Dit figurative maleri
Et ugekursus i maleri med individuel sparring i efterårsferien

På en uge arbejder du i atelieret med et til to selvvalgte motiver og får individuel vejledning til alt
det spændende og svære, der gør et godt maleri: motivvalg, komposition, optegning,
farveblanding osv.
Der er en stor tilfredsstillelse i at kunne male, så det ligner. Men hvad skal du male? På dette
kursus skal vi kigge på mulighederne for, hvad et moderne figurativt maleri kan handle om og
hente masser af inspiration til vores egne billeder i kunsten før og nu.

Jacob Hoff, Af og til drømmer jeg stadig om Ishavet, olie på lærred, 60 x 90 cm, 2019.

Hvad går kurset ud på?
På kurset får du mulighed for at arbejde selvstændigt under opmærksom og støttende vejledning
fra en erfaren maler. Desuden vil gruppen i løbet af ugen blive præsenteret for interessante
kunstnere og modtage små oplæg af teknisk/teoretisk karakter, når det er relevant.

Det vil vi blandt andet komme ind på:
•
•
•

Hvordan finder man det gode motiv?
Maleriets stadier – fra start til slut
Intro til farvelære

Hvem henvender kurset sig til?
Kurset er for alle, der maler, hvad enten de lige er begyndt eller har gjort det i mange år. Det
væsentlige er, at du har lyst til at arbejde selvstændigt med figurativt maleri. Der stilles en
indledende opgave, men derefter er der frit slag, så du skal have en idé om, hvad du gerne vil
arbejde med. Til gengæld får du masser af individuel sparring, så du kan udvikle din idé og
realisere den som maleri.

Materialer:
På kurset kan du arbejde med akryl og oliemaling.
Maler du med olie er det uden nogen former for opløsningsmidler – på atelieret bruger vi kun
linolie evt. med tilsat tørringsmiddel (siccativ). Er du i tvivl om, hvordan det kan lade sig gøre, vil
det blive en del af din vejledning på kurset.
På dette kursus medbringer du selv de materialer, du har lyst til at arbejde med. Har du ingen
materialer, kan du mod et gebyr på 150 kr. få adgang til atelierets oliemaling, pensler og
oliepræparerede papir.

Procesbillede fra mit atelier, juli 2022

Tid:
Uge 42: Mandag d. 17.10. – fredag d. 21.10.
Fra kl. 10.00 – 15.30.
Alle dage inkl. en halv times spisepause.

Sted:
Jacob Hoff Studio, Sydvestvej 123b – mit store, lyse atelier.
Se kort: Sydvestvej 123 – Google Maps
Kommer du med offentlig transport: Atelieret ligger et kvarters gang fra Glostrup St.
Bus 123 standser også tæt ved atelieret.
Kommer du i bil: Der er gode parkeringsmuligheder i gården og på Sydvestvej.

Pris:
2970 kr.
(prisen inkluderer kaffe og te og lidt sødt – men du skal selv have en madpakke med)
Der er maks. 10 deltagere på et hold.

Tilmelding:
Du tilmelder dig kurset ved at sende mig en mail til jacobhoffstudio@gmail.com
Så vil du modtage en faktura på kursusgebyret. Så snart din indbetaling er registreret, er du
tilmeldt kurset og vil modtage en bekræftelse. Hvis du ønsker at annullere din tilmelding, kan
tilbagebetaling af det fulde gebyr ske indtil tre uger før kursets planlagte start – dvs. senest
26.9.2022. Er der mindre end 3 uger til start, er tilmeldingen bindende – uanset årsag – og gebyret
kan ikke refunderes.
Kan et hold ikke gennemføres pga. for får tilmeldinger, underviserens sygdom eller
forsamlingsforbud (corona el.lign.) returneres hele gebyret.

Spørgsmål?
Du er meget velkommen til at ringe til mig på 20 93 83 93, hvis du har spørgsmål til kursets
indhold.

Hvad er min baggrund for at undervise i figurativt maleri?
Min grundlæggende uddannelse som tegner og maler fik jeg på Århus Kunstakademis 4-årige
uddannelse i årene 2002-2006. Her indgik foruden udviklingen af den enkelte studerendes
selvstændige praksis også undervisning i en række af de klassiske færdigheder indenfor inden for
tegning og maleri, som i tidligere tider var en del af uddannelsen af alle malere.

Sidenhen har jeg arbejdet videre med at udvikle disse færdigheder for at kunne realisere den
nyrealistisk inspirerede praksis, som jeg dyrker i dag. Jeg udstiller løbende solo og i
gruppesammenhæng og kuraterer også gerne udstillinger med andre kunstneres værker – du kan
se mit cv her.

Jeg har undervist i en årrække i maleri, tegning og generel kunstforståelse på alle niveauer fra
nybegynder til meget øvet.

Undervisningserfaring: AOF, FOF, Københavns Kunstskole, Silkeborg Højskole, Kunsthøjskolen på
Ærø, Århus Kunstakademi. Desuden privatundervisning i eget regi.
Kontakt mig for referencer.

