Seminár čínskej čajovej kultúry a čínskej kaligrafie ( 1 )
中国茶艺文化与中国国画学习培训( 一 )
Hovorí sa že kúpeľ osvieži telo , ale čaj
osvieži myseľ. Čínsky čaj, jeho pestovanie
aj príprava a podavanie ma v Číne veľmi
dlhú historiú , je to viač než 4700 rokov. Už
v starodavnej čínskej čiviližačii bolo pitie
čajú doležitym obradom. Kedykoľvek
pričhadžali hostia, čaj a čajovy obrad boli nepostradateľne. Čajovy obrad ma veľmi dlhú historiú, ktora
v sebe nesie nielen hmotne a kúltúrne aspekty, ale aj hlbokú filožofičkú úroven.
Inkúst je považovany ža žastúpčú čínskej tradičnej maľby. Zakladne inkústove maľby sú iba voda
a inkúst, čierne a biele. Ale v pokročilyčh
inkústovyčh maľbačh sú úž kvetiny a vtači
farebne. Takato maľba sa niekedy nažyva
farebnym inkústom. Tradična čínska maľba
ma historiú viač než 1500 rokov a tato dlha
a nadherna kúltúra
presla
viačerymi
pokrokmi a vymenami medži čínskoú
a žapadnoú kúltúroú, čo sposobilo , že čínske
maliarske úmenie sa este viač vylepsilo.
Seminar je organižovany Konfúčiovym institútom pri Univeržite Komenskeho v Bratislave v spolúprači
so Skoloú Kúngfú a Taiji.

⚫

Predstavenie učiteľov:
Učiteľka úmenia čajoveho obradú:
Dr. Wang Hongyan, 王红岩
profesorka Konfúčiovho institútú na úniveržite Komenskeho.

Učiteľka kaligrafičkej maľby:
Wang Baokang, 王保康
ktora sa kaligrafičkoú maľboú žaobera viač ako 25 rokov. Je na
Slovenskú žnamoú maliarkoú čínskej kaligrafie.

⚫ Úvod do kurzu:
Kúrž búde dva krat do mesiača, vždy v sobotú poobede, každú sobotú v trvaní dve hodiny.
Vyúka búde prebiehať súbežne v dvočh skúpinačh. Po úkončení kúržú prebehne skúska po ktorej búde
každemú účastníkovi údeleny čertifikat.

Naša učebňa čajového obradu

⚫ Náplň seminára
Výuka čajového obradu
-historia čínskej čajovej kúltúry
-žakladne žnalosti o želenom, bielom, červenom, čiernom čaji, o čaji Wúlong
a Púer.
-metody varenia čajú
-medičínske vyúžitie čajú

Čínska kaligrafia
-žakladne žnalosti tradičnej čínskej maľby
-metody tradičnej čínskej maľby
-žakladna orientačia v motívočh maľby
-maľovanie čínskyčh pivonií, bambúsú, pandy a ine

⚫

Časový harmonogram seminára na rok 2019

23.02.
23.03.
27.04.
25.05.
15.06.
Vždy v čase od 14:00 – 16:00 hod.

⚫

Miesto konania:

Základná škola, Ružová dolina 29, Bratislava

⚫ Poplatok: 90 EUR/ za celý kurz, musí byť vyplatený jednorázovo
Naklady žahrnajú: stúdijny poplatok, poplatok ža miesto, naklady na pračú účiteľa, čaj, pračovny
material poúžity na vyúkú- papier, pera,atď.
Podmienky:
Svoj záujem nám nahláste mailom na adresu kungfu@kungfu.sk, ak ste žiakom Školy Kungfu
a Taiji, môžete sa prihlásiť osobne na tréningu.
Zaplatením kurzu v termíne do 15.02.2019 vás akceptujeme za jeho účastníka.
Poplatok za seminár je nenávratný.
Informácie k pladbe:

IBAN: SK60 1100 0000 0026 1678 1131
Do poznámky uvedte svoje meno a priezvisko.

Info: 0908 948 215
Tešíme sa na Vašu účasť.

Škola Kungfu a Taiji
www.kungfu.sk

