Cursusaanbod en workshops 2012-2013
Marc Kuyper
Hans van der Pas
Atelier: Wateringweg 155 email : art@marckuyper.com en hvdp@telfort.nl
2031EG Haarlem telefoon 06-11204994 (inspreken)
Volop gratis parkeergelegenheid

In een prachtig licht en ruim atelier op een steenworp van het centrum van Haarlem worden de
volgende cursussen en workshops aangeboden door beeldend kunstenaars en docenten Hans van
der Pas en Marc Kuyper.

Cursusaanbod 2D Tekenen , Schilderen, Grafiek 2D
2012-2013

Maandag:

Docent Marc Kuyper

Tekenen, Schilderen/2D kort blok, beginners, 12 lessen, van 10-09-2012 t/m 17-12-2012. Kosten €
200,00

Groep 1: 09.30 tot 12.30
Groep2: 13.30 tot 16.30
Groep 3 19.30 tot 22.30

Tekenen, Schilderen/2D kort blok, gevorderden, 12 lessen, van 14-01-2013 t/m 22-04-2013.
Kosten € 200,00
Groep 1: 09.30 tot 12.30
Groep2: 13.30 tot 16.30
Groep 3 19.30 tot 22.30
Het korte blok Schilderkunst/2D beginners is er voor beginnende cursisten met een open en nieuwsgierige
houding naar de schilderkunst in een vrije vorm. Je verkent in verrassende opdrachten de beginselen van het
schilderen. Ook andere technieken komen aan bod, - zoals collage, tekenen en toepassing van fotografie. We
gaan ook in op de inhoudelijke aspecten van de schilderkunst.
Het blok voor gevorderden is voor mensen met meer ervaring en diegene die het eerste blok hebben
doorlopen. Hier heb je de mogelijkheid om je in een eigen richtring of stijl of inhoud te verdiepen. Ook in dit
blok zijn er opdrachten en is er de mogelijkheid om in overleg de etspers te gebruiken voor mengtechnieken
en experiment



Zelf aanschaffen: acrylverf, kwasten, grafietstiften of houtskool, crepe-tape. Papier ter plekke te koop tegen
kostprijs

Dinsdag 2D Werkplaats:

Docenten Marc Kuyper en Hans van der Pas

Tekenen, Schilderen/2D jaarcursus , 25 lessen, van 11-09-2012 t/m 23-04-2013. Kosten € 450,-*
Groep 1: 09.30 tot 12.30
Groep2: 13.30 tot 16.30
Groep 3 19.30 tot 22.30

Startpunt in deze cursus zijn opdrachten vanuit tekenen en schilderen. De opdrachten zijn gericht op de
persoonlijke vraag van de cursist. Daardoor is in deze cursus veel ruimte voor experiment: Van schets tot
eindresultaat. Dit kan van alles zijn; bv een tekening, collage, schilderij of tekst. Je leert reflecteren op je eigen
werk en dat van anderen. Er is aandacht voor de inhoudelijke achtergronden van de schilderkunst. Verspreid
over het jaar, worden ook filmfragmenten van hedendaagse kunstenaars vertoond ter illustratie of ter
verdieping van opdrachten. Het gaat vooral om het enthousiasme waarmee je intensief, vanuit een serieuze
attitude leert werken op een manier die jou aanstaat, De opdrachten bieden de ruimte om de diepte in te gaan
met je werk. In een ontspannen sfeer, maar ook met een kritische blik, leer je een eigen visie te ontwikkelen.
Ook een grote etspers staat ter beschikking om te gebruiken voor je werk. Hans van der Pas en Marc Kuyper
zullen de groep in blokken om en om lesgeven, zodat cursisten gewent raken aan verschillende ziens en
werkwijzen.



Zelf aanschaffen: acrylverf, kwasten, grafietstiften of houtskool, crepe-tape. Papier ter plekke te koop tegen
kostprijs.

Woensdag 2D/ Grafiek

Docent: Marc Kuyper afgewisseld met feedback lessen van Hans van

der Pas

Grafiek, 2D mengtechnieken,
25 lessen van 12-09-2012 t/m 24-04-2013 Kosten €550
Groep 1:13.30 tot 16.30
Groep 2:19.30 tot 22.30

Lesopbouw van de grafiekworkshop is in blokken. Elk blok duurt ca 4 lessen. Er is een blok
Linosnede/houtdruk, een blok monotype , een blok droge naald techniek en een blok etsen. Na deze blokken is
er de ruimte om aan de hand van opdrachten je verder volgens eigen inzicht en onderzoek te verdiepen in de
verschillende druktechnieken en kan je technieken combineren met andersoortig werk waaronder schilderen
en tekenen.
Ook deze lessen worden aangevuld met adequaat beeld en filmmateriaal. Net als bij de andere 2D lessen is er
veel aandacht voor experiment, en reflectie en het ontwikkelen van een eigen visie in je beeldend werk.
De cursus is geschikt voor iedereen .

