
Restaurtitofi v tete uli ztijemce malifskou abecedu 
Zdenek Seiner 

Fakulta restaurovanf Univerzi
ty Pardubice pripravila pro za
jemce o studium i vefejnost 
na dva cervencove tydny spe
cialnf letnf skoly. Tfinact pfihla
senych ucastnfku ma moznost 
zdokonalit se v kresbe, malbe 
a dalsfch vytvarnych technikach. 

Faku lta restauroviinf tak nabf
zf ziijemcum a pffpadnym ucha-

zecum 0 studium tez zvysil sance 
na uspech pfi prijfmacfm ffzenf 
v pffStfm roce. Ku rz je pri marne 
urcen pro studenty a absolventy 
specia li zovanych strednfch skol 
a gymm1zif, prihlasit se mohli 
ale i zajemci z laicke verejnosti. 

Pro 13 zajcmcu tak fakulta 
otevrela dva moduly. Prvnf mo
dul A je urcen pro zacatecnfky 
a zaca l oct 9. cervence. ucastnfc i 
se seznamujf s malfi'skymi tech-

nikami , perspektivou, stfnova
nfm , kompozicnfm resenfm 
a formalnfmi proporcemi . Kro
me kresby zatisf budou pracovat 
i s zivym modclcm a krcslit fi
g uru . v malhe se zamerujf 
na techniku akvarelu na papfru 
a techniku temperove malby. 

, Faku lta v predchozfch letech 
pofiidala jiz dve letnf skoly. 
V tomto dvoutydennfm rozsahu 
je to vsak poprve a zda se, ze 

i atraktivnejsf," ffka prof. To
mas Lahoda, lcktor kurzu. 

Mezimirodni rozmer 
, ucastnfci k nam prichazej f 

s ruznymi zkusenostmi a doved
nostmi a nasf snahou jc, v pHpa
de uchazecu o studium, pfiblfzit 
je urovni pozadovane ll pfijfma
cfch zkousek. Letos mame neko
lik z~jemcu take ze Slovenska. 
Nase letnf skola tak vlastne zfs-

kava mezinarodnf rozmer," do
dal akademicky malfi' Laboda. 

Modul B je urcen pro mfrne 
pokroCile. Na uvod se ucastnfci 
kurzu seznamf s teorif barev, 
pokracovat budou malbou v ple
ncru a budou plnit dal sf praktic
ke ukoly. Zajemci o studium 
na fakulte restaurovanf, kon
kretne o studium oboru Restau
rovanf a konzervace kamene 
a souv isejfcfch materialu , mo-

hou vyuZft moznosti modelova
nf busty podle ziveho modelu. 

Pri kurzech se mohou jejich 
ucastnfci seznamit s dalsfmi Cin
nostmi litomyslske fakulty re
staurovanf, predevsfm s nejno
vcjsfmi poznatky z vyzkumu 
a pouzfvanych technik a techno
logif pfi peci o kulturnf dedictvf. 
Obe letnf skoly jsou v prostorach 
Fakulty restaurovanf Univerzity 
Pardubice v Litomysli. 
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Fakulta restaurování Univerzity Pardubice připravila pro zájemce o studium i veřejnost na dva 
červencové týdny speciální letní školy. Třináct přihlášených účastníků má možnost zdokonalit se v 
kresbě, malbě a dalších výtvarných technikách. 
 Fakulta restaurování tak nabízí zájemcům a případným uchazečům o studium též zvýšit šance 
na úspěch při přijímacím řízení v příštím roce. Kurz je primárně určen pro studenty a absolventy 
specializovaných středních škol a gymnázií, přihlásit se mohli ale i zájemci z laické veřejnosti. 
 Pro 13 zájemců tak fakulta otevřela dva moduly. První modul A je určen pro začátečníky a 
začal od 9. července. Účastníci se seznamují s malířskými technikami, perspektivou, stínováním, 
kompozičním řešením a formálními proporcemi. Kromě kresby zátiší budou pracovat i s živým 
modelem a kreslit figuru. V malbě se zaměřují na techniku akvarelu na papíru a techniku temperové 
malby. 
 „Fakulta v předchozích letech pořádala již dvě letní školy. V tomto dvoutýdenním rozsahu je to 
však poprvé a zdá se, že i atraktivnější,“ říká prof. Tomáš Lahoda, lektor kurzů. 
 
Mezinárodní rozměr 
 
„Účastníci k nám přicházejí s různými zkušenostmi a dovednostmi a naší snahou je, v případě 
uchazečů o studium, přiblížit je úrovni požadované u přijímacích zkoušek. Letos máme několik 
zájemců také ze Slovenska. Naše letní škola tak vlastně získává mezinárodní rozměr,“ dodal 
akademický malíř Lahoda. 
 Modul B je určen pro mírně pokročilé. Na úvod se účastníci kurzu seznámí s teorií barev, 
pokračovat budou malbou v plenéru a budou plnit další praktické úkoly. Zájemci o studium na fakultě 
restaurování, konkrétně o studium oboru Restaurování a konzervace kamene a souvisejících 
materiálů, mohou využít možnosti modelování busty podle živého modelu. 
 Při kurzech se mohou jejich účastníci seznámit s dalšími činnostmi litomyšlské fakulty 
restaurování, především s nejnovějšími poznatky z výzkumu a používaných technik a technologií při 
péči o kulturní dědictví. Obě letní školy jsou v prostorách Fakulty restaurování Univerzity Pardubice 
v Litomyšli. 
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