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Här, äntligen, kommer det inspelade webbinariet 
“Låt pigmenten måla ditt landskap” SWEA Arts 
senaste kurs på Zoom. 

En mycket informationsgivande och grundlig 
genomgång av akvarellmålning. Våra fantastiska 
SWEA konstnärer, Christina Måneskiöld och 
Margareta Nilson, höll en utomordentligt bra 
webbinar. Först fick vi se en power point med utförlig 
information om SWEA Art och sen presentationen av 
akvarellmålning, historia, pigmenten, material etc. och 
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slutligen en toppenbra och proffsig demonstration 
från Christina, där vi kunde följa henne vid sitt 
arbetsbord direkt. 

En timme är alldeles för kort för en webbinar i konst, 
en och en halv timme är bättre, men vid nästa tillfälle 
kommer vi säkerligen att gå ut med information om att 
webbinariet kommer att ligga mer kring två timmar! 
Ofta är det många frågor som ställs… 

Har man tid så kan man följa hela eller så avslutar ni 
då ni känner att ni inte kan stanna kvar och så kan ni 
ju alltid se slutet via den inspelade länken som alltid 
ligger, både här på SWEA Art och på SWEA Int. 

Låt pigmenten måla ditt landskap 

Lösenordet har ni fått via email, om inte kontakta er 
avdelning eller sweaart@ yahoo.com 
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The post Webbinarium n° 4 Låt pigmenten måla ditt landskap appeared 
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