Akvarelltekniker

Workshop/kurs med Lena Hautoniemi
Arvika konsthall 28-29 april *
Lördag kl 14.00-18.00 (ﬁka)
Söndag kl 10.00-16.00 (lunch)
En experiementell workshop/kurs i spännande tekniker.
Inga stora förkunskaper krävs, bara lite av din tid och intresse!
Kostnad per person: 600:- Fika ingår men medtag mer matigt för lunch.
(priset kan bero på antal anmälda och ev medlemsrabatt, anmäl dig så fort du
kan så justeras priset beroende av detta. Beräknat på 10 deltagare)
Anmäl dig senast den 18 april. Vi behöver vara minst 8 deltagare.
Kursens innehåll:
Lena berättar om olika akvarellpapper och vi lär oss t ex att dela tjockt
akvarellpapper i 6 st mindre ark. En bra pensel är självklart. Vi lär oss om penselns
beskaffenhet.
Vi får prova olika metoder att skapa spännande ytor med akvarellfärg.
Som att hälla tillblandad färg på pappret och styra en gradvis toning över en större
yta med hjälp av oxgalla och att använda grovt salt utan jod och strö det i en färgyta.
Vi kommer också att använda Gummi arabicum som spärr och spara ut ytor, eller
GA utspätt med vatten för att göra nebulosor i en redan målad yta. Vi arbetar med att
använda vattenyta som en form, sen tillför man färgen efteråt. Det handlar mycket
om att kunna vänta och ha tajmning. Lena visar praktiskt ett sätt att måla landskap
och ett sätt att måla blommor.
Material:
Vi använder både akvarellfärg i kakform och på tub, vilket underlättar arbetet. Och
vi jobbar på bra kvalitetspapper i storlek 56x76 gärna Arches 300 grams men även
Arches 640 grams. Akvarellpapper ﬁnns att köpa av Lena. Swishas eller betalas
med kort/Izettle på plats till Hautoniemi AB.
Du kan också köpa med ett stort ark enligt ovan på egen hand. Ta gärna med en
riktigt bra pensel. Några penslar ﬁnns att prova med och några ﬁnns möjliga att
köpa. Färger ﬁnns några att köpa på plats, men ta gärna med eget material.
Frågor och anmälan - ring 070 101 45 29, maila ann.lundqvist@arvika.se
Frågor om teknikerna - maila Lena, lena.hautoniemi@gmail.com

*

OBS tiderna kan behöva justeras.
Anmäl intresse snarast så kan vi återkomma med mer information inom kort.

