Academisch Atelier (niet voor beginners)
Vaste lesdag op één dagdeel in de week met mede studenten en begeleiding van docent/kunstenaar.
Daarnaast vrij werken in de ateliers van Crejat tijdens openingstijden.

Opzet Academisch Atelier: De “eigen richting”
De student bepaalt zelf welk materiaal, welk onderwerp, idee of concept als uitgangspunt genomen
wordt. Dit kan de leidraad worden voor een serie werkstukken in “eigen stijl”. Maar je kunt ook kiezen om
- bij wijze van spreken - een heel jaar te experimenteren en zo op geheel nieuwe ideeën te komen.
Altijd met feedback en ondersteuning van een docent/kunstenaar.
Waarom “niet voor beginners”?
Omdat jij als student in het Academisch Atelier een zeker mate van zelfstandigheid moet bezitten met
een “drive” tot experimenteren. Het is nodig kennis te hebben van bepaalde materialen, technieken en de
effecten van de beeldende elementen, zodat de zoektocht naar de “eigen richting” goed van de grond kan
komen. Wat niet wegneemt dat je ook nieuwe materialen en/of technieken kunt aanpakken en
onderzoeken, mits ze aansluiten bij het doel van de gekozen “eigen richting”.
De docent stimuleert en begeleidt je hierin.
Kunstbeschouwing en museumlessen zijn onderdeel van de lessen en zullen een inspirerende invloed
hebben. Regelmatig wordt het werk in de groep besproken op vormgeving, techniek en de manier waarop
het onderwerp benaderd wordt.
De uitwisseling van gedachten daarover is klassikaal. De begeleiding is individueel.
Academisch “met programma”
Dit programma wordt - op verzoek van een groep - in samenwerking met een docent gemaakt.
Doel is een jaar lang gezamenlijk te werken en onderzoek te doen naar bepaalde materialen, technieken,
kunsthistorische stijlen, een speciaal thema of een combinatie van die zaken.

-

Les op maat
Individueel of in kleine groepjes is het mogelijk een programma samen te stellen naar je leerwensen op
beeldend gebied.
didactische ideeën en vaardigheden ontwikkelen
feedback over gemaakt of nog te maken beeldend werk
begeleiding bij project
concept ontwikkeling
verbreding technische aspecten
Expositie
Het kan een leerdoel zijn af te ronden met een tentoonstelling buiten het gebouw van Crejat.
De organisatie daarvan wordt door de deelnemers gedaan onder begeleiding van een docent.

GEEN BASIS-OPLEIDING BIJ CREJAT GEVOLGD ?
Wel interesse in het Academisch Atelier
Dan willen we graag een intakegesprek met jou over je werk, wensen en mogelijkheden.
Dit om tot een goed advies te komen wat betreft leerjaar, studentengroep en docent.
Mail voor een afspraak: info@crejat.nl

