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KONST 1

Välkommen att söka en ettårig konstnärlig utbildning som riktar sig till dig som vill föra din
konstnärliga förmåga till en högre nivå. Du får en bra grund för fortsatta studier inom konst
eller att arbeta med ett kreativt yrke.
Kursens mål är
• att du ska utveckla din konstnärliga potential
• att lära dig de grundläggande teknikerna i måleri, teckning, grafik och skulptur
• att du ska arbeta med digitala processer via fotografering, layout och portfoliearbete.
• att du får ta del av frågeställningar kring samtidskonst via tillbakablickar i konsthistorien
• att du vill vidare till konsthögskola eller annan högre utbildning
• att du får arbeta både i grupp och självständigt
Vi arbetar processinriktat med olika tekniker och material inom bild och form. Utbildningen
består av teckning, kroki, måleri, skulptur (form, installation och rumslighet), fotografi grafik
och digital bild. Praktiskt arbete kompletteras med konstteori och konsthistoria. Samtal om
samtidskonst och frågeställningar kring olika processer inom konsten idag ger dig en ökad
medvetenhet kring det egna kreativa arbetet.
Utbildningen består av teori och praktik i
• Utställningskunskap
• Måleri, färglära och analys
• Modellstudier i teckning, skulptur och måleri		
• Bildkomposition
• Grafik, hög- och djuptryck samt screentryck
• Teckning
• Skulptur och form i olika material
• Rumslighet, med arbetsuppgifter som innefattar arkitektur- och skalmodeller
• Digitalt fotografi, dokumentation, layout och skapandet av en egen portfolie
Du får även
Möta gästlärare, delta på föreläsningar, göra gemensamma studiebesök på konsthallar och
museer. Utöver de schemalagda timmarna har ateljén och verkstäderna generösa öppettider
för eget arbete. Dina lärare, som är yrkesverksamma konstnärer, fungerar som handledare
och hjälper dig att nå dina mål.
Kostnader
En avgift på 4000 kr/termin tas ut och den täcker kostnader för förbrukningsmaterial för
obligatoriska uppgifter under kursen. Kursen är studiemedelsberättigad.
Ansökan
Ansök via vår hemsida eskilstunafolkhogskola.nu
Kurstid:
Se skolans hemsida: eskilstunafolkhogskola.nu

