
Tegning efter model og efterbehandling. To dage kun 150,-   

Brænder man efter at komme i 

gang med croquis-tegning, er der 

mulighed for det den sidste 

weekend i november. Her er 

Galleri Schlegel vært for en 

croquis-workshop, hvor både 

begyndere og øvede er velkomne 

til at deltage i et produktivt 

samarbejde. 

Fredag den 28. november 

klokken 15-17 har vi fundet 

en erfaren model og byder 

indenfor til de 12 hurtigst 

tilmeldte.  

Lørdag d. 29. (kl. 14-16) er 

der mulighed for at 

gennemarbejde et enkelt billede 

og for eksempel overføre en af 

sine modelskitser til akvarel eller 

pastel. Lørdag er uden model. 

Bag arrangementet står Else Marie 

Irgens, som netop er hjemvendt 

fra en studietur til Firenze:  

”Den nøgne krop er vidunderlig, når vi ser den gengivet i kunsten. Vi står stumme over for 

Michelangelos David og falder i svime over Botticellis skumfødte Venus. At se på kroppen, dens 

linjer og former, skyggerne, der fremkaldes ved det varierede lys, fascinerer os. Mange drømmer 

om at kaste sig ud i modeltegning, men viger tilbage. Det er nok for svært, og en Botticelli bliver 

man jo ikke. Men hvorfor lade sig skræmme af, at noget ser svært ud. Hvorfor ikke bare kaste sig 

ud i det. Bedst er det, hvis man kan finde en model, og et sted, hvor man kan tegne sammen med 

andre croquis-entusiaster.” 

Man bliver bedre til at se, bedre til at gengive kroppens former i dette samarbejde. For det andet 

giver man sig måske i sin ensomhed med kunstbogen derhjemme - eller på glyptoteket - lidt for 

god tid. Figuren bevæger sig jo ikke. Man kan sidde og nørkle med et lille hjørne af figuren i stedet 



for at samle det hele i bevidstheden og gengive de store linjer. Noget af det, der er fascinerende 

ved croquis, er, at mennesket ikke står stille. Man arbejder jo ofte i croquis i ganske korte 

intervaller, ind imellem helt ned til 30 sekunder. Det tvinger en til at koncentrere sig, til at se sig 

for og opfatte helheden. Det er en fantastisk udfordring, men det er også ganske vidunderligt at 

give sig lov til at dvæle i lidt længere forløb og måske efter en række skitser udvælge den bedste 

og gennemarbejde den.  

Vi sørger for varme i brændeovnen, lidt papir, primitive tegnebrædder og kaffe/te (mon ikke der 

sniger sig lidt kage med)  

Med denne workshop lægger Galleri Schlegel op til et produktivt samarbejde mellem croquis-

entusiaster. Håber du har lyst til at være med! 

Man tilmelder sig enten pr mail, over facebook eller pr telefon 2892 1132 (gerne sms). 

Som vanen tro holder vi økonomien bag på et absolut lavt niveau hvor alle kan være med. 150,- 

for begge dage (-så er der også råd til at shoppe lidt i bl.a. galleriets pileflet…)  

Vi takker for sæsonen med dette arrangement, og håber vi ses igen i 2015.  


