16 september

Eeuwig schilderij
We beginnen het seizoen opnieuw met een schilderij wat naar eigen onderwerp en
techniek gemaakt gaat worden. Per keer proberen we zo ver mogelijk te komen,
maar niet zoals de gewone opdrachten, vier keer achter elkaar, maar een aantal
keren verspreid over het jaar.

23, 30 september, 7 oktober eeuwig schilderij

Schilderkunst wordt driedimensionaal
We gaan schilderen op een voorwerp, zoals een steen, een kwast of een ander gebruiksvoorwerp. Het
leukste is het, wanneer je je door de vorm van je te beschilderen voorwerp laat inspireren!

14, 21 oktober, 28 oktober eeuwig schilderij, 4, 11 november Inspiratie van de canon

De website https://www.canonvannederland.nl/ laat aan de hand van
een tijdbalk zien welke gebeurtenissen bepalend zijn geweest voor de
Nederlandse geschiedenis. Met een groot aantal afbeeldingen wordt
de historie naar onze tijd gehaald. De bedoeling is een thema te kiezen
wat je aanspreekt, om welke reden dan ook. Vervolgens ga je op zoek
naar afbeeldingen die horen bij dit thema, dat kan op de canonwebsite maar je kunt ook verder zoeken op internet en in boeken. Zo
gaan we onze eigen canon schilderen.

18 november tussentijdse opdracht
Bloemenveld met spons, stempel en penseel

Met verschillende materialen een achtergrond opzetten, denkend aan kleur en licht. De
kleurenpracht van een bloemenveld oproepen met verf. Dat gaan we doen bij deze
tussentijdse opdracht. We werken met spons, paletmes, oude pasjes en penselen voor de
fijnere afwerking.

25 november, 2, 9, 16 december

Groepsopdracht: De ongelofelijke reis
‘The Incredible journey’ is een boek uit 1961 van Sheila Burnford. Het vertelt het verhaal van twee
honden en een kat die een reis van 480 km maken door de Canadese wildernis op zoek naar hun thuis.
Aangezien ik twee honden wat veel van het goede vind, heb ik er één vervangen door een eend (een
woerd, snapt u hem?) die door de schilders van schilderclub Woerden op een ongelofelijke reis
worden gestuurd. Een ieder kiest een achtergrond voor haar/zijn schilderij waar vervolgens, door
middel van een sjabloon, genoemde diertjes op zullen verschijnen. Klinkt dat niet leuk? Een verhaal in
beelden!

23,30 december

Kerstvakantie

6 januari tussentijdse opdracht

Tekenopdracht (portret)
We gaan portret schilderen met de aquareltechniek! Modellen gezocht…

13, 20 januari, 27 januari eeuwig schilderij, 3, 10 februari

Portret van geliefde ten voeten uit
focus op kleding, gebaseerd op portret v Edith v Egon Schiele. In het Haags gemeentemuseum hangt
het portret dat de Oostenrijkse Egon Schiele ( 1890-1918) maakte van zijn vrouw Edith. De focus, zoals
wel vaker in het werk van Schiele, ligt op de bijzondere kleding die Edith draagt: De gekleurde verticale
banen zijn het eerste dat je opvalt en ook wat het meeste bijblijft. Verder is het portret ten voeten uit,
wat je ook niet zo heel vaak ziet in de kunst (wel bij beelden, minder bij schilderijen). De bedoeling is
dat je een schilderij gaat maken van een persoon die dicht bij je staat en waarbij je een kledingstuk
kiest dat echt bij deze persoon hoort. Kan een jurk zijn zoals in het voorbeeld, maar kan ook een
accessoire zijn zoals een pet of een wandelstok. We gaan ook kijken naar andere voorbeelden van
schilderijen ten voeten uit, zoals de fluitspeler van Manet en het schilderij ‘levensavond’ van Jozef
Israels.

17, 24 februari

Schilderen met sjablonen
Uitgangspunt: Zoals Matisse en navolgers zijn laatste werken met gekleurd papier en schaar in elkaar
zette, zo kunnen we zijn vormentaal en heldere kleuren toepassen in ons eigen werk. Het werken met
sjablonen zorgt voor een planmatige manier van werken en levert een grote helderheid van kleur en
vorm op.
Werkwijze: Uit stukken karton worden vormen geknipt, die voorgetekend zijn met stift of potlood.
Gebruik zowel de positieve (vorm die je uitknipt) als de negatieve vorm (vorm die achterblijft, het
eigenlijke ‘sjabloon’).
Doel: Vanuit de vorm en kleur een schilderij opbouwen. Met strakkere lijnen en vormen een compositie
opzetten. Elementen uit de grafische wereld combineren met de schilderwereld.
Benodigdheden: stevig karton, acrylverf, kwasten, acrylverfpapier, doek of board, schaar

3,10 maart 17 maart eeuwig schilderij 24, 31 maart
Bouwput of stadsgezicht schilderen als Breitner
Breitner kennen de meeste mensen van zijn ‘meisjes in kimono’ en zijn Amsterdamse stadsgezichten.
Breitner was daarnaast ook een chroniquer van de vooruitgang. Met één van de eerste
kleinbeeldcamera’s ging hij op pad om de veranderingen van de stad vast te leggen. De levendigheid
van de havens trok hem erg, maar ook de stadsvernieuwing die zorgde voor veel nieuwbouw en
stadsuitbreiding. In vele schilderijen heeft hij daar verslag van gedaan. Kunnen wij die inspiratie
vertalen naar 2022? Ook in Woerden en omgeving is veel bouw-bedrijvigheid. Door hier met een
andere, kunstzinnige blik naar te kijken winnen we een nieuw schildersonderwerp. Met dank aan
Breitner. Hou je niet van bouwputten? We kijken ook naar Breitners stadsgezichten van o.a. de dam.
We bespreken zijn kleurgebruik en hoe hij complexe zaken eenvoudig maakt. Misschien kun je
Woerden ook op z’n Breitners weergeven.

6, 14 april
Kleiner dan klein
We bouwen een miniatuurmuseum. In een
miniatuurmuseum hoort miniatuurkunst. Kleine
schilderijen, waar alles op staat wat op een groot
schilderij staat. Geschilderd met je kleinste penselen
en met veel concentratie. Denk Plakplaatjes formaat.
Neem een schilderij van jezelf als voorbeeld. Lukt
het om deze te verkleinen zonder afbreuk te doen
aan de visuele sfeer van het origineel?

21 april eeuwig schilderij
Afronden van het eeuwig schilderij.
22 april
Werkstukken inleveren
23 en 24 april
Expositie

