warsztaty
kreatywne dla
każdego

Farby
kredowe i
transfery

komódka ozdobiona transferami
i stemplami
Przyjdź na warsztaty stylizacji wyjątkowymi farbami
kredowymi. Dzięki zupełnie prostym technicznym
wskazówkom nauczysz się jak użyć transferów i
zmienić

mebel

w

wyjątkowy

egzemplarz.

Wielokolorowe przecierki, stylizacja stemplami,
patynowanie - wszystkiego nauczysz się na
przykładzie małej przykładowej komódki.
Czas trwania 3 godziny / budżet 250 zł / os.

Powertex postać siedząca
ZORA
konstrukcja postaci siedzącej

Kawałki tkanin i gipsowa głowa to baza do powstania niezwykłej sylwetki
kobiecej - joginki lub tancerki, która zastygła w odpoczynku i podczas
rozmyślania. Zwiewny, nietypowy projekt powertex. Kawałki tkanin i
gipsowa głowa to baza do powstania niezwykłej sylwetki kobiecej - joginki
lub tancerki, która zastygła w odpoczynku i podczas rozmyślania.
Zwiewny, nietypowy projekt powertex. Na tym warsztacie nauczę Cię
tworzyć rzeźby przestrzenne z pomocą ... kawałków tkanin i gipsowej
główki! Stworzymy kobiecą postać, wyjątkowe struktury, użyjemy tkanin
i technik metalizowania.
Program, który dostarcza wielu artystycznych wrażeń.
Czas trwania 3 godziny / budżet 250 zł / os.

Powertex anioł Bella
konstrukcja postaci stojącej
Wyjątkowe warsztaty rzeźbiarskie dla każdego. Artystyczny i
niedosłowny anioł na bazie gotowych elementów, barwiony pigmentami.
Nauczysz się pracy z pastami strukturalnymi i wykonasz własnego anioła.
Powertex to uniwersalny, wszechstronny i nieszkodliwy dla środowiska
utwardzacz na bazie wody. Stwarza w praktyce nieograniczone
możliwości łączenia chłonnych materiałów, takich jak tkanina, papier,
karton, skóra z samoutwardzalnymi glinami, betonem, kamieniem,
ceramiką, gipsem, drewnem, piaskiem. Funkcjonuje zarówno jako spoiwo
jak również baza do produktów takich jak Stone Art, pigmentów i past.
Dzięki Powertex można stworzyć rzeźby ogrodowe, misy, dekoracje
okolicznościowe, obrazy, biżuterię, i o wiele więcej!
Czas trwania 3 godziny / budżet 250 zł / os.

Powertex obraz
przestrzenny
wybierz jaki chcesz

Przyjdź i stwórz piękny obraz strukturalny.
Na warsztatach wspólnie stworzymy obraz strukturalny na bazie różnych
technik, między innymi techniki sand i easy 3D flex. Temat obrazu
wybierzesz na miejscu.
Dla kogo są te warsztaty?
Dla każdego, kto chciałby twórczo odpocząć. Technika, którą zastosujemy
jest intuicyjna i nie musisz mieć żadnych zdolności, żeby sobie poradzić.
Przygotujemy wspólnie tło, nauczę cię różnych struktur, kolorowania i
cieniowania.
Czas trwania 3 godziny / budżet 250 zł / os.

Powertex stone
art Bamberka
postać stojąca
Kawałki tkanin i gipsowa głowa to baza do powstania niezwykłej sylwetki
kobiecej - Bamberki, nieoficjalnego symbolu Poznania. Technika stone art
i metalizowanie. Niezwykłe efekty, dużo technik. Mój prywatny
rzeźbiarski ukłon w stronę Poznania.
Każde miasto ma swoje symbole. Bamberka to jeden z nich. Najbardziej
romantyczne miejsce w Poznaniu, gdzie spotykają się pary przed wyjściem
na pierwszą randkę. Stojąc tam z aparatem i robiąc notatki czułam się jak
w Weronie. Moja Bamberka to kobieta dojrzała, silna i pewna swojej
wartości. Zdjęłam jej z ramion koromysło, dość już się nanosiła. Ta rzeźba
to mój prywatny ukłon w stronę Poznania, mojej drugiej ojczyzny.
Czas trwania 3 godziny / budżet 250 zł / os.

