OFERTA WARSZTATÓW Z SITODRUKU
1. Podstawy projektowania, wycinanie szablonów oraz drukowanie
metodą sitodruku.
DATA│GODZINA:
MIEJSCE:
CZAS TRWANIA:
UCZESTNICY:
PROWADZĄCY:
JĘZYK:

| do ustalenia
| Pracownia Sitodruku, Jedności Narodowej 68A, Wrocław (możliwość zorganizowania
w szkole lub innej placówce).
| 1 - 1,5 h
| max. 10 osób, wiek 5 – 13 lat
| Anna Pastuszka / Natalia Jerzak
| polski / angielski

OPIS
Warsztat wprowadzający w świat sitodruku. Podczas spotkania uczestnicy zdobędą podstawowe informacje o
tworzeniu prostych grafik oraz przygotowaniu z nich szablonów. Ujarzmią rakle i nabędą wprawy w
wykonywaniu nadruków na przyniesionych przez siebie tekstyliach (w cenie warsztatu jedna bawełniana torba).

PLAN PRACY
WPROWADZENIE

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

ZAKOŃCZENIE

20 min

70-80 min

- Czym jest sitodruk
- Krótka historia sitodruku
- Pokaz prac wykonanych metodą
-

Projektowanie grafik
Wycinanie szablonów
Przygotowanie matryc pod druk
Zapoznanie się ze sprzętem i materiałami do sitodruku
Dopasowanie wzorów pod tekstylia
Drukowanie na torbach, koszulkach

15 min
- Podsumowanie

SUMA

40 zł
brutto/
os.

Panato Sito | ul. Jedności Narodowej 68A | 50-258 Wrocław | Mail: sitodruk@panato.org | www.panato.org

2. Warsztat podstawowy dla młodzieży i dorosłych.
DATA│GODZINA:
MIEJSCE:
CZAS TRWANIA:

| do ustalenia
| Pracownia Sitodruku, Jedności Narodowej 68A, Wrocław (możliwość zorganizowania
w szkole lub innej placówce).
|3h

UCZESTNICY:
PROWADZĄCY:
JĘZYK:

| max. 8 osób, wiek 13-70 lat (w przypadku większej ilości osób jest możliwość
zorganizowania warsztatów pod preferencje grupy).
| Anna Pastuszka
| polski / angielski

OPIS
Warsztat wprowadzający w świat sitodruku. Dedykowany dla dzieci (12-14 lat), młodzieży i dorosłych. Podczas
trzygodzinnego spotkania uczestnicy zdobędą podstawowe informacje o projektowaniu graficznym, skomponują
własny wzór, a następnie za pomocą skalpela przygotują z niego szablon. Grupa zapozna się z pracownią,
sprzętem oraz materiałami, które są niezbędne w pracy sitodrukarskiej, następnie samodzielnie nadrukuje
własny szablon na wcześniej przygotowanych materiałach (bawełniana torba lub inny materiał wybrany przez
uczestnika).

PLAN PRACY
WPROWADZENIE

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

ZAKOŃCZENIE

20 min

- Czym jest sitodruk
- Krótka historia sitodruku
- Pokaz prac wykonanych metodą

2- 2,5 h h
-

Projektowanie grafik
Wycinanie szablonów
Przygotowanie matryc pod druk
Zapoznanie się ze sprzętem i materiałami do sitodruku
Dopasowanie wzorów pod tekstylia
Drukowanie na torbach, koszulkach

15 min
- Podsumowanie

SUMA

50 zł
brutto/
os.

Panato Sito | ul. Jedności Narodowej 68A | 50-258 Wrocław | Mail: sitodruk@panato.org | www.panato.org

3. Warsztat intensywny dla młodzieży i dorosłych.
DATA│GODZINA:
MIEJSCE:
CZAS TRWANIA:
UCZESTNICY:
PROWADZĄCY:
JĘZYK:

| do ustalenia
| Pracownia Sitodruku, Jedności Narodowej 68A, Wrocław
|6h
| max. 6 osób, wiek 13-70 lat (w przypadku większej ilości osób jest możliwość
zorganizowania warsztatów pod preferencje grupy).
| Anna Pastuszka / Natalia Jerzak
| polski / angielski

