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‘Bij mij ontwikkelt iedere cursist een eigen schilderstijl’
DOOR: PERLA JAP SAM

Ze geeft haar schilderlessen op basis van een speciale
methode, waar volgens haar iedereen baat bij heeft bij het
tekenen en schilderen. Lily Ruizendaal: ‘Als mijn cursisten
een schilderij af hebben, zijn ze vaak verbaasd over datgene
waar ze toe in staat zijn’.
Wat is zo bijzonder aan de
methode die jij gebruikt?
De methode zorgt voor een
verschuiving van de linkerhersenhelft naar de rechterhelft
van je hersenen. De methode is
bedacht door Betty Edwards,
een Amerikaanse. Het is wetenschappelijk bewezen dat het
vermogen om te tekenen en
schilderen, en je ruimtelijk inzicht in de rechterhelft van je
hersenen zit.
Hoe lang werk je al volgens
deze methode?
Sinds 2005/2006. Ik heb toen
een training gevolgd en dacht
meteen eureka! Dit is het. Als
ik daarvoor een tekening of
schilderij af had, kon ik niet begrijpen dat ik dat had gemaakt.
Na de training begreep ik dat
mijn rechterhersenhelft hier
debet aan was. De methode
geeft een verbluffend resultaat.
Hoe ziet een schilderles er bij
jou eruit?
Ik start de les met klassieke
muziek. Vervolgens doen we
een speciale tekenoefening. De
cursisten tekenen hun onderwerp over op een plastic beeld-

vlak. Daarna zetten ze het verhoudingsgewijs over naar het
doek waarop ze gaan schilderen. Ondertussen loop ik rond
en geef iedereen persoonlijke
aandacht. Elke cursist ontwikkelt een eigen schilderstijl, dat
is de kracht van mijn manier
van lesgeven.
Stel iemand kan helemaal
niet schilderen. Is er met
jouw methode hoop voor zo
iemand?
Al kun je geen poppetje tekenen, geeft deze methode zeker
goed resultaat. Mijn kreet is:
‘Iedereen kan leren tekenen en
schilderen met deze methode.’
Je wordt er alerter door en bewuster van je omgeving. Je
raakt meer geïnspireerd en
krijgt meer ruimtelijk inzicht.
Mensen staan gewoon versteld
van hun eigen kunnen.
Klinkt interessant, ik krijg
steeds meer belangstelling
Nou, dan meld je je toch aan
voor een van de workshops.

een van dagworkshops, zoals
onder andere boeddha tekenen, portret of abstract tekenen of schilderen. De workshops zijn inclusief materialen
en lunch.
En wat voor cursussen bied je?
Ik geef onder andere les in fijn
schilderen met de Renaissance
techniek. Deze methode is
zeer arbeidsintensief en komt
uit de tijd van Leonardo da
Vinci. Verder kun je bij mij ook
de techniek van het moderne
realisme en het impressionisme leren. Deze technieken zijn
ook geschikt voor beginners.

Wat is het prijskaartje?
Een blok van 10 lessen kost 150
euro, exclusief materiaal.
Wat onderscheidt je, behalve
de speciale methode dan, van
andere schilder- en tekendocenten?
Ik vind het belangrijk dat mijn
cursisten werken vanuit hun
interesse. Iedere cursist is een
individu met eigen voorkeuren.
Daarom stimuleer ik de cursisten om zelf een onderwerp uit
te kiezen. Zij bepalen wat ze
willen schilderen. Bovendien
mogen cursisten bij mij met allerlei materialen werken. Of het

Leuk idee, maar ik vraag toch
af of het wel wat voor mij is ...
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nou olieverf of acryl is, het kan
allemaal.
Waar haal je je inspiratie vandaan?
Uit de mens, de natuur en het
dier. Maar ook mijn cursisten
inspireren mij. Het is fantastisch om te zien hoe ze groeien
tijdens de lessen.
Wat betekent schilderen
voor je?
Het is heerlijk om te creëren, te
scheppen. Elk schilderij van
mij is een onderdeel van mezelf
dat ik wil delen met anderen.
Het heeft te maken met gevoel,
liefde en warmte voor alles om
je heen. Ik ben dankbaar dat ik
deze gave heb.
Liggen er nog plannen op stapel bij Lily-art?
Ik zou zo graag een Kunstroute
willen organiseren in Nederhorst den Berg. In ‘s Graveland
en Kortenhoef is zo’n route
rond de pinksterdagen al een
jaarlijkse terugkerende activiteit. Als er kunstenaars en/of
hobbyisten zijn die hun huis of
atelier willen openstellen voor
kunstliefhebbers, dan kunnen
ze contact met mij opnemen.
Verder ga ik meer organiseren
op het gebied van bedrijfsuitjes
(teambuilding) en vrijgezellendagen.
Meer informatie over de diverse
workshops bij Lily-art of de
Kunstroute? www.lily.art.com,
0629110401
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