poKulisujmy!

regulamin warsztatów szkicowania

Tadeusz Kulisiewicz - wybitny grafik, rysownik, profesor warszawskiej ASP,
honorowy Obywatel Miasta Kalisza i … patron naszego Liceum Plastycznego.

Rada Miasta Kalisza ogłosiła Rok 2019 - Rokiem
Tadeusza Kulisiewicza. My chcąc hucznie
świętować 120 urodziny naszego patrona
postanowiliśmy przyłączyć się do miejskich
obchodów Roku „Kulisa”. Przygotowaliśmy szereg
imprez mających przybliżyć Kaliszanom jego postać, ale przede wszystkim
uznaliśmy, że jako placówka artystyczna powinniśmy rozpocząć edukację plastyczną
młodzieży naszego miasta właśnie w tej dziedzinie, w której Kulisiewicz osiagnął
mistrzostwo.
Szkicowanie, bo o nim mówmy - powinno stać się wizytówką naszego miasta.
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w warsztatach.
koordynator warsztatów
Iwona Marcinkowska

ORGANIZATOR:
ZSP Nr 2 W Kaliszu
L I C E U M P L A S T Y C Z N E im. Tadeusza Kulisiewicza
62- 800 Kalisz ul. Rzemieślnicza 6 tel. (062) 767 76 50, fax 766 55 13
sekretariat@zsp2.kalisz.pl, www.liceumplastyczne.kalisz.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjno-Artystycznych „TeKa”
stowarzyszenie.teka@gmail.com, www.stowarzyszenie-teka.pl

PARTNERZY:
Miasto Kalisz
Plastyk: Sklep plastyczny Kalisz
Justyna Wojnowska
Urban Sketchers Poland
cafe.calisia.pl
Colian sp. z o. o.

CELE WARSZTATÓW:
1. Zapoznanie się z sylwetką i twórczością Tadeusza Kulisiewicza.
2. Zapoznanie się z różnymi technikami szkicowania.
3. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami warsztatów.
4. Pozostałe cele są zbieżne z Manifestem Urban Sketchers Poland, którym jego
członkowie posługują się podczas rysowania:
• rysować na miejscu (na zewnętrz lub w budynkach), starając się uchwycić to, co widać
w wyniku bezpośredniej obserwacji,
• rysunki mają opowiadać historię otoczenia, miejsc w których żyjemy i dokąd
podróżujemy,
• powstałe rysunki maja być kroniką konkretnego czasu i miejsca,
• wiernie oddajemy sceny, których jesteśmy świadkami,
• korzystać z wszelkich materiałów i pielęgnować indywidualny styl,
• wspierać się wzajemnie i wspólnie rysować,
• pokazywać swoje prace w Internecie,
• pokazywać świat, przez każdy kolejny rysunek, który tworzymy.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warsztaty są adresowane do młodzieży szkolnej (w szczególności do uczniów ostatnich
klas szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych/
ponadgimnazjalnych), młodzieży świadomej swoich talentów i chcącej poszerzać swoje
umiejętności o nowe techniki.
2. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
3. Przewidywany czas trwania warsztatów - 7h.
4. Organizator zapewnia miejsce do realizacji warsztatów.
5. Organizator zapewnia szkicowniki. Pozostałe materiały takie jak: ołówki, cienkopisy, promarkery, itp. uczestnik przynosi ze sobą.
6. Na czas trwania warsztatów Organizator zapewnia również napoje, drobne przekąski i
podwieczorek.
7. Zgłoszenie należy wysłać mailem do 10 czerwca br. na adres: powicz@vp.pl
8. O udziale w warsztatach będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
9. Kandydat na warsztaty zostanie poinformowany drogą mailową o wpisaniu na listę
uczestników warsztatów.
10. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika warsztatów, wiek oraz nr
telefonu kontaktowego.
11. W przypadku uczestnika niepełnoletniego należy dodatkowo podać nr telefonu
rodzica/opiekuna oraz oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na udział dziecka

w warsztatach i ewentualnie na samodzielny powrót po warsztatach do domu. W
razie braku takiej zgody rodzic/opiekun będzie zobowiązany odebrać uczestnika z
warsztatów osobiście. Zarówno oświadczenie jaki i zgodę można przesłać mailem z
adresu rodzica/opiekuna.
12. W przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych Administratorem tych
danych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu, ul. Rzemieślnicza 6,
62-800 Kalisz. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator zapewnia prawo do
dostępu, modyfikacji, usunięcia, oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych.
TERMINY
1. Zgłoszenia na warsztaty należy wysłać za pomocą wiadomości e-mail na adres:
powicz@vp.pl do dnia 10 czerwca 2019 r.
2. Warsztaty odbędą się 15 czerwca 2019 r. kolejno w:
• w obecnej siedzibie Liceum Plastycznego tj, w budynku UAM, ul. Nowy Świat
28/30 Kalisz (wejście od strony akademika, II p. sala 325)
• w przestrzeni miejskiej - Kalisz, Stare Miasto,
• w Cafe Calisia.

PROGRAM WARSZTATÓW:
9.00

11.00
14.00
14.30

16.00

Rozpoczęcie warsztatów z Justyną Wojnowską
Prelekcja:
- kto to jest Tadeusz Kulisiewicz,
- czym jest urban sketching,
- przykłady szkiców,
- pokaz zdjęć z artystycznych podróży do Włoch, Francji i Portugalii itd., ale także
ciekawych rzeczy z własnego podwórka,
- prezentacja na temat stosowanych technik oraz narzędzi malarskich i dostępnych
na rynku szkicowników, farb, markerów itp.
Wyjście w plener - Stary Rynek; praca w plenerze - szkicowanie, konsultacje,
Przejście do Cafe Calisia - podwieczorek
Omówienie warsztatów, prezentacja prac;
Skanowanie prac wykonanych podczas warsztatów na potrzeby dokumentacji i
publikacji w mediach
Zakończenie warsztatów

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Uczestnicy warsztatów w trakcie trwania warsztatów pozostają pod opieką organizatora.

2. Prace powstałe podczas warsztatów są własnością autora, ale Organizator zachowuje sobie
prawo do kopiowania, powielani i udostępniania tych prac.

Organizator jednocześnie zapewnia, iż publikowane prace będą każdorazowo opatrzone
imieniem i nazwiskiem autora.
3. Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest zapoznanie się i akceptacja warunków
Regulaminu.

