Malekurs med
Bjørn Kirk
3.-7. juni, 2019

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 på kurset 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 malekunstens mesterne, og for å bli bedre til å se og snakke om maleri.
Lærer og kursleder er billedkunstner Bjørn Kirk. Han underviser i maleri og tegning,
og er bosatt i København.

Maleri av Bjørn Kirk

Program
Mandag 3. juni
11.00-12.00: Innsjekking på
Nansenskolen
12.00: Velkomst i Storsalen ved rektor
Unn Irene Aasdalen
14:30: Vi lærer hverandre å kjenne og
avklarer praktiske spørsmål. Etablering
av arbeidsplassen og oppstart av de
første prosjektet
16:30: Arbeid med vårt første prosjekt
20:00: Fargenes virkning og bruk
Tirsdag 4. juni
09:30: Gjennomgang og opplegg for
annet prosjekt
11:30: Pallett og blandetips.
Arbeidsøkt
14:00: Arbeidsøkt
16:30: Arbeidsøkt
20:00: Arbeid på egen hånd eller
sosialt samvær
Onsdag 5. juni
09:30: Dybdekjennetegn i maleriet
11:30: Arbeidsøkt
14:00: Arbeidsøkt
17:00: Besøk på Lillehammer
Kunstmuseum. ”Vi lurer noen triks ut
av de kjente”
20.00: ”Kjærlighetssamtalen i Sigrid
Undsets forfatterskap” Foredrag på
Nansenskolen ved Tone Selbo – og om
været tillater det, hagefest med vin
santo og biscotti i Nansenskolens hage

Torsdag 6. juni
09:30: Gjennomgang og opplegg til
siste projekt
11:30: Arbeidsøkt/veiledning
14:00: Arbeidsøkt/veiledning
16:30: Praksis i tegning - Tips til din
egen kunstneriske prosess
Fredag 7. juni
09:00: De siste bilder ferdiggjøres.
Gjennomgang av ukens arbeider
11:45: Kåseri ved Inge Eidsvåg:
”Mesterverket – drømmen om det
umuliges kunst”
12:15: Avsluttende evaluering
13:00: Lunsj og avreise

Måltider
·
·
·
·

Frokost 8.00-9.30 (til 9.00 fredag)
Lunsj
13.00-14.00
Middag 19.00-20.00
Kaffepauser i løpet av dagen

Kursdeltakerne er velkomne til å følge
de kunsthistoriske foredragene som
holdes på Nansenskolen.

(Bjørn Kirk – Tegning)

Påmelding
På Nansenskolens hjemmeside: www.nansenskolen.no/kurs/
Pris
· Kursavgift inkludert måltider
· Kursavgift med kost og losji
· + Materialkostnader

4150,5650,-

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

