ATELIERE DE MODELARE CERAMICĂ
Cine suntem?
Asociația KULT-ART - KULT-ART
ARTIZAN este singurul atelier de prelucrare
ceramică din Suceava unde creatorul poți fi tu,
familia ta, copiii sau o întreagă grupă de elevi
entuziaşti!
KULTART ARTIZAN
pune la dispoziţia
dumneavoastră
ateliere
de
modelare
ceramică pentru
copii şi adulţi
într-un
spațiu
inedit și relaxant,
plin de vibrație
pentru inspirație.
Oferim 35 de
locuri la bancul
de lucru, specialişti ceramişti gata să asiste
procesul de modelare şi să intervină cu sfaturi şi
tehnici creative de lucru. Produsele realizate în
urma atelierelor vor fi luate acasă!
De ce ceramică?
Lucrul cu ceramica reprezintă o
oportunitate de dezvoltare atât pentru turiștii
copii - prichindei de grădiniță sau elevi din
ciclul de învățământ primar și gimnazial, cât şi

pentru turiștii adulţi. Pentru adulţi, atelierele de
modelare ceramică se pretează programelor de
team building şi ședinţelor interactive preferate
de marile companii, urmând trendul în
ascensiune “angajat mulţumit = angajat
productiv şi competent”.
Pentru
copii,
scopul
atelierelor
de
modelare
ceramică este de
a dezvolta simțul
artistic, abilitățile
practice,
capacitatea de a
lucra în echipă,
prin
activități
ludice. Cei mici
vor
cunoaște
procesul
de
producție dintr-o manufactură și se vor
familiariza cu câteva noțiuni de bază despre
interpretarea unui produs artistic. Astfel, tânăra
generație nu va mai privi cu reticență arta,
muzeul sau expozițiile urbane, ba chiar va fi
încurajată să dea frâu liber imaginației și
emoțiilor creatoare pentru a realiza noi produse
artistice.
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Ce oferim?
Circuite
Pentru grupurile de turiști copii, oferim
două circuite interactive, unul de descoperire a
procesului de fabricare a sticlei fuzionate şi unul
referitor la obiectele din ceramică, având în
vedere că sediul atelierului KULT-ART
ARTIZAN funcţionează în aceeaşi incintă cu un
atelier de realizare a obiectelor din sticlă prin
fuziune.

Copiii vor avea voie să atingă obiectele colorate
din sticlă (sub directa supraveghere a
specialiştilor atelierului), să observe cum lumina
se joacă prin filtrele de sticlă colorată şi se vor
familiariza cu noţiuni introductive despre
combinarea culorilor.

În turul atelierului de ceramică, cei mici
pot să se joace cu boţul de argilă arătat de ghidul
de circuit, să asiste la prelucrarea lutului la roata
olarului şi chiar să se iniţieze în tainele olăritului
la roată.
Atelier de modelare ceramică

Urmează apoi atelierul propriu-zis, unde
invităm turiștii la bancul de lucru. Aceştia vor
găsi pe mese argila deja porţionată pentru
modelare, instrumente de modelat (sigure pentru
copii - forme de nisip, prăjituri, cuţite şi baghete
din lemn). În cadrul atelierului de ceramică,
turiștii vor avea la dispoziție o oră penntru a
sculpta obiecte decorative sau utilitare,
imaginate de ei sau inspirate de modelele oferite
de
specialiști.
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Copiii se vor juca de asemenea cu lutul,
transformându-l în obiecte decorative pentru
acasă. În atelierul de ceramică cei mici pot
transpune idei şi poveşti în obiecte folosind
diferite tehnici: modelaj în lut, vase realizate la
roata olarului, utilizarea de matrițe, etc.

Pe lângă animăluţe, recipiente din ceramică,
figuri umane sau coşuleţe împletite, turiștii mici
şi mari vor învăța să-și creeze și propriile
podoabe de ceramică (coliere, pandantive,
cercei, brățări, inele, broșe sau diverse
accesorii). Podoabele și celelalte creații pot fi
oferite celor dragi, întrucât sculpturile realizate
în cadrul atelierului vor fi luate acasă de către
creatori.

Pictură pe ceramică
KULT-ART ARTIZAN deține o gamă
largă de obiecte numai bune de pictat, pentru
amatorii de culori și creativitate. Oricine, de la
prichindel de grădiniță, la adulți și pensionari,
este invitat să-și aleagă un obiect de ceramică și
să în decoreze dupa bunul plac. Turiștii își vor
alege ustensile, vopsele, pot cere îndrumare
pentru tehnicile decorative, iar apoi sunt
invuitați să își aloce timp pentru a decora
obiectul.

După câteva zile (de obicei 3), timp în care
obiectul de ceramică este glazurat și ars în
cuptor, turiștii își pot lua obiectul acasă. De la
bijuterii, obiecte deco și vase de mari dimesiuni,
participanții la atelierul de pictură își vor putea
pune în practică cele mai năstrușnice idei.
Culorile utilizate în cadrul atelierului sunt non
toxice, ceea ce înseamnă că amprentele colorate
ale turiștilor copii vor putea decora fără
probleme obiectele simple din ceramică.
Atelierele durează cca 90 de minute (o
oră şi jumătate), cu menţiunea că prelungirea
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duratei atelierelor poate fi discutată cu agenţia
sau liderul grupului.
Participanţii la ateliere pot lua acasă
lucrările realizate. Obiectele rezultate vor fi
numerotate, arse în cuptoarele speciale pentru
ceramică, iar obiectele finisate vor fi transmise
în cca 7 zile lucrătoare responsabilului de grup.

Programările se fac cu 2
săptămâni înainte de desfășurarea programului.
Recomandăm înscrierile din timp pentru a putea
face față tuturor solicitărilor.
Pentru
materialele
și
instrumentele de lucru asigurate de către
organizatori și pentru produsele realizate de cei
mici în cadrul atelierelor, se va percepe o taxă
individuală sau de grup.
Program:
Activitățile se pot desfășura de luni până
vineri pe tot parcursul anului, între orele 09:00 –
17:00, după programul discutat în prealabil cu
responsabilul de grup (organizatorul). Fiecare
atelier va beneficia de îndrumarea specialiștilor
artizani, iar materia primă este oferită de către
atelierul KULT-ART ARTIZAN.

Condiţii
Grupurile trebuie să fie formate
din maximum 35 de persoane.
În cazul copiilor, fiecare grup
trebuie să aibă minimum un însoțitor. Pentru
grupuri de copii mai mari de 15 persoane,
recomandăm prezenţa a doi adulți.
-

Înscrierea se face la cerere, pe
bază
de
programare
la
e-mailul:
akultart@gmail.com (confirmarea înscrierii
se
va
face
printr-un
e-mail
al
organizatorilor).

Contact:
Mai mute detalii despre atelierele
KULT-ART
ARTIZAN
găsiți
la
www.artizanatkult-art.ro și pe pagina noastră
de facebook KULT-ART ARTIZAN. Înscrierile
pentru ateliere se fac la adresa de e-mail
akultart@gmail.ro. Persoană de contact: Elena
Viviana Vlad, responsabil comunicare asociația
KULT-ART, tel. +40 755 536 457.
Atelierele se vor desfăşura la sediul
KULT-ART ARTIZAN, din localitatea Măriței,
nr. 537 A, comuna Dărmănești, Jud. Suceava.
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