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Måla med Anna Törnquist
Välj datum 11 eller 12 maj

Tid: Dag 1 - Måndag 11/5 kl 18.00-21.00 eller 
Dag 2 - tisdag 12/5 kl 18.00-21.00.

Lokal: FolkKulturCentrum (Hjorthagens Kultur-
hus), Artemisgatan 19. T-bana 13 till Ropsten, 
uppgång Hjorthagen. Ta högra uppgången i rull-
trappan. FolkKulturCentrum ligger strax till vänster 
ovanför rulltrappan.

Anmälan: Tidigast tisdag 14/4 kl 08.00 och senast 
måndag 27/4 till Britt-Marie Olsson, e-mail 
bmgolsson@gmail.com eller sms 070-884 76 07. 
OBS! Ange i din anmälan vilken av de två dagarna 
du önskar delta. Begränsat antal platser. ”Först till 
kvarn” gäller. 

Avanmälan senast den 27/4. Vid senare avanmälan 
får du själv ordna ersättare och att ni sinsemellan 
gör upp om betalningen.  

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 ”Anna T”, valt datum och ditt namn på betal-
ningen. OBS! Vid sen inbetalning kan du förlora din 
plats.

Välkommen! Majgruppen, Gunilla Lilliehöök, 
Hillevi Atterberg, Gerd Berggren, Birgitta Gilljam, 
Britt-Marie Olsson och IngaLill Söderqvist. 

Kom och delta i en spännande målarkväll med Anna 
Törnquist och ta del av hennes synpunkter på måleriet! 
Vi har bokat två separata tillfällen. Anmäl dig till ett av 
dessa!

Anna Törnquist är arkitekt och konstnär och bor i 
Göteborg, där hon har sin ateljé. Hon har också ateljé i 
Baskemölla på Österlen, där hon leder sina akvarellkurser. 
Hon har deltagit i fl era jurybedömda utställningar och fått 
utmärkelser både i Sverige och utomlands.
       Så här uttrycker sig Anna om sitt måleri:
”Som konstnär har jag genom åren främst arbetat med 
att utforska akvarellens uttrycksmöjligheter och att 
utmana dess begränsningar, men jag prövar mig också 
fram med andra tekniker och fascineras av olikheter 
och kombinationsmöjligheter. Under en tid har det 
blivit mycket collage och blandteknik, och just nu 
undersöker jag vad temperan kan ge.
      Oavsett motiv dras jag till kontraster. I landska-
pen söker jag mig till den vida slätten och de branta 
bergssidorna, huset som hukar under berget, den 
mänskliga närvaron i en överväldigande natur. Jag vill 
skildra ljuset i mörkret och lugnet efter stormen. Under 
många år har jag tecknat och målat åldrande kvinnor 
i en respektfull blandning av humor och vemodigt allvar. 
Även i mina återkommande fågelmotiv blandas lättsam-
ma relationskommentarer med mer abstrakta uttryck för 
fl ykt och oro, frihet och skönhet.”

Anna Törnquist
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