Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”
Szlakiem Artystycznego Rzemiosła
w Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów
Relacja nr 1
z warsztatów w artystyczno – rzemieślniczych pracowniach
w Podkowie Leśnej oraz w Gminie Brwinów
W kwietniu i maju 2013r w Podkowie Leśnej i gminie Brwinów realizowany jest Projekt wspierający lokalnych
liderów, integrujący pracownie artystyczne i warsztaty rzemieślnicze. W wiosenne weekendy spotykamy się w
pracowniach i uczestniczymy w warsztatach w formule zaproponowanej przez gospodarza. Spotkania
wykorzystujemy aby dzielić się doświadczeniami i dobrymi praktykami, aby poznając swoją różnorodność –
uczyć się od siebie nawzajem, aby wzmacniać nasz indywidualny twórczy potencjał poprzez efekt synergii.
12 kwietnia, w siedzibie stowarzyszenia zorganizowaliśmy szkolenie tematyczne dla uczestników projektu z
przepisów prawa i finansów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usług i sprzedaży okazjonalnej.
Wartością dodaną stała się możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.
W sobotę 13 kwietnia 2013r odbył się warsztat w pierwszej z pracowni – Autorskiej Pracowni Witraży
„Artefakt” rodziny Łukasiewiczów w Podkowie Leśnej.
Pracownia rodzinna prowadzona jest przez rodzinę Państwa Łukasiewicz, dla których mottem przewodnim jest
„otwarty dom „ oraz wspólne tworzenie atmosfery sprzyjającej kreatywności i „radości tworzenia”. W ramach
Galerii ARTEFAKT promowani są lokalni twórcy, organizowane są wystawy i wernisaże. Pracownia współpracuje
z innymi kulturalnymi ośrodkami i realizuje tematyczne projekty także z wykorzystaniem środków unijnych.
Dom pełen słońca w zielonej Podkowie Leśnej to doskonałe miejsce by porankami lub wieczorami zapisać się na
zajęcia malarskie i spróbować swoich sił w technice olejnej. Dla bardziej odważnych na antresoli odbywają się
zajęcia z technik witrażu. Organizowane są plenery stacjonarne i wyjazdowe dla młodzieży i dorosłych, o
szerokiej tematyce malarskiej, plastycznej, witrażowej i rzeźbiarskiej. Zapraszamy na Borsuczą!
Autorska Pracownia „Artefakt”, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Borsucza 46, www.podkowapracownia.com
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