
PERSPEKTIVA V PRAXI
SOBOTA  8. 10. 2016 (10 – 16 hod.)

Nezáleží na   malířské (ani perspek�vní) zkušenos�   účastníků.

Co je to vůbec (ne)lineární perspek�va? Horizont, 1-2-3-(a více)úběžníková perspek�va, členění

prostoru  v  perspek�vě,  perspek�vní  zkratky a  perspek�va  ve  figurální  malbě  a  portrétu,

perspek�va  s-nů,  zachycení  postavy  v  krajině,  také  odrazy  na  vodní  hladině,  perspek�vní

klamy,  nejčastější  chyby.  A  také  nelineární  perspek�va  -  zejména  v  kontextu  fotografických

předloh pro obrazy, a kde vidíme běžně anamorfózu. 

1. část dne - kresebná část:  kromě  připomenu* /  vysvětlení  pojmů budeme především

všichni kreslit. Potrénujeme typické příklady, a těch zásadních pro naše obrazy je opravdu hodně.

2  . část   dne  - kdo chce, může malovat cokoli s nějakou typickou ukázkou perspek�vy v praxi.

Kdo nechce, může pokračovat v kresbách - téma je opravdu obsáhlé (kromě skic třeba přidat

jednu kresbu detailní). Využít se nechají předměty v ateliéru, pohled z okna, pohled do místnos�,

pohled na ilustrační příklady z výkladu, atd.  Pro účastníky předchozích seminářů na toto téma -

navážeme jinými příklady, zaměříme se na Vaše dotazy - rozhodně to nebude jenom opakování.

Pozn.: znalost perspek�vy 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: rozhodně vybavení pro kresbu: papíry A3 (nebo větší - např. balicí), měkčí tužky, nebo 

uhel, rudku, ale klidně i pastely. Pro malbu - podle svých zvyklos*.  Máte fotografie, kde si nejste jis-, 

jak je to s perspek�vou? Vezměte si je s sebou! 

Co si naopak ze semináře odnesete?  Určitě plno kreseb 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


