WAKACYJNY KURS
RYSUNKU POSTACI
W świecie sztuk plastycznych rysunek ﬁguratywny
zajmuje szczególnie ważną pozycję. Nie bez
powodu osoby kandydujące na niemal wszystkie
kierunki
artystyczne
muszą
wykazać
się
umiejętnością rysowania postaci. Prawdą bowiem
jest, że osoba potraﬁąca poprawnie narysować
ludzkie ciało poradzi sobie z niemal każdym
tematem.
Jeżeli
zatem
lubisz
rysować
albo
myślisz
o kształceniu się w kierunku artystycznym i masz
trochę czasu w wakacje zapraszamy na intensywny,
dwutygodniowy kurs, który może okazać się
przełomowym doświadczeniem. Kurs dedykowany jest
osobom w każdym wieku i na każdym poziomie
zaawansowania. Gwarantujemy miłą i kameralną
atmosferę sprzyjającą twórczej pracy. Zajęcia
prowadzone będą w maksymalnie 12 osobowej
grupie. Pomoc podczas zajęć oraz wszelką wiedzę
zapewni kadra od lat pracująca z osobami zdającymi
na uczelnie artystyczne i rysującymi hobbystycznie.
Wszystkie spotkania odbędą się z udziałem
modela/modelki.
Podczas zajęć będziemy wykonywać:
• szybkie szkice
• portrety
• rysunki poszczególnych części ciała
• studyjne rysunki całej postaci
W
zależności
od
poziomu
zaawansowania
i preferencji uczestnika będziemy pracować na
różnych formatach i korzystać z rozmaitych
przyborów m.in. kredek, graﬁtów, węgli, farby.
Wszystkie przybory oraz papier będą do dyspozycji
uczestników na miejscu.
/kursypencil

www.kursypencil.pl

/kursypencil

Bielsko-Biała, Rynek 10/4

Terminy:
Termin I: 12.07-24.07
Termin II: 26.07-07.08
Miejsce:
Pracownia Pencil (Rynek 10/4, Bielsko-Biała)
Liczba godzin:
48 godzin zajęć (12 spotkań po 4 godziny)
Harmonogram zajęć:
Termin I:
12.07 (pon.) 16:00-20:00
13.07 (wt.) 16:00-20:00
14.07 (śr.) 16:00-20:00
15.07 (czw.) 16:00-20:00
16.07 (pt.) 16:00-20:00
17.07 (sob.) 16:00-20:00
19.07 (pon.) 16:00-20:00
20.07 (wt.) 16:00-20:00
21.07 (śr.) 16:00-20:00
22.07 (czw.) 16:00-20:00
23.07 (pt.) 16:00-20:00
24.07 (sob.) 16:00-20:00

Termin II:
26.07 (pon.) 16:00-20:00
27.07 (wt.) 16:00-20:00
28.07 (śr.) 16:00-20:00
29.07 (czw.) 16:00-20:00
30.07 (pt.) 16:00-20:00
31.07 (sob. 16:00-20:00
2.08 (pon.) 16:00-20:00
3.08 (wt.) 16:00-20:00
4.08 (śr.) 16:00-20:00
5.08 (czw.) 16:00-20:00
6.08 (pt.) 16:00-20:00
7.08 (sob.) 16:00-20:00

Cena:
18zł/h (864zł)
Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem
email: kontakt@kursypencil.pl
oraz pod numerem tel.: 504 728 325
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