Delavnica
je
namenjena
ustvarjalnim ljudem, ki si želijo
razširiti znanje o oblikovanju
prostora po lastni meri in se
naučiti
ustvarjalnih
tehnik
nau iti
obdelovanja sten.
Potekala štiri sobote ali nedelje od
09.00 do 16.00.
Večina srečanj bo potekala v
prostorih tečajnikov ali na katerem
od potekajočih projektov. Več
podrobnosti bo znanih ob
prejemu vseh prijav..
Cena za delavnico je 250 eur in
vključuje materiale in orodje za
delo.

USTVARJALNO
PREOBLIKOVANJE
PROSTORA

Za prijavo in vse dodatne
informacije prosim pokličite
pokli ite št.
040 201 501.

DELAVNICA V ŠTIRIH DELIH

KATARINA VIDMAR
SLIKARKA IN OBLIKOVALKA PROSTORA
www.bellarte.si
www.facebook.com/katarina.vidmar.5
bellarte@amis.net

Visoka kvaliteta bivanja pomeni živeti
v okolju, ki je čim bolj naravno in

živo. Veliko je govora o vitalnosti
telesa in duha, kaj pa bivanjski
prostor? Kakšni so naši bivalni
prostori in kakšen je vitalen bivalni
prostor?
Delavnica bo posvečena oblikovanju
bivanjskega
prostora
(tudi
poslovnega) v harmoniji z nami
samimi in kot podpora naši duhovni
rasti.
Udeleženci bodo prejeli teoretično
znanje o oblikovanju prostora, ki ga
bodo nadgradili z učenjem različnih
tehnik
barvanja
sten,
izdelave
struktur in reliefov (štukatur) ter se
naučili izdelati okvir za sliko ali
ogledalo, lahko pa tudi kaj drugega.
Obsegala
bo štiri celodnevna
srečanja, na katerih boste razširili
svoje poznavanje zakonitosti
o
oblikovanju prosta, o barvah in
razmerjih v prostoru. Potem bomo v
roke vzeli čopiče, lopatice in barve in
se naučili spretnosti obdelovanja sten
in oblikovanja struktur, vzorcev in
reliefov.

Kaj vse se boste na delavnici lahko
naučili;
- osnovnih postopkov za kvalitetno
obdelavo stenskih površin
- podrobno si bomo pogledali barve v
barvnem krogu, njihove lastnosti,
odnose med barvami (različni kontrasti),
kaj pomeni, če je barva nasičena ali
medla
- uporabe barv v prostoru – določiti
ustrezno barvo in njeno intenzivnost
glede na prostor,
izbrati osnovno
nevtralno barvo in barve za poudarjene
stene (in ostale površine v prostoru –
vrata, okna, zavese, talne obloge,…)
- kako ustvariti dinamiko prostora s
postavitvijo barvnih površin – orientacija
v prostoru in ustvarjanje pretočnosti ter
obenem povezanosti
- zmešati različne odtenke barv in
pripraviti ustrezno kombinacijo barv, ki
bodo prostor povezovale in nadgradile,

Udeleženci delavnice bodo lahko
fotografije svojega bivalnega
prostora poslali na moj elektronski
naslov, tako da jim bom v sklopu
delavnice svetovala primerne
rešitve.
Namen delavnice je ponuditi
toliko znanja o ustvarjalnem
preoblikovanju prostora, da se
boste na koncu lahko
samozavestno in predvsem
ustvarjalno lotili preoblikovanja
svojih bivalnih prostorov.
Vabim vas, da si več o mojem delu
pogledate na spletni strani
www.bellarte.si.

- naučili se bomo ustvariti globino
površine
z
večbarvnim
in
tudi
večplastnim
nanašanjem
različnih
odtenkov in barv ter barvnih struktur
- izdelati šablono za stenski relief ali
štukaturo in na steni izdelati strukturiran
okvir za sliko ali ogledalo

bellarte@amis.net
tel. 040 201 501