MATERIAAL Bij de cursus krijg je een basispakket aan materialen voor de bloklessen. Daaronder zink, hout,
softcut, monotype platen inkten (ook kleurinkten) en conditioners. en voor elke les uit het blok drukpapier.
(twee per les). Bij bovengemiddeld gebruik van materiaal is er bijbetaling (kostprijs). Na de blokken (dus zo
een 15 a 19 lessen ) moet je het materiaal zelf bijbetalen tegen kostprijs. Dat wil zeggen, de drukpapieren, en
materialen waarop je drukt.. Gebruik van zwarte drukinkt is voor de hele cursus inbegrepen , net als alle
reinigingsmiddelen kopersulfaat voor het etsen. En natuurlijk de apparatuur en koffie en thee.

Donderdag en Vrijdag
Strippenkaart Grafieklokaal: van 10 tot 9 s ’avonds
Onder voorwaarden kunnen geheel zelfstandig werkende grafici of amateur beoefenaars met kennis in de
techniek een strippenkaart aanschaffen. Een strippenkaart kost 100,00. Voor €20,00 per dag kan je dus van
alle faciliteiten gebruik maken.
Inbegrepen is het gebruik van de apparatuur, de reinigingsmiddelen, kopersulfaat , koffie en thee. Inkten,
Papier en drukmateriaal moet zelf verzorgd worden of ter plekke aanschaffen en afrekenen . Tevens moeten
de gebruikers het lokaal goed en schoon achterlaten. Beperkte materiaalopslag is bespreekbaar.

Workshops:
Weekend Workshops

Grafiek, Marc Kuyper

In deze twee- daagse workshop heb je de tijd om je te focussen op het specifieke karakter
van een aantal grafische druktechnieken en hou jij je daartoe verhoud.
De eerste dag heb je de mogelijkheid te werken met ‘soft cut’, en/of linoleum druk en de droge naald
techniek, De tweede dag is vooral voor het etsen bestemd. Voor alle deelnemers is het absoluut aan te raden
om met een plan te komen ,schetsen, of ander bronmateriaal om de workshop voor te bereiden. Kosten €
165,- inclusief btw
Prijs is inclusief zink voor etsen ( 2 formaten ) , hout voor houtdruk) (1 formaat ), plastic plaat voor droge naald
techniek( 2 formaten ) en softcut of kurklinoleum voor hoogdruk (2 formaten) , alle inkten en gereedschappen
, Prijs is exclusief ‘duur’ drukpapier. Voorbeeld 1 etsvel van 50 x 65 cm is €1,50
1:

Zaterdag en Zondag 15 september (van 10.00 tot 16.00) & 16 September (van 11 tot 16.00)

2:

Zaterdag en Zondag

29 september (van 10.00 tot 16.00) & 30 september (van 11 tot 16.00)

Modeltekenen Hans van der Pas
Twee- daagse workshop op twee achtereenvolgende zaterdagen van 10.00 tot 17.00 uur
Kosten €165,00 inclusief btw, alle materialen en lunch en koffie, thee en fris.

In deze workshop hebben we twee dagen de tijd om ons te concentreren op het karakter van het model en
gaandeweg een manier te vinden deze te vangen in je tekening/schildering
We wisselen af tussen korte, zeer korte en langere poses en kiezen meer en meer een eigen stijl om je eigen
kijk te ontwikkelen Zaterdag 6 oktober: De eerste zaterdag ligt het accent vooral op het tekenen. Met
een reeks korte standen frissen we onze vaardigheden op om daarna met langere standen te kunnen werken.
In een reeks oefeningen werken we ook naar model in relatie met compositie en ruimtelijkheid.
Zaterdag 13 oktober De tweede zaterdag ligt het accent op schilderen. Dat zullen in het begin vooral
kleine, snelle schilderschetsen zijn om de kracht van kleur en compositie te ontdekken. Aan het eind is er
ruimte om uitgebreid aan een werkstuk te werken

Workshop tekenen in Teylers Museum met Hans van der Pas en Marc Kuyper
Tijdstip nog nader te bepalen. Bij interesse graag melden

Meerdere workshops onder voorbereiding
Over de docenten:
Marc Kuyper (1961) heeft de Rietveld Academie , Amsterdam in 1990 afgerond. Daarvoor studeerde hij
culturele antropologie Sindsdien heeft hij aan honderden exposities en tientallen beurzen deelgenomen in
binnen- en buitenland. Zijn werk is een groot aantal (inter)nationale collecties opgenomen. Hij is winnaar van
de Nederlandse grafiekprijs 2000 en heeft meerdere nominaties en eervolle vermeldingen gekregen voor zijn
werk als vrij beeldend kunstenaar. In zijn recente werk combineert hij fotografie en schilderkunst in een zelf
ontwikkelde techniek,. Doorlopende thematiek is landschap en verbeelding.
Hans van der Pas (1959) heeft de Rietveld Academie, Amsterdam in 1987 afgerond. Sindsdien actief binnen de
beeldende kunst met tentoonstellingen in binnen en buitenland. Naast het tekenen en schilderen heeft Hans van
der Pas ook gewerkt met video en een aantal kunstprojecten in de openbare ruimte gerealiseerd. Vanaf
1987 les gegeven op verschillende niveau`s en instellingen in binnen- en buitenland waaronder het cultuur
centrum VU Griffioen, Academie van Bouwkunst en diverse universiteiten in India.

Aanmelden voor de cursussen, workshops en strippenkaart via email met achterlaten
van naam , telefoon en email adres. Inschrijven mogelijk tot 25 augustus 2012.
Bij te weinig aanmeldingen wordt uitgeweken naar de avonden
Email adres : art@marckuper.com

