drie sumi-e workshops in 2020
met Didi Overman
Sumi-e is de techniek van het schilderen met zwarte inkt op dun wit rijstpapier, twee uitersten en alles
wat daar tussenin ligt. Weglaten wat overbodig is en de essentie overhouden.
Sumi-e is een reis naar binnen, het materiaal is het voertuig. Ademhaling, concentratie en
ontspanning maken de weg vrij.
Wat leer je?
Zelf inkt maken met inktsteen en -blok, papierbehandeling, compositie, licht en donker, ruimte en
sfeer als onderwerpen van studie. Traditionele en experimentele technieken oefenen, op zoek
naar je eigen beeldtaal: vlekken en lijnen maken, spelend zoeken, van opwinding en uitdaging naar
kalmte en humor, altijd weer anders…
Ervaring met tekenen en schilderen is niet nodig.

BAMBOE IN DE LENTE zaterdag 7 maart
Bamboe heeft een oneindig scala aan verschijningsvormen, het groeit snel en het buigt op de wind,
het spreekt zijn eigen taal, is sterk, flexibel en licht. Bamboe kent veel praktische toepassingen,
penseel, steigerpijp,tandenstoker, parket, papier, noem maar op. Maar je kunt er ook eindeloos naar
kijken. We gaan intensief met het bamboe aan de slag en oefenen stap voor stap stengels en
blaadjes, maken daar weer eigen composities mee, op zoek naar veel en weinig, de balans tussen
doen en niet-doen, wit en zwart, bamboe schilderen en bamboe worden….

CHAOS & ORDE

zaterdag 26 september

De herfst gaat beginnen, het seizoen van de chaos. Vallende bladeren, regen en storm, fladderende
jaspanden en tegenstribbelende paraplu’s. De chrysant wordt in de traditionele sumi-e gezien als het
symbool van dit jaargetijde, en vormt het uitgangspunt van deze workshop. Het karakter van de
chrysant is veelzijdig, ook in schildertechniek; de prachtig geordende bloemen, de wat slordige
bladeren, de houtige stengels. Het is een geweldige uitdaging om zowel de chaos als de ordening te
onderzoeken en in beeld te brengen. Wat is de schoonheid van neergang en verval? Welke belofte
schuilt er in? En hoe schilder je de geur van chrysanten?

PERSONA

zaterdag 19 december

De persona is het gezicht, ofwel het deel van de persoonlijkheid waar je zicht op hebt. Het ‘eerste
gezicht’ geeft je veel informatie, je kunt zelfs op basis daarvan iemand kiezen voor het leven. Maar
persona betekent ook masker. Je ziet wel iets, maar lang niet alles.
Op deze dag schilderen we de persona en de vele gezichten daarachter, door middel van nuances,
grijstonen, ronde en hoekige vormen, licht en donker, vorm en restvorm. Met weinig veel
uitdrukken…

Plaats:
Tijd:
Kosten:
Inschrijving:

Ruimte de Garage, Kennemerstraat 11 A zwart, 2021EA, Haarlem
11.00 tot 17.00u
75 euro incl. materiaal
door een mail te sturen en het volledige bedrag over te maken op
IBAN nr. NL49 INGB 0003839077 t.n.v. H. Overman, Haarlem o.v.v
naam van betreffende workshop

www.didi-overman.nl
didioverman@gmail.com

