
PERSPEKTIVA v PRAXI
vše, co potřebujeme znát 

SOBOTA  11. 11. 2017 (10 – 16 hod.)
Nezáleží na   malířské (ani perspek vní) zkušenos  účastníků.   

Vůbec se netěšte na teore cký seminář plný suchopárných definic. Všechno si projdeme
prak cky, tužky nám budou po papírech jen svištět (lektor kreslí také, samozřejmě). 

Těch  typických  situací  k  potrénování  pro  naše obrazy a  kresby nás  čeká hodně:  správné
zachycení prvků architektury a tvarově jednoduchých ateliérových předmětů, ale i problema ka
postav v krajině, perspek va s nů,  odrazů na vodní hladině,  zachycení cest a vodních ploch v
krajině.  A  do toho  se  motají i  op cké klamy a zdánlivé  zmatky  s  počtem úběžníků.  K  tomu
specifické problémy fotopředloh. Co nenakreslíme, to si ukážeme (a vysvětlíme) na pomůckách.

1. část dne - kresebná  část:  kromě  připomenu  /  vysvětlení  pojmů budeme  především
všichni hned kreslit - každý podle svých zkušenos  (základní situace nebo i velmi komplexní).

2  . část   dne  - kdo chce, může malovat cokoli s nějakou typickou ukázkou perspek vy v praxi.
Kdo  nechce,  může  pokračovat  v  kresbách (doporučuji) -  témata  nám  rozhodně  nedojdou.
Využijeme např. pohled z okna, pohled do místnos , schodiště, ilustrační příklady z výkladu, atd.
Pro účastníky předchozích seminářů na toto téma - navážeme jinými příklady, rozebereme si
Vaše dotazy - rozhodně to nebude jenom opakování.  Pokud máte fotografie, kde si nejste jis ,
jak je to s perspek vou, vezměte si je s sebou. 

Pozn.: znalost perspek vy dnes řadu umělců absolutně nezajímá. Přes  legrační  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, fixy. Výjimečně se hodí i pravítko. Pro malbu - podle svých zvyklos .  

Co si naopak ze semináře odnesete?  Určitě pocit, že perspek va (už) není problém :-) 
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

900 Kč - pro ostatní
Přihlášky na seminář: atelierpp@volny.cz nebo na telefonu: 608 97 95 06

Další informace z našeho ateliéru: www.pragaprima.cz


