
En spændende lørdag
på Herlev Billedskole
med levende model

Lørdag den 19. november
kl. 10-16

Workshops med
Annelise Pio Hansen og
Susan Lüth Hedegaard

Croquis-lørdag på Herlev Billedskole, Herlev Bygade 30, 2.sal

Tilmelding: Email l billedskolen@herlev.dk
Tilmelding senest den 8. november.

E erfølgende vil du modtage en mail om betaling for deltagelse og når denne ind-
betaling er registreret er du lmeldt og du modtager endelig bekræ else.

Pris: Kr. 450,- som dækker udgi er l 2 kunstneres workshops, model, kaffe/kage
og de fleste materialer. Lærreder og akvarelpapir kan lkøbes på kurset.

Kurset gennemføres med mindst 6 deltagere.

CROQUIS-LØRDAG



EŌer frokost vil vi arbejde videre i to workshops:

Annelise Pio:

Nogle vil male akvarel, mens modellen sidder
der. Det kan varmt anbefales. Når vi maler
croquis i akvarel tror man, at man skal bruge
megen mere d, end hvis man blot skal teg-
ne. Det skal man ikke. Men man skal være
forberedt med farver, pensel og papir og
måske også tusch. Måske bruger man kun sin
pensel og akvarellen, men det er også lladt
at tegne nogle få streger først. Vig gst er det
at være forberedt på, hvilke farver man vil
bruge, før man starter. Akvarellen giver figu-
ren liv og den bliver tredimensionel.

De første mer, skal vi arbejde på papi-
rer.25x30 eller 30x40 cm. Ca 200 g

Jeg fores ller mig, at man senere på dagen,
hvis man vil fortsæ e med akvarel, forsøger
sig med store ark, 76x56 cm. (300g Bocking-
ford).

Her tegner vi en af vores skitser op på en vild
akvarelbaggrund, og maler videre. Nogle vil
måske eksperimentere videre med pipe e og
tusch, og opleve akvarelfarverne nogle ste-
der flyde sammen med den sorte tusch.

Susan Lüth Hedegaard:

Maleri på lærred med akrylmaling. (medbring
selv lærred eks. 50x50)

Inspira onen vil være Degas malerier af nøg-
ne kvinder i hverdagssitua oner, såsom at
vaske og ne e sig.

I netop disse billeder synes jeg de kvindelige
former er sat i en sammenhæng, hvor der er
mulighed for at lføre billedet spændende
baggrunde, drapere et klædestykke, s lle en
kande, en krukke og lign., og på den måde
skabe en egen stemning i maleriet.

Man kan arbejde meget koloris sk eller mere
diffust, hvor formerne bliver mere opløst,
meget abstrakte osv.

Her kan vi bruge dele af de skitser vi har lavet
om formiddagen og overføre dem l lærre-
det. Det kunne være oplagt at arbejde med
forskellige teknikker, som spartel, svamp,
klude og selvfølgelig pensel. Jeg vil introduce-
re div. teknikker og medbringe div. klæde-
stykker krukker og kander, som kan bruges l
inspira on.

Lidt om croquis
med levende model:

Croquis betyder ”skitse”, det
kan være noget hur gt og
ufærdigt, som kan bruges l
oplæg l videre arbejde,
eller der kan arbejdes videre
på skitsen med forskellige
medier.

De e kursus henvender sig
l alle og kræver ingen for-

kundskaber.

Vi vil starte med en intro og
præsentere hele dagens for-
løb. Vi har modellen om for-
middagen og e er frokost
arbejdes i 2 værksteder.

Vi vil arbejde e er nøgen
croquis model, der vil være
både korte og længere teg-
neforløb og i løbet af formid-
dagens seance vil vi introdu-
cere forskellige lgange l at
tegne e er model. (akvarel,
oliekridt m.m.)

At arbejde e er levende
model er en stor fordel frem
for at bruge et eks. foto, da
du mulighed for at for at
komme hele vejen rundt om
modellen i den tredje dimen-
sion, og på den måde fortol-
ke de to dimensioner l net-
op dit udtryk.


