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Stary widelec zgubił się od kompletu. Znalazła go Agata Kotula, która prowadzi galerię JAgamakota na
krakowskim Kazimierzu. Postanowiła przerobić bezużyteczny przedmiot na ciekawą bransoletkę.
WARSZTATY Z ARTRECYKLING'U
10-15 października w pracowniach na terenie Klubu Fabryka przy ul. Zabłocie 23 odbędą się warsztaty
twórczego przerabiania odpadów, które najczęściej pojawiają się w naszych domowych koszach.
PROGRAM WARSZTATÓW
10 października, godz. 17.00-21.00
METAL:
- metalowa biżuteria - jak zrobić niepowtarzalne ozdoby z puszek
- fotografia otworkowa - jak z naczyń kuchennych zrobić aparat fotograficzny
+ prezentacja - co można zrobić ze starego roweru czyli opowieść o Tallbike'ach
11 października, godz. 17.00-21.00
PLASTIK:
- torba na zakupy - jak zrobić z jednorazówek trwała torbę
- abażur do lampy - jak zrobić oryginalną lampę z butelek plastikowych
12 października, godz. 17.00-21.00
TKANINA:
- makatka z bawełny - jak zrobić piękny obrus z nie potrzebnych koszulek
- pacynki szmaciane - jak zrobić lalki z niedoparowanych skarpet i starych ubrań
13 październik, godz. 17.00-21.00
ODPADY ZŁOŻONE:
- portfele z kartonów po sokach - jak zrobić oryginalny, trwały i wodoodporny portfel ze zużytych
opakowań
- broszki z części komputerowych - jak z układów scalonych stworzyć niepowtarzalną ozdobę
14 październik, godz. 17.00-21.00
SZKŁO:
- mozaika - jak za pomocą prostych technik rzeźbiarskich wykonać własną kompozycją mozaikową z
rozbitych naczyń
- kalejdoskop - jak samemu wykonać zabawkę z czasów naszego dzieciństwa
15 październik, godz. 17.00 PAPIER:
- koszyki - jak ze starych gazet zrobić "wiklinowe" kosze
- papier czerpany - jak wykonać szlachetny papier z wytłoczek od jajek
Zgłoszenia przyjmujemy na adres poltwor.warsztaty@gmail.com do 8 października.
Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!

Każdego dnia odbywają się równolegle 2 warsztaty.
Koszt jednego warsztatu - 20 zł.
FINAŁ POLTWORA
16. października o godz. 17.00 zapraszamy do Klubu Fabryka przy ul.Zabłocie 23 na finał POLtwora, w
ramach którego przewidziane są: targ, wystawa, akcja - podaj książkę, wymiana ciuchów, sound performance,
filmy, e.komoda show, koncerty.
PROGRAM FINAŁU
- 17:00 TARG atrecykling'u, eko produktów
- 17.30 otwarcie wystawy "Kreatywna forma recyklingu"
- 18.00 Secondhead - Alice in Wonderland (sound performance)
- 18.30 tallbikes jousting - pojedynki na wysokich rowerach
- 19.30 e.komoda show - pokaz mody zaprojektowanej przez Kreaturę z elementami tańca współczesnego
oraz
- Koncert: Pchełki, Aloes, Dj broken leg & dubcore
Wstęp wolny
Koniecznie zabierzcie ze sobą książki i ubrania na wymianę!
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