Malířský plenér pro dospělé (malíře i kreslíře)
Město Rokytnice v Orlických horách
pořádá třídenní kurz kresby v prostředí
Orlických hor a třídenní kurz malby
v prostředí Sovích hor (Polsko, okres
Valbřich), který je určený široké veřejnosti amatérským umělcům, kteří si chtějí
vyzkoušet kresbu a malbu v plenéru pod
odborným
vedením
profesionálního
kreslíře a profesionálního malíře.
Tento výtvarný kurz je součástí
projektu Malíři Orlických a Sovích hor,
který spolufinancuje Fond mikroprojektů
v Euroregionu Glacensis v rámci Programu
Interreg V_A Česká republika – Polsko.
Kurs je tedy spolufinancován z prostředků
EU, Města Rokytnice v Orlických horách a
Gminy (obce) Gluszyca v Polsku.

Kurz je pořádán ve dvou třídenních blocích.
První blok – Výuka kresby v plenéru Orlických hor proběhne v termínu 16. 6. – 18. 6. 2017.
Výuku na české straně povede výtvarník Zdeněk Paták.
Druhý blok – Výuka malby v plenéru Sovích hor (v Polsku) v termínu 30. 6. – 2. 7. 2017.
Výuku na polské straně povede akademický malíř Ryszard Berczynski.
Cena obou kurzů na osobu činí: 900,- Kč
(V ceně je zahrnuto lektorné a dále doprava, ubytování, stravování po dobu trvání kurzu a malířské potřeby.)
Hlavní náplní obou kurzů bude vlastní kresba a malba v plenéru. Účastníci si zpřesní své vědomosti o kresbě krajin,
technice kresby a materiálech. Svou práci budou moci konzultovat s vyučujícím, resp. budou pod jeho odborným
vedením. Pro účastníky je zajištěné stravování, nocleh a autobus pro přejezdy po horách. Po celou dobu trvání kurzu
bude přítomen tlumočník do polského jazyka a naopak.
Účastník si zajistí vlastní trojnožku nebo podložku na sezení v přírodě. Kdo má tak s sebou desky ve formátu A3.
Ostatní malířské potřeby zajištěny v rámci projektu.
Konkrétní program víkendových kurzů bude upřesněn po výběru uchazečů.

Zájemci o kurz budou vybráni na základě odevzdané přihlášky.
Přihláška musí obsahovat:
- životopis se zaměřením na dosavadní uměleckou tvorbu (jak dlouho se malbou/kresbou
zabývají, dosavadní zkušenosti, případná účast na soutěžích nebo na výstavách …)
- 5 vlastních prací kreseb nebo maleb zaslaných v elektronické podobě ve formátu JPEG
s minimální velikostí 1024x768.
Podmínka pro výběr uchazeče je účast na obou kurzech!

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: mu.veronika.kepkova@mu.rokytnice.cz

Termín pro zaslání přihlášek do 30. 4. 2017 do 24.00 hod.
více na webových stránkách města:
http://www.rokytnicevoh.cz/informace-pro-verejnost/maliri-orlickych-a-sovich-hor/

