
GaleriaRefektarzKartuzy2019



Wystawa czynna w Refektarzu 
Zespołu Poklasztornego Ojców Kartuzów 
do dnia 28 kwietnia 2019

Kartuzy, ul. Klasztorna 5a
Tel. 797 301 212 oraz 508 305 756
e-mail : refektarz@poczta.kartuzy.pl

Galeria otwarta:

wtorek-piątek od godz. 10.00 do 16.00

sobota-niedziela od 10.00 do 14.00

w poniedziałki  nieczynna.

Wiosnę Młodych 2019
w programie:

Prezentacja autorskiej pracowni rzeźby 
dra Marcina Plichty
na Wydziale Rzeźby i Intermediów
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wystawie towarzyszy koncert Zespołu Kameralnego wyróż-
nionych uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. 
I.J. Paderewskiego w Kartuzach:
Antonina Łukaszczyk – skrzypce, Marta Myszk – gitara
Oliwia Kostewicz – gitara, Antonina Bielińska – gitara
Mikołaj Romanowicz – gitara, Antoni Szuman – ksylofon
Zespół prowadzi Jarosław Regliński

GALERIA REFEKTARZ  
w Kartuzach

z  a p r a s z a

dnia 06 kwietnia (sobota) 2018

o godz. 19.00 

na

Program pracowni technik rzeźbiarskich ,,drewno, kamień”

Celem pracowni technik rzeźbiarskich na Wydziale Rzeźby 

i  Intermediów jest zwrócenie szczególnej uwagi na wartości 

warsztatowe i  kreacyjne tworzywa, jakim jest drewno i  kamień 

w  rzeźbie. Odkrycie charakterystyki materiałów jako medium 

rzeźbiarskiego jest jednym z  istotnych celów programu pra-

cowni. W  podstawowym zakresie przygotowuję studentów do 

swobodnego korzystania z  różnych możliwości obróbki tech-

nologicznej gatunków drewna i  rodzajów kamienia. W  zakresie 

drewna realizowane są tematy takie, jak: klasyczna kompozycja 

liternicza „antykwa”, liternicza kompozycja abstrakcyjna, stu-

dium draperii, detal anatomiczny. Natomiast w zakresie kamie-

nia: kompozycja geometryczna z reliefem, studium ornamentu, 

kompozycja figuratywna lub abstrakcyjna.  Podczas ćwiczeń 

student nabywa umiejętności klejenia, montowania elemen-

tów drewna i  kamienia, patynowania, posługiwania się dłutem 

- cięcie, szlifowanie, frezowanie. Student umiejętnie interpre-

tuje zadany temat ćwiczeń, samodzielnie przeprowadza cały 

proces tworzenia formy od koncepcji przez szkic do realizacji, 

świadomie wykorzystując właściwości materiałów. Pracownia 

technik rzeźbiarskich jest pracownią otwartą, czyli służy nie tylko 

studentom  rzeźby, ale również studentom z  innych wydziałów, 

którzy chcą w swoim procesie dydaktycznym na uczelni zapo-

znać się z tymi tradycyjnymi materiałami.

                         dr Marcin Plichta


