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7|8  JULI 2020 
KL. 9 – 15.30 

(inkl. 1 times pause)



På denne workshop er der mulighed for at lære at
tegne frit efter levende model med bl.a

skraverings teknikker.
Deltagerne vil træne deres øjne i at gengive det

sete og lærer at tegne sig fri og udvikle deres
personlige streg.

Der arbejdes efter klassiske principper og
teknikker med form, retning, rum, proportioner
samt naturligvis at sanse kroppens anatomiske

træk, balance og rytme.
Kurset henvender sig til både trænede og

nybegynder alle vil udvikle deres tegne
færdigheder.

 

Tegning af elev 



Den første dag starter vi med mindre croquis
tegninger af modellen, hvor vi arbejder med

helhederne og kaste os ud i hurtige arbejdsmetoder,
derefter slutter vi dagen af med et længere studie

hvor vi vil koncentrere os en bestemt stilling 
som vil blive brugt i skulpturkurset 

efterfulgt af dette kursus.
 

På dag to vil vi igen starte op med croquis og derefter
fortsætte den sammen stillingen fra dagen før og

lave en lang stilling af modellen men fra en ny vinkel,
således at vi kan bruger det videre til vores

skulpturer.
 

Du vil hovedsageligt lære at bruge blyant med
skraverings teknikker, så vi kan konstruere formerne

og indikere retningerne
for at skabe rummelighed.

 
Du kan selv medbringe papir, tegneblyanter samt

stift blyanter og viskelæder, papir og
tegnematerialer kan købes på kurset.
Der vil være staffeli og tegneplader 

samt klemmer, tape som du
kan gøre frit brug af.



Tegne kurset er enkeltstående, men det anbefales at
tilskrive sig skulpturkurset for at blive en bedre
tegner og naturligvis også omvendt at tilskrive

tegneskurset for at blive en bedre skulptør.



1.800 Kr
 

1.500 Kr - Bestiller du inden  1.April 2020
Tilmeldningsfrist senest 1.Maj 2020

Kaffe, te og saftevand frugt og kage

Send en mail til misja.k.r@gmail.com

Grenaa  

Kurset henvender sig til alle både 
begyndere og øvede. 

  
 Max. 12 deltagere.



WORKSHOP MED
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9.10.11 JULI 2020 
KL. 9 – 15.30 

(inkl. 1 times pause)



På denne workshop er der mulighed for at lære at
modellere frit og ekspressivt efter levende model.

Deltagerne vil træne deres øjne i at gengive det
sete i skulpturens form.

Der arbejdes efter klassiske principper og
teknikker med form, retning, rum, proportioner
samt naturligvis at sanse kroppens anatomiske

træk og modellens balance og yndefuldhed.
 



Den første dag starter vi med mindre figurer, hvor vi
arbejder med helhederne og kaste os ud i hurtige

arbejdsmodeller på ca. 20-25 cm. 
Her beskæftiger vi os med det spontane og det

kreative samt ekspressive i modelleringes udtryk.
 

De to efterfølgende dage vil vi lave en større figur på
ca. 40-45 cm, hvor vi kan studere den samme stilling

over længere tid og lære fra hinandens observeringer
og kreativitet, samt gå mere i detaljerne med de

sekundære former, så som ansigt, hænder og
fødder…

 
Der vil være mulighed for at få skulpturerne brændt

til terrakotta og dertil også vejledning samt mulighed
for at få dem støbt i bronze efterfølgende. Evt.

brænding af skulpturer er ikke inkluderet prisen men
der vil være hjælp hertil.

At modellere efter model vil også styrke dine evner
som tegner og maler.



Husk at det anbefales at man også deltager i
tegnekurset som ligger forud og kan sammenlægges

med det her kursus, tegne kurset vil give dig den
optimale forberedelse da vi bl.a bruger den samme

model og forberedende stillinger til skulpturen.



3.600 kr. Prisen 
 

er foralle 3 dage inklusiv undervisning, ler, model,
modelleringsværktøj samt lækkert tilberedt Italiensk

frokost, vin og forfriskninger.  
 

3.240 kr. Bestiller du inden 1.April 2020
Tilmeldningsfrist senest 1.Maj 2020

Kaffe, the og saftevand

Send en mail til misja.k.r@gmail.com

Grenaa

Kurset henvender sig til alle både 
begyndere og øvede. 

    
 Max. 12 deltagere.



Let italiensk frokost med vin forberedt 
af Italiensk kok. 



Kunstneren bor og arbejder i både Danmark, Italien
og Grækenland. Han startede sine

kunstneriske studier på Kunsthøjskolen
Thorstedlund og senere på Kunstakademiet Brera i

Milano. Efterfulgt af et forløb på
Kunstakademiet i Chicago i USA (under afdelingen

for portrættegning). Han har desuden fungeret som
gæstekunstner på Kunstakademiet i Athen.

Allerede som studerende vandt han en international
skulpturkonkurrence i Irland.

Hans værker kan ofte ses i det offentlige rum, og
han er nok mest kendt for sine statuer af H.C. Andersen

i Odense og i Aarhus, samt for sine Awards
af Irmapigen og til Sydbanks musikpris. 

Kunstnerenhar udstillet adskillige
steder i ind- og udland – især i Italien og Grækenland.

Misja Rasmussen er medlem er Billedkunstnernes
Forbund (BKF), Dansk Billedhuggersamfund (DBS)

og Kunstnerforeningen af 18. november.
Efter tiden på Akademiet fulgte Misja Rasmussen

sin uddannelse op med selvstændige studier i Italien
og Grækenland, og i dag bor han i billedhuggernes

mekka, Pietrasanta i Toscana, hvor han har
atelier i Via Sant´Agostino 51.


