Kamínek – centrum pro rodinu a Obchodní akademie a SOŠ CR
ve spolupráci se ZUŠ a ZŠ Sv. Čecha
pořádají ve školním roce 2018-2019 „Výtvarné dílny pro dospělé“
Úvodní schůzka pro zájemce o monotyp a kresbu se bude konat v pátek 19. října 2018
od 18:00 hodin ve výtvarném oboru ZUŠ.
1. Monotyp – lektorka Hana Voříšková
Chcete si hrát? Tvořit? Experimentovat?
Na desku naválíme tiskařskou barvu a do ní budeme kreslit linky, vytírat plochy, vytvářet různé struktury, nebo
části matrice zakryjeme šablonami. Některé obrazy, které vytiskneme, zapaspartujeme, z některých můžeme
vytvořit knihy či alba. Jiné obrazy můžeme dále proměňovat technikou koláže…

Termíny: pátky 26. října a 9., 23., 30. listopadu 2018 od 18:00 h v ZUŠ.
2. Kresba – lektorka Dana Kaňková
Co čára umí? Jak je to s obrysem? Dá se uvidět bílý předmět na bílém pozadí? Jak se stojí u malířského stojanu?
Nejen na tyto otázky se pokusíme najít odpovědi na začátečnickém kurzu kresby podle modelu. Projdeme si
cestu od jednotlivých předmětů k zátiší. Řekneme si o pravidlech perspektivního zobrazení oblých a hranatých
tvarů. Kreslit budeme hlavně uhlem a tužkou.

Termíny: pátky 4., 11., 18. ledna a 15., 22. února 2019 od 18:00 h v ZUŠ.
3. Keramika – lektorka Štěpánka Diblíková
Máte rádi dotýkat se hlíny? Že už si to ani nepamatujete - jaké to je - patlat se a hňácat? Co takhle si vyrobit
čajovou misku? Nebo něco jiného?
Společně si připomeneme nebo prostě zkusíme tvarovat hlínu z ruky, z plátu a z hadů. Vytvoříme si kachlík,
misku a stínítko na svíčku. Výrobky budeme zdobit například vrypy, otisky, glazurou nebo engobou.

Termíny: úterý 5., 12., 19., 26. března a 2. dubna 2019 od 17:00 h na ZŠ Sv. Čecha.
4. Fotografování – lektor Daniel Bek
Díváte se občas na svět skrz objektiv fotoaparátu, přes mobil nebo tablet? Chcete, aby vaše fotky z dovolené
vypadaly atraktivněji?
Podíváme se na přírodu, stavby i osoby očima fotografa. Zkusíme si, jak vyfotit i obyčejnou věc zajímavě. Potom
si s fotkami ještě pohrajeme v programu na počítači.

Termíny: čtvrtky 5., 12., 19., 26. dubna a 2. května 2019 od 16:30 h na Obchodní akademii
(T. G. Masaryka 1000) a v terénu.
Na závěr uspořádáme při čaji společnou výstavu hotových dílek v PAPU Kafé – termín
upřesníme :-)
Cena za jednu dílnu je 1000 Kč na osobu.
Počet účastníků je omezen, hlaste se na jednotlivé dílny nebo na celý cyklus co nejdříve na
louckova@oa-chocen.cz nebo na 702 292 290.
Kdo jste si místa rezervoval již v červnu, potvrďte prosím svůj zájem o kurz.

