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WORKSHOPY TUŠOVÉ MALBY 

Starodávné umění tušové malby ovládali jen ti největší mistři východu. Chce to vnitřní 

rovnováhu, cit pro tah, klidnou mysl a pevnou ruku. Láká vás východní kultura, která přetrvává 

do dnes a stále umí šokovat svou krásou a smyslem pro detail? Pokud ano, oddejte se kurzu 

malby čínskou tuší, která rozšíří vaše obzory v oblasti výtvarného umění. Staňte se novým 

mistrem!  

BAMBUS 

Nejdříve načerpáte základní teoretické znalosti. Dozvíte se spoustu informací o zásadách 

tušové malby, a jak se do ní promítá asijská estetika a filozofie. Seznámíte se s materiály a 

nástroji pro malbu. A potom se dáte do práce. Tedy do zábavy. Naučíte se základy malby 

bambusu - Otce tušové malby.  

ORCHIDEJ 

Orchidej je jemná a elegantní. Tato křehká svůdnice čeká jenom na vás! Naučíme se v tušové 

malbě stínovat květiny - naučíme se pravidla malby orchideje - Matky tušové malby.  

LOTOS 

Dozvíte se mnoho o zásadách tušové malby, a jak se do ní promítá asijská estetika a filozofie. 

Lotos je symbolem čistoty, protože vyrůstá z bahna, ale sám je čistý voní. Proto je lotos 

symbolem čistoty nejen v Číně a v Japonsku, ale byl jím již v antickém Římě. 

SAKURA 

Pojďte se naučit malbu sakury a švestky, jež je symbol naděje a znovuzrození, stejně jako 

pomíjivosti světa. Díky ní se naučíme malbu stromů i skladbu květů.  

PTÁČCI 

Už umíme namalovat rostliny, a teď se naučíme obohatit náš obraz o pohyb, který symbolizují 

opeřenci. Naučíme se postupy, jak oslavit život spolu s rozvernými ptáčky. 
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BOROVICE 

Borovice je symbolem odolnosti a dlouhověkosti, je to jeden ze "tří přátel zimy". Během malby je 

kladen důraz na jednoduchost a harmonii s přírodou. Důležitější než výsledek je samotný proces 

práce, který napomáhá být Teď a Tady. Naučíme se vytvářet stromy - první krok k malbě krajiny. 

Součástí kurzu je nezbytná teorie, ale hlavně se bude malovat a dozvíte se řadu fíglů a triků. 

 

PIVOŇKA 

V čínské a japonské kultuře se pivoňka spojovala s mužským principem jang, bohatstvím a vysokým 

společenským postavením. Od básníků si vysloužila mnoho poetických pojmenování, ale třeba Marco 

Polo ji nazval růží velkou jako hlávka zelí. Kvete-li pivoňka bohatě, přináší štěstí a lásku. 

 

RYBY 

Zaměříme se na motiv čínských kaprů. Jeden kapr symbolizuje dosažení vysokých cílů a úspěch a má 

pomáhat v kariérním růstu. Proč? Dozvíte se na kurzu! Dva kapříci ovšem reprezentují i harmonii (jin 

a jang) a manželské soužití.  

 

CHRYZANTÉMA 

Chryzantéma neboli květ podzimního slunce je v čínské kultuře známá jako symbol podzimu a radosti 

z dobré úrody, dlouhověkosti a nesmrtelnosti, dokonalosti, odolnosti a vytrvalosti. Je spojena s 

kultem slunce, protože její květ připomíná planoucí sluneční disk. Je pokládána za čínskou národní 

květinu. 

KOSATEC (IRIS) 

Symbolizuje válečníka a silného ducha (špičaté listy vyrůstající z vody vypadají jako meče). Je mu 

přikládán význam posla dobrých zpráv, sebedůvěry a laskavého srdce. Součástí kurzu je nezbytná 

teorie, ale hlavně se bude malovat a dozvíte se řadu fíglů a triků. 
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