CURS DE MOZAIC
Locul desfasurarii: Galeria Basil
Organizator: Galeria Basil

Perioada desfasurare : 17 februarie - 5 mai 2011 Nr sedinte : 12 Frecventa : in fiecare zi de
joi, intre orele 18,45 - 21,15 Data limita pentru inscrieri : 3 februarie 2011 (in limita numarului
de locuri disponibile) Cost - 750 ron/curs, cu toate materialele de lucru in cadrul cursului
incluse. Se achita integral la momentul inscrierii Artist pedagog Cristina Mary Buzamet

Despre BASIL ART SRL
Galeria Basil! Fii ceea ce vrei sa devii!
Confirmare pana la data: 17 februarie 2011
Participare: Taxa de participare
Luminita Vasile - Organiator cursuri
cursuri@galeriabasil.ro
0726113494
BASIL ART SRL

Program
Descriere - Tehnica mozaicului este foarte veche ?i a cunoscut dezvolt?ri spectaculoase
de-a lungul timpului. În zilele noastre aceast? tehnic? se practic? pe scar? larg? la nivel de
hobby, în special în S.U.A. În ?ara noastr?, mozaicul este cunoscut ?i practicat îndeob?te de
elevii ?i studen?ii ?colilor de art?.
Realizarea unei lucr?ri decorative în tehnica mozaicului reprezint? o experien?? deosebit de
interesant? ?i placut?, iar rezultatul garanteaz? satisfac?ia celui care investe?te timp,
r?bdare ?i creativitate în acest demers.
OBIECTIVE
-

Insusirea cunostintelor de baza in tehnica mozaicului

Realizarea a trei lucrari pe support din material lemnos (aprox 30 x 40 cm si 30 x 30
cm)
Alegerea temelor va avea in vedere genurile picturii (natura statica, peisaj, portret,
compozitie decorativa)

Mentiuni
O etapa importanta in procesul realizarii mozaicului o contituie chituirea, procedura
careia ii vom consacra o sedinta in exclusivitate
Materiale necesare (incluse in costul cursului):
- creioane, gum?, marker pentru desen, pensule vopsit rama
- placaj lemn cu ram? (OSB, stinghii, cuie)
- material mozaic (gresie, faian??, marmur?, sticl?, oglind? etc.) t?iat? în diferite forme ?i
m?rimi
- cutii plastic depozitare material
- clesti faianta
- aracet de lemn
- pensule late (2 – 3 cm) pentru chituit
- chit de rost gri mediu (neutru, nu influen?eaz? cromatica lucr?rii)
- bure?i pentru cur??area mozaicului
- culori (preferabil acril fiindc? nu e lavabil dup? uscare) ?i/sau bai? pentru colorat rama
lucr?rii

Locul desfasurarii:
Galeria Basil Dionisie Lupu 46

