Gastcolleges Papierknipkunst op kunstopleidingen en kunstacademies
Papierknipkunst heeft in de afgelopen 30
jaar een enorme ontwikkeling
doorgemaakt. Vanuit het folkloristische
knipwerk zijn kunstenaars van over de
gehele wereld op zoek gegaan naar
artistieke toepassingen. Hierdoor heeft
Papierkunst een volwassen plek tussen alle
andere uitingen van beeldende kunst
ingenomen. En dat verdient het, want de
mogelijkheden van papier lijken onbeperkt.

kniptechnieken tijdens haar demonstraties.
Haar gastcolleges zijn zeer geschikt voor
studenten die een kunstopleiding volgen. Tijdens
het gastcollege komen de diverse toepassingen
van papier- en knipkunst aan bod. Het college
kan bestaan uit een stukje geschiedenis van
papier(knip)kunst door de eeuwen heen naar
het heden en/of een technische uitleg van het
werken met schaar en papier aan de hand van
voorbeelden.

	
  
Conny Riemers experimenteert al meer dan 30
jaar met papier en schaar. Gaandeweg
ontdekte ze de vele mogelijkheden van het
werken met papier. Sinds 1983 geeft ze les aan
groepen cursisten, op scholen, organisaties en in
haar atelier. Daarnaast geeft ze lezingen over
de geschiedenis en toekomst van
papier(knip)kunst en toont ze diverse

Materialen
Tijdens het college kunnen alle soorten papier
tot 200gr worden gebruikt, formaat tot
100x70cm. Verder is een puntige papierschaar
(evt. te leen), lijm, niettang, evt. verf, kwasten en
touw nodig.

Tijdens het gastcollege’s leren studenten hun
eigen ideeën om te zetten in een papieren
studie-/kunstwerk. Het is zeker een voordeel als
men kan tekenen en kennis heeft van
vlakverdeling en gevoel heeft voor vormen,
maar dit is niet echt noodzakelijk. Door middel
van kleurgebruik, combineren van verschillende
vormen en herhaling maakt men tijdens het
college verrassende werken. Heel wat knippers
zijn tijdens deze cursus opnieuw geïnspireerd en
ook kunstenaars waren verrast door de
veelzijdigheid van papier.

Kosten
Kosten van een gastcollege vanaf 2 uur (NL):
€ 200,‐ excl. BTW, reiskosten (incl. leenscharen).
Kosten voor meeruren in overleg.
Informatie en boekingen via
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mobiel 06 83 220 710 (NL)
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WWW.CONNYRIEMERS.COM

