Tečaj osnov risanja in slikanja z Anamari

Srečevali se bomo v svetli in prostorni Bralnici v 1.nadstropju Centra kulture Španski borci

KDAJ
V ČETRTEK 12.1.2023 ob 17. uri
PRVI OBISK JE BREZPLAČEN
KJE
Center kulture Španski borci
ZALOŠKA CESTA 61
V LJUBLJANI ZRAVEN TRŽNICE MOSTE

TRAJANJE
VSAK ČETRTEK OB 17.URI, JANUAR-MAJ 2023

KAKO SE PRIJAVIM
S sporočilom na anamari.hrup@gmail.com ali s klicem na 041 534 891
PRIJAVE ZBIRAM DO 5.1.2023!
V začetku januarja ponovno odpiram tečaj osnov risanja in slikanja za vse ljubitelje ustvarjalnega
izražanja. Nekateri ste že obiskovali tečaj Zelene urice, ki sem ga vodila v okviru Zavetišča za zavržene
rastline v hostlu Tresor. Takrat so bile naše glavne muze rastline. Tokrat bo tečaj v izključno lastni
izvedbi, kljub vsemu pa so Zavetišče in rastline velik del mojega življenja, tako da bodo rastline zagotovo
še prisotne. Še vedno bodo del postavitev, vendar se bomo posvetili tudi drugim predmetom zanimanja,
kot so osnovna geometrijska telesa, odnosi med figuro in prostorom ter letošnja novost: risanje po
domišljiji. Tečaj je prilagojen individualnemu znanju in interesu, za obiskovanje tečaja ne potrebujete
nobenega predznanja, le dobro voljo in željo po novi izkušnji. Namenjen je vsem, ki si želite ustvarjati in
razvijati svoje sposobnosti pod strokovnim vodstvom v sproščeni družbi. Tečaj vsebuje spoznavanje
risarskih tehnik, ki so podlaga za kasnejše spoznavanje slikarskih tehnik. Namen tečaja je iskanje
lastnega ustvarjalnega izraza skozi različna izrazna sredstva. Na tečaju se spodbuja medgeneracijsko
sodelovanje in izmenjava izkušenj s področja ustvarjalnosti.

Bralnica je del Knjižnice Jožeta Mazovca, zato je dostopna tudi skozi knjižnični vhod

Od januarja do konca maja 2023 se bomo srečevali vsak četrtek v Centru kulture Španski borci zraven
tržnice Moste v Ljubljani. Tečaj bomo zaključili s pregledno razstavo del v Internacionali, razstavnem
prostoru v 1. nadstropju Centra kulture Španski borci!

Preiskusili se bomo tudi v risanju človeške figure

Pričnemo v četrtek, 12. 1. z brezplačnim uvodnim srečanjem med 17.-19.uro. Na tem srečanju bom
praktično prikazala nekaj osnov risanja figure v prostoru, tako da se boste lahko preizkusili v risbi že na
prvem srečanju, izvedeli pa boste tudi vse o programu in poteku tečaja. Tečaj bo potekal do konca maja
in se bo zaključil s skupinsko razstavo študijskih risb in slik. S tečajem bomo nadaljevali v oktobru 2023.
Prijave so obvezne, število mest je omejeno. Prijavite se lahko preko spodaj navedenega elektronskega
naslova ali s klicem na telefonsko številko do 5.1. 2023. Število mest je omejeno!

Tako risanje stola, kot risanje človeške figure med gibanjem ni preprosto. Je pa lahko sproščujoče, saj ima usmerjena pozornost
pri risanju na naše možgane enak učinek kot meditacija

PRISPEVEK
4 OBISKI/1 MESEC: 60€ / 1. mesec 45 €
CELOTNI TEČAJ OD JANUARJA 2023 DO MAJA 2023: 270 € / V PAKETU PRIJATELJSKI POPUST* 225 €
*PRIJATELJSKI POPUST: ČE PRIDETE NA TEČAJ SKUPAJ S PRIJATELJICO ALI PRIJATELJEM VSAK PRISPEVA
LE 50€ MESEČNO

* * *

DRUGI TEČAJI

Individualni tečaj za odrasle in najstnike
Je namenjen vsem, ki želite svoje sposobnosti likovnega izražanja razvijati hitreje in bolj intenzivno.
Prednosti tečaja so v skoncentriranem delu, urnik in tempo dela sta prilagojena posamezniku, učne ure
pa potekajo v intimnem vzdušju mojega ateljeja za Bežigradom v Ljubljani. V toplejšem delu leta je
možnost risanja in slikanja na Ustvarjalnem laboratoriju Krater, zeleni oazi, ki se skriva v opuščeni
gradbeni jami med Dunajsko in Topniško ulico za Bežigradom (https://krater.si/si) ali mestnih vedut na
ulicah starega mestnega jedra ter risanja in slikanja krajine z grajskega hriba. Čeprav je zaželjeno, da se
tečaj izvaja v živo, je v primeru, da se tečaja ne morete udeležiti v živo, možno srečanja izvajati tudi na
daljavo preko Zoom ali Skype aplikacije.

Priprave na sprejemne izpite

Tihožitje s salonarjem, Maja 15 let

Preizkus likovne nadarjenosti na SŠOF, individualni tečaj
Je namenjen kandidatom za sprejem na enega od programov Srednje šole za fotografijo in
oblikovanje. Individualni tečaj lahko poteka vse leto, ali pa intenzivno, dva tedna pred preizkusom
likovne nadarjenosti (predvidoma zadnji teden februarja in prvi teden marca). Na tečaju se sistematično
posvečamo likovnemu izrazu, ploskovno barvnim študijam, risanju po modelu, risanju in slikanju po
domišljiji ter izdelavi 3D modela iz papirja. Na tečaju kandidat spozna osnovne likovne prvine in
elemente ter se jih nauči uporabljati v praksi. Tečaj poteka v mojem ateljeju v središču Ljubljane, urnik je
prilagojen potrebam kandidata.

Priprave na sprejemni izpit na ALUO, smer slikarstvo

Julija Brajnik Volčič, Sedeča ženska figura, risba s tušem, 100x70 cm. Priprave na sprejmne izpite na ALUO

Tečaj je namenjen intenzivnim pripravam na sprejemne izpite na Akademiji za likovno umetnost in
oblikovanje. Na tečaju kandidat osvoji perspektivo, risanje figure v prostoru, razumevanje odnosov med
figuro in prostorom ter prenašanje razmerij in odnosov iz treh dimenzij prostora na dvodimenzionalni
format risbe in slike. Tečaj obsega risanje in slikanje portreta ter figure po živem modelu, risanje in
slikanje tihožitja ter različnih geometrijskih teles v prostoru. Ob koncu tečaja skupaj s kandidatom
izbereva dela za v mapo.
Za prijave in več informacij me lahko kontaktirate na elektronski naslov ali me pokličete po telefonu:

0038641 534 891
anamari.hrup@gmail.com
www.anamarihrup.com

