MALBA
ŠPACHTLEMI
sobota 20. 2. 2016
(10 – 16 hod.)
Program:
Projdeme si úplné základy (jak namalovat čtverec, linku, oblouk - lektor ukáže) ale samozřejmě i
pokročilejší techniky. Seznámíme se s materiály (barvy, malířské podklady, špachtle - vždy rekapitulace
výhod i omezení. Jak promíchávat barvy, vliv držení špachtle na stopu. Malba v pastózní vrstvě, ale i
lazurami. Ukážeme si využití zatónovaného podkladu. Kombinace malby špachtlí a štětcem (viz ukázka
obrazu lektora v záhlaví).
Pokročilejší účastníci se nemusí zdržovat se základy techniky malby a materiály - je možné hned přejít
k malbě (volné téma i styl malby). Seminář bude opět s individuálním přístupem ke všem přítomným,
nezáleží na malířské zkušenosti.
Malovat je možné akrylem nebo olejovými barvami. Podíváme se na moderní prostředky pro práci s
akrylem: zpomalovače schnutí, média, plnidla, modelovací pasty - vše prakticky. Budeme se zabývat i
teorií / praxí míchání barev.

Co bude k dispozici v ateliéru (v rámci ceny):
Pro každého účastníka základní akrylové barvy a jedna univerzální špachtle (další typy špachtlí volně ke
zkoušení) + malířský podklad pro úvodní experimenty a nácvik základů práce se špachtlemi. Pro akryl
bude k vyzkoušení i zmíněný zpomalovač schnutí, dojde i na objemovou pastu, písek (a z moderních
úletů akrylové chemie na "iridescent" médium).

Co s sebou: vybavení dle svých zvyklostí pro kresbu a malbu: barvy, štětce, paletu (měla by být
plochá a hladká), šepsované plátno nebo desku (formáty klidně i dva), hadříky na čištění vybavení, atd.
Několik fotografií s náměty - spíše méně členité motivy. Fotky budou jen hrubým vodítkem! Malba
špachtlemi je postavena na volnosti.

Co si naopak z kurzu odnesete? Určitě hotové obrazy, nové znalosti, dobrou náladu 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: 800 Kč - pro studenty semestrálních kurzů Praga Prima
950 Kč - pro ostatní

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

