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KONST 2 studietakt 75-100%

Välkommen till Konst 2 fördjupningsåret – en projektbaserad utbildning för dig som har
ett praktiskt kunnande och vill utveckla ditt estetiska uttryckssätt.
Vårt mål är
• att du ska få tid att utveckla och arbeta med egna projekt
• att du får kunskaper om bildkomposition och bildanalys
• att du ska få en egen naturlig reflektion över ditt förhållningssätt till det du arbetar med
• att du får fördjupa dig i tekniker som attraherar dig och utforska andra du är nyfiken på
• att du får lära dig att presentera ditt arbete både skriftligt och fysiskt, arbeta med digitalt
fotografi, dokumentation, layout och portfoliopresentation.
• att du får arbeta med utställningsteknik
• att du får förbereda dig till en högre konstnärlig utbildning ELLER att du utvecklas
individuellt för att forma dina framtida drömmar
Utbildningen Konst är individuellt anpassad, utbildningen börjar därför med samtal om
vad du har för mål och förväntningar. Utifrån det lägger vi sedan upp planeringen för hur
just ditt år ska se ut. Vi jobbar löpande med analyser av pågående projekt. Undervisningen
bygger på samtal, diskussioner, återkoppling, konstruktiv kritik och uppmuntran av dina
lärare som alla är verksamma konstnärer.
Vi erbjuder dig möjlighet att delta på
•
•
•
•
•

Modellstudier/kroki i teckning, målning och skulptur
Grafik, hög- och djuptryck samt screentryck
Temaarbeten i grupp eller individuellt
Skulptur i klassiska eller alternativa material
Offentligkonst/gatukonst i olika former

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.
Kostnader
En avgift på 2 000 kr/termin (4 000 kr/läsår) tas ut och täcker kostnader för förbrukningsmaterial för obligatoriska uppgifter på kursen. Kursen är studiemedelsberättigad.
Ansökan
Ansök via vår hemsida eskilstunafolkhogskola.nu
Kurstid:
Se skolans hemsida: eskilstunafolkhogskola.nu

