K URS I KI NE S ISK T T U S C H M Å L E R I
”Xieyi”
Under sex dagar i juli – aug. erbjuds en kurs i kinesiskt tuschmåleri på Dômen Konstskola i Göteborg.
”Xie” = skriva, ”yi” = poetisk idé.
Kursen presenterar det kinesiska tuschmåleriets tradition, begrepp och idévärld.
Leyun Wang och Lena Rydén lotsar Er in i en tusenårig, komplex teknik. Att med penseldrag och tuschlaveringar,
”bimo”, uttrycka en känsla – tanke.
Kursinnehåll:
Introduktionskurs som vänder sig till dig som är intresserad av kinesisk konst och vill lära dig grunderna i kinesiskt
tuschmåleri. Under kursen kombineras föreläsningar med måleriövningar i tusch - pensel och vattenteknik.
Under en eftermiddag visas filmen ”Ur det gamla kommer det nya – Möten med fem konstnärer” av Lars Berglund,
Lars Westman och Pierre Björklund.
Vi kommer att presentera vårt sätt att arbeta med denna teknik och hur man kan närma sig ”Xieyi” både genom verkligheten och användning av bilder + foton och vi lär Er hur man monterar sina bilder.
Kursens syfte är att sprida den tusenåriga konsten i kinesiskt tuschmåleri, genom grundläggande kunskaper så att
man så småningom själv kan bemästra denna fantastiska teknik i sitt eget skapande.
Kursdatum:
27 juli – 1 augusti 2018
För info kontakta kursledare
Leyun Wang telefon: 0768 446688 epost: wangleyun@hotmail.com hemsida: www.wangleyun.se
Lena Rydén telefon: 0732 469940 e-post: lena.ryden@konstepidemin.se hemsida: www.lenaryden.com
För info se också www.domenkonstskola.se
Besöksadress: Dômen Konstskola
		
Björngårdsvillan
		 Slottsskogen
		
411 04 Göteborg
Kursavgift: 4800 kr inklusive startpaket.
Startpaket består av ett ark rispapper( 96x177cm), kinesiskt tuschpensel och gemensam tusch. Kinesiskt konstnärsmaterial finns att köpa på plats.
Anmälningsavgift: 500 kr som sedan dras av ifrån kursavgiften.
Anmälan kan göras genom mail el. telefon och anmälningsavgift ska vara betald absolut senast 5 juli.
GLÖM EJ att ange namn när ni betalar. Resterande summa betalas före kursstart.
Swich: 0768446688 eller Nordea clearingnr: 3300 6307280567
Lena Rydén är utbildad på Hovedskous målarskola 1969 – 75 och China Academy of Art 1993, 6 veckors kurs,
Hangzhou, Kina. Undervisar på Dômen Konstskola sedan 1999.
Leyun Wang är utbildad på China Academy of Art 1984-88 och Konstfack. Undervisar på Nyckelviksskolan,
Stockholm

