie  niepowtarzalna ceramika 
raku. 

? Informacje na temat techniki witrażu Tiffan’ego.
? Realizacja płaskiej formy ozdobnej.

?Wprowadzenie do techniki Fusingu - szkła topionego. 
? Realizacja małych form biżuteryjnych.

?  Inspiracje zaczerpnięte z natury.

? Czas na relaks i kontakt z naturą. 

?Wycieczki po okolicy.

?Możliwość udziału w warsztatach fakultatywnych organizowanych przez 
Fundację Piękniejszego Świata. 

?
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          Skłudzewo leży na malowniczym wzniesieniu graniczącym ze stromymi, 
opadającymi ku południowi zboczami Kotliny Toruńskiej. Gmina Zławieś Wielka, do 
której należy Skłudzewo znajduje się na obszarze dwóch odrębnych makroregionów 
fizjograficznych Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej (mezoregion Kotlina Toruńska) i 
Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego (mezoregion Pojezierze Chełmińskie). Sama 
miejscowość
znajduje się na wysokości około 75 m.n.p.m. Atutem Skłudzewa i okolicy jest piękno 
położenia i urozmaicony krajobraz. Pradolina Wisły, na którą rozciąga się rozległy 
widok zachowała w dużej mierze swe naturalne walory przyrodnicze.
Olbrzymie bogactwo flory i fauny Skłudzewa połączone z ciekawym, zróżnicowanym 
krajobrazem, subtelnie wkomponowanymi w pejzaż rzeźbami i obiektami artystów 
profesjonalnych inspiruje, pozwala się zrelaksować i odreagować od zgiełku 
codziennych obowiązków.
Pałac
Zabytkowy XIX – wieczny zespół dworsko – parkowy, został zaprojektowany przez 
nieznanego projektanta z kręgu niemieckiego architekta Schinkla. Realizacje tego 
architekta charakteryzowały się kompilacją elementów architektonicznych czerpanych 
z różnych stylów. W architekturze dworu w Skłudzewie znalazły połączenie elementy 
typowe dla gotyku, renesansu czy baroku. Zgodnie z zapisem w rejestrze zabytków, 
styl budynku określono jako neogotycki.
Fundacja Piękniejszego Świata od 28 lat realizuje Programy: Ocalić Przeszłość, 
Krajobraz, Działalność Interdyscyplinarna i Program Edukacji Plastycznej z dziećmi i 
młodzieżą, którzy uczestniczą w plenerach i warsztatach artystycznych. W 
pracowniach i galeriach zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w 
Skłudzewie artyści plastycy i pedagodzy prowadząc warsztaty wtajemniczają w świat 
różnych dyscyplin sztuk plastycznych. Uczestnicy poznają środki wyrazu plastycznego 
w rysunku, malarstwie, grafice, rzeźbie oraz mają zagwarantowane warunki do własnej 
ekspresji. Ale nie chodzi tylko o wyrabianie umiejętności dostrzegania piękna i 
brzydoty, ale o doskonalenie zdolności wartościowania, ingerowania i zmieniania 
swego otoczenia, o kształtowanie umiejętności zaznawania odpoczynku psychicznego 
w kontakcie ze sztuką.
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26.06.2018 wtorek, rozpoczęcie pleneru godz. 15 - 18  
 Zapoznanie z harmonogramem działań.
Inspiracje do działań w ceramice raku.
Projektowanie formy ceramicznej, tworzenie z gliny.

27.06.2018 środa, praca twórcza w godz.10 - 14, 
Informacje na temat ceramiki raku, inspiracja naturą.
Tworzenie naczynia ceramicznego.
Praca twórcza w godz.16 - 18,
Informacje na temat techniki fusingu, przykłady prac, inspiracje.
Tworzenie projektu, nauka cięcia szkła, wykonanie małej formy biżuteryjnej. 
 
28.06.2018 czwartek , praca twórcza w godz. 10 - 14, 16 - 18
Informacje na temat specyfiki rzeźby ceramicznej, inspiracje.
Tworzenie rzeźby ceramicznej.
Praca twórcza w godz.16 - 18,
Tworzenie projektu, wykonanie małej formy biżuteryjnej w technice fusingu.
Wypał prac ze szkła w piecu ceramicznym.

29.06.2018 piątek, praca twórcza w godz. 10 - 14, 
Przygotowanie prac ceramicznych do wypału raku.
Informacje na temat form przestrzennych, przykłady prac, inspiracje formami natury.
Tworzenie dekoracyjnej formy przestrzennej.
Praca twórcza w godz.16 - 18,
Przygotowanie prac ceramicznych do wypału raku.Zapooznanie z plenerowymi technikami zdobienia 
ceramiki raku.
 Wypał prac ceramicznych na biskwit.

