Warsztaty witrażowe technika Tifanny’ego
29 września – 30 września 2012 r.
Organizator: Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości
przy Młodzieżowym Centrum Kultury w Skierniewicach

Program :
29 września 2012 godz. 14.00 – 18.00 –„Dziwny ogród Tiffany`ego”
Technika ta została opatentowana w 1895 r. przez amerykańskiego artystę Louis Comfort Tiffany`ego.
Polegała na owijaniu przylegających do siebie krawędzi kawałków szkła za pomocą miedzianej folii i spajaniu
ich za pomocą cyny. Pozwoliło to na tworzenie delikatnych, finezyjnych, wieloelementowych witraży.
Uczestnicy dowiedzą się jakie są podstawowe zasady pracy ze szkłem, taśmą miedzianą oraz cyną lutowniczą.
Zaprojektują i wykonają zawieszkę witrażową. Nauczą się posługiwać nożem szklarskim i innymi narzędziami
niezbędnymi w technice Tiffany. Ponadto będzie można poznać tajniki patynowania i wykańczania prac
ze szkła
30 września 2012 godz. 14.00 – 18.00 – „Żuki, ważki i motyle”
Sztuka szkła Tiffany`ego wykorzystywana jest przede wszystkim do wykonywania kloszy lamp, przeszkleń drzwi
i okien, zawieszek, różnego typu ozdób i biżuterii. Przedmioty w niej wykonane są małymi dziełami sztuki.
Podczas drugiego dnia warsztatów uczestnicy wykonają samodzielnie biżuterię autorską w technice Tiffany.
Każdy będzie miał możliwość zrobienia broszki, wisiora i kolczyków.
Instruktor: Beata Rutkowska
Warsztaty odbywają się w siedzibie Regionalnej Akademii Twórczej Przedsiębiorczości
– ul. Piłsudskiego 2 (budynek USC)
Zgłoszenia przyjmujemy do 14 września 2012r.
Sekretariat MCK pok. 108, lub tel. 46 833 24 12.
Warunkiem udziału w warsztatach jest wpłacenie na konto MCK do dnia 17 września 2012 r. akredytacji
w wysokości 55 zł i posiadanie potwierdzenia niniejszej wpłaty.
nr konta:
62 1500 1689 1216 8004 3139 0000
Młodzieżowe Centrum Kultury
Ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice
z dopiskiem : akredytacja na warsztaty witrażowe
lub w kasie MCK:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 9.00 – 13.00
środa – 12.00 - 16.00
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