Malekurs med
Bjørn Kirk
2.-5. juni, 2020

Dette kurset henvender seg til alle med lyst til å male, enten man er nybegynner
eller har malt i flere år. Vi skal se farger, blande farger og lære hvordan de kan
brukes for å skape dybde på en ellers todimensjonal flate.
Det vil gis en rekke oppgaver som gir nye, maletekniske ferdigheter. Her får du
utvidet din følsomhet for farger og blir bedre til å se og bruke dem. Du får dessuten
mulighet til å fokusere på din egen kunstneriske prosess. Hva er dine motiver, og
hvordan får du dem fram?
Noe av det mest givende er å følge andres prosess – derfor er gjennomgang, hvor vi
gir hverandre tilbakemelding, en vesentlig del av undervisningen.
Vi tar dessuten turen til det flotte Lillehammer Kunstmuseum for å la oss inspirere
av malerkunstens mestere, og for å bli bedre til å se – og snakke om maleri.
Kursleder er billedkunstner Bjørn Kirk. Han underviser i maleri og tegning, og er
bosatt i København.

Stilleben (Bjørn Kirk)

Program
Tirsdag 2. juni
10.00-12.30: Ankomst
12.30: Velkomst (felles for
malekurset og Juniversitetet)
14.00: Arbeidsøkt.
Velkomst i atelieret.
Gjennomgang av kursplan. Runde.
Etablering av arbeidsplassen og
oppstart av det første prosjektet
16.30: Arbeid med vårt første prosjekt
19.30: «Mat for sjelen - Minikåseri om
frukt- og bærsymbolikk i hollandsk
barokkmaleri» v/ Unn Irene Aasdalen

Onsdag 3. juni
9.30: Gjennomgang og opplegg for
annet prosjekt
11.30: Farver, pallett og blandetips.
14.00: Besøk på Lillehammer
Kunstmuseum: ”Vi lurer noen triks ut
av de kjente”
17.00: Arbeidsøkt
18.00: Italiensk middag (eks:
bruschetta, saltimbocca, tiramisu.
Panzanella). Grappa-smaking
19.00: Fargenes virkning og bruk

Torsdag 4. juni
09.30: Arbeidsøkt
11.30: Arbeidsøkt
14.00: Arbeidsøkt
16.30: Klargøring til en liten verkstedsvernissage om kvelden
19.30 Avslutningsfest med Vernissage
av malernes arbeider

Bjørn Kirk i samtale om maleri

Fredag 5. juni
09.00: De siste bildene ferdigstilles
11.45: Gjennomgang av ukens arbeider
12.15: Avsluttende evaluering
Lunsj og farvel
Avreise

Måltider
·
·
·
·

Frokost 8.00-9.30 (til 9.00 fredag)
Lunsj
13.00-14.00
Middag 18.00-19.00
Kaffepauser i løpet av dagen

Elevarbeid fra malekurset 2019

Påmelding
På Nansenskolens hjemmeside: www.nansenskolen.no/kurs/
Pris
· Kursavgift med lunsjer og avslutningsmiddag: 3650,· Kursavgift med kost og losji
5250,· Deltakerne holder materialer selv
Gratis adgang til Lillehammer kunstmuseum og Maihaugen for alle
deltakere.
Nansenskolen - Norsk Humanistisk Akademi
Tlf.: 61 26 54 00
Adr: Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. 2
www.nansenskolen.no
2609 Lillehammer
administrasjon@nansenskolen.no

