Abstrakt minimalistiskt
"fält och ytmåleri" i akvarell
med udda tekniker och experiment.
4 dagar torsdag 24 – söndag 27 augusti 2023
7 deltagare.

Detta är en kurs som framför allt innehåller arbete med mycket reducerade bildelement
som färgfält och ytor. Med förenklingar skapar vi nya bildfältserier, diptyker, triptyker,
kvartetter mm. Allt i olika ackord av färg, strukturer och variationer av storlekar.
Ett minimalistiskt akvarellmåleri med enkla arrangemang av identiska och utbytbara
enheter, eller geometriska system och upprepningar, vilka kan byggas på eller dras ut i all
oändlighet. Vi kommer att använda oss av bl.a. gyllene snittet och pentagram.
Vi målar, analyserar och löser uppgifter utifrån olika sätt att se på bildens form, färg,
kontraster, dominans, rytm, gruppering, volym, balans, linje, harmoni,
symmetri/asymmetri m.m.
Uppgifterna hjälper oss att upptäcka bildens olika delar och hur man uppfattar de olika
momenten i bilden.
Dagliga genomgångar av akvarellerna. Bildvisningar på eftermiddagen.

OBS!

Kursen har utvidgats med udda tekniker och experiment.
Vi testar annorlunda akvarelltekniker som ofta inkluderar andra material än de klassiska
akvarellfärgerna. Teknikerna och experimenterandet ger ofta nya oanade överraskande
ytor och bildlösningar.

I priset 8000 kronor ingår kursavgift, lunch, förmiddags o eftermiddagsfika med hembakat.
Vi håller till i min nybyggda ateljé på Villagatan 1 i Gustavsberg.
Tag blå buss 474 från Slussen om du åker kommunalt.
Kliv av på ”Vattenhjulet” precis nedanför min ateljé.
Bussen går var tionde minut vardagar och varje kvart under helgen.
Färdtid ca 25 minuter.
Boendetips: Hotell Blå Blom nere i hamnen nära ateljén http://blablom.se/
Eller Skeviks gård. 2 km bort på landet. (Fint på sommaren, bastu, bad m.m.)
Samma pris som Blå Blom. . http://www.skevik.se

Prel. dagsprogram:
Genomgång och måleri
paus
måleri
lunch
måleri

09 00 - 10 30.
10 30 - 11 00
11 00 - 12 30
12 30 - 13 30
13 30 - 15 00

paus med bildvisning
måleri

15 00 - 15 30
15 30 - 17 00.

Man kan stanna i ateljén och måla så länge man vill.
Om det är något du undrar över ring eller mejla mig.
Återkommer innan kursstart med mer information om material m.m.

Anmälan:
Mejla a@awallin.se
När du fått ett svar om att det finns plats var vänlig och bekräfta ditt
deltagande genom att betala anmälningsavgiften 4 000 kronor
snarast till pg. 429 17 72 – 4 eller swish 1233 664 992
Resterande avgift betalas senast två veckor innan kursstart.
Om du avbokar tidigare än en månad innan kursstart återbetalas hela anmälningsavgiften.
Vid avbokning en till tre veckor innan kursstart återbetalas hälften av anmälningsavgiften.
Sker avbokning senare, dvs. under sista veckan innan kursstart, sker ingen återbetalning.

Vänliga hälsningar Anders Wallin
Villagatan 1 134 41 Gustavsberg
Telefon mobil 070 561 47 21

