FAUVISTICKÝ
PODZIM
ve světle teorie
barev v praxi

24. 10. 2015 (10 – 16 hod.)
Workshop malby - nezáleží na malířských zkušenostech účastníků.
Pro změnu zapomeneme na klasickou malbu s uměřenou škálou odstínů a vrhneme se do
víru barev. Ale ne bez přemýšlení. Právě naopak - připomeneme si pár drobností z teorie a
hlavně praxe barev (malba bude těžištěm našeho semináře). Téma obrazů je volné (nikoli
jenom "podzim"), jako výtvarnou techniku můžete zvolit olejomalbu, akryl nebo akvarel.
Zopakujeme si (nebo přiblížíme) základní pojmy, jako např.: primární barvy (a proč se z nich
opravdu nedají všechny další barvy namíchat), tonální hodnoty (a co s nimi), standardní
barevná schémata (a proč je nebrat zas tak moc vážně). Nicméně: sáhne fauvista spíše po
analogovém, triadickém nebo komplementárním? A není to náhodou chyták? Jak nám může
pomoci "barevný kruh" (nebo zavést do šedohnědé uličky), užitečné optické klamy (a ať je
trocha legrace, i pár neužitečných). Nezapomeneme ani na "bílé světlo" a proč nám tak
nepřipadá. Rozebereme si malířskou interpretaci motivu a hlavní obtíže při užití
fotografických předloh pro obrazy.
Pokud běžně nemalujeme s vyhraněnou barevností, může být překvapivě obtížné "vybočit"
ze zažitého způsobu malby (viz ukázka obrazu lektora v záhlaví), ale to platí obecně pro
každou velkou změnu stylu. Někdy ani malířské špachtle moc nepomáhají (budou k dispozici).
Lektor může pomoci méně zkušeným s malbou (ne však na úkor Vašeho vlastního vyjádření).

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 pouze základním vodítkem), malovat je možné i nefauvisticky a
seminář využít k oživení teoretických základů malby.

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