Powertex stone
art - kobiety
postać stojąca
Kawałki tkanin i styropian to baza do powstania niezwykłych sylwetek
kobiecych. Technika stone art w nowej odsłonie. Niezwykłe efekty, dużo
technik, klasyczne kształty. Program, który dostarcza wielu artystycznych
wrażeń.
Na tym warsztacie nauczę Cię tworzyć rzeźby przestrzenne z pomocą ...
kawałka styropianu! Stworzymy kobiecą postać, wyjątkowe struktury,
użyjemy tkanin i dodatków.
Technika stone art w nowej odsłonie. Niezwykłe efekty, dużo technik,
klasyczne kształty. Program, który dostarcza wielu artystycznych wrażeń.
Czas trwania 3 godziny / budżet 250 zł / os.

Powertex spękania
rzeźba stojąca
Lubisz kolory i chcesz spróbować swoich sił w rzeźbiarstwie
abstrakcyjnym? Powertex to odpowiedź na nowe artystyczne wyzwania.
Na warsztacie nauczę Cię tworzenia struktur ze spękaniami. W zależności
od proporcji i materiałów można utworzyć różne wielkości spękań. Pokażę
Ci również niezwykłą technikę kolorowania woskiem. Stworzysz
niezwykłą rzeźbę inspirowaną naturą.
Na warsztacie nauczę Cię tworzenia struktur ze spękaniami. W zależności
od proporcji i materiałów można utworzyć różne wielkości spękań. Pokażę
Ci również niezwykłą technikę kolorowania woskiem.
Czas trwania 3 godziny / budżet 250 zł / os.

Powertex
anioł
Powertex

to

uniwersalny,

wszechstronny

i nieszkodliwy dla środowiska utwardzacz na bazie
wody. Stwarza w praktyce nieograniczone możliwości
łączenia chłonnych materiałów, takich jak tkanina,
papier, karton, skóra z samoutwardzalnymi glinami,
betonem, kamieniem, ceramiką, gipsem, drewnem,
piaskiem.
Dzięki Powertex można stworzyć rzeźby ogrodowe,
misy, dekoracje okolicznościowe, obrazy, biżuterię, i o
wiele więcej! Warsztaty są przeznaczone dla każdego
i nie wymagają umiejętności artystycznych.
Czas trwania 3 godziny / budżet 250 zł / os.

Powertex
wielkanocnie
pisanki powertex

Wiosenna edycja warsztatów o technice powertex na
przykładzie pisanek. Podczas jednego warsztatu
wykonamy 3 projekty używając kilku technik
przydatnych do samodzielnego tworzenia rzeźb i
obrazów. Efekt kamienia - stone art, patynowanie i
bielenie, spękania, stemple i barwienie. Wykonamy
wspólnie różne typy mas plastycznych. Będzie
barwnie, różnorodnie i twórczo.
Czas trwania 3 godziny / budżet 250 zł / os.

Powertex
transfery

przenoszenie grafik na różne
powierzchnie
Na warsztacie nauczymy się przede wszystkim
przenosić wydruki laserowe na różne powierznie.
Stworzymy
niesamowity,
strukturalny
i
wielopoziomowy obraz na bazie gotowej grafiki,
powertexu, patyn i dodatków. Umiejętności zdobyte
na kursie można wykorzystać również do innych
projektów wymagających przenoszenia grafik. Na
zajęcia można przynieść również własne wydruki format min. A4, wydruk laserowy/ksero.
Czas trwania 3 godziny / budżet 250 zł / os.

Pouring

artystyczne wylewanie farb
Pouring

to

namacalne

doświadczanie

koloru.

