Plener malarski „Roztoczańska Oaza" 2018
Zapraszamy do udziału w plenerze malarskim, z elementami ARTETerapii
(malarstwo, taniec, muzyka), organizowanym przez malarzy należących do Pracowni
Malarskiej działającej przy Stowarzyszeniu Twórców Kultury w Warszawie.
W plenerze mogą brać udział osoby już z pewnym dorobkiem artystycznym, ale
także początkujące lub pragnące dopiero poznać tajniki malowania – również dzieci
powyżej 7 roku życia z opiekunami.
Można przyjechać z osobą towarzyszącą, nie malującą; dzieci do lat trzech noclegi
bezpłatne.
Dojazd własny, możliwość odebrania ze Szczebrzeszyna (ok. 8 km od Kawęczynka)
Zapewniamy 1 posiłek dziennie – obiad i oczywiście nocleg. Śniadanie i kolacja we
własnym zakresie – do dyspozycji duża kuchnia z kuchenką gazową, lodówką i
zmywarką.
Proponujemy dwa jednotygodniowe terminy:
I termin – 15.07.2018 – 22.07.2018
II termin – 22.07.2018 – 29.07.2018
(jest możliwość uczestniczenia w dwóch turnusach)
Proponujemy ok. 40 godzin zajęć plastycznych i trochę atrakcji turystycznych
Co będziemy robić:
Pierwszy dzień (niedziela) – przyjazd, rozlokowanie się w pokojach, obiad,
popołudniu spacer po okolicy (dla chętnych)
Drugi dzień (poniedziałek) – przedpołudniem malowanie, obiad, popołudniu
malowanie
Trzeci dzień (wtorek) – wycieczka do Zwierzyńca, obiad, popołudniu malowanie
Czwarty dzień (środa) – przedpołudniem malowanie, obiad, popołudniu malowanie
Piąty dzień (czwartek) – przedpołudniem spacer po lessowych wąwozach z
przewodnikiem, obiad, popołudniu malowanie
Szósty dzień (piątek) – spływ kajakiem dla chętnych, obiad, popołudniu malowanie,
ostatnie korekty instruktorów
Siódmy dzień (sobota) – przedpołudniem omówienie poszczególnych prac przez
instruktorów, podsumowanie pleneru, obiad, popołudniu wernisaż prac na miejscu w
Kawęczynku.
Ósmy dzień (niedziela) – wyjazd z Kawęczynka do godz. 12.00
Zgłaszamy się:
Proszę napisać maila na adres: plenerowy18@gmail.com
Można też zgłosić się telefonicznie: Kamila Kuna 508 084 024
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
Decyduje kolejność zgłoszeń i wnoszonych opłat w formie zaliczki – 150 zł od osoby
dla uczestników pleneru - płatne do 31 maja 2018 r.
Dalsza część płatności na miejscu, po przyjeździe.

Konto, na które trzeba będzie przelać zaliczkę będzie podane w e-mailu zwrotnym.
W przypadku rezygnacji z pleneru możliwość zwrotu pod warunkiem, że wycofanie
się z pleneru nastąpi nie później jak 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.
Do zapłacenia:
- osoba biorąca udział w plenerze – 800 zł.
- osoba dorosła towarzysząca i dziecko towarzyszące nie biorące udziału w plenerze
- 600 zł.
- dzieci do lat 3: gratis
Potrzebne materiały malarskie:
Pędzle płaskie; szczeciniaki lub syntetyczne rozm. 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1
Pędzle pierścieniowe (okrągłe); rozm. 8, 6, 4, 2, 1
Pędzel do lawowania (w kształcie wachlarza);
Farby olejne lub akryle; pojemność 60 ml., komplet 10 lub 12 sztuk
Dodatkowa tuba farby białej
Terpentyna 0,5 l
Olej lniany 150 ml.
Werniks aksamit lub matowy 150 ml.
Paleta plastikowa lub drewniana, mogą być jednorazowe (wyrywane kartki)
Podobrazia: 70x50cm lub 60x50cm – 2 sztuki
Sztalugi plenerowe (drewniane lub metalowe)
Ubranie ochronne (np. fartuch)
Ołówki, gumki
Szmaty, szmatki lub ręcznik jednorazowy (do wycierania pędzli z nadmiaru farby)
Materiały do malowania akwarelą:
Pędzle do akwareli syntetyczne rozm. 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 0
Papier akwarelowy A4
Paleta do akwareli plastikowa
Komplet akwareli w guzikach lub w kostkach
Rysownica drewniana lub plastikowa (może być gruby, twardy karton)
Klipsy do przytrzymania papieru na rysownicy
Jest możliwość skorzystania z materiałów malarskich na miejscu pleneru za
dodatkową opłatą w wysokości 250 zł. (konieczność powiadomienia organizatorów o
takiej potrzebie w momencie zgłoszenia się na plener).
Malujemy:
w plenerze, na tarasie, a w razie nieładnej pogody mamy do dyspozycji wygodną
pracownię malarską ze sztalugami studyjnymi.
Atrakcje:
Spływ kajakowy rzeką Wieprz, spacer z przewodnikiem po wąwozach i jarach
„Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego”, wycieczka do Zwierzyńca, a tam
Kościół na Wodzie, Stawy Echo z plażą (gdzie można się wykąpać) i hodowlą
koników polskich.
Plener prowadzą:

Kamila Kuna – malarka, uczennica art. plastyka Jacka Bukowskiego, instruktor
rysunku i malarstwa w pracowni STK w Warszawie. Obecnie prowadzi warsztaty
artystyczne dla dzieci w wieku szkolnym z elementami ARTETerapii. Uczestniczka
studium ARTETerapii. Organizatorka paru plenerów na terenie kraju.
Zbigniew Kotynia – malarz, rzeźbiarz, ikonopisarz. Instruktor rysunku i malarstwa
dzieci i młodzieży. Komisarz na wielu międzynarodowych plenerach na Warmii i
Mazurach.

