MALÍŘSKÁ SOBOTA:

PERSPEKTIVA v PRAXI
11. 4. 2015 (10 – 16 hod.)

Workshop malby pro začátečníky i pokročilé - volné téma malby.
Co je to vůbec (ne)lineární perspektiva? Horizont, úběžník, 1-2-3-úběžníková perspektiva
prakticky, členění prostoru v perspektivě, perspektivní zkratky a úloha horizontu ve figurální
malbě a portrétu, perspektiva stínů, problematika postav v krajině, odrazy na vodní hladině,
perspektivní klamy, dekompozice motivu na základní tvary (a také nelineární perspektiva v
kontextu fotografických předloh pro obrazy a kde vidíme běžně anamorfózu).
V kresebné části dne o těchto pojmech nebudeme jenom mluvit, ale všichni si nakreslíme na
balicí papír nebo obyčejné čtvrtky uhlem / tužkou také aspoň pár ilustračních příkladů. Pak si
v barvě uděláme jednoduchou mikromalbu s principy "atmosférické perspektivy" a přejdeme
k malbě jakéhokoli motivu, kde bude jasně patrné něco / cokoliv ze zmíněných pojmů.
Bude to opět velmi individuální - kdo chce malovat hned od rána, a jen o perspektivě
poslouchat, samozřejmě může. Malovat můžete jakoukoli technikou. Průběh workshopu
jako vždy sami aktivně ovlivníte svými dotazy (všechny jsou vítány) a náměty k debatě.
Pozn.: znalost perspektivy dnes řadu umělců absolutně nezajímá. Přes rozsah všeho, co dnes
spadá pod pojem "moderní současné umění" (nikoli obrazy lektora v záhlaví), je ale důležitá.

Co s sebou: vybavení dle svých zvyklostí: barvy, štětce, paletu, našepsované plátno nebo desku,

nádobku na terpentýn (olejomalba), vodu (akryl, akvarel), hadříky na čištění vybavení, atd. Fotografie
s námětem pro obraz (budou jen základním vodítkem). Také tužku (tvrdost 1, 2), papíry pro kresbu.

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

Lektor: Miloš Novotný
Cena: 700 Kč

případné dotazy k vybavení - viz kontakt:

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

