Výtvarná zahrada
aneb kráse srdce dokořán 10. – 13. 8. 2017
Milí přátelé, již počtvrté si Vás dovolujeme pozvat na výtvarný kurz pod širým karvinským
nebem. Nádherné prostředí zahrady kolem Domu Hnutí Grálu a pozvolna vzkvétající Zahrada
míru nabízejí mnoho malebných zákoutí k odpočinku a umělecké tvorbě. Rádi bychom
společně s Vámi opět strávili několik dní v této oáze pokoje. Letos chystáme:

„Kurz kresby a malování kvašem“
Není důležité, zda máte zkušenosti s malováním. Každý si může hrát s barvami, nechat na
sebe působit přírodu a zkoušet ji přenést na plátno. Každý může rozvíjet smysl pro krásu.
Větší lehkosti tahů Vašeho štětce bude napomáhat akademický malíř pan Jiří Grossmann.
Pan Grossmann vyučuje na uměleckých školách, restauruje fresky a sgrafita a vede ateliéry
různých výtvarných technik.

Kvaš

(O. Coubine)

Kvaš je malířská technika na pomezí akrylu a akvarelu. Kvašové barvy obsahují kvalitní
pigmenty a rozmývají se vodou. Díky příměsi arabské gumy, která má lepivé vlastnosti, jsou
však sytější a hustší než barvy akvarelové („vodovky“). Do kvašových barev se také přidává
běloba. Barvy jsou krycí a rychle zasychají. Během malování lze provádět úpravy. V případě
potřeby se malba může opět rozmýt vodou. Výsledné dílo je matné, části mohou být
průsvitné a jiné plochy téhož obrazu v silné vrstvě.
Podobnou technikou malovali ve starověkém Egyptě na sádrový podklad stěn v hrobkách.
Středověké iluminované rukopisy na pergamenu jsou zdobeny také touto technikou. V 19. a
20. století byly kvaší malovány plakáty, návrhy na výrobky užitého umění, šperky, reklamy,
ilustrace apod. Kvaš si oblíbili např. Henry de Toullouse-Lautrec, Marc Chagall, Alfons Mucha
nebo Zdeněk Burian.

Organizace kurzu
Pořadatel: Kruh Grálu Severní Morava
Podmínky: Kurz probíhá pod širým nebem. V případě horkého nebo chladnějšího
deštivého počasí jsou připraveny vnitřní i venkovní kryté prostory. Po domluvě se kurzu
mohou zúčastnit i děti. Minimální počet je 8 dospělých účastníků.
Cena: 1.850,- Kč (cca 70 eur). V ceně je lektorné, výtvarné pomůcky pro každého účastníka,
strava (3x oběd, 3x svačina, 3x večeře). Cena pro děti bude domluvena individuálně.
Stravování: Letos se o nás bude starat paní Anna Sasaraková, která se zabývá harmonizací
těla i duše. Vytváří patchworkový domácí textil, poskytuje reflexní masáže a připravuje
zdravou a vyváženou stravu podle filosofie „pěti elementů“.
Ubytování: Ubytování si účastníci zajišťují sami, rádi však pomůžeme s vyhledáním a
rezervací (základní cena je přibližně 300 kč/noc). Pro trampsky založené účastníky kurzu
se snažíme připravit možnost stanování přímo na Zahradě míru. V případě zájmu nás
kontaktujte prosím ohledně aktuálního stavu příprav.
Přihlášky: Přihlašujte se prosím do 22. 7. V individuálních případech lze přijmout i pozdější
přihlášky (podle obsazenosti kurzu). Přihlášku považujeme za závaznou. Do 6. 8. je třeba
zaplatit zálohu 500,- Kč, která se v případě odhlášení po tomto datu stává nevratnou
(pomůcky za ni zakoupené si lze vyzvednout). Způsob platby bude upřesněn po přihlášení.
Přihlášky vyřizuje Barbora Knápková (b.knapkova@seznam.cz, 731 692 461).

Program
Kurz začíná ve čtvrtek 10. 8. obědem mezi 12:00 a 14:00. Posledním jídlem je večeře
v sobotu v 18:00. Kromě tvoření nás čeká posezení u ohně. V neděli jsou všichni účastníci
srdečně zváni k účasti na pobožnosti v Domě Hnutí Grálu. Po pobožnosti proběhne
improvizovaná výstava děl. Podrobnější program bude zaslán přihlášeným účastníkům.

Za organizátory srdečně zvou Jan Piechaczek, Ctibor Kyjonka a Barbora Knápková.

