
MALOVÁNÍ NA STATKU

KURZY NA STATKU PŘEDSTAVUJÍ:

 6 HODIN VÝUKY NA MALEBNÉM STATKU

Máte umělecké touhy ale nevíte jak začít? Zatoužili jste 
někdy zachytit na papír kouzlo okamžiku a atmosféru místa? 
Chcete si osvojit základní akvarelové techniky nebo 
prohloubit výtvarné znalosti a dovednosti?

Kurz bude probíhat v prostorách památkového historického statku, 
který se Vám pro tuto příležitost otevře. Tento zemědělský dvůr 
Vám nabídne mnoho kouzelných zákoutí ke ztvárnění.

LEKTORKA: Jitka Skočková
 

Jitka Skočková vystudovala užitou grafiku na SUPŠ v Uherském
Hradišti a pak malířský ateliér pod vedením prof. Jiřího
Načeradského na Fakultě výtvarných umění při VUT v Brně. Od
té doby maluje a vystavuje. Její obrazy najdete na webových
stránkách a instagramu. Má dlouholetou pedagogickou praxi
díky působení na SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí, od roku
2020 pořádá soukromé výtvarné kurzy ve svém ateliéru
Výtvarný ateliér Abácie.

PŘIHLÁŠKY A DALŠÍ KURZY NAJDETE NA
WWW.VZDELAVANINAMIRU.CZ/KURZY-NA-STATKU

 
anebo rovnou zde:

SOBOTA 13. SRPNA 2022
od 9:30 do 16:30 hodin s pauzou na oběd

 

Cena 1600,-Kč vč. DPH.
(možno též realizovat pro skupiny či firmy)

 
S ohledem na charakter akce se tato koná pouze za pěkného 

počasí! V případě pochybností nás kontaktujte.

Autentickou akvarelovou kresbu statku namalovala Jitka Skočková, 2022

(akvarel)

Kontakt na pořadatele: Jitka Vlčková Barboříková, jitkabarborikova@seznam.cz

WWW.VZDELAVANINAMIRU.CZ

Vyzkoušíte si práci s akvarelem a různé kresebné techniky.
Naučíte se, jak funguje lineární, barevná i vzdušná perspektiva.
Dozvíte se, co jsou krajinné plány, ujasníte si kompozici.
Prakticky vyzkoušíte malbu a kresbu přírody i staveb.

6 hodin výuky malby pod odborným vedením lektorky
individuální přístup
veškerý výtvarný materiál (papíry, tužky, rudky, uhly, akvarelové barvy, štětce,
pastelky, pastely); můžete si ale vzít i vlastní barvy a štětce, chcete-li
občerstvení a lehký oběd
pobyt v památkově chráněném statku s možností prohlídky
certifikát o absolvování kurzu
s sebou si odnesete vlastní malbu akvarelovou technikou, kresebné skicy a studie

Zachytit do kreseb můžete např. malebná zákoutí statku z roku 1869 jako jsou
např. staré roubené stavby, meandr potůčku, vnitřní dvůr, staré vrby, ovocné
stromy, kamennou stodolu a další detaily místa. 

V ceně je zahrnuto: 

Kurz je určen pro 5-10 účastníků a koná se na statku v Kladerubech (okr. Vsetín). 

Bližší informace Vám budou zaslány po přihlášení a naplnění kapacity kurzu.

http://www.dvur-kladeruby.cz/
https://jitkaskockova.name/
https://jitkaskockova.name/
https://www.instagram.com/jskockova/
https://www.vytvarny-atelier-abacie.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXil6j0k4NgS6qJa64qpafMg59XMaNj-KB6WtnzxE15dO_eA/viewform
mailto:info@vzdelavaninamiru.cz

