WORKSHOP

GALERIE “KUNST IN UITVOERING”
Lokatie: Bernissedijk 24, Zwartewaal
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In deze workshop geef je een nieuwe dimensie aan werk dat niet (meer) voldoet aan jouw
wensen of dat net niet is geworden wat jij voor
ogen had.
We gaan deze werkstukken met behulp van
allerlei materialen en technieken aantasten en
transformeren naar een volgend ‘level’.
Doordat je het oude beeld los moet laten, wordt
jouw creativiteit gestimuleerd om te zoeken
naar oplossingen die leiden tot een andere en
nieuwe beeldtaal.
Een uitdaging waar je thuis verder mee aan de
slag kan.
We werken met origineel eigen werk en met
zwart-wit fotokopieën op A4 formaat.
Vanwege de beschikbare tijd werken we op klein
formaat, houd daar rekening mee bij de keuze
van je werkstukken (max. ca 30x30 / 30x 40
cm).
Eigen werk bij voorkeur op papier.
Durf je het aan om jouw werkstukken aan te
tasten en er een nieuw werk van te maken?
Geef je dan op bij: marliesverda@live.nl
bestuurslid exposities - Tel 0642332218
Vragen? Bel:
Annelies van Gils - 06-49922265
Petra van der Veeken-van Meer - 06-14330838

Experimenteren
met eigen werk
WORKSHOP INFO
Leden en niet leden kunnen zich aanmelden
Onderwerpen: aantasten van eigen werk en van
fotokopieën, we doen dit op papier in een klein
formaat .
Meenemen:
(oude) schilderwerken op papier, formaat A4 of
max ca. 30x30 / 30x40 cm
zwart wit fotokopieën op A4 formaat van eigen
werk. Dit mogen ook kopieën zijn van ander
werk van jezelf, bijv. kopieën van groter werk.
Zorg voor veel contrast in de kopieën (stel evt.
het contrast bij in een app, een foto programma
of in Word.
Heb je geen eigen werk: neem dan kopieën mee
van eigen gemaakte foto’s (of copyright vrije
foto’s van internet).
Materialen:
Zachte en harde penselen
Palet of verfbord
Potje voor water
Diverse materialen waar je graag mee werkt,
zoals bijv. acrylverf, gesso, oliepastel krijt, (kleur)
potloden, (posca)stiften, markers, grafietstift of
inkten of (aquarelverf is minder geschikt).
Keukenrol en/of doekjes om penselen schoon te
maken.
Er is 300 grams acryl papier aanwezig, formaat
ca. 25X30 cm, kosten 1 euro per vel.

Kosten workshop: Leden KKV € 12,50 p.p.
Niet leden zijn ook welkom € 14,50 p.p.
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