zaterdag 9 en zondag 10 juni
2-daagse workshop in Atelier Carien Engelhard

"Zo'n tekeningetje is eenvoudig genoeg van
lijnen, doch om als men voor ’t model zit die
eenvoudige karakteristieke lijnen te vatten is
moeilijk genoeg. Die lijnen zijn nu zo eenvoudig dat men ze met de pen om kan trekken, maar ik zeg nog eens, de kwestie is die
grote lijnen te vinden, zodat met een paar
strepen of krassen men het essentiële zegt.
De lijnen zó te kiezen dat ’t vanzelf spreekt
als ’t ware dat ze zo lopen moeten, dat is
iets dat echter niet vanzelf gaat."
Vincent van Gogh
Uit: Een leven in brieven 1853-1890 (brief 185)

2-daagse Workshop
‘Model als landschap, landschap
als model’
Er zijn veel overeenkomsten te herkennen in de lange lijnen en de golvende
vormen van het menselijk lichaam en de
lijnen in het landschap en de natuur.
In deze workshop wordt extra aandacht
besteed aan het herkennen van lijnen en
het overbrengen van essentiële lijnen op
papier.
Echter... als er maar één enkele waarheid
zou bestaan, zou men niet honderden verbeeldingen van hetzelfde thema kunnen tekenen. Wat voor de één deel uitmaakt van
de essentie, kan voor de ander bijzaak
zijn. Om er achter te komen wat u ziet, hoe
u dit ziet en hoe u dit weer wilt geven, is
het van belang om geconcentreerd en heel
bewust te kijken. Om dit te stimuleren doen
we beide dagen eerst een ‘warming-up’.

Hoe is de workshop opgebouwd?
De workshop begint zaterdag om 9.30 uur
met het gezamenlijk drinken van een kopje
koffie. Dit geeft u de gelegenheid om op
een ontspannen manier de overgang te
maken van het dagelijks leven thuis naar
deze workshop, de groep en het atelier.
Na de koffie beginnen we als ‘warmingup’ met een aantal aanwezigheidsoefeningen. Op die manier trainen we lichaam en
geest en bereiden we ons voor op de aandacht, concentratie en rust die bevorderlijk
zijn voor creativiteit en kwaliteit.
Daarna worden er korte tekenoefeningen
gegeven, gevolgd door het tekenen van
een (bewegend) model.
Na een goed verzorgde lunch rond 13.00
uur gaan we naar buiten en zoeken we
een fijne plek waar we geconcentreerd en
in alle rust kunnen tekenen.
Als we terugkomen in het atelier rond
17.00 uur is er tijd voor een drankje, gevolgd door een vegetarische maaltijd.
‘s Avonds is er een interessant kunstfilmprogramma op (middel)groot scherm.
Zondag beginnen we weer om 9.30 uur
met koffie en warming-up en daarna
wordt de dag verder ingevuld met het uitwerken van de schetsen en tekeningen die
op zaterdag gemaakt zijn.
Uiteraard wordt er ook op zondag gezorgd voor een lekkere lunch.
Rond 16.00 uur wordt de workshop afgerond met een gezamenlijke nabespreking.

Wie ben ik?
Ik ben Carien Engelhard (1949) en ben
sinds 2002 fulltime professioneel beeldend
kunstenaar. In 1976 ben ik afgestudeerd
aan de Rietveld Academie, afdeling Beeldhouwen. Daarna heb ik eerst jarenlang
deels gewerkt als beeldend kunstenaar,
deels als psychotherapeut.
Mijn training in boeddhistische (meditatie-)
technieken pas ik toe in de ‘warming-up.
Naast mijn eigen werk als beeldend kunstenaar, geef ik ook cursussen en workshops tekenen en schilderen, werken met
klei en ‘Kalligrafie als inspiratiebron’. Het
(leren) kijken met onbevangen blik, zonder vooringenomenheid is daarbij altijd
het uitgangspunt.
Voor wie is deze workshop?
• Voor iedereen die graag tekent,
schildert of werkt met klei.
• Voor iedereen die zijn/haar tekenhandschrift verder wil ontwikkelen.
• Voor iedereen die het plezier wil ervaren van de eigen ontwikkeling.
• Voor iedereen die het prettig vindt om
in een kleine groep bezig te zijn.
• Voor iedereen die het prettig vindt om
in een inspirerende omgeving te werken
N.B.
Ervaring met tekenen of schilderen is nadrukkelijk geen vereiste.
Voor deelnemers die er de voorkeur aan
geven op zondag het uitwerken van de
schetsen uit te voeren in klei, dat is mogelijk. Laat dit even weten bij aanmelding.

Waar is de workshop?
Atelier Carien Engelhard
Marsweg 115-1B in Zutphen
Hoeveel kost de workshop?
De workshop kost 175 euro, all-in. Dat
wil zeggen: inclusief alle materialen, inhuren model, koffie, thee, lunches en
avondmaaltijd. Exclusief drankjes in de
avond, deze worden hoofdelijk omgeslagen.
Aanmelden
Graag eerst aanmelden per email of telefoon: carienengelhard@gmail.com
of 06 16 13 60 11.
Nadat u een bevestiging heeft ontvangen,
kunt u het cursusgeld overmaken op bankrekening NL44TRIO 078 68 68 872 TNV
C ENGELHARD.
De helft van het bedrag dient minimaal 2
weken van tevoren overgemaakt te worden, daarmee wordt uw plaats gereserveerd. Echter, pas na ontvangst van het
volledige deelnemersgeld is uw aanmelding definitief.
Let op!
Het aantal deelnemers aan de workshop
is beperkt gezien de ruimte in het atelier.
Geef u dus snel op.
Carien Engelhard
Website: carienengelhard.nl
E-mail:
carienengelhard@gmail.com
Facebook carien.engelhard
Twitter
@carienengelhard
LinkedIn carien-engelhard
Mobiel: 06 16 13 60 11

