Galeria
LSP w Mediatece i plenerze

Wybrane realizacje z pracowni artystycznych szkoły - cz.1

Uczennice Liceum Sztuk Plastycznych miały okazję w mijającym tygodniu (16-17 czerwiec 2021)
zwiedzić Centrum idei „Ku Demokracji”, a ponadto obejrzeć prace malarskie i rysunkowe w Galerii
Sztuki „U Panien” oraz fotografie w Galerii „Śnieżne Krużganki”. Po zwiedzaniu był jeszcze czas na
szkice w plenerze. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z tej wycieczki.
PIERWSZA WYSTAWA RYSUNKU I MALARSTWA.
Pracownia Rysunku i Malarstwa na zakończenie roku szkolnego, oraz dla gości z okazjo Dni
Otwartych, zorganizowała pierwszą wystawę dokonań artystycznych w minionym roku.
Eksponowane prace wykonane są w różnych technikach (rysunek, malarstwo, collage, techniki
mieszane…) . Uczennice indywidualnie wykonały autorskie plansze ukazujące ich najlepsze
realizacje. Wszystkie prace zostały wykonane pod kierunkiem prowadzącego pracownię
Janusza Kucharskiego.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z tej wystawy.

BARDZO MIŁA WIADOMOŚĆ !
Do międzynarodowej wystawy wirtualnej zakwalifikowano prace artystyczne sześciu uczennic z
Pracowni Rysunku i Malarstwa Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr
6 w Piotrkowie Trybunalskim.
Organizatorem tego wydarzenia jest Szkoła Artystyczna w Kostromie (miasto partnerskie Piotrkowa
Trybunalskiego).
Tytuł wystawy „Maluję moje miasto” obligował autorki do twórczej interpretacji wybranego
fragmentu naszego miasta.
W wystawie wzięło udział ponad 100 młodych artystów.
Uczestniczki z LSP:
Marta Bąk, Monika Bugzel, Wiktoria Kowalewska, Nikola Mikołajczyk, Sara Stępień,
Maja Wieczorek.
Zakwalifikowane prace uczennic wykonane są w technikach mieszanych (malarstwo akrylowe i
akwarelowe, rysunek ołówkiem i pisakami, pastele suche, collage, relief).
Obrazy powstały pod kierunkiem prowadzącego pracownię Janusza Kucharskiego.
Wszystkim zdolnym uczennicom GRATULUJEMY !
Link do całej wystawy: https://dhsh2.kst.muzkult.ru/yarisuiysvoigorod
Wystawa w lokalnych mediach:
https://www.piotrkow.pl/kultura-i-edukacja-t72/aktualnosci-a108/prace-uczennic-liceum-plastyczneg
o-na-miedzynarodowej-wystawie-r17376

Moi Drodzy!
Przedstawiamy Wam slideshow z Pracowni Projektowania Multimedialnego.
Prezentujemy prace wykonane przez uczennice 1 klasy Liceum Sztuk Plastycznych.
Tematem wykonanych projektów było stworzenie logo dla dowolnej fundacji dla zwierząt.
Prace przedstawiają różne pomysły realizacji oraz efekt końcowy wykonanych prac pod kierunkiem
p. Ireny Laszczyk.
Nowoczesna pracownia multimedialna czeka na swoje zdolne Uczennice! Miłego oglądania. :)

MOI DRODZY !
Prezentujemy Wam krótki slideshow z Pracowni Rysunku i Malarstwa.
W okresie lockdownu Pracownia żyje swoim cichym życiem, a nowe martwe natury czekają na
zdolne uczennice. Miłego oglądania :-)" kliknij tutaj