PLAN PRACY
WPROWADZENIE

20 min

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

- Czym jest sitodruk
- Krótka historia sitodruku
- Pokaz prac wykonanych metodą

1-1,5 h h
- Zapoznanie się z programami graficznymi
- Projektowanie grafik
- Zapoznanie się ze sprzętami i materiałami do sitodruku
- Zapoznanie się z funkcjonowaniem pracowni

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

2-3 h h
- Naświetlanie matrycy
- Zapoznanie się z farbami i materiałami do sitodruku
- Dopasowanie wzorów pod tekstylia
- Drukowanie na torbach, koszulkach

ZAKOŃCZENIE

15 min

- Podsumowanie

OPIS
Warsztat wprowadzający w świat sitodruku. Podczas sześciogodzinnego spotkania uczestnicy zdobędą
informacje o różnych technikach projektowania grafik pod sitodruk, nauczą się przygotowywać kliszę oraz
naświetlać matryce. Grupa zapozna się z pracownią, sprzętem oraz materiałami, które są niezbędne w pracy
sitodrukarskiej, a następnie nadrukuje sobie własną grafikę na wcześniej przygotowanych materiałach
(bawełniana torba lub inny materiał wybrany przez uczestników). Warsztat ten ukazuje wszelkie możliwości
druku, na różnego rodzaju materiałach począwszy od papieru, drewna czy plastiku skończywszy na materiałach
tekstylnych.

SUMA

100 zł
brutto/
os.

Panato Sito | ul. Jedności Narodowej 68A | 50-258 Wrocław | Mail: sitodruk@panato.org | www.panato.org

4. Warsztaty profilowane.
Warsztat profilowany jest propozycją dla osób indywidualnych jak i zorganizowanych grup. Proces
przygotowania projektu nie odbiega od standardowych warsztatów (patrz warsztat intensywny), jednakże
program warsztatowy dostosowany jest do potrzeb grupy.

a. Projektowanie i druk na materiałach wielkoformatowych.
DATA│GODZINA:
MIEJSCE:

| do ustalenia
| Pracownia Sitodruku, Jedności Narodowej 68A, Wrocław

CZAS TRWANIA:
UCZESTNICY:
PROWADZĄCY:
JĘZYK:

|
|
|
|

4-6 h
max. 4 osób, wiek 18-70 lat
Anna Pastuszka / Natalia Jerzak
polski / angielski

OPIS
Warsztat dla wymagających, czyli dla tych, którzy szukają czegoś bardziej oryginalnego niż wzory oferowane
przez sklepy sieciowe. Pod naszym okiem zaprojektujesz, a następnie samodzielnie wydrukujesz metr bieżący
tkaniny ze swoim własnym wzorem! Praktykę poprzemy teorią - dowiesz się jaka jest historia tkanin
drukowanych, na świecie i w Polsce - podamy kilka sposobów na komponowanie wzorów, a także podpowiemy,
gdzie szukać inspiracji.
Warsztat oprofilowany jest na duży format, co pozwala dobrać preferowany zakres działania. Poza tekstyliami
można wybrać druk na papierze w formie: tapety, plakatu, zdjęcia, obrazu i innych.
To jedyny taki warsztat we Wrocławiu!

SUMA

200 zł
brutto/os.

Panato Sito | ul. Jedności Narodowej 68A | 50-258 Wrocław | Mail: sitodruk@panato.org | www.panato.org

b. Notesy.
DATA│GODZINA:
MIEJSCE:
CZAS TRWANIA:
UCZESTNICY:
PROWADZĄCY:
JĘZYK:

|
|
|
|
|
|

do ustalenia
Pracownia Sitodruku, Jedności Narodowej 68A, Wrocław
4-8 h
max. 6 osób, wiek 18-70 lat
Anna Pastuszka / Natalia Jerzak
polski / angielski

OPIS
Warsztat przeznaczony jest dla osób, które zainteresowane są drukowaniem na papierze. Uczestnicy projektują
grafiki, które chcieliby wykorzystać jako motyw przewodni okładek do swoich notesów. Po ich nadrukowaniu
uczestnicy przygotowują wsady z kartek papieru, a następnie sklejają je w całość. Łączenie notesów może
odbywać się standardowa techniką bindowania lub introligatorską* (opcja do wyboru).

