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sobotní kurz kresby a malby
pro dospělé začátečníky i pokročilé
pro učitele výtvarné výchovy
pro studenty pedagogických fakult

KURZ AKVARELU
25. dubna 2020 v Rýmařově
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VÝTVARNÝ
INSPIRAČNÍ

KURZ

SOBOTA 25.DUBNA 2020

AKVAREL

Představení výuky:
Inspirační výtvarné kurzy jsou určeny všem dospělým zájemcům, kteří chtějí rozvíjet svou
kreativitu a věnovat se výtvarné tvorbě. Výsledkem každého z tematických víkendových
kurzů budou tři výtvarná díla, realistická i abstraktní, zpracovaná kombinovanými technikami.
Představené postupy a inspirační zdroje bude možno dále rozvíjet v individuální tvorbě,
využít ve výuce výtvarné výchovy na základních i středních školách nebo zařadit do svého
portfolia. Každý účastník obdrží závěrečný certifikát o absolvování kurzu.

Program kurzů:
-

základy realistické kresby

-

stylizace a abstrakce

-

seznámení s dějinami umění v návaznosti na představené téma

-

práce kombinovanými výtvarnými technikami

-

výtvarná inspirace pro vlastní tvorbu a výuku na školách

Kurzy jsou určeny:
-

dospělým zájemcům o výtvarné vzdělání

-

začátečníkům i pokročilým, kteří hledají inspiraci pro svou tvorbu

-

pedagogům a výtvarníkům, kteří pracují s žáky na základních i středních školách

-

učitelům pracujícím s dětmi předškolního věku

-

studentům vysokých pedagogických škol

-

zájemcům, kteří se zabývají různými druhy kreativní činnosti
(patchwork, šperk, dekorace, vitráž, oděvní a textilní design, arteterapie)

Tým lektorů a reference:
Výuku vedou lektoři Soukromých výtvarných oborů, aktivní výtvarníci, architekti a designéři
s dlouholetou praxí s výukou výtvarného umění a zakladatelé Výukového festivalu
architektury a designu, který se zabývá celorepublikovou přípravou studentů na talentové
zkoušky na střední a vysoké umělecké školy. Více referencí naleznete na webových
stránkách www.festad.cz

Na Vaši účast se těší
Ing. arch. Kateřina Chvílová
e-mail: katka@chvilova.cz
telefon: +420 603 220 048
web: www.vytvarnavyuka.cz
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VÝTVARNÝ
INSPIRAČNÍ

KURZ

SOBOTA 25.DUBNA 2020

AKVAREL

Kdy:
Sobota 25.4.2020 (9:00 až 17:00hod)
Místo konání:
Výuka probíhá ve Středisku volného času Rýmařov, Okružní 10, 79501 Rýmařov. Budova se
nachází v centru města v těsné blízkosti autobusového nádraží (viz mapa).
Cena:
1.450,-Kč (7 hodin výuky - 7 x 60min.)
Program:
-

09-10:00 hod. ÚVOD DO MALBY AKVARELEM
seznámení se způsoby akvarelové malby a vhodnými pomůckami, vyzkoušení řady „triků“,
jako je práce s maskovací tekutinou, vyškrabávání a vysušování, používání šablon a krycí
pásky nebo tvorba struktur, atd.

-

10-12:00 hod. CVIČENÍ POSTUPU PRÁCE S AKVARELEM
zpracování jednoduchého námětu, nanášení lazurních vrstev barvy 1. výtvarný výstup

-

13-15:00 hod. KOMPONOVÁNÍ OBRAZU
volba námětu, lineární a barevná kompozice, vzájemné ovlivňování barev
2. výtvarný výstup

-

15-17:00 hod. MALBA OBRAZU AKVARELOVOU TECHNIKOU
využití získaných znalostí k tvorbě obrazu, stylizace a abstrakce námětu 3. výtvarný výstup
KURZU JE MOŽNÉ SE ÚČASTNIT I OPAKOVANĚ
budeme zpracovávat nová inspirativní témata.
Jak se přihlásit:
Přihlásit se je možné telefonicky na 603 220 048 nebo na e-mail katka@chvilova.cz.
Uzávěrka přihlášek je 10.4.2020. Po obdržení přihlášky Vám zašleme doplňující informace,
potvrzení a zálohovou fakturu. Záloha za kurz činí 800,-Kč, doplatek bude uhrazen
v hotovosti před zahájením kurzu. Účast na kurzu je závazně potvrzena úhradou zálohy.

-

Co si vzít s sebou:
Přezůvky, nelinkovaný sešit A4, tužky HB a 6B, strouhátko, plastickou gumu
Akvarelové pastelky (doporučujeme Mondeluz Kooh-i-noor 36 odstínů)
Akvarelové/vodové barvy (doporučujeme Jovi 22 odstínů)
Štětce na akvarelové barvy velikost 0 a 6 (doporučujeme Kolibri přírodní chlup kuní)
Fén na vysoušení obrázků
Pokud některé z pomůcek nemáte, zapůjčíme Vám je na místě.
Papíry Vám poskytneme a jsou zahrnuty v ceně kurzu.
Na Vaši účast se těší
Ing. arch. Kateřina Chvílová
e-mail: katka@chvilova.cz, telefon: +420 603 220 048, web: www.vytvarnavyuka.cz
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Místo konání:
Výuka probíhá ve Středisku volného času Rýmařov, Okružní 10, 79501
Rýmařov. Budova se nachází v centru města v těsné blízkosti autobusového
nádraží. Kurz se uskuteční v prostorách keramické dílny.

Středisko volného
času

náměstí Míru

autobus. nádraží

Na Vaši účast se těší
Ing. arch. Kateřina Chvílová
e-mail: katka@chvilova.cz, telefon: +420 603 220 048, web: www.vytvarnavyuka.cz