30.06.2018 sobota, praca twórcza w godz. 10 - 14, 
Zapoznanie z techniką witrażu Tiffanego, przykłady prac, tworzenie własnego projektu.Tworzenie witrażu,
Praca twórcza w godz.16 - 18, 
Szkliwienie prac ceramicznych.
Wieczorny wypał ceramiki raku zdobionej szkliwami.
Wypał prac ceramicznych na biskwit.

01.07.2018 niedziela, praca twórcza w godz. 14 - 18 
Tworzenie witrażu,  cięcie szkła, szlifowanie szkła, owijanie elementów taśmą miedzianą.
Przygotowanie ceramiki do wypału raku.
Wypał ceramiki  naked raku w godz. 19 - 21.

02.07.2018 poniedziałek, praca twórcza w godz.  10 - 14
Łączenie elementów witrażu, lutowanie cyną, patynowanie.
Praca twórcza w godz. 16 - 18.
Informacje na temat technik zdobienia ceramiki raku. Przykłady prac, inspiracje.
Plenerowy  wypał ceramiki raku, zdobienie obwara oraz .

03.07.2018 Wtorek, Przygotowanie wystawy prac powstałych  w trakcie pleneru   w godz. 10 - 14
 Wernisaż wystawy godz.16.

, horse hair
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Cena zawiera:

?codzienne zajęcia z instruktorką 6 godzin zajęć techniką ceramiki raku, witrażu 
tiffanego, fusingu- szkła topionego.
?potrzebne materiały do ceramiki raku - glina szkliwa narzędzia,
?materiały do wykonania witrażu - szkło kolorowe, tasma miedziana, cyna, 
narzędzia do cięcia, szlifowania  i lutowania.
?materiały do wykonania bizuterii ze szkła topionego- szkło kolorowe do fusingu, 
narzedzia do ciecia szkła.

Przyjazd - wtorek 26.06.2018 zakwaterowanie do godz.14 
Działania twórcze w godzinach 15 - 18
Wyjazd - wtorek 03.07.2018 po godz. 18

Co warto zabrać - dobry humor, ulubiona muzykę do słuchania, 
 instrument do akompaniamentu przy wypale ceramiki raku, 
ubiór ochronny do zajęć plastycznych,
opakowanie do zabrania własnoręcznie wykonanych prac plastycznych

.

Zapewniamy trzy posiłki - śniadania, objady, kolacje.
Zakwaterowanie w kompleksie rekreacyjno - wypoczynkowym w  pokojach 2, 3, 4, 
osobowych,  łazienki na piętrze i na parterze, galeria Stary Dwór,  stołówka,  plac 
zabaw, ogrody wypoczynkowo-rekreacyjne, stół do tenisa stołowego,  miejsca na 
ognisko, paleniska, grile.

  770 zl

Cena zawiera:
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Bożena Justyna - pedagog, instruktor plastyki, posiada wieloletnie doświadczenie plastyczne w 

pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Założycielka Pracowni Działań Twórczych w której od 12 lat 

dzieli się pasją tworzenia sztuki. Interesuje się rękodziełem artystycznym. Cały czas pogłębia swoją 

wiedzę i rozwija umiejętności w zakresie  różnych technik, poprzez liczne kursy, szkolenia, własną 

twórczą pracę, a także poprzez naukę innych. Poszukuje nowych, twórczych zastosowań filcu. 

Interesuje ją łączenie filcu z różnymi materiałami. Oprócz techniki filcowania jej zainteresowania 

koncentrują się wokół ceramiki, mozaiki, witrażu, fusingu,  malowania na jedwabiu i grafiki 

komputerowej. Obecnie pasjonuje się szkłem zgłębiając różne technik topienia szkła.W trakcie 

organizowanych plenerów letnich, dzieli się z uczestnikami pasją tworzenia ceramiki raku, 

oryginalnymi technikami zdobienia ceramiki.

Prosimy o kontakt. Odpowiemy na  pytanie.

· Bożena Justyna, tel. 508 489 853;

· zajecia.tworcze@gmail.com  (proszę podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy,  e-mail,) 

otrzymacie Państwo informację zwrotną, 

· po zapisaniu się należy wpłacić zaliczkę w wysokości 400 zł do dnia 15.06.2018 

Fundacja TWÓRCZY ŻAR 

     M BANK nr konta: 51 1140 2004 0000 3302 7746 1590                 

   Resztę kwoty będzie można zapłacić pierwszego dnia warsztatów;

· w przypadku rezygnacji po 20.06.2018 zaliczka nie będzie zwracana. 
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Informacji na temat zakwaterowania i noclegu udziela
 
Fundacja Piękniejszego Świata

e-mail: biuro@fps.edu.pl  tel. 56 678 06 71  

http://biuro@fps.edu.pl
http://biuro@fps.edu.pl

