Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel
v Praze 1, U Půjčovny 1274/9

Nabídka večerních kurzů
výtvarných a řemeslných činností
Ve školním roce 2012/13 opět nabízíme žákům, studentům i dospělým večerní kurzy ve výtvarných a
řemeslných oborech.
Kurzy organizujeme každý školní rok, konají se jedenkrát týdně, obvykle od 17:00 hodin ve školních ateliérech
a dílnách VOŠTŘ a SUŠTŘ, U Půjčovny 1274/9, 110 00 Praha 1
Do kurzu se můžete přihlásit (po dohodě s lektorem i v průběhu konání kurzu) elektronickou poštou příp.
telefonicky - viz níže uvedené adresy lektorů nebo při osobní návštěvě v době konání kurzu.
Výši školného a číslo účtu pro úhradu obdržíte u lektora; platba v hotovosti je možná.

Ve školním roce 2012/2013 nabízíme tyto večerní kurzy:
Přípravné kurzy kreslení a malování - akt a portrét, velký i malý formát, konzultace domácích prací, příprava
portfolia (3 hodiny lekce, celkem 17 lekcí)
lektor MgA. David Pešat a MgA. Adam Štech
david.pesat@textilniskola.cz
721 822 245
den konání: středa od 17:00 hod.
kreslírna - učebna č. 209, 2. Poschodí
Teorie umění 20. století - tématické okruhy jsou netradiční formou zaměřeny pro kompletní pochopení umění
2. poloviny 20. stol. a současného umění v návaznosti na celkový vývoj evropského umění a kultury od antiky
po současnost.
lektor MgA. David Pešat a Bc. Filip Jakš
david.pesat@textilniskola.cz
721 822 245
den konání: čtvrtek od 18:00 hod.
kreslírna - učebna č. 106, 1. poschodí
Ručně paličkovaná krajka - základní techniky a vzorníky, vytvoření oděvní krajky, dárkového nebo jiného
předmětu, např. stolování.. Seznámení s historickou krajkou. Kurz mohou navštěvovat začátečníci i pokročilí,
děti i dospělí zájemci.
lektorka: Věra Holomečková
vera.holomeckova@textilniskola.cz
604 631 188
den konání kurzu: pondělí od 17:00 hod. do 19:00 hod.
učebna č. 303, 3. poschodí
Košíkářské techniky - práce s vrbovým proutím, pedikem a dalšími rostlinnými pletivy, vytvoření užitného
předmětu
lektor dr. Petr Stránský
petr.stransky@textilniskola.cz
777 256 813
den konání kurzu: středa od 17:00 hod. do 20:00 hod.
košíkářská dílna v suterénu budovy školy
Výtvarné kurzy kresby a malby - malířské techniky včetně olejomalby
lektorka: Andrea Stříbrná-Forsterová, akademická malířka
forsterova@seznam.cz
775 605 603
dny konání kurzů: v úterý nebo ve čtvrtek vždy od 18:00 hod. do 20:00 hod.
kreslírna č. 209, 2. poschodí
Informace o kurzech poskytnou lektoři uvedení v kontaktech příp. pracovnice studijního oddělení (telefon: 224
218 850, 224 211 491)

