Boetseerweekend:

31 mei t/m 2 juni 2013

Thema: Soepele samenhangen
en klinkende contrasten
Deze cursus wordt gegeven in het kader van nascholing voor kunstzinnig therapeuten. Er zijn enkele
plaatsen beschikbaar voor anderen met voldoende boetseerervaring.

Vormen ontstaan uit beweging, ze zijn een stolling van een proces. Wanneer ze
eenmaal tot ‘stand’ zijn gekomen, brengen ze op hun beurt de ruimte om hen heen
in beweging…. en ook de toeschouwer.
In een compositie van twee (of meer) vormen gebeurt nog iets extras. Als maker
verbind je je beurtelings met een van de twee vormen. Je laat ze op elkaar
reageren en stuurt dat proces. Zo ontstaat een gesprek tussen die twee, een
avontuur, waar jij de genius van bent, als onzichtbare derde.
Laten we in dit weekend met die positie eens spelen, bijvoorbeeld zo:
Hoe dynamisch kan harmonie zijn?
In een vormrelatie kan harmonie heersen, bijvoorbeeld doordat de vormen
gelijksoortig zijn, een verwant gebaar maken. Dat kan esthetisch zijn, intiem.
Maar wat ontstaat er in zo’n situatie, wanneer een tegenstelling de relatie
binnensluipt en beide vormen geleidelijk een eigen ‘persoonlijkheid’
ontwikkelen? Dat kan zover gaan dat beide ‘ego’s’ te groot worden en de
vormrelatie onder geweldige spanning komt, of zelfs breekt en op wederzijdse
onverschilligheid uitloopt.
Tegenstellingen brengen altijd spanning en avontuur in een vormrelatie, maar
ook ontwikkeling. Ze kunnen de samenhang dynamisch maken. Vormen die
elkaar uitdagen, zijn ook een uitdaging voor de maker, die zich beurtelings
verbindt met elk van hen, op zoek naar hun betekenis voor elkaar.
Er wordt aandacht besteed aan verschillende boetseertechnieken (uiterlijke techniek), zodat je enerzijds daaruit een stijl kunt
vinden die bij je past, en anderzijds een gevoel ontwikkelt voor het effect dat een techniek heeft op (het werk van) cliënten. Er
wordt ook aandacht besteed aan je werkproces (innerlijke techniek), aan het vinden van een goede balans tussen waarnemen
en doen, tussen verbinding en distantie, tussen vernieuwing en bestendiging. Ook zal de vraag naar de therapeutische
mogelijkheden van de verschillende oefeningen aan de orde komen.

Praktische informatie:

Accreditatie: 16 punten.

Kosten: € 195,- dit is inclusief koffie en thee. Zelf meenemen: lunch, boetseerplanken





(stevig en geplastificeerd, 40x40 cm), klei (2 tot 3 broden), boetseergereedschap.
Plaats: Scorlewald, Valkenlaan 14, Schoorl
Tijden: 31 mei: 14-17u, 19-21u; 1 juni 10-12.30u en 13.30-17u; 2 juni 10-12.30u en 13.3016u.
Info en aanmelding: Paul van Dijk (docent)(tel: 06-26046500) email:
pca.van.dijk@hetnet.nl. Let op: aanmelding vóór 17 mei 2013.
Er zijn enkele adressen beschikbaar voor overnachting.

Uw inschrijving is pas definitief als uw betaling is ontvangen, op rek.nr: 65.55.42.558 tnv. P.van Dijk,
o.v.v. ‘boetseerweekend 2013’.
Annulering na de uiterste aanmeldingsdatum tot 1 week voor cursusbegin: restitutie € 95,- Annulering
daarna: geen restitutie.
BRON: WWW.PAUL-VAN-DIJK.COM

