
 

 

 

LETNÍ ŠKOLA V LITOMYŠLI, 13. – 17. 7. 2015 
(vhodné i pro případné uchazeče o studium na Fakultě restaurování) 

 

 

KURZ KRESBY A MALBY 
 

Obsah kurzu je zaměřen na studium kresby a procvičení malířských schopností.  

Seznámení s problematikou kresby, lineární perspektiva, kresba jednoduchých geometrických 

tvarů, působení světla stínu - modelace.  

Praktické cvičení, výstavba složitějšího kompozičního celku - zátiší, (přírodní uhel). 

Seznámení s problematikou výstavby zátiší barvou, materiálová studie jednoduchých 

předmětů (akvarel).  

Praktické cvičení, kresba složitějšího kompozičního celku - zátiší, rozlišení materiálů 

(tempera). 

 

Časový harmonogram: 

Pondělí 13.7.  10:30 – 18:00 (pauza na oběd) 

Úterý  14.7.    8:00 – 18:00 (pauza na oběd) 

Středa  15.7.    8.00 – 18.00 (pauza na oběd) 

Čtvrtek   16.7.    8.00 – 18.00 (pauza na oběd) 

Pátek  17.7.    8.00 – 13.00   

 

Kurzisté si přivezou vlastní kreslířské a malířské pomůcky – přírodní uhel, plastická guma, 

sada akvarelů, 3 (a více) štětce na akvarel, vlasové kulaté špičaté, minimálně velikost č. 8, č. 

12 a plochý č. 10. Papíry budou k dispozici. 

 

Vedoucí kurzu: MgA. Lukáš Tůma, doc. Tomáš Lahoda, ak. mal. 

Cena kurzu kresby a malby: 1 000,- Kč/osoba/týden 

 

 

SOCHAŘSKÝ KURZ 
 

Studenti se seznámí se základními principy modelace hmoty a tvaru v prostorové realizaci 

trojrozměrného objektu.  Studenti vymodelují kopii hlavy v hlíně podle sádrového modelu. 

Zadání úkolu, příprava sochařské konstrukce, teoretické a vizuální seznámení s problematikou 

zadaného úkolu, základní rozvrh hmot, úprava proporcí a pohybu. 

 

Časový harmonogram: 

Pondělí 13.7.  10:30 – 18:00 (pauza na oběd) 

Úterý  14.7.    8:00 – 18:00 (pauza na oběd) 

Středa  15.7.    8.00 – 18.00 (pauza na oběd) 

Čtvrtek   16.7.    8.00 – 18.00 (pauza na oběd) 

Pátek  17.7.    8.00 – 13.00   



 

 

Vedoucí kurzu: Miroslava Němcová, ak. soch.,  MgA. Pavel Hošek  

Cena sochařského kurzu včetně materiálu a nářadí: 1300,- Kč/osoba/týden 

 

Pro omezený počet účastníků je možné zajistit ubytování ve studentské koleji v Litomyšli. 

Cena za ubytování 200,- Kč /osoba/noc. 

 

Závazné přihlášky zasílejte e-mailem do 25. 6. 2015, do 15 hodin na adresu 

pavla.novakova@upce.cz. Do uvedeného termínu je rovněž třeba v kanceláři fakulty 

(Jiráskova 3, Litomyšl) uhradit účastnický poplatek.  

Pro zařazení účastníka do kurzu rozhoduje pořadí došlých přihlášek. V textu e-mailu uveďte 

jméno účastníka, rok narození, adresu bydliště, telefonní a e-mailový kontakt a název 

zvoleného kurzu.  

 

Předpokládaný sraz účastníků obou kurzů je v pondělí 13. 7. 2015 v 10 hodin v hlavní budově 

Fakulty restaurování, Jiráskova 3, Litomyšl.  
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