ZELFHISTORIE + KUNSTGESCHIEDENIS
WAARBIJ JOUW LEVENSVERHAAL
DE INSPIRATIE IS VOOR DE
TEKEN – EN SCHILDER CURSUS
NAAR NIEUW CONCEPT
Gestart wordt met ontspannende visualisatie
Deze dienst als leidraad voor jouw te verbeelden
onderwerp. Samen met een korte beschouwing
over een stijlperiode is dit beginpunt van
een schets, tekening of schilderwerk
waarbij je met diverse materialen
kennis maakt of je verdiept.
Zoufy heeft in Hoorn eerder een succesvolle portretgroep
geleid in de Schoor die ruim 15 jaar stand hield. Nu
verzorgt zij voor de jeugd ook daar tekencursussen.

Optioneel is Atelier Debutade Breed 12 Hoorn
de locatie waar deze cursus komt. Bij Debutade
wordt op woensdagavonden voor volwassenen en
op zaterdagochtenden al bijna 20 jaar les
gegeven door Zoufy en dit is nieuw:
Portrettekenen / schilderen 12 lessen
over 15 x in te vullen € 210,- incl.

Verbeelden naar onze beleving geïnspireerd
op perioden uit de kunstgeschiedenis.

Deze aquarel is gemaakt op het thema Griekenland - PARTHENON

Wat je kunt verwachten:
Vanaf de basis leer je het begin van je werkstuk opzetten met een schets tot de afwerking
of vernissage. Kernpunten van aandacht zijn: jouw expressie uiten en zeggingskracht
leren verbeelden in wat je ziet, voelt en wilt dat er gezien wordt. Vaak even onder de
oppervlakte naar die verdieping in persoonlijk vrijmaken en vrijgeven is de plek waar de
kunst huist. Er wordt naar levend model getekend maar hoeft niet en daar kunnen we
samen zo ver gaan als we willen. Uitwerking van jouw onderwerp kan naar eigen keus in
materiaal en techniek uitgevoerd worden: studies zijn in houtskool, conté- en grafietstift
tekening, wisseltechniek, aquarel, acryl en olieverf tot assemblage/ collage. Leidraad ben
jij, jouw geschiedenis en zijn stijlperioden uit de kunstgeschiedenis. Er wordt per 2
lessen een thema aangeboden waarbij een bepaald beeldelement in de tekenles centraal
staat wat ter inspiratie wordt behandeld. De cursus start bij voldoende animo en dient in
minimaal 2 x betaald te worden. Later kan ook in gestapt worden als de basis bekend is.

Smullen met symboliek
Op het programma staan ook de prerafaëlieten*, wat is hierbij het thema en waar ligt de
klemtoon bij bovenstaande schilderijen ter illustratie van lessen in fijnschilderen.
*De prerafaëlieten waren Engelse kunstenaars in het Victoriaanse tijdperk, voornamelijk kunstschilders,
die zich afzetten tegen de academische kunst als toen voorgeschreven door de Royal Academy of Arts.
Prerafaëlieten wilden terugkeren naar de eenvoud zoals die bestond bij kunstenaars levend vóór Rafaël.
Ze streefden eenvoudige composities en een nauwkeurige, realistische werkwijze na, geheel in
zelfbepalende “Debutade – stijl”. Hoe die stijl is? Is… te ervaren! Zeker is dat iedereen dat op eigen wijze
zelf verbeeldend in expressie gaat weergeven, ... beleven en doorleven.
Start bij voldoende deelnemers, vol = vol en dat is met 10 personen.
Cursussen van Zoufy Art zijn toegewijd aan jouw resultaat.

