akvarel
ONSDAG 10 OKTObER KL 13-17 INTRO-KURSUS
For begyndere såvel som mere erfarne akvarelmalere. Du
har måske malet før, men har haft en længere pause - du
maler måske i forvejen, men føler dig fastlåst og vil gerne
videre i dit udtryk - måske har du aldrig prøvet at male før
og vil gerne få en fornemmelse af, om det er noget for dig.
På dette kursus vil du blive introduceret til at male frit og
ﬂydende. Du vil lære om teknikker og materialer samt hvordan du kan bruge pigmenternes karakteristika til at skabe
forskellige udtryk. Du vil blive introduceret til at male vådti-vådt med meget vand, meget pigment og store pensler.
Det kræver en kombination af beslutsomhed og hurtighed
(når farverne påføres) samt tålmodighed (når man afventer
det færdige resultat). Du vil også lære, hvordan du kan styre
billedprocessen og hvornår du skal slippe kontrollen og lade
vandet og farverne arbejde for dig. Metoden kalder jeg for
”kontrolleret spontanitet”.

LØRDAG 13 OKTObER KL 13-17 INTRO-KURSUS
For begyndere såvel som mere erfarne akvarelmalere. Du
har måske malet før, men har haft en længere pause - du
maler måske i forvejen, men føler dig fastlåst og vil gerne
videre i dit udtryk - måske har du aldrig prøvet at male før
og vil gerne få en fornemmelse af, om det er noget for dig.
På dette kursus vil du blive introduceret til at male frit og
ﬂydende. Du vil lære om teknikker og materialer samt hvordan du kan bruge pigmenternes karakteristika til at skabe
forskellige udtryk. Du vil blive introduceret til at male vådti-vådt med meget vand, meget pigment og store pensler.
Det kræver en kombination af beslutsomhed og hurtighed
(når farverne påføres) samt tålmodighed (når man afventer
det færdige resultat). Du vil også lære, hvordan du kan styre
billedprocessen og hvornår du skal slippe kontrollen og lade
vandet og farverne arbejde for dig. Metoden kalder jeg for
”kontrolleret spontanitet”.

akvarel kUrSUS med marianne GroSS

LØRDAG - SØNDAG 27-28 OKTObER KL 10-17
VIDEREKOmNE - EKSpERImENTEL/mAL UDEN pENSEL

Nybegyndere vil blive grundigt introduceret til teknikkerne.
Erfarne malere vil få individuel vejledning. Der vil være vekslende demonstrationer og instruktioner undervejs, men alle
er velkomne til at arbejde med egne projekter. Materialeliste
vil blive fremsendt inden kurset. Det vil være muligt at købe
et udvalg af materialer på stedet.

For malere, som har været på Intro-kurset eller andre af
mine kurser. Udgangspunktet er akvarel, denne gang med
andre metoder end udelukkende at påføre maling med pensel. Farven behøver ikke altid at blive malet på med pensel.
Man kan stænke, sprøjte, dryppe og hælde farve og vand i
billedet med forskellige redskaber, og det er muligt at kombinere med pigmentpulver, salt og drys fra stifter og blyanter for at skabe interessante eﬀekter. Der kan ridses og
skrabes i farven og man kan vaske noget af farven af igen,
hvilket kan give en smuk lysvirkning.

Pris pr. eftermiddagskursus er kr. 300 for medlemmer af Hillerød Kunstforening og kr. 350 for ikke medlemmer.

LØRDAG - SØNDAG 10-11 NOVEmbER KL 10-17
VIDEREKOmNE EKSpERImENTEL/mIxED mEDIA

Kaﬀe/the er inkluderet. Kurserne ﬁnder sted på Annaborg,
Frederiksværksgade 2 A, 3400 Hillerød - i Kreativt Værksted i kælderen.

For malere, som har været på Intro-kurset eller andre af
mine kurser.
Udgangspunktet er akvarel - sat sammen med diverse
andre medier, klassiske såvel som mere eksperimenterende.
Traditionelt har kunstnere gjort udstrakt brug af blæk, tusch
eller blyant som udgangspunkt for tegning, der er blevet
farvelagt med akvarel. Du kommer derudover også til at
prøve at arbejde med andre medier inden, efter eller samtidig med påførsel af akvarelmaling. Dette kan være vandopløselige medier såsom gouache, akvarelpastel og
akvarelblyanter eller vandfaste medier, f.eks. blyant, kul, farvekridt, oliepastel. Billedets udførelse må tilpasses motivet
og det udtryk, der tiltaler dig.

DELTAGERpRIS
Pris pr. weekendkursus er kr. 1200 for medlemmer af Hillerød Kunstforening og kr. 1400 for ikke medlemmer.

TILmELDING
Tilmelding så hurtigt som muligt til Hillerød Kunstforening,
kursuskoordinator Stig Jørgensen:
stig.jorg@adslhome.dk eller tlf. 2173 2088

UNDERVISER
Marianne Gross, dansk billedkunstner/akvarelmaler, tidligere
ordførende i Nordiska Akvarellsällskapet - en forening for
ca. 2000 akvarelmalere og akvarelinteresserede i hele Norden.
Se mere om Marianne Gross www.mariannegross.dk
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