Kunstkurs
24. juli – 31. juli, 2016

Maleri, tegning
og grafikk

Figurativt og abstrakt maleri,
tegning, grafikk og kroki
26. juli-2. august 2020

Kjære kunstinteresserte,
Velkommen til Nansenskolens velrenommerte kunstkurs! Profesjonelle
billedkunstnere er ansvarlig for undervisning i maleri, grafikk og tegning. Det
blir lagt vekt på å utvikle idéen som et bærende element i det kunstneriske uttrykket, og det vil bli veiledning i ulike teknikker. Kurset er åpent for alle,
nybegynnere og viderekomne.
Materialer til de enkelte gruppene og fellesaktivitetene er inkludert i kursprisen.
Viktig: Ta med arbeidsklær og gode sko. Meld deg på én av gruppene. Vi ønsker
nye og tidligere deltakere hjertelig velkommen!
For alle: Morgenkroki med Bjørn Kirk
Hver morgen samles alle deltakerne for å tegne kroki etter modell. Det er en
times kreativ oppvarming, hvor vi skal trene øyet i å se, trene vår spontanitet og
trene håndens evne til å variere streken. Kroki er kunsten å fange den nakne
kroppen i raske streker, så det er ikke det perfekte og feilfrie, men det levende
og personlige uttrykket vi søker. Vi skal leke med både blyant og kull. Hver
morgen starter vi med utfordringer og små oppgaver, og så setter vi i gang. For
de som har lyst, er det ekstra feedback på tegningene om kvelden. Her vil vi velge
ut tegninger og gå i dybden på disse. Det er en spennende og lærerik prosess.
Gruppe 1 – Figurativt maleri med Roar Kjærnstad
Denne gruppen vil jobbe med figurativt maleri basert på foto, akt og stilleben.
Fokus vil være på prosessen, ikke det ferdige resultatet. Slå deg løs med
utprøving av forskjellige metoder. Foto bruker vi på ulike måter, som collage eller
som utgangspunkt for maleprosessen. Målet er ikke å lage "fotografiske" gjengivelser, men å utfordre fotografiet, bryte ned, forenkle, så man til slutt står igjen med
fragmenter og nye bilder. Det legges
vekt på det ekspressive i maleriet og
din egen kunstneriske utvikling. Ta
gjerne med egne fotografier. Vi
jobber i hovedsak med akryl på
kraftpapir og det vil være individuelle
og felles gjennomganger der alle
deltar. Billedkunstner Roar Kjærnstad gir råd og veiledning.

Gruppe 2 – Abstrakt maleri med Bjørnulf Dyrud
Denne gruppen vil arbeide med det abstrakte maleriet. Prosessen vil være
improviserende og spontan, gjerne med utgangspunkt i formelementer fra for
eksempel landskap. Vi vil jobbe oss frem til en bevissthet rundt maleriet og dets
forskjellige uttrykksformer, og berøre spørsmål som: hva er et bilde, og hva er
nonfigurativ kunst? Når er et maleri noe annet enn dekor? Gruppen vil i
hovedsak jobbe med akrylmaling på kraftpapir. Det vil bli individuell og felles
undervisning/veiledning. Lærer er Bjørnulf Dyrud, som har holdt malekurs i en
årrekke, med fokus på abstrakt maleri.
Gruppe 3 – Grafikk med Tarald Wassvik
Grafikkgruppen vil jobbe med koldnålsradering, linoleumstrykk
og tresnitt, der vi skjærer i plater som brukes til trykking. Det
vil også bli mulighet for etsning. Vi skal jobbe i
grafikkverkstedet og lære forskjellige måter å bruke teknikkene
på, med både konsentrert og eksperimentell tilnærming. Det
vil bli fokus på ditt eget kunstneriske arbeid og utvikling, med
individuell veiledning underveis og felles gjennomganger. Vi
skal også lære om nummerering og signering av grafikk i serier.
Lærer er billedkunstner Tarald Wassvik.
Gruppe 4 – Tegning med Frøydis Helene Frøsaker
Tegnegruppen vil fokusere på modelltegning, tegning av landskap, stilleben og
observerende tegning. Teknikkene som gjennomgås vil være kull, blyant, kritt og
flytende tusj på papir. Vi går gjennom og kjenner på de ulike egenskapene til de
forskjellige mediumene, hva de bringer frem av ulike uttrykk, hvordan de kan
brukes for eksempel i kombinasjon med hverandre, eller
hvordan vått og tørt virker som
et tegnet uttrykk. I tillegg vil vi
også legge vekt på å utvikle
evnen til å se. Evnen til å
observere trengs å øves opp,
men med noen triks og tips
underveis vil man oppdage at
det ikke er så komplisert som
man kanskje kunne tro. Lærer
er billedkunstner Frøydis Frøsaker.

Program
Ankomst: Søndag 26. juli mellom kl. 13 og 16. Vi åpner med felles krokitegning
kl. 16. Middag kl. 18 og felles presentasjon av deltakere og lærere kl. 20.
Daglig program: Hver dag starter med frokost kl 8. Vi har kroki fra 9-10, jobber i
gruppene fra kl 10 og spiser middag kl 18. Kl 20 vil lærerne holde korte foredrag
om egen kunst og andre tema.
Lørdagsprogram: Lørdag 1. august blir det kunstutstilling, festmåltid og
avslutningskveld.
Avreise: Søndag 2. august er det oppsummering og rydding før avreise.
(*Med forbehold om endringer i programmet)

Påmelding: http://www.nansenskolen.no/kurs/
Pris
· Kursavgift med avslutningsmiddag
· Kursavgift med kost og losji
· Alle priser er inkludert materialer

5.200,8.000,-

Deltakere har gratis adgang til Lillehammer kunstmuseum og Maihaugen
Nansenskolen - Norsk Humanistisk Akademi
Adr: Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. 2
2609 Lillehammer

Tlf.: 61 26 54 00
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