PRAKTISCHE INFORMATIE
DUUR VAN
DE WORKSHOP 4 UUR
GROEPEN VAN 6 TOT 12 PERSONEN
GESCHIKT VOOR VRIENDINNENWORKSHOP, BEDRIJFSUITJE, LOTGENOTEN,
VRIJGEZELLENDAG, REÜNIE, CREATIEF GESCHENK E.D.
INDIVIDUELE AANMELDING IS OOK MOGELIJK
KOSTEN 45 EURO PER PERSOON, INCLUSIEF MATERIAALKOSTEN
LOCATIE KRAYENHOFFKAZERNE, MOLENVELDLAAN 26,
6523 CG NIJMEGEN
GRATIS PARKEREN
AAN DE VOORZIJDE
IN DE ONDERGRONDSE
PARKEERGARAGE.
OPENBAAR VERVOER:
BUS 5, UITSTAPPEN
BIJ HALTE ‘KAZERNE’

WORKSHOP

GIACOMETTI
Draadfiguren met gips

INGANG VAN HET
ATELIERPAND AAN DE
VOORZIJDE UITERST LINKS.

AANMELDEN BIJ TELEFOON: 024 3228572 / 06 28880023
JANNIE BENTHEM EMAIL: JANNIEBENTHEM@HOTMAIL.COM
WEBSITE: WWW.JANNIEBENTHEM.NL

IN HET ATELIER VAN BEELDEND KUNSTENAAR JANNIE BENTHEM

D O CENT / L O CAT IE

Er zijn verschillende manieren om mensen en dieren uit te beelden.
Je kunt het zo realistisch mogelijk proberen te doen, maar net als de kunstenaar
Alberto Giacometti kun je ook streven naar een meer persoonlijke weergave.
Giacometti was op zoek naar het ware beeld van de mens: ‘hoe verder ik vorder,
hoe meer er verdwijnt’. Lichaamsverhoudingen kloppen niet meer met de realiteit maar geven uitdrukking aan bepaalde emoties.

INHOUD VA N DE WOR K SHOP
In deze workshop ga je een gipsen beeld maken met als uitgangspunt de
manier van werken van de kunstenaar Alberto Giacometti (1901-1966). Hij
werd wereldberoemd met zijn langgerekte dunne mensfiguren. We analyseren en
bespreken zijn beelden en letten op houding en verhouding, op weglaten of juist vergroten. Naar aanleiding hiervan maak je een schets op papier en je kiest
welke het meest geschikt is om verder uit te werken.
Vervolgens ga je aan de slag met het maken van een
basisframe van ijzerdraad op een houten sokkel. Daar
overheen werk je met gipsverband en gips en daarna
kun je het object verven. Je gaat naar huis met je eigen
persoonlijke beeld!

Jannie Benthem is de docent
van de workshop. Ze is in 1992 afgestudeerd aan de Kunstacademie
in Arnhem. Sindsdien werkt ze als
beeldend kunstenaar en docent
beeldende vorming. Als beeldend
kunstenaar is zij werkzaam in de
Krayenhoffkazerne met vrij werk en werk in opdracht. Nieuwsgierig? Kijk op
www.janniebenthem.nl De workshop vindt plaats in het ruime en lichte atelier
van Jannie Benthem. Dit is te vinden op het Limosterrein in Nijmegen-Oost. In
het monumentale pand is ook het restaurant “In de Kazerne” gevestigd, waar je
aansluitend kunt lunchen, iets drinken of dineren.

PR A KT ISCHE INFO R M AT IE / A A NM EL DEN
De workshop duurt vier uur en kost 45 euro per persoon. Dit is inclusief materiaalkosten en gratis koffie en thee. Je werkt in groepen van 6 tot 12 personen.
Heb je interesse om deel te nemen aan de workshop? Neem dan telefonisch of
per mail contact op met Jannie Benthem. Je kunt je als groep maar ook individueel aanmelden. De datum en het tijdstip van de workshop zijn flexibel en
worden in overleg bepaald.

