
DRAPÉRIE není chaos!
18. 2. 2017 (10 – 16 hod.)

Seminář   kresby a   malby - nezáleží na   zkušenos   účastníků.
Budeme kreslit a malovat poskládanou látku - podle skutečnos , ale zkusíme i jednoduchou

kresbu zpamě . Záhyby látky mají to ž svoje čitelné zákonitos  a takto nejlépe pronikneme do
problema ky. Dojde samozřejmě i na prak cké způsoby modelace světla a s nu, barev.

Technika:  olejomalba, akvarel, akryl, pastel (nebo celý den jen kresba).

1. část dne - podíváme se na hlavní typy skladů látky (vzory budou předem připraveny na
několika stanoviš ch) - naše pozorování doplníme skicami (a krátkým výkladem). 

V malířské praxi jen s drapériovými zá šími nevystačíme - zobecnění: látka ve formě oblečení.
Jako vždy - kdo chce, může jen poslouchat a hned kreslit/malovat svůj obraz už od rána:

2  . část   dne - obraz nebo kresba, kde je látka podstatným prvkem (nebo klidně i jediným).
Opro  1. čás  dne už se zabýváme malířským projevem - látka pojatá expresí, hladkou malbou,
akvarelem atd. Včetně rozdílů plynoucích z techniky (doba schnu , opravy v akvarelu, atd.)

Předlohy je možné se držet nebo si opět částečně záhyby vymýšlet (viz obraz lektora v záhlaví).

Co s sebou: zcela běžné vybavení pro kresbu a malbu podle svých zvyklos  (pokud si nejste jis  - 
zeptejte se: mailem bude upřesněno). Svoji oblíbenou látku: nejlépe hladkou, velikost od kapesníku po 
plážovou osušku, není úplně podstatné. Ideální je jednobarevná látka,  ale ani výrazný vzor nevadí.

Co si naopak ze semináře odnesete?  Určitě draperijní kresby a obrazy 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

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


