
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARSZTAT MALOWANIA MINIATUR 

Syrena ze średniowiecznego manuskryptu. 
 

17 – 18 maja 2018 
 

Czwartek i piątek, w godz. 18.00 – 21.00   

Warszawa Centrum 

Zapraszamy na szczególny warsztat malowania miniatur, szczególny ze względu na temat spotkania: 

SYRENY, TAJEMNICZE ISTOTY ŚWIATA PODWODNEGO. 

O SYRENACH… 

Syrena w mitologii greckiej to niebezpieczne i przebiegłe stworzenie, wyobrażane jako pół kobieta, pół ptak.  

Później, w mitologii rzymskiej wyobrażana jako ryba z głową kobiety lub pod postacią pół kobiety, pół ryby. Dla 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka


żeglarzy syreny reprezentowały niebezpieczeństwa związane z morską podróżą. Niektóre legendy mówią, że 

były to córki Zeusa, które towarzyszyły zmarłym w drodze do Hadesu. Troszczyły się o ich dusze i opłakiwały 

je, dlatego ich wizerunki umieszczano na nagrobkach. 

Według innych podań mieszkały w niebie. Niebiańskie syreny były spokrewnione z muzami. Śpiewały i grały na 

instrumentach. 

W średniowiecznych miniaturach były często przedstawiane jako pół kobiety, pół ryby z nieodłącznym 

lusterkiem i złotym grzebieniem, którym czesały swoje włosy. Każda europejska mitologia, od Skandynawii po 

Morze Śródziemne, stworzyła własne wizerunki i nazwy dla tych wodnych istot. 
 

WARSZTAT 

Po wstępnych ćwiczeniach każdy uczestnik będzie prowadzony przez kolejne etapy przygotowania i 

malowania miniatury  wybranego wizerunku syreny ze średniowiecznych manuskryptów XII – XIV wieku.  

Zaproponuję różne motywy do wyboru przez każdego uczestnika. 

 Po 6 godzinach pracy pozostanie nie tylko konkretna, namalowana własnoręcznie miniatura, ale 

podstawowa wiedza i umiejętności potrzebne do dalszej, samodzielnej pracy. 

 

Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych. 

Mała grupa z pracą indywidualną - liczba miejsc ograniczona. 

Zapraszam również osoby, które nigdy nie malowały. 

 

PROWADZI: BABARA WILIŃSKA, kaligraf z wieloletnim doświadczeniem oraz iluminatorka, malarka, 

śpiewaczka, trenerka głosu, multiinstrumentalistka. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CENA warsztatu: 170 zł (wszystkie materiały i narzędzia będą dostępne podczas warsztatów i są wliczone 

w jego cenę). 

Zaliczka w wysokości 100 zł powinna wpłynąć do 7 maja 2018  

na konto (tytuł przelewu „syreny”) 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych "U Źródła" 

Bank Millenium S.A. 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36 

48 1160 2202 0000 0000 45533680 

Uwaga: Po terminie 7 maja 2018 zaliczka nie będzie zwrócona. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

INFORMACJE I ZAPISY: 

Barbara Zieleńska, zielenska@gmail.com, tel. 605 846 872 (Stowarzyszenie „U Źródła”) 

Barbara Wilińska, bawilinska@gmail.com, tel. 607 073 452  
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