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LETNÍ ŠKOLA V LITOMYŠLI  4. – 15. 8. 2014 
 
 
Kurz malby a kresby  
 
 
Kurz je rozdělen do dvou částí po 5 dnech. Obsah první části je zaměřen na procvičení malířských 
schopností. Druhá část kurzu bude zaměřena na studium kresby. 
 
 
 
Časový harmonogram: 
 
Pondělí 4.8. / malba 
10:00 – 12:00 Zadání úkolu, seznámení s problematikou, praktické cvičení- studie 

jednoduchých předmětů (akvarel) 
13:00 – 18:00  Praktické cvičení- studie jednoduchých předmětů (akvarel) 
 
Úterý 5.8. / malba 
8:00 – 12:00 Zadání úkolu, seznámení s problematikou, praktické cvičení - barevná studie 

větší kompozice (akvarel) 
13:00 – 17:00  Praktické cvičení - barevná studie větší kompozice (akvarel) 
 
Středa 6.8. / malba 
8:00 – 12:00 Zadání úkolu, seznámení s problematikou výstavby zátiší barvou (suchá 

tempera) 
13:00 – 18:00  Praktické cvičení- malba zátiší (suchá tempera) 
 
Čtvrtek 7.8. / malba 
8:00 – 12:00  Zadání úkolu, seznámení s problematikou, praktické cvičení- malba zátiší,  

materiálová studie 
13:00 – 17:00  Praktické cvičení- malba zátiší, materiálová studie (suchá tempera) 
 
Pátek 8.8. / malba 
8:00 – 12:00  Zadání úkolu, seznámení s problematikou, praktické cvičení- malba zátiší,  

materiálová studie 
13:00 – 17:00  Praktické cvičení- malba zátiší, materiálová studie (suchá tempera) 
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Pondělí 11.8. / kresba 
10:00 – 12:00   Zadání úkolu, seznámení s problematikou, lineární perspektiva  

(přírodní uhel) 
13:00 – 18:00  Praktické cvičení, kresba jednoduchých geometrických tvarů, působení světla  

stínu- modelace (přírodní uhel) 
 
Úterý 12.8. / kresba 
8:00 – 12:00  Zadání úkolu, seznámení s problematikou, praktické cvičení, výstavba  

složitějšího kompozičního celku- zátiší (přírodní uhel) 
13:00 – 17:00  Praktické cvičení, výstavba složitějšího kompozičního celku- zátiší 

(přírodní uhel) 
 
Středa 13.8. / kresba 
8:00 – 12:00  Praktické cvičení, kresba složitějšího kompozičního celku- zátiší, rozlišení  

materiálů (přírodní uhel) 
13:00 – 18:00  Praktické cvičení, kresba složitějšího kompozičního celku- zátiší, rozlišení  

materiálů (přírodní uhel) 
 
Čtvrtek 14.8. / kresba 
8:00 – 12:00  Zadání úkolu, seznámení s problematikou, praktické cvičení, studijní kresba  

podle sádrového modelu, (přírodní uhel) 
13:00 – 17:00  Praktické cvičení, studijní kresba podle sádrového modelu, proporce,  

modelace, světlo/ stín (přírodní uhel) 
 
Pátek 15.8. / kresba 
8:00 – 12:00  Zadání úkolu, seznámení s problematikou, praktické cvičení, studijní kresba  

podle sádrového modelu (rudka) 
13:00 – 17:00  Praktické cvičení, studijní kresba podle sádrového modelu, proporce,  

modelace, světlo/ stín (rudka) 
 
17:00   Ukončení letní školy, rozloučení s účastníky 
 


