Expressakademiet

Oplev billedkunstens kreative univers
Expressakademiet er en farverig workshop for dig, som vil
lære (meget mere) om billedkunst. Få kendskab til teknik og
tricks, udfordret i nogle underholdende øvelser, personlig
vejledning og inspiration til at forstærke dit udtryk. Tid til at
udvikle dine idéer og afprøve nyt.
Workshoppen kan skræddersys efter dine behov, og kan være
fra 4 timer til flere gange, en weekend m.m. Kan afholdes overalt. Mindre workshops kan også afholdes hos mig. Pris baseret
på timer, deltagere etc, du kan få et tilbud.
Der undervises primært i figurativ og abstrakt udtryk, og jeg viser
en metode til at arbejde i et naturalistisk udtryk.
Du blive indtroduceret til forskellige teknikker og maletricks, som
du får mulighed for selv at afprøve. Du har dit eget udtryk og derfor får alle en personlig vejledning til sine idéer og malerier m.m.
Maleteknik
Professionelle tips omkring billedforståelse
Få et uteknisk indblik i de kreative processer, om lys og kontraster, perspektiv, effekter med tykke og transparente male-lag,
malemidler, genbrug af materialer m.m. Om det smukke univers,
som åbner sig i den kreative proces.
Papircollage med foto
Papircollage på lærred, pap, papir mm
Fotos, tekst og grafik på kopipapir anvendes i et billedkunstnerisk udtryk på mange materialer. Enkel teknik med god
visuel effekt.
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Øvelser for sjov
Underholdende og varierende øvelser á 10-25 minutter med
tegne- og maleredskaber på papir, pap, lærred m.m. udfordrer din løssluppenhed og fremmer dit udtryk. Det er en
energi- og inspirationskilde og kræver nul tegnefærdigheder.
Serigrafisk tryk
Tryk foto, grafik og tekst på lærred, pap, papir, tekstil, tøj mm
Serigrafi kan trykkes med akryl på lærred og næsten alle
flader. Et stort udvalg af motiver på serigrafi-rammer, som du
frit kan anvende og lave tryk med. Er du interesseret i at få
lavet A4-trykrammer med dine egne motiver, skal du medbringe disse som jpg eller pdf-filer på en USB.
Medbring
Akrylmaling, pensler, spartler, mindst 4-5 lærreder og gerne
pap og tykt papir, som du evt kan bruge til øvelser og til
serigrafi-tryk. Du kan du også medbringe kulblyanter mm
bl.a. til øvelserne. Print foto mm på kopipapir (ikke fotopapir),
som anvendes til papircollage-demo.
På websiden er der en del information om kurser og kunst.
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte mig.
Miller Art - André Moulin
Bastevangen 8, Udsholt
3230 Græsted
Mobil 21900808
Email miller@millerart.dk
Web www.MillerArt.dk
Jeg har levet som billedkunstner siden 1998 og arbejder både med abstrakte
og figurative udtryk, laver kurser og kulturarrangementer for børn og voksne.
Arbejdet med film og teater, udsmykning, udstilling, malerejse m.m. Jeg er
empatisk kickstarter, fyldt med anderledes idéer og løssluppenhed med formål.
Jeg smitter!

