Schilder Workshop van oud naar nieuw schilderij
Voor wie is deze Workshop?
Deze workshop is voor gevorderden, die al een tijdje schilderen met wisselend resultaat.
Iedere schilder heeft wel één of meerdere werken waar deze niet tevreden over is. Vaak is
het dan niet duidelijk wat er mis is. Als schilder en docent begeleid ik je in deze creatieve
zoektocht, waarbij je meer inzicht verwerft en nieuwe schildertechnieken leert.
Mijn werk was een schilderij met twee boomtakken
waar ik niet tevreden over was. Er is dus veel
mogelijk. Bij dit schilderij heb ik de kleurennuances
aangebracht en een druppeltechniek toegepast.
Tijdens deze workshop leer je kijken met nieuwe,
frisse ogen. Er kunnen verschillende oorzaken zijn:
te veel verschillende kleuren, niet goed mengen,
geen contrast, geen goede compositie.
Neem één of meerdere werken mee op papier of
doek. Geen olieverfschilderijen.
Nadat de oorzaken besproken zijn, maken we een
plan van aanpak. Daarbij kunnen er verschillende
ingrepen gedaan worden: tijdens schilderen kleuren
vereenvoudigen en meer op elkaar afstemmen, meer contrast aanbrengen.
Verschillende technieken als collage of spat technieken kunnen verbluffende resultaten
opleveren. Gemengde technieken toepassen met Acryl- of Aquarelverf, inkt en krijt.
Het is intensief kijken wat er elke keer gebeurt, regelmatig even afstand nemen. Soms zijn
kleine ingrepen voldoende.
Ik ben voorstander van hergebruik van materialen. Op schildergebied kan dat prima en het
leidt tot meer creativiteit. Tijdens deze workshop laat ik je graag met de mogelijkheden
kennismaken. Docent is Ida Groeneveld-Nauta, ervaren schilder en docent. Naar wens in
het Engels.
Van harte welkom in mijn atelier! De workshop is van 13.00-16.00 en de dagen zijn in
overleg. Reserveer vooraf.
Inclusief materialen, Acryl- en Aquarelverf, papier, krijt, inkt enz.
Koffie, thee en iets lekkers is inbegrepen.
De kosten zijn € 40,- p.p. contant te betalen of per bank:
NL 22 RABO 0335 0046 79 t.n.v. I. Groeneveld-Nauta “workshop”
Aanmelden
Mail: info@idanauta.nl of bel: 0118 634161 / 06 30475613
Ida Groeneveld-Nauta
Van Serooskerkelaan 9
4333 LS Sint Laurens (bij Middelburg)
www.idanauta.nl

