
MALÍŘSKÁ SOBOTA:

3 BARVY A DOST...
18. 4. 2015 (10 – 16 hod.)

Workshop malby  : nezáleží na malířských zkušenostech účastníků  .  

Opět se  zaměříme  přednostně  na  barvy v našich obrazech. A to  především z  praktického

hlediska - míchání barev. Použijeme pouze 3 barvy (a bělobu). Barvy si zvolíme podle motivu,

nikoli  jednotně.  Můžeme  si  pak  srovnat  dosažené  barevné  škály. Lze  malovat  i

monochromaticky. Během dne si zkusíme i pár míchacích experimentů (podklad dodá lektor).

Vrátíme se k volbě barevného schématu obrazu, barevné harmonii (i disharmonii), výhodám

a  omezení  lazur/pastózního  způsobu  malby,  vzájemnému působení  sousedících  barev.

Zopakujeme si nejen jak ztmavovat odstíny bez použití černé (a jak si ji namíchat), ale i co je

to tonální hodnota barev (a jak ji využívat). Lektor jako vždy ukáže méně zkušeným postup

malby (ne však na úkor Vašeho vlastního vyjádření) nebo pomůže namíchat zvolený odstín. 

Intenzivně se budeme věnovat i  malířské interpretaci toho, co v předloze vidíme nebo jen

domýšlíme - opět nejen z hlediska barev, ale i zjednodušení nebo zdůraznění klíčových prvků

(viz např. lektorovy obrazy v záhlaví). Malovat můžete jakoukoli technikou libovolné téma. 

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) nebo jako motiv květiny, ovoce, látku, atd. 

Pokud chcete vyzkoušet techniku, pro kterou nemáte doma vybavení, je možné zapůjčení materiálu -

nutná domluva mailem. Pozn.: bez domluvy lze dokoupit plátno 45 x 60 cm během workshopu. 

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 případné dotazy k vybavení - viz kontakt:

Cena:   700 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


