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Måla med Mats Pettersson
Välj tisdagen den 19 eller onsdag 20 november

Tid: Dag 1 – Tisdag 19/11 kl. 18.00 – 21.00 eller 
Dag 2 – onsdag 20/11 kl. 18.00 – 21.00.  

Lokal: FolkkulturCentrum (Hjorthagens Kulturhus), 
Artemisgatan 19. T-bana Ropsten, uppgång Hjort-
hagen. Ta högra uppgången i rulltrappan. Folkkul-
tur Centrum ligger strax t.v. ovanför rulltrappan.  

Anmälan: Tidigast tisdag 22/10 kl. 08.00 och senast 
tisdag den 5/11 till IngaLill Söderqvist, sms: 076-
337 41 85, eller email: ingalillsoderqvist@hotmail.
com. OBS! Ange i din anmälan vilken av de två 
dagarna du önskar delta – dag 1 (19/11) eller dag 
2 (20/11)! OBS! Begränsat antal platser. ”Först till 
kvarn” gäller. Anmäler du dig före kl. 08.00 place-
ras du sist i anmälningslistan! För att bekräfta din 
plats betala omgående.

 

Avanmälan senast 5/11. Vid senare avanmälan får 
du själv ordna ersättare och att ni sinsemellan gör 
upp om betalningen, eftersom återbetalning av av-
giften då inte kan göras.

Avgift: När du fått besked om plats, bekräftar du 
ditt deltagande med att omgående betala in 200 kr 
till bankgiro 522-4399, AkvarellSällskapet Spray. 
Ange ditt namn på betalningen.

Tag med: din sedvanliga målarutrustning. OBS! 
Mats har önskemål om att varje deltagare tar med 
minst ett halvt helark akvarellpapper. Glöm inte 
namnbrickan! Kaféet är öppet. Passa på att fika 
eller äta här!

Välkommen! IngaLill och Novembergruppen 
(Britt-Marie Olsson, Hillevi Atterberg, Birgitta 
Gilljam och Gunilla Lilliehöök)! 

Så här skriver Mats Pettersson, 
riktat till dig:   
”De konstskapande verktygen –
pennor, papper och de material som 
man med händer kan åstadkomma 
något av – är för mig stor kärlek. 
Materialen hjälper mig att finna min 
bild – inte en avbildning, utan en 
’bild’ av verkligheten. 

Akvarellmåleri t.ex. bygger på ge-
nomskinlighet och subtilitet, men är 
som stenhuggeri. En händelse går inte 
att återställa, men kan tas tillvara.   

Vi ser ett nytt innehåll – något vi 
inte sökte. Nya tecken av händelser, 
figurer och svaga rörelser. Men för 
att nå den styrka som krävs för att 
bildmakeriet skall nå ända fram till 
en bild, inte bara en ’akvarell’, krävs 
ibland att vi lämnar skolboken och 
tar till material och teknik som hjäl-
per oss att sätta det hela på plats. 
Motivet är oviktigt. Hemligheten 
och felen i målningen – inte vad den 
föreställer – gör styrkan”. 

Mats Pettersson

Missa inte detta tillfälle att måla med Mats Pettersson, ta del av hans spännande måleri och hans syn på 
måleriet! Eftersom vi räknar med stor uppslutning, har vi bokat två separata tillfällen! Anmäl dig till ett av 
dessa tillfällen! 

Anmälan
22/10 – 5/11


