Porträtt målat med oljefärg varar i generationer!

Riktiga Porträtt
till konstföreningen
målade av porträttkonstnär

EBBA STRID UDIKAS
Lotta ut ett omålat porträtt i årets konstlotteri!
Vinnaren väljer själv modell ; barnbarn, svärmor, svågern, studenten, jubilaren
eller någon annan som förtjänar att bli odödlig ...

så här går det till:

Vi bokar in fem sittningar på ungefär en timme under en period
av ca två veckor i min ateljé i Trollbäcken, på Tomtebogatan 17
eller på en plats vi kommer överens om. Ibland går det fortare
ibland tar det längre tid. Det är det personliga mötet som ger
porträttmålningen den rätta närvaron.
Under sittningarna pratar vi och kommer överens om vad
som kan vara med i målningen. Även det som syns i bakgrunden
berättar något om personen och fördjupar porträttet.
Materialet till målningarna, duk och oljefärg är alltid högsta
konstnärskvalitet.

priser och villkor:

Konstföreningen köper ett omålat porträtt och får en kilram
med duk i avtalad storlek och ett häfte med exempel, detta
presenteras vid utlottningen. När lotteriet har genomförts
kontaktar vinnaren Ebba Strid Udikas för att boka sittningar.
Format (F6) 33 x 41 cm, 6 000 kr
Format (F15) 54 x 65 cm, 12 000 kr
Format 70 x 90 cm, 20 000 kr
Brudpar/familjeporträtt 6 000 kr/avbildad person
Priser kan ändras efter omständigheterna
Officiella porträtt offereras

ateljébesök/föreläsning:

Välkommen på en intressant visning! Ebba Strid Udikas visar
bilder och berättar om sitt arbete med porträtt i olika former.
Max 25 personer. Kostnad 2 500 kr. Bra priser på inköp under
kvällen.

Välkommen att kontakta mig!

modellerna säger:

– Jag behövde inte sitta prick stilla.
– Jag fick ha synpunkter på målningen!
– Ebba kan verkligen fånga personligheten.
– Imponerande porträttlikt!
– Vi beställde tre porträtt på oss, ett var till våra tre vuxna barn!
När vi var klara var det nästan tråkigt, vi hade vant oss vid att
sitta modell, det var så trevligt.

cv i korthet
Ebba Strid Udikas är utbildad på Konstfack och är en erkänt
duktig porträttkonstnär. Hennes stil kännetecknas av en levande
penselföring med stor närvaro. Ebba har ett genuint intresse för
människor och livsöden som hon målar in i porträtten.
2010, Grundar Mobila Konsthallen.
2008, ”Talande ansikten”, porträttprojekt och separat-utställning
på Tyresö Konsthall.
2004 – 2008, Arbetande styrelseledamot i Föreningen Svenska
Tecknare.
2005, Separat porträttutställning, ”När gästerna gått” Arbetets
museum, Norrköping
2002 – 2004, Porträttprojekt på restaurang Gästgifaren i
Stockholm.
2003, Rörelse X 3 Konstutställning på Tyresö Slott.
2002 – 2003, Studier av rörelse i samarbete med koreograf Marie
Falhlin och vägledning av Susanna Nygren.

porträttkonstnär
ebba strid udikas
besök: Ebbas Värld, Tomtebogatan 17, Stockholm
post: E
 bbas Värld, Berganäsvägen 16, 135 52 Tyresö
www.ebbasvarld.se
Ebba Strid Udikas: 070-797 47 71
ebba@ebbasvarld.se

