ANNAMÁRIA PAIZS

TENTOONSTELLINGEN/OPDRACHTEN

2019 juli

“BOOM DER TROOST EN TRANEN”
AIR OP ANNATOPIA

-kunstwerk gemaakt als artist in residence op Annatopia opgericht door Anne Pillen in het kunstenaarshuis van dichteres
Sonja Prins (www.annatopis.nu); het kunstwerk (https://cosmicdrawings.com/2019/08/25/korte-filmboom-der-troost-en-tranen/ is de resultaat van een onderzoek naar de grens tussen innerlijke landschap en de
landschap buiten ons
2018 oktober tot heden

“KUNSTKAMERADEN”
OPDRACHT VIA DE CULTUURKANTINE, BREDA

-het vervaardigen van een gezamenlijk kunstwerk met een kind van een kwetsbare doelgorep; het kind uit dit gezin volgt
nog steeds lessen bij de kunstenaar met ondersteuning van Het Jeugdfond Sport en Cultuur
2017 oktober

THE BIG DRAW GENT
WORKSHOP ‘DOODLE’

-interactieve workshop: hoe kom je tot een individuele beeldtaal door te tekenen ‘zonder verstand’? als onderdeel van een
workshopdag in Gent verzorgd door verschillende kunstprofessionals;
2016 oktober

“DOODLE”
THE BIG DRAW - HASSELT

-workshop ‘doodlen’ waarbij wordt ingezoemd op de technieken die het mogelijk maken om ogenschijnlijk betekenisloze
‘doodles’ als inspiratie te gebruiken...zoals kunstenaars het doen

2014 en 2015 mei

WORKSHOPS-BEELDEND
IN OPDRACHT VAN DE KOBER GROEP

-het vervaardigen van beeldende workshops voor kinderen vanaf groep 4 t/m 6 op verschillende lokaties van de buiten
schoolse opvang
2014 oktober

THE BIG DRAW ANTWERPEN
PERFORMANCE “PROTECTION”

-de kunstenaar nodigt uit: interactieve performance
NATUURDAG, BOOMFEESTWEEK

2014 tot heden
OPDRACHT VIA DE GEMEENTE BREDA

-het vervaardigen van een workshop papierscheppen met natuurlijke materialen voor kinderen van verschillende leeftijden
op Natuur-en Milieucentrum de Wolfslaar

PROJECTWEEK “SPREID JE VLEUGELS”
OPDRACHT VAN THEATERWERKPLAATS TIURI BREDA/ROOSENDAAL

2014 juli/augustus

-het vervaardigen van een projectweek voor groepen spelers met verstandelijke beperking, waarbij vleugels worden uitgebeeld met behulp van zelfgemaakte kostuum en een act als bijpassende personage;
2014 en 2015 maart

NATUURDAG
OPDRACHT VIA DE GEMEENTE BREDA

-het vervaardigen van een workshop papierscheppen met natuurlijke materialen voor kinderen van verschillende leeftijden
op Natuur-en Milieucentrum de Wolfslaar
‘DOSSIER 3.0‘
OPDRACHT VIA DE CULTUURKANTINE, BREDA

2013 oktober t/m 2014 februari

-het vervaardigen van een gezamenlijk kunstwerk met een kind uit een jeugdzorginstelling; tentoonstelling kunstwerken in
het Noord-Brabants Museum geopend door Hare Majesteit Koningin Maxima
THE BIG DRAW - GENT

uitgenodigde kunstenaar - maker van een raamtekening op de tekenroute ‘The Big Window Walk’
UIT-DE-KUNST-DAG

2013

2013, 2015

ANNAMÁRIA PAIZS

Kindcentrum de Ontdekking via H19, Oosterhout
-workshop kinderen groep 2 t/m 5
KUNSTROUTE HAAGSE-BEEMDEN/BREDA

Open Atelier met solotentoonstelling tekenkunst in het Gageldonk Kapel

2011

“LEVENSBOOM”:GROEPSTENTOONSTELLING

Centrale Bibliotheek Breda
samenwerkingsproject met leerlingen brugklas Graaf Engelbrecht te Breda
-monumentale 3D werk - voorstelling van cocons, bevestigd in de draagpilaren van de bibliotheek

2010

“RIMPELS” GROEPSTENTOONSTELLING

Centrale Bibliotheek Breda
installatie met geluid en gedicht, openingsperformance
-begeleiding basisscholieren en ouderen bij het maken en bespreken van kunstwerken

2008

“(W)HOLENESS”

solotentoonstelling Stichting Kompaan, Tilburg

2007

“UITZINNIG-BREDA”

Galerie “Lie S.” tentoonstelling/voordracht eigen poëzie

2007

GROEPSTENTOONSTELLING TEKENINGEN

Stadsgalerij Breda
ERVARING ALS DOCENT

2007

DOCENT/TRAINER BEELDENDE KUNST

Kober Group
vanaf september 2019 tot heden
Verzorgen van trainings aan leidsters van de kinderopvang met de thema “creativiteitsontwikkeling
bij jonge kinderen”
DOCENT BEELDENDE VORMING/KUNSTENAAR IN DE KLAS-FREELANCE

