BARVY, A TO PRAKTICKY
SOBOTA

22. 10. 2016 (10 – 16 hod.)

Workshop malby - nezáleží na malířské zkušenos účastníků.
Tentokrát se zaměříme přednostně na barvy v našich obrazech. Výtvarná technika ani téma
nejsou omezeny - olejomalba, akvarel, akryl nebo pastel. Přístup je tradičně zcela individuální.

1. část dne - primární a sekundární barvy (jejich účelné využi$ - ale i různé mýty), tonální
hodnoty barev (a jak na ně), simultánní kontrasty (a co s nimi), standardní barevná schémata
(a proč je nebrat až moc vážně), míchání barev (prak)cky), lazury, barevné podmalby, také
barevné (dis)harmonie. Když bude nálada, tak i pár opckých klamů, které se snaží kazit naše
vnímání (nejen) barev. A jako vždy - kdo chce, maluje hned.

2. část dne - malba obrazů. Zaměříme se na dosažení určité barevné nálady. Ať už

bude
předloha pro obraz skutečná nebo použijete fotograﬁi. Kdo si chce užít nejvíce legrace, omezí se
pouze na 3 barvy (a bělobu - samozřejmě kromě akvarelu). Nepůjde nám jen o "přemalování
mo)vu", ale o vlastní malířskou interpretaci, barevně něco potlačit - nebo zdůraznit (i lektor se
snažil, na obrazech v záhlaví).

Co s sebou: vybavení dle svých zvyklos2 pro malbu:
barvy, štětce, paletu, našepsované plátno nebo desku, papíry pro akvarel, atd... Fotograﬁe
s námětem pro obraz (jen jako základní vodítko) nebo jako mo)v kvě)ny, ovoce, látku, atd.
Pozn.: nemáte-li pro malbu nic, po domluvě (mailem) je možná zápůjčka za rozumnou cenu.

Co si naopak ze semináře odnesete? Určitě hotové obrazy a snad i dobrou náladu, nové znalos)
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

