Letní plenér | V krajině ledovce
PROGRAM
Pondělí dopoledne,
příjezd nejpozději do 12
hodin!

pondělí odpoledne

Pondělí večer

Úterý dopoledne

Úterý odpoledne

Úterý večer

Příjezd, ubytování,
dle potřeby oběd ve Vile
Isolde v Račím údolí
/individuálně/

Zdenka Morávková

Tvůrčí krátká seznamovací
aktivita:
“Nakresli mě a ty mi pověz,
kdo jsi”.

Zdenka Morávková

Kdo byl Gerhard Richter, jak
maloval a tvořil? Kde nachází
inspiraci? Kdo byli jeho
příbuzní? A proč je maloval?

Kunsthistorička a malířka
Lenka Kerdová

Portrét, autoportrét, foto album:
Ponoříme se do vzpomínek a
momentek z rodinného života.
Ak. malířka Lenka Kerdová
vám představí zákonitosti a
možnosti portrétu.
Budou v ostré kvalitě nebo se
nám portréty nakonec rozpustí
v mlze?
a) Pokračování práce na
portrétu/fotoalbu
b) Individuální průzkum
krajiny v Račím údolí,
skicování krajiny
Kde to jsme?
Krajina ledovce a co ještě
skrývá místní historie?
Sudety… kdysi a dnes. Jak
sbírat, číst a vidět inspiraci v
krajině a nenápadných
náznacích...
Malba a kresba krajiny,
horizontu.

Středa dopoledne
Výprava do zaniklých vesnic
Hraničky, Hřibová a Zastávka.
Malba a kresba krajiny,
horizontu.
Středa odpoledne
Výprava do zaniklých vesnic
Hraničky, Hřibová a Zastávka.

Kunsthistorička a malířka
Lenka Kerdová

Lenka a Zdenka

Přednáší a vypráví archeolog
Milan Rychlý

Průvodkyně Zuzana
Ouhrabková
- Sbírá příběhy pro
organizaci Post Bellum
Průvodkyně Zuzana
Ouhrabková
- Sbírá příběhy pro
organizaci Post Bellum

Středa večer

Čtvrtek dopoledne

Čtvrtek odpoledne

Čtvrtek večer

Pátek dopoledne

Pátek odpoledne

Společné pečení a pojídání
chleba z venkovní pece na
chleba.
Proč vytvořil Jaromír 99
postavu Aloise Nebela? Co ho
fascinuje a přitahuje na krajině
Jesenicka? Jak jeho práci
vnímají v zahraničí?
Prezentace a debata s
umělcem J99. Ptejte se na
vše, co vás zajímá!
Krátká komentovaná prohlídka
výstavy malíře Antona Petze
(DE) a fotografa Sebastiana
Weiseho (DE) v Tančírně v
račím údolí. /Zdenka
Morávková/
Lom ve Vápenné
- Lom na kámen
- Odraz na vodní
hladině
- Historie kraje
- Těžba a krása
kamene
Alternativou - kresba či malba
podle detailu nalezeného
kamene.
Pozn. možnost koupání :)
Lom ve Vápenné
- Lom na kámen
- Odraz na vodní
hladině
- Historie kraje
- Těžba a krása
kamene
Alternativou - kresba či malba
podle detailu nalezeného
kamene.
Pozn. možnost koupání :)
Místní Jesenické a
Rychlebské legendy,
významné postavy z běžného
života ožívají na vtipných
grafikách ilustrátora Filipa
Raifa.
Malba na rozpracovaných
portrétech a krajinách.
Alternativou: návštěva Zámku
Jánský vrch.
Skicování a malba po cestě
(Kaple Sv. Antonína, Zámek
Jánský vrch, výhledy na
Javorník)
Malba na rozpracovaných
portrétech a krajinách.

Jaromír 99, výtvarník, umělec a
frontman kapely Priessnitz a
dalších hudebních projektů.

Zdenka

Zdenka

Grafik a ilustrátor Filip Raif

Zdenka

Zdenka
Alternativou: návštěva Zámku
Jánský vrch.

Skicování a malba po cestě
(Kaple Sv. Antonína, Zámek
Jánský vrch, výhledy na
Javorník)
Světlo:
Tvorba autorské lucerny,
jednoduchého lampionu a
výprava na malebný hřbitov v
Zálesí a na místo zničeného
kostela Sv. Barbory tamtéž.
Prohlídka nové site-specific
instalace umělců REZ.
Zanechání lampionů/lucerny
na místě.

Pátek večer

Sobota dopoledne

Sobota odpoledne

Sobota večer
Neděle ráno + dopoledne

Světlo:
Tvorba autorské lucerny,
jednoduchého lampionu a
výprava na malebný hřbitov v
Zálesí na místo zničeného
kostela Sv. Barbory tamtéž.
Prohlídka nové site-specific
instalace umělců REZ.
Zanechání lampionů/lucerny
na místě.
Emoce, vrstvy, stírání, rytí:
Abstraktní malba inspirovaná
technikou G. Richtera.
Co vše si odnáším za
myšlenky, emoce, prožitky z
této krajiny? Práce s barvou,
tekutostí, špachtlemi, litím
barvy a rytím do podkladu.
Dokončování započatých děl.
Instalace dočasné výstavy v
parku Tančírny.
V případě špatného počasí
uvnitř.
Instalace výstavy + vernisáž +
společný oheň
Rozloučení
Balení + odjezd

Zdenka

Zdenka

Zdenka + účastníci

všichni
všichni

Pozn. Změna programu vyhrazena. Změny mohou nastat zejména s ohledem na počasí.
ANOTACE:
7. 8. – 13. 8.
Experimentální a malířský plenér pro všechny, kteří chtějí hledat inspiraci v příbězích, v malebné a tajemné
krajině a ve výjevech z pradávného rodinného fotoalba. Zkusíme si abstrakci, hledání tváře v portrétu,
prolneme se s krajinou. To vše v symbolickém prostředí Sudet, kde kdysi dávno plul ledovec a později ho
omývaly dějiny 20. století. Ateliérem a zázemím nám budou Rychlebské hory - hory ticha zastavení, údolí
Račího potoka, okolní vyhlídky i prostředí secesní Tančírny. Dílnu povede Zdeňka Morávková a hosté.

Cena: 4200 Kč / 1 osoba / 1 týden (v ceně je zahrnuto odborné vedení, večerní přednášky, část výtvarného
materiálu; v ceně NENÍ zahrnuto ubytování, strava. Místo k ubytování a stravování bude doporučeno.)
Rezervace: nutná

