Schilderlessen
Schilderen is vooral: leren kijken naar wat er eigenlijk gebeurt op
je schilderij. Ik kijk met je mee en laat het je zien. Deze training
van de waarneming (omgaan met kleur, diepte, licht en duisternis,
vormtaal) is goed voor iedereen die een kunst- of designopleiding
wil gaan doen (of al doet) - maar de lessen zijn ook geschikt voor
beginners.
UItgangspunt in mijn lessen is: wat wil jij leren? Wat je bij mij kan
doen is, gewoon leren schilderen, in dat ambacht waarvan de
traditie heel oud is. Je stijl bepaal (of vind) je zelf en ik houd
rekening met de stijl die je al hebt. De manier van lesgeven is
zoveel mogelijk 'hedendaags '- ik geef je oefeningen om zelf te
kunnen ontdekken wat bijv. 'licht en duisternis' is, wat 'vormtaal'
is, hoe je je onderschildering gebruikt. Maar het gaat niet alleen
om techniek: de lessen hebben ook een inhoudelijk of meditatief
aspect.
Als je specifieke wensen hebt is een privéles handig. In een kleine groep kan ook, in mijn atelier
kunnen we werken met maximaal 4mensen tegelijk en je kan instromen wanneer je wil. Ik bespreek
individueel met jou wat je gaat doen (vooraf, via de mail). Er is een lade voor je werk in een kleinere
ladekast. Je neemt zoveel mogelijk eigen materialen mee, basismaterialen zijn tegen kostprijs
aanwezig (zie hieronder).
We beginnen licht en donker (houtskool en schilderen met zwart-wit), Van daaruit ga je zelf kiezen
hoe je verder gaat, met vrij werk of opdrachten. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor het werken met een
klassieke onderschildering (de traditionele werkwijze). Dat lijkt moeilijk maar is juist makkelijker,
want zo deel je je proces op in overzichtelijke stappen. Het werken in lagen is de beste manier om
'realisme' voor elkaar te krijgen. Maar ook de beste abstracte schilders van begin vorige eeuw putten
uit een degelijke, klassiek-realistische opleiding. In mijn eigen werk haak ik ook aan op deze traditie.

Kosten:
Privélessen zijn er vanaf 30 euro per les, en kun je per les inplannen. Groepslessen op die basis
kosten 20 euro per les. Lessen inkopen per 5 of 10 aanéénsluitende lessen kan ook, 5 lessen voor 90
euro en tien voor 170. De prijs is op basis van doorlopende wekelijks lessen, je mag één keer per
maand afzeggen (en de les niet betalen).
Heb je belangstelling, neem dan contact op (pak een visitiekaartje).

