KOMPOZICE
OBRAZU
sobota 2. 4. 2016
(10 – 16 hod.)
Program:
Důkladné seznámení s kompozičními pravidly v praxi.
1. část dne - krátký teoretický úvod, pak ale zejména
společné rychlé kresby, ve kterých budeme všichni
zkoumat kompoziční možnosti zvolených předmětů nebo
třeba rozebírat změny vyznění motivu v různých
kompozičních variantách.
2. část dne - malba obrazů. Téma a použitá technika jsou
volné (olejomalba, akryl, akvarel, pastel). Kdo chce
malovat hned, samozřejmě může. A naopak - je možné celý
den také "jen" kreslit. Seminář je tradičně založený na
výrazně individuálním přístupu ke každému (na malířské zkušenosti a jiných znalostech nezáleží).
Lektorův akvarel v záhlaví - ukázka, jak zásadně může ovlivnit vyznění obrazu změna kompozice.
Problematiku potrénujeme nejen za použití vybraných předmětů v ateliéru, mírně netradičních
výukových pomůcek lektora, ale i náměty typu: "Jak co nejnudněji uspořádat tři jablka na holé desce
stolu - a potom bez změny v kompozici stejně namalovat zajímavý obraz?"
Připomeneme si (pokud bude zájem), proč je podobnost mezi "zlatým řezem" a "pravidlem třetin" spíše
zdánlivá a jak s tím souvisí Fibonacciho posloupnost. Také proč si při komponování obrazu vzpomenout na
dětskou houpačku, kromě obligátních "úběžníků" a polohy horizontu (obojí zopakujeme). Také jak sice
nevodit diváka za nos, ale za oči do některých míst obrazu ano. A kde konkrétně vidíme zlatý řez kolem nás
(kromě toho, že všude). Jak vlastně vzniká magické číslo 1,618 a také co jsou fraktály. Nezapomeneme ani
na barvy a jejich kompoziční úlohu.

Co s sebou: vybavení dle svých zvyklostí pro kresbu a malbu (pokud úplně začínáte, podrobnosti k
vybavení dostanete mailem). Rozhodně ale nezapomeňte skicák + tužku pro naše rychlé kresby.

Co si naopak z kurzu odnesete? Určitě hotové obrazy, nové znalosti, dobrou náladu a pocit příjemně
prožitého dne ve skupině lidí stejných zájmů.

Těší se Miloš Novotný.

Lektor: Miloš Novotný Případné dotazy k vybavení nebo programu - viz kontakt:
Cena: 700 Kč - pro studenty semestrálních kurzů Praga Prima
800 Kč - pro ostatní

Přihlášky na seminář: atelierpp@volny.cz nebo na telefonu: 608 97 95 06
Další informace z našeho ateliéru: www.pragaprima.cz

