
Een cursus voor mensen die meer willen    
weten over: 

de Maker     het Maken     het Materiaal 

In de Cursus: De kunst van het maken nemen 
we het perspectief in van de maker, ofwel de 
kunstenaar. We belichten de kunstenaar vanuit 
drie aspecten: de Maker, het Maken en het Ma-
teriaal. We nemen we het perspectief in van de 
maker om zo grip te krijgen op het ontstaans-
proces van kunst.  

Hoe is de rol van de maker door de tijd veran-
dert? Wat drijft de kunstenaar in zijn maakpro-
ces? Hoe gaan kunstenaars om met materiaal 
en welke ontwikkelingen in de geschiedenis 
hebben invloed op wat kunstenaars als materi-
aal gebruiken?  

We stropen de mouwen op en gaan de handen 
vies maken met verf en grafiet. We gaan kijken 
naar de terugkeer van het schilderen in de he-
dendaagse kunst met grootheden als Tuynmans 
en Neo Rauch. We kijken naar de opkomst van 
nieuwe rollen die kunstenaars zichzelf aanme-
ten: die van activist en onderzoeker.                
Zelf stappen we ook in de schoenen van de ma-
ker en gaan we zelf materialen aftasten door te 
maken.  

De Kunst van het Maken 

Onderwerpen: 

De Kunstenaar als Maker 
De Kunstenaar en Opdrachtgever 
De Kunstenaar en Materiaal: Verf 
De Kunstenaar en Materiaal: Grafiet 
De Kunstenaar en Materiaal: Fotografie 
De Kunstenaar als Activist 
De Kunstenaar als Onderzoeker 
De Kunstenaar en Ervaring 
 
Naast deze onderwerpen is er voldoende 
ruimte om zelf onderwerpen aan te dragen. 



Data: 
16 sep 2019 

14 okt 2019 

18 nov 2019 

16 dec 2019 

20 jan 2020 

17 feb 2020 

16 mrt 2020 

20 apr 2020 

Altijd van 19.45 - 21.45 uur. 

De cursus wordt gegeven in de                                                               
Bibliotheek VANnU  

Kasteelweg 3 in Zevenbergen. 

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten in de 
bibliotheek en het bezoek aan een expositie. 
De datum hiervoor wordt later afgesproken. 

De kosten bedragen € 160,00 per deelnemer.  

Stuur een e-mail voor meer informatie en aan-
melden naar:   

cursussen@cultuurmoerdijk.nl 

De docenten 

De cursus wordt gegeven door Inouschka de Nooijer 
en Donald Schenkel, beide afgestudeerd aan de Wil-
lem de Kooning Academie als Docent Beeldende 
Kunst en Vormgeving. Met deze studie als achter-
grond verbinden zij hun kunstenaarschap aan hun 
docentschap.  

Inouschka werkt als kunstenaar en onderneemt zij 
verschillende projecten waarin zij onderzoek en 
beeld aan elkaar verbindt. Inouschka is de bevrager 
die met haar vriendelijke vragen de zaken tracht te 
doorgronden. Naast haar artistieke praktijk werkt zij 
ook in de buitenschoolse educatie bij het Stedelijk 
Museum Schiedam. In haar artistieke praktijk ver-
bindt zij onderzoek en beeld aan elkaar.  

Donald werkt als beeldend kunstenaar en is aange-
sloten bij de galerie Assembled by Root. In zijn artistieke 
praktijk werkt hij met kleurverlopen en start hij vaak van-
uit literatuur. Donald is de onderbrenger, die ideeën, 
kunstwerken en anekdotes probeert onder te brengen in 
structuren en verhalen. 

De Kunst van het Maken 
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