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ZAHRADA BROUMOV 2011

1. – 7. 8. 2011

LETNÍ VÝTVARNÝ KURZ PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
Agentura pro rozvoj Broumovska pořádá v letních měsících týdenní výtvarnou dílnu, vedoucí k hlubokému prožitku barvy. Při samém malířském procesu budete
„oživovat“ barvu a tak si posilovat své životní a duševní síly. Během semináře se naučíte poznávat fenomén barvy vycházející z Goethovy Nauky o barvách v technikách akvarelu: do mokrého podkladu, polosuchého i vrstveného akvarelu. Skici a motivy můžete zachycovat suchým pastelem a přírodním uhlem. Do barevného
světa integrujete černou a bílou, reprezentující prasíly – světlo a temnotu. Zažijete, jak barva sama je nositelkou tvaru, vytváří formu a rozvinete si tak cit pro barevnou perspektivu. Kurz je určen nejen pro budoucí a současné studenty škol, ale i zájemce s pozitivním vztahem k výtvarné tvorbě. Týdenní kurz bude zakončen
vernisáží výstavy prací ve veřejně přístupných výtvarných prostorech.
CENA KURZU:

2 650 Kč

(včetně ubytování, kompletních pomůcek k tvorbě, lektora a vstupného na akce pořádané Agenturou pro rozvoj Broumovska)
NÁZEV KURZU:

BARVA JAKO PROJEV DUŠEVNOSTI PŘÍRODY A CELÉHO KOSMU
LEKTOR: Eva Vejražková (*1956 Boskovice)
Vystudovala SUPŠ v Uherském Hradišti a AVU v Praze. Po studiu na Akademii se živila jako asistent animátora ve Studiu Jiřího Trnky. Od roku 1988 byla na volné noze
a spolupracovala výtvarně v přípravně i jako animátor v tužce se soukromími studii AAA a u sedmi skal. Patnáct let vede Výtvarné studio pro děti a mládež v Jinonicích, kde připravuje individuálně děti na zkoušky na výtvarné školy. Dále osm let působí v Semináři pro budoucí waldorfské učitele, učící metodiku malby, kresby a
modelování. Momentálně druhým rokem učí na vyšším stupni výtvarnou výchovu, dějiny umění a modelování. Výstavy: 1986 – 2008 uspořádala 15 samostatných
výstav a v letech 1986 – 2001 se účastnila dalších 15 výstav.
KDE:			
MAX. POČET ÚČAČASTNÍKŮ:
VĚKOVÁ KATEGORIE:
POŘÁDÁ:			

Klášterní zahrada* v Broumově (nádherné a inspirativní prostředí)
11 (rezervace je možná do 15. června)
18+, 16 – 18 (pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce)
Agentura pro rozvoj Broumovska o. s.

Kontaktní osoba: Kateřina Martincová / 734 570 141/ katerinam@broumovsko.cz
!!! Rezervace možné e-mailem i telefonicky. Zaplacení zálohy ve výši 1.000 Kč !!!
Agentura pro rozvoj Broumovska o.s., sídlo: Klášterní 1, 550 01 Broumov. IČ: 26652021
Tel.: +420 491 521 283, agentura@broumovsko.cz.
http://nase.broumovsko.cz, http://aprb.broumovsko.cz

