
SOBOTNÍ WORKSHOP MALBY 

akvarel/akryl: krok za krokem
15. 3. 2014 (10 – 16 hod.)

Opět se   zaměříme na malbu vodou ředitelnými barvami.  

(viz příslušné ukázky akvarelů lektora v záhlaví)

Nezáleží na Vašich znalostech ani malířské zkušenosti. Každý účastník dostane desku s
akvarelovým papírem (napnutým v předstihu za mokra). Postup napínání bude během
kurzu  předveden.  Pak  budeme  malovat  (včetně  ukázek  postupu  malby  lektorem).
Dostatek prostoru bude i pro shrnutí prostředků používaných v akvarelu a Vaše dotazy
(nejen technické -kompozice, barvy, ale i týkající se např. malířské interpretace motivu).

Co s sebou: 
Pro akvarel: akvarelové barvy, štětce a "paletu pro vodou ředitelné barvy" (s  prohlubněmi -
ideální je sada barev přímo s paletkou ve víčku krabičky). Štětce (nejlépe "pro akvarel", ale není
podmínkou), tužku HB (F) pro podkresbu, nejlépe papírové ručníky pro odsávání vody, nádobu
na vodu (raději větší).  A samozřejmě  i  několik  Vašich  papírů určených pro  malbu  akvarelem
(ideální je  mírně strukturovaný povrch, gramáž cca  300 g/m2) nebo blok papírů pro akvarel
(obvykle  10 ks  papírů navzájem  stranově  slepených  s  gramáží  kolem  200 g/m2) -  papíry
neoddělujte. Napnutí jednotlivých papírů za mokra blok nenahradí, ale i tak se maluje lépe.  

Pro akryl: akrylové barvy, štětce - jinak viz předchozí. Zkusíte si malbu akrylem na akvarelový
papír. Pokud se přece jenom chcete držet "akrylové klasiky" (relativně málo zředěná barva),
pak je nejlepším podkladem našepsované napnuté plátno.

Také  nezapomeňte  na  několik  fotografií  s  námětem  pro  obraz (nejlépe  geometricky
jednoduché předlohy), pro zátiší akvarelem je ideální vzít si nějaké ovoce. 

Co si naopak z kurzu odnesete?  Určitě  hotový obraz  -  akvarel i malba akrylem přímo

vybízejí k rychlému dokončení obrazu. A snad i dobrou náladu, nové znalosti a pocit příjemně
prožitého dne ve skupině lidí stejných zájmů.  Na setkání s Vámi se těší Miloš Novotný.

Lektor: Miloš Novotný případné dotazy k vybavení - viz kontakt:

Cena:   600 Kč

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy:
atelierpp@volny.cz nebo na telefonním čísle: 608 97 95 06

Další informace z našeho výtvarného ateliéru: www.pragaprima.cz


