
Malba akvarelem podle Liane Collot d´Herbois 

Zážitek z barev, které vzniknou z pohybu mezi světlem a tmou 

Umělecký seminář s Janou Koen 

Téma: Cihlová barva 

 

V tomto týdnu se ponoříme do světa barev a jejich duchovních zákonitostí.                                       

Proces  malování se tak pro nás stává  nejen duševním zážitkem ale i cestou poznání.                         

Tak si můžeme  působením  barev a svou vlastní kreativitou nabudovat duševní i fyzické síly a zažít 

radost ze společného malování. Cílem není perfektní obraz, ale proces, jak k němu dojít. 

První dva dny malujeme uhlem (není to kresba, ale malování uhlem roztíráním dlaněma, abychom 

získali plošný základ) Na tomto cvičení se naučíme chápat působení světla a tmy  a to nás přes cílený 

pohyb povede ke vzniku příslušné barvy. Tu pak nanášíme ve velkých barevných závojích na napnutý 

papír. Motiv, který začne vystupovat jakoby z tajemné barevné mlhy, pak můžeme postupně 

zviditelnit. Tento způsob malování je pravý balsám na duši. 

Přineste si prosím ssebou: 6 malých skleniček na barvy, 2 větší sklenice na vodu, Hadřík na 

otírání barvy a štětců. 

2 specielní ploché štětce Da Vinci č. 20 a 24, které mohu na požádání obstarat (cena ca. € 53,-), 

Topolové  desky na malování, pětkrát příčně klížené o velikosti 60 x 80 cm,  

(cena ca. € 10,-)pokud si je zavčas objednáte. 

Materiál, který je v ceně kurzu:  akvarelové barvy, uhlíky, akvarelový papír a specielní papír 

pro práci s uhlíkem, a malířské stojany.  

Datum:  od soboty 30. 06. do soboty 07. 07. 2018 

Doba:   denně od 09:00 do 18:00 hod. (2 hod. polední přestávka) 

Cena:  € 260,- za seminář, barvy, uhlík a papír 

Extra cena  (ca.€ 8,- - 10,- )za klížené desky a za 2 štětce da Vinci (ca. € 53,-), pokud si je u mě objednáte.  

Místo konání:  Bratislava, Hattalova 12/A, sídlo SAS 

Ubytování: V případě potřeby v AGAPÉ ve Sv. Júri (cena za 1 noc € 10 – 15,-): předem u mě objednat 

Závazné přihlášky a platba: do 16. 06. 2018 (prosím o včasné přihlášení, poněvadž musím zavčas 

obstarat veškerý materiál) 

Jana Koen Tel: 0043 699 1 954 60 30 

Email: jana.koen@aterlier-lindenbaum.at 

Platba: € 260,- na konto  Jana Koen, Erste Bank 

IBAN       AT16 2011 1286 2750 24 00          

BIC GIBAATWWXXX  (heslo: malování, cihlová barva) 

mailto:jana.koen@aterlier-lindenbaum.at