SUMA

150 zł
brutto/os.

Panato Sito | ul. Jedności Narodowej 68A | 50-258 Wrocław | Mail: sitodruk@panato.org | www.panato.org

c. Kartki pocztowe.
DATA│GODZINA:
MIEJSCE:
CZAS TRWANIA:
UCZESTNICY:
PROWADZĄCY:
JĘZYK:

|
|
|
|
|
|

do ustalenia
Pracownia Sitodruku, Jedności Narodowej 68A, Wrocław
4-8 h
max. 6 osób, wiek 18-70 lat
Anna Pastuszka / Natalia Jerzak
polski / angielski

OPIS
Warsztat przeznaczony jest dla osób, które zainteresowane są drukowaniem na papierze. Uczestniczy zapoznają
się programem graficznym, który przetwarza zdjęcie w projekt graficzny, umożliwiający przygotowanie kliszy
pod matryce. Po naświetleniu matryc uczestnicy przygotowują serię niepowtarzalnych pocztówek, które zabiorą
ze sobą do domu.

SUMA

100 zł
brutto/os.

Panato Sito | ul. Jedności Narodowej 68A | 50-258 Wrocław | Mail: sitodruk@panato.org | www.panato.org

d. Sito + szycie.
Warsztat podzielony na 2 tury.
I – Warsztat z sitodruku.
DATA│GODZINA:
MIEJSCE:
CZAS TRWANIA:
UCZESTNICY:
PROWADZĄCY:
JĘZYK:

|
|
|
|
|
|

do ustalenia
Pracownia Sitodruku, Jedności Narodowej 68A, Wrocław
4-6 h
max. 6 osób, wiek 18-70 lat
Anna Pastuszka / Natalia Jerzak
polski / angielski

|
|
|
|
|
|

do ustalenia
Pracownia Szycia, Jedności Narodowej 68A, Wrocław
2-4 h
max. 6 osób, wiek 18-70 lat
Dorota Gawarkiewicz / Iwona Szabarkiewicz
polski / angielski

II – warsztat z szycia.
DATA│GODZINA:
MIEJSCE:
CZAS TRWANIA:
UCZESTNICY:
PROWADZĄCY:
JĘZYK:

OPIS
Warsztat kompleksowy wprowadzający w świat sitodruku połączony z szyciem. Warsztat poprowadzony jest
według klasycznego programu warsztatowego. Uczestnicy przygotowują własne projekty graficzne, z których
powstaną matryce, a następnie nadruki, które będą odbijane na wcześniej przygotowanych przez nas
materiałach. Kolejnym etapem będzie warsztat w Pracowni Szycia, gdzie stworzą wykrój na podstawie miary,
nauczą się obsługi maszyn i docelowo uszyją własny produkt.
Warsztat dostosowany do grup wiekowych.
Dzieci i młodzież w wieku od 10 do 16 lat. (torba, poszewka na poduszkę, plecak).

Młodzież i dorośli od 16 r.ż. (zasłona, poszewka na poduszkę, torba bawełniana, plecak).

SUMA

200 zł
brutto/os.

e. Dary natury.
DATA│GODZINA:
MIEJSCE:
CZAS TRWANIA:
UCZESTNICY:
PROWADZĄCY:
JĘZYK:

| do ustalenia
| Pracownia Sitodruku, Jedności Narodowej 68A, Wrocław
| 4-8 h
| max. 6 osób, wiek 18-70 lat
| Anna Pastuszka
| polski / angielski

OPIS
Warsztat przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy warsztatu wyruszają w przestrzeń miejską eksplorować
pobliską przestrzeń. Wyszukują ciekawe elementy oraz intrygujące przedmioty, które znajdują się w okolicy.
Mogą to być liście, pióra, kwiaty i inne płaskie przedmioty, z które będzie można ułożyć w ciekawe kompozycje i
naświetlić. Z tak przygotowanej matrycy warsztatowicze nadrukują kolorowe kompozycje na wcześniej
przygotowanych materiałach (torby, koszulki, papier itp.).

SUMA

100 zł
brutto/os.

Panato Sito, ul. Jedności Narodowej 68A, 50-258 Wrocław
Mail: sitodruk@panato.org
www.panato.org

