SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA SOBOTNÍ WORKSHOP
"Kaligrafie pro začátečníky"
Krasopis bolí a to co přijde po tvrdé práci, bude nadšení nad výsledkem. Tvořivost je hnací silou.
Ne každá práce má však na konci dne hmatatelný důkaz, který okouzlí. To, co vytvoříte vy sami, nadchne vás i vaše okolí.
Výtvarník Martin Stanovský - průvodce workshopem "Kaligrafie - umění a životní styl" vám poodhalí roušku estetické stránky písma. Řekne vám mnohé o vývoji písma, o prvních rukopisech, o tom, co světu
přinesl i odňal knihtisk. Povypráví vám o různých fontech a abecedách, které provází dějiny lidstva a vynikají jakousi módní
vlnou. Pustí vám videa, na kterých mistři kaligrafie sdělí vašemu zraku vše podstatné. Osobně vám ukáže, jak držet násadku
a jak klást hrot. Vysvětlí vám, jak rozeznávat různé druhy tuší a jak mezi nimi vybírat. Provede vás cvičeními a poradí vám
co zdokonalit, abyste na konci dne odešli s ručně psanou vizitkou, která nebude mít obdoby.
TENTO KURZ JE VHODNÝ PRO NAPROSTÉ ZAČÁTEČNÍKY.
Víte, co je latinka a jak má skutečně vypadat?
Naučíte se základním pohybům, technikám na pomezí písma a ilustrace. Projdete si život písmenka přes slovo až k celé větě.
Naučíte se pozorovat svět, kterému nerozumíme nebo jej pouze neumíme číst.
Naučte se nezbytnému prostředku ke sdělování krásných věcí. Naučte se psát tak, jak jste o tom vždy snili.
Ručně budete tvořit úžasné, osobní a originální nápisy, které vyjadřují nejen holý text, ale i emoce.
Naučíte se používat klíčové pomůcky - tuš, pero, násadky a různé druhy papírů.
Pochopíte, jak důležité je krasopis trénovat.
Co s sebou? Vůbec nic. Veškerý materiál, cvičebnici a další pomůcky vám poskytneme v rámci kurzu zdarma a domů si
odnesete nejen zážitek, ale i vše, co vám poslouží k dalšímu zdokonalování se.
REGISTRACE: hamko@hamko.cz
ÚČASTNICKÝ POPLATEK:
Kč 2.530/os. Zahrnuje veškeré pomůcky.
POČET ÚČASTNÍKŮ:
min 4 osoby / max 10 osob
MÍSTO A ČAS KONÁNÍ WORKSHOPU:
sobota 13. dubna 2019
od 9 - 16 hod
ve školící místnosti hamko cz, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle
www.hamko.cz

