SEMINÁŘ MALBY:

"CESTA JE NÁŠ CÍL" + BARVY V PRAXI
SOBOTA 27. 1. 2018 (10 – 16 hod.)
Nezáleží na malířské zkušenos účastníků.
Cesta jako nosný prvek obrazu: ať už ve volné krajině nebo v městské zástavbě. V podobě
polňačky, pěšiny v trávě, dlážděné, písčité, namoklé s kalužemi, zaváté sněhem, balvanité v
horách, v mlze, Highway 66. Cesta s lidmi, rovná k horizontu, se zákruty, cesta z kopce / do
kopce. Křižovatka možnos , co malovat a jak, je tedy hodně košatá. Nemusíte nutně malovat
realis cky - naopak, může být zajímavé téma pojmout třeba ve strohé geometrické formě,
výrazně koloris cky, cestu vzít jako symbol, atd. Výtvarné prostředky: olejomalba, akryl, akvarel.
Téma si doplníme o poznámky k prak ckému míchání barev (viz odlišný barevný kolorit ukázek
obrazů lektora v záhlaví). Také jak cestu zachy t ve správné perspek vě (a měřítku) - viz časté
problémy u fotopředloh, pokud nemáme moc jasno v ohniskových vzdálenostech.

1. část dne - rozbor Vašich předloh i těch od lektora. Typická kompoziční řešení, volba barev
2.

a postupu malby. Kdo bude ch t, načrtne si s lektorem pár typických cest bez předlohy
(ano, to může být pohodička, ale i docela výživný tréning).
část dne - malba obrazů, průběžně dotazy na lektora přímo k jednotlivým obrazům. Pokud
někdo začíná, možnost pomoci s obrazem.

Co s sebou: - vybavení dle svých zvyklos pro kresbu a malbu (pokud si nejste jis , ptejte se):
barvy, štětce, paleta, zamazatelné oblečení / plášť) a samozřejmě také fotky s námětem cest.

Co si naopak ze semináře odnesete? Určitě hotový obraz a snad i dobrou náladu, nové znalos
a příjemně prožitý den 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
900 Kč - pro ostatní

Přihlášky na seminář: atelierpp@volny.cz nebo na telefonu: 608 97 95 06
Další informace z našeho ateliéru: www.pragaprima.cz

