BIOGRAFI EMMA SJÖDIN

Jag är född 1974 och kommer ursprungligen från
Tjörn i södra Bohuslän. Min konstnärliga bana
började redan i hemmet med en far som är illustratör. Det föll sig naturligt att vidareutbilda sig
inom detta område. Efter estetiskt program läste
jag till bildlärare på Konstfack. När jag arbetat som bildlärare ett par år vidareutbildade jag
mig inom illustration och graﬁsk formgivning på
Berghs. Därefter följde några år som frilansande
illustratör och designer åt bl a Saab. När möjligheten kom att ﬂytta till Ydre bestämde jag mig
för att arbeta som bildkonstnär. Här inspireras
jag av den vackra miljön och ﬁnner ro att skapa
mina tavlor.

Telefon 0140-40022
emmaskonst@telia.com

SKISS & AKVARELLKURS
I unik ydremiljö vid Råås Kvarn erbjuder jag tvådagars intensivkurser i skissteknik och akvarell.
Kurserna pågår mellan maj till september under
helgslut eller vardagar vid semestertider. Maxantal per kurstillfälle är sex deltagare.
KURSINNEHÅLL
Som illustratör och konstnär är mina huvudtekniker teckning och akvarell. Jag sätter ingen
skiljelinje mellan dem utan ser den ena tekniken
som en förutsättning för den andra. Under två intensiva dagar vill jag förmedla min samlade kunskap till dig. Under dag ett koncentrerar jag mig
på skissteknik och komposition. Med penna och
papper får du upptäcka tecknandets hemligheter. Motiven ﬁnns i den vackra omgivningen kring
Råås Kvarn. Gemensamma genomgångar varvas med fria studier och individuella råd. Under
dag två koncentrerar jag mig på akvarellmåleri
och färgkunskap. Med pensel, akvarellsvamp och
pennor får du med utgångspunkt från gårdagens
teckningsstudier arbeta med färgsättning.
För att säkerställa kvalitén ﬁnns allt material och
kringutrustning på plats. Du får dock gärna ta med
dig egna favoritpenslar, färger och papper.
NYHET
Från och med år 2008 erbjuder jag en tvådagars
fortsättningskurs. Denna vänder sig till tidigare
kursmedlemmar och ger en ytterligare fördjupning inom området.
MAT & BOENDE
Under de två kursdagarna serveras god mat och
ﬁka på plats. För långväga gäster eller sällskap
ﬁnns det möjlighet till boende. Den renoverade
ladan där kursen hålls rymmer åtta sovplatser
och utvändig ”sommardusch”. Rum kan också
hyras på pensionat/vandarhem Solviken.
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