Bij mijn werken hecht ik veel belang aan de opdrachtgever zelf.
Ik probeer het innerlijke van deze persoon zo goed mogelijk te vertalen naar vorm en inhoud.
De grote diversiteit aan lettervormen is hierbij voor mij een onuitputtelijke bron van inspiratie.
Het subtiele spel van kleuren en pen- of penseeltechnieken geven daar een dankbare meerwaarde aan.
Als lesgever probeer ik mijn passie voor letters, kleur en technieken over te dragen aan de cursisten.
Het lesgeven zelf beschouw ik als een wederzijdse interactie met veel aandacht voor het individu.
Tijdens de opendeurdag op 11 november zal ik afwisselend composities maken op bladwijzers, kindernamen
schrijven op voorgesneden velletjes papier & uitschrijven van korte teksten.
Paul Melsen

Paul Melsen, kalligraaf - illustrator - letterkapper

CURRICULUM VITAE

Geboren op 22 november 1949 te Antwerpen.
Afgestudeerd als technisch ingenieur bouwkunde, upgrade tot consulent architectuur.
Na bijscholing gediplomeerd in grafiek aan de Karel de Grote Hogeschool (Artemis).
Behaalt aansluitend het post-universitair diploma van het Plantin Genootschap aan de
Vrijdagmarkt te Antwerpen.
4-jarige opleiding letterkappen bij Kristoffel Boudens in Provinciaal Centrum te Brugge.
Reeds 35-tal jaar erkend lesgever grafische kunsten, in het bijzonder kalligrafie en
vormgeving/illustratie.
Sinds 2012 lesgever voor Vormingplus, het Vlaams initiatief voor volwassenonderwijs.
Vervolmaking en bijscholing via masterclasses en stages in binnen- en buitenland.
Gespecialiseerd in kalligrafie, illustratietechnieken, gravure & letterkappen in steen.
Huiskalligraaf voor onder meer de Belgische Brouwers, Grote Markt 10, Brussel.
Opdrachten:
Stad Antwerpen: muurkalligrafie Stadswinkel en Letterenhuis, Gulden Boek, oorkonden.
Jarenlange expertise bij het maken van stambomen, al dan niet met heraldiek.
Oorkonden en ‘statements’ voor particulieren en openbare besturen.
Grafisch ontwerp in opdracht van bedrijven en personen; zowel kalligrafie als boekband.
Letters in steen voor particulieren en/of instellingen van openbaar nut.
Organiseren én geven van masterclasses met aandacht voor authentieke kunstvormen.
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