
MALBA

ŠPACHTLEMI
  sobota 23. 4. 2016 

(10 – 16 hod.)
Program:  důkladné seznámení s malbou špachtlemi.

Nezáleží na malířské zkušenosti. Pokročilejší účastníci (nebo účastníci předchozího semináře) se nemusí

zdržovat se základy techniky malby a materiály - je možné hned přejít k malbě (volné téma i styl malby). 

Malovat je možné olejem, akrylem nebo nově zvolit některou z kombinovaných technik: akrylová 

podmalba + pokračování olejem, případně: křídový pastel + akryl,  olejový pastel + olejomalba.

1. část dne -  kdo chce, začne základy (jak namalovat čtverec, linku, oblouk - lektor ukáže), vliv

držení špachtle na stopu, míchání barev. Pokročilejší techniky: promyšlené užití barevného podkladu,

využití  kombinace  pastózní  barevné  vrstvy a  lazur, také  souběžná  malba  špachtlemi  a  štětci  a

seznámení  s  možnostmi  zmíněných  kombinovaných  technik  (ukázky,  pomůcky).  Vždy  rekapitulace

výhod a omezení jednotlivých prostředků a postupů malby. Moderní prostředky pro práci s akrylem:

zpomalovače schnutí, média, plnidla, modelovací pasty - vše prakticky.

(Lektorův obraz v záhlaví - i poklidné české luhy a háje mohou s pomocí špachtlí zdivočet  :-)

2  . část    dne -  vlastní  malba obrazů.  Pro  každého bude k dispozici  jedna univerzální  špachtle  

(a různé  typy špachtlí budou volně ke zkoušení). 

Co s sebou:  vybavení dle svých zvyklostí pro kresbu a malbu: 

obecně  stačí  několik  základních  barev  (a  k  tomu  případně  jen  několik  pastelů  pro  kombinované

techniky), 2 -  3 podklady pro malbu  (šepsované plátno/deska nebo klidně jen karton),  štětce,  také

paleta (měla by být plochá a hladká) a máte-li, tak i špachtli(e). Pár fotonámětů (spíše méně členité) -

budou jen hrubým vodítkem, malba špachtlemi je postavena na volnosti. 

Pozn.: nemáte-li nic, po domluvě (mailem v předstihu) je možná zápůjčka vybavení za rozumnou cenu.

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: 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


