
• På den här kursen skall vi se med vilka medel vi i bild kan 
återskapa och fånga något av det vi ser omkring oss, detta med 
inriktning på berg och klippor här i Bohuslän.

Vi kommer att se på:
• Komposition
• Linje
• Rytm
• Volym
• Ljus m .m.

Allt detta och mycket därtill griper in i varandra i bildens 
helhet, men vi försöker att under kursen analysera ”en bit i 
taget” på inledande genomgångar.

• Övningarna sker så långt möjligt utomhus inför motiven, vid 
otjänlig väderlek i kurslokalen. Tänk på att det kan bli kallt att 
sitta (stå) länge utomhus, så anpassa klädseln därefter!

Schema:
• Vi börjar dagarna kl 10 med en inledande genomgång av 
dagens tema. Därefter beger vi oss till motivet som blir olika 
för varje dag och målar till kl 16 med avbrott för lunch och 
fikapauser.

Jag kommer att närvara hela tiden under övningarna.
Under kursen hinner vi besöka några olika motiv och det är 

meningen att vi arbetar inom någotsånär samma område när 
vi är på plats och med samma eller likartade motiv.

Material:
• Akvarell, tusch, kritor är material som är lätta att ta med 
sig. Akryl och olja känns för tungt för en kurs som denna och 
kommer därför inte att behandlas.

Vi kommer att arbeta med serier av mindre bilder (skisser) 
som förstudier till bilder i normalformat (halv eller ¼ ark 
t. ex.), akvarellpapper går att vika ned till valfria format. 
Så ta med skivor och klämmor. Den som föredrar block 
tar naturligtvis med det. Men se till att ha mycket och bra 
 material. Staffli eller låg fältstol är att föredra framför enbart 
sittunderlag som ev kan passa de akrobatiskt begåvade.

Sammanfattningsvis:
•  Kursen pågår 21, 22, 23 september på Säbygårdens magasin, 

Tjörn, med början kl 10 varje dag och dagsprogram enligt 
ovan.

• Material, mat och transporter ingår ej
• Kursavgift 1 500 SEK
•  Anmälningsavgift 500 SEK som insätts på konto  

83535 31160435 (Orusts Sparbank) senast 25 augusti.  
Ange tydligt namn vid anmälan! 
Resterande belopp erläggs vid kursstart. Du kan också 
välja att betala in hela beloppet vid anmälan. Anmälningar 
behandlas i turordning. Max 8 deltagare.

Välkommen! 
/Kristian

  

mail: talvik@telia.com  tel: 0304 45335

BERG I BILD
kurs, Säbygården 21-23 september 2012

Om kursen:

En bild är en  helhet inom 
sina egna  förutsättningar. 
Utgår den från ett 
 konkret motiv blir den 
till en  tolkning av detta. 
 Verkligheten får 
aldrig plats på en liten 
 tvådimensionell yta.


