Landschapschilderen
In deze workshop gaan we 'en plein air' landschapschilderen.
U wordt gestimuleerd om te schilderen in losse, vlotte penseelstreken, in de
stijl van de 19de eeuwse impressionisten.
Er is voldoende ruimte voor individuele begeleiding, waardoor iedere
deelnemer, ervaren of onervaren, op eigen niveau stappen kan maken in zijn
of haar ontwikkeling.
We starten iedere ochtend gezamenlijk in het ruime atelier van Ateliers Les
Landes. U krijgt uitleg over het eenvoudig en vlot opzetten en naar
waarneming schilderen van een landschap. Er zal veel aan de orde komen;
waaronder het gebruik van kleuren, het tonaal werken, sferisch perspectief,
compositie en meer.
Daarna zetten we buiten de schildersezels op. Na het maken van korte
potloodschetsen gaat u uw impressie van de schitterende Franse omgeving
schilderen, waarbij u op uw eigen niveau wordt begeleid.
Gedurende de week maakt u meerdere schilderijen. Bovendien kunt u een
schetsboekje bijhouden waarin u dagelijks snelle waarnemingspotloodschetsen
maakt. Deze regelmatige vingeroefeningen leveren aan het eind van de
workshop een persoonlijk 'beeldverslag' op en een waardevolle herinnering
aan een leerzame maar vooral ook ontspannen week.
Tijdens de week zal er tevens een lezing worden gegeven over
landschapschilderkunst en impressionisme. En er wordt, in onderling overleg,
een museumbezoek ingepland.
Bij onverhoopt slecht weer is er de mogelijkheid om in het ruime atelier van
Ateliers Les Landes te werken, waar dan uiteraard een alternatief programma
wordt geboden.
Ezels en tekenplanken zijn aanwezig, maar verder brengt u uw eigen
schildermaterialen mee. Er wordt geschilderd met acrylverf. U kunt ook met
olieverf schilderen, maar alleen wanneer u daarmee al eerder heeft gewerkt.
Deelnemers ontvangen voorafgaande aan de workshop advies omtrent de
door hen mee te brengen materialen.
Deze workshop staat onder professionele leiding van Ineke Mahieu. Zij is zelf
landschapschilder en werkt bij voorkeur en plein air en in impressionistische
stijl. Ineke Mahieu is ervaren in het geven van workshops.
Haar werk is te zien op www.inekemahieu.com
Voor informatie over de workshop kunt u mailen
naar ineke.mahieu@gmail.com

