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BESKRIVNING

Lek med konst som aldrig förr: Gör ett mästerverk av klotter, blås färg till spännande mönster eller skapa
ett eget språk av enkla former. Visa vad du känner med färger. Förlora dig i labyrintmönster. Ha roligt
med teckning, färg, form, målning, papper, avtryck och mönster, och upptäck hur du kan använda detta
som byggstenar i egna konstverk. Locka fram konstnären i dig med KONSTLEK! Skotskfödda Marion
Deuchars är författare till den bästsäljande boken Måla som en mästare. Hon är illustratör och har vunnit
många priser för sina arbeten, vilka alla kännetecknas av hennes numera världsberömda personliga stil.
Marions karaktäristiska handskrivna bokstäver och illustrationer har även använts i reklamsammanhang av
bland andra Samsung och HP, men även på posters till Formel 1, samt på frimärken. Hon bor i norra
London tillsammans med sin make och två barn.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Köp billigt - Konstlek av Marion Deuchars - Billiga böcker online - Fri ...

Kursen syftar till att ge teoretiska perspektiv på förhållandet mellan spel, lek och deras relation till konst.
Särskilt fokus riktas på datorspelets utveckling ...

Tolg-fritids-bloggen. | En till Vi Bloggar! Webbplatser webbplats

Movikens hamn:Konst i hamn - skulpturer och installationerKonstnärer: Kajsa Gustafsson, Lina...

Konstlek | 87,00 kr | Bok av Marion Deuchars - Plusbok.se

Magnet / metall konst & lek. ERBJUDANDEN - Stift konst - pin art. Skjut din hand eller saker mot spika,
som tar form av eller lyfter saker.
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KONSTLEK
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