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LETNÍ ŠKOLA V LITOMYŠLI  4. – 15. 8. 2014 
 
 
Sochařský kurz 
 
Studenti se seznámí se základními  principy modelace hmoty a tvaru v prostorové realizaci 
trojrozměrného objektu. Kurz je rozdělen do dvou částí po pěti dnech. V prvním výukovém bloku 
studenti vymodelují kopii hlavy podle sádrového modelu, v druhé části kurzu studenti zhotoví její 
sádrový odlitek. 
 
 
Časový harmonogram: 
 
Pondělí 4.8. / modelování 
10:00 – 12:00   Zadání úkolu, příprava sochařské konstrukce 

teoretické a visuální seznámení s problematikou zadaného úkolu 
13:00 – 18:00  Praktické cvičení – realizace sochařské kopie podle sádrového odlitku v hlíně  

základní rozvrh hmot 
 
Úterý 5.8. / modelování  
8:00 – 12:00  Praktické cvičení – realizace sochařské kopie podle sádrového odlitku v hlíně  

základní rozvrh hmot 
13:00 – 17:00  Praktické cvičení – realizace sochařské kopie podle sádrového odlitku v hlíně 

základní rozvrh hmot, úprava proporcí 
 
Středa 6.8. / modelování 
8:00 – 12:00  Praktické cvičení – realizace sochařské kopie podle sádrového odlitku v hlíně  

úprava proporcí a pohybu 
13:00 – 18:00  Praktické cvičení – realizace sochařské kopie podle sádrového odlitku v hlíně  

úprava proporcí a pohybu 
 
Čtvrtek 7.8. / modelování 
8:00 – 12:00  Praktické cvičení – realizace sochařské kopie podle sádrového odlitku v hlíně  

proporce, detail, celek 
13:00 – 17:00  Praktické cvičení – realizace sochařské kopie podle sádrového odlitku v hlíně 

proporce, detail, celek 
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Pátek 8.8. / modelování 
8:00 – 12:00  Praktické cvičení – realizace sochařské kopie podle sádrového odlitku v hlíně  

finální zpracování povrchu 
13:00 – 17:00  Praktické cvičení – realizace sochařské kopie podle sádrového odlitku v hlíně 

finální zpracování povrchu 
 
 
 
Pondělí 11.8. / zhotovení sádrového odlitku 
10:00 – 12:00   Zadání úkolu, seznámení s problematikou, zhotovení „ztracené“ sádrové   

formy  
13:00 – 18:00  Praktické cvičení, zhotovení „ztracené“ sádrové formy  
 
Úterý 12.8. / zhotovení sádrového odlitku 
8:00 – 12:00  Praktické cvičení, zhotovení „ztracené“ sádrové formy  
13:00 – 17:00  Praktické cvičení, zhotovení „ztracené“ sádrové formy  
 
Středa 13.8. / zhotovení sádrového odlitku 
8:00 – 12:00  Praktické cvičení, výroba sádrového odlitku- odlévání 
13:00 – 18:00  Praktické cvičení, výroba sádrového odlitku- odlévání 
 
Čtvrtek 14.8. / zhotovení sádrového odlitku 
8:00 – 12:00  Praktické cvičení, vysekání odlitku z formy 
 13:00 – 17:00  Praktické cvičení, vysekání odlitku z formy 
 
Pátek 15.8. / zhotovení sádrového odlitku 
8:00 – 12:00  Praktické cvičení, retuš finálního sádrového odlitku 
13:00 – 17:00  Praktické cvičení, retuš finálního sádrového odlitku 
 
17:00   Ukončení kurzu, rozloučení s účastníky 
 
 


