Verslag BeeKkafee 12 april 2022
Joke opent het eerste BeeKkafee van 2022 in het Atelier van Flox
in Zeist.
Er zijn 18 kunstenaars aanwezig. Vier kunstenaars hebben zich
afgemeld. Joke bedankt Flox dat we gebruik van haar ruimte mogen
maken. Martijn Stevens stelt zich voor als nieuw lid en schildert.
Ook Jan Weijters is een nieuw lid. Hij houdt deze avond zijn
presentatie.

Jan vertelt over zijn schilderijen en legt uit hoe hij hierbij te
werk gaat.
Jan komt uit Noord-Brabant en heeft gewerkt in Apeldoorn.
Nu woont hij in Hollandse Rading in het bos. Het huis is
kleiner, waardoor hij geen eigen atelier heeft. De oorsprong
van zijn creativiteit ligt in het tekenen en is begonnen op de
avondschool. Daar ligt de voeding voor wat hij later is gaan
doen. Later is hij drie jaar gaan werken met pastelkrijt. Ook
heeft hij een paar jaar les gehad bij Art Partout, waar hij
onder andere heel precies leerde werken.
Jan legt uit hoe hij te werk gaat met het maken van een olieverf schilderij. Eerst maakt hij met
attributen een fraai stilleven. Dat fotografeert hij ook. Vaak begint hij met een tekening, daarna met
olieverf. De onderschildering maakt hij van ruwe umber en titiaan white. Dit is precies werk. Hij let
goed op de werking van licht en schaduw. Het is belangrijk dat de onderschildering er goed uit ziet.
Daarna wordt het met verschillende kleurlagen verder bewerkt met oog voor de details tot een mooi
resultaat. De verschillende foto’s geven dit proces goed weer. Het is een meditatief, in jezelf gekeerd
proces. Hij werkt vaak op paneeltjes, soms op doek.

Op de tafels en tegen de muur is meer werk van Jan te zien, met name tekeningen.

Joke sloot de avond af. Daarna werd er
met elkaar gepraat en ervaringen
uitgewisseld. Al met al een erg leuke en
inspirerende avond!

