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WILDPAINTING heiter kurset, og det betyr to 
ting; å måle villmarka og ville landskap, og å 
prøve å måle på ein overraskande måte. 
Føremålet er å oppnå estetikken og krafta i 
landskapet gjennom å forsøke å sjå ( lukte, 
kjenne osb) landskapet som om ein ser det for 
første gong. Vi skal ganske enkelt tenkje oss 
vekk frå den vanlege måten å teikne og måle 
på;– at lauvet t.d. alltid skal vere grønt og 
himmelen støtt blå. I staden skal vi sjå på nytt, 
djupare og djupare, inn i motivet. 

På den måten vert arbeidsforma noko mellom 
meditasjon og dette å oppdaga verda slik eit 
barn gjer det. 

Vi kjem til å bruke akrylfargar og kraftpapir, 
kolstift og blyant. 

Kurset vil vare 5 timar kvar dag, men med 
pausar der me drikk kaffe, et lunsj eller i 
samtalar gjennomgår kva me har kome fram til 
så langt. Kvar enkelt deltakar  vil få personlege 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

råd og kommentarar frå læraren. 

Det finst ingen krav om at ein deltakar har 
måla eller teikna før. Det som trengst, er 
entusiasme og eit ønske om å lære nytt, - at vi 
vågar å bli med i denne prosessen. 

Inspirasjonen til desse Wildpainting-kursa kjem 
frå post-impressionistiske målarar som Cezanne 
som sa: ”Når eg målar, er det landskapet som 
uttrykkjer seg gjennom meg. Eg er landskapet 
sitt medvit.” 

Om Jan van Boeckel: 

Han har måla i mange år, og først og fremst 
motiv i (natur)landskapet. Han har budd kring 
seks år i Sverige, i det grankledde Bergslagen, 
der han har arbeidd som billedlærar og 
kunstpedagog for vaksne. Nett no held han på 
med eit doktorarbeid i Helsingfors, ved 
Høgskolen for kunst og design. Emnet hans der 
er: ”Korleis kan vi bruke kunstnarlege uttrykk i 
kontakt med naturen og lære oss naturen på 
ein heilt ny måte”. 

Heimesida hans er 
www.naturearteducation.org 
(klikk på ”About us”).   

Kurs avgift:  xxx Kronor 

Adress: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


