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Na zajęciach z rzeźby nauczysz się, krok po kroku: 
Jak rzeźbić. 
Co zrobić by glina nie spłynęła lub nie popękała w trakcie pracy. 
Jak utrwalić swoje dzieło. 
Jak wykonać  odlew negatywu i pozytywu. 
Co zrobić by efekt końcowy był jak najlepszy. 
Zapraszamy do pracowni.  
 
Czas 
4x4godz. 16godz. w miesiącu 
Miejsce 
 Międzywydziałowa pracownia rzeźby. 
ul. Spokojna 15 
Forma pracy 
1godz. mini wykłady, informacje wprowadzające w zagadnienia  
3godz. warsztat 
 
 Zajęcia 1 
Pierwsze zajęcia to podstawowe wiadomości z zakresu przygotowania stanowiska 
pracy, zasady obsługi narzędzi i zasad BHP. 
Działanie: każdy uczestnik przygotowywuje swój wartszat pracy, narzędzia  
oraz  materiały pomocne do realizacji rzeźby (ubicie gliny, naostrzenie narzędzi, 
przygotowanie tzw. krzyżyków, fajki i innych elementów konstrukcji pod realizację 
studium głowy. Przygotowanie materiałów zdjęciowych) 
 
Zajęcia 2 
Wspólne utworzenie play  listy 100 najwspanialszych rzeźb świata. 
Do  jakiego ideału dążymy? Dlaczego rzeźba jest fascynująca? Czego oczekujemy  
od artysty rzeźbiarza? Analiza wyobrażeń, marzeń w konfrontacji z rzeczywistością. 
Przygotowanie bryły głowy, narzucanie gliny, wstępna obróbka. 
 
Zajęcia3 
Wprowadzenia w zagadnienie anatomiczne: bryła głowy, portret rzeźbiarski, różnice 
między studium anatomicznym, a wrażeniowym  ukazaniem  ludzkiego oblicza. 
Rzeźbienie. 
 
Zajęcia 4 
Wątpliwości, problemy realizacyjne, analiza błędów,  kryzysy realizacyjne. 
Rzeźbienie. 
 
Zajęcia 5 
wykład z zakresu anatomii: Mięśnie mimiczne. 
Rzeźbienie. 
 
Zajęcia 6 
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Ocena postępów realizacyjnych, doprecyzowanie założeń wyrazowych realizowanych 
portretów. 
Rzeźbienie. 
 
Zajęcia 7 
Istota detalu, możliwości interpretacji wyrazowej i artystycznej wizji twórcy, wolność 
twórcy. 
Rzeźbienie. 
 
Zajęcia 8 
Sponsor klient, zleceniodawca- spostrzeżenia, wnioski. Zasady odlewania. 
Rzeźbienie, przygotowanie do odlewu, podział  formy. 
 
Zajęcia 9  
Odlew formy negatywowej. 
 
Zajęcia 10. 
Formy odlewnicze negatywowe, czyszczenie, zbrojenie cd.  
Odlew pozytywu. 
 
Zajęcia 10 
Zasady odkuwania. 
Odkuwanie. 
 
Zajęcia 11 
Zasady wykonywania retuszu i napraw ubytków. 
Prace wykończeniowe nad objektem. 
 
Zajęcia 12 
Wykończenie: dopieszczanie, polerowanie, patynowanie, malowanie  i inne. 
Ekspozycja gotowych dzieł. 
 
Semestr II 
Zajęcia 13 
Projekt własny interpretacji hasła: Hybryda - przedstawienie, ustalenie trybu działań. 
Rzeźbienie. 
 
Zajęcia od 14 do końca kursu 
kolejne zajęcia warsztatowe  
Indywidualne korekty przy konkretnej realizacji projektowej. 
Schemat  działań j/w, rzeźbienie, przygotowanie odlewu, realizacja do stworzenia 
doskonałego dzieła. 
Satysfakcja kursanta. 
 
Urszula Święcicka  
1.10.2018 r. 
 


