Workshop tušové malby
Kdy? 4. 2. 2021 – 1. 4. 2021
1x za 14 dní čtvrtek od 17:30 do 20:00
Kde? Estonská 500, 101 00 Praha 10-Vršovice
Pro koho je kurz vhodný? Pro všechny milovníky (nejen) čínského umění, ale také pro děti od 10 let –
každý účastník si s sebou může přivést jedno dítě, které bude mít vstup ZDARMA
Cena: 3450,- za všech 5 lekcí
První dvě lekce je možné zakoupit samostatně za cenu 790,- Kč/lekce
"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!
1. malba bambusu
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.
2. malba orchideje
Orchidej je jemná a elegantní. Tato křehká svůdnice čeká jenom na vás! 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 v tušové malbě stínovat květiny - naučíme se pravidla malby
orchideje - Matky tušové malby.
3. malba švestky
Pojďte se naučit malbu švestky, jež je symbol naděje a znovuzrození, stejně jako pomíjivosti
světa.Díky ní se naučíme malbu stromů i skladbu květů. Tato květina, jež skrývá mnohou symboliku,
byla odedávna oblíbená filosofy i estéty Asie. Poznejte proč. Už na vás čeká!
4. malba chryzantémy
Chryzantéma je v Asii velmi oblíbená. Pojí se s ní řada svátků, básní a jinotajů. Díky ní se naučíme
malovat velkokvěté rostliny, ale i stínovat listy a prohloubíme své znalosti kompozice.
Součástí kurzu je nezbytná teorie, ale hlavně se bude malovat a dozvíte se řadu fíglů a triků.
5. malba ptáčků
Už umíme namalovat 4 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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