2021-22. OLAJFESTÉSZETI KURZUS
A havonta gondosan felépített egynapos kurzus (szombaton 10.00 -tól 18.00ig) az olajfestészeti eszközök megfelelő használatától az olajfestés alapvető
eljárásain át az önálló alkotómunkához szükséges művészi látásmód
kialakításában nyújt inspirációt. Célunk valamennyi résztvevőnk személyes
képességeinek, kreativitásának, egyéni látásmódjának kibontakoztatása.
A kreatív, intuitív képalkotási módszerek és az olajfestési technikák
megismerésére nyitott jelentkezőket várunk. Előképzettség nem szükséges,. A
kiscsoport – max. 10 fő – lehetőséget ad az egyéni támogatásra, és a személyes
kapcsolatok kialakulására is. Kezdő szinttől az amatőr művészekig várjuk a
résztvevőket.
Az alapvető olaj-festési technikák ismeretén, az alapanyagok- és eszközök
használatán túl, egy olyan kreatív alkotói folyamat részesei leszünk, ahol egy
farost lemez (vászon) alapozásától a fény-árnyék, tónusok, fény és színek
kapcsolatán keresztül eljutunk az önálló képalkotásig.
A gyakorlatok, kísérletezések során egyedi technikákat, műhelytitkokat is
elsajátíthatunk, új nézőpontokat ismerünk meg, melyekkel saját eszköztárunkat
bővíthetjük a további önálló alkotáshoz.
A nap folyamán az önálló munkán keresztül egy külső, és egy belső
megismerési folyamatot élhetünk át folyamatos konzultációval, egyéni, és közös
megbeszéléssel (képnézés) párosítva.
ÉVES TEMATIKA:
Három ciklus-három nagy téma- az év körforgását követve
1./ ŐSZI ciklus:
alapszín + ábrázolás: okker színvilága + Szent Mihály erői
Első alkalom: szeptember 25-én.
2./ TÉLI ciklus:
alapszín + ábrázolás: testszín (barack)világa + a születés erői
3./ TAVASZI ciklus:
alapszín + ábrázolás: arany színvilága + a feltámadás erői

Előképzettség
Kurzus
időtartama
Részvételi díj,

Bővebb
információ
Kurzus helyszíne

Nem szükséges
10.00-18.00 (7 óra)
• Teljes részvétel díj: 17 000 Ft
• Magas színvonalú műhelymunka tapasztalt művész vezetésével
• Kizárólag kiscsoportban történik az oktatás (minimum 7, maximum 10
fő
Bővebb információért bátran keressen!
Tel.: +36 30 470 11 49
E-mail:nathaliegrekofski@gmail.com
II.. kerület Kolosy tér és a Komjádi uszoda között

A korlátozott létszám miatt előzetes regisztráció feltétlenül szükséges
- 10.00 kor : kezdés egy nyitókörrel és egy előadással. Így érdemes egy kicsit
korábban megérkezni.
Mire lesz szükség?
- Legalább egy darab SÖTÉT -, és két darab VILÁGOS alapozott
farostlemezre, vagy vászonra lesz szükség.
- Ecsetekre, olajfestékekre, festőszerre, (papírra, és ceruzákra), festő szalagra,
vagy barna ragasztó szalagra lesz szükség.
- Esetleg egy darab fólia jó lenne, hogy ezzel védenjük az asztalt, vagy/és a
padlót, ahol az ember fest.
- Ha vannak a témához érdekes képek, festmények, inspiráló szövegek, vers,
vagy bármi, azt is nagyon jó lenne ha hozna magával.
- Ebédszünet: 13.00 -14.00
-17.00 körül befejeznénk egy képnézéssel, és egy záró beszélgetéssel.
A műhelymunka vezetőjéről:
Grekofski Nathalie építész, művész, kutató 30 évóta foglalkozik antropozófiával. Makovecz
Imrével dolgozott tizenöt éven át 2011-ig. Szabad idejében Makovecz Imre, Kampis Miklós, és
Kálmán István által létrehozott
Szabad Oktatási Fórum antropozófián alapuló
továbbképzésen-, a Szabad Gondolat Házában hirdetett előadásokon, eseményeken vett részt,
ikonokat fest hagyományos technikával, négy évig a NAPÚT művészeti akadémián festett,
olajfestményeket készít, festészeti kurzust tart. Több antropozófiá alapuló csoportban aktívan
dolgozik most (A Szabadság Filozófiája, Irene Diet csoport,...) Előadásokat tart franciául, és
magyarul egyaránt az organikus építészetről- és lehetséges jövőjéről, illetve Makovecz Imre
antropozófiai alapuló munkásságáról Magyarországon, és külföldön. Autodidakt módon a
művészeten keresztül törekszik átadni az élet tapasztalatait, és egyúttal érzékelhetővé, és
láthatóvá tenni mások számára annak tiszta forrását.

Dátumok:

ELSŐ ALKALOM:

ŐSZI CIKLUS: első alkalom:

2021. szeptember 25-én

2021. szeptember 25-én

2021. október 16-én
2021. november 20-én
TÉLI CIKLUS:

2021. december 18-én
2022. január 23-án
2022. február 18-án

TAVASZI CIKLUS:

2022. március 19-án
2022. április 23-én
2022. május 21-én

2022. július: közös kiállítás

2022 augusztus: 3-5 nap festészeti tábor

