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Warsztaty ceramiczne to artystyczna i alternatywa formuła spędzania czasu,

wolnego od uzależnień, patologii i innych negatywnych zjawisk społecznych.

Uświadamiają one, iż twórcze zajęcia (a w szczególności około artystyczne)

otwierają nowe przestrzenie naszych zachowań i potrzeb.

NA  WARSZTATACH  CERAMICZNYCH  uczestnicy  mieli  możliwość

zapoznania  się  z  podstawowymi  technikami  wykonawczymi  kształtowania

ceramiki: od ręczne formowanej do toczonej na kole garncarskim.

Warsztaty zaplanowano i zaadresowano do dzieci, młodzieży ze szkół gim-

nazjalnych i ponad gimnazjalnych oraz dorosłych. Każdy mógł wykonać pracę

ceramiczną w określonej technice i materiale np. rzeźbę, płaskorzeźbę, plakiet-

kę lub naczynie. były  to zajęcia w kameralnych grupach max 10 osobowych.

Prace w ceramice były  formowanie ręcznie w różnorodnych technikach

ceramiki użytkowej i dekoracyjnej jak również uzyskane przez toczenie naczyń

na  kole garncarskim. Po zajęciach z formowania następował  wypał wstępny

po którym  następują zajęcia z dekorowania ceramiki w różnorodny sposób np.

poprzez angobowanie, malowanie odręcznie farbami podszkliwnymi lub majo-

liką,  aż po szkliwienie końcowe. Prace wykonane przez uczestników zostały

wstępnie  i ostatecznie wypalone  w piecu elektrycznym lub w piecu plenero-

wym na gaz. Ta  część warsztatu była pokazem wypału w piecu plenerowym w

starej japońskiej technice Raku. Każdy z uczestników poszkliwił swoją pracę,

którą  wspólnie  wypaliliśmy.  Pokazy  wypału  w piecu  plenerowym są  bardzo

atrakcyjne i widowiskowe przez co młodzież bardzo chętnie w nich uczestni-

czyła. Wszyscy uczestnicy niezależnie od wieku osiągnęli następujące rezulta-

ty: 

– rozwinęli wyobraźnię 

– sprawność manualną, 

– wyciszyli się,  

– twórczo spędzili czas, 

i czekają na kolejną edycję projektu zaangażowanie do współpracy mło-

dzieży, dorosłych i seniorów, w celu rozbudzenia potrzeby kontaktu ze sztuką.

Działania artystyczne odbywały się w Galerii OZ ZPAP „Pro Arte” oraz w pra-

cowni autorskiej Małgorzaty Bukowicz. 



WARSZTAT: BIŻUTERIA RAKU



WARSZTAT: KUBEK



WARSZTAT:  NACZYNIE Z PŁATA



POKAZOWY  WYPAŁ RAKU



WARSZTAT ANIELSKI



               POKAZ I WARSZTAT: 
TOCZENIE NA KOLE GARNCARSKIM
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