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Testujeme workshopy

Jej vášňou a celoži-
votnou závislosťou sa 

stali dekoratívne farby Chalk 
Paint ™ od Annie Sloan. Jed-
noduchosť, akou sa s nimi 
pracuje, ju očarila natoľko, 
že sa rozhodla ako prvá zo 
Slovenska absolvovať kurz 
priamo pod vedením Annie 
Sloan v Oxforde. Manžel Vilo 
jej po návrate vytvoril webo-
vú stránku a e-shop a Eva si 
prenajala priestor, kde orga-
nizuje workshopy a predáva 

okrem patentovaných farieb, 
voskov, šablón a štetcov 
aj výrobky iných výrobcov 
– nožičky, úchytky, lišty... 
Dodnes sa učí nové veci po-
mocou videonávodov a kníh 
s dekoračnými technikami 
od Annie Sloan a postupne 

ich skúša na vlastnej chalupe. 

NAJSKÔR 
TROCHU TEÓRIE
Workshop bol od začiatku 
vedený v príjemnej a uvoľne-
nej atmosfére. Pod vedením 
skúsenej lektorky sa klientky 
dozvedeli všetko potrebné 
o tom, ako prenášať ľubo-
voľné obrázky vytlačené 
z laserovej tlačiarne na rôzne 
podklady. Na začiatku do-
stali cvičné dosky, ktoré Eva 

vopred namaľovala rôznymi 
farbami, aby nemuseli ča-
kať, kým zaschnú, a potom 
si vybrali obrázky vytlačené 
z laserovej tlačiarne. Eva im 
pripomenula, že ak by chceli 
prenášať nápisy, treba ich vy-
tlačiť zrkadlovo.

S LEPOM OPATRNE
Každá účastníčka si natrela 
dosku špeciálnym lepidlom, 
vystrihla obrázok z papiera, aj 
ten jemne pretrela lepidlom 
a pritlačila farebnou stranou 
k doske. Skúsená lektorka ich 
upozornila na ďalšie úskalie, 
ktoré ich môže stretnúť a to 
– aby lep dávali len na tie 
miesta, kde bude obrázok, 
inak bude prechod vidieť, a to 
nevyzerá pekne. Aby sa ob-

rázok čo najlepšie preniesol, 
treba ho opatrne popritláčať 
od stredu handričkou, a ak by 
vznikli bubliny, tie sa dajú pre-
pichnúť špendlíkom

TREBA SI AJ 
ODDÝCHNUŤ
Kým obrázky schli, dali si 
dievčatá prestávku s občer-
stvením, počas ktorej sme ich 
trochu vyspovedali. Hanka 
nám prezradila, že sa o kurze 
dozvedela z nášho časopisu, 
iné z internetu alebo od zná-
mych. Lektorka Evka dodala, 
že 70 % klientov sú ľudia, ktorí 
si zariaďujú chalupy, veľa je 
tiež ľudí, ktorí sú vyhorení 
alebo majú stereotypnú prácu 
v kancelárii. Sú to tiež ženy 
v domácnosti alebo na mater-
skej dovolenke, na kurzoch sa 
však zúčastňujú aj muži. 

VZÁJOMNÁ INŠPIRÁCIA
Spoločným znamením všet-
kých, ktorí sa prihlasujú na 
takéto workshopy, je, že 
milujú kreatívne práce. Janka 
rada šije a s kamoškami robia 
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 Názov workshopu: Transfer obrázkov a iné kreatívne technikyTrvanie: 3 hodinyCena: 70 € s materiálom a chutným občerstvenímPre koho sa hodí:  pre vyznávačov štýlov s ná-dychom romantiky a nostalgie pre ľudí, ktorí si chcú ozdobiť nábytok a doplnkyObťažnosť: stredná

Kurz, na ktorom sa 
    naučíte prenášať obrázky

Eva Kyselovičová, lektorka 
kurzov, www.navidieku.sk

Viete, že existuje spôsob, ako si akýkoľvek 
obrázok alebo fotografi u môžete preniesť 
na drevo, látku alebo iný podklad? Navští-
vili sme kreatívny workshop, na ktorom 
sme sa o tejto technike dozvedeli viac.


