
PERSPEKTIVA v PRAXI
SOBOTA  3. 10. 2015 (10 – 16 hod.)
Workshop "teorie", ale pojatý velmi prakticky - nezáleží na výchozích znalostech.

Co je  to  vůbec (ne)lineární  perspektiva?  Horizont,  úběžník,  1-2-3-(a_více)-úběžníková perspektiva
prakticky,  členění  prostoru  v  perspektivě.  Perspektivní  zkratky  a  horizont  ve  figurální  malbě  a
portrétu. Perspektiva stínů, problematika postav v krajině, odrazy na vodní hladině (kdy se i trochu
namočíme), perspektivní klamy. Jak nám dekompozice motivu na základní tvary pomůže v kresbě a
malbě (klasické). Dojde i na nelineární perspektivu v kontextu fotografických předloh pro obrazy, kde
vidíme  běžně  anamorfózu  +  malou  návštěvu  Amesovy  místnosti.  Také  si  vysvětlíme  slovo
"(ne)lineární" (pomocí gumičky a šálku čaje) a přiblížíme vzdušnou perspektivu.

Maximum  ze  semináře  získáte  tentokrát  spíše  kresbami. Rychlými  k  podstatě  problému,  nebo
samozřejmě i několika více propracovanými - např. vlastního zátiší.  K  do chce ale od rána malovat
(téma je volné)  , a jen o perspektivě poslouchat,   tak   může  ! Na druhou stranu "jenom kreslit", a hledat
typické situace, je také možné celý den (témata opravdu nedojdou). Lektor výklad průběžně doplňuje
skicami, těmi reaguje často i na dotazy (kterými průběh akce jako vždy sami aktivně ovlivníte). 

Pozn.: znalost perspektivy dnes řadu umělců absolutně nezajímá. Přes rozsah všeho, co dnes spadá
pod pojem "moderní současné umění" (nikoli obrazy lektora v záhlaví), je ale důležitá.

Co s sebou? Vybavení pro kresbu (malbu) dle svých zvyklostí.  Rozhodně ale tužku (tvrdost 1, 2)
nebo uhel (případně fixy), atd. Několik papírů A3 nebo větší. Pozor: tentokrát bude možné výjimečně
použít i pravítko. Fotografie, u kterých Vás zajímá rozbor z hlediska perspektivy - nebo je máte jako
motiv pro kresbu/malbu. K tématu se hodí obzvláště náměty  s budovami, ale také vodní hladinou,
postavami v krajině nebo klidně jen "holou" přírodou. Hodí se možnost poznámek přímo do fotografií. 

Co si naopak z kurzu odnesete?  Snad pocit, že perspektiva není problém :-), dobrou náladu,
nové znalosti a pocit příjemně prožitého dne ve skupině lidí stejných zájmů.  Těší se Miloš Novotný.

Lektor: Miloš Novotný případné dotazy k vybavení, programu - viz kontakt:
Cena:   700 Kč

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


