
         
 
 

AKVARELL FÖR ARKITEKTER   
Måleri och övningar i Chauvigny  7/5 – 13/5 2006 
 
Varför akvarell, i en tid då datorgrafiken är ett måste, på de flesta arkitektkontor? 
Akvarellen och dess syskon, teckningen är en enkel och spontan teknik för att i tidiga skeden snabbt  
illustrera miljöer, idéer, ambitioner och stämningar. Men också ett sätt att träna ögat att se. 
Se vad man kanske inte annars ser. Dessutom är akvarellmålande mycket roligt och spännande. 
Vi varvar målandet med demonstrationer, laborationer, gemensamma genomgångar och diskussioner om 
akvarell och akvarellteknik och naturligtvis presentationsteknik och arkitektur. 
Självklart utrymme för fritt måleri för de som så vill. 
 
Chauvigny är en liten trevlig småstad, vackert belägen i södra Frankrike. Ca 30 km öster om Poitiers. 
I Chauvigny bor vi i ett litet charmigt hotell, som drivs av Maud Skoog Brandin och Hans Weinhöfer, från 
Kalmar. I den närbelägna kvartersrestaurangen, Choucas, äter vi våra fyrarätters kvällsmiddagar inklusive 
franska ostar. Landskapet runt Chauvigny är öppet med böljande fält och lockande för landskapsmålare. 
 
Priset räknat på dubbelrum och 6 nätter, fransk frukost och middag på Choucas utgör preliminärt ca 4 700 :-. 
Dryck tillkommer.  Enkelrumstillägg 720 :- Totalt räknar vi med ca 12 deltagare. 
Ankomst söndagen den 7/5  till kvällsmiddagen, avresa lördagen den 13/5 . Extradagar kan ordnas. 
 
Hur tar man sig till Chauvigny? Man kan flyga förmånligt med olika bolag till Bordeaux, Poitiers och 
naturligtvis Paris. Från Paris kan man åka snabbtåg TGV till Poitiers, där då hotellets bil hämtar. 
Ett bekvämt sätt är annars att hyra bil vid flygplatsen – Beauvais  - om man åker t.ex. Ryan air. 
 
Jag kommer att vara kursledare. Min bakgrund är att jag deltagit i många akvarellsammanhang genom åren. 
Såväl kurser, fria akademier som mitt engagemang i Nordiska Akvarellsällskapet och Nordiska 
Akvarellmuseet i Skärhamn, med seminarier, work-shops och kurser. Naturligtvis även eget måleri. 
Mina läromästare har främst varit Arne Isacsson, Georg Suttner och Edda Jonsdottir. 
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Åke Brisvall Ark SAR/MSA  Kontakt:   e-post: ake@brisvall.se 
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