Capellagårdens
palett - Akvarell den
lekfulla färgen
22-24 april 2022 på Capellagården på södra Öland

Capellagårdens palett Akvarell den lekfulla färgen
Varmt välkommen på kurs i akvarellmåleri!
Vi kommer under helgen att på ett lekfullt sätt utforska akvarellteknikens möjligheter. Med utgångspunkt i Capellagårdens vackra omgivningar och färgpalett undersöker vi och utvecklar vårt måleri och våra
kunskaper om färg. Här finns inga krav på prestation, utgångspunkten är nyfikenhet och att vara närvarande i skapandet. Vi kommer
att varva experimentella moment där vi utforskar akvarellpigmentens möjligheter med övningar i bildkomposition. Du kommer att få
möjlighet att arbeta med ditt eget skapande i fokus. Målet är att du
ska utmanas på just den nivå du befinner dig. Medtag gärna eget
material, såsom en basuppsättning med akvarellfärger och de penslar
du har. Viss mån av kompletterande material kommer även att kunna
köpas under kursen. En grunduppsättning av material kommer även
att kunna lånas.

Malin är verksam som konstnär och
formgivare. Hon arbetar återkommande
i akvarell, både i eget bildskapande och i
mönsterformgivning för tapet och textil.
Hon är själv utbildad på Capellagården
och HDK. -Jag tycker om de utmaningar
och möjligheter som ryms i akvarelltekniken. Det är en teknik som är både snabb
och långsam och som ständigt väcker min
nyfikenhet, berättar Malin. Malin har lång
erfarenhet av att undervisa och håller
återkommande kurser och workshops.

Kursinnehåll:
Fredag 22 april:
18.00 - 21.00 		
Ankomst, samling och uppstart.
Middag kl. 19.00
Lördag 23 april:
10.00 -16.00
Demonstration
och eget arbete.
Frukost, lunch och middag.

Söndag 24 april:
10.00 -14.00
Eget arbete samt gemensam
genomgång och städ.
Frukost och lunch.

Plats och tid:

Capellagården, Vickleby, 386 93 Färjestaden. Kursen startar fredagen
den 22 april kl 18 och avslutas söndagen den 24 april ca kl 14.

Pris:

Priset för kursen inklusive frukost, lunch och middagar är 2800 kr inkl.
moms. Meddela om det finns allergier att ta hänsyn till. Du behöver
ordna eget boende. Närliggande övernattningsmöjligheter med vandrarhemsstandard är Ölands Skogsby Vandrarhem och Station Linné.
www.vandrarhskogsby.se
www.stationlinne.se

Material:

Medtag gärna eget material, såsom en basuppsättning med akvarellfärger
och de penslar du har. Viss mån av kompletterande material, olika papperskvaliteter och färg kommer även att kunna köpas under kursen. En
grunduppsättning av material kommer även att kunna lånas.

Anmälan:

Anmäl dig genom att fylla i ansökningsformuläret på Capellagårdens
hemsida www.capellagarden.se. Sista anmälningsdag 15 mars 2022.
Först till kvarn, begränsat antal platser. Om du har frågor, vänligen hör
av dig till: malin.signahl@gmail.com

Vägbeskrivning:

Detaljerad information om resväg och vad som i övrigt kan behövas
skickas ut strax innan workshopen.

Capellagården
Carl Malmsten grundade Stiftelsen Capellagården med
en vision om “en skola för gestaltande arbete, där
hand och ande ställs i skapande samverkan”. Detta
förhållningssätt lever vidare än idag då skolans konst
närliga hantverksutbildningar inom keramik, möbel,
textil och trädgård präglas av en gedigen kunskap
om materialen och deras förutsättningar. Skolan har
också kommit att bli en internationell mötesplats med
studerande från många delar av världen. Capellagården
har 70 studerande på sina huvudutbildningar och runt
200 deltagare i olika sommarkurser.

Capellagården
Capellagården
Vickleby bygata 25
386 93 Färjestaden
0485-36132
info@capellagarden.se
www.capellagarden.se