Intuicyjna technika malarska, która nikogo nie
pozostawia obojętnym. Abstrakcyjne obrazy wprost
eksplodują kolorem. To Twój własny mikrokosmos.
Zajęcia są zorganizowane w sposób, który angażuje
wszystkich uczestników. Choć ma to być przede
wszystkim intuicyjna zabawa, nie obędzie się bez
wskazówek technicznych. Pokażę Ci w jaki sposób
dobierać kolory, używać narzędzi, opowiem o
medium pouring i marbling. Poćwiczymy różne
techniki na małych podobraziach (20x20 cm) po to,
żeby stworzyć finalne dzieło.
Czas trwania 3 godziny / budżet 220 zł / os.

Decoupage dla
początkujących
pudełko na chusteczki ze
spękaniami

Technika
relaksujący

serwetkowa
sposób

na

to

bardzo
zdobienie

przyjemny

i

przedmiotów

użytkowych. W krótkim czasie można osiągnąć
spektakularne

efekty.

Wystarczą

wskazówki

techniczne, żeby poradzić sobie z tym zadaniem.
Przedmioty oklejane są specjalnym papierem lub
serwetkami, dzięki czemu wyglądają jak ręcznie
malowane. Podczas zajęć wykonamy pudełko na
chusteczki ze spękaniami. Warsztaty są przeznaczone
dla

każdego

i

nie

wymagają

umiejętności

artystycznych.
Czas trwania 2-2,5 godziny / budżet 160 zł / os.

Decoupage
bombki sospeso
przestrzenne dekoracje
świąteczne

Przestrzennie, klimatycznie, świątecznie! Jeśli podczas
jednego warsztatu chcesz nauczyć się jak z niezwykłej,
bezbarwnej, termoplastycznej folii wykonać wypukłe
dekoracje w klimacie świątecznym te zajęcia są dla Ciebie. 3
godziny, mnóstwo technik, nowe doświadczenia. Na
warsztacie wykonasz ze mną dużą bombkę z elementami
przestrzennymi.
Zastosujemy
elementy
technik
mixmediowych, tekturki, żywicę epoksydową i papier
mineralny.
Nauczę
Cię
tworzyć
wielopoziomowe
kompozycje, które ukryte w przestrzenej bombce
wprowadzą Cię w zimowy i świąteczny nastrój. Gotową
bombkę oczywiście zabierasz ze sobą.
Czas trwania 3 godziny / budżet 190 zł / os.

Warsztaty
świąteczne
miasteczko w bombce

Świat miniaturowych zaśnieżonych miasteczek, do
których można zajrzeć przez cienką szybkę bombki.
Łatwe

i

sprawdzone

sposoby

na

budowanie

przestrzennych domków pozwolą skupić się na
zdobieniu dodatkami i śniegiem własnych mini
krajobrazów. Nauczę Cię tworzyć miasteczka, które
ukryte w przestrzennej bombce wprowadzą Cię w
zimowy

i

przeznaczone

świąteczny
dla

nastrój.

każdego

i

Warsztaty
nie

są

wymagają

umiejętności artystycznych.
Czas trwania 2-2,5 godziny / budżet 160 zł / os.

Warsztaty
świąteczne
mikrokulki
Ta bombka wychodzi każdemu. Na styropianowej
podstawie przykleimy piękne i kontrastowe motywy
świąteczne, które otoczymy chmurką szklanych
kuleczek. Dzięki temu bombki sprawiają wrażenie
oszronionych, opalizują w świetle, a każdy element
zyskuje trójwymiarową perspektywę. Warsztaty są
przeznaczone dla każdego i nie wymagają
umiejętności artystycznych. Wykonamy tyle bombek
ile uda się w zaplanowanym czasie.
Czas trwania 2 godziny / budżet 100 zł / os.

DO ROTA
FR EI TA G
Instruktor warsztatów
kreatywnych

Pomagam znaleźć inspiracje
Rozpalam kreatywność ...
Prowadzę kursy rękodzieła.
Z pasją uwalniam radość tworzenia.
Dzielę się pomysłami i budzę Twoje ręce do działania.

www.kreatywnie.com

O mnie

INST AGR AM

www.kreatywnie.com
Wybierz temat i umów się
na warsztaty indywidualne
(290 zł)

Kontakt:

Y OUT UBE

Dorota Freitag
kreatywnie@poczta.fm
+48 602 210 868

www.kreatywnie.com
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