
Warsztaty malarskie w sali lub on-line.
Co jest koniecznie potrzebne?

Dla osób które uczestniczą on-line:
Technicznie:

1. Musisz mieć zainstalowanego Zooma (łatwo się bezpłatnie instaluje)
https://zoom.us/

2. ZOOM instaluje się też przez kliknięcie w link spotkania:
Link będzie dostępny w Grupie na Facebooku przed spotkaniem,
poślę go też mailem do wszystkich.

3. Musisz mieć konto na Facebooku (można je prosto założyć),
potrzebny będzie udział w grupie na FB . Proszę dodaj mnie
wcześniej do znajomych, jak tylko się zapiszesz się i wpłacisz
(chyba że już jesteśmy w znajomych :)). Wtedy dopiero mogę dodać
Cię do Grupy dedykowanej warsztatom. Grupa będzie dostępna dla
Ciebie cały czas, tam też znajdziesz informacje, obrazy Mistrzów,
wszystkie live’y nagrywane na spotkaniu, nasze rozmowy.

4. Musisz mieć dobrze działające łącze internetowe
5. Musisz mieć komputer lub smartfon lub tablet

https://zoom.us/


Dla osób które uczestniczą on-line i w sali:

Plastycznie:

● Blok papieru akwarelowego, może być też blok techniczny
● Jeśli masz w domu blejtramy (płótno do malowania) to super, ale nie

jest konieczne
● Farby - dowolne wodne (akryle, tempery, plakatówki, akwarele,

gwasze).
● Pędzle różnej szerokości (płaskie i okrągłe), jeden, dwa średniej

szerokości płaski, syntetyczny, np. taki - KLIKNIJ TUTAJ
● Ołówek do rysowania (B2, B3). Będziemy też rysować!
● szkicownik lub kartki luźne do szkicowania
● Jeśli chcesz dokupić sobie materiały na te lub przyszłe warsztaty to

polecam sklep internetowy Szał dla plastyków, mają dobre ceny i
sprawdzone materiały plastyczne: https://www.szal-art.pl/

● Na warsztaty o zagadnieniach formalnych i warsztatowych
(kompozycja, kolor, perspektywa, studium z natury) polecam farby
akrylowe: KLIKNIJ TUTAJ
oraz gwasze: KLIKNIJ TUTAJ

● Taśma malarska markująca - TUTAJ
Dla osób uczestniczących w sali są przygotowane sztalugi lub stoły,
podkładki do malowania i w razie nagłego braku farb czy pędzli zawsze
służę swoimi :)

Jak będą wyglądać warsztaty?

● Podczas każdych warsztatów opowiadam o obrazach,
komentuję je artystycznie i warsztatowo (gdy zajmujemy się
bardziej stroną formalną i techniczną obrazów) oraz
psychologicznie (na warsztatach o profilu rozwojowym).

● Podczas warsztatów każdy maluje swoją pracę malarską na
papierze lub płótnie farbami (farbami lub kredkami - na
warsztatach o profilu rozwojowym).

● Nie są wymagane żadne wcześniejsze umiejętności. Jeśli ktoś
je posiada (zdolności i umiejętności) to nie są one przeszkodą ;)

ZAPRASZAM :)

Katarzyna Bruzda-Lecyk
+48 693946831
katarzyna@iluminatornia.pl
www.iluminatornia.pl
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