ToBe/SOC, Dordrecht
vanaf april 2017 tot heden
Verzorgen van op-maat lessenreeksen, workshops voor leerlingen zowel in het PO als VO; verzorgen
van beeldende scholingen voor mede-docenten
DOCENT FILMJUWELEN

EYE Filmmuseum, Amsterdam
vanaf september 2015 tot heden
Verzorgen van workshops (voor PO) in film-geschiedenis met behulp van materialen uit het EYEarchief
DOCENT BEELDENDE VORMING/KUNSTENAAR IN DE KLAS-FREELANCE

Phoenix Kunsteducatie, Veghel
vanaf september 2015 tot heden
Verzorgen van op-maat lessenreeksen, workshops voor leerlingen zowel in het PO als VO; verzorgen
van beeldende scholingen voor basisschool-leerkrachten; jaarlijks Kunstenaar in de klas op Baanderehern College te Boxtel
DOCENT BEELDENDE VORMING/KUNSTENAAR IN DE KLAS-FREELANCE

MIK Kunsteducatie, Schijndel
2014 mei tot juli 2015
Verzorgen van op-maat lessenreeksen, workshops voor leerlingen zowel in het PO als VO; verzorgen
van beeldende scholingen voor basisschool-leerkrachten
DOCENT BEELDENDE VORMING-FREELANCE

Centrum voor de Kunsten H19, Oosterhout
2013 mei tot heden
Verzorgen van het “Ontdekatelier” een wekelijkse naschoolse inkoopatelier voor kinderen van groep
4 t/m 7. Docente van het “Timmerfabriek” een jaar-atelier op H19; docent beeldend voor diverse
naschoolse projecten op basisscholen in gem. Oosterhout
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DOCENT BEELDENDE VORMING-FREELANCE

Het Orion Lyceum, Breda
2013 november tot 2017
Verzorgen van lessen ter verdieping van een bepaalde thema binnen kunst en cultuur, zoals: Studium
Generale over Google en Youtube voor leerlingen leerjaar HAVO/VWO, Studium Generale “Cyber
ikke” over onze internet persona; keuzecursus abstract tekenen met de titel ‘Doodlen en Creativiteit’
voor leerlingen leerjaar HAVO/VWO
DOCENT BEELDENDE VORMING-FREELANCE

OIB, Oosterhout
2013 september tot 2018
Verzorgen van naschoolse vakoverstijgende projecten (lessenreeksen) van beeldende karakter voor
gemengde groepen kinderen van groep 4 t/m 8; zoals: “10 kleine indiaantjes” een 3D project met
muziek en zang waarbij maskers gemaakt worden; “Alles wat niet mag” tekenproject met krassen,
scheuren, en kleuren buiten de lijntjes; “Fanta-fanta Land” werken met 3D afdrukken en tekenen
geïnspireerd door het Oneindige verhaal; “Papier met swag” papierscheppen voor de bovenbouw;
SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER

Erasmus Universiteit, Rotterdam
2012 maart tot december
Taken: uitvoeren van semi-open interviews met immigranten uit het Oekraïne in opdracht van The
Oxford University; werktaal:Russisch en Engels
FREELANCE DOCENT/TRAINER INTERCULTURELE SAMENWERKING

ICCN Breda
2007 t/m 2009
Taken:uitvoeren van scenario's t.b.v. competentie training voor kadetten Koninklijke Militaire Academie; beoordelen en coachen kandidaten op basis van FORCE-IT62 competentie punten voor
interculturele omgevingen

ONDERWIJS

FONTYS HOGESCHOLEN TILBURG

2012 september -2013 juli
Duale opleiding docent beeldende kunst en vormingeving
Diploma: ja
scriptie: Welcom to the Jungle - een eerste stap tot het gebruiken van Youtube’s UGC genres in de klas

KUNSTACADEMIE ST. JOOST, BREDA

2000-2005
Diploma : ja
scriptie: De magische kring - over de intieme kracht van beelden
INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL, AVANS HOGESCHOOL, BREDA

1998-1999
International Management
BUDAPEST BUSINESS SCHOOL

1995 - 1999
Communicatie Management in Russisch en Engels
Diploma : ja,
scriptie in het Engels: Tabloid news: politics and ideologies in the non-political television news

DEELNAME SYMPOSIA/

Art and Inquiry: Museum Teaching Strategies For Your Classroom/online cursus MOMA New York

BIJSCHOLING

Dans in Beeld, Beeld in dans, 2013, De Stilte Breda
21st century skills, 2013 Kunstbalie, Tilburg
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De kracht van cultuureducatie, 2011 PABO Breda
TALEN

Hongaars: native
Russisch: native
Nederlands: vloeiend
Engels: vloeiend
Duits: redelijk

SOFTWARE KENNIS

WordPress
Adobe Creative Suite
Microsoft Office Pakket

